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quarterly, it is designed for whoever researcher seeking welfare that is based on 

knowledge. It seeks to provide a platform for the excellent researchers to present and 

consider the values and themes of various religious and social sciences acquired by 

learning and practice. It aimed at becoming a meeting point and channel for 

researchers to publish their innovative works, with regard to the interpretation of 

Islamic Sharia sciences and its regulations and the enhancing of social sciences to 

become adequate programs that serve the human and society in a significant and 

neutral way. 

Our mission is to maintain the efforts of researchers and their innovative works in 

Islamic Sharia sciences known for its human civilizational value, through which we 

can spread awareness among people and ensure respect and strength of Islamic 

identity in different scientific, cultural, and social environments. 

Therefore, this journal is designed to serve as a platform to identify the various 

religious and social dimensions of knowledge, such as considering the Holy Quran 

as the foremost and fundamental source of Islamic rules followed by the Sunah 

(biography of the Prophet Mohammed Peace and Blessings be Upon Him) that 

explains and clarifies the Holy Quran, along with its affiliated Sharia studies on the 

individual and society, such as studies concerned with Ijtihad which focuses on the 

studying of modern issues and finding solutions to them. 
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 ملخص ال

،ولقد اهتمت  تشكل ظاهرة العود لةلجرمي  مشكةل  كبرية تقف كعائق يف وجه من يسعى من املختصني إىل حمارب  اجلرمي
الظاهرة ،كما  لعالج تةلك  وجدت منهجي  متكامةلاليها و االشريع  اإلسالمي  يف التحذير من ارتكاب اجلرمي  ومن العودة 

وجدت العقوبات وشددت عةلى  تطبيقها حبق من يقرتف تةلك اجلرائم ،وقامت احلكومات بعالج تةلك الظاهره والعمل او 
له احلكوم  وهيئات حقوق اإلنسان يف اصالح الفرد الذي هوه عضو من هذا عةلى احلد منها ، وعةلى الرغم مما تبذ

اجملتمع سواء يف بداي  مدة احملاكم  واثنائها وبعدها اال اننا جند هذه الظاهرة ما زالت موجودة ، لذلك كةله سعت بعض 
رف عةلى إىل اسباب وجوده، والتعاجملتمعات إىل حمارب  اجلرمي  ومعاجل  هذا االمر بالوقاي  منه بداي  من خالل النظر 

 مواطن اخلةلل وحماول  قمعها. 

عةلى اجملتمع وعةلى شعور االفراد باالستقرار واالمان فال شك ان  اواذا كان ارتكاب اجلرمي  لةلمرة االوىل يشكل خطر
طرح سؤال وهو ملاذا  نارتكاب اجلرمي  لةلمرة الثاني  والعودة اليها يشكل قةلقا نفسيا لدى مجيع افراد اجملتمع وهنا البد م

 عاد اجملرم إىل ارتكاب جرميته مع تطبيق احلكم عةليه؟

وهذا ما دعاين إىل كتاب  هذا البحث باالضاف  إىل ما ارتئيت من ندرة الكتابات هبذا املوضوع ومعاجلتها له باسةلوب 
وحةلول اكثر جدوى عةلى معاجل  تةلك الظاهرة وقمعها لذا فقد قمت بتقسيم  اجديد اخمتةلف فاردت ان اضيف طرح

 :هذا البحث إىل اربع  مطالب هي

 .ول: نظرة الشريع  اإلسالمي  لةلجاين املطةلب األ
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 223ض،صالريامه ،اسامكتب  -،بريوت اإلسالمي ملكتب ام، 1983وىل،الالطبع  ا، اإلسالمي لفقه ايف  الزناقي  من الو ابري التداهلي،فضل،انظر ا(   1)
ق لةلنشر الور ا،مؤسس  2007وىلالالطبع  الوضعي، التشريع ارن  مع اس  مقادر  اإلسالمئي يف اجلنالتشريع الوجيز يف شرح امحد،اين،حممد املشهدا(  2

 ()بتصرف(15-14صردن ،الا –ن ا،عم

 

 .املطةلب الثاين: تعريف العود لةلجرمي  وموقف الفقهاء منه

 .رمي سباب والدوافع اليت تدفع اإلنسان لةلعود لةلجاأل املطةلب الثالث:

 .لةلجرمي  املطةلب الرابع: منهج الشريع  اإلسالمي  يف اصالح حال اجلناة ومنعهم من العود

 ول:المطلب األ

 نظرة الشريعة اإلسالمية للجاني

اهتمت الشريع  اإلسالمي  باجلاين لكونه عضو من هذا اجملتمع وما يصدر عنه من افعال تؤثر سةلبا او اجيابا ،وانه البد 
اجلاين واصالحه سواء  بالردع بالعقوب  عةلى جرميته او بالعالج الوقائي بالنظر السباب ودواعي العود إىل تةلك من عالج 

 اجلرمي .

واإلسالم نظام كامل شامل جلميع جماالت احلياة ،جاء من اهلل تعاىل لتحقيق اخلري لةلبشري  يف الدنيا واالخرة وتطهريها 
 (1من مجيع النجاسات )

لةلعامل فشل وعجز املدني  احلديث   يف نشر السالم وحتقيق سعادة وحري  اإلنسان وهذا عةلى النقيض مما حققته لقد ثبت و 
الشريع  اإلسالمي  من عدال  وطمانين  يف ظل اإلسالم عندما كان مطبقا يف العديد من دول العامل وجنح باقام  حياة 

النظر عن اختالف املكان  او الزمان، فهو الوسيةل  الوحيدة  اجتماعي   هادئ  وعادل  يف الدول اليت طبق فيها بغض
 (  2القادرة عةلى اسعاد البشري  وحتقيق السالم  هلم )

 وعةلى هذا البد من تطبيق الشريع  وعقوباهتا اجلنائي  من اجل حتقيق النجاح يف اجملتمع
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 )بتصرف(69،ص 1بريوت ،ج–لعريب اب الكتار الوضعي ،دانون القاب ارنامق اإلسالمي ئي اجلنالتشريع ادر،القاعودة ،عبد  )3
 (32،ص1ه، ج1414، وىلالالطبع  انون ،القالشريع  و اصيةلي  وتطبيقي  بني اسه تات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدانظر،ا(  4
 )بتصرف(42ل  ،بريوت ،صالرسام ،مؤسس  1995، 1به، طاسبا،حكمه ،  اإلسالمي لشريع  اهلل بن حمسن ،تطبيق الطريقي ،عبد انظر،ا(  5
 ()بتصرف(32،ص1ه، ج1414وىل ،الالطبع  انون ،القالشريع  و اصيةلي  وتطبيقي  بني اسه تات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدا( 6

 

ذي تقوم احل اجلماع  ،ولصيان  النظام الفعال جرائم وعاقبت عةليها،حلفظ مص" والشريع  اإلسالمي  اعتربت بعض األ
 (3عةليه اجلماع  ولضمان بقاء اجلماع  قوي  متخةلق  باالخالق الفاضةل ")

 .فاخلوف من العقاب  الدنيوي يولد االلتزام واالنضباط

ين يوقد سعى اإلسالم مع بداي  التشريع وظهور االحكام الشرعي  إىل الصالح الفرد وهتذيب نفسه وتقوي  الوازع الد
لديه،وتغذيته باالخالق اإلسالمي  واملثل السامي وتوجيهه لةلخري ،وصرفه عن التفكري يف االجرام والنحراف والفساد 

 (4االخالقي،كما اوجد لديه حاس  رقابي  تنبع من ضمريه يف مراقب  اوامر اهلل ونواهيه  )

 وامره .أخروي يدفع اإلنسان لةلسعي لرضى اهلل وتطبيق واخلوف من العقاب األ

جيب ان تعتمد عةلى تنمي  اجلانب الديين ولقد جعل اهلل العبادات وسيةل  من الوسائل املساعدة  صالح والتغيريوعمةلي  اإل
 (5عةلى منع اجلرمي  فالصالة مثال بالكيفي  اليت ارادها اهلل  تعني املسةلم عةلى االمتناع عن ارتكاب اجلرمي )

،واوجد ايضا وتقوي  عامل اخلري يف اإلنسان الضمري ةلك الرقاب  الوجداني  واحياءاإلسالم العبادات وسيةل  لتغذي  ت وجعل
نظاما تاما لةلمجتمع ينبين عةلى احملب  واالخاء ويسوده االمن والطمانين  ،كل ذلك يف سبيل اصالح الفرد بابعاده عن 

 (6العودة اجلرمي  واستئصال الشر من نفسه)

 وتقوم اعوجاجه فانه عندما يكون قريب من اهلل يكون بعيد عن معصيته فال شك ان العبادات هتذب خةلق املسةلم

وتعترب السياس  القضائي  حةلق  من حةلقات السياس  اجلنائي  يف اإلسالم  حيث يظهر دور القاضي يف جوانب منها 
 الصل براءة ا–اعدة براءة اجلاين بكل طريق ممكن استنادا إىل ق حسن معامةل  اجلاين قبل االدان  وبعدها وحماول  اظهار
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ق الور ا،مؤسس  2007وىل،الالطبع  الوضعي التشريع ارن  مع اس  مقادر  اإلسالمئي يف اجلنالتشريع الوجيز يف شرح امحد،اين،حممد املشهدانظر،ا - )7

 (307-306ردن ،صالا–ن الةلنشر ،عم
 76،ص 1بريوت ،ج–لعريب اب الكتار الوضعي ،دانون القاب ارنامق اإلسالمي ئي اجلنالتشريع ادر،القاعودة ،عبد  8
ق الور ا،مؤسس  2007وىل،الالطبع  الوضعي التشريع ارن  مع اس  مقادر  اإلسالمئي يف اجلنالتشريع الوجيز يف شرح امحد،اين،حممد املشهدانظر،ا -( 9

 (307-306ردن ،صالا–ن الةلنشر ،عم

 

، ولقد صان اإلسالم املتهم سواء حكم عةليه ام مل حيكم عةليه فحني رجم املسةلمون ماعز ذهبوا يسبونه فنهاهم -املتهم
 ( 7الرسول عةليه الصالة والسالم )

 فالغرض من العقوب  هو حتقيق العربة والعض  الردع وليس املقصود هوه اذالل اجملرم وتعذيبه والتنكيل به

"وال شك ان نظري  الشريع   اكثر متشيا مع املنطق وانطباقا عةلى القواعد التشريعي  احلديث  اليت متنع من حماكم  الشخص 
مرتني عةلى فعل واحد ،كما اهنا تؤدي إىل اختصار االجراءات ، وتقةليل احملاكمات ،وال حتول يف الوقت نفسه من توقيع 

 8صي  املتهم واجلرمي  املنسوب  اليه "العقوب  او العقوبات اليت تتالئم مع شخ

 .وهذا يدل عةلى ان الشريع  اإلسالمي  وتطبيقها اكثر متشيا مع متطةلبات الفرد واجلماع 

وفيما يتعةلق مبعامةل  السجناءيف اإلسالم  فقد جاء يف كتاب اخلراج اليب يوسف خماطبا هارون الرشيد بقوله مل تزل اخلةلفاء 
يا امري املؤمنني جتري عةلى اهل السجون ما يقوهتم يف طعامهم وادامهم وكسوهتم يف الشتاء والصيف واول من فعل ذلك 

م فعةله معاوي  بالشام ،مث فعل ذلك اخلةلفاء من بعده،وخالص  القول ان املته عةلي بن طالب كرم اهلل وجهه بالعراق ،مث
 (" 9يف القانون اجلنائي اإلسالمي  ال يصيبه اي ظةلم  وانه يعامل معامةل  حسن  الجل تغيري اجلانب السةليب لديه ) 

اقب  هدفت اقدة  ثومن هنا فانين خةلصت إىل ان نظرة الشريع  اإلسالمي  لةلجاين كانت نظرة شامةله واعي  ن
له  اإىل احرتام كيانه كانسان وإىل حماول  اصالحه وردعه عن ارتكاب اجلرمي  والعودة اليها ،حبا فيه وانقاذ

 من غضب اهلل  والعقاب االخروي ،واصرارا عةلى اصالح ذلك اجملتمع الذي هو قطع  منه.
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 ()بتصرف(31ردن ،صالا-نا،عم2010لعربي  ،الطبع  الوضعي ،ائي اجلنانون القارن  بامق اإلسالمي ئي اجلنالفقه ات يف اسان،در الفيل،عةلي عدنا) 10
لعربي  امةلك  ملائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،انظر، )عسريي،ا-(11
 (127ض،صالريالتوزيع ،ات لةلنشر و املفردار ام،د2011وىل،الالطبع  السعودي ،ا

-31،ص1ه، ج1414 ،وىلالالطبع  انون ،القالشريع  و اصيةلي  وتطبيقي  بني اسه تات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدانظر ا-(  12
32) 

 

 المطلب الثاني:

 .تعريف العودة للجريمة وموقف العلماء منها

فاحلكم عةلى   العود لةلجرمي  فال بد قبل اخلوض باسباب تةلك الظاهرة وعالجها من بيان املقصود  مبصطةلح
الشيئ جزء عن تصوره وقد عرف العةلماء هذا املصطةلح وكل ادىل بدلوه عةلى النحو الذي ارتاه متناسبا 

 وحتقيق اهلدف من التعريف

عن حال  الشخص الذي يرتكب جرمي  جديدة بعد سبق احلكم  العود)التكراراجلنائي(عةلى انه:عبارة فقد عرف نظام
عةليه بعقوب  يف جرمي  اوجرائم اخرى ويسمى باجملرم العائد، ويشتبه العود مع حال  ارتباط اجلرائم يف ان كال منهما يفرتض 

م قرار حكم رائارتكاب الشخص الواحد الكثر من جرمي  ،اال ان العود )التكرار(  يشرتط ضرورة ان يفصل بني هذه اجل
 (  10باالدان  جلرمي  او اكثر)

 وهذه اجلرمي  اليت يقدم اجملرم عةلى ارتكاهبا هي حمظور شرعي هنت عن ارتكابه الشريع  اإلسالمي 

ومفهوم العود عند عةلماء اجلرمي  يعين  ان الفاعل او املنحرف الذي حكم عةليه بعقوب ،ونفذ فيه احلكم ومل يرتدع عن 
 (11ارتكابه لةلجرائم وعاد اليها مرة اخرى   ،فاصبح بذلك يشكل خطرا كبريا عةلى اجملتمع) 

عامل اخلري وعامل هذه احلياة عامالن فطريان: وتؤثر العوامل الفطري  لدى اإلنسان يف تشكيل سةلوكه فيتنازع اإلنسان يف
سورة البةلد،وملا جبل عةليه من حب لةلحياة ومةلذاهتا،فان  هذين  10الشر كما قال تعاىل)وهديناه النجدين(االي  رقم 
 ( 12العامةلني يؤثران  يف ارتكابه لةلجرمي  اوالبعد عنها)
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 )بتصرف(401ل ،بريوت وص الرسام،مؤسس  1982، 1،ط اإلسالمي لشريع  اس  املدخل لدر الكرمي ،ان،عبد ازيد 13
() 32-31،ص1ه، ج1414وىل ،الالطبع  انون ،القاو لشريع  اصيةلي  وتطبيقي  بني اسه تات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدا 14

 بتصرف(
 92،ص 1بريوت ،ج–لعريب اب الكتار الوضعي ،دانون القاب ارنامق اإلسالمي ئي اجلنالتشريع ادر،القاعودة ،عبد  15
 ()بتصرف(31ردن ،صالا-نا،عم2010،لعربي  الطبع  الوضعي ،ائي اجلنانون القارن  بامق اإلسالمي ئي اجلنالفقه ات يف اسان،در الفيل،عةلي عدنا) 16

 

ان من باالخرين ولذلك ك لةلجرمي  ولو عةلى حساب االضراروان من الناس من تغةلب عةليهم نوازع الشر واهلوى والعودة 
الضروري اقرتان احملظورات الشرعي  بعقوبات دنيوي  من شاهنا ان ختيف من يريد الشر وترهب من تسول له نفسه ارتكاب 

 13اجلرائم فرتدعه عن اقرتافها ومتنعه من االقرتاب منها والعودة اليها

ةلذات يعيش ضمن جمتمع تتنازعه عوامل اخلري والشر،وتتاصل فيه رغب  البقاء وشهوة املوملا كان اإلنسان اجتماعي بطبعه ،
 وختتل احلياة ويصاب اإلنسان بالقةلق دون حتقيق الغاي  من خةلقه فتنشا اجلرمي  ،فقد حتدث  الفوضى  واالضطراب ،

مصاحلها  د نظام حيفظ لةلجماع عنده ،وعامل اخلري غري كاف النضباطه وتوجيهه يف البعد عنها فال بد اذا من وجو 
 (14ويؤمن هلا سبل استقرارها وتطورها ونظام العقوبات هو من اهم احلةلول ملكافح  العود لةلجرمي ) 

"واحلكم يف جرمي  عادة مينع من حماكم  اجلاين عةلى االفعال السابق  واليت مل تدخل يف احملاكم  االوىل الن قواعد الشريع  
بقا ةلى اجلرائم اليت من نوع واحد واليت مل حيكم فيها بعد وتكتفي بعقوب  واحدة عنها مجيعا طال تسمح بتعدد العقوب  ع

 15لقواعد التداخل والقوانني الوضعي  تصل إىل هذه النتيج  نفسها بتطبيق قاعدة قوة الشيئ احملكوم فيه"

ينما ق بشخص اجملرم العائد،بوالعود)التكرار(ظرف مشدد عام لكل اجلرائم او اغةلبها وهو ظرف مشدد شخصي يتعةل 
 (  16ارتباط اجلرائم يراعى فيه اجملرم عةلى الرغم من ارتكابه الكثر من جرمي )
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لعربي  اةلك  ملمائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،انظر،عسريي،ا-( 17
 (128ض،صالريالتوزيع ،ات لةلنشر و املفردار ام،د2011وىل،الالطبع  السعودي ،ا

 ()بتصرف(125هرة،مصر،صالقام ،لسالار ام،د2003وىل،الالطبع  ا،اإلنسانوحقوق  اإلسالميف  اهتاوعقوبت اياجلناجي ،حممد،ابةلت 18
لطبع  السعودي ،اربي  لعاملمةلك  ائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،اعسريي، 19
 (134ض،صالريالتوزيع ،الةلنشر و ت املفردار ام،د2011وىل،الا

 (18ن ،صاق ،عمالور ام،مؤسس  2010وىل،الالطبع  ائي ،اجلنالنفس ان،عةلم امل عةلو الزبيدي ،كانظر،) ا( 20

 

ويعرف العود يف القانون عةلى انه حال  خاص  باجلاين الذي سبق احلكم عةليه حبكم بات يف جرمي  ،وارتكب بعد ذلك 
ا نتيج  عةلى عدم جدوى العقوب  اليت تةلقاه اويعترب العود مؤشر  جرمي  اخرى،وفق شروط القانون احملددة ملاهي  اجلرم

 (17ارتكابه لةلفعل االجرامي) 

وقد انفرد التشريع اإلسالمي  يف نظامه ونظرته لةلتجرمي والعقاب فقد راعى  حقوق اإلنسان  مبفهومه اخلاص لةلحياة 
 احلقوق مصدرها اخلالق العظيم سبحانه وتعاىلوالكون وجاء االعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف اإلسالم واكد ان هذه 

الذي كرم اإلنسان،بصرف النظر عن لونه،وجنسه،ووضعه االجتماعي،وغناه،وفقره،وكاف  اوضاعه اخلاص ،ومنحه حق 
احلياة،وحق احلري ،وحق العدال  اليت تتمثل يف برائته االصةلي  ،وحقه يف حماكم  عادل  ،ومحايته من التعذيب بكاف  انواعه) 

18 ) 

"ولقد اثبتت الدراسات عةلى مستوى العامل ان ما نسبته بني النصف إىل الثةلثني من الرجال والنساء الذين اصبحوا جاحنني 
يف حداثتهم استمروا يف سةلوكهم االجرامي ،ويعترب العود ظاهرة عاملي  تشمل كل البةلدان ،وبنسب خمتةلف  وفق الضوابط 

 ( 19هلا الدور االجيايب يف احلد من ذلك")واالجراءات املتبع  اصالحا وتاهيال و 

وتظهر لنا مشولي  وواقعي  وانساني  التشريع اإلسالمي  من خالل نظرته لةلجرمي  فهي بنظره سةلوك شاذ يهدد امن اجملتمع 
،فهو ال يكتفي بتحرميه بناء عةلى عدم سويته ولكنه يدعو إىل اجتثاث االسباب املؤدي  هلا  من جذورها ويعمل عةلى 

    ( 20توفرياملناخ الصحي واملالئم لنمو السةلوك السوي)
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 )بتصرف(15ل  ،بريوت،صالرسام ،مؤسس  1985،اإلسالم اجلهالفقر وكيف عاوي،يوسف،مشكةل  القرضا) 21

 

وترى الباحث  بعد النظر يف تعريف العود عند عةلماء الشريع  وعةلم االجتماع والقانون اهنا مجيعها تشري إىل انه يشتمل 
تعريف يصف واقع هذه لعةلى تكرار فعل اجلرمي  بعد ان سبق احلكم عةليه وادانته وتنفيذ احلكم فيه يف املرة االوىل وجاء ا

 .اجلرمي  ويشدد العقوب  عةلى ارتكاهبا

 :المطلب الثالث

 سباب والدوافع التي تدفع اإلنسان للعود للجريمةاأل

مهي  مبكان وقبل احلديث عن عالج تةلك الظاهرة والوقاي  منها ال بد من بيان االسباب والدوافع اليت دفعت من األ
كانت هذه االسباب تتعةلق بالفرد او باجملتمع عةلى حد سواء وليس هناك من خالف يف باإلنسان لةلعودة لةلجرمي  سواء  

حوال والظروف إىل دفع اجملرم إىل العودة لةلجرمي  وسيايت بياهنا هنا ليس عةلى سبيل ان هذه االسباب تؤدي بكل األ
 :احلصر بل تبعا لالمهي  وهي

 :وال: عنصر المالأ

 ال مهما يف توجيه السةلوك والعودة لةلجرمي .فعنصر املال وحب التمةلك يشكل عام

ملرفه  املنعم  وخاص  اذا كان إىل جانبه الفئ  ا -حيث ان الفقري احملروم كثريا ما يدفعه بؤسه وحرمانه واحساسه بالظةلم  
صوت املعدة :إىل سةلوك ما ال ترضاه الفضيةل  واخلةلق الكرمي من ارتكاب اجلرائم والعودة اليها، وهلذا قالوا  –يف العيش 

  21وشر من هذا ان يؤدي ذلك احلرمان إىل التشكيك يف القيم االخالقي  نفسها وعدال  مقاييسها اقوى من صوت الضمري

فالشعور بالنقص والسةلب والظةلم مع عدم امتالك املال يدفع بالشخص إىل العودة إىل اجلرمي  لةلحصول عةلى املال  
 والتخةلص من ذلك احلرمان.
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 (56م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفانظر ،محدا(  22
 )بتصرف( 23-22سكندري ،صالاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1رمسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد،اد الةلطيف ،رشاعبد  23
 (56م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفا)محد 24

 

عرف إىل ان لةلوضع االقتصادي اثره يف العود الرتكاب السةلوك االجرامي متمثةل  يف الدخل الشهري لالسرة  نن أوال بد  
 (22وحال  الفقر والعوز اليت يعيشها الشخص، واثر مهن  الوالدين يف حتقيق الكفاي  ، وتناسب السكن وحجم األسرة )

ولذا قد يبحث الشخص عن مصدر اخر لةلمال بغض فالدخل البسيط قد اليكفي لتامني احلاجات االساسي  لةلفرد 
 النظر عن الوسيةل .

وتةلعب العوامل االقتصادي  دورا بارزا يف شخصي  احلدث )الصغري( وتدفعه إىل ممارس  السةلوك املنحرف  والعودة لةلجرمي  
 وقد دلت البحوث إىل ان نقص الدخل وعدم توفر مصدر رزق او عدم احلصول عةلى عمل قد يؤدي إىل السةلوك 

ل اجلوانب املادي  سواء اخنفاض الدخل اوالفصل من العماملنحرف ويشمل العامل االقتصادي كاف  الضغوط املرتبط  ب
 ( 23واليت ادت إىل شعور احلدث بانه يعيش عال  عةلى غريه ودفعه لةلحصول عةلى املال بغض النظر عن الوسيةل  )

 فيوجه هدفه لةلحصول عةلى املال من غري النظر إىل ماالت االمور.

" ويتضح اثر مسكن االسر عةلى السةلوك االجرامي  حيث ان لةلمسكن اثرا كبريا يف تكوين شخصي  الفرد وحتديد مدى  
استجابته لةلمؤثرات اخلارجي ،فاذا كان املسكن ضيقا وكان عدد االفراد كبريا سبب اكتظاظا سكانيا كبريا يف املنزل ،او  

كل اسرة غرف  صغرية خاص  هبا وهذا الوضع غري سةليم من الوجه  كان املنزل كبريا ولكنه يتالف من جمموع  اسر ل
الصحي  واالخالقي  واالجتماعي ، ملا ينجم عن هذا الوضع من اثار خطرية قد تصبح من العوامل املساعدة عةلى اجلرمي .") 

24)  

 ه.ا سةلوكن املسكن هو البؤرة الرئيسي  اليت يتعةلم منها الفرد اهدافه يف احلياة ويستقي منهأوخاص  
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 ()بتصرف(179-178سكندري ،صالاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1رمسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد،اد الةلطيف ،رشا( عبد 25
 (150مع  عدن ،صاليمني ،دت،جاجلمهوري  ايف  احلد منهائل اجلرمي  ووسا إىلملسبب  لةلعود امل العو امحد عةلي ،اش ،حممد اقش ( انظر 26
 ()بتصرف(68-67سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1ر مسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشا(عبد  27

 

ولةلبطال  دورا مهم يف هتيئ  العوامل املؤدي  إىل االحنراف والعودة لةلجرمي  ولذلك فان النظري  احلديث  الصالح اجملرمني 
 تعطي امهي  كربى لةلتعةليم املهين وان جناح هذا اجلانب من الرعاي  يتوقف عةلى ضرورة اجراء مسح كامل حلاج  املنطق  

ت واحلرف وترتيبها حسب االولويات واليت هي حباج  إىل االيدي العامةل  من العمال املهرة وال و اجملتمع من الصناعاأ
 بد من تنويع برامج التدريب احلريف ليشمل صناعات احلرف  اليت يرغبون يف تعةلمها او زيادة تدريبهم فيها وهذا بدوره يقةلل

 (25من البطال )

 البطال  بكاف  السبل والوسائل.ولذلك كان من الضروري السعي لةلقضاء عةلى تةلك 

فكان ال بد من اعداد برامج تعةليم وتشغيل متكامةل  يف املهن واحلرف اليت متكن السجني من اتقتنها والعمل هبا وكسب 
رزقه من خالهلا  بعد االفراج عنه ،خاص  اذا كان سبب عودته إىل االجرام ناتج عن البطال  او عدم اتقانه ملهن  او حلرف  

 (.26معين )

 وهناك عوامل تؤثر سةلبا عةلى الفرد بعد خروجه من السجن وتساعده يف العودة لةلجرمي .

ومن العوامل الراجع  إىل البيئ  احمليطه باحلدث عدم احلصول عةلى دخل مناسب لةلحياة بعد االفراج عنه وشعوره باحلاج  
انات املادي  مبا املنحرفني الكبار من عجز يف االمك : حيث تعترب العوامل االقتصادي  اخلاص  بالفرد وما يعانيه الصغار او

يدفعهم إىل التفكريوالتخطيط لتوفري املال بغض النظر عن نوع الوسيةل  اليت يتحقق هبا هذا الكسب ولو ادى ذلك إىل 
 ( 27ارتكاب اجلرمي  او معاودة ارتكاهبا مرة اخرى من غري النظر إىل ماالت االمور )

 اثار سةلبي  عةلى اجملتمع والفرد. وتؤدي قةل  التعةليم إىل 
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 (145-140ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيانظر)بر ا(  28
 () بتصرف(68-67سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1ر مسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشا(عبد  29
 68،ص 1بريوت ،ج–لعريب اب الكتار الوضعي ،دانون القاب ارنامق اإلسالمي ئي اجلنالتشريع ادر،القانظر ،عودة ،عبد ا(  30

 

ثر غياب فرص الدراس  والعمل فالعامل االقتصادي مسئول عن عدم اشباع كثري من الدوافع الضروري  لدى أفال ننسى 
املراهق الذي يؤذي شعوره عند رؤي  اقرانه يتمتعون مبختةلف الوان املةلبس واملاكل ،بينما حيرم هو من جماراهتم  ولذلك قد 

عه حب التقةليد واحملاكاة والغرية من االخرين إىل تولد القهر لديه وعودته الرتكاب اجلرمي  من اجل توفري املال وحتقيق يدف
 (28رغباته املسةلوب  بنظره) 

 نه اليستطيع مواجه  تةلك الظروف وحتديها اال بارتكاب اجلرمي  والعودة اليها.أفاجملرم يعتقد 

ان صغريا او كبريا يف احلصول عةلى العمل املناسب الذي ميكنه من االنفاق عةلى كما يؤدي عجز املفرج عنه سواء ك
نفسه او عةلى اسرته إىل شعوره باالمل والقةلق ويكون البديل لتعويض ذلك هو العودة لةلجرمي  ، وقد تناولت عدة دراسات 

من احلرمان  بني الذين يعانون اجلانب االقتصادي وعالقته بالسةلوك املنحرف واشارت إىل ان معدالت اجلرمي  تتزايد
 (29االقتصادي ايا كانت الصورة )

 فعدم وجود فرص  العمل املناسب  يولد الفراغ ووجود الفراغ مع العوز يؤدي الرتكاب اجلرمي .

وقد وجد العقاب عةلى اجلرمي  ملنع الناس من اقرتافها الن النهي عن الفعل او االمر باتباعه ال يكفي وحده حلمل الناس  
 عةلى القيام بالفعل  او الكف عنه ،وتعترب العقوبات من اهم احلةلول ملكافح  العود لةلجرمي  ،فالعقاب هو الذي يزجر 

،وحيمل الناس عةلى األبتعاد عما يضرهم او فعل مافيه خريهم وصالحهم ، الناس عن اجلرائم ومينع الفساد يف االرض
 (30ومامل حيقق الردع والزجرفانه الفائدة منه يف مكافح  العود لةلجرمي )

وال شك ان ضعف العقوب  يشجع اجملرم عةلى العودة لةلجرمي ، ولقد كثري من املؤمترات إىل ما يعانيه مطةلقوا السراح من 
 بعد خروجهم. مشاكل يف اجملتمع
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 93م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفا( محد31
 (205بريوت ،ص–ت اسامعي  لةلدر اجلاملؤسس  ام ،1998، 1ئي،طاجلز التشريع املتحدة و امم الاهج اجلرمي  منافح  انظر ،جعفر ،عةلي حممد،مكا(  32

 

( إىل الصعوب  1964شار مؤمتر مكافح  اجلرمي   يف البالد العربي  الذي نظمته االمم املتحدة يف دمشق يف عام )أ"فقد 
اليت جيدها مطةلقوا السراح يف اجملتمع نتيج  تظافر املواطنني اصحاب االعمال والصناعات لنبذ اجملرم يف جمتمعه ،وال شك 

يوقعه جمددا يف هاوي  االحنراف وهذه الصعوب  اليت يشعرها مطةلقوا السراح اعتربها كذلك املؤمتر ان هذا التصرف سوف 
 (  31الدويل الثالث لعةلم االجرام عامال مهما من عوامل العود لةلجرمي ")

معامةلته   سمنا يدل عةلى انه ال بد من تبين املفرج عنه بعد خروجه وحماول  اصالحه ووضعه باجملتمع كعضو منه وليإوهذا 
 كانسان منبوذ غريب.

شارت املؤمترات الدولي  إىل وجوب العمل عةلى مكافح  اسباب اجلرمي  حىت ميكن تاليف وقوعها او العودة اليها ومن أو 
 (32هذه العوامل الفقر والبطال  وفقدان العدال  االجتماعي  وتدين املستوى الثقايف والعةلمي)

دة ور بارز يف التشجيع عةلى العود لةلجرمي  فكل هذه االسباب سواء جمتمعه او منفر وترى الباحث  ان لةلعامل االقتصادي د
تؤدي لدفع اجملرم لةلعودة لةلجرمي  حيث ان اجملرم جيد ان الطريق الوحيد لتحقيق ذاته  وتعويض النقص املايل لديه هو 

 ارتكاب اجلرمي  او العودة اليها.

 ثانيا: عنصر الثقافة والتعليم 

ص  ذا طابع اجرامي بسبب قةل  التعةليم وضعف الثقاف  لدى الفرد مباالت االمور وخا اسةلبي اسةلوك الفرد منحنفقد يتخذ 
 فيما يرتتب عةلى تةلك اجلرائم اليت يقوم هبا.

فتةلعب ثقاف  اجملتمع متمثةل  يف اعالمها دورا بارزا يف ظروف اجلرمي  والعودة اليها،فاجملتمع املتخةلف قد يعزز من ظهور 
ائم ويساعد عةلى نشوئها،فقد ينظر جمتمع يف ثقافته إىل السارق عةلى انه بطل وشجاع ميتةلك من القدرات الشخصي  اجلر 

 ما ال ميتةلكه غريه فيحرتمه وال حيرتم سواه ، وقد يتعةلم منه كيفي  التخطيط الرتكاب اجلرمي  وهذا التصرف يعزز كثري من 
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 (55ن ،ص اق ،عمالور ام،مؤسس  2010وىل،الالطبع  ائي ،اجلنالنفس ان،عةلم امل عةلو الزبيدي ،كانظر ا(  33
 ()بتصرف(77،صم2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفامحد 34
 (783هرة،صالقا–ر غريب ام ،د2004، 1ئي،طاجلنالنفس اخرون ،عةلم اته ،و انظر ، ربيع،حممد شحا( 35

 

دى العدواني  إىل مسار اجرامي وهذا يشكل خطر عةلى التفكري السةلوكي ل متادي الفرد يف سةلوكه ورمبا حيول كل نزعاته
 (33هذه الفئه )

 حيث يؤدي هذا االندفاع إىل حب املغامرة والتقةليد الرتكاب اجلرمي  او العودة اليها.

غياب امناط و وال شك ان لةلمستوى التعةليمي املتدين لالباء،وما قد ينتج عنه من جهل باساليب الرتبي  السةليم  احيانا ،
التوجيه الرتبوي الذي يتجه حنو حمارب  اجلرميه ،وما يرتبط من صعوب  احلصول عةلى مهن واعمال ذات دخل مادي وفري 

ي عمل يسد بنسب  بسيطه حاج  األسرة ،جتعل الوالدين منهمكني يف توفري مقومات احلياة املعيشي  أحيانا ،واالكتفاء بأ
 (34،ومنشغةلني متام االنشغال عن تربيتهم ورقابتهم وتوجيه سةلوكهم والعمل عةلى تعديةله )ومتطةلباهتا الضروري  السرهم 

وهذا بدوره يؤدي إىل انعدام ثقاف  االوالد حول معرف  العقوبات املرتتب  عةلى اجلرائم يف الةلوائح القانوني  مما يؤدي إىل 
 ارتكاهبا مع اجلهل باحكامها.

رائم فور السةليب يف التفكري االجرامي فنشر اخبار اجل خالل التاثري االجيايب او مهما من وتشكل نوعي  الثقاف  عامال
ملساس حبياته عن الواقع ،من شانه اثارة البةلبةل  يف اجملتمع وا اوقوعها يف الصحف ،ورسم ابعاد صحفي   جملرد االثارة بعيد

ض ور ارتكاهبا،إىل ان تتمكن السةلطات من القبوامنه ،ولذا فان من صاحل اجملتمع اإلسالمي  عدم االعالن عن اجلرائم ف
عةلى اجلاين والسيطرة عةلى االدل  واصدار احلكم العادل عةليه ،وعندئذ فقط جيب اعالن احلكم باجلزاء اجلنائي  الشرعي 

 (35ليكون رادعا لةلجاين ،وزاجرا مانعا لغريه ممن تسول هلم انفسهم التفكري يف اجلرمي  اوالعودة اليها )

عرض طريق  ارتكاب اجلرمي  وحيثي  التخطيط هلا قد تعةلم من جيهل كيفي  ارتكاب اجلرمي   الطريق  اليت من ن وذلك ال
خالهلا يتالىف السةلبيات اليت وقع فيها اجملرم الذي قبةله واليت ادت إىل كشف امره ،فهو حياول ان يقةلد وحياول ان يستفيد 

 يظهر بصورة البطل.
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 ()بتصرف(77م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفا(محد 36
 (9مع  عدن ،صاليمني ،دت،جاجلمهوري  ايف  احلد منهائل اجلرمي  ووسا إىلملسبب  لةلعود امل العو امحد عةلي ،اش ،حممد انظر)قشا(  37

 

ن ثر يف تسرب األبناء من املدارس يف سن مبكرة والتحاقهم باعمال ومهأن تدين املستوى التعةليمي  لةلوالدين أوال شك 
وضيع  وفقداهنم التوجيه واالشراف االسري وتسيبهم وتسوهلم وتشردهم واحنرافهم  وارتكاهبم اجلرائم واجنذاهبم إىل رفاق 

ك االجرامي تشكيل السةلو السوء واستغالهلم ملارب وغايات غري سوي  ، وبالتايل تعةلمهم من ذوي السوابق اجلرمي  و 
 (36وتشجيعهم لةلعود لةلجرمي ) 

 ن التزام الفرد باملدرس  يعةلم االنظباط واالنقياد لالنظم  واحرتام القوانني وبالتايل البعد عن اجلرمي .أحيث 

ناء بوترى الباحث  ان الثقاف  تشكل ضابط قوي يف ضبط سةلوك الفرد وهتذيبه وتوجيهه الوجه  السةليم  وبالتايل يتحقق 
 جسر التفاعل بني الفرد واجملتمع حنو البعد عن العود لةلجرمي .

 ثالثا:  ضعف الوازع الديني

فقوة الوازع الديين واالميان تشكل حصنا منيعا لدى املسةلم ضد االفات واملفاسد اليت تدور يف اجملتمع وضعف الوازع 
 الديين جير اإلنسان إىل ارتكاب حمارم اهلل .

االصالح يف اجملتمع تقوم عةلى تنمي  الروح الديني  لدى اجملرم وتقوي  الوازع الديين و اهلل عز وجل وال شك ان عمةلي  
حيث العباد عةلى ترك اجلرمي  وعدم العودة اليها  ،غري ان معاودة السةلوك االجرامي بعد التوب  واصالح مامت افساده يعد 

 سةلوك االجرامي بعد التوب  واالصالح يعد من ضمن الطائف اصراراعةلى االجرام يستوجب تشديد العقاب ،ومن يعاود ال
الثالث  من الناس وهم اجملرمون الذين يعمدون إىل االجرام عن قصد وترصد ،مث ال يتبعون اجرامهم ندماوال توب  

د تصةلحها ق والاصالحا،او كانو قد تابوا واصةلحوا مث عادوا إىل االجرام وهذه الطائف  من الناس اليت مل تصةلحها العقيدة
 (37العقوب  اليت ينبغي التشدد فيها)

ويعد ارتكاب اجلرمي  مرة تةلو االخرى اصرارا عةلى عدم التوب  ولذا كان ال بد من اجياد طريق القتاع الفرد وارغامه عةلى 
 عدم العودة الرتكاب اجلرمي  وهذا الطريق هو  متمثل يف تطبيق العقوبات.



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 16 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 402ل ،بريوت وص الرسام،مؤسس  1982، 1،ط اإلسالمي لشريع  اس  املدخل لدر الكرمي ،ان،عبد انظر زيدا( 38
 (9مع  عدن ،صاليمني ،دت،جاجلمهوري  ايف  احلد منهائل اجلرمي  ووسا إىلملسبب  لةلعود امل العو امحد عةلي ،اش ،حممد انظر)قشا(  39
 (151مع  عدن ،صاليمني ،دت،جاجلمهوري  ايف  احلد منهائل اجلرمي  ووسا إىلملسبب  لةلعود امل العو امحد عةلي ،اش ،حممد انظر)قشا( 40

 

وبات يف البالد اإلسالمي  حيث ساد االستقرار واالمن وقةلل من ارتكاب اجلرائم وعةلى ونرى االثر االجيايب لتطبيق العق
 هذا اذا راى اإلنسان يف اجلرمي  نفعا له وهم بارتكاهبا فان شبح العقاب يردعه عنها ترجيحا لدفع اذى العقاب عةلى ما 

ن العود اليها ان ايقاع العقاب عةليه مينعه ميتصوره من منفع  له من االجرام وحىت اذا طوعت له نفسه ارتكاب اجلرمي  ف
(38) 

مور البد وان خيةلص الفرد بنتيج  وهي ان االثر السةليب املرتتب عةلى ارتكاب اجلرمي  اكثر من االثر وبعد حصر تةلك  اال 
 االجيايب وان ارتكابه لةلجرم سيؤدي  حتما  لوقوعه حتت طائةل  العقاب.

وال شك ان تطبيق العقوب  عةلى اجملرم العائد امر تقره الشريع  اإلسالمي  وفق ضوابط العقوب  ومقاصدها ذلك ان ايالم  
املصر عةلى االجرام بالعقوب  امر يبعث عةلى حتقيق الغاي  من العقوب  يف الردع العام اي منع اجلرمي  حبيث ينظر الشخص 

 ( 39لةلجرمي .) إىل ماالت افعاله قبل التفكري بالعودة

 وال شك ان االمهال يف تطبيق العقوب  او التهاون فيها يؤدي إىل التشجيع عةلى االجرام .

وتكمن امهي  التهذيب الديين يف ان كثري من احملكوم عةليهم يرجع اجرامهم إىل ضعف الوازع الديين ،وعدم سيطرة القيم 
د  ل السةلوك االجرامي لديهم ولذا كان من الضروري اعداالديني  عةليهم حبيث يكون من شان التهذيب الديين استئصا

برامج هتذيب ديين موجه لةلقضاء عةلى مسببات اجلرائم خاص  النامج  عن ضعف االميان لدى العائدين من اجملرمني حبيث 
 (.40يستحي الضمري احلي من ارتكاب تةلك احملظورات الشرعي  ) 

ه بتطبيق اخلوف من اهلل واخلوف من عقابه والسعي إىل حب اهلل ورسول فالضمري يشكل رقاب  ذاتيه لدى الفرد حيثه عةلى
 شريع  اإلسالم.
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 () بتصرف( 229هرة،صالقا–ر غريب ام ،د2004، 1ئي،طاجلنالنفس اخرون ،عةلم اته ،و ا(ربيع،حممد شح 41
 (180سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1ر مسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشانظر،عبد ا( 42

 

لذلك من االمهي  مبكان القيام بالتوعي  واالرشاد الديين وذلك بتبصري األباء واالمهات بوجوب االلتزام باحكام الشريع  
عاليمها م فااللتزام باحكام الشريع  اإلسالمي  وتاإلسالمي  وتعاليمها وترسيخ هذه االحكام والتعاليم يف نفوس اوالده

خري حافظ لالنسان من كل احنراف وهو الكفيل الوحيد حلماي  اجملتمع من كل اجلرائم ،وهو بالتايل الدعام  القوي  لكيان 
 (41)العائةل  املتماسك  واحلافز الفرادها عةلى التعاون الوثيق لتحقيق اخلري والرب والصالح والبعد عن اجلرائم

وال ننسى انه يقع عةلى عاتق الوالدين بالدرج  االوىل  مسؤولي  تبصري ابناءهم بامور دينهم وتنمي  الوازع الديين لديهم 
 حيث ان كل راع مسؤول عن رعيته والوالدين يساالن يوم القيام  عن اداء هذا الواجب.

نامج نعهم من ارتكاب املعاصي ولكي يكون الرب وتةلعب العوامل الديني  دورا هاما يف ضبط  وتعديل سةلوك االفراد وم
الديين فعاال ال بد ان يستهدف تنمي  الشعور االخالقي لدى السجني وتعةليمه القواعد االخالقي  واألبتعاد عن الشر 
 وهذا يعتمد بالدرج  االوىل عةلى تنمي  احلس الوجداين وايقاظ الضمري اإلنساين لدى احلدث حتو حب اهلل وااللتزام مبا

 (42امربه وحنو هذا اجملتمع الذي يشكل فيه عضوا من جسده)

وترى الباحث  ان قةل  الوازع الديين لدى الفرد تشكل اثرا يف ارتكاب اجلرمي  والعودة اليها حيث ان قةل  االميان تؤدي إىل 
لك فان قوة ذ ارتكاب احملارم وإىل قسوة القةلب وإىل البحث عن الغايات بغض النظر عن الوسيةل  وعةلى النقيض من

الوازع الديين جتعل الفرد يدرك ان الدنيا هي مزرع  االخرة وان اإلنسان حماسب عةلى افعاله وان االفالت من العقاب  يف 
الدنيا اليعين سقوطه يف االخرة،ولذا كان من االمهي  بكان نشر التوعي  الديني  بكاف  املراحل العمري  لدى الفرد،حىت 

 مي .اليفكر يف العودة لةلجر 

 رابعا:عدم رعاية الحكومة بالشكل الكافي

فالرعاي  واجب يقع عةلى الوالدين واألسرة يف حني من االحيان وواجب يقع عةلى احلكوم  يف احيان اخرى،ورعاي  
 احلكوم  لةلفرد اثناء فرتة العقوب  او بعد االنتهاء منها له االثر االكرب يف احلد من العود لةلجرمي .
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 بتصرف(() 102سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1ر مسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشا( عبد 43
 403ل ،بريوت وص الرسام،مؤسس  1982، 1،ط اإلسالمي لشريع  اس  املدخل لدر الكرمي ،ان،عبد انظر ،زيدا(  44
 ()بتصرف(102سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1ر مسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشا(عبد  45

 

الالحق  مبفهومها الواسع مكانا يف غاي  االمهي  لةلفرد واجملتمع حيث تشمل رعاي  احلدث واسرته اثناء وحتتل الرعاي  
العقوب  وبعد االفراج  فهي تكفل تصحيح السةلوك غري السوي وعدم عودة املذنب املفرج عنه لةلجرمي  مرة اخرى ، وهذه 

ان تتحقق بالعقاب وحده الن العقاب وحده اليكفل  الرعاي  الالحق  هي محاي  لةلمجتمع ومحاي  اجملتمع ال ميكن
االصالح املنشود وال يقدم اي ضمان بان اجملرم سوف يصةلح من اعوجاجه ويعدل من طريق حياته لذلك البد من 

 (43وجود هذه العناي  حتقيقا لةلمصةلح  العام  واخلاص  )

وامنه  وصالح اجملتمع يكون بضمان استقراره وال شك ان اصالح الفرد هو اصالح لةلمجتمع الذي يعيش فيه هذا الفرد
 بعدم ارتكاب اجلرائم فيه.

وهتدف العقوبات الشرعي  إىل اصالح اجملرم نفسه وتقومي اعوجاجه وتعديل سةلوكه وكل عمل يعطل اقام  العقوبات 
كةلم عن عقوبات ما تالشرعي  وحدود اهلل فهو تعطيل الحكام اهلل فالعقوبات تردع اجملرم وقد اشار املاوردي لذلك عند

 (44التعزير باهنا تاديب واستصالح وزجر )

فاذا حتقق اخلوف من العقوب  حتقق البعد عن ارتكاب مايؤدي الستحقاق تةلك العقوب  وال بد ان يستمر االصالح حىت 
 بعد تنفيذ العقوب .

ضعهم عةلى نزعاهتم ،وال بد من و والبد ان تقوم السجون لعالج نزالئها عالجا يغري من سةلوكهم واجتاهاهتم وعيوهبم و  
الطريق الذي ميكنهم من مسايرة اجملتمع واالستجاب  ملطالبه،كما ال بد من ازال  البواعث واحملرضات والدوافع اليت دفعت 
الشخص لةلجرمي  بشكل جيعةله عند اخالء سبيةله غري راغب يف  العودة الرتكاب اجلرمي ،وبالتايل فالرعاي  الالحق  بالغ  

  الهنا حتقق مكسبا اجتماعي كبري فنجاح عالج جمرم عمةلي  اقتصادي  مرحب  لةلمجتمع منقذة لةلفرد كما اهنا عمةلي  االمهي
 ( 45انساني  ناجح )

 فنجاح طريق  املتابع  والعالج تؤدي إىل جناح تغيري السةلوك االجرامي وقةلبه إىل سةلوك اجيايب.
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 (773هرة،صالقا–ر غريب ام ،د2004، 1ئي،طاجلنالنفس اخرون ،عةلم اته ،و انظر ،ربيع،حممد شحا(  46
() 204بريوت ،ص–ت اسامعي  لةلدر اجلاملؤسس  ام ،1998، 1ئي،طاجلز التشريع املتحدة و امم الاهج اجلرمي  منافح  ا(جعفر ،عةلي حممد،مك 47

 بتصرف(
 (141مع  عدن ،صاليمني ،دت،جاجلمهوري  ايف  احلد منهائل اجلرمي  ووسا إىلملسبب  لةلعود امل العو امحد عةلي ،اش ،حممد انظر ،قشا(  48
 () بتصرف(204بريوت ،ص–ت اسامعي  لةلدر اجلاملؤسس  ام ،1998، 1ئي،طاجلز التشريع املتحدة و امم الاهج اجلرمي  منافح  اجعفر ،عةلي حممد،مك 49

 

ي  باالحكام الوضعي  وهذا بدوره ادى إىل وقوع اجلرائم وتكرار وقد قامت بعض اجملتمعات باستبدال االحكام الشرع
وقوعها وانتشارها دون رادع ،بل ويشعر القائمون عةلى تطبيق هذه القوانني بعجزهم عن مكافح  اجلرمي   ،حيث ان 

 (46ضعف العقوب  مؤشر قوي لةلعودة لةلجرمي  وذلك لعدم حتقق عنصر الردع والزجر يف تةلك العقوب  )

ةلم ان اهلدف من العقوب  هو حتقق الزجر ومع غياب العقوب  وختفيفها يذهب هذا اهلدف، وختفيف العقوب  عةلى وحنن نع
 اجملرم يعترب مبثاب  مكافئ  له عةلى فعةله وهذا بدوره يؤدي إىل التشجيع عةلى العودة لةلجرمي  مرة اخرى.

ات خاص  خالل هذا العصر نتيج  لفشةلها يف ومن املالحظ ان العقوبات السالب  لةلحري  اثارت عددا من االنتقاد 
سياس  مكافح  اجلرائم واصالح اجملرمني  حبيث  ان ختفيف عقوب  السجن تشكل طريق الفالت اجملرم من العقاب وقد 

 (47باتت  العقوبات السالب  تشكل عبئا عةلى عاتق الدول   )

ي  إىل تشديد رار اجلرمي  وقد اجتهت التشريعات اجلنائوال بد ان تكون العقوب  قوي  بقدر يتناسب واجلرمي  ومينع من تك
العقوب  عةلى العائد استنادا إىل كون العود سابق  توجب تشديد العقوب  باعتبار العود ظرفا مشددا لةلعقوب ،فيتعني عةلى 

 (  48القاضي ان يشدد العقوب  عةلى اجلاين اذا كان عائدا او من معتادي االجرام.)

العفو العام من قبل الدول  الن هذا يشجع من تسول له نفسه ارتكاب اجلرائم عةلى ارتكاهبا  صدارإوال جيوز التوسع يف 
 مرة تةلو االخرى دون اخلوف من العقاب.

ومعظم الدول املعاصرة تتبىن سياس  التخةلي عن عقوب  السجن القصرية املدة لعدم جدواها واثارها السةلبي  وابداهلا جبزاءات 
جتماعي  ،واتباع االجراءات القضائي  العادي  قد يرتتب عةليه تاخري البت يف االحكام بصورة تنعكس اداري  او تدابري ا

سةلبا عةلى املتهم وقدعمدت بعض الدول إىل تبين جلان متخصص  لةلفصل يف القضايا عةلى وجه السرع  ضمن مناخ ال 
 (49يشعر فيه احلدث وكانه جمرم يستحق االحتقار واالهان  والعزل  )
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 (43ن ،ص اق ،عمالور ام،مؤسس  2010وىل،الالطبع  ائي ،اجلنالنفس ان،عةلم امل عةلو الزبيدي ،كا()  50
() 204بريوت ،ص–ت اسامعي  لةلدر اجلاملؤسس  ام ،1998، 1ئي،طاجلز التشريع املتحدة و امم الاهج اجلرمي  منافح  ا(جعفر ،عةلي حممد،مك 51

 بتصرف(
-23ض،صالريا-لوطني املةلك فهد ام،فهرس  مكتب  1998وىل والالطبع  اليومي ،ا اتنامين ودوره يف حيالالوعي احلي،الصاحملسن احلريب،عبد انظر،ا(  52

24 

 

شك "ان عدال  القوانني واستهدافها املصةلح  العام  تضمن احرتامها ومراعاهتا وتتضائل حاالت االخالل هبا ،بينما  وال
القوانني التعسفي  او املشرع  لتحقيق مصاحل شخصي  ختل بتوازن القوى يف اجملتمع وتثري الشعور بالظةلم مما يؤدي إىل 

دون سيادهتا جتعةلها عدمي  اجلدوى تشجع عةلى العبث باحكامها دون  االخالل باحكامها ،غري ان جمرد وجود قوانني
 (50رادع او وازع" )

فحىت تتشكل الثق  والقناع  لدى االفراد مبصداقي  القوانني وفرض العقوبات البد من وضع اساس بداي  وهو العدال  يف 
 التطبيق.

 واختةلط هبم العائد وعدد مرات اجلرمي  ،حيث انوهناك عالق  بني وجود اصدقاء سبق هلم ان ارتكبوا سةلوك اجرامي  
العائد تعةلم السةلوك االجرامي من خالل اكتسابه لقيم واجتاهات اجرامي  شجعته عةلى ارتكاب اجلرمي  والعودة اليها ، 
وهذا نظرا الختالطه باصدقاء واقارب سبق هلم ان ارتكبوا سةلوكا اجراميا،واتضح كذلك ان اختالط العائد بالسجناء 

اخل السجن املختةلفني معه بالعمر ومنط اجلرمي  وعدد اجلرائم تةلعب دورا يف عودته لةلسةلوك االجرامي  حيث انه يتعةلم د
 (51اساليب وسةلوكات اجرامي  جديده مل تكن عنده مسبقا )

ني الفئات ب ولذا كان ال بد من اجراء عمةلي  الرعاي  والتوعي  داخل السجن وال بد من الفصل بني انواع اجلرائم والفصل
 العمري  املتفاوت .

من واالستقرار يف اجملتمع مسؤولي  موزع  بني  رجال االمن  و افراد اجملتمع وبات من الضروري التكامل صبح حفظ األأو 
بني دور الدول  واملتمثل يف االجهزة والدوائر االمني   ودور اجملتمع املتمثل يف املواطن  واصبح كل منهما مكمل لالخر 

 (52ول حنو جمتمع يندر فيه ارتكاب اجلرمي )لةلوص

 كيف ال وهذا الفرد يشكل عضو يف هذا اجملتمع فاذا صةلح العضو صةلح سائر اجلسد.
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() 204بريوت ،ص–ت اسامعي  لةلدر اجلاملؤسس  ام ،1998، 1ئي،طاجلز التشريع املتحدة و امم الاهج اجلرمي  منافح  ا(جعفر ،عةلي حممد،مك 53

 بتصرف(
 70،ص 1بريوت ،ج–لعريب اب الكتار الوضعي ،دانون القاب ارنامق اإلسالمي ئي اجلنالتشريع ادر،القانظر،عودة ،عبد ا(  54
-23ض،صالريا-لوطني املةلك فهد ام،فهرس  مكتب  1998وىل والالطبع  اليومي ،ا اتنامين ودوره يف حيالالوعي احلي،الصاحملسن احلريب،عبد انظر،ا(  55

24 

 

وقد اصبح السجن بدوره عامال من عوامل العود ،نظرا لغياب اسس التصنيف ،وعةلى القائمني عةلى تطبيق هذه العقوب   
توفري الضمانات اليت من شاهنا ان متنع من اجرم مرة ودخل السجن ان يصبح جمرما عائدا لةلجرمي  ، ويف الوقت ذاته 

كانا الن غياب عمةلي  التصنيف تعين ان السجن سيصبح مينبغي اجياد اسس لتصنيف  السجناء حسب اسس عةلمي  ،
 (53يتعةلم من خالله اجملرم فنون اجلرمي  واساليب االحنراف بدال من ان يكون وسيةل  النتشال من راح ضحي  اجلرمي  ) 

 ان ىلفالصغري يتعةلم من الكبري واملبتديء يتعةلم من ذوي السوابق واذا ترك االمر يف السجون عائما فان هذا يؤدي إ
خترج االمور عن نصاهبا وبالتايل يصعب اصالح السجناء بعد خروجهم وانتهاء فرتة عقوبتهم وهذا يؤدي إىل ارتكابه 

 اجلرمي  مرة اخرى او ارتكاب جرمي  اخرى كان قد تعةلمها ممن كان معه يف السجن .

وانني الوضعي  يف الشريع  اإلسالمي  مع القوالغرض من العقوب  منع اجلرمي  قبل وقوعها وختوف وتاديب اجملرم وقد اتفقت 
 (54ان اهلدف من العقاب عةلى اجلرائم هو حفظ مصةلح  اجلماع  واحلفاظ عةلى النظام واجملتمع )

 ولذا كان من االمهي  االعالن عن العقوبات بكاف  الوسائل والسبل لتشكيل الردع لدى افراد اجملتمع.

يشعر من يقطن هذا اجملتمع بالطمانين  واالمان لذا فان  الوعي االمين يشكل  وقبل ان يتم القضاء عةلى اجلرائم البد ان
 ركيزة يف باب الوقاي  من احلوادث  والكوارث واجلرمي  والعودة لةلجرمي  لذلك فانه يكتسب امهي  قصوى عةلما بان االرتياح 

ال خةلقا وال جناح تماعيا وال حياة اقتصادي   و والشعور بتوفر االمن متثل ارضي  ضروري  الزدهار اجملتمع فال جتد تكامال اج
 (55او ابداع  فنيا وعةلميا اذا تقوضت الركائز االمني )
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 ()بتصرف(152مع  عدن ،اليمني ،دت،جاجلمهوري  ايف  احلد منهائل اجلرمي  ووسا إىلملسبب  لةلعود امل العو امحد عةلي ،اش ،حممد ا( قش56
-23ض،صالريا-لوطني املةلك فهد ام،فهرس  مكتب  1998وىل والالطبع  اليومي ،ا اتنامين ودوره يف حيالالوعي احلي،الصاحملسن احلريب،عبد انظر،ا(  57

24 
ملةلك ام،مكتب  2011وىل ،الالطبع  ا، املرتبط  هبامل العو احي  و صالالات املؤسساء لعنف بني نزالاط امناهلل ،احل بن عبدالعقيل ،صا( 58

 ()بتصرف(101لسعودي ،صافهد،

 

ن الشعور باالمان جيعل الفرد امينا عةلى حياته وماله وعرضه ،مستقرا يف موطنه وهذا كةله يدفعه إىل العمل واالنتاج أل
 واألبداع والتميز.

اجبات احلكوم  جتاه احملكوم عةليهم وتشمل الرعاي  الصحي  اجلانب الوقائي والعالجي حد و أواالهتمام بالرعاي  الصحي  
،حيث جيب ان يكون مبىن السجن معد جيدا من الناحي  الصحي  وضمن املقاييس املدروس  مثل التهوي  والنظاف  

راش كل جليدة واملالبس والفوالتغذي  ا -احلمامات–الداخةلي  ومكافح  احلشرات باملبيدات ونظاف  اماكن االستحمام 
 (56ذلك يوفر الرعاي  الصحي  يف جانبها الوقائي وبالتايل يقل عدد املصابني باالمراض والعدوى اثناء مدة السجن)

وال بد ان ان يدرك الفرد يف هذا اجملتمع انه له دور يف احلد من ارتكاب اجلرائم من خالل ماميكن ان يقدمه من اعمال 
 رم.تساعد يف ردع اجمل

فتعترب جماهب  اجملرمني والعمل عةلى عدم عودهتم لةلجرمي  من اهم مؤشرات الوعي االمين وهي تتمثل جبانب الشهادة  
وعدم التسرت عةلى الفارين من العدال  وال شك ان التصدي املباشر اليقاف اجملرمني  او عدم التصدي هلم يرتبطان مبدى 

نفسي هلا وببشاع  عودة اجلاين الرتكاب اجلرمي  مرة اخرى وبالتايل يشعر احساس املواطن ببشاع  اجلرمي  والواقع ال
 (57الشخص انه عضو فعال وعنصر اجيايب يف احلفاظ عةلى هذا اجملتمع) 

وحىت نتمكن من وضع االمور يف نصاهبا السةليم البد من العمل عةلى متابع  االجراءات املطةلوب  لةلسري حنو االفضل فمن 
برامج الرعاي  واالصالح املقدم  لةلنزالء مثل الرعاي  الصحي  وتشمل)الرعاي  الصحي  الوقائي  والرعاي  الضروري مراعاة 

 (58العالجي  ومعامةل  النزيالت احلوامل و املواليد والفراج الصحي  )

ن حتقيق مفالعقل السةليم يف اجلسم السةليم واإلسالم دعى املسةلم لةلمحافظ  عةلى الصح  واالخذ باالسباب فكان البد 
 الرعاي  لتاليف االثار السةلبي  وانتشار االمراض وحتقيقا لةلسالم  العام .
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 (152مع  عدن ،اليمني ،دت،جاجلمهوري  ايف  احلد منهائل اجلرمي  ووسا إىلملسبب  لةلعود امل العو امحد عةلي ،اش ،حممد انظر،)قشا(  59
 ()بتصرف(73م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساميدعي  اجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفا( محد60
 8م،ص 1994، 2، ط اإلسالمي لشريع  اوفق  ادهتاوسع اؤهاوبن األسرةشم ،ايف بن هالدعيس ،نانظر ،ا(  61

 

ومن الدعائم الرئيسي  لةلجانب العالجي يف الرعاي  الصحي   ضرورة تامني مستشفى طيب او عيادة الستقبال املرضى،وان  
 (59زم  لةلعالج .) يضم هذا املركز اطباء متخصصني وممرضني وصيدلي  تتوفر فيها االدوي  الال

وترى الباحث  انه من اجل تاليف العود لةلجرمي  البد من حتقيق الرعاي  من قبل احلكوم  واملؤسسات ذات العالق  سواء 
اثناء احملاكم  اواثناء مدة العقوب  اوبعد انقضاء العقوب  وهذه الرعاي  جيب ان تكون شامةله جلميع املصاحل الضروري  لدى 

 الفرد .

 .صر األسرة والمجتمعخامسا: عن

األسرة واجملتمع احد العوامل الرئيسي  اليت تدفع بالفرد إىل ارتكاب اجلرمي  وهلما دور سةليب يزيد من اصرار  يعترب عنصر
 اجملرم عةلى العودة اليها .

ةلعب دورا حامسا تويعترب الوسط االسري من العوامل البارزة اليت تشكل امهي  يف توجيه سةلوك الفرد فيما بعد لذا فاألسرة  
يف تكوين  شخصي  الفرد  وحتديد معامل مستقبةله،فهي اجملتمع االول الذي يبدا الشخص فيه حياته ويقضي فيه طفولته 
فيتاثر بكل ما مير باسرته من احداث ومبا حييط به من مشاعر طيب  اوسيئ  وما يةلقاه من عناي  او امهال ،كما ان 

 (60تربان من االسس االولي  لالمن االجتماعي )التماسك والتوافق بني افرادها يع

 وهناك عالق  بني تركيب  األسرة اليت يعيش فيها الفرد وبني ما يعانيه الفرد من قةلق وتوتر وامراض نفسي .

وقدجعل اإلسالم الوالدين مها الراعي املسؤل عن رعيته ومحل  كال من األبوين مسؤولي  تربوي  ورعاي  غرسها اذ ان من  
املستحيل ان يرعى احد زرع غريه او ان يهتم فيه ، وامنا صاحب الغرس هو اوىل برعايته واحلفاظ عةليه فالوالدين يشكالن 

 (61يف الفرد ونبذ ارتكاب اجلرمي ) امهيه كبرية يف تشكيل السةلوك االجيايب
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 بتصرف( 0(73م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفامحد 62
 (69سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1رمسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشاعبد  63
 () بتصرف(135ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيابر  64

 

فالرتبي  احلسن  لةلوالدين متحوا الطبائع السيئ  وتنمي السةلوك احلسن وحتث عةلى البعد عن اجلرمي  ضمن ما ترسخه من 
 مباديء الرتبي  اإلسالمي  يف شخصي  األبناء.

تمع كما ان اعضاء ذا صةلحت األسرة صةلح اجملوتعترب األسرة الةلبن  االساسي  يف حياة اجملتمع وركنا فاعال يف عالقاته فا
 األسرة ومنهم الوالدين هلم االثر الفعال يف اجتاهات الفرد السةلوكي  وقد توصةلت بعض الدراسات  املتخصص  إىل نتائج 

 نمفادها ان هناك عالق  مباشرة بني ارتكاب اجلرمي  وممارس  السةلوك املنحرف وبني الظروف االسري  السةلبي  الناجت  ع
 ( 62نقص التوجيه والرقاب  ،او التفكك بسبب وفاة احد الوالدين او كةليهما ،او انفصاهلما بالطالق مثال )

فالتفكك يؤدي إىل التشرد والضياع والتشرد يؤدي إىل احلاج  والعوز واالنضمام الصحاب السوابق وهذا يؤدي إىل 
 االحنراف .

اغةلب املشكالت االجتماعي  هي حصيةل  اسر مفكك  من حيث  كدت العديد من الدراسات اليت اجريت انأ" ولقد 
العالقات االسري  واهنا تتحمل املسئولي  عن تةلك النسب  العالي  من مشكالت العائدين إىل ممارس  السةلوك املنحرف وعن 

لزوجني اارتكاهبم امناط سةلوكي  اودعوا بسببها مؤسسات االحداث او السجن، وعةلى هذا تعترب مشكالت النزاع بني 
 ( 63مهال الزوج  لزوجها وعدم احرتامه واملشاجرات الدائم  اليت جتعل جو املنزل متوترا ودافعا إىل اجلرمي )إوالطالق و 

وقد يؤدي ارتكاب اجلرمي  الكثر من مره عةلى اعتيادها واعتبارها شيء عادي بالنسب  لةلمجرم سيما واذا كان هذا 
 ياب الضمري احلي.الشخص يعاين من نقص الوازع الديين وغ

"وقد يشكل دخول السجن املتكرر لدى اجملرم خطرا سيما وان اوضاع السجني تزداد سوءا كةلما زادت مرات دخوله إىل 
السجن واجلرم املرتكب يف املرة الثاني  يكون دائما اشد خطرا وعنفا والبد ان يكون احلكم الصادر حبقه اشد واقوى حىت 

 (  64جلرمي )يتم ردعه عن معاودة تكرار ا
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 7م،ص 1994، 2، ط اإلسالمي لشريع  اوفق  ادهتاوسع اؤهاوبن األسرةشم ،ايف بن هالدعيس ،نانظر،ا(  65
 () بتصرف(145-140ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيا(بر  66

 

 فالتشدد بتطبيق العقوب  يشكل عامل ردع وزجر لدى اجملرم والتساهل يف تطبيق العقوبات مدعاة لةلشر ولغياب العدال .

مهي  التنشئ  االسري  ال ينكرها عاقل ال سيما حنن املسةلمني ويكون التاثري لالبوين بالغ االمهي  الن رسوخ العقيدة أو 
 ل االجتاهات البعيدة عن االحنراف لدى األبن هي من واجبهم، حىت يصل االمر إىل اعظم وتشكيل الوعي الديين وتشكي

ما يكتسبه اإلنسان يف حيانه وهو تثبيته عةلى الفطرة السةليم  اليت فطر اهلل الناس عةليها،او ان ينحرف عن جادة الطريق 
 (65امام اهلل عز وجل) بتاثري ابويه حىت خيرجاه عن الطريق الصواب وهذا مما سال عنه الوالدين

 ولذا كان الختيار الزوجه الصاحله االثر االجيايب يف تنشئ  األبناء وتربيتهم الرتبي  اإلسالمي ه حيث اهنا هي العنصر الفعال
 يف توجيه سةلوك األبناء منذ الصغر.

ن ناحي  ،ومع م ويؤدي غياب الوعي السيكولوجي وعدم الوعي النفسي لدى الفرد إىل احداث عدم تكيفه مع نفسه 
اجملتمع الذي يعيش فيه من ناحي  اخرى ،فيشعر كانه عنصر غريب ومنبوذ يف هذا اجملتمع الن الوعي النفسي يستطيع 
ان يةلعب دورا اجيابيا يف مقاوم  االحنراف ،وال سيما احنراف الشباب ،ومن االسباب االحنرافي  لةلسجني الرغب  باظهار 

م الرغب  الكاذب  يف حب الظهور مبظهر االفتخار،واختالف القدرات وغياب التوجيه السةلي البطول  والشعور باحلرمان مثل
 (66 ) 

والبد من حتقيق العدال  االجتماعي  يف اجملتمع بكاف  شؤون احلياة وكاف  مراحةلها سواء العداله يف توزيع العطايا بني األبناء 
مثل باجلرمي  الشعور بالظةلم وهذا بدوره يوجد السةلوك العدواين املت  اوالعدال  يف اجملتمع اخلارجي حىت اليتشكل لدى الفرد

 والعودة اليها.

"ويتفق معظم العةلماء االجتماعيني عةلى ان عدم العدال  املوجودة يف النظام االجتماعي هو االساس يف نشوء السةلوك 
 ي  جملموعات ملدى ،تؤمن السعادة والرفاهاالجرامي،ويعدون العمةليات النفسي  هي جمرد تتابع لعمةليات اجتماعي  واسع  ا
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 (170ن ،صاق ،عمالور ام،مؤسس  2010وىل،الالطبع  ائي ،اجلنالنفس ان،عةلم امل عةلو الزبيدي ،كا( 67
 (66-65سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1ر مسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشانظر،عبد ا( 68
 94-92م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ام ل اني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفانظر، محدا( 69

 

اجتماعي  معين  وحترم جمموعات اخرى ،وعةلى هذا االساس فاهنن يرون بانه ينبغي عةلى عةلماء النفس ان يركزوا جهودهم 
 ( 67عةلى تغيري اجملتمع بدال من حماولتهم يف تغيري ضحاياه")

ون ان لالوالد والعمل عةلى ازال  وحتطيم كل العوائق اليت حتول دوينبغي عةلى األسرة مراعاة ذلك االمرمنذ بداي  التنشئه 
 يكون هذا الفرد عنصر طبيعي يف هذا اجملتمع.

وال شك ان النعت باالجرام ونظرة االهتام من اشد املواقف سةلبي  وله تاثري يف التكرار )العود لةلجرمي (النه حيول دون 
 ي  والنظر له باالجرام ، او انه شعربان معامةلته اثناء سجنه تتسم بالكراهاندماج وتكيف املفرج عنه يف اجملتمع النه وصم 

اليه كمجرم الميكن اصالحه فاصبح يتمادى يف سةلوكه بناء عةلى هذا االعتقاد ولذلك البد من اعادة الثق  االستقرار 
 (68النفسي هلم)

بعد اخلروج من الرعاي  اثناء فرتة العقوب  و وهنا تايت امهي  العناي  ضمن خطط واليات منسق  من قبل املختصني فتتم  
 السجن حبيث يشعر الشخص بانه شخص طبيعي ميكنه بدء احلياة من جديد.

ويعترب عدم تقبل اجملتمع لةلمفرج عنهم من املؤسسات االصالحي  احباطا هلم و من عوامل العود الرتكاب اجلرمي  ،ويتضح 
رتم  لةلقانون،ونتيج  هلذه العزل  تتولد لديهم شروخ نفسي  غالبا ما ذلك من خالل شعورهم بالعزل  عن اجلماع  احمل

 (69تدفعهم لةلعود الرتكاب اجلرمي  )

نظرة اجملتمع لةلخارج من السجن تشكل دورا يف عودته لةلجرمي  وخاص  اذا كان اجملتمع ما زال ينظر له  أنوال شك  
 ويعامةله عةلى انه جمرم.

م  ؤثرة يف عودة السجناء لةلجرمي  عدم قبوهلم يف اجملتمع من خالل عدم قبول الزواج هبومن االجتاهات السةلبيه اخلطرية امل
 الهنم ينظرون هلم بعني النقص والعار،او حىت املشارك  معهم يف التجارة او جماورهتم يف السكن ،بل وينظر اليهم بعدم 
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لطبع  السعودي ،اعربي  لاملمةلك  ائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،ا(عسريي، 70
 () بتصرف(222ض،صالريالتوزيع ،ات لةلنشر و املفردار ام،د2011وىل،الا

-92م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفا()محد 71
 )بتصرف( 94
 38ل  ،بريوت ،الرسام ،مؤسس  1995، 1به، طاسبا،حكمه ،  اإلسالمي لشريع  اهلل بن حمسن ،تطبيق الطريقي ،عبد انظر،ا(  72

 

لقتل الشاذين جنسيا او مرتكيب جرمي  ا نزاهتهم خاص  الولئك  السجناء الذين حكم عةليهم جبرمي  نصب سابق  ،او
 (70العمد ،او التزوير حيث ان الثق  فيهم قةليةل  جدا) 

فةلماذا الننسى هلم ارتكاب اجلرمي  وملاذا ال يغفر هلم هذا الذنب ؟ اليس من حقهم فرص  اخرى يعيدون من خالهلا بناء 
 انفسهم والندم عةلى ما فات؟

وجه، منها ما هو اجتماعي وما هو نفسي ويكون بامس احلاج  ملن ياخذ ويواجه السجني بعض املشكالت عند خر  
بيده ويعينه عةلى ختطي اهلوة اليت تفصل بني حياته اليت كان حيياها داخل السجن وحياة اجملتمع احلر اخلارجي ،فاذا وجد 

 من اجملتمع من االفراد و  من يساعده تكيف معه واندمج فيه ،واما اذا صادفته املتاعب والحقته الصعاب او وجد تنكرا

،واوصدت يف وجهه سبل العيش الشريف ،فةليس لنا اال ان نتوقع منه عود سريع إىل االجرام ليثار لنفسه من امهال 
 (71اجملتمع المره واحتقار شانه.) 

ولذا البد ان حيصل الشخص بعد انتهاء عقوبته وخروجه إىل اجملتمع اخلارجي عةلى عمل يؤمن رزقه ويرفع من قيمته يف 
 اجملتمع ويبعده عن حال  الفقر اليت غالبا ماتدفع اجملرم لةلعود لةلجرمي . 

نيعا ين الذي يشكل حصنا موال ننسى ان هناك حماذير شرعي  الجيوز االقرتاب منها ولذلك البد من وجود الوازع الدي
ضد العودة لةلجرمي  وتربي  الوازع الديين تقرر يف النفس اإلنساني  ،انه وان جنا من العقاب الدنيوي ،فال ميكن له ان ينجو 

اهلل مينع ارتكاب اي جرمي  حرمها اهلل سبحانه لالحساس باخلوف  من احلساب يوم القيام   ومن هنا ترى اخلوف من
 (72املنتظر لذلك ) منه ومن العقاب
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 )بتصرف(52م،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف احممد ،كر ا ء شان ،وفا(محد 73

 

فاملسؤولي  يف حمارب  العود لةلجرمي  ليس مسؤولي  األسرة فقط وامنا هي عمةلي  مشارك  بني األسرة واجملتمع والفرد نفسه 
 حيث البد وان يكون لدى الفرد قابةلي  لةلتغري وحس امياين.

ن مؤمتر مكافح  اجلرمي  يف البالد العربي  الذي نظمته االمم املتحدة يف دمشق خالل شهر ايةلول أهذا وجيدر االشارة إىل 
( قد اشار إىل الصعوب  اليت جيدها مطةلقوا السراح يف اجملتمع نتيج  استمرار افراد اجملتمع اصحاب املهن 1964عام )

ه،واعتربها  لعودة الرتكاب اجلرمي  مرة اخرى انتقاما لنفسوالصناعات لنبذ اجملرم يف جمتمعه واحتقاره وهذا ما جيربه إىل ا
 (73كذلك املؤمتر الدويل الثالث لعةلم االجرام عامالمهما من عوامل العود إىل اجلرمي  ) 

وترى الباحث  ان لالسرة دور كبري يف طبع او حمو السةلوك االجرامي لدى الفرد وهذا ينبثق من عدة امور منها الطريق  
ةليها الفرد يف األسرة وطريق  التعامل اليت يعامل فيها الشخص اثناء اوبعد انتهاء مدة العقوب  ومدى اهتمام الىت يرتىب ع

الدول  يف العمل عةلى اصالح االفراد الذين سبق هلم ارتكاب اجلرمي  والنظرة اجلادة يف تامني ما حيتاجه الفرد من متطةلبات 
 ان طبيعي له كيانه وله  كرامته وله احرتامه. اساسي  يف احلياة متنحه احلق بان يعيش كانس

 رابع:المطلب ال

 صالح حالإمنهج الشريعة اإلسالمية في 

 الجناة ومنعهم من العود للجريمة

وحىت نتمكن من الوصول إىل جمتمع خال من ظاهرة العود لةلجرمي  البد من العمل اجلاد والسعي احلثيث الجياد احلةلول  
هبؤالء االشخاص إىل ارتكاب اجلرمي  ومن مث معاجل  تةلك االسباب واجياد طرق الوقاي  والعمل لتةلك االسباب اليت زجت 

 عةلى تنفيذها بكاف  السبل اليت تضمن القضاء عةلى تةلك الظاهرة.

 وهناك العديد من السبل اليت اقرهتا الشريع  اإلسالمي  لتجنب اإلنسان املسةلم من الوقوع يف اجلرمي  ،منها ما خيص الفرد
 ومنها ما خيص اجملتمع ،وبالطبع تعتربالوقاي  خري من العالج ،وال بد ان ناخذ بعني االعتبار االساليب اليت تساند يف 
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 (777هرة،صالقا–ر غريب ام ،د2004، 1ئي،طاجلنالنفس اخرون ،عةلم اته ،و انظر ،ربيع،حممد شحا( 74
 )بتصرف(94-92م،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  ادر ردين الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان،وفا(محد 75
 401ل ،بريوت وص الرسام،مؤسس  1982، 1،ط اإلسالمي لشريع  اس  املدخل لدر الكرمي ،ان،عبد انظر، زيدا(  76

 

الوقاي  من االحنراف واجلرمي  مع االخذ مع النظر لكاف  العوامل اليت سبق ان عرضناها كمسببات لةلجرمي  ،الن الوقاي  يف 
 (74و مواجهتها حىت ال متارس تاثريها السةليب)جوهرها حماول  الزال  االسباب ا

 التنشئة األسرية.-

وهذه الوقاي  تبدا من األسرة ةالتنشئ  االسريه فهي اليت توجه سةلوك الفرد حنو االجتاه السةليم اذا احسن استغالهلا 
 وتوظيفها.

ي  ونواهيه سيؤدي حتما الدين اإلسالمفراد اسرته عةلى الرتبي  اإلسالمي  الصحيح  وتعريفه بقواعد أفاهتمام األب بتنشئ  
إىل منع اجلرمي  اوالتقةليل منها وعدم العودة اليها عن طريق اخلوف من ارتكاب الذنوب واخلشي  من عقاب اهلل وكذلك 

 (75اهتمام رب األسرة بتعةليم افراد اسرته الن تدين التعةليم والثقاف  يساعدان الفرد عةلى االحنراف والعودة لةلجرمي  اجلرمي  )

جلرمي  او عدم العودة كاب اوهذه الرتبي  اإلسالمي  تريب يف اإلنسان الدافع االمياين والضمري احلي الذي يدفعه لعدم ارت
 .اليها

وقد نبهت الشريع  اإلسالمي  عةلى محل الناس عةلى طاع  اوامرها ونواهيها  طاع  تنبع من ارادة الفرد وحبا لنيل رضى 
ا  يقاظ الضمري الوجداين والشعور الديين يف النفوس واثارة معاين االميان يف القةلوب ولكن هذاهلل ،وتعتمد  يف ذلك عةلى ا

كةله اليكفي حلمل الناس مجيعا عةلى الطاع  الهنم ليسوا سواء يف يقظ  الضمري الديين وعمق االميان لذلك البد من 
 (76الردع بالعقوب )

 زجر.و  فكان االعالن لةلعقوبات والرتهيب من خالهلا احدى طرق احلد من العودة لةلجرمي  ،فالعقوب  تشكل عامل ردع 

اجلرمي   ارال بد من التعريف بالقواعد النظامي  فيةلزم التعريف باث ولتجنب جهل االفراد بالعقوبات الشرعي  املرتتب  
 طريق نشره  م الوقوع يف اخلطا وجتنبه كما ميكن التعريف بالنظام اجلنائي عنوالعقوبات املقررة هلا وهذا التعريف يكفل عد
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 94-92م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفانظر، محدا( 77
 () بتصرف(22ردن ،صالا-نا،عم2010لعربي  ،الطبع  الوضعي ،ائي اجلنانون القارن  بامق اإلسالمي ئي اجلنالفقه ات يف اسان،در الفيل،عةلي عدنا( 78
 (253ض،صالريامه ،اسامكتب  -،بريوت اإلسالمي ملكتب ام، 1983وىل،الالطبع  ا، اإلسالمي لفقه ايف  الزناقي  من الو ابري التداهلي،فضل،انظر،ا(  79

 

مبعرف  وسائل االعالم يضاف إىل ذلك القيام بتثقيف املواطن عرب وسائل االعالم وعن طريق الندوات الديني  والثقافي  
 ( 77اليت جتسد لدى الفرد ثقاف  واسعه)

 السيئات وحمارم اهلل عةلى الرغم مما وجه اليه من جهود.ومن الناس من طبع عةلى قةلبه ارتكاب 

ذا كان هناك احتمال لعودة اجملرم الرتكاب اجلرمي  ،فان هذا االحتمال من الناحي  العقةلي  واملنطقي  وحده ال يكفي إف
 عاد هلا بعد مثطاملا مل يثبت قطعا ان العقوب  مل تؤد غرضها ،فاذا ثبت هذا االحتمال بان عاد لةلجرمي  فعوقب عةليها 

ذلك فقد وجب ان يعاقب عةلى جرميته االخرية  بعقوب  اشد النه تبني عةلى وجه مما اليقبل الشك فيه ان العقوب  االوىل 
 ( 78مل تكن زاجرة وال رادع  لةلمجرم)

 ق من يستحق.فاالصرار عةلى العودة لةلجرمي  وارتكاهبا دليل عةلى عدم التوب  وعدم التوب  يعيت وجوت العقوب  وتنفيذها حب 

ولقد ردعت الشريع  اإلسالمي  النفوس املريض  عن ارتكاب اجلرمي  بتشريع عقوب  هلا،وكان يف ذلك منع لةلعودة لةلجرمي   
واظهرت ذلك بدليل انه اينما ذكرت اجلرمي  ذكرت العقوب  املرتتب  عةليها وذلك بدوره يشكل رادع نفسي لكل من تسول 

 ( 79مي  )له نفسه العودة الرتكاب اجلر 

 فالشريع  اإلسالمي  اوجدت الوقاي  والعالج ضمن اسس وقواعد مبين  حتقق الغرض واهلدف املرجوا منها.

 تجنب سلبيات السجون.-

وقد اشار البعض إىل االثر السةليب  املرتتب عةلى االيداع يف  السجون ،حيث يتعزز السةلوك املنحرف عند اجلاحنني وذلك 
 بتاثريهم يف بعضهم البعض وال شك ان هذا التاثري يتعدى الكالم إىل تقةليد السةلوك نفسه بتواجد اعداد كبرية من 
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 () بتصرف(149ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيا()بر  80
 (16ردن ،صالا-نا،عم2010لعربي  ،الطبع  الوضعي ،ائي اجلنانون القارن  بامق اإلسالمي ئي اجلنالفقه ات يف اسان،در اعةلي عدن لفيل،ا نظر،ا(  81
ملةلك ام،مكتب  2011ول ،الالطبع  ا، املرتبط  هبامل العو احي  و صالالات املؤسساء لعنف بني نزالاط امناهلل ،احل بن عبدالعقيل ،صانظر،ا(  82

 (100-99لسعودي ،صافهد،
 () بتصرف(150ن ،ص البن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيا(  بر  83

 

مايتبعه املسؤلني باستخدام اسةلوب الثواب او العقاب مع السجني او   اجلاحنني معا يف مكان واحد ،باالضاف  إىل ان
 (80معاقبته عةلى سةلوكه دون التمييز ) 

 وال بد من اتباع الطرق والوسائل اليت تقةلل من االثر السةليب لةلسجون يف عودة اجلاين لةلجرمي .

ق وضع رامي  واقتالعها من جذورها  عن طريجسباب اخلطورة اإلأمهي  معاجل  أوقد اكدت السياس  اجلنائي  احلديث  عةلى 
 (81خطط و منهج اصالحي داخل املؤسس   غايته عودة السجني إىل جمتمعه بكامل طاقته االجيابي  وسةلوكه السوي) 

وال شك ان مسال  العقوب  احلبسي  لالشخاص هي عقوب  اصالحي  جتعل اجملرم يقةلع عن اجرامه و مهم  السجون يف 
مي  ال تقتصر عةلى تنفيذ االحكام الصادرة حبق مرتكيب اجلرائم بقدر ما تعمل عةلى اجياد البيئ  الديني  جمال مكافح  اجلر 

والنفسي  والرتبوي  واالجتماعي  والتعةليمي  داخل السجون ،واستصالح من وقعوا يف اجلرمي  ليعودوا اعضاء نافعني يف 
 (82اجملتمع )

 ها حنو الندم عةلى ما فات وحتسني السةلوك املستقبةلي لدي اجملرم  ضمنفاذا احسن استخدام تةلك اجلوانب ومت توجيه 
 اطر تضمن العدال  والشفافي  فان هذا سيقةلل من العود لةلجرمي .

فاملكافاة او العقاب عةلى السةلوك يف  السجون ال ينبغي ان تكون عشوائي  بغري اسس ومعايرياومرتوك  لتقدير االداريني 
عةلى برامج حمددة حياضر اجلاحنون بشاهنا ويعةلمون فيها مقتضيات الثواب والعقاب وامناط  وامنا يتوجب ان تكون بناء

السةلوك اليت ميكن ان تساعد اجلانح لةلتماشي مع متطةلبات اجملتمع حبيث يستطيع ان يتعامل مع  الناس ويؤدي اعماله  
 (83املعتادة دون ان يقدم عةلى اجلرمي  )
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 () بتصرف(121هرة،مصر،صالقام ،لسالار ام،د2003وىل،الالطبع  ا،اإلنسانوحقوق  اإلسالميف  اهتات وعقوباياجلناجي ،حممد،ابةلت) 84
 (150ن ،ص البن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيا( بر 85
ملةلك ام،مكتب  2011وىل ،الالطبع  ا، املرتبط  هبامل العو احي  و صالالات املؤسساء لعنف بني نزالاط امناهلل ،احل بن عبدالعقيل ،صانظر،ا( 86

 (100-99لسعودي ،صافهد،

 

 داخل السجون هلا دور كبري يف عالج تةلك الظاهرة.ن لةلمعامةل  اإلنساني  أوال شك 

 عدم تعذيب المتهم.-

وليس من اإلسالم الصحيح  تعذيب املتهم الذي ليس عةليه دليل شرعي ليعرتف جبرمي  ما ،وال يؤخذ باالعرتاف الذي 
اطال، وهذا ما يتناسب بجاء نتيج  التعذيب ؛حيث يرى مجهور الفقهاء انه ال جيوزتعذيب املتهم،وان تعذيبه جيعل اقراره 

 (84مع  نصوص الشريع  وقواعدها ، وقد اعطى اإلسالم  لةلمتهم حق الدفاع عن نفسه  بكل طريق يرى فيها محايته) 

 ومن االفضل اجياد برامج تزيد من ثقاف  وتعةليم اجملرم حىت يتوفر لديه العةلم مبا يدور حوله من قوانني واصدار لةلقرارات.

 وتوعيتهم.تعليم الجناة -

"وال بد ان يتم  التعةليم او التدريب  يف مناخ حيبب إىل اجلانح السةلوك االجتماعي وينفره من السةلوك اجلانح،وال باس 
دائما من التعزير بالتوافق ،اي ان يتكرر منه السةلوك االجتماعي ويستحث عةليه ويثاب ولو رمزيا ،ومن شان ذلك ان 

 (85ستجاب  االجتماعي ") يضعف اجلاحن  فيه ويطفئها ويقوي اال

 وال بد من اجياد وعمل املوائم  بني من هم يف السجون واجملتمع اخلارجي حىت اليشعر اجملرم بعد خروجه بالعزل  واالنطواء. 

ويقع عةلى عاتق السجون مهم  توعي  اجملتمع حبقيق  ان نزالء السجون ليسوا شرا دائما وامنا هم جزء من اجملتمع ،ميكن 
 افراد ذوي سةلوك اجيايب فعال يف بناء اجملتمع ،مىت ما توفر التفهم الطبيعي لظروفهم والعمل عةلى توفري الوسائلاعادهتم 

 (86املعين  عةلى استيعاهبم والقضاء عةلى كل املنافذ اليت قد تؤدي هبم لةلوقوع يف براثن اجلرمي  مرة اخرى ) 

 اليت ينظرها اجملتمع لةلسجني بعد خروجه.وتبدا معاجل  هذه الثغرة مبعاجل  تةلك النظرة الدوني  
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 ()بتصرف(174-173ن ،ص البن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009،عي اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيابر  87
لعربي  اك  ملمةلائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،انظر، عسريي،ا( 88
 (135ض،ص الريالتوزيع ،ات لةلنشر و املفردار ام،د2011وىل،الالطبع  السعودي ،ا

 ( )بتصرف(174-173ن ،ص البن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيا( بر 89

 

 فتعترب هتيئ  اجملتمع اخلارجي لتقبل املفرج عنه من اولويات مكافح  العود لةلجرمي ،واحتضانه له بعد اصالحه، ،فالتاهيل
وقبوله  عاجلماعي يتوجه حنوالراي العام يف اجملتمع اخلارجي بغي  اجياد اجلو املناسب لتفهم وضع السجني ،ودجمه يف اجملتم

 يف العمل، ففي الواقع اجملتمع اخلارجي ياىب التعامل مع اخلارج من السجن مما يشكل عقب  امام اعادة اندماجه  وحيدث 

لديه حال  نفسي  ،كوصم  االجرام اليت حيمةلها فيشعر بانه منبوذ ومسةلوب احلق وهذا يدفعه  لعدم الوثوق باالخرين  
 ( 87ولةلعودة لةلجرمي  مرة اخرى )

الشعور بالقةلق وعدم االستقرار وعدم االنسجام يشعر اجملرم حباجته لةلعودة لةلجرمي  ليعوض هذا النقص ولينتقم لنفسه ف
 من اجملتمع الذي نبذه خارج اطاره.

ومن الضروري متابع  املنحرفني بعد خروجهم من السجن ،حيث تعترب الرعاي  الالحق  لةلمفرج عنهم من املسجونني 
جتماعي  واقتصادي  وحضاري  هتدف إىل دمج املفرج عنه اجتماعيا واقتصاديا يف اجملتمع،ليتمكنوا من عمةلي  تربوي  وا

العيش وممارس  حياته الطبيعي  يتم فيها جتاوز الظروف البيئي  واالجتماعي  واالقتصادي  السابق  اليت دفعتهم الرتكاب 
 ( 88الفعل االجرامي) 

ع اخلطط والعمل عةليها ال عادة اجملرم لةلسةلوك احلسن الذي حثت عةليه الشريع  وهذا الدمج اليتحقق اال من خالل وض
 اإلسالمي 

" فال بد من عمل لقاءات مع اجلمعيات اإلنساني  والشخصيات املهتم  لةلتخطيط العادة اندماج السجني اجتماعيا 
الثق  دون وصمه  يف نفس السجنيوتاهيةله ،وهذا سيؤدي إىل تغيري الفكرة السةلبيه لدى اجملتمع عن السجني ،ويعزز 

نه ،وتشجيعه عةلى فراج عبوصم  االجرام املستمرة ،ومن املهم  خةلق احلوافز اليت جتعل السجني يتطةلع بثق  إىل يوم اإل
 ( 89تغري سةلوكه حنو االجيابي  حىت يصبح عنصر فعال يف تنمي  اجملتمع )
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 (38-33،ص1جه، 1414، وىلالالطبع  انون ،القالشريع  و اصيةلي  وتطبيقي  بني اسه تات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدانظر، ا( 90
لطبع  السعودي ،اعربي  لاملمةلك  ائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،ا(عسريي، 91
 (135ض،ص الريالتوزيع ،ات لةلنشر و املفردار ام،د2011وىل،الا

 

يف  من السعي احلثيث عةلى حتقيق تةلك الوقاي  قبل الوقوعوال يغيب عن بال احد ان الوقاي  خري من العالج فال بد 
 اجلرمي  وقد اوجدت الشريع  اإلسالمي  كثري منن طرق الوقاي  اليت ضمنت سالم  اجملتمع اإلسالمي .

ذ نفمن باب الوقاي  اوجد النظام اجلنائي اإلسالمي   وسائل يف حمارب  اجلرمي  استهدفت الفرد واجملتمع وهي :تربي  الفرد م
 بداي  حياته ،وعنصر الرتغيب يف اخلري والتحذير من الشر ،وتنمي  الوازع الديين يف االقالع عن اجلرمي  ونبذ املنكرات 

 90واماط  الباطل،وكذلك اعالن عقوب  اجملرم وما حيصل هبا من ردع لكل من تسول له نفسه اقرتاف اجلرمي  اوالعودة اليها)
) 

 اي  إىل ان املذنب قد يعود الرتكاب اجلرمي  نتيج  دفع لعوامل اخرىولكن ومع وجود تةلك الطرق لةلوق

"و املعضةل  االساسي  تكمن يف ان املذنب يف عودته إىل بيئته االصةلي   سيجد العديد من املتغريات املعقدة اليت يعود 
والشك ان املفرج عنه اذا باشرة ،بعضها إىل ما اكتسبه يف السجن اثناء اقامته ،وبعضها االخر إىل بيئته املباشرة وغري امل

ترك مبفرده يواجه تبعات ما اقرتف  فسوف يعود ال حمال   إىل الرفق  السيئ  ،والعزل  عن اجلماعات  اخلرية، فيكون من 
 (91البديهي عودته إىل اجلرمي  واالحنراف") 

حلسن بعد انتهاء ت عةلى السةلوك اوال ريب يف هذا فاملذنب انسان ضعيف حيتاج إىل من ياخذ بيده ويساعده عةلى التبو 
 العقوب  وهذا كةله يكمن يف دور اجملتمع احمليط به.
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 (176-175ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيانظر، بر ا( 92
 ()بتصرف(179سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1رمسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشا(عبد  93
 (176-175ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيانظر بر ا( 94

 

وال بد من توفري التدريب والتعةليم املهين لةلسجني حيث يعطي السجني الفرص  لتنمي  قدراته املهني  ومواهبه  واكتساب 
لعمل جليد بعيدا عن احلاج ،ويرسم له طريق امهارات جديدة وهذا بدوره يساعده يف اجياد عمل يوفر من خالله الدخل ا

 ( 92واالنتاج الناجح املتميز)

 وبالتايل جيد نفسه قادرا عةلى االنفاق عةلى نفسه دون الةلجوء لةلحصول عةلى املال باي طريق  حرمها اهلل سبحانه وتعاىل.

لذالك ال بد من ان تكون هناك عالق  مباشرة ما بني حاج  اجملتمع إىل نوع التدريب املهين  وامكاني  توظيف من يتم  
االفراج عنهم بعد االنتهاء من العقوب  وال بد من حتديد  مدى امكاني  تشغيل هؤالء الذين حصةلوا عةلى التدريب املهين 

 (93ع )او تعةلموا حرف  من احلرف داخل هذا اجملتم

 فال بد من اعداد برامج وخطط واليات لةلخروج باملذنب وانتشاله من بؤرة الفساد.

 ولويات تعةليم السجني حرف  ومهن  معين  تتناسب وقدراته وابداعاته ، ليستطيع فيما بعد العمل هبا وحتصيلويعد من األ
راف ومن مث واستقام  بعيدا عن طرق االحنرزقه عن طريق العمل واالرتقاء يف سةلم املستوى االقتصادي واملهين بشرف 

يصبح موضع اعتبار وتقدير يف اجملتمع الذي يقطنه ومن اصدقائه واقاربه،ال سيما عندما يةلمس التقدير املادي واملعنوي 
 (94احلاصل انتاج عمةله الذي اتقنه ضمن اسس معين  )

ر اجتماعي ذا مكانه يف اجملتمع مبا حيققه من دو فيشعر املذنت بعد انتهاء عقوبته واجياد مهن  ومصدر رزق انه اصبح 
 بعيد عن ارتكاب املظورات الشرعي ز
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 176-175ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيانظر، بر ا( 95
 () بتصرف(179سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1رمسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشا(عبد  96

 
 (176-175ان ،صلبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيانظر،بر ا(  97

 

وقد يعاين بعض اسر السجناء من حاج  العوز والفقر فيقوم املودع بالسجن ملساعدة ذويه من املال الذي يعود عةليه من 
ذا بالتاكيد لةلضحي  اليت تسبب هلا بالضرر وهممارسته ملهن  او عمل ما داخل السجن وقد جيرب احدهم بالتعويض املادي 
 (95يعطي السجني حال  من الرضى واالعتزازوالثق  بالنفس جتاه عمةله ونتاجه)

ويشعره بالراح  النفسي  ورضى الضمري النه سعى إىل اكتساب الرزق بالطريق احلالل الذي يبتغي فيه رضى اهلل ،لذلك 
 ارجني من السجن.البد من عمل املتابع  الحوال السجناء اخل

 برامج التدريب المهني.-

وال بدمن التخطيط  جلعل برنامج التدريب املهين اكثر فائدة عةلى حتقيق االغراض املرجوة من االستفادة من السجناء 
بعد تركهم املؤسسات االصالحي   حيث وبناءا عةلى ما مت اكتسابه من مهارات لديهم فان بامكاهنم ان جيدوا عمل 

 (96عةلى كسب رزقهم وجينبهم الوقوع مرة اخرى يف دائرة اجلرمي او العود إىل االحنراف او اجلرمي  مرة اخرى)يساعدهم 

ومن املهم هنا عمل موائم  بني نوعي  تعةليم املهن وحاج  ومتطةلبات اجملتمع الذي سيعيش فيه هذا الشخص فيما بعد 
 حبيث اليصبح عال  عةلى غريه فيما بعد.

  داخل السجن تؤثر بشكل غري اجيايب عةلى شخصي  السجني مثل الكسل وعدم احلرك  واملةلل وكل وهناك عوامل سةلبي 
هذا بدوره يؤدي إىل االنتكاس النفسي واالحباط وال بد من عالج هذه االشكالي  بالتدريب والتاهيل لتنمي  قدرات 

 (  97رزق احلالل)عمل يؤمن له العيش وال السجني  حىت يتم االرتقاء بشخصيته وعالج مامت انتكاسه ويساعده يف اجياد

 فال بد من مةليئ الفراغ لديه واستغالل طاقاته وتوجيهها حنو البعد عن اجلرمي  وال بد من احلث عةلى تقوي  اجلانب الديين.
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 (227ض،صالريامه ،اسامكتب  -،بريوت اإلسالمي ملكتب ام، 1983وىل،الالطبع  ا، اإلسالمي لفقه ايف  الزناقي  من الو ابري التداهلي،فضل،انظر، ا( 98
ق لةلنشر الور ا،مؤسس  2007وىل ،الالطبع  الوضعي،التشريع ارن  مع اس  مقادر  اإلسالمئي يف اجلنالتشريع الوجيز يف شرح امحد،اين،حممد املشهدانظر،ا( 99

 (305ردن ،صالا–ن ا،عم

 

 تقوية الوازع الديني.-

دة الرتكاب اجلرمي  زم عةلى عدم العو ثر يف التوب  من املعاصي ،فالتوب  الندم عةلى ما فات والتاكيد والعأولةلوازع الديين   
مرة اخرى والشريع  اإلسالمي  نبهت إىل عقاب من يعصي اوامر، هلذا خياف املؤمن من ارتكاب املعاصي ،فان اخطا 
وارتكبها فانه سرعان ما يندم عةلى فعةله،ويتوب إىل اهلل تعاىل  ،عازما عةلى عدم العودة إىل ما فعةله، لقد قال اهلل تعاىل 

ء ) والذين اذا فعةلوا فاحش  او ظةلموا انفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوهبم .ومن يغفر الذنوب اال اهلل ومل يصروا عن هؤال
 ( 98، لذا فانه العود لةلجرمي  مع االستغفار والتوب  ) 135عةلى ما فعةلوا وهم يعةلمون( سورة ال عمران االي  

دليل عةلى االصرار عةلى عدم   التوب  وهو اصرار ممن طبع عةلى قةلبه لذا فانين ارى ان ارتكاب اجلرمي  مرة تةلو االخرى 
 خمالف  امر اهلل ان يعود إىل ارتكاب اجلرمي  دون النظر إىل ما سيواجهه من غضب اهلل

والبد من النظر واملراجع  الدقيق  لالسباب املرتبط  بعقوب  اجلاين وثبوت التهم  عةليه فاإلسالم كما هو حريص عةلى  
تاديب  اجلناة ومعاقبتهم  حلفظ احلقوق وطهارة اجملتمع ،فانه حريص  عةلى براءة املتهمني وعدم معاقبتهم اال يف احلاالت 

 (99ستحق لةلعقوب )اليت تثبت ادانتهم وارتكاهبم لةلفعل امل

 دل  اليت تثبت ادان  املنهم.فال جيوز ايقاع العقاب اال بعد ثبوت مجيع األ
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 () بتصرف(8-7م،ص 1994، 2، ط اإلسالمي لشريع  اوفق  ادهتاوسع اؤهاوبن األسرةشم ،ايف بن هالدعيس ،نا( 100
ق لةلنشر الور ا،مؤسس  2007وىل ،الالطبع  الوضعي،التشريع ارن  مع اس  مقادر  اإلسالمئي يف اجلنالتشريع الوجيز يف شرح امحد،اين،حممد املشهدا( 101
 305ردن ،صالا–ن ا،عم
 402ل ،بريوت وص الرسام،مؤسس  9821، 1،ط اإلسالمي لشريع  اس  املدخل لدر الكرمي ،ان،عبد انظر، زيدا( 102
ق الور ا،مؤسس  2007وىل ،الالطبع  الوضعي،التشريع ارن  مع اس  مقادر  اإلسالمئي يف اجلنالتشريع الوجيز يف شرح امحد،اين،حممد املشهدانظر،ا(  103

 (305ردن ،صالا–ن الةلنشر ،عم

 

"وتطبيق شرع اهلل يورث الرضى لدى املعاقب اومن له صةل  به مهما كان القاضي او الوايل شديدا يف اقام  احلد ، ويورث 
 االمر عةلى العةلم بان من خيطئ يستحق العقوب  ،فيعني اهلل ويل االمان واالستقرار يف اجملتمع لةلشعور بعدم الظةلم ولوجود

 (100هذا القصد الطيب والني  احلسن  وبالتايل تةلني له القةلوب وتتيسر له اسباب اخلري والرضى )

 وال ننسى ان العدال  يف تطبيق العقوبات الشرعي  تورث االطمئنان وتورث الردع اجلماعي القرتاف حمارم اهلل.

عةلوم ان الشريع  اإلسالمي  ومبادئها هي اليت منعت اجلرمي  وحافظت عةلى نقاء اجملتمع  وتطهريه من االجرام "ومن امل 
ال -،وذلك عن طريق تعاليمها واساليبها اليت كةلها جاءت ملصةلح  الفرد واجلماع  عةلى حد سواء فقد قال املصطفى

 (101") -ضرر وال ضرار

شدد الردع والزجرفتطبيق العقوبات مينع عادة من ارتكاب اجلرمي  وايقاعها  والت وال بد من حتقيق اهلدف من العقوب  وهو
فيها بعد العود اليها مينع من العود اليها ،فاذا ضعفت النفوس ومل تقةلع عن ارتكاب اجلرائم فسيرتتب عةلى ذلك االثار 

لتشكل رادعا  قدر اجلرمي  متناسب  معهاالسةلبي  عةلى اجملتمع وتتحطم مصاحل االفرادا  لذا البد من ان تكون العقوب  ب
 (102وقائيا)

 مقاصد الشريعة ورعاية الجناة

ومن مقاصد الشريع  احلفاظ عةلى حياة اإلنسان ونفسه وماله وعرضه وهذا اليتم اال مع تنفيذ العقوبات بشكةلها الصحيح  
 كما نصت عةليه الشريع  اإلسالمي .

ومما ال شك فيه ان االعتقاد الديين يةلعب دورا هاما يف ضبط سةلوك االفراد ومنعهم من ارتكاب املعاصي فاملسةلم   
 ( 103عندما خياف عقاب اهلل يبتعد عن ارتكاب املعاصي وهذا الوازع الديين يقةلل من احتمالي  العود لةلجرمي )
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() 48،ص1ه، ج1414وىل ،الالطبع  انون ،القالشريع  و اصيةلي  وتطبيقي  بني اسه تات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدا( 104

 بتصرف(
 221ه ،ص1402ن،البن-لعةلمي  ،بريوتالكتب ار الديني  ،طبع دات ايلوالاني  و السةلطام احكالاحلسن عةلي بن حبيب  ،ايب اوردي ،املا( 105
 (48،ص1ه، ج1414 ،وىلالالطبع  انون ،القالشريع  و اصيةلي  وتطبيقي  بني ات سهات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدانظر،ا(  106

 

سؤول ووسيةل  لواجب اخلالف  يف االرض وان هذا اإلنسان م وخاص  عندما يعةلم ان يف تطبيق حدود الةلع وعقوباته طريق
 عن اداء تةلك االمان .

 تشديد العقوبة-

يف حال العود لةلجرمي  وهذا هبدف تقوي  الرادع العقايب و العقوب  تؤدي إىل زجر وردع من   تشديد العقوبةوال بد من 
اخرى،كما  اليت اقرتفها وردعه حىت ال يعود اليها مرة ال يستجيب لةلوسائل الوقائي  العام  واخلاص  ؛زجره جزاء جرميته

 (104هتدف إىل ردع غريه ممن تؤثر فيه الوسائل الوقائي   )

 .فضعف العقوب  مؤشر كبري عةلى التشجيع لةلعودة لةلجرمي 

جنوح –غالب  ماحلدود زواجر وضعها اهلل تعاىل لةلردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما امر ملا يف الطبع من -"يقول املاوردي
الشهوات املةلهي  عن وعيد االخرة بعاجل الةلذة وفجعل اهلل من زواجر احلدود ما يردع به ذا اجلهال  حذرا من امل -إىل

 105العقوب  وخيف  من نكال الفظيح  ليكون ما حظر من حمارمه ممنوعا وما امر به من فروضه متبوعا"

 رائم فكان ال بد من اعالن العقوب .ومن الناس من جيهل كيفي  معاجل  الشريع  لبعض اجل

 إعالن العقوبة-

فاعالن العقوب  يوجد الردع العام يف الفرد واجملتمع ،ويزرع العربة والعض  يف  النفوس وهذا يؤدي إىل املنع من معاودة  
 (106رمي  فيه)اجلرمي  ،فهي جزاء قصد منه الردع والزجر مبا من شانه احلفاظ عةلى  اجملتمع من الفساد وعدم تفشي اجل

 وبالتايل خياف كل من تسول له نفسه ارتكاب اجلرمي  او العودة اليها.
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 ) بتصرف(34ض ،صالريالرشد ،اه ومكتب  1410، 1س ،طالقيات بالعقوبات اثبالكرمي بن عةلي بن حممد ،النمةل ،عبد ا( 107
() 48،ص1ه، ج1414وىل ،الالطبع  انون ،القالشريع  و اصيةلي  وتطبيقي  بني اسه تات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدا( 108

 بتصرف(
 (87هرة،مصر،صالقام ،لسالار ام،د2003وىل،الالطبع  ا،اإلنسانوحقوق  اإلسالميف  اهتات وعقوباياجلناجي ،حممد،ا(بةلت 109
ملةلك ام،مكتب  2011وىل ،الالطبع  ا، املرتبط  هبامل العو احي  و صالالات املؤسساء لعنف بني نزالاط امناهلل ،احل بن عبدالعقيل ،صا( 110
 ()بتصرف(92لسعودي ،صافهد،

 

وتعترب العقوب  حقا هلل يف الشريع  كةلما استوجبتها املصةلح  العام  والعقوب  جزاء مفروض سةلفا جيعل املكةلف حيجم عن 
 (107اخرى كما يكون عربة لغريه)ارتكاب اجلرمي  فاذا ارتكبها زجر بالعقوب  حىت ال يعاود اجلرمي  مرة 

والعقوب  هتدف يف تقريرها وتؤدي بتوقيعها إىل منع وقوع اجلرمي  يف املستقبل ،وهي عالج وقائي و اجراء تقوميي يقصد  
منه تعديل سةلوك اجملرم وهتذيبه مبا مينعه من معاودة ارتكاب اجلرمي  مرة اخرى، وكما نعةلم درهم وقاي  خري من قنطار 

 (108عالج) 

 م  يف اجملتمع اإلسالمي  مع حتقق املصةلح  الفردي .اومن هنا تتحقق املصةلح  الع

 تأهيل مؤسسات المجتمع للمجرم -

"ويرى اصحاب نظري  التاهيل االجتماعي ان اجملرم نتاج الظروف االجتماعي  اليت تكتنفه وحتيط به ،فوجود اجملرم يف 
اجملتمع هو من صنع هذا اجملتمع نفسه ،فكيف يةلفظ اجملتمع انسانا من صنعه ؟ فاجملتمع كما يستحق املواطنني الصاحلني 

جملرمني ،ويقول اصحاب هذا االجتاه :ليس معىن ذلك ان نرتك اجملرمني الذين يضمهم ،فهو ايضا يستحق  املواطنني ا
 (109وشاهنم ،بل جيب ان ندرس حال  كل واحد منهم لتقريرالعالج املناسب له والكفيل باعادته مواطنا صاحلا") 

 .هفاملسةلم هو عضو من هذا اجملتمع ويقع عةلى اجملتمع جزء من املسؤولي  جتاه هذا الفرد الذي هو عضو في

ويتضح دور املؤسسات االصالحي  يف التشجيع عةلى عدم العودة لةلجرمي  من خالل ما تؤديه من استقبال احملكوم عةليهم 
بالسجن نتيج  ارتكاهبم لةلجرائم ،وكذلك معامةل  النزالء معامةل  انساني  حسن  حتفظ كرامتهم ومساعدهتم عةلى اتباع 

ةلى فرتة اقامتهم وبعد خروجهم ،واصالح السجناء وتاهيةلهم ومساعدهتم ع القانون عن طريق نوعي  الثقاف  املوجه  اليهم
 (110التكيف مع اجملتمع ،واعدادهم عن طريق الربامج التعةليمي  واملهني  واالرشادي  والرتفيهي  ) 
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 (173ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيانظر، بر ا( 111
لطبع  السعودي ،العربي  املمةلك  ائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،ا(عسريي، 112

 (137ض،صالريالتوزيع ،ات لةلنشر و املفردار ام،د2011وىل،الا
 () بتصرف(173ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيا(بر  113

 

اخرى  ةوهذه املؤسسات ودورها هي جزء من مشارك  اجملتمع يف اعادة تاهيل املذنب وهلا دور فعال يف اعادة تكييفه مر 
 ليعود لةلمجتمع بشكل سوي صاحل.

ن لةلرتفيه يف السجن دور يف الرتويح عن نفسي  السجناء ويف ختفيف الضغوطات عنهم وله ابعاده اإلنساني  أوال شك 
 واالجتماعي   اليت حتد من العودة لةلجرمي ،والرتفيه يعطي السجناء الفرص لتنمي  قدراهتم املهاريه،ويؤمن لةلسجني فرص  

ي مواهبه الفني  الشخصي  مثال،التصوير،احلرف اليدوي ،الرسم والتمثيل و بالتايل يستطيع االستفادة من الناتج املاد تنمي 
 (111الذي حيصل عةليه ،وميكن تنظيم برامج وحةلقات لالحتفال باملناسبات واالعياد )

 الرتفيهي  املقنن . وهذا احدى حةلول مشكةل  املةلل واالحباط لدى السجناء  حيث تنتهي مع تةلك الربامج

"والتحدي احلقيقي الذي تواجهه جهود مكافح  جنوح االحداث يف كل مراحةلها وخباص  حماوالت الرعاي  العالجي  هو 
مدى عودة االحداث اجلاحنني الذين اختذ حبقهم تدبري معني او خرجوا من املؤسسات االصالحي  او العالجي  إىل اقرتاف 

 (112ددا" )بعض اشكال السةلوك اجلانح جم

وميكن العمل عةلى تفعيل النشاطات الرياضي  ملا هلا من اثار اجيابي  عةلى السجني فهي تنمي اجلوانب اجلسدي  والنفسي  
والةلياق  البدني  والصحي  وحب التعاون لدى الفرد وروح االنتماء واالنتظام وذلك من خالل ماتتطةلبه اي لعب  رياضي  

قواعد الةلعب  واخلضوع لقرارات احلكم ،وهذا بالفعل ماينمي لدى السجني روح تقبل النجاح ،من توزيع لالدوار وااللتزام ب
 (113واهلزمي  بروح رياضي  بعيدا عن االحباط او الياس واالحنراف) 

 وهبذه الطرق الوقائي  والعالجي  ميكن معاجل  هذه التحديات باملساندة مع بث الوازع الديين. 
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ملةلك ام،مكتب  2011وىل ،الالطبع  ا، املرتبط  هبامل العو احي  و صالالات املؤسساء لعنف بني نزالاط امناهلل ،احل بن عبدالعقيل ،صانظر،)ا(  114
 (101لسعودي ،صافهد،
لطبع  السعودي ،العربي  املمةلك  ائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،ا(عسريي، 115

 ()بتصرف(137ض،صالريالتوزيع ،ات لةلنشر و املفردار ام،د2011وىل،الا

 

 التثقيف للسجناء-

من نشر الثقاف  و الوعي الديين بني السجناء وتدريس العةلوم الشرعي  عرب احملاضرات والدروس واملسابقات وبرامج  فال بد
حتفيظ القران الكرمي  والننسى امهي  فتح الربامج التعةليمي  مثال فتح مدارس ابتدائي  ومتوسط  ومدارس مكافح  االمي  

 (114ن نشر الثقاف  وزيادة مستوى التعةليم حيد من نسب  اجلرائم) وفقا حلاج  النزالء ومستوياهتم التعةليمي  ال

 المتابعة والرعاية للمفرج عنهم.-

وال بد من عمل املتابع  وتقدمي كاف  املهام اليت بدورها تساع يف اخراج هذا الشخص من دائرة االجرام إىل دائرة السةلوك 
 السوي والسعي لرضى اهلل.

عنهم بعدة وسائل وصور مثل تقدمي املساعدات العيني  والدعم املادي من قبل مجعيات وتتم الرعاي  الالحق  لةلمفرج 
الرعاي  وقد يقدم هلم املالبس والنقود ،وماوى وعمل ،وتوفري املعون  النفسي  واالدبي  لةلتغةلب عةلى املشاكل  اليت قد 

صني ذوي شراف والتوجيه من قبل املتخصاالرشاد واال يتعرض هلا املفرج عنه بعد اطالقه، وخالل الفرتة الالحق  عرب
 ( 115اخلربة)

فاملتابع  والرعاي  بعد انتهاء العقوب  تشكل جزء مهم من العالج ،حيث يصطدم الشخص مع اجملتمع اخلارجي ويؤدي 
 هذا إىل يف بعض االحيان إىل عودته لةلجرمي  لذا البد من املتابع  لعالج تةلك الفجوة بني الفرد واجملتمع.

إىل اجلرمي  تقرره عوامل عديدة يشرتك فيها احلدث واجملتمع معا ،وعةلى ذلك فان تنظيم العالق  بينهما بشكل  "والعود
 اجيايب ميكن ان يساهم إىل حد بعيد يف ظاهرة العود إىل اجلنوح ،اما اذا ظةلت العالق  قائم  عةلى اساسها السةليب السابق 
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 ( 238-237هرة،صا  لقا  –ر غريب ا  م ،د2004، 1ئي،طا  جلنا  لنفس ا  خرون ،عةلم ا  ته ،و ا  (ربيع،حممد شح 116

 

 

ح العود سوف تزداد وهذا يعين فشل كاف  اجلهود اليت تبذل ملواجه  جنو الرتكاب احلدث لةلسةلوك اجلانح،فان احتماالت 
 (116االحداث ومن مث يزداد عدد اجملرمني واجلرائم يف املستقبل") 

وترى الباحث  بعد التعرف عةلى منهج الشريع  اإلسالمي  يف اصالح حال اجلناة ان هذا الدور ال يقتصر عةلى الفرد وحده 
وامنا هو دور تكامةلي يف اداء املهام وان الشريع  اإلسالمي  اوجدت العالج لتةلك االف   بشكل فقط اوعةلى اجملتمع وحده 

الفت وفعال وترى الباحث  ان العالج لتةلك االشكالي  يبدا بالنظر السباب تةلك اجلرمي  وهذه املنهجي  لةلوقاي  بدات 
  والتشريعات لقوي ،وال بد من لفت النظر إىل دور العقوباألسرة واجملتمع والرتبي  الديني  والوازع االمياين ا بتفعيل دور

اإلسالمي  وال ننسى امهي  تفعيل دور املؤسسات املشرف  عةلى اجملرم اثناء فرتة عقوبته ،كل هذه اذا استخدمت بشكةلها 
 .الفعال فانه البد وان يكون هلا دور كبري باملنع من العودة لةلجرمي 

 الخاتمة:

وصةلت إىل ان ظاهرة العود إىل اجلرمي  تشكل خطرا عةلى كاف  اجملتمعات فهي التقتصر عةلى ويف هناي  هذا البحث ت
جمتمع بعينه ،وهذه اجلرمي  تايت نتيج  عوامل متعدده قد يشكل بعضها سببا رئيسيا فيها وقد يشكل سببا ثانويا وقد 

ةل  من حيث يتم هنا اقتالع املشك توصةلت اال ان افضل طرق العالج لتةلك اجلرمي  هي معاجل  اسباب تةلك اجلرمي 
جذورها بالنظر إىل االسباب ،وهذه الدوافع هي دوافع تتعةلق بالعامل املادي وعامل الثقاف  والتعةليم والوازع الديين وعامل 
األسرة واجملتمع وعامل عدم رعاي  احلكوم  لةلسجني بالشكل الكايف.وال بد ان نكون قد ادركنا ان ما وقع فيه هذا اجلاين 
من ارتكاب لةلجرمي  اوالعودة اليها امنا هوه نتاج لتةلك الدوافع جمتمع  او منفردة وهي اليت زجت به ليدخل دائرة السوء 
بارتكابه لتةلك احملظورات الشرعيه وال ننسى ان لةلمجتمع االثر االكرب يف هذا االمر ،لذا كان من االمهي  مبكان العمل 

الشخص فهو حباج  إىل النظرة اإلنسانيه واجلانب الدعوي حىت يعود ذلك عةلى ثكثيف دور اجملتمع يف اعادة هذا 
  .اإلنسان املسةلم احملب لطاع  اهلل الكاره لةلعودة لةلجرمي 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 44 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 أهم المراجع:

م، املكتب 1983هلي،فضل،التدابري الواقي  من الزنا يف الفقه اإلسالمي  ،الطبع  االوىل،إ .1
 .مكتب  اسامه ،الرياض-اإلسالمي  ،بريوت

،املؤسس  احلديث  لةلكتاب 2009براميةلي ،صونيا ،احلاالت االجتماعي  والتاهيل االجتماعي ، .2
 .لبنان–،طرابةلس 

م،دار 2003بةلتاجي ،حممد،اجلنايات وعقوباهتا يف اإلسالم وحقوق اإلنسان،الطبع  االوىل، .3
 .السالم ،القاهرة،مصر

 .اليومي ،الطبع  االوىل احلريب،عبد احملسن الصاحلي،الوعي االمين ودوره يف حياتنا .4
 .الرياض-م،فهرس  مكتب  املةلك فهد الوطني 1998و

محدان ،وفاء شاكر حممد ،العود لةلجرمي  يف اجملتمع االردين دراس  اجتماعي  ميداني ،رسال   .5
 م 2001ماجستري ،اجلامع  االردني ،

 م1994، 2ط الدعيس ،نايف بن هاشم ،األسرة وبناؤها وسعادهتا وفق الشريع  اإلسالمي  ، .6
 .القاهرة–م ،دار غريب 2004، 1ربيع،حممد شحاته ،واخرون ،عةلم النفس اجلنائي،ط .7
 .م،مؤسس  الوراق ،عمان 2010الزبيدي ،كامل عةلوان،عةلم النفس اجلنائي ،الطبع  االوىل، .8
م 1995، 1الطريقي ،عبد اهلل بن حمسن ،تطبيق الشريع  اإلسالمي   ،حكمه ،اسبابه، ط .9

 .،مؤسس  الرسال  ،بريوت 
 1الطريقي ،عبد اهلل بن حمسن ،تطبيق الشريع  اإلسالمي   ،حكمه ،اسبابه، ط .10

 .م ،مؤسس  الرسال  ،بريوت1995،
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 45 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
م ،دار الوفاء 2007، 1عبد الةلطيف ،رشاد امحد، احنراف الصغارمسئولي  من....؟، ط .11

 .لدنيا الطباع ،االسكندري  
م ،دار الوفاء 2007، 1عبد الةلطيف ،رشاد امحد،احنراف الصغارمسئولي  من....؟، ط .12

  .لدنيا الطباع ،االسكندري
عود إىل ج عنهم واثرها عةلى العسريي،امحد حسني ،االجتاهات اجملتمعي  حنو السجناء املفر  .13

م،داراملفردات لةلنشر 2011اجلرائم يف منطق  تبوك باملمةلك  العربي  السعودي ،الطبع  االوىل،
 .والتوزيع ،الرياض

العقيل ،صاحل بن عبداهلل ،امناط العنف بني نزالء املؤسسات االصالحي  والعوامل املرتبط   .14
 .د،السعودي م،مكتب  املةلك فه2011هبا ،الطبع  االوىل ،

عودة ،عبد القادر،التشريع اجلنائي اإلسالمي  مقارنا بالقانون الوضعي ،دار الكتاب العريب  .15
 .بريوت –
الفيل،عةلي عدنان،دراسات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي  مقارن  بالقانون اجلنائي الوضعي  .16

  .االردن-،عمان2010،الطبع  العربي  ،
م ،مؤسس  الرسال  1985عاجلها اإلسالم،قرضاوي،يوسف،مشكةل  الفقر وكيف ال .17

 .،بريوت
املاوردي ،ايب احلسن عةلي بن حبيب  ،االحكام السةلطاني  والواليات الديني  ،طبع  .18

 ه1402لبنان،-دارالكتب العةلمي  ،بريوت
احمليذيف،حممد بن عبداهلل،درء العقوبات بالشبهات دراسه تاصيةلي  وتطبيقي  بني الشريع   .19

 ه1414وىل ،والقانون ،الطبع  اال
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 46 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 

 
املشهداين،حممد امحد،الوجيز يف شرح التشريع اجلنائي يف اإلسالم دراس  مقارن  مع  .20

 .االردن –،مؤسس  الوراق لةلنشر ،عمان 2007التشريع الوضعي، الطبع  االوىل
ه ومكتب  1410، 1النمةل ،عبد الكرمي بن عةلي بن حممد ،اثبات العقوبات بالقياس ،ط .21

 .الرشد ،الرياض 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

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

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

  لألحباث التخصصيأصول الشريع  ةل  جم   
م.2015 أكتوبر، تشرين األول ،1، اجملةلد3عدد ال    
 

 

  أسرار العالج النبوي بالريق والتراب بين النقل والعقل
 د/ ساجدة حلمي سمارة

 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية/ ماليزيا
sajedah@usim.edu.my 

 م                                                                                                                     2015 - هـ 1436
 

 

 

 

 

 

e ISSN 2289-9073 

'ASRAR ALEILAJ ALNUBUII BIALRIYQ WALTURAB BAYN ALNAQL WALEAQL



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 48 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

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

Received  19/4/2015 
Received in revised form 20/5/2015 

Accepted 12/7/2015 

Available online 15/10/2015 
 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 
 

 

 

            

 

 ملخص ال

 ينصوص الوح، و من أبرز معامل املنهج الوسط لألم  الوسط: املوازن  بني العقل والنقل. أى بني أفكار العقل اإلنساين
 .الربَّاين

 وصحيح املعقول، ريحص بني التوافق: دائما نرى حيث العقل الصريح ال يُعارض النقل الصحيح ، بل يشهد له ويؤيدهف
. ألن املصدر واحد فالذي خةلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، وشرعا دينا والثابت عقال، الثابت بني أو املنقول،

 يُفسده. ما إليه يُرسل أن احملال ومن

 اهلل آثارو . الرحيم  البارة األلوهي  آثار من فكالمها اهلل، من أيضا نعم  والوحى اهلل، من نعم  العقل أن: هذا وأساس
 صةلب من األمور بعض الناس بعض يظن فقد. الناس أفهام ىف التعارض حيدث وإمنا. تتعارض وال تتناقض، ال تعاىل

 بالدين ألصقت أهناو  شيء، ىف الدين من ليست أهنا يتبني التحقيق وعند عارضها، من ويتهمون عنها، وجيادلون الدين،
 . منه وليست
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 5القرآن الكرمي، سورة طه،  1
 16القرآن الكرمي، سورة املةلك،  2
 4القرآن الكرمي، سورة احلديد، 3
 4القرآن الكرمي، سورة احلديد،  4

 

 ضوابط المنهج الوسطي: 

كلِّ   فمن الناس َمن يعرتف بالعقل وحده مصدرا لةلمعرف  ىف ال تعارض بني عقل صريح ونقل صحيح: من ضوابطه أنه
يعرتف مبصدر سواه. ومنهم َمن ال يعرتف إال بالنقل أو الوحى مصدرا  شىء، ىف عامل الشهادة أو ىف عامل الغيب، وال

لةلمعرف  باحلقائق كةلِّها، وال يعرتف مبصدر آخر. ومنهم املتوسِّطون، الذين جيعةلون لكلٍّ منهما سةلطانا وجماال يصول فيه، 
 وال جيور عةلى سةلطان اآلخر.

 :اثنين لسببين فهذا مرده ، والنقل العقل بين تعارض حدث ولو

 النقل ثبوت عدم-1

 ألف بونس لسان ولكل ، لسان ألف سبعون له ، طائرا   الكةلم  تةلك من اهلل خةلق اهلل إال إله ال قال من: "حديث مثل
 "له اهلل يستغفرون لغ 

 للنقل العقل فهم عدم-2

تَ َوىا المَعرمش   َعةَلى الرَّْحمَنُ : ) قوله مبقتضى العرش عةلى وتعاىل سبحانه اهلل بأن تقول أن يصح هل  السماء ويف ، 1(سم
نمُتمم : )قوله مبقتضى    3( نمُتمم كُ   َما أَيمنَ  َمَعُكمم  َوُهوَ : )قوله مبقتضى مكان كل  ويف اآلفاق ويف ،  2( السََّماء   يف   َمنم  أَأَم 

 َخةَلقَ  الَّذ ي ُهوَ : )اىلتع قال ، واحدة آي  يف الثالث  هذه بني وتعاىل سبحانه اهلل مجع ولذلك بتعارض، ليس هذا: نقول
َرمضَ  السََّماَوات   تَّ    يف   َواألم تَ َوى ُثَّ  أَيَّام   س  َرمض   يف   يةل جُ  َما يَ عمةَلمُ  المَعرمش   َعةَلى اسم َها ََيمرُجُ  َماوَ  األم ن م  َوَما السََّماء   م نَ  يَ نمز لُ  َوَما م 

َا َوالةلَّهُ  ُكنمُتمم   َما أَيمنَ  َمَعُكمم  َوُهوَ  ف يَها يَ عمرُجُ  ير  تَ عمَمةُلونَ  مب   ابع الس السماء فبعد ، العرش عةلى أنه السماء يف فمعىن ،  4( َبص 
: تعاىل قال ، خةلقه رسائ يف وأخفى السرَّ  يسمع عرشه فوق من واهلل ، العاملني رب العرش وفوق العرش، املاء وبعد ، املاء

ءر  َعةَليمه   ََيمَفى ال الةلَّهَ  إ نَّ ) َرمض   يف   َشيم  يف   َوال األم
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 3القرآن الكرمي، سورة آل عمران،  5
، 13لشرعي ، اجملةلداإمساعيل سعيد رضوان، عةليان عبداهلل احلويل، العقل يف السن  النبوي  دراس  حتةليةلي  تربوي ، جمةل  اجلامع  اإلسالمي  سةلسةل  الدراسات  6

 2005، يونيو 299-261، ص2العدد
 2013،-ه1434،  1،القاهرة، طالقرضاوي، د/ يوسف القرضاوي، العقل والعةلم ىف القرآن، مصر: وزارة األوقاف اإلسالمي  7

 

 أنه عةلى هللا يتخيةلون أهنم يف اإلشكال ولكن ، كنَّا  أينما معنا وهو السماء يف وهو ، عرشه فوق فاهلل ،  5(السََّماء   
 .النصوص ينكرون أذهاهنم إىل يأيت الذي التشبيه هذا وبسبب شخص،

 حديث يف الفضائيات وشيوخ اجلامعات أساتذة اإلسالميني من املستشرقني أتباع بعض تشكيك أيضا   ذلك ومثال
 أحدكم إناء يف الذبابُ  وقعَ  إذا: " قال اهلل رسولَ  أن عنه اهلل رضي هريرةَ  أيب عن بسنده البخاري رواه الذي الذباب

 "  .شفاء اآلخر ويف داء جناحيه إحدى يف فإن ، ليطرحه ث كةله  فةليغمسه

 فصدقوا قح هذا أن احلديث الطب أثبت حىت ،" هذا يقبل ال العقل إن: "ويقولون احلديث هذا يف يطعنون فأخذوا
 .احلديث هبذا

 مكانة العقل فى اإلسالم:

يقوم الدين اإلسالمي عةلى احرتام العقل وتكرميه فهو مناط التكةليف وبه يعرف اهلل سبحانه ويعبد وبه يكون اإلميان 
اظ املقاصد اخلمس  اليت أوجبت الشريع  احلفويتحمل اإلنسان مسؤولي  نفسه وجزاء خمالفاته،  كما أن العقل أحد 

  6عةليها. كما فتح اإلسالم باب االجتهاد أمام العقل فيما الميكن الوصول إليه.

بالعقل باعتباره جوهرا أو قوة حني نوه ىف ست  عشر موضعا ىف كتاب اهلل ب  )أوىل األلباب( فاأللباب: القرآن عىن  لقد
 . 7القرآن يعترب )العقل( هو لباب اإلنسان، واجلسم هو القشرة، أو الغالفمجع ُلّب، والةلب هو: العقل. كأن 

 :والنقل العقل من الناس مواقف

 :ثالث  أصناف املقام هذا ىف الناس فإن والنقل، العقل من بكلٍّ  املقصود عرفنا وإذا

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 51 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
http://www.qaradawi.net/new/library2/303-2014-01-26-18-القرضاوي، يوسف القرضاوي، املوازن  بني العقل والنقل،  8

56-31/6442-2013- 
 61القرضاوي، يوسف القرضاوي، العقل والعةلم يف القرآن الكرمي، ص  9

 

 وحده واعتباره  قِّه،ح من أكثر وإعطائه العقل، تقديس ىف يغالون الذين. العقالني  اعتبار ىف املبالغون: العقليون ـ1
 يضلُّ، ال لذىا واهلادى َيطئ، ال الذى الدليل عندهم وهو والروحي ، املادي  اجملاالت، كلِّ   ىف احلقيق ، معرف  مصدر
 .مييل ال الذى وامليزان

 وأخذ والنقد، واالستنباط همالف ىف حقه وإعطائه بالعقل االهتمام عدم مبعىن( النقالني ) اعتبار ىف املبالغون :والنقليون ـ2
 الكةلي  باملقاصد ربطها وعدم ثبوهتا، ىف التدقيق دون اجلزئي  النقول

 النصوص مع عامللةلت املنهجي  الضوابط وضع أنه. املستقيم بالقسطاس والنقل العقل بني اجلامعون :والمتوسطون ـ3
 والنظرة العقةلي ، ةالنظر  بني توازنا تقيم أن شأهنا من الضوابط وهذه. السن  نصوص أم القرآن نصوص كانت  سواء الديني ،
 .8إخسار وال طغيان بال النقةلي ،

 شهادات المنصفين من المفكرين الغربيين:

إن )العقالني ( ىف القرآن أمر واضح متام الوضوح، ال َيطئه أى قارئ لةلقرآن برىء من العصبي  والتقةليد، بل جيدها مبثوث  
مكي  كانت أو مدني ، وليس هذا قول املسةلمني وحدهم، بل هذا ما شهد به كثي من الغربيني املنصفني  ىف ثنايا سوره:

 بوضوح.

 شهادة جاك بيرك:

وآخر من قرأنا هلم ذلك: ما قاله كبي املستشرقني الفرنسيني املعاصرين، أو كما يُعربِّ هو عن نفسه بأنه )مستعرب( وليس 
تماعى الكبي املعروف ىف عامل الفكر والثقاف : األستاذ )جاك بيك(، الذى ترجم معاىن ب )مستشرق(، وهو العامل االج

القرآن إىل الةلغ  الفرنسي ، بعد أن قضى ىف ذلك، عشرين عاما أو تزيد، وقال ىف ذلك: )لقد تبينت ىل بوضوح )عقالني  
 .9ب  ومعايش  طويةل  لةلقرآن(القرآن( ىف كلِّ سورة من سوره، وىف كلِّ آي  من آياته، وذلك مثرة مصاح
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 136-134، ص 1968، 1مسالي ، ترمج  نزيه احلكيم، بيوت: دار الطةليع ، طرودنسون، ماكسيم رودنسون، اإلسالم والرأ 10

 

 شهادة ماكسيم رودنسون:

جندها ىف فصل )العقيدة القرآني ( من كتاب الكاتب اليهودى املاركسى الفرنسى املعروف  كما توجد هناك شهادة أخرى
)ماكسيم رودنسون(، الذى أّلفه عن )اإلسالم والرأمسالي (. فرغم ما ىف الكتاب من مآخذ، جنده ينصف اإلسالم أو 

 القرآن ىف هذا اجلانب

م الرباهني. ي  مكانا جد كبي، فاهلل ال ينفك فيه يناقش ويقييقول )رودنسون(: )القرآن كتاب مقدس، حتتل فيه العقالن
عةلى و  بل إن أكثر ما يةلفت النظر هو أن الوحى نفسه، هو الوحى الذى أنزله اهلل عةلى خمتةلف الرسل عرب العصور،

لبّينات. فإذا اخامتهم حممد، يعتربه القرآن هو نفسه أداة لةلربهان. فهو ىف مناسبات عديدة يكررلنا أن الرسل قد جاءوا ب
تساءلت: ما الذى يضمن صح  الدالل  ىف هذه البينات، بدا لك أن هذه الضمان    لدى حممد   تكمن ىف معايي من 
التالحم الداخةلي، من التوافق اجلوهرى بني خمتةلف ما أنزل من وحى ىف حقب خمتةلف ، عةلى شعوب خمتةلف ، وبواسط  

حممد نفسه: يضمنه أنه متماثل جوهريا مع الوحى الذى أنزل عةلى غيه  رسل خمتةلفني. بل إن الوحى الذى أنزل عةلى
من قبل، والذى يبدو له أمرا وثَّقه التاريخ. وهو ال يألو يتحدى معارضيه أن يأتوا بوحى مثةله، وحى حيمل نفس السمات 

  10(اإلهلي  شكال ومضمونا

من الصعب أن يتصور املرء الهوتا  :القرآن قوله ونقل رودنسون عن دراس  ل  )شارل توراى( عن مصطةلحات الالهوت ىف
أكثر )دق  رياضي (، ودق  الرياضيات تفرتض العقالني ، وهذا بالطبع ال يعىن أن كل األشياء، ىف هذه العقيدة القرآني ، 

هذه األشياء و تُدرك بالعقل، فكثي منها ال يبةلغه العقل، وهذه بالذات آي  من آيات اهلل عةلى قدرته وعةلى إحاط  عةلمه، 
الىت ال ق َبَل لةلعقل البشرى أن يدركها بقوته وحدها، يكشف اهلل لةلناس عن بعض منها بواسط  أنبيائه، أما باقيها فيظل 
إىل األبد ىف عامل الغيب، ومهم  العقل هى أن يفهم صدق ما تقوله رساالت الرسل عن اجملهول الذى ال طاق  له عةلى 

 .ةلحته هى ىف إطاع  تعاليمهممعرفته، وأن يدرك أيضا أن مص
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 150ص-139، انظر ص 1968، 1رودنسون، ماكسيم رودنسون، اإلسالم والرأمسالي ، ترمج  نزيه احلكيم، بيوت: دار الطةليع ، ط 11
امه = املختصر من أمور رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم وسننه وأيالبخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، اجلامع املسند الصحيح  12

باقي، بَاُب قَ ومل  لصحيح البخاري، احملقق: حممد زهي بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السةلطاني  بإضاف  ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ا
ِّ َصةلَّى اهللُ َعةَليمه  َوَسةلََّم: " ُجع ةلَ  ا َوَطُهور ا، جالنَِّب  د   95: ص1تم يل  اأَلرمُض َمسمج 

  129شكيب خةلوقي، اإلعجاز العةلمي لةلقرآن الكرمي والسن  النبوي ،  13

 

وبعد حديث طويل عن العهدين القدمي واجلديد، وموقف اآلباء واألحبار من العالق  بني اإلميان والعقل، ينقل عن 
توما األكويين( ىف القرن الثالث عشر امليالدى قوله: )إن صفات اهلل غي املرئي  حييط هبا اإلميان بطريق  (القديس الشهي 

أن يؤمن  –قا أو مل يرد ح –عها العقل الطبيعى حني يرقى من املخةلوقات إىل اخلالق(، )مثال إذا رفض املرء ال يستطي
 القرآني  قالني الع تبدو هذا، مقابل ىف: )إال بواسط  العقل اإلنساين، فإن إدخال العقل حيط من قدر اإلميان ....ث قال

 11(!الصخر كأهنا  صةلب 

  12"لي األرض مسجداً وَطهوراً جعلت دراسة علمية لحديث:"

 حيث"راوطهو  مسجدا األرض يل جعةلت لقد وجد عةلماؤنا بعدا جديدا ومهما يف قول النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم:"
 ميكنها املضادات هوهذ األرض، تراب يف حيوي  مضادات وجود املتخصصون يف العةلوم حبوثهم املعاصرة  العةلماء اكتشف
 احلياة تستمر مل اب،لةلرت  املطهرة اخلاصي  هذه ولوال. مطهرة مادة الرتاب أن يُثبت مبا اجلراثيم، أنواع أعند وقتل تطهي
 يضع أن اقتضت اهلل رْح  أن إال عةليه، وتقضي اإلنسان إىل وتصل ستنتشر اليت واجلراثيم والفيوسات التعفنات بسبب

ميكن  ويف دراس  جديدة يقول العةلماء فيها إن بعض أنواع الرتاب احلياة، استمرار لنا ليضمن التطهي خاصي  الرتاب يف
أن تزيل أكثر اجلراثيم مقاوم . ولذلك هم يفكرون اليوم بتصنيع مضاد حيوي قاتل لةلجراثيم العنيدة مستخرج من الرتاب. 

ساع ، نفس هذه  24 وبعد جتارب طويةل  يف املخترب وجدوا أن الرتاب يستطيع إزال  مستعمرة كامةل  من اجلراثيم خالل
 13.ضعفا   45املستعمرة ُوضعت من دون طني فتكاثرت 

 إشارة سابقة رائعة في القرآن والسنة:

ثبت يف صحيح السن  النبوي  إشارة واضح  صرحي  إىل وجود عالق  مابني الرتاب والشفاء وتعد هذه اإلشارة اكتشاف  
 كان يصةلي فيسجد ةلى اهلل عةليه وسةلم  صوهكذا فإن النِب كبي يتعةلق بالشفاء من خالل الرتاب، 
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، حتقيق: ممسةلم، مسةلم بن احلجاج أبو احلسن القشيي النيسابوري ، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةل 14

 235: ص1د عبد الباقي، بيوت: دار إحياء الرتاث العريب ، باب ولوغ الكةلب، جحممد فؤا
أيامه = و البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم وسننه  15

، 1الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السةلطاني  بإضاف  ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( طصحيح البخاري، احملقق: حممد زهي بن ناصر الناصر، 
ِّ َصةلَّى اهللُ َعةَليمه  َوَسةلََّم، ج1422  133: ص7، بَاُب رُق مَي   النَِّب 

َم   َوالنَّ  16 ةَل   َواحلُم َباب  الرُّق مَي   م َن المَعنيم  َوالنَّمم ت حم  1724، ص4ظمَرة ، جمسةلم، الصحيح ، بَاُب اسم

 

 .واعترب أن الرتاب طهور ومن هنا ندرك أن اهلل تعاىل قد أكرم اإلنسان عندما خةلقه من تراب، ويضع رأسه عةلى الرتاب

 وموادا وي حي مضادات الرتاب يف ليكتشفوا( قرنا   عشر أربع  من أكثر بعد) 2015 العام يف العةلماء يأيت أن غريبا   وليس
 .  Antibiotic and anticancer drugs السرطان لعالج تنفع

 وفيوسات بكرتيا ويحي الكةلب فةلعاب الكةلب؛ فيه ولغ إذا بالرتاب اإلناء كما أن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم أمرنا بتطهي
 ولغ إذا) اخلطية يماجلراث هذه تدمي تستطيع أهنا لدرج  جدا   قوي  الرتاب يف املوجودة احليوي  املضادات وإن جدا   خطية
 .  14(الرتاب يف الثامن  وعفروه مرات سبع فاغسةلوه أحدكم إناء يف الكةلب

 دراسة على حديث التربة:

ُّ  َكانَ :  قَاَلتم  َعائ َشَ  رضي اهلل عنها أهنا  أخرج االمام البخاري يف صحيحه عنم  : الرُّق مَي    يف   يَ ُقولُ  َوَسةلَّمَ  َعةَليمه   اهللُ  َصةلَّى النَِّب 
َنا، تُ رمبَ ُ » َنا، َور يَق ُ  أَرمض  َفى بَ عمض   15«َرب َِّنا ب إ ذمن   َسق يُمَنا، ُيشم

نمَسا  :"قَاَلتم بةلفظ َعنم َعائ َشَ   ويف رواي  مسةلم  َتَكى اإلم  ُن أَوم َكاَنتم ب ه  قَ رمَح ر َكاَن َرُسوُل الةّله  َصةّلى الةّلُه َعةَليمه  َوَسةّلَم إَذا اشم
م  الةّله  تُ رمبَ  َرمض  ُثّ َرفَ َعَها َوقَاَل ب سم َياُن َسّبابَ َتهُ ب األم ُبع ه  َهَكَذا َوَوَضَع ُسفم َنا ب ر يَق   ب َ  ُ أَوم ُجرمحر قَاَل ب ُأصم َفى َسق يُمَنا  أَرمض  َنا ُيشم عمض 

 16."ب إ ذمن  َربّ َنا

 أقوال العلماء القدامى في معنى الحديث:

نمُه ثَّ معىن احَلد يث أَنه إ ذا َأخذ من ريق نَفسه عةلى إصبعه السبابَ  ثَّ َوضعَها عةلى الت ُّرَاب فعةلق ب ه  َشيم  قَاَل النـََّوِوّي: ء م 
ليه ، والتوكل ملا فيه من برك  ذكر اسم اهلل ، وتفويض األمر إ-مسح ب ه  المموضع العةليل َأو اجلريح قَائ ال المَكاَلم المَمذمُكور 

 َوَتَكةلَُّموا يف  َهَذا  -حد العالجني إىل اآلخر ، فيقوى التأثي عةليه ، فينضم أ
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 له شرح التوربشيت عةلى مصابيح السن  املسمى ب : امليسر يف شرح مصابيح السن .  17
اث العريب ، العيين، أبو حممد حممود بن أْحد بن موسى الغيتاىب ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، احلنفى بدر الدين العيىن، بيوت: دار إحياء الرت  18

 269: ص 21باب رقي  النِب ، ج
ه ، عون املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه حاشي  ابن القيم: هتذيب 1415العظيم آبادي، حممد أشرف بن أمي بن عةلي بن حيدر، أبو عبد الرْحن  19

 265: ص 10، بيوت: دار الكتب العةلمي ، باب يف الرقي ، ج-، 2سنن أيب داود وإيضاح عةلةله ومشكالته، ط
 265: ص10بود شرح سنن أيب داود، باب يف الرقي، ج العظم أبادي، عون املع 20
م، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد 1379ابن حجر العسقالين، أْحد بن عةلي بن حجر أبو الفضل العسقالين  21

 208: ص 10املعرف  ، باب رقي  النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم  جعبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف عةلى طبعه: حمب الدين اخلطيب، بيوت:  دار 

 

َشارَة إ ىَل النُّطمفَ  املراد: ب َأن 17المموضع ب َكاَلم كثي، َوأحسنه َما قَاَله التوربشيت َشارَة إ ىَل فطمرَة آدم، والريق  اإلم   ،  بالرتب  اإلم 
َال أَنَّك اخرتعت ا نمُه من َماء مهنيَكأَنَُّه تضرع ب ةل َسان احلم  18.أَلصمل األول من الت ُّرَاب ثَّ أبدعته م 

هل املراد بقوله : " ترب  أرضنا " مجيع األرض أو أرض املدين  خاص  ؟ فيه قوالن ، وال ريب أن من الرتب  ما تكون فيه 
 .19خاصي  ينفع خباصيته من أدواء كثية ، ويشفي به أسقاما رديئ  

ذا من العالج امليسر النافع املركب ، وهي معاجل  لطيف  يعاجل هبا القروح واجلراحات الطري  :" هقال الحافظ ابن القيم
، ال سيما عند عدم غيها من األدوي  إذ كانت موجودة بكل أرض ، وقد عةلم أن طبيع  الرتاب اخلالص باردة يابس  

د احلارة ، سرع  اندماهلا ، ال سيما يف البالجمفف  لرطوبات القروح واجلراحات اليت متنع الطبيع  من جودة فعةلها ، و 
وأصحاب األمزج  احلارة ، فإن القروح واجلراحات يتبعها يف أكثر األمر سوء مزاج حار ، فيجتمع حرارة البةلد واملزاج 

حرارة  بواجلراح ، وطبيع  الرتاب اخلالص باردة يابس  أشد من برودة مجيع األدوي  املفردة الباردة ، فتقابل برودة الرتا
املرض ، ال سيما إن كان الرتاب قد غسل وجفف ، ويتبعها أيضا كثرة الرطوبات الرديئ  ، والسيالن ، والرتاب جمفف 

ديل مزاج العضو العةليل تع -مع ذلك  -هلا ، مزيل لشدة يبسه ، وجتفيفه لةلرطوب  الرديئ  املانع  من برئها ، وحيصل به 
 .20املدبرة ، ودفعت عنه األمل بإذن اهلل  ، ومىت اعتدل مزاج العضو قويت قواه

َزاج  َوت ُ  قَاَل اْلبَـْيَضاِوي   َخال  يف  النُّضمج  َوتَ عمد يل  المم  ُث الطِّب ِّيَُّ  َعةَلى َأنَّ ل ةلرِّيق  ُمدم رَاُب المَوَطن  َلُه تَأمث ير يف  َقدم َشه َدت  المَمَباح 
فمظ  المم زَاج  َوَدفمع  الضََّرر  فَ َقدم ذَ  ه  إ نم َعجَ ح  َب تُ رَاَب أَرمض  َتصمح  ت صمَحاب  َمائ َها َحىتَّ َكُروا أَنَّهُ يَ نمَبغ ي ل ةلمُمَساف ر  َأنم َيسم َز َعن  اسم

َقائ ه  ل َيأمَمَن َمَضرََّة َذل َك ُثَّ إنَّ الرَُّقى وَ  نمُه يف  س  َتةل َفَ  َجَعَل َشيمئ ا م  َياَه المُمخم يَب ر تَ تَ َقاَعُد المُعُقوُل المَعزَائ  إ َذا َوَرَد المم  َم هَلَا آثَارر َعج 
َها  .21َعن  المُوُصول  إ ىَل ُكنمه 
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22 www.kaheel7.com/ar 

 

 دراسات حديثة على التراب وقدرته العالجية:

وجد العةلماء حديثا  أن ترب  األرض حتوي أنواعا  عديدة من أفضل املضادات احليوي ، واليت ميكن استعماهلا لعالج لقد 
كالسل ... فقد دعا عةلماء أمريكيون الناس يف شىت أرجاء العامل إىل املشارك  يف ْحةل  لةلتنقيب السرطان وأمراض أخرى  

 يف ترب  األرض عن مركبات ميكن حتويةلها إىل عقاقي دوائي  جديدة.

األحباث ذه وأكدت هباستخالص كميات كبية من املضادات احليوي  من بكرتيا خاص  تعيش يف الرتاب،  كما قاموا
 22  يف هذا اجملال أن الرتاب قد يكون مصدرا  مستقبةليا  مهما  ألنواع جديدة من األدوي .العةلمي

بدراس  الوحل يف كل   Rockefeller Universityيقوم فريق حبثي من جامع  روكفيةلر BBCوحسب موقع 
اج  ولكنهم حب بةلدان العامل، من خالل حتةليل عينات مأخوذة من شواطئ وغابات وصحارى يف شىت أرجاء القارات،

 احلصولب اخلاص  املعةلومات تةلك السيما الدول مجيع يف املواطنني من معةلومات إىل مساعدة من أجل احلصول عةلى
 .الساخن  املياه وينابيع واجلزر الكهوف مثل قبل من مكتشف  غي فريدة بيئات من عينات عةلى

 باجلامع ، وزمالؤه برادي شني الربوفيسور أن 21/1/2015 املوافق األربعاء يوم العةلمي ، ”نيتشر“ دوري  وقد نشرت
 املكونات بعض عةلى هاتربت حتتوي قد اليت الفريدة األماكن بعض من العينات، من اآلالف مئات عةلى احلصول يف يرغبون
 اسم حيمل لذيا اإللكرتوين موقعهم عةلى العةلماء الساخن ، قال املياه وينابيع واجلزر الكهوف مثل األدوي ، لصنع املهم 

 يف املساعدة بعض إىل حنتاج ولذلك. أركانه مجيع إىل نصل أن نستطيع وال كبي  مكان العامل" إن" الوحل من عقاقي"
 ."التسجيل فعةليكم بذلك املهتمني من كنتم  فإن. العامل أرجاء شىت من الرتب  من عينات عةلى احلصول

وزمالؤه إىل مركبات قد متثل مشتقات أفضل لعقاقي موجودة  Sean F. Bradyتوصل الباحث "برادي"  كما 
بالفعل. فعن طريق عين  مستخرج  من ينبوع ماء ساخن يف نيومكسيكو، توصل العةلماء إىل مركبات شبيه  بتةلك 

 املركبات اليت تنتج "إيبوكسمايسني"، وهو جزيء طبيعي يستخدم كنقط  بداي  لعدد من عقاقي مرض السرطان.
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23 drugsfromdirt.org  “عقاقي من الوحل 
 www.al3laj.comهاين صالح حممود. العالج بالطني ،  24

 

توصل العةلماء من خالل عينات من الربازيل إىل جينات وراثي  قد تتيح إصدارات جديدة لعقار آخر مهم لعالج كما 
مرض السرطان يعرف باسم "بةليومايسني". ويف ترب  من جنوب غرب أمريكا يأمل العةلماء يف التوصل إىل مركبات شبيه  

من  تخرج العديد من العقاقي اليت نستخدمها اليومبعقار "ريفامايسني" الذي قد يساعد يف عالج مرض السل. وتس
 .23الوحل مثل املضادات احليوي  كالبنسةلني وفانسومايسني

 آلية التأثير العالجي للطين

عند احلديث عن التأثي العالجي لةلطني نذكر قبل كل شيء التأثي احلراري، إن السع  احلراري  العالي  والتوصيل احلراري 
يضغط عةلى جةلد املريض ويدفع الدم من األوعي  الدقيق  وهبذا يسرع دوريت الدم والةلمف، ومن  الواطئ، جيعل الطني

 خالل اجلةلد إىل الدم تدخل املواد والعناصر الطبيعي  املرتاكم  لةلطني، واليت تؤثر كعالج آمن وسريع وذو تأثي فعال.

ارد ا ةلد، مدخال  إىل اجلسم أيونات نشط  وطإن عمةلي  العالج بالطني تؤدي إىل تكون جمال كهربائي ضعيف عةلى اجل
م، أن الطني يساعد يف سرع  منو األعصاب، وهذا الشيء الذي جعل منه 1999لةلمواد الضارة، وأثبت عةلمي ا يف عام 

ا فعاال  لعالج العديد من األمراض، والطني يعطي تأثي ا خمتةلف اجلوانب عةلى الوظائف واملنظومات األساسي   عالج 
كالتنفس والدورة الدوي  وعمةلي  التبادل واإلفراز، أن اجلمع الفريد بني املركب العضوي املعدين والعناصر الدقيق    لإلنسان

واحملةلول املشبع باألمالح والعضويات الفعال  بيولوجي ا والعامل الغازي بالرتابط مع التأثي احلراري أو الكهربائي، كةلها تقدم 
ةليات ةلي  مضادة لاللتهابات ومضادة لةلبكتييا وذات أثر توسعي انتشاري مع تقوي  عمفعاليات وتأثيات شفائي  جتمي

التبادل عةلى أجزاء اجلسم املصاب ، وحتت تأثي الطني عةلى منظوم  مناع  اإلنسان تنشط القوى الدفاعي  لةلجسم واليت 
 24عاىل.عةلى املرض بإذن اهلل ت تساعد عةلى الشفاء الراسخ، وأيض ا تنشط يف اجلسم القوى القادرة عةلى االنتصار
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 رواه البخاري ومسةلم   25
 م2006 -ه  1427بدول  الكويت من أحباث املؤمتر العاملي الثامن لإلعجاز العةلمي يف القرآن والسن   26

 دكتورة أروى عبد الرْحن اْحد

 

 أسباب الشفاء في الريق والتراب:

 -ياةقسم عةلوم احل –كةلي  العةلوم   –كما توصةلت الدكتورة أروى عبد الرْحن أْحد األستاذ مساعد يف جامع  صنعاء 
   -ميكروبيولوجي

يه حديث والسن  بدول  الكويت، درست فباملؤمتر العاملي الثامن لإلعجاز العةلمي يف القرآن  من خالل مشاركتها ببحث
عن وجود أسباب الشفاء  25النِب صةلى اهلل عةلي  وسةلم:" باسم اهلل ترب  أرضنا، بريق  بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا "
قدرة يف عالج  أن لةلرتاب تلةلكثي من األمراض يف الريق والرتاب وكان حبثها يف الدكتوراه قد أسهم يف ذلك. فوجد

 عدي .األمراض امل

 :في الشفائية قدرته أهمية التراب فتتضح أما  

نه عند أي أمنها ما يصةلح  لةلتناول ) ن الرتاب حيوي كمي  كبية من املضادات احليوي أمراض القروح واجلروح وذلك أل
ولكن  ،صالحيته لالستخدام( أما البعض اآلخر فال يصةلح لةلتناول الداخةلي  ثبتأدراس  تأثيه عةلى حيوانات التجارب 

 املضادات بشقيها تصةلح لعالج اجلروح والقروح اخلارجي  كما جاء يف احلديث. هذه

ِب كوقاي  من بعض الوبائيات وكعالج طبيعي ألمراض اجلهاز العص  أمراض األورام عرب تثبيط اخلاليا املسبب  لألورام.
 وعيوب أعضاء احلرك .

 .بعضها تكاثر عومين هذه اجلراثيم يصدُّ  الطازج الةلعاب وأن. ثيماجلرا من لةلكثي وحالّ  قاتةل  كما وجدت لةلعاب خواص
ها من املزايا اليت وغي .املطهرة اخلواص ذو األوكسجيين املاء توليد عةلى تعمل الةلعاب يف املوجودة اهلوائي  اجلراثيم أن

يم عةليه امسه العظ اهلل وذكرغي أن كل ما ذكر عن الشفاء يف الرتاب والةلعاب ال يشفي إال إذا شاء سنذكرها الحقا، 
نفع ذلك بعضها عةلى بعض تةلك املواد فال ي فقد تقاوم بعض تةلك امليكروبات بعض تةلك املضادات كما قد تتمنع

 26الشفاء إال بإذن اهلل.
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أول عقار يف  التابع لكةلي  الطب جامع  لندن الربيطاني ،” مهر مسيث“الطبيب السوداين طارق مصطفى أرباب الذي يعمل يف قسم األحباث مبستشفى  27

جل هبما س العامل لعالج مرض السكر بصورة هنائي . وقد حصل طارق مصطفى عةلى براءة اخرتاع من كل من بريطانيا والواليات املتحدة األمريكي  الةلتني
 االخرتاع، فيما اعتمد عالج السكر اجلديد يف وزارة الصح  يف اإلمارات،

28 http://almutakhasses.com/vb/showthread.php?t=14057 

 

 طلب براءة اختراع للعالج باللعاب:

 براءة بطةلب أرباب طارق الدكتور تقدم وقد ،27أرباب طارق الدكتور هو العامل يف بالةلعاب العالج بفكرة أتى من أول
 .األمريكي  املتحدة والواليات وسويسرا بريطانيا من كل  يف اخرتاع

 مستقبةليا أنه هي كرةالف. جدا كثية  كيمائي   وعناصر أولي  ومواد وبروتينات وأنزميات هرمونات عةلي حيث حيتوي الةلعاب
. العالج وا األحباث بغرض وذلك, الةلعاب سائل حلفظ( الدم بنك مثل) وبنوك جممعات هناك تكون سوف اهلل شاء ان

 والفيوسات دزواالي الوبائي الكبد فيوس مثل الفيوسات من خةلوه من والتاكد الةلعاب عةلي الفحص يتم ان فيمكن
 الةلعاب تعبئ  كنمي. بذلك طبي  صحي  شهادة حترير ميكن ث ومن( ضارة والغي الضارة) املختةلف  البكرتيا او االخري
 والربوتينات واهلرمونات اتاالنزمي عةلي حتتوي بدرة شكل يف جتفيفه ميكن حيت او كبسوالت  او قنينات يف املعقم الصحي
 اهلرمونات او نزمياتاال يف القصور حاالت عالج بغرض وذلك االخري املفيدة الكيميائي  العناصر ايل باالضاف  املختةلف 

 إصابتها عند عابي الةل الغدد استئصال من الناتج الةلعاب نقص تعويض عالج كذلك  اجلسم يف املختةلف  الربوتينات او
 عالج يف امهي  هلا ان  وخاص االمراض من الكثي عالج, تعطيةلها ايل تؤدي اليت الفيوسي  االلتهابات أو اخلبيث  باألورام

 االميةليز انزمي  نسب أن املثال سبيل عةلي أيضا نذكر الةلعاب وألمهي . األخري األمراض من والكثي ومضاعفاته السكري
 (البنكرياس بواسط  يفرز) بنكرياسي أصل ومن %60 هو( الةلعابي  الغدد بواسط  الفم يف يفرز) لعايب أصل من الدم يف

 .28املختةلف  اجلسم أجهزة بعض بواسط  يفرز الباقي, %35 حوايل

 خواص اللعاب:

كتب الدكتور ظافر العطار مقال  طريف  عن خواّص الةلعاب الشافي  نقل فيها مشاهدات لعديد من عةلماء الغرب كما  
من أن لةلعاب خواص قاتةل  وحاّل  لكثي  Barnesو Osdichحول قدرات الةلعاب الشفائي  منها ما أثبته كل من 

 من اجلراثيم.
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 1987جمةل  طب الفم السوري  " خواص الةلعاب الشفائي  " ، العدد األول لعام   29

 

 لةلدم من نوع بيتا ومينع تكاثر جراثيم الكزاز. وأن الةلعاب الطازج يصدُّ املكورات العقدي  احلال 

وأن فةلمنغ أثبت وجود مادة حال  لةلجراثيم يف املخاط األنفي والةلعاب اإلنساين تدعى بالةليسوزمي وهي فعال  ضد املكورات 
 وضد املكورات العقدي  والعنقودي  املسؤول  عن تقيحات اجلةلد. icrococcusالسحائي  والدقيق  

 خرى أن اجلراثيم اهلوائي  املوجودة يف الةلعاب تعمل عةلى توليد املاء األوكسجيين ذو اخلواص املطهرة.وأثبتت حبوث أ

 ,Dogon L. , Amjur B" Archiv Oral Biology " London, 987وقد أثبت دوجون ]
نصر بروتيين ع [ وزمالءه وجود منطني قاتةلني لةلجراثيم يف الةلعاب النكفي يتألف األول من سيانات الكربيت مع1970

 ويتكون الثاين من املاء األوكسجيين مع سيانات الكربيت.

 .Mark Hill and Toto: Effects of Human Saliva on Oral chأما العامل ماركهيل وتوتو ]
Carcinomas “j. of Dental Reseach, june 1973  فقد أكدا أن الةلعاب اإلنساين َيفف بصورة ]

 لتجريِب عند الفئران.كبية من تطور السرطان ا

 ,Shamsud Dowla: " Saliva: It,s anti Infectious Propootieكما أثبت فولكر ]
Tropical Dental j. March, 1982 أن الةلعاب اإلنساين يسرّع من ختثر الدم، يدل عةلى هذا عمةليا  أن ]

 29األعمال اجلراحي  اجملراة يف الفم تةلتئم بأسرع مما لو كانت خارجه.

 املمرض  اجلراثيم من يالكث عةلىوبصورة عام  فالةلعاب يساعد عةلى شفاء اجلروح وَيفف من تأثي املواد املسرطن  ويقضي 

تقول الدراسات العةلمي  إن الغدد الةلعابي  بالفم تفرز يوميا  حنو لرت من الةلعاب، وأثناء حرك  وتدفق هذه الكمي  من كما 
سفات م وختزين املعادن املهم  والالزم  لبناء مينا األسنان كالكالسيوم والفةلورايد والفو الةلعاب يف الفم تتم مكافح  اجلراثي

 واملغنيسيوم.
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30 q=saliva&shunter=1427963387585http://www.nature.com/search?journal=nature%2Cnews& 
31  f5cc43ee00d9-b915-4117-047d-http://www.aljazeera.net/news/pages/32b1cd7d   األربعاء
 )غرينتش( 14:51)مك  املكرم (،  17:51ساع  م )آخر حتديث( ال 22/11/2006املوافق  -ه   1/11/1427

 

وقد اكتشف باحثون فرنسيون من معهد باستور الفرنسي بباريس مسكنا  جديدا  قويا  لألمل تصل قوته لست  أضعاف قوة 
ن خالل الةلعاب ّكن اجلديد طبيعيا  بواسط  جسم اإلنسان مسذا املاملورفني لدى جتربته عةلى فئران املخترب، ويتم إنتاج ه

 يف الفم.

 احلايل بالعدد تائجهان ونشرت روجيو، كاثرين  بقيادة بباريس، الفرنسي باستور معهد من حبث فريق الدراس  هذه أجرى
 30.العةلمي  نيتشر مبجةل  مسيث كيي  وعرضتها" لةلعةلوم( األميكي ) القومي  األكادميي  فعاليات" من

 مسكنات طبيعية من اللعاب

 يعاجلون الذين املرضى يبتص اليت اجلانبي  السةلبي  التأثيات بعض جتنب عةلى تساعد أن الطبيعي  األمل ملسكنات ميكن
 .ستخداماال طول مع املسكن فاعةلي  وافتقاد اإلدمان، فيها مبا كاملورفني،  األمل لتسكني توليفي  مبركبات

 إلكةلينيكيا العالج يف االكتشاف هذا من االستفادة الباحثون ويأمل جدا، نادرة الطبيعي  األمل مسكنات أن واملعةلوم
 .اءاخلرب  يؤكد كما  فعال، عقار أنه من لةلتأكد املكتشف الطبيعي املسكن اختبار أوال ينبغي لكن. لألمل

ر أمهيته مبثاب  إكسي احلياة لألسنان، إذ ال تقتصكما أكدت اجلمعي  األملاني  حلماي  األسنان "برودينت" أن الةلعاب يعد 
عةلى ترطيب األطعم  داخل الفم وتسهيل عمةلي  بةلعها، بل ميثل احلاجز األول بالفم لةلوقاي  من مسببات األمراض، 

 .31وتستفيد منه األسنان من خالل احتوائه عةلى مجيع األمالح املعدني  اليت حتمي مينا األسنان من مهامج  األْحاض

 تجارب العالج بالطين:

 بالطين في "مركز دبي للتوحد": العالج

 استعمال كنمي حيث اخلارجي  أو الداخةلي  لألمراض تستخدم يعد العالج بالطني من أكثر العالجات فعالي  واليت 
 .باجلةلد العناي  كوصفات  أو طيين، كحمام  أو طيين، تغةليف أو طيني ، كّمادة  البنتونيت

 

http://www.aljazeera.net/news/pages/32b1cd7d-047d-4117-b915-f5cc43ee00d9
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 األخرى واملةلوثات الثقيةل ، واملعادن والشوائب، التوكسني، امتصاص عةلى قدرته يف الفعال  بالطني العالج قوة وتكمن
  ذلك وبعد خلارجيا جانبه اىل السموم امتصاص عةلى الطيني  البنتويت تركيب  تعمل. االنسان جسم داخل يف املوجودة

 املصابني األطفال عم العالج هبذا يعمل. املواد هلذه كمخزن  هبا حيتفظ الذي لةلطني الداخةلي املركز إىل ببطء تسحبها
 .الطيني  احلمامات طريق عن بالتوحد

 وجدوا قد هنمأ يدعون األهايل بعض وهناك. اعتيادي بشكل باملاء املمزوج الطني من قةليةل  كمي   املصاب يستخدم قد
 من هناك أن اىل اف باالض الطيني ، لةلحممات جتربتهم بعد واالجتماعي  التواصةلي  أطفاهلم مهارات يف مةلحوظا   حتسنا  
 .املزاج وتقةلب املفرط  كاحلرك   أطفاهلم، سةلوكيات يف اجيابي  تغيات الحظ قد أنه يقول

 لديها يكون دق البنتونيت من خمتةلف  أشكال هناك فإن األساسي ، الطني مكونات أحد هو البنتونيت أن من الرغم وعةلى
 .املاغنسيوم وبنتونيت الكالسيوم، وبنتونيت الصوديوم، بنتونيت مثل خمتةلف ، خصائص

 طفل من وائدهف تتنوع بينما. منه جانبي  أعراض أو مضاعفات أي االن حىت والتوجد االختبار، حتت العالج هذا مازال
 .32آلخر منتج ومن آلخر

 : للبهاق عالج األحمر الطين

 .الشباب حب لعالج واسع نطاق عةلى ويستخدم عديدة، فوائد له اجلةلد عةلى األْحر الطني استخدام

 أيضا ولكن الشباب حب لعالج فقط ليس فعاال عالجا يكون أن ميكن األْحر الطني أن احلديث  كما أثبتت الدراسات
 .البهاق لعالج

 .وبراق  ناعم  البشرة جيعل كذلك  األخرى املختةلف  اجلةلدي  األمراض من يشفي العالج هذا

 .األْحر والطني الزجنبيل عصي باستخدام عجين  عمل : الطريقة

 .ساع  بعد بةلطف ث غسةله.لتجف اتركها املصاب ، املنطق  عةلى تطبيقه ث ومن
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 .لةلبهاق اخلفيف  احلاالت يف فقط جدا   فعال ولكنه النتائج ملالحظ  أشهر 4-3 ملدة بانتظام ذلك ممارس 

 :منها نذكر كثيرة  الطين طريق عن تعالج التي األمراض

 توصل منتدى الطب التكميةلي بعد دراس  وافي  عن العالج بالطني إىل األمراض اليت يعاجلها الطني وهي:

 وأمراض املزمن  الظهر واآلم الفقرات التهاب الشوكي النخاع إصابات ومضاعفات والشةلل الشوكي احلبل إصابات
 املراحل نم املكمةل  املركزي  املفاصل وأمراض والروماتيزم احمليطي  األعصاب ومنظوم  األعصاب منظوم  ومضاعفات

 خاص، لبشك والتخثرات األوعي  وأمراض والنساء، الرجال عند العقم وأيضا   الرجال، عند اجلنسي الضعف األخية
 لصدفي ا مثل اجلةلدي  واألمراض, الربوستات التهاب مثل الرجالي  اجلنسي  األعضاء أمراض, األوعي  انسداد وعالج
 رشويف،احل اجلةلد والتهاب األْحر السطحي واحلصف تقرحات، وجود من احلذر مع الشباب وحب واالكزميا والبهاق
 والعجز الرحم، حالب التهاب مثل اجلنسي  األعضاء وأمراض, اجلراحي  العمةليات بعد واجلروح احلروق، بعد الدمل وأيضا  

 بعض تقريبا   ههذ األسنان، منظوم  وأمراض, واحلنجرة واألذن األنف أمراض, النسائي  الرحم واحنرافات لةلمبايض الوظيفي
 .وغيها الدماغي والشةلل الصرع مثل األخرى األمراض من العديد وهناك عةلمي  وأحباث طبي  تأكيدات اليت األمراض

 الطين باستخدام لها يسمح ال التي الحاالت

 والصعب ، ملفرط ا السمن  أشكال بعض مثال   فيها، الطني استخدام جتنب املريض عةلى جيب اليت األمراض بعض هناك
 النفسي  األمراض إىل باإلضاف  الكةلى، والتهاب اخلبيث ، احلمل وأمراض الدم، ضغط يف الشديد واالرتفاع واألورام السل
 33.املزمن 

 وعمةلي  الدموي  رةوالدو  كالتنفس  لإلنسان األساسي  واملنظومات الوظائف عةلى اجلوانب خمتةلف تأثيا   يعطي والطني -
 والعضويات األمالحب املشبع واحملةلول الدقيق  والعناصر املعدين العضوي املركب بني الفريد اجلمع أن واإلفراز، التبادل
 جتميةلي  شفائي  تأثياتو  فعاليات تقدم كةلها  الكهربائي، أو احلراري التأثي مع بالرتابط الغازي والعامل بيولوجيا   الفعال 
  أجزاء عةلى ادلالتب عمةليات تقوي  مع( انفشاشي) انتشاري توسعي أثر وذات لةلبكتييا ومضادة لاللتهابات مضادة
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 الشفاء عةلى ساعدت واليت لةلجسم الدفاعي  القوى تنشط اإلنسان مناع  منظوم  عةلى الطني تأثي وحتت املصاب ، اجلسم
 34اهلل شاء إن املرض  عةلى االنتصار عةلى القادرة القوى اجلسم يف تنشط وأيضا   الراسخ،

 المراجع والمصادر

 القرآن الكرمي-

إمساعيل سعيد رضوان، عةليان عبداهلل احلويل، العقل يف السن  النبوي  دراس  حتةليةلي  تربوي ، جمةل  اجلامع  اإلسالمي   -
 2، العدد13سةلسةل  الدراسات الشرعي ، اجملةلد

أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صةلى البخاري، حممد بن إمساعيل -
اهلل عةليه وسةلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، احملقق: حممد زهي بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة 

 عن السةلطاني  بإضاف  ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

ين، أْحد بن عةلي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقال-
 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف عةلى طبعه: حمب الدين اخلطيب

 1379 ،بيوت:  دار املعرف  
 1968، 1ترمج  نزيه احلكيم، بيوت: دار الطةليع ، ط سون، اإلسالم والرأمسالي ،نسون، ماكسيم رودنرود -

 شكيب خةلوقي، اإلعجاز العةلمي لةلقرآن الكرمي والسن  النبوي -

-ه1434،  1القرضاوي، د/ يوسف القرضاوي، العقل والعةلم ىف القرآن، مصر: وزارة األوقاف اإلسالمي ،القاهرة، ط -
،2013 

القرضاوي، يوسف القرضاوي، املوازن  بني العقل والنقل، -
http://www.qaradawi.net/new/library2/303-2014-01-26-18-56-31/6442-

2013- 
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مسةلم، مسةلم بن احلجاج أبو احلسن القشيي النيسابوري ، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول -

: 1قيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بيوت: دار إحياء الرتاث العريب ، باب ولوغ الكةلب، جاهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، حت
 235ص
العظيم آبادي، حممد أشرف بن أمي بن عةلي بن حيدر، أبو عبد الرْحن، شرف احلق، الصديقي عون املعبود شرح -

، بيوت: دار -ه1415، 2ته، طسنن أيب داود، ومعه حاشي  ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود وإيضاح عةلةله ومشكال
 الكتب العةلمي 

العيين، أبو حممد حممود بن أْحد بن موسى بن أْحد بن حسني الغيتاىب ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، احلنفى -
 بدر الدين العيىن، بيوت: دار إحياء الرتاث العريب 

 1987لعام  جمةل  طب الفم السوري  " خواص الةلعاب الشفائي  " ، العدد األول-
 www.al3laj.com ،هاين صالح حممود. العالج بالطني -

-http://almutakhasses.com/vb/showthread.php?t=14057 

http://www.nature.com/search?journal=nature%2Cnews 
&q=saliva&shunter=1427963387585 

-b915-4117-047d-http://www.aljazeera.net/news/pages/32b1cd7d-
f5cc43ee00d9 
http://www.dubaiautismcenter.ae/ar_articles/ar_article17.html-- 
http://www.teb-badil.com/forum/index.php?showtopic=5962-- 
http://maftoun4.blogspot.com/2014/04/blog-post.html- 
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 ملخص ال

احلمُد هلِل الذي أنزَل عةلى عبدِه الكتاَب تبصررررررة  ألوب األلباب، والصرررررُُة والسرررررُُم عةلى سررررريدنا حممد  املبعوث من أكرم 
م األجناب، صرررررُة وسرررررُما دا مني ضل يو الشرررررعوب وألررررررىل الشرررررعاب ضل  ِك أم   بى آرررررِص كتاب، وعةلى  لِ  وصرررررحبِ  

 وبعد؛ املآب.
تناولْت هذه الدراسرررررر  موقررررررون القوة البدني  يف القر   الكرر ،وهل أةد  رون القوة الو أمرنا ها، وأ ذ  ا  ود  قد 

ال رسرررررروُل اهلِل قترتكز عةلي ا وتعتين ها نظرا ألمهيت ا لةلصررررررحِ  اةنسرررررراني  ،  ل أعظُم ما أعدل لةلمنمن بعد الدين، وقد 
املنمُن القوُي  ٌك وأةُب ضل اهلِل من املنمِن الآرررررررعيل ،ويف كص   ك ،اةرْص عةلى ما ينفعَ  صرررررررةلى اهللُ عةليِ  وسرررررررةلم: 

أصرررررابَ  لرررررلل  ُ تقْص لو أا  عةلُت كذا كاَ  كذا وكذا، ولكن قص قدر اهللُ وما لررررراَل ،واسرررررتعن باهلِل، وال تعجز، وضْ  
 إ َّ اهللَ تبارك وتعال هو الذي  ةلق اةنسررررررررا  ،وهو الذي أنزل عةلي  لررررررررريع   (1)عمص الشرررررررريدا  .  عص،  إ َّ لو تفتُح 

اةسرررُم ،هذه الشرررريع  الا   الو اعةل ا اهلل عز واص صررراحل  لكص نما  ومكا ، والو ةو  كص ما ستاا  اةنسرررا  
  كص ةو  قررمن تعاليم ا السررمحلدم  دنياه، وضصررُد دين  والفون والنجاة يف الدار ار رة، هذه الشررريع  ال رال قد 

ما يفيد اةنسرررررررا  يف صرررررررحت  اسررررررردا وروةا، والذي ال يسرررررررت ين عن ا اةنسرررررررا  حبال حلاات  يف ا ا ظ  عةلى صرررررررحت  
وقد قمت جبمع اريا  املتعةلق  بالقوة ،ودراسررت ا دراسرر  عةلمي  من  ُل التوسررع  املواودة، أو ملعا   صررحت  املفقودة.

 لكرر الو حتدثت عن هذا املوقون، واالنتفان بالدراسا  واألحباث العةلمي  احلديث  الو يف   م دالال  القر   ا
تدرقت ألسرراليب وطرا اكتسرراب القوة البدني  من نيع نواةي ا ،وكص ضل  قررمن ضطار التفسررك التحةليةلل واملوقرروعل 

 وما دار يف  ةلك ا من نصوص السن  النبوي  و ثار السةلل الصاحل.
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، كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعان  باهلل وتفويض 56، ص8ج بن مسةلم النيسابوري ج( صحيح مسةلم، أبو احلسني مسةلم بن احلجا 1)
 م، حتقيق: نظر بن حممد الفاريايب أبو قتيب .  2006، 1املقادير هلل ،  دار طيب  ،ط

 

 
 مبحثني، و ا  ، عةلى النحو اريت: ذه الدراس  يفوقد اال  ه

 عزة املسةلم بقوت  وعمةل . المبحث األول:
 القوة البدني  يف اةسُم. المبحث الثاني:

 ثم خاتمة البحث.
 مقدمة:

كرم أ احلمُد هلِل الذي أنزَل عةلى عبدِه الكتاَب تبصرة  ألوب األلباب، والصُُة والسُُم عةلى سيدنا حممد  املبعوث من
 الشعوب وألرىل الشعاب ضل  ِك أم   بى آِص كتاب، وعةلى  لِ  وصحبِ  األجناب، صُة وسُما دا مني ضل يوم املآب

 أما بعد:
تناولْت هذه الدراس  موقون القوة البدني  يف القر   الكرر،وهل أةد  رون القوة الو أمرنا ها، وأ ذ  ا  ود ترتكز 

 مهيت ا لةلصحِ  اةنساني ،  ل أعظُم ما أعدل لةلمنمن بعد الدين، وقد قال رسوُل اهلِل صةلى اهللُ عةلي ا وتعتين ها نظرا أل
املنمُن القوُي  ٌك وأةُب ضل اهلِل من املنمِن الآعيل،ويف كص   ك،اةرْص عةلى ما ينفعَ ،واستعن باهلِل، عةليِ  وسةلم: 

تُح اَ  كذا وكذا، ولكن قص قدر اهللُ وما لاَل  عص،  إ َّ لو تفأصابَ  للل  ُ تقْص لو أا  عةلُت كذا كوال تعجز، وضْ  
 إ َّ اهلَل تبارك وتعال هو الذي  ةلق اةنسا ،وهو الذي أنزل عةلي  لريع  اةسُم،هذه الشريع   (1)عمص الشيدا  . 

وضصُد  م  دنياه،الا   الو اعةل ا اهلل عز واص صاحل  لكص نما  ومكا ، والو ةو  كص ما ستاا  اةنسا  لد
دين  والفون والنجاة يف الدار ار رة، هذه الشريع  ال رال قد ةو  قمن تعاليم ا السمح  كص ما يفيد اةنسا  يف 
صحت  اسدا وروةا، والذي ال يست ين عن ا اةنسا  حبال حلاات  يف ا ا ظ  عةلى صحت  املواودة، أو ملعا   صحت  

املتعةلق  بالقوة،ودراست ا دراس  عةلمي  من  ُل التوسع يف   م دالال  القر   الكرر  وقد قمت جبمع اريا  املفقودة.
 الو حتدثت عن هذا املوقون، واالنتفان بالدراسا  واألحباث العةلمي  احلديث  الو تدرقت ألساليب وطرا اكتساب 
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 .12( سورة مرر:1)
 . 5( سورة النجم: 2)
 .145( سورة األعراىل: 3)
، باب الراص ي زو وأبوه كاره ل ،ونص احلديث:)عن جماهد قال ألد ةديث 177ص 5اا، أبو بكر عبد الرناا بن مهام الصنعاين، ج( مصنل عبد الرن 4) 

قو قال:  خرج راص ممسعناه عن النيب صةلى اهلل عةلي  وسةلم قال: قول  يف سعد بن معاض وقول : يف أمر القرب ملا كانت غزوة تبوك قال: ال خيرج معنا ضال راص 
م، 1982،  2 عةلى بكر ل  صعب  صرع   ما   قال الناس: الش يد الش يد  ىمر النيب صةلى اهلل عةلي  وسةلم بُال أ  ينادي يف الناس ال يد ص ا ن  عاص(ط

 بكو  . -حتقيق : ةبيب الرمحن األعظمل، املكتب اةسُمل 
 م.3،1993دار صادر،بكو ،ط، 206ص 15( لسا  العرب،حممد بن مكرم بن منظور األ ريقل املصري،ج5)

 
ص السن  واملوقوعل وما دار يف  ةلك ا من نصو القوة البدني  من نيع نواةي ا،وكص ضل  قمن ضطار التفسك التحةليةلل 

 النبوي  و ثار السةلل الصاحل

 لذل  اال عمةلل يف مقدم ، ومبحثني، و ا  ، عةلى النحو اريت:
 عزة املسةلم بقوت  وعمةل . المبحث األول:
 القوة البدني  يف اةسُم. المبحث الثاني:

 الخاتمة:
 المبحث األول: عزة المسلم بقوته وعمله.

 القوة البدنية لغًة واصطالحًا.
 أوال:القوة لغة:

َأي جِبِّد وَعْو  من اهلل تعال  (1)﴾يَا َسََْي ُ ِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّة  ﴿الُقوَُّة:  نقيض الآعل،وا مع قُرو ى وِقو ى،وقول  عز واص
:﴿لِديُد وهل الِقوايُ ،ويكو  ضل  يف الَبد  والعقص. والآَّعيل يَرْقَوى قُروَّة   و َقِويٌّ، َرَقَويْرُت  َأي َغةَلْبت ،وقال سبحان  وتعال

 خذها واد ﴿قيص هو اربيص عةلي  السُم،والُقَوى نع الُقوَّة قال عز واص:ملوسى ةني كتب ل  األَل (2)الُقَوى﴾
،وقيص:َأي  ذها بُقوَّة يف دين  وُةجَّت . وقَروَّى اهلل قعَف  َأي أُبَدل  مكا  الآعل قُروَّة. و رس ُمْقو  (3)بقوَّة﴾

 سقويٌّ،وراص ُمْقو  ضو داب  َقِويّ ،وأَقْرَوى الراُص   و ُمْقو  ِضضا كانت دابت  َقِويَّ ،يقال  ُ  َقِويٌّ ُمْقو   الَقِوي يف نف
ُ
ْقِوي   وامل

َأي ضو داب   (4) يف دابت  ويف احلديث قال رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم يف غزوة تبوك: ال خَيُْرَانَّ معنا ضال راص ُمْقو  
 (5)َقِويَّ  
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 م.1993، 1بكو ، ط –، دار صادر 12، ص  39( تاج العروس، حممد بن حممد بن عبد الرناا احلسيين، أبو الفيض، املةلقب مبرتآى، الزبيدي، ج 6)
ة، القاهر  –رقل اهلل عن ، دار احلديث ، مسند الشاميني ةديث  كون الديةلمل 232، ص4( مسند اةمام امحد، أمحد بن ةنبص أبو عبداهلل الشيباين ،ج7)
 م، حتقيق: أمحد حممد لاكر. قال لعيب األرننوط:ةسن ل كه.1995، 1ط
 .   15( سورة  صةلت: 1)
 .12( سورة مرر: 2)
 .32( سورة النمص: 3)
 .25( سورة احلديد: 4)
 .58( سورة الذاريا : 5)
 م.1983، 1،ضةيال الرتاث العريب،ط 4،ج30ي، أبو البقال احلنفل ،ص ( كتاب الكةليا ، أيوب بن موسى احلسيين القرميل الكفو 6)
 ،.3ةامد عبد القادر،حممد النجار، حتقيق/جممع الةل   العربي ، ط ،ضبراهيم مصدفى،أمحد الزيا ،455ص2( املعجم الوسيط،ج7)

 
والقوة بالآم:  تكو  يف البد  ويف العقص،وهل مبعث النشاط والنمو واحلرك . وقيص هو من تىليل ا و ي ولكن ا 

ويف احلديث قال رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم:   (6)، ىدغمت اليال يف الواو كراهي  ت ك الآم  محةلت عةلى  عةل 
 (7)لينقآن اةسُم عروة عروة،كما ينقض احلبص قوة قوة 

و ُص  األمر  إين أرى تعريل اةمام الزبيدي يف التاج من أ آص التعاريل الو وقفت عةلي ا،ضال أنين كنت أ ىن أ  
م   يف تعريف  هذا لةلقوة الروةي  الو هل من نفح  اهلل الكرر والو  نح اةنسا  سر احلياة ودميومت ا وهل قوة عظييتعرض 

 كنت أود أ  يآع ا بإنال القوة البدني  والعقةلي .
 ثانيا :القوة اصطالحا:

سم مص يف ت ك ةرك  ا اال يف كتاب الكةليا : القوة هل كو  الشلل مستعدا أل  يواد ومل يواد،أي هو العا   
أينما كا ،و الفعص :كو  الشلل  اراا من االستعداد ضل الواود،ولفظ القوة وقع أوال ملا ب  يتمكن احليوا  من أعمال 

 لاق ،مث نقص ضل مبد   وضل  ملا ميتةل  احليوا  من قابةلي  يف ت ك ةرك  ا سم بصورة كبكة.

َناُه احلُْْكَم َصِبيًّا﴾ .(1)َلدُّ ِمنَّا قُروَّة ﴾والقوة يف البد  حنو:﴿َوقَاُلوا َمْن أَ  ويف  .(2)ويف القةلب:﴿يَا َسََْي ُ ِذ اْلِكَتاَب بُِقوَّة  َو تَريرْ
القدرة اةهلي  ويف  .(3)﴾نَ املعاو  من  ارج حنو:﴿قَاُلوا حَنُْن أُْوُلوا قُروَّة  َوأُوُلوا بَْىس  َلِديد  َواأْلَْمُر ضِلَْيِ   َانظُرِي َماَضا تَْىُمرِي

   (6) (5)،﴿ِض َّ الةلََّ  ُهَو الرَّنَّاُا ُضو اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي﴾(4)حنو:﴿ِض َّ الةلََّ  َقِويٌّ َعزِيٌز﴾

 (7)وقيص: القوة هل املنثر الذي ي ك،أو مييص ضل ت يك ةال  سكو  ا سم أو ةال  ةركت  بسرع  منتظم  يف  ط مستقيم 
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 .4،ج32( كتاب الكةليا ،ص 8)
 م.2000، 1،مكتب  الشاطئ،االسكندري ،منشاة املعارىل،ط10ُم ، ص( املد ص التدبيقل لةلقياس يف الةلياق  البدني ،ضبراهيم س10)
 .205سورة البقرة: (1)

 
اهلل سبحان  وتعال قد ركب يف اةنسا  ثُث قوى: ضةداها:مبدأ ضدراك احلقا ق،والشوا ضل النظر واعةلم أي ا املسةلم أ  

يف العواقب،والتمييز بني املصاحل واملفاسد،والثاني :مبدأ اذب املنا ع،وطةلب املُض من املآكص واملشارب وغك 
 .(8)  ضل ،والثالث :مبدأ اةقدام عةلى األهوال،والشوا ضل التسةلط والرت ع

وقد أبدن كثكا  صاةب كتاب الكةليا  يف تعريل القوة من الناةي  الشمولي  ةيث ضكر القوة من الناةي  النظري    
 والعمةلي ،مث عزن تعريف  هذا بذكر  يا  من القر   الكرر.

 القوة البدنية:
ن النشاط لةلتمتع وانتباه،مع بقال قدر مويقصد ها القدرة عةلى القيام بىعمال الدين والدنيا،املكةلفني ها بنشاط وةيوي  

عةلى التحمص بشكص مستمر لةلآ وط يف  والذي أراه أ  القوة البدني  يف املعىن األ ص:أهنا القدرة (10)الفراغ. بىوقا 
الظروىل الو ال يستديع حتمةل ا لخص  اقدا هلذه القوة. وهل ختتةلل من لخص ر ر،حبسب نون العمص املناط 

يعيش  ي ،حبسب ما تقتآي  البيئ  والعادا  والتقاليد، ىاسام سكا  البوادي ال تشب  سكا  ب ،واملكا  الذي 
 املد ،والذي ولد يف بيت  قك ليس كمثص الذي ترىب عةلى الر اهي  والنعيم.

واعةلم أ  هلذه القوة استخداما  كثكة  من م من يستخدم ا استخداما صحيحا كالقيام بواابا  عمةل  املكةلل  
مال الك والرمح ،ومساعدة ار رين. ومن م من يستخدم ا يف ا حود، كالظةلم،والد يا ،ويسعى يف األرض ب ،وأع

 (1)لَفَساَد﴾ا  سادا،قال تعال:﴿َوِضَضا تَرَولَّ َسَعى يف اأَلْرِض لِيُرْفِسَد ِ ِيَ ا َويُرْ ةِلَ  احلَْْرَث َوالنَّْسَص َوالةّلُ  اَل سُِبُّ 
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 يحي يبين أهمية القوة البدنية وانعكاساتها إيجابيا على القوى األخرىوهذا مخطط توض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا سم هو مستودن الداق  البشري ،ومصدر القدرة احلركي  الو تساهم يف جمال الك والبنال وضعمار األرض 
وضصُة ا، ما من عمص يندي  اةنسا  سوال أكا  تعبديا أم ضصُةيا وعمرانيا ضال وستاج ضل قوة بدني  ملمارست ، املصةلل 

اار والعامص واملزارن والعامل وطالب العةلم...اخل،كةل م ستااو  ضل طاق  والصا م واحلاج واجملاهد والكاسب واملفكر والت
 بدني  يصر وهنا من أاص القيام بوااباهتم وأدال دورهم،أل  الداق  البدني  هل األداة والوسيةل  الو سقق اةنسا  من 
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 الكويت.-،الصفاة2،1983، دار التوةيد،  ن  التىليل يف دار التوةيد،ط 9( االسُم والرعاي  البدني  مفاهيم ضسُمي ،ص1)
، 1، مكتب  التوب ،املمةلك  العربي  السعودي ، ط204بن اعفر بن عبد اهلل باب،ص( اةعداد املعنوي واملادي لةلمعرك  يف قول القر   والسن ، يصص 2) 

 م،.1999
م، حتقيق:عبد الرمحن عبد ا بار 1985، 1، دار الةلفال لةلكتاب اةسُمل، الكويت، ط417 ص 2( كتاب الزهد، هناد بن السري الكويف ، ج3)

 الفريوا ل.

 .2( سورة ص:4)
 .206( سورة البقرة:5)
 .3759 ص 1تاج العروس، ج (6)
 .23( سورة ص:7)
 .3760 ص 1( املصدر السابق، ج8)

 
 ولقد ظ ر  نتيج  قوة املسةلمني األقويال كما جتةلى ضل  يف عمر بن الداب رقل اهلل عن  ( 1) ُهلا غايت  وأهدا   .

 منذ أ  أسةلم ضل أ  تو اه اهلل، كانت مواقف  ةول اةسُم واملسةلمني 
وحتريات  وض ُص  وهيبت  ورهبت ،كا  كص ضل  معروىل لدى القريب والبعيد،والعدو والصديق،وما ضل  ضال ألن  منمن 

 ( 2)كما قال: ضنا قوم أعزنا اهلل باةسُم  ةلن نةلتمس العزة ب كة قوي.

 وقول الشاعر:
  ما تصنع بالسيل ضضا مل ي  قتاال ... 

 (3) اكسر ةةلي  السيل وصغ من ضاك  ةلخاال                                     

 العزة. عزة وبني ل  يف كتاب  الكرر معىناملنمن عزيز ال يرقى اهلوا  والذل،وقد أرلده اهلل تعال لكص مقوما  ال
ةال  مانع  لإلنسا  من أ  ي ةلب،وميدد ها تارة،ويذم ها تارة،كعزة الكفار:﴿بص الذين َكفروا يف ِعزَّة  العزة لغة: "

لتعزن اووا  ضل  أ  العزة هلل ولرسول ،وهل الدا م  الباقي ،وهل العزة احلقيقي ،والعزة الو هل لةلكفار هل  (4)وِلقاا﴾
 ويف احلقيق  ضل،وقد تستعار 

واسم العزة  ( 6)  (5)العزة لةلحمي  واألنف  املذموم  وضل  يف قول  تعال: ﴿وضضا قيص ل  اتَِّق اهلَل َأَ َذْت  الِعزَُّة باةمْث ﴾
تعال:﴿وَعزَّين يف   وَعزَّه يف اِلداب أي َغةَلَب  يف االْةِتجاج وقول بالكسر:هل القوة وال ةلب ،كَعْز َعَزه َعْزَعزة  .

 (8)أي َغةَلَبين (7)اِلداب﴾
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 . 29( سورة الفتح:1)
 . 60( سورة األنفال:2)
 . 14( سورة التوب :3)
 . 190( سورة البقرة:4)

 
 املسةلم مىمور باكتساب القوة ليحا ظ عةلى عزت  ومكانت ،وما مر عةلينا سابقا يدل عةلى ضل ، حياة املسةلم كةل ا صران 

ال َعةَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَال َمَعُ  َألِ مع أعدال اهلل وأعدال الشيدا  ةىت تقوم الساع ،قال تعال:﴿حمَُّمٌَّد رَُّسوُل الةلَِّ  َوالَِّذيَن  دَّ
نَرُ ْم﴾  (1)بَريرْ

مث اال األمر الرباين بإعداد العدة من كص اوانب ا املتعددة،من ا انب الروةل،وا انب  
 اْلَْيِص تُرْرِهُبوَ  ِبِ  طِ البدين،والعسكري،واملاب،والفكري،ةيث قال اهلل تعال:﴿َوَأِعدُّواْ هَلُم مَّا اْسَتدَْعُتم مِّن قُروَّة  َوِمن رِّبَا

 َعْدوَّ الةّلِ  َوَعُدوَُّكْم َو َ رِيَن ِمن ُدوهِنِْم الَ تَرْعةَلُمونَرُ ُم الةّلُ  
 كةلم  القوة يف اري  الكرمي  اال   (2)يَرْعةَلُمُ ْم َوَما تُنِفُقوْا ِمن َلْلل  يف َسِبيِص الةّلِ  يُرَوىلَّ ضِلَْيُكْم َوأَنُتْم اَل ُتْظةَلُموَ ﴾ 

لامةل  لكص ما يشمص القوة،وضل  لةلذود عن اةسُم،ومحاي  األرض والعرض من كص طامع،وأةدى هذه القوى هل 
 القوة ا سدي  الو كا  هلا الدور الر يس يف تكوين الدول  اةسُمي .

 أوجه القوة التي ينبغي للمسلم أن يكون عليها:
 يقول: ضنين ال أمةل  قوة كبكة، ولست مفتول العآُ ، ولكنين أعمص وأنتج وأقوم بكص أعماب  قد يسىل سا ص؛ 

اليومي ؟ نقول هذا صحيح ولكن ما هو عمةل ؟  ىعمال املسةلم كثكة ومتنوع ،وكةل ا مكمةل  لبعآ ا البعض، وألي  
 أ ل املسةلم هذه األمثةل  عةلى بعض أعمال املسةلم اليومي :

 المسلم جنديا

بْرُ ُم الةّلُ  بِىَْيِديُكْم َوخُيْزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعةَلْيِ ْم َوَيْشِل ُصُدوَر قَرْوم  مُّ  قال و﴿َوقَاتةُِلوْا يف  (3)ِمِننَي﴾نْ اهلل تعال:﴿قَاتةُِلوُهْم يُرَعذِّ
 (4)َن﴾َسِبيِص الةّلِ  الَِّذيَن يُرَقاتةُِلوَنُكْم َواَل تَرْعَتُدواْ ِض َّ الةّلَ  اَل سُِبِّ اْلُمْعَتِدي
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 م.1984، 1،الصف ،مك  املكرم ، ط12( نظرا  ضسُمي  يف الصح ، مدةت صابر الشا عل ص5)

 

 ولن يتاد لةلفرد ا  اد يف سبيص اهلل والذود عن ةياض الوطن والدين،ولن يتمكن من السعل لدةلب الرنا ليدعم أسرت  
 وض  من  (5)ويقي م لر الفقر،ولن يستديع بذل ا  د يف مآمار احلياة كعآو يف اجملتمع ضال ضضا كا  سةليم البني  

ُ مكا  لةلآمقوما  ا ندي  امتُك القوة ا سدي  عيل ،وارتفان الةلياق  البدني ،واكتساب امل ارا  القتالي  بكص صنو  ا، 
 يف أرض املعرك .

وعةلي  جيب عةلى ا ندي أ  يكتسب مقدارا من القوة البدني  تآاهل قوة لخص  ميارس عمُ   ر،ةيث أ  م ام 
رتة ا ندي البقال والسك يف العرال لفا ندي  تتدةلب املواا  ،والصران وا ا لوا  مع األعدال،وقد يتدةلب من  

طويةل ،وحتمص ا ون والعدش،كما ةدث لةلصحاب  يف غزوة ضا  الرقان،كا  أةدهم يت ذى عةلى  رة واةدة يف 
اليوم،كما أ  أقدام م قد تشققت من طول املسك مما  ل هم ضل ربد ا خبرا القماش. وما سبب الذال  يف املعارك 

ّند ملقوما  ا ندي ،وعدم هتيئ  األايال ملثص هذا اليوم املعرك  الذي ال خيةلوا عصر من العصور ضال لعدم استعداد ا 
 ملثةل ،وأبسط مثال عةلى ضل  سقوط عاصم  الُ   اةسُمي  ب داد عةلى أيدي 

س.  ةلننظر مامل ول،وضل  بسبب ما  لت ضلي  الُ   من ترىل أبنا  ا،وميوع  لباها،وما ةال اليوم بى آص من ةال األ
ضل لبابنا وما ةص هم من هتا ت عةلى كص ما يصدره ال رب من عادا  وتقاليد سيئ  ال  ت لإلسُم بشلل، مما أدى 
ضل نشول ايص هزيص،مه  الشاغص السعل ورال مةلذات ،وضلبان رغبات ،واألدهى واألمر من ضل  أنين رأيت البعض من م 

أراقينا  يقةلد النسال حبركات ،أهذا الشباب يرد العدوا  عن أوطاننا وتتحرريآع مساةيق التجميص عةلى وا  ،ويتبخرت و 
امل تصب ؟ ُ عجب أ  يدمع بنا األعدال. وقد ةا  الوقت لكل يستيقظ لباب هذه األم  من ال فةل  قبص  وا  

أسس  اب عةلىاألوا ،ولنعمص ااهدين بكص ما أوتينا من قوة عةلى وقع  دط،وبرامج ضعداد،واهتمام بىبنا نا الشب
 ودراس  عةلمي  وضسُمي  بشكص مركز،ألهنم نواة األم .
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 م.1976، 1،اهليئ  املصري  العام  لةلكتاب،القاهرة،، ط528،ص2( املد ص ضل العقيدة واالسرتااي  العسكري  اةسُمي ،حممد نال الدين حمفوظ،ج1) 
 . 59( سورة النسال:2)
 . 247( سورة البقرة:3)
 . 33( سورة  صةلت:1)

 

  المسلم قائداً 

القيادة: هل  ن التىثك يف الراال وتواي  م حنو هدىل معني بدريق  تآمن ها طاعت م وثقت م واةرتام م وواللهم 
  من مسا  (  2)قال تعال:﴿يَا أَيرَُّ ا الَِّذيَن  َمُنواْ َأِطيُعواْ الةّلَ  َوأَِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأُْوِب اأَلْمِر ِمنُكْم﴾ (1)وتعاوهنم 

القا د أ  يكو  قدوة لةلجنود،يف قوت ،وبىس ،ولجاعت ،وعةلم ، قد مدد اهلل تعال صاةب القوة،وقةلده مقاليد 
 اْصدََفاُه َعةَلْيُكْم َونَاَدُه  القيادة،قال تعال:﴿ِض َّ الةّل َ 

 رتى القا د يقل يف مقدم  ا يش يشحذ مهم   (3)َبْسدَ   يف اْلِعةْلِم َوا ِْْسِم َوالةّل ُ يُرْنيت ُمةْلَكُ  َمن َيَشال َوالةّل ُ َواِسٌع َعةِليٌم﴾
 ي اب عةلي  وسةلم الذي ال ا نود،وهو أول من يقتحم صفوىل األعدال،أسوة بقا دنا األول حممد رسول اهلل صةلى اهلل

ليئا يف أرض املعرك . ومن لجاعت  كا  يىمر املسةلمني باهلجرة  و ا عةلي م من القتص والتعذيب من قبص املشركني،ومل 
ي اار عةلي  الصُة والسُم ةىت يدمئن عةلى   رهم  رواا. وكا  ضضا التد الوطيس يف أرض املعرك  اةتمى الصحاب  

ي  وسةلم،وكا  يصيب  ما يصيب ا ندي من أضى القتال،ةىت أن  ارد وأصيب صةلى اهلل عةلي  برسول اهلل صةلى اهلل عةل
وسةلم يف معرك  أةد،وةنني،ومل يثني  ضل  من التوغص يف صفوىل املشركني رغم انسحاب ايش املسةلمني وتق قرهم عن 

بعده ضل قيام  د يىيت منص قا أرض املعرك ، مسدرا بذل  أرون البدوال  يف الشجاع  والتآحي ،ومثُ ستذى ب  لك
 الساع 

 المسلم داعيةً   

 (1) قال اهلل تعال:﴿َوَمْن َأْةَسُن قَرْوال  ممَِّّن َدَعا ِضَل الةلَِّ  َوَعِمَص َصاحلِ ا َوقَاَل ِضنَّيِن ِمَن اْلُمْسةِلِمنَي﴾
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 رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم من الوةل الرؤيا الصاحل .، كتاب التعبك،باب أول ما بدئ ب  2561، ص6( صحيح البخاري،ج2)

 

البد عةلى الداعي  أ  يعةلم أ  هذا الدريق طريق الدعوة ضل اهلل مةللل باأللواك،حمفوىل باملخاطر،قد يعادى من أقرب 
الناس ضلي ،ويتعرض لةلقتص،والت جك،والرتهيب،والتعذيب، كا  البد من امتُك اسد قوي يتحمص ألد 

   سص، ليس لةلدعوة وقت حمدد، الداعي  عةلى أهباالبتُلا ،وأصعب ا ن،وهذا هو طريق الدعوة،طريق األنبيال والر 

االستعداد،يعمص ليُ وهنار،سرا وعُني ،يف أمن  و و  ،غناه و قره،وضل  حبسب الظرىل املتاد،لذا واب عةلى الداعي  
أ  يروض بدن  عةلى لىت أنوان الظروىل وا ن. ومصداقا عةلى أ  الداعي  سوىل يعادى ما اال يف احلديث الذي أ را  

اري:أ   دجي  رقل اهلل عن ا نوج النيب صةلى اهلل عةلي  وسةلم،اندةلقت برسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم ضل ابن البخ
عم ا ورق  بن نو ص ليخربهم عن أمر الوةل الذي نزل عةلى رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم يف غار ةرال:  ى ربه النيب 

  الذي أنزل عةلى موسى، يا ليتين  ي ا اذعا أكو  ةيا ةني خيراصةلى اهلل عةلي  وسةلم ما رأى، قال ورق :هذا الناموس 
قوم ، قال رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم:أو خمرال هم، قال ورق :نعم مل يى  راص قط مبثص ما ائت ب  ضال 

   (2)عودي،وض  يدركين يوم  أنصرك نصرا مننرا 

ن  من الرسص سك وعرب،عةلى ما أصاهم من ولنا يف سكة حممد صةلى اهلل عةلي  وسةلم الداعي  األول وض وا
ا ن،والشدا د،واألضى:ما لقي  رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم هو وقوم  يف لعب أيب طالب من لدة 
عدش،واون،ومبيت يف العرال قراب  ثُث سنوا ،وضهاب  مشيا عةلى قدمي  صةلى اهلل عةلي  وسةلم من مك  ضل 

ةل  آرب باحلجارة من أهةل ا ةىت أدموا قدم  صةلى اهلل عةلي  وسةلم،وسكت  احلا الدا ل،رغم صعوب  الدريق،وتعرق  لةل
 منذ أ  بدأ بدعوت  وةىت ممات  صةلى اهلل عةلي  وسةلم ال ختةلو من ا ن،وهل كثكة،ولكن ارتىيت أ  أواز ببعض األمثةل . 

يال أال وقد م،وما من أةد من األنبوقد أوضي يف سبيص الدعوة ضل اهلل تعال نود،وضبراهيم،وموسى،وعيسى عةلي م السُ 
أ را  قوم . وضضا أردنا أ  نستفيض يف معاناة الدعاة الستةلزم منا الشلل الكثك،لذا واب عةلى الداعي  أ  ي يئ 

 مستةلزما  ووسا ص 
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 . 6( سورة التحرر:1)
 ، مسند املكثرين من الصحاب  ،مسند أيب هريرة رقل اهلل عن . قال لعيب األرننوط:ضسناده صحيح عةلى لرط الشيخني.233، ص2( مسند امحد، ج2)

 

الب   دوالقوة البدني  هل ازل من هذه الوسا ص،ةيث كما نىمر الداعي  بتحصني عقةل  بالعةلم الشرعل  إننا ن الدعوة،
 كذل  با ا ظ  عةلى سُم  اسم  وبدن . 

 المسلم رب أسرة

ٌظ ِلَداٌد اَل قال اهلل تعال:﴿يَا أَيرَُّ ا الَِّذيَن  َمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهةِليُكْم نَار ا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعةَليرْ   َُ ِ َكٌ  ِغ َُ َ ا َم
 (1)يَرْعُصوَ  الةلََّ  َما أََمَرُهْم َويَرْفَعةُلوَ  َما يُرْنَمُروَ ﴾

كوهنا املنبع األول لألايال،أمل تر يف قول رسول صةلى اهلل عةلي  وسةلم: كص مولود يولد وهل من أكرب وأ در األعمال،
ض  م ام رب ( 2)عةلى الفدرة، ىبواه ي ودان ، وينصران ،أو ميجسان ،كما تنتج الب يم  هيم ،هص حتسو   ي ا من ادعال 

 د،كو  األب هو الرمز والقدوة لدىاألسرة كبكة،وستاج ضل طاق  وقوة لتحمص عبل الرتبي  والتواي  واةصُ
األبنال،والقيم املقتدر لدى الزوا . ولو أننا أارينا  مقارن  بني راص عةليص،قد أهن  اسده بكص ماةرم  اهلل من كبا ر 
 وص ا ر،وراص اكتسب الصح  والقوة ارال  سك  مبن ج اهلل تعال،املتمثةل  بتواي ا  القر   الكرر والسن  النبوي  املد رة.
هص يستويا ؟ ض   اقد الشلل ال يعدي ، ماضا ميةل  الشخص العةليص،املتشبع باحلرام،بص قص هص هو قادر عةلى تةلبي  
رغبا  نوات  ليعف ا عن احلرام،وهص هو كفن ليدا ع عن أهةل  وعرق . وما نشاهده من تفةلت األسر،وكثرة الدُا يف 

 ضل  بسبب  قدا   جمتمعنا احلاقر،وعدم انصيان األبنال ضل الوالدين كص

القدوة،من أين يتعةلم الصيب الشجاع ،والفروسي ،والكرم،والنخوة،وةب الوطن،ومحاي  العرض،والصرب عةلى االبتُل،وعدم 
 الرقى بالآيم والذل،والتآحي  بكص ما ميةل  من أاص اةسُم،من والده اهلزيص،أم من والده القوي؟
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 .79( سورة  ل عمرا :3)
 . 151( سورة البقرة:4)
 م.2004، 1، دار ابن ةزم، ط67سيماهم يف واوه م،عا ض بن عبد اهلل القرين،ص( كتاب 1)

 

 المسلم معلما

و﴿َكَما أَْرَسةْلَنا ِ يُكْم َرُسوال  مِّنُكْم  (3)ُكونُوْا َربَّانِيِّنَي مبَا ُكنُتْم تُرَعةلُِّموَ  اْلِكَتاَب َومبَا ُكنُتْم َتْدُرُسوَ ﴾قال تعال:﴿َوَلِكن  
يُكْم َويُرَعةلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَ  َويُرَعةلُِّمُكم مَّا مَلْ َتُكونُ  ةُلو َعةَلْيُكْم  يَاتَِنا َويُرزَكِّ  (4)اْ تَرْعةَلُموَ ﴾و يَرترْ

م ن  التعةليم من أنبص امل ن وألر  ا،ضض ضهنا م ن  األنبيال واملرسةلني عةلي م الصُة والسُم،وازل من تراث م الذي توارثوه،  
 ةلم يرتكوا ألمم م ضهبا  وال  آ ، وضمنا ورّثوا العةلم  من أ ذه  قد أ ذ حبظ وا ر،  ل ةةلق  تدور عرب الزما ،أمان  تسةلم 

ايص ضل ايص. ولكن السنال كيل ومىت والعمر قصك؟ألقرب ل  مثُ عن عةلم من أعُم األم  اةسُمي ،كيل من 
ةقق بعمره القصك أ  يندي األمان  حبق ا. ضن  اةمام حممد بن ضدريس الشا عل رمح  اهلل تعال: كا  الشا عل رمح  اهلل 

سكه ضا طةلعت الشمس قاموا واال أهص احلديث  يسىلون  تفجيةلس يف ةةلقت  ضضا صةلى الصبح، يىتي  أهص القر    إ
ومعاني ، إضا ارتفعت الشمس قاموا  استو  احلةلق  لةلمذاكرة والنظر، إضا ارتفع الآحى تفرقوا،واال أهص العربي  والعروض 

البني  أ    ص يستديع لخص قعيل  (1)ينصرىل رقل اهلل عن   والنحو والشعر  ُ يزالو  ضل قرب انتصاىل الن ار،مث
يواصص مع طُب  هذه الصور الرا ع ،رمبا يقول قا ص نعرىل كثكا من أصحاب العةلم ومل يكونوا أقويال؟ نقول نعم،قد بيّنا 
سابقا ض  ةجم القوة يعتمد عةلى ةسب العمص املناط ب ،ولكن هناك  را بني عامل صاةب قوة ولجاع  و  ر عةليص 

ج ضل عامل لو قيص ةل عةلى ا  اد كا  يف مقدم  ا نود،كما  عص ةفظ  القر   ال يعود نفع العةلم ضال ضلي . حنن حنتا 
 الكرر يف ةروب الرّدة،حنتاج ضل عامل خيرج لنا  الىل الدةلب  ليكونوا نورا جملتمع م، كونوا أي ا الناس
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 2000 -1، منسس  الرسال ، ط79-،تفسك سورة  ل عمرا ، ي 222،ص3( اامع البيا  يف تىويص القر  ، أبو اعفر حممد بن ارير بن يزيد الدربي،ج2)
 م، حتقيق: أمحد حممد لاكر.

 .  113( سورة النسال:3)
 .66سورة الك ل:( 4)
م، 1986، 2بكو .ط  –، دار الكتب العةلمي  45ص1( املسرررررررررررتدرىل يف كص  ن مسرررررررررررتظرىل،لررررررررررر اب الدين حممد بن أمحد أيب الفتح األبشررررررررررري ل،ج5)

 حتقيق:د.مفيد حممد قميح .
دمشق،  – سم السةليم،  دار القةلم ، صص العقص السةليم يف ا439ص1( صيد الاطر، نال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عةلل بن حممد ا وني،ج6) 
 م. 2004، 1ط

 

 رض وندب من ةُل وةرام و  سادة الناس وقادهتم يف أمر دين م ودنياهم ربانيني بتعةليمكم ضياهم كتاب اهلل وما  ي 
 (2)وسا ر ما ةواه من معاين أمور دين م وبتُوتكم ضياه ودراستكموه 

 المسلم طالب علم 

َلُ   و﴿قَالَ ( 3)َ  َعِظيم ا﴾يْ قال تعال:﴿َوأَنَزَل الةّلُ  َعةَلْيَ  اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَ  َوَعةلََّمَ  َما مَلْ َتُكْن تَرْعةَلُم وََكاَ  َ ْآُص الةّلِ  َعةلَ  
ا﴾  (4)ُموَسى َهْص أَتَِّبُعَ  َعةَلى َأ  تُرَعةلَِّمِن ممَّا ُعةلِّْمَت ُرْلد 

طةلب العةلم ستاج ضل امتُك القوة والصح ، ب ما يصح العقص وينشط،كما تقول احلكم : العقص السةليم يف ا سم  
  ةينما قال: السةليم . طريق العةلم لاا وطويص:وهلل در الشا عل

 عةلم ضال بست  ... سىنبي  عن تفصيةل ا ببيا أ ل لن تنال ال

 (5)ضكال وةرص واات اد وبةل   ... وضرلاد أستاض وطول نما                    

 كص ما ورد حباا  ضل قوة البد  وصح  ا سم، ا ا ظ  عةلى قوة ا سم وصحت  سا ظ عةلى صح  العقص، إ     
نيع العةلوم يف الدب والرياقيا  واهلندس  والفآال تتدةلب عقُ صحيحا يف اسم صحيح،وأنص ما قيص يف هذا 

وكم مسعنا من  (6)،والرتقل ضل حمبت  بذل  يكو  الشى : معر   اهلل سبحان  ال حتصص ضال لكامص العقص،صحيح املزاج
 قصص السةلل الصاحل عن ا  د الذي بذلوه يف حتصيص العةلم.
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 . 247( سورة البقرة:1)
 . 60( سورة األنفال: 2)
 ، كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعان  باهلل وتفويض املقادير هلل.     56، 8( صحيح مسةلم، ج3)

 

 القوة البدنية في اإلسالم المبحث الثاني:

من  ُل النظر والتىمص يف  يا  اهلل تعال،والسن  النبوي  املد رة يتجةلى لنا أ  اةسُم سثنا عةلى أ  تكو  أاسادنا  
قوي  صحيح ،ألن  يعّدها لتكو  قادرة عةلى حتمص أعبال الرسال  ونشرها يف كص أراال املعمورة،ولتندي هذه األاساد 

  ولتكو  يف ةال  ا وني  تام  واستنفار دا م لتةلبي  ندال  ةل عةلى ا  ادالقوي  عبادا  رها عةلى أةسن وا  وأكمةل ،
نصرة لةلمظةلومني وامل ةلوبني عةلى أمرهم وضةقاقا لةلحق وحتكيما لشرن اهلل،وهذه األاساد الصحيح  يعيش املسةلم ةياة 

ا مع العةلم مقدما قر   الكرر يقرهنطيب  سعيدة سةليم  من األمراض والعقد النفسي . وملا هلذه القوة من أمهي  بال   جند ال
طالوتا عةلى غكه من قوم  لتوب املةل  لتمتع  ها ااعُ ضياها ضةدى معايك احلكم واةمارة،قال تعال:﴿ِض َّ الةّلَ  اْصَدَفاُه 

 (1) يٌم﴾َواِسٌع َعةلِ  َعةَلْيُكْم َونَاَدُه َبْسَد   يف اْلِعةْلِم َوا ِْْسِم َوالةّلُ  يُرْنيت ُمةْلَكُ  َمن َيَشال َوالةّل ُ 

ِ  َعْدوَّ الةّلِ  َوَعُدوَُّكْم بِ  كما اال األمر ها صراة  يف قول  تعال:﴿َوَأِعدُّواْ هَلُم مَّا اْسَتدَْعُتم مِّن قُروَّة  َوِمن رِّبَاِط اْلَْيِص تُرْرِهُبو َ 
ةيث  (2)لَْيُكْم َوأَنُتْم الَ ُتْظةَلُموَ ﴾ ِفُقواْ ِمن َلْلل  يف َسِبيِص الةّلِ  يُرَوىلَّ ضِ َو َ رِيَن ِمن ُدوهِنِْم الَ تَرْعةَلُمونَرُ ُم الةّل ُ يَرْعةَلُمُ ْم َوَما تُن

تشمص هذه القوة قوة األبدا . وبسبب هذه القوة نال املسةلم القوي الكي ،وحمب  اهلل ، قد قال رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  
يل،ويف كص  ك،اةرص عةلى ما ينفع ،واستعن باهلل،وال من املنمن الآع وسةلم: املنمن القوي  ك وأةب ضل اهلل

للل  ُ تقص لو أا  عةلت كذا كا  كذا وكذا،ولكن قص قدر اهلل وما لال  عص، إ  لو تفتح عمص تعجز،وض  أصاب  
 ويف هذا احلديث دعوة عمةلي  ضل محاي  املسةلم من الآعل، والتحةلل بالقوة، ويراد بالقوة يف هذا اهلدي (3)الشيدا  

النبوي العةلمل، قوة البد  ومحايت  من العةلص واألمراض، وامل ةلكا ، وال يتسىن ضل  ضال بالبعد عن البا ث امل ةلك  لةلبد   
كالمر واحلشيش واأل يو  وأكص نيع ماةرم اهلل تعال مثص حلم النزير والدم وامليت  وكذل  ممارس  الزنا والشذوض 

 ا نس...أخل.   
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 م.1987، 1نظم  العربي  والثقا   والعةلوم،تونس،ط،امل533( الرتبي  ا سمي  يف القر   والسن ،حممد أبو مسرة،ص4)
 م.   2000، 1،  دار الكتب العةلمي ، ط271ص-2( وةل القةلم، مصدفى صادا بن عبد الرناا بن سعيد بن أمحد بن عبد القادر الرا عل،ج1)
 .  32( سورة املا دة:2)
 ، كتاب األنبيال،باب ما ضكر عن بين ضسرا يص. 1275ص، 3( صحيح البخاري، محد بن ضمساعيص أبو عبداهلل البخاري ا عفل، ج3)

 

البد  من الديبا  والرياقا ، كتةل  العمةليا  الو يقوم الفرد  ُهلا بنشاط اسماين منظم  والتمس  مبا يقوي
هدىل تنمي  قدرا  ا سم املختةلف  ونيادة كفالت  احلركي  وما يرتبط بذل  من اكتساب م ارا  ةركي  معين  وضتبان 

                        مص نيع املسةلمني.                                                                                                            وهذا األمر ليس قاصرا عةلى أ راد معينني وضمنا يش( 4)عادا  صحي  سةليم  

وقد ضكر الكاتب األديب مصدفى صادا الرا عل رمح  اهلل يف هذا املعىن: اةسُم قوة كتةل  الو تواد األنياب 
لب يف كص أسد،قوة خترج سُة ا بنفس ا،أل  خمةلوق ا عزيز مل يواد لينكص،ومل خيةلق ليذل،قوة جتعص الصو  نفس  واملخا

ةني يزجمر كىن  يعةلن األسدي  ال ريزي  ضل ا  ا  األربع،قوة ورالها قةلب مشتعص كالربكا  تتحول  ي  كص قدرة دم ضل 
 ل؟لسىلت :كم عدد املسةلمني؟ إ  قيص:ثُمثا   مةليو  قةلت:  اةسُملرارة دم،لو سئةلت ما اةسُم يف معناه االاتماع

  (1)هو الفكرة الو جيب أ  يكو  هلا ثُمثا   مةليو  قوة .

والصح  يف نظر اةسُم قرورة ضنساني ،وةاا  أساسي  وليست تر ا،أو أمرا كماليا،وحلياة اةنسا  ةرمت ا،وال جيون  
َنا َعةَلى َبيِن ِضْسرَا ِ التفريط ها،أو ضهدارها،ضال يف ا يَص أَنَُّ  َمن ملواطن الو ةددهتا الشريع ،قال تعال:﴿ ِمْن َأْاِص َضِلَ  َكَتبرْ

َا يع ا َوَمْن َأْةَياَها َ َكَىمنَّ َا قَرَتَص النَّاَس نَِ يع اأَ  قَرَتَص نَرْفس ا بَِ ْكِ نَرْفس  أَْو َ َساد  يف اأَلْرِض َ َكَىمنَّ لذل   (2)﴾ ْةَيا النَّاَس نَِ
اال  اريا  واألةاديث النبوي  تشدد عةلى محاي  ا نس البشري وترلده ضل ما  ي   ك وصُد  سم  وعقةل ،ولةلنظر 
ضل ةديث املصدفى صةلى اهلل عةلي  وسةلم: كا   يمن قبةلكم راص ب  ارد، جزن  ى ذ سكينا، حز ها يده،مما رقى 

    (3)بنفس  ةرمت عةلي  ا ن   الدم ةىت ما ، قال اهلل تعال:بادرين عبدي 

ومن يتىمص هدي رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم،جيده أ آص هدي سفظ الصح ، إ  ةفظ الصح  موقوىل عةلى 
ةسن تدبك املشرب، واملةلبس،واملسكن،واهلوال،والنوم،واليقظ ،واحلرك ،والسكو ، إضا ةصةلت هذه عةلى الوا  املعتدل 

 كا  ضل  أقرب ضل دوام الصح  والعا ي  وةفظ ا ومحايت ا.املوا ق املُ م لةلبد  وظرو  ،
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 . 60( سورة األنفال:1)
 ، كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعان  باهلل وتفويض املقادير هلل .56، ص8( صحيح مسةلم، ج2)
 –، الباب السابع يف بر األوالد وةقوق م، منسس  الرسال  599، ص16( كنز العمال يف سنن األقوال واأل عال، عةلل بن ةسام الدين املتقل اهلندي، ج3)

 م .قال األلباين:ةديث قعيل. 1989، 1بكو ،ط
 .134( سورة البقرة:4)

 
 مظاهر عناية اإلسالم بالبدن:

كما أسةلفنا يف تعريل القوة من أهنا تكو  يف الرود والبد ،ولكص من ما طرا ومقوما  يف اكتساب القوة، درا 
 ول وا  وقد تعرض اةسُم هلذهومقوما  البد  تعتمد عةلى العوامص املادي  ا سوس  من طعام ولراب ورغبا  

املقوما  بالت ذيب لةلمحا ظ  عةلى صح  األاسام، قد ورد يف القر   الكرر والسن  النبوي  املد رة تعاليم واقح  
 لةلمحا ظ  عةلى الصح ،ميكن بياهنا  يما يىيت:

 تنمية القوة وتوفير الصحة اإليجابية بمفهومها الحديث: -أوال   
ا ونآرهتا من األمور الو وا  اةسُم ضلي ا واعتىن ها عناي   ا ق ،واعتربها من صميم ض  صح  األاسام وناهل

رسالت ،ولن يكو  الشخص يف ميزا  اةسُم رااحا حمرتم ا انب ضال ضضا تع د بتنمي  قدرات  ا سمي  والصحي  
ر عةلى تنمي  القوة ر، قد ةث القر   الكر بالرياق ،والسباة ،وركوب اليص،وخمتةلل أنوان الرياقا  الو يتميز ها العص

لةّلِ  َوَعُدوَُّكْم َو َ رِيَن ِمن اعند املنمن ضض قال تعال:﴿َوَأِعدُّوْا هَلُم مَّا اْسَتدَْعُتم مِّن قُروَّة  َوِمن رِّبَاِط اْلَْيِص تُرْرِهُبوَ  بِِ  َعْدوَّ 
وتشمص هذه القوة،صح  األبدا  وقوهتا،ملقابةل  األعدال،وحتمص مشاا   (1)ُدوهِنِْم اَل تَرْعةَلُمونَرُ ُم الةّلُ  يَرْعةَلُمُ ْم﴾ 

احلروب،وقال رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم: املنمن القوى  ك وأةب ضل اهلل عز واص من املنمن الآعيل ويف كص 
املنمن قويا يف ض  مما يرلد ضلي  احلديث الشريل هو أ  يكو   (2) ك،اةرص عةلى ما ينفع ،واستعن باهلل وال تعجز 

اسم  وعزميت ،واال أيآا: عةلموا أوالدكم السباة  والرماي ،ونعم هلو املنمن  يف بيت ا ال زل،وضضا دعاك أبواك  ىاب 
  .(3) أم  

 اإلعفاء من الفروض للمحافظة على البدن: -ثانيا   
من مثص ،الفروض أو  فف ا، قد اهتم اةسُم بعدم تعرض صح  األاسام ضل ما يآعف ا،ضض أسقط يف ظروىل  اص  

ضباة  اة دار يف الصيام لةلمسا ر  وا مسا   معين ،واملريض الذي ين   اسم  بالصيام،وأواب الفدي  ملن يتآرر 
ٌة مِّْن أَيَّام  ُأَ َر وَ  الَِّذيَن يُِديُقونَ ُ ِ ْديٌَ   ةَلىعَ بالصيام، قال تعال:﴿أَيَّام ا مَّْعُدوَدا   َ َمن َكاَ  ِمنُكم مَّرِيآ ا أَْو َعةَلى َسَفر  َ ِعدَّ

ٌر لَُّ ﴾  ر ا  َرُ َو َ يرْ  . أي املريض واملسا ر ال يصوما  يف ةال املرض والسفر ملا يف ضل  (4)طََعاُم ِمْسِكني  َ َمن َتَدوََّن َ يرْ
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 .289ص1( تفسك ابن كثك،ج5)
 . 196( سورة البقرة:6)
 .     43( سورة النسال:7)
 ، كتاب الدب، باب ال هام  .     1995، ص5( صحيح البخاري، ج8)
 ما اال يف النظا   .قال األلباين:ةديث قعيل.    -41 -، كتاب األدب، باب111، ص5( سنن الرتمذي، ج1)

 
عل، ر ص ق من املشق  عةلي ما بص يفدرا  ويقآيا  بعد ضل  من أيام أ ر،ويف الشيخ الكبك الذي ال يديق الصوم مث

 .كما ةرم (5)ل  أ  يدعم مكا  كص يوم مسكينا
الصيام عةلى املرأة احلا ض،ملا يرا ق ضل  من قعل ا سم نتيج   قدا  الدم يف الدمث،وأباد اة دار لةلمرأة 
احلامص،واملرقع  الو ختشى عةلى صحت ا أو عةلى صح  انين ا أو طفةل ا،وأواب عةلي ا القآال يف أيام أ ر،.كما    

اج الذي يتعرض اسم  لألضى نتيج  اةةرام،أعفاه اةسُم من اةةرام. وقال تعال:﴿َ َمن َكاَ  ِمنُكم مَّرِيآا  َأْو احل
 ﴾  ىباد اةسُم لةلمريض الذي ب  أضى يف رأس  أ  سةلق رأس   (6)بِِ  أَض ى مِّن رَّْأِسِ  َ ِفْديٌَ  مِّن ِصَيام  َأْو َصَدَق   َأْو ُنُس  

، وأ  يةلبس لباسا غك لباس اةةرام، وأما يف الوقول  قد أباد اةسُم لةلمسةلم التيمم،ضضا كا  املال ينضي يف اةةرام
وْا ةَلْم جتَُِدواْ َمال  َرتَرَيمَّمُ بدن ،قال تعال:﴿َوِض  ُكنُتم مَّْرَقى أَْو َعةَلى َسَفر  أَْو َاال َأَةٌد مِّنُكم مِّن اْلَ آِ ِط أَْو اَلَمْسُتُم النَِّسال  رَ 

ا طَيِّب ا  َاْمَسُحوْا ِبُوُاوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِض َّ الةّلَ  َكاَ  َعُفوًّا َغُفور ا﴾ ويف السن  النبوي  جند هنل  رسول اهلل صةلى اهلل  (7)َصِعيد 
عةلي  وسةلم  عن ضتعاب ا سم وضهناك  ةىت يف العبادة، عن عبد اهلل بن عمرو رقل اهلل عن ما قال: د ص عةلّل رسول 

هلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم  قال:  أمل أ رب أن  تقوم الةليص وتصوم الن ار؟ قةلت بةلى،قال: ُ تفعص قم ومن،وصم وأ در ا
   (8) إ   سدك عةلي  ةقا،وض  لعين  عةلي  ةقا،وض  لزورك عةلي  ةقا،وض  لزوا  عةلي  ةقا 

 دعا اإلسالم إلى تطبيق أسس الرعاية الصحية الثالثة:  -ثالثا     
الوقاي  والعُج والتىهيص،كما أ  اةسُم اعتىن بتنمي  قوة ا سم وصحت ،ومشص ضل  نظا   حميد  الذي يعيش وهل 

 ي ، قد نب  اةسُم ضل ختةلي  البيو  من الفآُ  والقماما ،ةىت ال تكو  مبالة لةلحشرا  ومصدرا لةلعةلص،قال صةلى 
 ا  ،كرر سب الكرم،اواد سب ا ود، نظفوا أراهاهلل عةلي  وسةلم: ض  اهلل طيب سب الديب،نظيل سب النظ

كذل  أواب وقاي  ا سم من ةدوث األمراض نتيج  اةمهال يف قواعد الصح    (1)قال:أ نيتكم وال تشب وا بالي ود 
 العام  أو التفريط يف الدعام أو الشراب،عةلى النحو التاب:
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 الوقاية من األمراض المعدية

الوقاي  الصحي  من األمراض وأازل الثواب ملن يةلتزم ها،وعن عا ش  نوج النيب رقل اهلل عن ا أهنا وقع اةسُم قواعد  
سىلت رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم عن الداعو :  ى ربهم نيب اهلل أن  عذاب يبعث  اهلل عةلى من يشال،وأ  اهلل اعةل  

 ل ،ضال كا  ا حمتسبا،يعةلم أن  ال يصيب  ضال ما كتب اهللرمح  لةلمنمنني،ليس من أةد يقع الداعو   يمكث يف بةلده صابر 
 .( ويبني هذا احلديث أ  االلتزام بقوانني الوقاي  ل  أار الش يد وهو أعظم أار عند اهلل لعباده10مثص أار ل يد )

ن ه عبد الرمح(،بةل   أ  الوبال قد وقع ها، ى رب 1وملا  رج عمر بن الداب رقل اهلل عن  ضل الشام ووصص ضل سرن ) 
 بن عوىل أ  رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم قال: ضضا مسعتم ب  أي الوبال الداعو  بىرض  ُ تقدموا عةلي ،وضضا 

( وورد عن أيب هريرة رقل اهلل عن  قال:قال رسول اهلل صةلى اهلل 2وقع بىرض وأنتم ها  ُ ختراوا  رارا من    راع عمر)
( وضل  منعا النتشار األمراض يف اجملتمع. كما أن  يروى عن الرسول صةلى 3مصح )عةلي  وسةلم:  ال يورد  ممرض عةلى 

( وقال رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم: و ر من اجملذوم كما 4اهلل عةلي  وسةلم أن  قال: ال تدميوا النظر ضل اجملذومني )
 (5تفر من األسد )

 :يف جمال السُم  والوقاي  من احلوادث -ج    

ُم القاعدة األساسي  هلذا العةلم الذي مل يتبةلور ضال يف أوا ر القر  العشرين، ةلكص ةادث  سبب،ولتجنب وقع اةس  
احلوادث جيب:عةلى املسةلم ضنال  أسباها،وقاي  لنفس  ولةلمجتمع، قد ثبت عن الرسول صةلى اهلل عةلي  وسةلم أن  قال: ال 

عةلي  الصُة والسُم: وضرلادك الراص يف أرض الآُل  ( ويف ةيث   ر قال6ترتكوا النار يف بيوتكم ةني تنامو  )
ل  صدق ،وبصرك لةلراص الرديل البصر ل  صدق ،وضماطت  احلجر والشوك  والعظم عن الدريق ل  صدق ،وض راغ  

 (7من دلوك يف دلو أ ي  ل  صدق   )

 أما يف جمال الوقاي  من األمراض الوراثي -د   

وقون يف األمراض الو تىيت عن طريق الوراث ، من هدي رسول اهلل صةلى اهلل عةلي   ةلم ي فص اةسُم التحذير من ال  
 ( وهذه لفت  كرمي  من الرسول صةلى اهلل عةلي  وسةلم ضل 8وسةلم قول : ختكوا لندفكم،وانكحوا األكفال،وانكحوا ضلي م  )
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ادة بشكص واقح شوها  الةلقي ،وتربن عاألمراض الوراثي  الو أثبت العةلم احلديث صحت ا كاألمراض العقةلي  وبعض الت
 .عند االقتصار يف الزواج عةلى األقارب

 :الدب العُال -2

( 1ويف معا   األمراض بعد وقوع ا اال عن الرسول عةلي  الصُة والسُم قول : ما أنزل اهلل دال ضال قد أنزل ل  لفال )   
 م  جال  األعراب  سىلوه، قالوا:يا رسول اهلل عن أسام  بن لري  قال: كنت عند النيب صةلى اهلل عةلي  وسةل

( واستكماال لةلدق  يف حتديد املسار 2نتداوى،قال:نعم تداووا، إ  اهلل مل يآع دال ضال وقع ل  دوال غك دال واةد اهلرم )
  الصحيح لةلدب العُال دعا رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم  ضل اةرتام التخصص يف  رون الدب، نصح باحلارث بن

سعد بن أيب وقاص لل رسول اهلل صةلى اهلل عةلي  وسةلم كةلده لةلمريض املفنود،الدبيب العريب املش ور وكا  نصرانيا، قد قا
 )3ةني أصيب مبرض القةلب: ضن  راص مفنود، ى  احلارث بن كةلده،ضمام  ثقيل  إن  راص يتدبب )

يآل اةسُم استخدام الذهب يف العُج التعو  ةىت يف جمال التىهيص با راة  التعويآي ،أباد    يص:لدب التىها-3
رغم أن  حمرم عةلى الراال: عن عر ج  بن أسعد قال: أصيب أنفل يوم  الكُب  يف ا اهةلي ، اختذ  أنفا من ورا 

( ويف لبس احلرير لةلراال يف ةال  املرض: أ  4 ىننت عةلل، ىمرين رسول اهلل صةلى عةلي  وسةلم أ  أختذ أنفا من ضهب )
 )5ى اهلل عةلي  وسةلم ر ص لعبد الرمحن بن عوىل والزبك يف قميص من ةرير من ةك  كانت هما )النيب صةل

هذه التعةليما  اةسُمي  الواقح  يف العناي  والعُج بينت أهم األسس لةلبشري  يف التعامص مع املرقى وطرا 
اةنساني  عةلى الدريق عُا م،ووقعت ةدا لةلخرا ا  الشا ع  عن أسباب األمراض ووسا ص عُا ا،ووقعت 

الصحيح،لتبحث يف الدال وتصل الدوال. وكص ضل  من أاص الصح  ا سمي  والقوة ا سدي  الو تندي بدورها: ضل 
تربي  ا سم وتعين تعويد الفرد عةلى صفا  سةلوكي  نا ع  ل ،بص ول كه من الناس كالنظا   والنظام،والتعاو  واالعتماد 

يام بالعمص بتقبص وانشراد،وضل  يندي ضل تكوين اةنسا  الصاحل القادر عةلى التجاوب مع عةلى النفس،والرغب  يف الق
 )6اجملتمع الذي يعيش  ي   )
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ويتآح لنا بعد سرد هذه الوقا ع عةلى مكان  القوة البدني  وأهنا ركيزة من ركا ز املن ج اةسُمل،وأ  ديننا احلنيل   
 و ةلص ا من براثن ا اهةلي ،ووقع هلا قوابط لكل تكو  قوة بنالة يف  دم  اةنساني  أعدى هلا دورا  بارنا ،بعد أ  هذها

 .نعال

 :النتائج

أوال: ض  الرتبي  اةسُمي  تنكد عةلى االهتمام باةنسا  كةل ، بدن  وعقةل  وروة ، وتعد اةنسا  لكل يتفاعص بكص ما 
، وحنو ولكل يقوم بدوره كامُ حنو رب ، ونفس  وجمتمع  يدور من ةول  يف احلياة بسرا  ا وقرا  ا، بسةلم ا وةرها،

 اةنساني  نعال

ثانيا: ال تتعارض القوة البدني  مع اةسُم، بص ض  اةسُم يدعو ضل اكتساها وسث عةلي ا، أل  اةعداد البدين كا  
 .من األسس اهلام  الو ارتكز عةلي ا املسةلمو  األوا ص لةلد ان عن اةسُم

ي دىل بنال القوة البدني  يف اجملتمعا  اةسُمي  ضل بنال اةنسا  املسةلم، الذي يريده اةسُم وضل صياغ  اجملتمع ثالثا: 
 .املسةلم الذي يتفق مع مبادئ اةسُم، وضل حتقيق املثص العةليا الو ي دىل ألي ا

ي  يف اجملتمع   ينب ل أ  يكو  لةلقوة البدنرابعا: اةسُم نظام متفرد متميز مبقومات  ومباد   وأساليب  وأهدا  ، لذل
 .اةسُمل نظاما ينبثق انبثاقا طبيعيا من اةطار العام لةلرتبي  اةسُمي 

 امسا: تقع مسنولي  قخم  عةلى القيادا  الرتبوي  والدعاة وأوب األمر، يف ضرلاد الشباب وتوعيت م ضل أمهي  القوة 
 .ل اجملمع اةسُمل، وتو ك نيع املتدةلبا  الآروري  لذل البدني  يف ةياة املسةلم ودورها يف بنا

سادسا: صاةب القوة البدني  ميتةل  الذكال وسرع  البدي  ، والقدرة عةلى تف م وتفسك املواقل ا ديدة الو يتعرض هلا، 
يدة، والسةلوك رلول  القدرة عةلى االبتكار وسرع  التصرىل بدق ، كذل  اةةساس باملسنولي ، والقدرة عةلى القيادة ال

 .التعاوين وتنمي  اةجتاه االجيايب حنو تقدر العو  لآل رين

سابعا: ض  األ دار الو تواا  العامل اةسُمل املعاصر حتتم عةلى اجملتمع املسةلم أ  يعمص عةلى تو ك كص عناصر القوة 
 .واملنع  الو ترهب عدوا اهلل وعدوهم، ومن هذه القوة القوة البدني 
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ومما اعص املن ج اةسُمل منقدع النظك هو ما اتصل ب  من الكمال والشمولي ،   و يتناول تربي  اةنسا  ثامنا: 
 .املسةلم من كص اوانب  ونواةي  من الرتبي  ا سمي ، والنفسي ، والروةي ،   و يعتربها كص مرتابط

بنال العامل اةسُمل اجملتمعا  اةسُمي    ل السبيص الوةيد ليف  -ومن ا الرتبي  البدني -تاسعا: االهتمام بالنظم الرتبوي  
 .القادر عةلى مواا   حتديا  العصر

 :التوصيات

اةعُم والذي بدوره يستديع تواي  الشباب ضل كص مفيد ونا ع، والتعاو  مع بقي  ا  ا  لإلعُ  عن كص ما -1
 .يتعةلق بالشباب من  ُل نيع وسا ص اةعُم

بي  الرتبوي . بتكثيل وتفعيص النوادي الصيفي  والتجديد يف براجم ا، و تح بعض املدارس لعقد دورا  تدري املنسسا -2
 .يف بنال الذا  وتدويرها، وكسب امل ارا  احلياتي -لةلدُب الذين مل يةلتحقوا بالنوادي الصيفي -متقدم 

 وظيل الصيفل لةلشباب، وعقد الدورا مسامه  راال األعمال وأصحاب الشركا  واملنسسا  بفتح أبواب الت -3
التدريبي  اجملاني  هلم يف لىت جماال  العمص، والتربن هدايا عيني  من أاص ضقام  بدوال  رياقي  ومعسكرا  تدريبي  جتمع 

 .لباب املسةلمني

ا ي  ق تح قناة متخصص  تقوم بتسةليط الآول عةلى ضبداعا  الشباب و يزهم يف لىت اجملاال  واةبداعا  الث -4
 .والعةلمي  واألدبي 

 . تح قناة رياقي  تقوم بت ذيب الوسط الرياقل وتةليب متدةلبا  الشباب الرياقي  بعيدا عن االةتكار املواود -5

 .الصحا   ودورها يف ختصيص جمُ  وارا د لبابي  تقوم بتثقيل اجملتمع والتعامص األمثص مع أ دال الشباب -6

ولباب  -معةلي م السُ-ااد واملراكز الثقا ي  والعةلمي  مع سرد بدوال  األنبيال ضقام  حماقرا  ديني  يف املس-7
الصحاب  والتابعني، وبيا  أمهي  الفتوة يف بنال احلآارة اةسُمي  ودورها يف بنال األمم والشعوب ونشر الك والعدل يف 

  .الشباب يف كص عصر ومصرهذه األرض، مع التحذير من عوامص اهلدم والتدمك الو عصفت وتعصل جبيص 
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Abstract 

 

 

Teaching has an effective role in leading people into a good and high morality; and 

a good behaving with people in general, that's why we see that all the religious 

divines and common rules by people (constitutions) focus on teaching and studying 

to teach the new generation to be educated and could live together happily and 

peacefully. 

Islam, which is a universal religion and it is the last one, has paid more attention 

than other religions for studying to purify our inner from devil and bad behaviours 

and prettify it with a good morality and behaving in order to be a person just like a 

servant for the society. That's why we see that our prophet Muhammad peace be 

upon him emphasises on a good morality and behaving in the most of his sayings 

and speeches. Even the wholly Quran tells believers and unbelievers to do the same 

because our prophet has been sent from the God to the whole people of the world 

so what is said about Islam or what is done in the name Islam to call bad its name is 

not true for example terrorism and brutal actions is something out of the circle of 

Islam and the full forgiveness advices of Islam. 

The importance of religious studies and teaching appears when we see that there are 

too many falsification about Islam such as terror, killing, brutal actions....etc 

because of someone goes out from the circle of Islam, of course he or she falsifies 

bad things.  
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That's why we have to take care religious studies more than other studies because it 

makes troublesome if it isn’t approved well and scientifically. Only a good scientist 

or someone who studied religious studies or graduated in the religious scientific  

colleges, understand the real Islam not only those who study some papers or a 

leaflet without a proved resource.  

Hereafter all the Islamic countries should understand the importance of religious 

studies, education and media. They should also understand religious benefits and its 

positive affections for a stable security and at the same time take it care more 

academically. And we have to respect it and not allow anyone to disrespect religion 

at all. Those who concern should know the importance of religious studies and they 

must know its dangerous of it if they neglect it and disrespect it or stand against it 

in the name of facing terrorism because most of the brutal actions that are done 

under the name of Islam in the Islamic world come from its neglecting and standing 

against it.  

Finally, I ask those who concern about this subject to improve and activate 

religious studies within mosques, universities, colleges, institutes for Islamic 

studies and by holding workshops, conferences and meetings with pre-programmed 

to point the diseases and find the solutions so that Islam could reach the real point 

and turns back as it is in order peace comes to us and our society. 
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 ملخص ال

سن ؛ ولذلك جند  عاّم  الّناس معامةل  حلةلّتعةليم دور فّعال يف توجيه الّناس إىل الّتخةّلق باألخالق اجلميةل ، والّتعامل مع 
ما كّل الّشرائع الّسماوي  والقوانني الوضعّي  هتتّم بتعةليم أفرادها وأتباعها بغي  تثقيفهم وجعةلهم قادرين عةلى الّتعايش في

 بينهم بسةلم وأمان.

ه بنزع األخالق اإلنسان وهتذيبوالّدين اإلسالمّي اّلذي هو الّدين العاملي وخامت األديان قد اهتّم أكثر من غريه بتعةليم 
–الّذميم  من أعماقه وباطنه، وجتميةله باألخالق احلميدة حّّت يكون يف خدم  اجملتمع أمجعني؛ ولذلك جند الّرسول 

ون هذا الّتعامل وأّكد القرآن الكرمي عةلى أن يك، جيمع يف أقواله الّدين يف األخالق وحسن الّتعامل -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم
(، وكذلك 83جلميع الّناس مسةلمهم وكافرهم حينما قال تعاىل: ] وقولوا لةلّناس حسنًا [، سورة البقرة: اآلي : )شاماًل 

 (.107حينما وصف تعاىل رسوله بأنّه رمح  لةلعاملني، قال تعاىل: ] وما أرسةلناك إال رمح  لةلعاملني [ سورة األنبياء: اآلي : )
الّدين من الغةلو والّتطرف يف الّتديّن والّتعامل مع الّناس فهو احنراف عن  ولذلك فإّن كّل ما يقال ويفعل باسم هذا

 اإلسالم وعن تعاليمه الّسمح .
ويظهر أمهّي  الّتعةليم الّديين حينما ترتكب اجلرائم ويقتل الّناس األبرياء باسم اإلسالم؛ ألّن اّلذي ينحرف ويغةلو هو من 

 صحيح.ال إملام له باإلسالم ومل يتعةّلم عن طريق 
وعةليه فيجب أن يهتّم اجلميع بالّتعةليم الّديين أكثر من غريه فهو اّلذي يدّمر إن مل يكن صحيحاً وأكاميياً، فالعامل الكامل 
واّلذي تعةّلم عن طريق العةلماء واملدارس والكةّلّيات األكادميّي  هو اّلذي يعرف اإلسالم الّصحيح، ال من يقرأ صفحات 

ه ومرشد؛ وهلذا ينبغي أن يعرف كّل الّدول اإلسالمّي  قدر الّتعةليم والّتوجيه واإلعالم الّديين ونفعوكتّيبات من غري معةّلم 
 العميم وتأثريه اإلجيايب خلةلق األمن واألمان إذا اهتّموا به وقاموا خمةلصني بتوليتهم له قياماً صحيحاً، حمرتمني الّدين ومقّدرين

ا  الّتعةليم إذا أمهةلوه وقام به غري من له به معرف  صحيح ، أو أمهةلوا الّدين ومّسو  له قدره، كما عةليهم أن يدركوا خطورة هذا
كرامته وحاربوا شعائره باسم حمارب  اإلرهاب والّتطّرف الّديين؛ ألنّه ال خيفى أّن كثرياً من الغةلو والّتطّرف املوجود يف العامل 

 ومن هنا أوصي مجيع اجلهات املعنّي  يفإّّنا جاء نتيج  ملا ذكرنا من إمهال الّدين أو حماربته، 
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اس نأحداً ولو كان كافراً ما دام مسللاملاً، كما جاء يف رواي  أخر : )) املسللةلم من سللةلم الّناس من لسللانه ويده وماُلممُيَمنم من أمَمنهم ال( املسللةلم الكامل ال ييذي 1)
(، . وقد 11726ديث: )، كتاب اإلميان وشلللللرائعه، باب تأويل قوله عز وجل...، رقم احل6/530عةلى َدممائََهمُ ومأمُموماهلََُم (( رواه الّنسلللللائي يف سلللللننه الك  : 

 .1/86أمجعت الّشرائع السماويّ  عةلى حفظ حقوق اإلنسان وصيانتها.ينظر: منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري: 
،  1/65(، ومسةلم يف صحيحه: 10، كتاب اإلميان، باب املسةلم من سةلم املسةلمون من لسانه ويده، رقم احلديث: )1/13( رواه البخاري يف صحيحه: 2)

 (.41اإلميان، باب بيان تفاضل اإلسالم وأّي أموره أفضل، رقم احلديث: ) كتاب
 .1/86( ينظر: منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري: 3)

 
العامل اإلسالمي أن يفّعةلوا الّتعةليم الّديين يف جمتمعاهتم عن طريق اجلوامع واجلامعات واملعاهد الّديني  بعقد ندوات  

 ا.نوميمترات لتشخيص الّداء ووضع احلةلول والعالج، حّّت ترجع األم  إىل رشدها وخيّيم األمن والّسالم عةلى جمتمعات
 المقّدمة

 احلمد هلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم عةلى خري خةلقه حمّمد، وعةلى آله وصحبه أمجعني، أّما بعد:
فإّن لةلّتعةليم دوراً فّعااًل يف توجيه الّناس إىل الّسةلوك احلسن والّتخةّلق باألخالق اجلميةل ، والّتعامل مع عاّم  الّناس معامةل  

ادرين ائع الّسماوي  والقوانني الوضعّي  هتتّم بتعةليم أفرادها وأتباعها بغي  تثقيفهم وجعةلهم قحسن ؛ ولذلك جند كّل الّشر 
 عةلى الّتعايش فيما بينهم بسةلم وأمان.

ولةلّتعةليم الّديين يف ذلك تأثري عجيب يصل إىل عمق اإلنسان، فيتأثّر به حلمًا ودماً، حيث يقبل ما يةلقى عةليه باسم 
ني خمالفتها، وكّل دين جاء من عند اهلل تعاىل حيرص عةلى تعةليم معتنقيه؛ لكي يصبحوا أفراداً صاحلالّدين كعقيدة ال جيوز 

 يف أنفسهم ومصةلحني لغريهم، متخةّلقني باألخالق احلسن ، نافعني الّناس أمجعني بغّض الّنظر عن صنفهم ومعتقدهم.
نزع قد اهتّم أكثر من غريه بتعةليم اإلنسان وهتذيبه ب -اّلذي هو الّدين العاملي وخامت األديان  -والّدين اإلسالمّي  

األخالق الّذميم  من أعماقه وباطنه، وجتميةله باألخالق احلميدة حّّت يكون يف خدم  اجملتمع أمجعني؛ ولذلك جند 
يقول:  اجيمع الّدين وحيصره يف األخالق وحسن الّتعامل، وكّف األذ  عن الّناس، حينم -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–الّرسول 

، وأّكد القرآن الكرمي عةلى أن يكون هذا (3)؛ ألّن الّدين املعامةل (2( )1))) املسةلم من سةلم املسةلمون من لسانه ويده ((
(، 83الّتعامل شاماًل جلميع الّناس مسةلمهم وكافرهم حينما قال تعاىل: ] ومقمولموُا لةلنَّاَس حمُسناً[ سورة البقرة: اآلي : )

 المَمنيم [ ةُلعم وكذلك حينما وصف تعاىل رسوله بأنّه رمح  لةلعاملني، قال تعاىل: ] وممماأمُرسمةُلنماكم َإالَّرممُحمً  ل  
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 (.11855، باب فتح مك  حرسها اهلل تعاىل، رقم احلديث: )9/118( رواه الّنسائي يف سننه الك  : 4)
 (.3140اخلةلق، باب مخس من الّدواب فواسق يقتةلن يف احلرم، رقم احلديث: )، كتاب بدء 3/1205( رواه البخاري يف صحيحه: 5)
 (.2995، أبواب اجلزي  واملوادع ،  باب إمث من قتل معاهداً بغري جرم، رقم احلديث: )3/1155( رواه البخاري يف صحيحه: 6)
 .2/454ع الّصغري: ، والّتيسري بشرح اجلام6/296، وفيض القدير: 1/58( ينظر: إحياء عةلوم الّدين: 7)

 
وه، هذه الّرمح  من نفسه يف تعامةله مع من حارب -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–(، وقد أرانا الّرسول 107سورة األنبياء: اآلي : )

، بل ويف تعامةله مع املرأة (4) بل وأرادوا قتةله واغتياله، فعفا عنهم وأطةلق سراحهم قائاًل هلم: )) اذهبوا، فأنتم الطةلقاء((
صةّلى اهلل –والطّفل والعجوز وأهل الكتاب، وحّت مع احليوانات بأفعاله وأقواله مرشداً ومعةّلماً أتباعه وأّمته، حينما يقول 

ا تمُأكملم من خمشماَش األرض((-عةليه وسةّلم ُعهم : )) دخةلت امرأة الّنار يف هرّة رمبمطمتلُهما، فةلم تمُطَعُمهماومل تمدم
–، ويقول (5)

ا تموجمدم من ممَسريمَة أمُربمَعنيم عماًما-ةّلمصةّلى اهلل عةليه وس ًدا مل يمرَُح رماَئحم م اجلُمنََّ ، ومَإنَّ رحيمهم  .(6) (( : )) من قلمتملم ممعماهم
واإلسالم ينظر إىل هذا الّتعةليم بعني مةليها إجالل نظراً ألمهّيته وتعةّلق مصري اإلنسانّي  به، ولذلك جند أّول آي  نزلت من 

يَهُم وميلمعمةل ممهممم اُلَكتماالقرآن الكرمي بم وماحلَُُكمم م  تأمر بالّتعةّلم والّتعةليم، كما جعل تعاىل الّتعةليم مهن  رسوله حينما قال: ] وميلمزمك 
(، وهنا رّكز عةلى الّتزكي  اّليت هي أقرب الكةلمات وأدهّلا 3(، وسورة اجلمع : اآلي : )164[ سورة آل عمران: اآلي : )

ي  وإعداد األفراد عةلى األخالق احلسن  قبل تعةليمهم الكتاب واحلكم ، هذا هو اإلسالم احلّق، وكّل ما عةلى معىن الرّتب
 يقال ويفعل بامسه من الغةلو والّتطرف يف الّتديّن والّتعامل العنيف مع الّناس، فهو احنراف عن تعاليمه الّسمح .

يغةلو هو من ل الّناس األبرياء باسم اإلسالم؛ ألّن اّلذي ينحرف و وتظهر أمهّي  الّتعةليم الّديين حينما ترتكب اجلرائم ويقت 
 ال إملام له باإلسالم ومل يتعةّلم عن طريق صحيح.

وعةليه فيجب أن يهتّم اجلميع بالّتعةليم الّديين أكثر من غريه، فهو اّلذي يدّمر إن مل يكن صحيحًا وأكادميياً، فالعامل 
املدارس والكةّلّيات األكادميّي  هو اّلذي يعرف اإلسالم الّصحيح، ال من يقرأ الكامل واّلذي تعةّلم عن طريق العةلماء و 

)) قصم ظهري  :-رضي اهلل عنه–صفحات وكتّيبات من غري معةّلم ومرشد، ولذلك ورد عن اإلمام عةلي بن أيب طالب 
 .(7) رجالن: عامل متهّتك، وجاهل متنّسك ((

 وهلذا ينبغي أن يعرف كّل الّدول اإلسالمّي  قدر الّتعةليم والّتوجيه واإلعالم الّديين ونفعه العميم وتأثريه اإلجيايب خلةلق األمن
 واألمان إذا اهتّموا به وقاموا خمةلصني بتوليتهم له قياماً صحيحاً، حمرتمني الّدين ومقّدرين له قدره، كما عةليهم أن 
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ّتعةليم إذا أمهةلوه وقام به غري من له به معرف  صحيح ، أو أمهةلوا الّدين ومّسوا كرامته وحاربوا شعائره يدركوا خطورة هذا ال

 باسم حمارب  اإلرهاب والّتطّرف الّديين.
 يويبدو أّن كثريًا من الغةلّو والّتطّرف املوجود يف العامل إّّنا جاء نتيج  ملا ذكرنا من إمهال الّدين أو حماربته، لذلك ينبغ 

عةلينا أن نفّعل الّتعةليم الّديين يف جمتمعاتنا عن طريق اجلوامع واجلامعات واملعاهد الّديني  بعقد ندوات وميمترات لتشخيص 
 الّداء ووضع احلةلول والعالج، حّّت ترجع األم  إىل رشدها وخيّيم األمن والّسالم عةلى جمتمعاتنا.

 أهمّية الموضوع:
ه يتعةّلق مبعاجل  موضوع خطري يف حياة اإلنسان، وهو الّتطّرف الّديين اّلذي يذهب بسببتظهر أمهّي  املوضوع من كونه 

 أرواح مئات الّناس، وتنتهك أمواهلم وأعراضهم، ويقضى عةلى األمن واألمان والّتعايش بني الّناس.
 أسباب اختيار الموضوع:

 يرجع سبب اختياري هلذا املوضوع إىل:
رد وإصالحه األّم  اإلسالمّي ، وتعاين من أضرارها وآثارها، ويبنّي أمهّي  الّتعةليم يف بناء الف كونه يتعةّلق بقضّي  تعيشها  –1

 وحتصينه من األفعال واألفكار الّرديئ .
كونه يرّد عةلى أعداء اإلسالم اّلذين يّتهمونه بالعنف وقتل األبرياء، كما يبنّي حسنه ومجاله يف تعامةله مع غري   –2

 ادي الّتطّرف والغةلّو.املسةلمني، وأنّه يع
 خطّة البحث:

وثالث  مباحث، كّل مبحث حيتوي عةلى مطةلبني، يتحّدث املبحث األّول عن  -وهي هذه–يتكّون البحث من مقّدم  
الّتحذير من الغةلو يف الّدين من خالل الكتاب والّسّن ، ويتكةّلم املبحث الثّاين عن أسباب الّتطّرف الّديين وآثاره يف 

تائج سالمّي ، ويبنّي املبحث الثّالث دور الّتعةليم الّديين والرّتبي  يف القضاء عةلى الّتطّرف، وخامت  تةلّخص ناجملتمعات اإل
 البحث.

 وصةّلى اهلل عةلى سّيدنا حمّمد وعةلى آله وصحبه أمجعني.
 المبحث األّول

 الّتحذير من الغةلو يف الّدين من خالل الكتاب والّسّن 
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طهم يف الّدين، فالهم أهل غةلّو فيه غةلّو الّنصللللللار  8) ّلذين غةلوا بالرتهب ا( ونّص ما قاله هو: )) وأر   بأّن اهلل تعاىل ذكره إّّناوصللللللفهم بأّطم وسلللللليف؛ لتوسللللللّ
يف أنبياءهم وكذبوا عةلى رهبم وكفرو وقيةلهم يف عيسلللللللى ماقالوا فيه، والهم أهل تقصلللللللري فيه تقصلللللللري اليهود الذين بّدلوا كتاب اهلل وقتةلوا  ا به، ولكّنهم أهل توسلللللللّ

 .2/6واعتدال فيه، فوصفهم اهلل بذلك إذ كان أحّب األمور إىل اهلل أوسطها ((.تفسري الّط ي: 
 .1/154( زاد املسري يف عةلم الّتفسري: 9)

 
 القرآن الكرمي والّسّن  املطّهرة حتّذر من الغةلّو يف الّدين، سواء كان هذا الغةلو يف الّتديّن أو يفورد كثري من الّنصوص يف 

حّب األشخاص، أو يف االلتزام ببعض مفاهيم الّدين، حيث ينبغي استخدام هذه الّنصوص وتفسريها تفسرياً صحيحاً 
ينبغي أن يكون ذا الّدين دين وسيف بني اإلفراط والّتفرييف، و يف الّتعةليم الّديين لةلقضاء عةلى الّتطّرف املوجود، حيث إّن ه

  معتنقوه أم  وسطاً بني األمم.
 المطلب األّول: 

 نصوص من القرآن الكريم في ذّم الّتطّرف
 تبنّي هذه الّنصوص مد  خطورة الّتطّرف، واإلنكار عةلى أصحاب هذه الفكرة، وهي:

 (.171امتلمُغةلمواُ يف َديَنكمُم [ سورة النساء: اآلي :)قوله تعاىل: ] يماأمُهلم اُلَكتماَبل  – 1
رم احلُمق  ومالمتلمتََّبعموُا أمُهوماء قلمُوٍم قمُد ضمةل   – 2 َثريًا قوله تعاىل: ]قمُل يماأمُهلم اُلَكتماَب المتلمُغةلموُا يف َديَنكمُم غميلُ وُا َمن قلمُبلم ومأمضمةل وُا كم

 (.77سورة املائدة: اآلي : )ومضمةل واُ عمن سموماء السََّبيَل [ 
اءمعمةلمى النَّاَس وميمكمونم الرَّسمولم عمةلمُيكمُم  – 3 َلكم جمعمةُلنماكمُم أممًَّ  ومسمطًا ل تمكمونمواُ شمهمدم َهيًدا [ سورة البقرة: شم قوله تعاىل: ] ومكمذم

 (.143اآلي : )
ّتقصري ذلك أّن خري األشياء أوسطها، والغةلّو وال يف تفسريه هلذه اآلي : )) وأصل -رمحه اهلل تعاىل–قال ابن اجلوزي 

أنّه من الّتوّسيف يف الفعل، فإّن املسةلمني مل يقّصروا يف دينهم كاليهود، فإّطم قتةلوا  (8)مذمومان، وذكر ابن جرير الّط ي
 .(9) األنبياء وبّدلوا كتاب اهلل، ومل يغةلوا كالّنصار ، فإّطم زعموا أّن عيسى ابن اهلل ((
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، باب فضللل 4/274(، وابن خزمي  يف صللحيحه: 3871ديث: )، كتاب احلّج، باب رمي مجرة العقب ، رقم احل9/183( رواه ابن حّبان يف صللحيحه: 10)
(، واحلاكم يف 3029، كتاب املناسللللللللللللك، باب قدر حصللللللللللللى الّرمي، رقم احلديث: )2/1008(، وابن ماج  يف سللللللللللللننه: 2867يوم الّنحر، رقم احلديث: )

 (.473رقم احلديث: )، باب املناسك، 1/127(، وابن اجلارود يف املنتقى: 1711، رقم احلديث: )1/637املستدرك: 
 .1/200( ينظر: حبرالفوائداملشهورمبعانياألخبار: 11)
 (.2670، كتاب العةلم، باب هةلك املتنطعون، رقم احلديث: )4/2055( رواه مسةلم يف صحيحه: 12)
 .9/34( ينظر: مرقاة املفاتيح: 13)
 .16/220( شرح الّنووي عةلى صحيح مسةلم: 14)

 
 المطلب الثّاني: 

 نصوص من الّسّنة المطهرة في ذّم الّتطّرف
 : )) ...وإيّاكم والغةلّو يف الّدين، فإّّنا أهةلك من كان قبةلكم الغةلّو يف الّدين-صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–قول الّرسول – 1
)) (10). 

ف ومايف طباعهم من جبةّل  اخلةلق عةلى الّضع : كره الّتعّمق والغةّلّو يف الّدين؛ ملاعةلم من-صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–فالّرسول 
املةلل والسأم  خوفًا عةليهم أن يبغضوا عبادة اهلل تعاىل ويستثقةلوا طاعته، فأمرهم باالسرتاح ؛ السرتجاع القو  وزوال 

 .(11)الّضجر؛ وليكون ذلك أدعى هلم إىل حسن الطّاع  هلل تعاىل وحمّب  لةلخدم  له وألف  عبادته
يف هذا احلديث إىل أّن آف  الغةلو قدمي ، حيث كانت موجودة يف األمم  -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم –كما أشار الّرسول 

 الّسابق ، وكانت سبباً هلالكها.
.أي: املتشّددون يف األخذ بتعاليمه ممّا خيرج (12): )) هةلك املتنطّعون (( قاله ثالثاً -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–قوله  - 2

 ّمقون يف فهم الّدين؛ ألّن ذلك مطةلوب حمبوب.عن جادة االعتدال، ال املتع
ظ والتبّصر القول ثالثاً؛ هتوياًل وتنبيهًا عةلى ما فيه من الغائةل ، وحتريضًا عةلى الّتيقّ  -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–وإّّنا ردَّد 

 .(13)دوطم
احلدود يف أقواهلم  الغالون اجملاوزونيف شرحه احلديث: )) املتنطّعون: أي املتعّمقون  -رمحه اهلل تعاىل–قال اإلمام الّنووي 

 .(14) وأفعاهلم ((
ومثةله اإلكثار من الّتفريع عةلى مسأل  ال أصل هلا يف …ويقول ابن حجر فيمن يشمةله الّذّم الوارد يف احلديث: )) 

سّيما إن لزم من الكتاب وال الّسن  وال اإلمجاع، وهي نادرة الوقوع جّداً، فيصرف فيها زماناً كان صرفه يف غريها أوىل، وال
 ذلك إغفال الّتوّسع يف بيان ما يكثر وقوعه، وأشّد من ذلك يف كثرة الّسيال، البحث عن أمور مغيب  ورد الّشرع 
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 .13/267( فتح الباري: 15)
،  2/1020(، ومسللللللللةلم يف صللللللللحيحه: 4776، كتاب الّنكاح، باب الرّتغيب يف الّنكاح...، رقم احلديث: )5/1949لبخاري يف صللللللللحيحه: ( رواه ا16)

 (.1401كتاب الّنكاح، باب استحباب الّنكاح ملن تاقت نفسه إليه...، رقم احلديث: )
ةلَ 17) نما عمةلمى آثمارََهم َبرمسللم جَنيلم ومجمعمةُلنما يف قلمةلموبَ ( إشللارة إىل قوله تعاىل: ] مثمَّ قلمفَّيلُ نماهم اإُلَ ُرميمم ومآتلميلُ ى ابَُنم م نما َبَعيسللم رمأُفمً  ومرممُحمً  ومرمُهبمانَيًَّ  ابُلتمدمعموهما نما ومقلمفَّيلُ  الََّذينم اتلَّبلمعموه م

ا عمةلمُيَهُم َإالَّ ابَُتغماءرَ ُضوماَن الةلََّه فممما رمعمُوهما حمقَّ رَعمايمتَ  نماهم تمبلُ َثرٌي م نلُهممُ فماَسقم مماكم نما الََّذينم آممنمواَمنلُهمُم أمُجرمهمُم ومكم ا فمآتلميلُ  (.27ونم [. سورة احلديد: اآلي : )هم
 .9/105( فتح الباري: 18)
 (.1159، كتاب الّصيام، باب الّنهي عن صوم الّدهر...، رقم احلديث: )2/814( رواه مسةلم يف صحيحه: 19)

 
باإلميان هبا مع ترك كيفّيتها، ومنها مااليكون له شاهد يف عامل احلّس كالّسيال عن وقت الّساع ، وعن الّروح، وعن مّدة 

لك مما اليعرف إالّ بالّنقل الّصرف، والكثري منه مل يثبت فيه شيء، فيجب اإلميان به من غريحبث، هذه األم  إىل أمثال ذ
 .(15) وأشّد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه يف الّشّك واحلرية... ((

العبادة . وهذا يف ذّم الّتطّرف يف (16) : ))...فمن رغب عن سّنيت فةليس ميّن ((-صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–قوله – 3
 والّتجاوز يف االلتزام بالّدين.

 واملراد بالّسّن  هنا الّدين بشكل عاّم كما قال ابن حجر: ))املراد بالّسّن  الطَّريق  ال اّليت تقابل الفرض، والرَّغب  عن الشَّيء
لرَّهبانّي ، فإّطم ا اإلعراض عنه إىل غريه، واملراد من ترك طريقيت، وأخذ بطريق  غريي، فةليسميّن، وملح بذلك إىل طريق

صةّلى اهلل عةليه -، وطريق  الّنيب(17)اّلذين ابتدعوا التَّشديد، كماوصفهم اهلل تعاىل، وقد عاهبم بأّطم ماوفوا مبا التزموه
احلنيفّي  الّسمح ، فيفطر ليتقّو  عةلى الّصوم، وينام ليتقّو  عةلى القيام، ويتزّوج لكسر الّشهوة وإعفاف الّنفس -وسةّلم
 .(18) الّنسل (( وتكثري

 ...فإن لعبداهلل بن عمرو بن العاص بعد أن بةلغه أنّه يبالغ يف الّصوم وقيام الةّليل: )) -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–قوله – 4
. حيث إّن الّدين مل يطةلب مّنا أن حنّرم (19) فصم وأفطر، وصّل ومن...(( حمظًّا، ومأَلمُهةَلكم  حمظًّا، وملَنلمُفَسكم  حمظًّاً، لَعمُيَنكم 

عةلى أنفسنا متاع الّدنيا وزينتها؛ ألنّه تعاىل سّخر لنا األرض وما فيها، وأحّل لنا الطّّيبات من الّرزق، وأمرنا باألكل منها، 
] ومَمنلُهمم مَّن يلمقمولم  :وطةلب مّنا أن حنافظ عةلى ديننا ودنيانا، وأن نستخدم الّدنيا واملال يف رضا اهلل تعاىل، كما قال تعاىل

نُليما حمسمنمً  وميف اآلَخرمَة حمسمنمً  ومَقنما عمذمابم النَّاَر. أمولملَئكم هلممُم نمَصيٌب مم َّا   سمبمواُ ومالةلَّهم سمرَيعم احلَُسماَب [ سورة كم رمبلَّنما آتَنما يف الد 
ا (، وقال تعاىل عةلى لسان امليمنني ل202-201البقرة: اآليتان: )  قارون ناصحني له: ] ومابُلتمَغ َفيمم

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 103 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 .7/212( عمدة القاري: 20)
داد: هوالقصللللد املسللللتقيم الذي ال ميل فيه، وقاربوا تأكيد لةلّتسللللديد من حيث املعىن، يقال: قارب فالن يف أموره: إذا اقتصللللد، وأبشللللر 21) ا أي باجلن ، و ( السللللّ

 .3/288والّسالم ، وبكّل نعم  وكرام ، فإّن اهلل يعطي اجلزيل عةلى العمل القةليل. ينظر: مرقاة املفاتيح: 
ري يف الةّليل.ينظر: فتح الباري:( املراد بالغدوة22) ري من أّول الّنصللللللف الثّاين من الّنهار ، وبالّدجل : السللللللّ ري من أّول الّنهار، وبالّرواح: السللللللّ -11/298 : السللللللّ

299. 
 (.39، كتاب اإلميان، باب صوم رمضان احتساباً من اإلميان، رقم احلديث: )1/23( رواه البخاري يف صحيحه: 23)
 .11/299ري: ( ينظر: فتح البا24)
 .2/544( ينظر: فيض القدير: 25)

 
نُليما [ سورة القصص: اآلي : ) ارم اآلَخرمةم ومالتمنسم نمَصيبمكم َمنم الد  (، فاّلذي هو املنهي عنه يف الّدين أن 77آتماكم الةلَّهم الدَّ

 جنعل الّدنيا أك  مهّنا ومبةلغ عةلمنا.
 الّنفس، فهذا من الّرهبانّي  اّليت ال مكان هلا يف اإلسالم. أّما حترمي الّنساء وحترمي األكل من الطّّيبات عةلى

يقول العييّن حول احلديث: )) وفيه أنَّ من تكةلَّف الزّيادة وحتمَّل املشقَّ  عةلى ما طبع عةليه يقعةله اخلةلل يف الغالب، 
ايغةلب ويعجز، وفيه احلّض عةلى مالزم  العبادة من غري حتّمل املشّق  امليّدي  إىل ا ك؛ ألنَّه ورمبَّ -صةلَّى اهلل عةليه وسةلَّم–لرتَّ

 مع كراهّيته التَّشديد لعبداهلل بن عمرو عةلى نفسه حضَّ عةلى االقتصاد يف العبادة، كأنَّه قال له:امجع بني املصةلحتني، فال
 .(20) ترتك حّقا لعبادة، وال املندوب بالكةلّي ، والتضيع حّق نفسك، وأهةلك، وزورك ((

 : )) إّن هذا الّدين متني، فأوغةلوا برفق، ولن يشاّد الّدين أحد إاّل غةلبه، فمسمد دموا،-يه وسةّلمصةّلى اهلل عةل–قوله  - 5
 .(23)(((22)، وماُستمَعينموا بَاُلغمُدومَة، ومالرَُّوحمَ ، ومشمُيٍء من الد جلُم َ (21ومقمارَبموا، ومأمُبَشرموا

غريتكةّلف، بأن الحيمل اإلنسان عةلى نفسه ما ال يطيقه يف من (24)فاحلديث حيّث عةلى الرّفق يف العبادة، والقصد فيها
عجز ويرتك العمل، واليكةّلف نفسه يف أعماله الّديني  ماخيالف العادة، بل يكون بتةلّطف وتدريج، فالينتقل دفع  واحدة 

يئًا حّّت تنقصم تةلك شإىل الطَّرف األقصى من التبّدل، فإّن الطّبع نفور، والميكن نقةله عن أخالقه الّرديئ   إاّل شيئًا ف
الّصفات املذموم  الرّاسخ  فيه، ومن مل يراع الّتدريج، وتوّغل دفع  واحدة، ترّقى إىل حال  تشّق عةليه، فتنعكس أموره، 
فيصري ما كان حمبوباً عنده ممقوتاً، وما كان مكروهاً عنده مشرباً هنيئاً ال ينفر عنه، وهذا ال يعرف إالّ بالّتجرب  والّذوق، 

 نظري يف العادات، فإّن الّصيّب حيمل عةلى الّتعةليم ابتداء قهراً، فيشّق عةليه الّص  عن الةّلعب والّص  مع العةلم، حّّت  وله
 .(25)إذا انفتحت بصريته وأنس بالعةلم انقةلب األمر، فصار يشّق عةليه الّص  عن العةلم
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 (.81عةلى أّمته جدال املنافق، رقم احلديث: ) -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–، كتاب العةلم، باب ذكر ما يتخّوف 1/282( رواه ابن حّبان يف صحيحه: 26)
ة امسه حرقوص بن زهري السللللللللعدي، وهو غري ذي اخلويصللللللللر ( وهذا الرجل هو ذواخلويصللللللللرة التميمي، وعند أيب داود امسه نافع ورّجحه السللللللللهيةلي، وقيل: 27)

 .16/142، وعمدة القاري: 8/69اليماين الذي بال يف املسجد . ينظر: فتح الباري: 
(، ومسلللللللللةلم يف صلللللللللحيحه: 3414، كتاب املناقب، باب عالمات الّنبّوة يف اإلسلللللللللالم، رقم احلديث: )3/1321( رواه بنحوه البخاري يف صلللللللللحيحه: 28)
 (.1063الزّكاة، باب ذكر اخلوارج وصفاهتم، رقم احلديث: ) ، كتاب2/740

 
وته اآلخرين ابق ، فهو الّتطّرف يف استخدام الّدين جتاه إخأّما الّتطّرف املوجود اّلذي هو أشّد خطراً من الّتطرّفات السّ  -6

بقوله: )) إّن  -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–بتكفريهم، وإباح  دمهم والّسعي عةليهم بالّسيف، وهو اّلذي أشار إليه الّرسول 
، انسةل  منه، ا شاء اهللما أختّوف عةليكم رجل قرأ القرآن حّّت إذا رؤيت هبجته عةليه، وكان رداؤه اإلسالم، اعرتاه إىل م

 ونبذه وراء ظهره، وسعى عةلى جاره بالّسيف، ورماه بالّشرك((.
 .(26) قال: قةلت: يا نيّب اهلل، أيّهما أوىل بالّشرك املرمي أو الرّامي؟ قال: )) بل الرّامي ((

ظهر أصةلهم يف  حيث، -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–ومن صفات هيالء قةّل  أدهبم وعدم احرتامهم لةلعةلماء بل حّّت لةلّنيب
–سولقّص  يف قةّل  أدبه وشّدة تطرّفه، حيث جعةله يشّك يف عدال  الرّ  -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–عهده، وله مع الّرسول 
بأّطم  -عةليه وسةّلم صةّلى اهلل–، فكيف يكون تعامةله مع غريه من املسةلمني؛ ولذلك أخ  الّرسول-صةّلى اهلل عةليه وسةّلم

 جون من الّدين خروجاً ال عودة إليه، والقّص  هكذا:مع تديّنهم الّشديد سيخر 
عن جابر بن عبد اهلل، قال: كان رسول اهلل باجَلعران : )موضع قرب مّك ( وهو يقسم الّت : )الّذهب والفّض  قبل أن 

ل : اعدل يا حمّمد، فإّنك مل تعدل؟ فقال: )) ويةلك، ومن يعد(27)يصاغ( والغنائم، وهو يف َحجر بالل، فقال رجل
 بعدي إذا مل أعدل ((.

 فقال عمر: دعين يا رسول اهلل حّّت أضرب عنق هذا املنافق.
له، يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الّدين كما  -أو أصيحاب –فقال رسول اهلل: )) إّن هذا يف أصحاب 

 .(28) ميرق الّسهم من الّرمي  ((
ا القّوة كم تكون سرعته؟ ليته إذ خرج من دينه خرج وهو ميشي عةلى مهل، إّنّ لو الحظنا هذا الّتشبيه: سهم خيرج هبذه 

هو خيرج من دينه بأقصى سرع ، فأين عباداته الكثرية اّليت كانت أكثر من عبادة كبار الّصحاب ؟ أين راحت؟ مل تنفعهم 
مع  ص فيها، فالعمل القةليلبسبب الغةلّو الذي أخرجهم من الّدين كما خيرج الّسهم من الّرمي ؛ لعدم وجود اإلخال

 اإلخالص يكفي؛ ألّن  اهلل تعاىل يزن العباد بقةلوهبم.
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 .298-12/296( ينظر: فتح الباري: 29)
 .12/299( ينظر: فتح الباري: 30)
 .28/476( ينظر: جمموع الفتاو : 31)

 
هذا هو خطر الّتطّرف اّلذي نعاين منه، ويعاين منه العامل بأمجعه، وهذا هو اّلذي حيتاج إىل تعةليم معتنقيه وإرشادهم إىل 

مع اخلوارج  -ارضي اهلل عنهم–ذلك ابن عّباس ما هو الّصحيح والّصواب يف الّدين؛ بغي  رجوعهم عن غّيهم، كما فعل 
زمن اخلةليف  عةلي بن أيب طالب، وقد أفاد يف ذلك وأجاد، وكان لتعةليمه وتوضيحه وإقامته احلّج  عةليهم أثر واضح يف 

طي س، ومن هنا يظهر أمهّي  الّتعةليم والّدعوة، وبيان الفكر الو (29)القضاء عةلى تطرّفهم، ورجوع أكثرهم إىل جادة الّصواب
 املعتدل.

يقول ابن حجر يف شرح هذا احلديث حول حكم تعةليم هيالء ونصحهم، وبيان أخطائهم العقديّ  والفكريّ : )) وفيه أنّه 
 .(30) الجيوز قتال اخلوارج وقتةلهم إالّ بعد إقام  احلّج  عةليهم، بدعائهم إىل الّرجوع إىل احلّق، واإلعذار إليهم ((

خلوارج ليسوا ذلك املعسكر املخصوص املعروف يف الّتاري ، بل خيرجون إىل زمن الّدّجال، وذكر ابن تيمّي  أّن هيالء ا
 إّّنا هو ملعان  -نه رضي اهلل ع -لةلفئ  اّليت خرجت يف زمن عةلّي بن أيب طالب  -عةليه الّصالة والّسالم  -وختصيصه 

م, بل حلاج  ذّكر مل يكن الختصاصهم باحلكقامت هبم, وكّل من وجدت فيه تةلك املعاين أحلق هبم؛ ألّن الّتخصيص بال
 .(31)إىل تعيينهم؛ لقرهبم من زمانه -عةليه الصالة والسالم-املخاطبني يف زمنه 

فةلقد كانت الّسم  الرّئيس  هلذه الفرق  ع  الّتاري  هي رمي الّناس بالكفر واملروق من الّدين، وحشر الناس مجيعاً يف زاوي  
لفكرة بتكفري الّناس ألتفه األسباب، وإشعاهلم يف سبيل ذلك حروبًا طاحن  مع األّم  اإلحلاد، وقيام أصحاب هذه ا

 بأسرها، استباحوا فيها األموال واألعراض والّدماء.
 المبحث الثّاني

 أسباب الّتطّرف الّديني وآثاره في المجتمعات اإلسالمّية
ع احلةلول املناسب  لةلقضاء عةلى تةلك األسباب؛ إذ ال يوضملعاجل  أيّ  مشكةل  ال بّد من دراس  أسباب ظهورها، مّث وضع 

الّدواء من دون تشخيص لةلمرض، فالّتشخيص كما يقال نصف العالج، ومن هنا حناول أن نتعّرف عةلى أسباب ظهور 
 الّتطّرف يف العامل اإلسالمي، حّّت نستطيع أن نضع احلةلول املناسب  لةلقضاء عةلى هذا الّداء العضال الفّتاك.
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 .179( ينظر: من قضايا الرّتبي  الّديني  يف اجملتمع: 32)
 .498( ينظر: واقعنا املعاصر: 33)
 .47 فقه األقةلّيات: ( ينظر: اخلالص  يف34)
 .1/248، وتفسري ابن كثري: 3/22، وتفسري القرطيب: 2/323، وتفسري الّط ي: 104( ينظر: تفسري جماهد: 35)

 
 مطلب األول:ال
 أسباب الّتطّرف الّديني في المجتمعات اإلسالمّية 

 لةلّتطّرف الّديين والغةلو أسباب عّدة، منها:
غياب الّتعةليم الّديين عةلى الوجه الّصحيح وكما ينبغي يف املدارس واجلامعات حبّج  احلّد من الّتطّرف، واالكتفاء  – 1

 .(32)كوين جناحان لةلمسأل  الّتعةليمّي بالّتعةليم الكوين، مع أّن التعةليم الديين وال
نبذ احلّكام لةلّدين وتعاليمه، وعدم الّرجوع إليه كدستور لةلمسةلمني، وتطرّفهم يف إقصائه عن احلياة، وهذا الّتطّرف  – 2

بل قوّلد تطرّفًا يف اجله  املقابةل ؛ إذ ينبغي أن يعةلم أّن الّتطّرف كما يكون من قبل املتديّنني، فكذلك قديكون من 
العةلمانّيني جتاه املتديّنني، فالّتطّرف ليس حكراً عةلى معتنقي اإلسالم، بل قد يكون عند أصحاب األيدولوجيات األخر  

 (33)أيضاً، سواء يف الفكر واملعتقد، أو يف املمارس  والّسةلوك، كما يشهد الّتاري  بذلك
 ، وإفساح ةلم، وظهور املنكرات يف اجملتمعات اإلسالميوجود احلاكم املستبد، والّتمّسك باحلكم والّسةلط ، وشيوع الظّ – 3

اجملال لذلك من قبل احلكومات، وعدم وجود العدال  االجتماعّي ، ووضع القيود عةلى احلّريّات الفرديّ  واجلماعّي ، وهذا 
 .(34)وّلد احلقد والّتطّرف من اجله  املقابةل 

ملتطرّفون صوص، وعدم الّرجوع إىل فقه الفقهاء السابقني، حيث ينظر اقةّل  الّتفّقه يف الّدين، وعدم اإلحاط  بكّل الن – 4
إىل آيات اجلهاد والقتال فقيف ويأخذون بظواهرها، ويف نظر عةلماء حمدودين عندهم، دون االستعان  بفكر وعقل املفسرين 

 القدامى يف ذلك.
ةلُ  آممنمواُ اُدخمةلمواُ يف الس  االََّذين م هم لمكمُم عمدمو  م َبنٌي [ سورة البقرة: َم كمآفًَّ  ومالمتلمتََّبعمواُ خمطموماَت الشَُّيطماَن َإنَّ وقد قال تعاىل: ] ياأميل هم

 (.208اآلي : )
، فينبغي (35)فالّسةلم هنامبعىن اإلسالم قاله جماهد، ورواه أبومالك عن ابن عّباس، وقيل: معناه: ادخةلوا يف املسامل  والّصةلح

 يظهر مجاله.األخذ باإلسالم كةّله، حّّت 
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 .1/491، وفتح القدير: 1/456، وتفسري البغوي: 5/291( ينظر: تفسري القرطيب: 36)
 .94/99ن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  البحوث اإلسالمّي : ( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: وسائل القرآ37)

 
فاّلذي يتصّدر لةلفتو  ال بّد أن يكون حميطاً بالتأويل وأسباب الّنزول، والّناس  واملنسوخ، واحملكم واملتشابه، واألساليب 

 الةّلغوي  املختةلف ؛ لكي يفهم الكتاب والّسن  فهماً صحيحاً.
عةلى التطّرف احلاصل  زام بالّتخّصص الّدقيق، وبه يقضىوكّل هذا إّّنا يعةلم عن طريق الّتعةليم الّديين املنهجّي املنّظم، وااللت

م من قةّل  الّتفّقه يف الّدين، فكثري من املتطرّفني إّّنا ختّرجوا من كةّليات غري متخّصص  يف الشريع  كالطّب واهلندس  والعةلو 
 وغريها.

مي ، فال بّد من من البالد اإلسالالّتساهل يف الفتو ، وعدم الّتأين فيها، وعدم وجود مرجع معت  لذلك يف كثري  – 5
وجود مرجع معت  حمايد عةلمي؛ لكي يقتنع به اجلميع؛ إذ الفتو  بغري عةلم تشّتت الفكر، وتوقعه يف فوضى، فةليس كّل 
من تعةّلم من الّدين بعض الّدروس أو رزقه اهلل بشيء من الفصاح  والقدرة عةلى اخلطاب  ميّهال لةلفتو ، ولقد حّذر اهلل 

 [. سورة الّنساء: مُ فقال تعاىل: ] وملمُو رمد وهم َإىلم الرَّسموَل ومَإىلم أموِل األمُمَر َمنلُهمُم لمعمةَلممهم الََّذينم يمُستلمُنَبطمونمهم َمنلُهم من ذلك، 
 (.83اآلي : )

 ا صح .فاآلي  الكرمي  إنكار عةلى من يبادر إىل األمور قبل حتّققها، فيخ  هبا ويفشيها وينشرها، وقد ال يكون هل
هم الََّذينم يمُستلمُنَبطمونمهم َمنلُهمُم [ أي همُم [ أي: ذوي الرأي والعقل والعةلم والفقه] لمعمةَلمم يستخرجونه  :] ومَإىلم أموِل األمُمَر َمنلُ

 .(36) بتدبريهم وصّح  عقوهلم: وهم العةلماء، والفقهاء أي: عمةَلمموا ما ينبغي أن يمكتم وما ينبغي أن يمفشمى
 تخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعةلومهم الرشيدة.أي: وهم يس

ويف هذا دليل لقاعدة أدبي  وهي أنّه إذا حصل حبث يف أمر من األمور ينبغي أن يوىلَّ ممُن هو أهل لذلك وجيعل إىل 
 أهةله، وال يتقدم بني أيديهم، فإنه أقرب إىل الّصواب وأحر  لةلّسالم  من اخلطأ.

 ن أهّم القضايا اّليت خاض فيها أدعياء الفتو ، فحّل باملسةلمني ما حّل من حوادث الّتفجريويبدو أّن قضّي  الّتكفري م
 .(37)واحلروب األهةلّي  والقتل والّدمار

الّتعاِل عةلى العةلماء، واالستعالء عةلى الغري بالعبادة، بأن ينظر الغاِل إىل الّناس من مكان عال حبيث يراهم أقّل  – 6
 ، بل ويكّفرهم أخرياً، كما كّفر اخلوارج مجهور الّصحاب  وعاّم  املسةلمني.منه، فيحتقرهم ويزدريهم
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 .140-94/139( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  البحوث اإلسالمّي : 38)
 .14-3/11( ينظر: صحيح وصايا الّرسول: 39)

 
االبتعاد عن العةلماء والطّعن فيهم بأّطم كانوا مقّصرين يف تبةليغ الّدين، وهذا لعدم حكمتهم وفقههم بالواقع وما  – 7

وخيرجون قوائم    ببعض العةلماء، بل أخرجوايرتّتب عةلى الّنهي عن املنكر يف بعض األحوال، وهذا ما أّد  إىل فقدان الثّق
 بأمساء العةلماء اّلذين ينبغي أن ال يعّول عةليهم لفساد عقيدهتم حسب زعمهمم.

حصر العةلماء وحصر املصادر، حيث ال يأخذون الفتو  إاّل من هيالء وال يقرؤون إاّل يف هذه الكتب، وهذا ما  –8
 أّد  إىل تعّصبهم اّلذي أعماهم وأصّمهم.

 االنغالق، والّتعّصب لةلرّأي، ومنع حرّي  الّتديّن، ورفض اآلخر، وتسفيه آرائه، بل وختوينه وتكفريه وإباح  دمه. –9
ولةلقضاء عةلى هذا الّسبب ينبغي تثقيف مثل هيالء بأسةلوب إجراء احلوارات اهلادف  معهم، إذ احلوار وسيةل  من وسائل 

القرآن الكرمي، فهو أسةلوب وقائّي وعالجي يف آن واحد، ولذلك جيب حتقيق األمن الفكري اليت ميكن استنباطها من 
عةلى املصةلحني أن يديروا دائماً حوارات مع الّشباب لتحقيق األمن الفكري لديهم وتصحيح مفاهيمهم وحتصينهم من 

لفكري ا الغزو الفكري، كما أنه عةلى املصةلحني إدارة جةلسات حواريّ  مع من اجنرف من الّشباب يف تيارات الغزو
إلقناعهم باإلقالع عما هم عةليه وبيان خطورته عةليهم وعةلى األم  مجعاء، فاحلوار مبدء إسالمّي لتقومي الفكر وتصحيح 

 .(38)الفهم، وهو من أنواع الّتعةليم املنّظم
 .(39)اتّباع اهلو ، وعدم الورع والّتقو ، وهذا ممّا ييّدي باإلنسان إىل اهلالك – 10
، كذلك -سبق كما–الّتعةليم املتشّددة، ووجود األنظم  املستبّدة يف احلكم يف العامل اإلسالمي اجلهل، ومناهج  – 11

احتالل الغرب لدول إسالمّي ، وإجياد فراغ سياسي وإداري فيها، كما حدث ذلك يف كّل من: أفغانستان، والعراق، 
 وليبيا، وسوريا.

اس مل بأمجعه، وعدم املعرف  حباضر العامل اإلسالمي، وعةلى هذا األسعدم فهم الواقع، وعدم اإلملام مبا جيري يف العا – 12
 قد يقاتل املسةلمني ظّناً أّطم كفرة كما أفهمه أعداء اإلسالم واملسةلمني.

ولةلقضاء عةلى كّل هذه األسباب ال بّد من الةّلجوء إىل الّتعةليم الّديين الّرصني األصيل، ال أن يةلغى الّدين ويهمل ويظّن 
إّّنا ينتج هيالء، فةلينظر إىل الّتاري  كيف أّن الّدين أنتج فاحتني رمحاء وعةلماء حكماء مصةلحني، ومسةلمني  أّن الّدين

 متحابني فيما بينهم ومع غريهم عةلى مّر الّتاري .
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 .128-94/127البحوث اإلسالمّي : ( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  40)

 
راقبا ي الّصديق الّشرّير: قد يكون الرّفيق سبباً يف إفساد اإلنسان قكريّاً وأخالقّياً، ولذلك جيب عةلى الوالدين أن – 13

أوالدمها وينظرا إىل أصدقائهم، حّّت ال يصبحوا فريس  ألناس أشرار، ولذلك جند اإلسالم ييّكد عةلى صحب  الّصاحلني 
االََّذينم آممنمواُ اتلَّقمواُ الةّلهم ومكمونمواُ ممعم الصَّ  رة اَدَقنيم [. سو والّصادقني، وحيّذر من مغّب  صحب  األشرار، كما قال تعاىل: ] يماأميل هم

َبياًل يم 119الّتوب : اآلي : ) ُيَه يلمقمولم يمالمُيتميَن اختَّمُذتم ممعم الرَّسموَل سم اوميُلةلمّتم لمُيتميَن (، وقال تعاىل: ] وميلمُومم يلمعمض  الظَّامَلم عمةلمى يمدم
ةَلياًل لمقمُد أمضمةلَّيَن عمَن الذ ُكَر بلمُعدم َإُذ جماءين ومكمانم  نًا خم ُذ فمالم ذمواًل [. سورة الفرقان: اآليات: الشَُّيطمانم َلُْلَنسماَن خم  ملُم أمختََّ

(27-29.) 
اإلعالم الفاسد غري اهلادف: وهذا قد ييّدي دوراً سةلبّياً حينما يوّظف إلفساد الّشباب فكريّاً وسةلوكّياً، كما حنّس  – 14

 بعض وسائل اإلعالم.به يف معظم ما هو موجود، وكذلك ظهور ونشر بعض األمور املنافي  لْلسالم يف 
 .-كما سيأيت بيان ذلك–وقد يكون لْلعالم دور إجيايب حينما يوّظف لةلرّتبي  والّتعةليم 

الفقر وسوء توزيع الثّروة الوطنّي ، إذ حينما ال تطّبق العدال  يف توزيع الثّروات يتوّلد احلقد بني األفراد، فييّدي  – 15
 ةلّو والّتطّرف.بعض األحيان إىل استخدام العنف وظهور الغ

كما أنّه كثرياًما يقع بعض الّشباب يف الغزو الفكري نتيج  فقرهم، حيث إّن أعداء اإلسالم يستهدفون الفقراء كثريًا يف 
 تنفيذ خمّططاهتم لغزو اجملتمعات املسةلم  فكريّاً.

الفئات والناجم عن  ةلى تةلكفالفقر يشّكل بيئ  مناسب  لةلجنوح واالحنراف الفكري والّسةلوكي، بسبب احلرمان الواقع ع
 الّتفاوت الشديد بني الطّبقات، حيث ميّثل ذلك نوعاً من املقاوم  الّسةلبي .

ولذلك كان حريًا بساس  املسةلمني إن أرادوا حتقيق األمن الفكري جملتمعاهتم أن حيّققوا بينهم الّتكافل االقتصادي، وحياربوا 
ر فال ييتى اإلسالم من قبةله، ولذلك دعا القرآن الكرمي إىل تداول الثروة بني الفقر ليسّدوا أمام أعداء اإلسالم هذا الثّغ

 أمُهَل نُ األغنياء والفقراء، وحمارب  العوز والفاق  كوسيةل  لتحقيق األمن الفكري، قال اهلل تعاىل: ] مما أمفماءم الةلَّهم عمةلمى رمسمولََه مَ 
 األمُغَنيماَء َمُنكمُم وممما آتماكممم َبم وماُليمتماممى وماُلممسماَكنَي وماُبَن السََّبيَل كمُي ال يمكمونم دمولمً  بلمنُيم اُلقمرم  فمةَلةلََّه وملةلرَّسموَل ومَلَذي اُلقمرُ 

َديدم اُلَعقماَب [.سورة احلشر: اآل  .(40) (7 : )يالرَّسمولم فمخمذموهم وممما نلمهماكمُم عمُنهم فمانُلتلمهموا وماتلَّقموا الةلَّهم َإنَّ الةلَّهم شم
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 .25/71، وروح املعاين: 649( ينظر: تفسري اجلاللني: 41)
 .135-94/133( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  البحوث اإلسالمّي : 42)
 .94/153( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  البحوث اإلسالمّي : 43)

 
البطال  والفراغ والرّفاهّي  الزّائدة: فالبطال  من األسباب اّليت تيّدي بالّشباب إىل االحنراف الفكري، حيث إّطا من  –16

 أخطر املشكالت االجتماعي  اليت توقع يف االحنراف االجتماعي واالقتصادي والفكري.
ء الّشباب منها، وخاّص  املرتفون منهم إحد  أسباب وقوع هيال ولعّل أوقات الفراغ الكثرية اّليت يعيشها الّشباب ويعانون

 يف براثن الغزو الفكري.
وإذا أردنا حتقيق األمن الفكري وحمارب  الغزو الفكري فعةلينا مجيعًا شغل وقت فراغ الشباب، وتعويدهم عةلى اخلشون   

ّرجل أن جيتنب املذاّم، وأنّه من صفات الّنساء، فعةلى الواجلةلد وحتّمل املسيولي ، فالّنشأة يف الزّين  والّنعوم  من املعايب و 
ذلك ويأنف منه، وهذا ما أرشدنا إليه القرآن الكرمي، فقد ربيف بني العيش الّرغيد وبني الّضعف عند اخلصوم ، فقال 

 (.18اآلي : ) تعاىل: ] أمومممُن يلمنمشَّأم يف احُلةَُليمَ  ومهموم يف اخلَُصماَم غميلُرم ممَبنٍي [. سورة الّزخرف:
يلُرم ممَبنٍي [، هذا ] أمومممُن يلمنمشَّأم يف احُلةَُليمَ  [: يعين ينبت ويرَبَّ يف الزّين ، أي يرَّب تربي  كرتبي  النساء، ] ومهموم يف اخلَُصماَم غم 

 .(41)الولد الّضعيف قةليل احليةل ، وهو عند اخلصوم  واحملارب  غري بني  ضعيف عنها باألنوث 
ديث  ضّد اإلسالم واملسةلمني متنّوع  األشكال والّصور والوسائل، فمنها العسكري  ومنها الفكريّ ، ومنها واحلرب احل 

 الّنفسي  وغريها.
وعةلى احلكومات إذا أرادت حتقيق األمن الفكري أن تبتكر يف طرح املشروعات واألفكار البّناءة، اليت تشغل أوقات فراغ 

عةلى  ن الوقوع يف أسر األفكار اهلّدام ، نتيج  الرّفاهي  الزائدة غري املضبوط  بالّتأديبالشباب مبا هو مفيد، وتنأ  هبم ع
 .(42)أمور الّدين والرّتبي  عةليه، ونتيج  ألوقات الفراغ اّليت يعيش فيها الّشباب

ى ةلضعف فكر حّب الوطن واالنتماء له: فاملواطن إذا أحّب وطنه وشعبه، حافظ عةلى أمنهما، ولذلك جيب ع –17
القادة والّساس  أن يزرعوا يف نفوس الّناشيء حّب الوطن واالنتماء له واحلرص عةلى وحدته، ونفع أهةله وأن يستغةّلوا لذلك 
برامج تربوي  واعي  يف البيت واملدرس  واملسجد ووسائل اإلعالم حّت يف النوادي الرتفيهي  وغريها من األماكن اليت يرتّدد 

 .(43)عةليها الشباب
املنكرات والفساد والظةلم يف اجملتمعات، وترك األمر باملعروف والّنهي عن املنكر يف كثري من الّدول  شيوع – 18

 .-كما سبق  –اإلسالمّي  
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 .3/10( ينظر: صحيح وصايا الّرسول: 44)
، كتاب العةلم، 4/2058(، ومسةلم يف صحيحه: 100، كتاب العةلم، باب احلرص عةلى احلديث، رقم احلديث: )1/50( رواه البخاري يف صحيحه: 45)

 (.2673باب رفع العةلم ووقبضه...، رقم احلديث: )

 
 المطلب الثّاني:

 آثار الّتطّرف الّديني على األّمة اإلسالمّية
ت بكثري اإلسالمّي ، حيث أحدث قتااًل داخةلّياً أذهبقد أفرز هذا الّتطّرف عةلى مّر الّتاري  آثاراً سّيئ  عانت منها األّم  

من األبرياء، وخرّبت البالد، وأعطت صورة مشّوه  لْلسالم، حيث أظهر هيالء املتطرّفون أّطم هم اّلذين ميثةلون اإلسالم 
 الّصحيح واحلّق، ومن هذه اإلفرازات والّتبعات:

ةلى األمن الواقع عن طريق العنف، فزادوا بذلك فساداً، وقضوا عتكفري اجملتمع اإلسالمي عةلى العموم، وحماول  تغيري  -1
 واألمان، ورّجعوا البالد إىل الوراء مئات من الّسنني.

 تكفري من ال يوافقهم يف الرّأي والعقيدة، وزعمهم أّطم وحدهم عةلى احلّق.  -2
ضالً عن قبول يقبةلون املسةلمني ف حترمي الّصالة يف مساجد املسةلمني، حيث ال يصةّلون إالّ وراء أئّمتهم، وبذلك ال  -3

 غريهم.
الّدعوة إىل العنف واخلروج عةلى املسةلمني بالّسالح، وقتل األبرياء وإثارة الفنت والقالقل وعدم مراعاة حرم  دماء   -4

 املسةلمني، كما حيدث اآلن يف العراق وسوريا وليبيا وكثري من بالد املسةلمني.
 ّدين وانتقاص حّقهم.رفض إمجاع األّم ، والطّعن يف أئّم  ال  -5
الّتشّدد يف الفرعّيات، كأن ما يتبّناه الواحد منهم من أمور اجتهادي  وحي من الّسماء ال جيوز خمالفته، مع أّن   -6

كممم اُلعمُسرم الّشريع  الغرّاء مبنّي  عةلى الّتيسري والّتخفيف ورفع احلرج، كما قال تعاىل: ] يمرَيدم الةلَّهم َبكممم اُليمُسرم ومالميمرَيدم بَ 
 .(44) (185قرة: اآلي : )[ سورة الب

وحيدث كّل هذا من الغفةل  والغرور، وعدم الّتيّقظ والفطن  يف فهم الّدين، وعدم وجود عةلماء خمةلصني، وترأس اجلاهةلني 
بالّدين، كما جاء يف احلديث: )) إّن اهلل ال يقبضم العةلمم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العةلمم بقبض العةلماء حّّت 

 .(45) يلمُبَق عاملاً اخّتذ الّناسم رؤوساً جّهااًل، فسئةلوا فأفتوا، فضةّلوا وأضةّلوا(( إذا مل
فاحلديث يشري إىل دور الّتعةليم الّديين لتجنيب األّم  من الّضالالت بأنواعها، وأنّه مّت ما مل يقم العةلماء بوظيفتهم، فإّن 

 يين أخطر من الّتطّرف الّديين.اجلّهال ميةليون مكاطم، لوجود الفراغ الّديين، والفراغ الدّ 
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 .1/195( فتح الباري: 46)
، كتاب اإلميان، 1/74(، ومسللةلم يف صللحيحه: 40، كتاب اإلميان، باب أداء اخلمس من اإلميان، رقم احلديث: )1/30( رواه البخاري يف صللحيحه: 47)

 (.55باب بيان أن الّدين الّنصيح ، رقم احلديث: )
 يدي.م، مقال بعنوان: الّتوازن الفكري: د.حممد بن إبراهيم الّسع2014(، أكتوبر 44، العدد: )35( ينظر: جمةّل  احلراء: 48)
 

 
قال ابن حجر: )) ويف هذا احلديث احلّث عةلى حفظ العةلم، والّتحذير من ترئيس اجلهةل ، وفيه أّن الفتو  هي الرّياس  

 .(46) احلقيقّي ، وذّم من يقدم عةليها بغري عةلم ((
 .(47))) الّدين الّنصيح ... (( حّث عةلى الّتعةليم الّديين بقوله: -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–كما أّن الّرسول 

والّناس إذا مل جيدوا أمامهم ميهاًل لقيادهتم فكريّاً، صنعوا هلم قائدًا عةلى مواصفاهتم اخلاص ، ولو مل يكن ميهاًل، كما 
 .(48) جاء يف نّص احلديث: )) اخّتذ الّناس ((

، كما قال ميحو بنفسه، وال يوجد له من يشرتيهفالباطل إّّنا ينمو يف غياب احلّق، أّما إذا جاء احلّق وظهر، فالباطل  
 (.81تعاىل: ] ومقمُل جماء احلُمق  ومزمهمقم اُلبماَطلم َإنَّ اُلبماَطلم كمانم زمهموقاً [. سورة اإلسراء: اآلي :)

 المبحث الثّالث
 دور الّتعليم الّديني المنّظم والّتربية في القضاء على الّتطّرف

أس رئيس وبارز يف القضاء عةلى الّتطّرف، ألّن الّتطّرف ينشأ من الفكر والعقيدة، وهذا يدخل يف ر لةلرّتبي  والّتعةليم دور 
؛ اإلنسان عن طريق الّتعةليم والرّتبي  الغري الّصحيح ؛ ولذا فإّن االهتمام بالرّتبي  والّتعةليم املنّظم أساس القضاء عةلى الّتطّرف

الق طتّم بصناع  اإلنسان ونشأته، وصياغته يف قالب الّدين املعتدل واألخإذ يف ذلك صناع  اإلنسان، وعةلينا مجيعاً أن 
 والفضيةل  حّّت يكون يف خدم  جمتمعه وشعبه، ال أن طمةله فيتعةّلم من األعداء وينقةلب عدّواً عةلى وطنه وجمتمعه.

 المطلب األول:
 أهمّية الّتعليم ودوره في القضاء على الّتطّرف 

ضارة ليس ضروريّاً لةلّنجاح يف حياته اخلاّص  فحسب، بل إنّه ضروري أيضاً لبناء اجملتمع، ولبناء احل إّن بناء الفرد أخالقّياً 
 اإلنساني  الرّاقي ؛ إذ أّن األفراد مبثاب  لبنات، والبناء االجتماعي مكّون من هذه الةّلبنات، فإذا أردنا أن نكّون جمتمعاً خرّياً،

 لك، وهذا إّّنا يفعل عن طريق الّتعةليم والّتثقيف الّديين الّصحيح واملنّظمفال بّد من تكوين أفراد أخيار قبل ذ
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 ( سبق خترجيه.49)
ي  فتح اهلل كولن إىل ميمتر: ))مسلللتقبل اإلصلللالح يف العامل اإلسلللالمي( اّلذي انعقد بالقاهرة سلللن50) م، نقال 2009  ( مقتطف من الّرسلللال  اّليت وّجهها الشلللّ

 عند األستاذ فتح اهلل كولن، د.كرمي  بوعمري.م، مقال بعنوان: األفق الرّتبوي يف بناء اإلنسان 2014(، أكتوبر 44، العدد: )33عن: جمةّل  احلراء: 
م، مقال بعنوان: األفق الرّتبوي يف بناء اإلنسللللللللللللللللان عند األسلللللللللللللللتاذ فتح اهلل كولن، د.كرمي  2014(، أكتوبر 44، العدد: )32(نقال عن: جمةل  احلراء: 51)

 بوعمري.
األفق الرّتبوي يف بناء اإلنسللللللللللللللللان عند األسلللللللللللللللتاذ فتح اهلل كولن، د.كرمي   م، مقال بعنوان:2014(، أكتوبر 44، العدد: )31(نقال عن: جمةل  احلراء: 52)

 بوعمري.

 
، بتعةليمهم ما هو خري وما هو شّر وأين تقع حدودمها يف ميدان الّسةلوك اإلنساين، وال بّد أن نبدأ بالرّتبي  األخالقي  قبل 

 وإمهال الطّبائع اإلنسانّي  وعدم قيادهتا.الّتعةليم؛ ألّن كّل الّشرور يرجع إىل إمهال الرّتبي  األخالقي ، 
فينبغي أن نغرس يف نفس الطّفل منذ صغره روح األخّوة اإلنسانّي  واملشاعر الطّّيب  جتاه الّناس بأن يشعر بأّن إنسانّيته 

يات كما لتقتضي أن ينظر إىل الّناس كما ينظر لنفسه؛ ألّن اآلخرين أناس مثةله هلم حّق احلياة، وعةليه التزامات ومسيو 
عةليهم، وال فرق بني جنس وجنس، وبني لون ولون آخر؛ ألّطم خةلقوا مجيعًا من أصل واحد، ولكّل إنسان بناء عةلى 
هذه اخلةلق  األصةلي  كرام  إنسانّي  جيب احرتامها، بل اإلسالم يدعو الّناس مجيعاً إىل الوحدة اإلنسانّي ، قال تعاىل: ] قمُل 

ُيًئا ومالميلم يما أمُهلم اُلَكتماَب تلمعم  نمكمُم أمالَّ نلمُعبمدم َإالَّ الةلَّهم ومالمنمُشرَكم َبَه شم نلمنما ومبلميلُ ٍ  سموماء بلميلُ ةلممم تََّخذم بلمُعضمنما بلمُعضاًأمُربمابًا م ن المُوُا َإىلم كم
 (.64: )دموَن الةلََّه فمَإن تلموملَُّواُ فلمقمولمواُ اُشهمدمواُ بَأمنَّا ممُسةَلممونم [ سورة آل عمران: اآلي 

ومن مّث قرَّر اإلسالم مبدأ الّنصح يف اجملتمع: بأن ينصح كّل فرد اآلخر إذا رآه خيالف الّسةلوك األخالقي، فقال الّرسول 
 .(49) : )) الّدين الّنصيح ... ((-صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–

جيال مرهتن بإصالح ))...فإّن إصالح األوقد بنّي الّشي  فتح اهلل كولن سّر مركزيّ  الّتعةليم يف العمل اإلصالحي بقوله: 
التَّعةليم وإخراج فةلسفته من ضيق املنطق الوظيفي امليت إىل سع  العمل اإلنساين الّنبيل، أال وهو بناء اإلنسان بكّل أبعاده 

تعةّلق قةلبه و  الّنفسّي  والفكريّ ، إّن أول خطوة يف مشروع اإلصالح، هي إنتاج اإلنسان اّلذي فين عن نفسه يف قضّي  أّمته،
 .(50) بأشواق اآلخرة، مثّ اخّتذ مهّمته الّتعةليمّي  مسةلكاً ملعرف  اهلل وعمارة األرض ((

فالفةلسف  اإلصالحّي  عنده تقوم عةلى بناء روح اإلنسان وصياغته صياغ  ربّانّي  متّس كّل موطن منه، وهتّز كّل وتر فيه، 
 .(51)مر اهلل تعاىل برفعهلينخرط بكّل كيانه وطاقاته يف رفع البناء اّلذي أ

ورأ  الّشي  أنّه ال بّد لتحّقق هذا األمل من الّتنسيق بني الرّتبي  والّتعةليم، واستشهد لذلك بقول آنشتاين: )) العةلم من 
 .(52) غري دين أعرج، والّدين من غري عةلم أعمى ((
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 (.495، كتاب الّصالة، باب مّت ييمر الغالم بالّصالة، رقم احلديث: )1/133( رواه أبو داود يف سننه: 53)
 .94/125( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  العةلوم اإلسالمّي : 54)
 

 
 المطلب الثّاني: 

 دور الّتربية في القضاء على الّتطرف
  هي الّسّن فّعال يف تعديل اإلنسان وبنائه عةلمّيًا وثقافّيًا وأخالقّياً، وخري سّن يبدأ فيها هبذه الرّتبّي  الّرمسيّ لةلرّتبي  دور 

 الّسابع ، حيث هي الّسن املناسب  لرتبي  األوالد يف البيت ويف املسجد أيضاً.
ءم عمُشٍر، ومفلمر قموا ، وماُضرَبموهمُم عةليها ومهمُم أمبُلنماويييد ذلك احلديث الّصحيح: )) مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني

نلمهمُم يف اُلممضماَجَع (( ، مثّ ال يزال يةلزم الرجل أن يتعاهد هذه الّذريّ  تربي  وإعداداً وجتهيزاً وإصالحاً حّت يأيت الّسّن (53) بلميلُ
أحدهم احلةلم،  الّصاحلني يف املساجد، حّّت إذا بةلغالعاشرة، فال بّد من أن يزيد يف أمره ألوالده بالصالة حّت يعيشوا مع 
 فال بّد من أن يكون هناك املعيار الواضح بني اإلميان وبني الكفر.

إذاً الرّتبي  الّصاحل  ال بّد منها، وهذه الرّتبي  أّول من يبدأ هبا األم، مثّ األب، مث املدرس ، مث اجلهات األخر  اليت هلا دور 
 يف إصالح هذه الذري .

ولكي يتّم نشر العةلم وتدريب العةلماء والقضاء عةلى اجلهل والغةلّو، البدَّ من توفري وسييف ثقايف ومعريف يقوم هبذه املهّم ، 
وهذا الوسييف هو املدرس ؛ ولذلك كان البدَّ من تكاتف اجلهود بني البيت واملسجد واملدرس ؛ لكي تتحقَّق الرّتبي  الفكريّ  

ال املسةلم  من كّل ، ومحاي  األجي-عزَّ وجلَّ -والبّد أن يكون هدف اجلميع حتقيق العبودي  هلل  اإلسالمّي  لةلّنشء املسةلم،
 .(54)ما يبعدهم عن الفهم

فالرّتبي  ليست حكرًا عةلى املساجد، بل هناك الكثري من اجلهات غري املسجد هلا دور فّعال يف حتصني الّشباب من 
 اب وبني الّناس، وهم:الّتطرف حبكم وجودهم القوي يف حياة الّشب

 الرّتبويّون والوّعاظ ودعاة اخلري والفضيةل  ودورهم يف القضاء عةلى الّتطّرف - 1
ال خيفى أّن لةلفكر الرّتبوي دوًرا عظيمًا يف تقومي العقول وتوجيهها حنو الّصواب، كما ال شكَّ أنَّ محاي  عقول الّشباب 

ّخر كّل ولتحقيق هذا الغرض فإنه جيب عةلى امليّسسات احلكومّي  أن تسواجب  عةلى الرّتبوّيني ملواجه  حتديّات العصر، 
إمكاناهتا ملا حيتاجه الرّتبويّون؛ لتحقيق هذا اهلدف وحتصني الّشباب من األفكار املنحرف ، وتوجيههم حنو الفكر املعتدل 

 اّلذي خيدم دينهم وبةلدهم وأّمتهم، وجيعةلهم عناصر فّعال  يف خدم  اجملتمع.
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، عةلى موقع ت(مقال بعنوان: أثر الرّتبي  والّتعةليم يف ّنو ظاهرة الّتطّرف، عقيل يوسلللللللللف عيدان، باحث يف الفةلسلللللللللف  اإلسلللللللللالمي  والفكر العريب من الكوي55)
 االنرتنيت: )ياهو(.

 .94/124( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  البحوث اإلسالمّي : 56)
 

 
 باء واألّمهات ودورهم يف القضاء عةلى الّتطرفاآل - 2

وذلك من خالل تعةليمهم وتوجيههم لألبناء؛ حيث إّن لآلباء واألّمهات دوراً فّعااًل يف حفظ األوالد وحتصني أفكارهم 
من و  من الّتطّرف، وذلك بنصحهم ومراقبتهم ومتابعتهم لتصرّفاهتم وصداقاهتم واّتصاالهتم واستخدامهم لوسائل املعرف ،

يع يقوم هبذا الّدور الوقائي خري مّمن ينتظر االبن يقع يف اجلرمي ، مث يقوم وجيتهد ويتعب كثرياً حلّل القضّي ، وقد ال يستط
 ذلك؛ إذ الوقاي  خري من العالج.

ملنحرف ، ومن ا وال خيفى أّن أداء هذا الّدور حيتاج إىل أن يكون األب واألّم واعيني مدركني ملا حيييف أبناءمها من األفكار 
 هنا يظهر ما عةلى آلباء واألمهات من املسيولي  اجلسيم  جتاه األوالد.

 مناهج الّتعةليم ودورها يف القضاء عةلى الّتطّرف - 3
ملناهج الّتعةليم دور قوي يف خةلق وصنع إنسان سوي معتدل نافع لدينه وأّمته، ومن هنا يقع عةلى عاتق احلكوم  إعداد 

 طريق عةلماء خمتّصني تنشر الفضيةل  والقيم اإلسالمّي  الّنبيةل  بني الّناس.مثل هذه املناهج عن 
وال بّد أن يكون يف املناهج من بيان تاّم وتفسري واضح لةلّنصوص الّدينّي ، ال أن يرّكز عةلى حفظ الّنّص وتفسريه احلريف 

 . (55)لضمان جناح الّتةلميذ يف االمتحانات، دون أن يفّكر فيه ويفهم أبعاده
 املدارس ودورها يف القضاء عةلى الّتطّرف - 4

تقوم املدارس بدور فّعال قد تعجز عنه أيّ  ميّسس  اجتماعي  أخر ، فاملدرس  تقّدم الّنصائح، والّتوجيهات الّسةليم  يف 
ةليمي  املختةلف  عاجملاالت األمنّي  وتعّزز القيم االجتماعّي  من خالل األساليب الرّتبوي  املختةلف ، كما تقّدم الّنشاطات التّ 

 املوّجه  خلدم  اجلوانب األمني ، وتطوير املناهج مبا خيدم هذا اجملال.
فمن بني األهداف اّليت جيب أن ترّكز عةليها مناهجنا سواء يف اجملال الّتخطيطي أو الّتنفيذي ما يتعةّلق بالتَّوعي  األمنّي  

مبا حيّقق  قي املعتدل، ومنع الظةلم، والعدوان، والبعد عن الّتطّرفلتحقيق أمن واستقرار اجملتمع، وااللتزام الّديين، واألخال
الّتكّيف مع اجملتمع، وتوضيح مفهوم الغةلّو بكافّ  أنواعه، ومناقش  اآلثار املرتتّب  عةليه، واملدرس  هي إحد  اخلطوات 

 .(56)األوىل يف إيقاد مشاعل العةلم وتنشئ  العةلماء تنشئ  صحيح 
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 .122-94/121( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  البحوث اإلسالمّي : 57)

 
املدرس  يف القضاء عةلى الّتطّرف أو يف محاي  اإلنسان من الّتطّرف يأيت بعد دور األب واألم، ومن هنا وال شّك أّن دور 

جيب عةلى امليّسسات الّتعةليمّي  أن تقوم بدورها يف محاي  األطفال والّشباب من األفكار املتطرّف ، وذلك عن طريق 
تهم عةلى يم واملباديء اإلسالمي  يف نفوس الّطالب، وتربيمناهجها ومن يقومون بوظيف  الّتعةليم فيها، وذلك بغرس الق

 احرتام حقوق اآلخرين، وإنشاء روح احملّب  والّتعاون بينهم، وغرس حّب الوطن فيهم، وحتذيرهم من األفكار املتطرّف .
 املسجد ودوره يف القضاء عةلى الّتطّرف – 5

 ناء اإلنسان الوسطي املعتدل املستقيم.يف ب -إذا ما أحسن استخدامه  –لةلمسجد دور إجيايّب فّعال 
فاملسجد يف اإلسالم من أهّم الّدعائم اّليت يرَّب عةليها الفرد املسةلم؛ إذ قام عةليه بناء اجملتمع املسةلم يف مجيع العصور ع  

سةلم الرّاقي، الّتاري  الّطويل، وال يزال املسجد من أقو  األركان األساسّي  لتكوين الفرد واجلماع ، وتكوين اجملتمع امل
 وذلك ألنّه ال ميكن لةلفرد أن يرتَّب روحّياً وإميانّياً وخةلقّياً واجتماعّياً وفكريًاً بغري املسجد نظًرا لدوره اخلطري، ولذلك فإنّ 

ولريّد  يف املدين  كان بناؤه املسجد؛ ليصل حبل األّم  حببل الّسماء، -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم-أّول ما بدأ به رسول اهلل 
 لّناس إىل رهّبم ليتزّودوا منه، ويعتمدوا عةليه.ا
شخصّي  ومن بعده رسال  تربويّ ، حيث إنّه كان يهتّم ببناء ال -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم-كان لةلمسجد يف عهد الّنيّب و 

واجتماعّي  وعقةلّي    اإلسالمّي  من مجيع جوانبها بناًء متكاماًل ومتوازناً، وترَّب املسةلم فيه تربي  وجدانّي  وروحانّي ، وخةلقيّ 
 وفكريّ  وفق تعاليم القرآن الكرمي والّسّن  الّنبويّ  بفهم الّسةلف الّصاحل، فاملسجد كان مبثاب  جامع  عةلمّي  عريق  يف العةلم

 .(57)واألدب
تقدمي و  وإذا أردنا أن يقوم املسجد بدوره يف العصر احلاِل، البّد من تفعيل نشاطاته مبا يتوافق مع القضايا املعاصرة،

احلةلول اإلسالمّي  هلا وعةلى رأسها قضي  األمن الفكري، ولكي يتّم ذلك الّدور البّد من حسن اختيار أئّم  املساجد، 
 وأن يكونوا ممّن يشهد هلم بالفضل والعةلم والفكر املّتزن.

خالل شرح  هلا، من والبّد من تطوير خطب املساجد يف مناقش  مشاكل اجملتمع وتقدمي احلةلول اإلسالمّي  الّصحيح 
 آيات القرآن الكرمي واألحاديث النبويّ  اّليت حتّث عةلى حتقيق األمن والّسالم، واالستقرار.
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 .124-94/123البحوث اإلسالمّي :  ( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل 58)
 .268-2/267( ينظر: حبوث ندوة أثر القرآن يف حتقيق الوسطي : 59)
 

 
كما أّن لةلمسجد دوره الفّعال يف مجع مشل أفراد اجملتمع، وإشاع  احملّب  واأللف  والّسالم بني أفراده، ونبذ العنف والفرق    

 .(58)ني، مبا حيّقق مفهوم األمن الفكري وينحسر الّتطّرف بكّل معانيه جانباً والّتناحر والّتنابذ بني املسةلم
 اإلعالم ودوره يف القضاء عةلى الّتطّرف –6

ه جيب عةلى احلكومات ، ولذا فإنّ -كما تقّدم بيان ذلك–ال خيفى دور اإلعالم الفّعال يف الرّتبي  والّتعةليم سةلبًا وإجيابًا 
املختةلف  لتنشئ  اجليل، وتربيتهم تربي  صحيح ، حيث جند أّن اإلعالم يدخل يف داخل كّل أن تسّخر وسائل اإلعالم 

إنسان صغرياً كان أو كبرياً، وييثّر فيه سةلباً وإجياباً، ولذلك ينبغي أن يستخدم هذا اإلعالم يف جانبه اإلجيايب، حّّت يعّد 
 جيالً صاحلاً بعيداً عن الغةلو والّتطّرف.

 ألخر  لةلقضاء عةلى الّتطّرف: ترسي  مفاهيم الّسةلم االجتماعيومن الوسائل ا –7
حيث أرسى القرآن الكرمي مفاهيم الّسالم يف سور عديدة وآيات كثرية، حّّت أصبح الّسالم الّسم  البارزة هلذا الّدين ليس 

ىل الّسةلم وهتم إيف حال الّسةلم فحسب، بل ويف احلرب ومع األعداء، ألّن هذا الّدين حيرص عةلى كسب أعدائه، ودع
بدالً من خماصمتهم، وألّن دين اإلسالم جاء هلداي  الّناس كافّ  إىل سبيل اهلل تعاىل، فمقصده التآلف ودفع الّتنازع، ونشر 

 الّسالم يف أرجاء العامل، وذلك ما دلت عةليه اآليات الكثرية اليت تضمنت مادة )سةلم( وما يف معناه من 
افًَّ  ومالم تلمتََّبعموا خمطموماَت الشَُّيطماَن إَ  األمن واإلصالح، قال تعاىل: ] ا الََّذينم آممنموا اُدخمةلموا يف الس ةُلَم كم نَّهم لمكمُم عمدمو  يما أميل هم

 (.208ممَبنٌي [)سورة البقرة: 
م جم : ] يما أمُهلم اُلَكتماَب قمُد -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم-وقال عن منهج هذا القرآن العظيم ورسوله الكرمي  اءمكمُم رمسمولمنما يلمبلمني 

َثرٍي قمُد جماءمكمُم َمنم الةلََّه نموٌر ومَكتماٌب  َثريًا ممَّا كمُنتمُم ختمُفمونم َمنم اُلَكتماَب وميلمُعفمو عمُن كم َبنٌي يلمُهَدي بََه الةلَّهم ممَن اتلَّبمعم رَُضومانمهم مم لمكمُم كم
َم ومخيمُرَجمهمُم َمنم الظ ةلم   (.16 - 15: مماَت َإىلم الن وَر بََإُذنََه وميلمُهَديَهُم َإىلم َصرماٍط ممُستمَقيٍم [ )سورة املائدةسمبملم السَّالم

عم اُلعمةَليمم [ )سورة يوقال جل شأنه يف سياق آيات القتال: ] ومَإُن جمنمحموا لةلسَّةُلَم فماُجنمُح هلمما ومتلمومكَُّل عمةلمى الةلََّه َإنَّهم هموم السَّمَ  
(، فأمر اهلل املسةلمني بأن ال يأنفوا من الّسةلم، وأن يوافقوا من سأله منهم؛ ألنّه أصل منهج الّرسال  61 األنفال:
 .(59)اخلامت 
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 الخاتمة وأهّم النتائج والّتوصيات:

 ظهر من خالل هذه الورق  البحثّي  ما يأيت:
حابًّا فيما بينه، اهلّدام  واملنحرف ، وجعةله جمتمعًا متإّن الّتعةليم الّديين ضروري حلفظ اجملتمع وحتصينه من األفكار  – 1

مساملاً مع غريه، فينبغي االهتمام به، وعدم هتميشه، وجعةله ماّدة أساسّي  يف املدارس من حيث احملتو ، ووقته يف اجلدول 
 األسبوعي.

م باسم الّدين، ملسةلمني وإباح  دمهالغةلو والّتطّرف له أنواع عديدة، ولكن نوعه اخلطري هو اّلذي ييّدي إىل تكفري ا – 2
وهتديد أمن وأمان اجملتمعات اآلمن ، وتبنّي من خالل البحث أّن اإلسالم بريء ممّا يفعةله هيالء اجلاهةلون املتطرّفون باسم 

 اإلسالم من هذه اجلرائم الّشنيع .
ّساس ، حيث الّتدّين من قبل بعض ال من أسباب ظهور الّتطّرف إمهال الّدين وعدم االلتزام بأسسه ومبادئه، وحمارب  -3

يعةلنون احلرب عةلى الّدين نفسه وشعائره حتت عنوان الّتطّرف الّديين، وهذا من الّتطّرف أيضاً؛ إذ كما أّن الغاِل يف الّدين 
 متطّرف كذلك اجلايف عنه؛ ألّطما خرجا من وسيف الّدين إىل طرف منه.

ةلماء ظر، أو جهل بالّدين وأهدافه وأصوله، كما أّن عدم احرتام الّشباب لةلعالّتطّرف الّديين سببه سوء فقه أو قصر ن– 4
القدامى والّرجوع إليهم يف الفتو  وتعةّلم الّدين، وعدم االّطالع عةلى آراء اآلخرين، وضيق فكرهم حلصر املصادر والّشيوخ 

 عندهم، من أسباب الّتطّرف الّديين.
أيضًا من األسباب اّليت تيّدي بالّشباب إىل الّتطرف، وبالقضاء عةلى هذه  الفقر والظةلم وعدم وجود العدال  هي  - 5

 األسباب نستطيع أن نسّد بعضاً من املنافذ اّليت يأيت منها الغةلو والّتطّرف.
تكفري و لةلّتطّرف الّديين آثار سّيئ  عةلى األّم  اإلسالمّي  عةلى مّر الّتاري ، منها: االنغالق الفكري، والّتعّصب الّديين،  – 6

 بعضهم بعضاً وإباح  دمائهم، وقتةلهم، وختريب البالد، والقضاء عةلى التطّور واالبتكار واإلبداع بني املسةلني.
لةلقضاء عةلى الّتطّرف ال بّد من الّرجوع إىل الّدين واالهتمام به وتربي  األبناء عةلى الّتمّسك به، وختريج دعاة فقهاء -7

 حمّل ثق  الّناس، حّّت يرجعوا إليهم، ويقضوا بذلك عةلى من ال إحاط  له بالّدين واعيني أكادميّيني ورعني يكونون يف
 وتصّدر لةلفتو .
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لآلباء واألّمهات واملدارس ومناهج الّتعةليم دور فّعال يف صناع  الفرد الّصاحل، وحتصني الّشباب من األفكار املتطرّف   –8

 لكي يستطيعوا ويعرفوا أن يقوموا بواجبهم. بشرط أن تقوم احلكومات بتأهيل أصحاب هذه األدوار؛
يوصي البحث احلكومات وأصحاب القرار يف العامل اإلسالمي أن يقوموا بتفعيل الّتعةليم الّديين يف جمتمعاهتم لتوعي   – 9

، تالّناس، وعرض الّصورة الّصحيح  لْلسالم، وذلك عن طريق اجلوامع واملدارس واجلامعات وإقام  الّندوات وامليمترا
 وعرض كّل ذلك يف وسائل اإلعالم املختةلف .

كما يوصي أصحاب القرار يف العامل اإلسالمي أن يطّبقوا اإلسالم يف بالدهم، وأن مينعوا املنكرات والّرذائل،   – 10
وينشروا الفضل والعدال ؛ لكي مينعوا بذلك امل ّررات ألشخاص يقومون باإلرهاب والّتطّرف باسم اجلهاد واإلسالم، 

 مشّوهني معىن اجلهاد وصورة اإلسالم أمام الّناس أمجعني.
 المصادر والمراجع:

 القرآن الكرمي
د بن حممد الغزاِل: )ت  – 1 ّّ  بريوت، )د.ت(، و)د.ط(. –هل(، دار املعرف  505إحياء عةلوم الّدين،أبوحامد حمّم
ي، حتقيق: إبراهيم بن يعقوب الكالباذي البخار حبر الفوائد املشهور مبعاين األخبار، أبوبكر حممد بن أيب إسحاق  – 2

 -هل 1420، 1أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العةلمّي ، بريوت، لبنان، ط –حممد حسن حممد حسن إمساعيل 
 م.1999

 فحبوث ندوة أثر القرآن الكرمي يف حتقيق الوسطّي  ودفع الغةلّو، جمموع  من العةلماء، وزارة الشيون اإلسالمي  واألوقا - 3
 هل. 1425، 2والّدعوة واإلرشاد، املمةلك  العربّي  الّسعودي ، ط

، 1تفسرياجلاللني، اجلالالن: حمّمد بن أمحد احملةّلي، وعبدالرمحن بن أيب بكر الّسيوطي، داراحلديث، القاهرة، ط - 4
 )د.ت(.

و جعفر، خالد الط ي أبتفسري الّط ي: )جامع البيان عن تأوي آلي القرآن (، حمّمد بن جرير بن يزيد بن  - 5
 هل، )د.ط(.1405دارالفكر، بريوت، 

تفسري القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دارالّشعب، القاهرة، )د.ت(،  – 6
 و)د.ط(.
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ّسوريت،املنشورات طّاهر حمّمد التفسري جماهد، جماهد بن ج  املخزومي الّتابعي أبو احلّجاج، حتقيق: عبدالّرمحن ال – 7

 العةلمّي ،بريوت ،)د.ت(، و)د.ط(.
هل 1401تفسري ابن كثري: تفسريالقرآن العظيم،إمساعيل بن عمر بن كثري الّدمشقي أبو الفداء،دارالفكر، بريوت،  - 8

 )د.ط(.
، 3ي، الرّياض، طاإلمام الّشافع الّتيسري بشرح اجلامع الّصغري،اإلمام احلافظ زين الدين عبدالّرؤوف املناوي،مكتب  – 9

 م.1988 -هل 1408
 م.1998، 4احلّق املّر، حمّمد الغزاِل، دار الّشروق، القاهرة، مصر، ط - 10
احلوار الّديين ودوره يف مواجه  الّتطّرف الّديين واإلرهاب، إعداد: أ د . حمّمد خةليف  حسن، مدير مركز الّدراسات  - 11

 مصر.الّشرقي ، جامع  القاهرة، 
 اخلالص  يف فقه األقةلّيات، مجع وإعداد: عةلي بن نايف الّشحود، )د.ط(، و)د.ت(. - 12
دور الرّتبي  األخالقّي  اإلسالمي  يف بناء الفرد واجملتمع واحلضارة اإلنسانّي ، د.مقداد ياجلن، دار الّشروق، القاهرة،  - 13

 م.1983هل، 1403، 1مصر، ط
القرآن العظيم والّسبع املثاين،العالّم  أبوالفضل شهاب الّدين الّسيد حممود األلوسي روح املعاين يف تفسري  - 14
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Abstract 

 

This study examines the (the election of Board of Directors for Shareholding 

Company and its membership conditions in Bahraini Law and Islamic Law).  

The objective of research is to enhance the performance of Board of Directors 

through the applying of governance rules. The research defined the concept of 

Shareholding Company and its governance. Then he discussed the provision of 

election of directors. After that, he presented the conditions for membership of Board 

of Directors. Finally, he shaded lights on the stand of Islamic Law from the way of 

election of Board of Directors. The study found that the way of choosing Directors 

is in compliance with Islamic Law.      

The researcher used the descriptive, analytical, inductive and comparative 

methodology. 

Keywords: Shareholding Company- Board of Directors - Governance Rules- 

Election of Board of Directors – Membership of Board of Directors- Islamic Law.        
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 ملخص ال

انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة وشروط العضوية فيه )ه الورق  البحثي  إىل تناول موضوع هذهتدف 
بعمل جمالس  لك هبدف االرتقاءوذ، في ظل قواعد الحوكمة: دراسة في القانون البحريني مقارنة بالشريعة اإلسالمية(

املشروعات االقتصادي  العمالق  لةلدول ، سواء أكانت مشروعات جتاري  أم صناعي ، اإلدارة يف شركات املسامه ، لتحقيق 
 ا االرتقاء إال من خالل مراعاة قواعد حوكم ذمبا يصب يف مصةلح  املتعامةلني كاف  مع تةلك الشركات، وال حيصل ه

اإلدارات،  ر قواعد تكوين جمالسالشركات اليت أولت تنظيم عمل إدارات شركات املسامه  اهتماًما بالًغا، من خالل تطوي
وشروط العضوي  فيها، وقد مت معاجل  موضوع الورق  من خالل بيان مفهوم شرك  املسامه ، ومفهوم احلوكم ، مث تناول 
أحكام انتخاب جمةلس اإلدارة، وشروط العضوي  فيه، مع مناقش  موقف الشريع  اإلسالمي  من طريق  تشكيل جمةلس 

حث إىل عدد من النتائج أمهها؛ أن الشريع  اإلسالمي  مل متنع بشأن إدارة الشرك  أي  قواعد اإلدارة، وقد خةلص البا
تنظيمي  لضبط عمةلها، من أجل حتقيق مصاحل الشرك ، وتنمي  مواردها، وقد تناول الباحث املوضوع باستخدام املنهج 

 املنهج االستقرائي، ومنهج املقارن .و الوصفي، واملنهج التحةليةلي، 

لشريع  ا -احلوكم  -شروط العضوي  يف جمةلس اإلدارة -انتخاب جمةلس اإلدارة -مات املفتاحي : شرك  املسامه الكةل
 اإلسالمي .        
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 وما بعدها. 244م(. الوسيط يف شرح التشريعات التجاري . عمان: دار الثقاف  لةلنشر والتوزيع، ص2008العكيةلي، عزيز. )  1

 
 المقدمة

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عةلى سيدنا حممد بن عبد اهلل، وعةلى آله وصحبه ومن وااله.
ت أم املسامه  يف استغالهلا يف حتقيق املشروعات االقتصادي  العمالق  لةلدول ، جتاري  كانألمهي  الكربى لشركات فنظرًا ل

صناعي ، فقد تدخَّل املشرِّع يف مجيع الدول، ونظَّم تأسيسها ونشاطها بقواعد قانوني  آمرة، وخصوًصا املسائل املتعةلق  
فةلم يسندها إىل جمموع  من األشخاص، وإمنا  بإدارة الشرك ، إذ نظَّمها بشكل خمتةلف عن بقي  الشركات األخرى،

أسندها إىل عدد من اهليئات بعضها يتوىل اإلدارة الفعةلي ، والبعض اآلخر يتوىل مهم  الرقاب  واإلشراف، هذه اهليئات 
 تتمثل يف جمةلس اإلدارة، واجلمعي  العام  العادي ، وغري العادي ، وفئ  مدققي احلسابات.

  الرئيس  املوكل إليها إدارة الشرك ، ووضع األهداف والسياسات هلا؛ فهو مبثاب  اليد الطوىل يف ويعد جمةلس اإلدارة اهليئ
وضع اخلطط واالسرتاتيجيات لتنفيذ أعمال الشرك  وأغراضها اليت أنشئت من أجةلها، ومن مثَّ فهو يقوم عمةلًيا بتوجيه 

 ، ومصةلح  أمثل ألموال الشرك ، مبا يصبُّ يف مصةلح  الشرك أعمال الشرك ، واختاذ القرارات بالطريق  اليت تضمن استغالاًل 
 .1أصحاب املصةلح  من املسامهني وغريهم

ونظرًا لةلسةلطات واالختصاصات اليت يتمتع هبا جمةلس اإلدارة يف إدارة شرك  املسامه ، فقد اهتمَّ املشرِّع البحريين بوضع 
( لسن  21رقم )بحريين الالقواعد املتعةلق  بتكوينه، وشروط العضوي  فيه، لكنَّ هذه القواعد اليت وضعها قانون الشركات 

ل ل اليت تتعةلق مبجةلس اإلدارة كاف ، وفًقا لقواعد احلوكم  اليت تضمن له أفضأصبحت قاصرة عن تنظيم املسائ 2001
أن يتناول قواعد انتخاب جمةلس اإلدارة، وشروط العضوي  فيه بشيء من  الباحث ارتأىالطرق لتحقيق أهدافه، ولذا 

لنصوص لةلنظام و إضاف  بعض اضرورة تعديل، أنشر الوعي لدى املنظم البحريين ب االهتمام، والرتكيز، والعناي ، من أجل
 القانوين املتعةلق بإدارة الشرك ، مبا حيقق إدارة أقوى وأفضل لةلشرك .
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به املساهم يف الشرك ، وهو يقابل حص  الشريك يف شركات األشخاص، ويتمثل السهم يف صك يُعطى يعرف السهم بأنه "النصيب الذي يشرتك  2 
وزي فلةلمساهم ويكون وسيةل  يف إثبات حقوقه يف الشرك ، ويندمج احلق يف الصك حبيث يكون التنازل عن السهم يف درج  التنازل عن احلق"، سامي، 

 .288، ص5العام  واخلاص . عمَّان: دار الثقاف  لةلنشر والتوزيع، ط األحكام -م(. الشركات التجاري 2010حممد. )
قد نشأت عام و جدير باإلشارة إىل أن هذه املنظم  هي منظم  دولي ، مكون  أساًسا من جمموع  من الدول املتقدم  اليت تتبىن نظام اقتصاد السوق احلر،  3 

عةلى إدارة خط  مارشال إلعادة إعمار أوروبا بعد احلرب العاملي  الثاني ، وبعد مدة مت توسيع م عن منظم  التعاون االقتصادي األورويب، لةلمساعدة 1948
م مت إصالحها لتكون منظم  التعاون االقتصادي والتنمي ، ومن أهم أهدافها حتديد املمارسات اجليدة، 1960عضويتها لتشمل دواًل غري أوروبي ، ويف عام 

 
 المبحث األول: مفهوم شركة المساهمة

( 63املادة ) هارّفتع ذورد تعريف شرك  املسامه  يف العديد من قوانني الشركات العربي ، ومنها قانون الشركات البحريين، إ
بأهنا تةلك الشرك  اليت "تتكون من عدد من األشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابةل  لةلتداول، وال  كورذ امل القانونمن 

 يكونون مسؤولني عن ديون الشرك  والتزاماهتا إال مبقدار قيم  أسهمهم".  
ن الشركات مويالحظ الباحث من خالل التعريف السابق أنه يشتمل عةلى عناصر أساسي  متيز شركات املسامه  عن غريها 

 األخرى، وتتةلخص وفًقا لآليت:
شرك  املسامه  تتكون من عدد من األشخاص املسامهني الذين يعدون أعضاء يف الشرك ، وبالتايل فإنه ال ميكن أن  -1

 تتكون من شخص واحد.
اهلا، ثل يف الواقع رأ  مالشرك  املتساوي  القيم  اليت مت 2بعمةلي  االكتتاب يف أسهم ه الشرك  املالي ذيقوم الشركاء يف ه -2

 وبعد متكن املسامهني من أداء قيمتها، تكون هذه األسهم قابةل  لةلتداول يف سوق األوراق املالي .
 ال تتم مساءل  املسامهني يف الشرك  عن التزامات الشرك  إال بقدر قيم  األسهم اليت اكتتبوا فيها.  -3

ن غرض ي حتمةله مستمد مذوهو أن االسم ال أيًضا هذه الشرك ، متتاز هباخصائص أخرى غري أنه يف املقابل توجد 
سم شرك  من شركات األموال تتكون من عدد من املسامهني، وينقا ميكن لةلباحث تعريف شرك  املسامه  بأهنا ذإنشائها، ول

ني يف القانون، برأ  ماهلا إىل أسهم متساوي  القيم  يكتتب فيها املسامهون، وميكن تداول هذه األسهم عةلى الوجه امل
وتقتصر مسؤولي  املسامهني عن التزامات الشرك  مبقدار قيم  أسهمهم، ويكون لةلشرك  اسم جتاري مستمد من الغرض 

 من إنشائها.       

 : مفهوم حوكمة شركات المساهمةالثانيالمبحث 
بأهنا النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات،  حلوكم ا (OECD) 3االقتصادي والتنمي  منظَّم  التعاون عرفت 

 ومراقبتها، وتوجيهها، وإنَّ هيكل حوكم  الشركات حيدِّد توزيع احلقوق واملسؤوليات بني خمتةلف األطراف املعني  بالشرك ، 
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 ، فهي تشكل منتدى ميكن أن يكون حافزًا قويًا لتحسني السياسات، وتنفيذها عن طريق سن قوانني غري مةلزم  ميكن أن وتنسيق السياسات احملةلي  والدولي
تؤدي أحيانًا إىل معاهدات مةلزم ، ويوجد هبا حالًيا أربع  وثالثون عضًوا، لةلتفصيل انظر موقع املنظم  اآليت: 

http://www.oecd.org/about/history 
 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6778يف املنظم  لةلحوكم  موقع املنظم  ذاهتا اآليت: انظر يف تعر  4
 .9-3، ص2التجارب(. اإلسكندري : الدار اجلامعي ، ط -املبادئ -م(. حوكم  الشركات )املفاهيم2007محاد، طارق عبد العال. ) 5 
ومعايريها مع إشارة خاص  لنمط تطبيقها يف مصر. ورق  عمل مقدم  إىل املركز املصري لةلدراسات م(. حمددات احلوكم  2007يوسف، حممد حسن. )6

م(. حوكم  الشركات ومعاجل  الفساد املايل واإلداري. 2006، سةليمان، حممد مصطفى. )15االقتصادي ، املركز املصري لةلدراسات االقتصادي ، القاهرة. ص
م(. فصل السةلطات وصالحيات جمةلس اإلدارة والشركات العائةلي . ورق  مقدم  إىل 2007ما بعدها، اليايف، موفق. )و  15اإلسكندري : الدار اجلامعي . ص

 .138مؤمتر حوكم  الشركات وأسواق املال العربي ، املنظم  العربي  لةلتنمي  اإلداري ، جامع  الدول العربي ، القاهرة. ص

 
وضح هيكل احلوكم  ويمثل جمةلس اإلدارة، واملديرين التنفيذيني، واملسامهني، واألطراف األخرى ذات املصةلح  يف الشرك ، 

 .4املبادئ والقواعد عند اختاذ القرار يف الشركات
 حنو تعريف احلوكم  بأهنا نظام، أو إطار كامل لضبط إدارة توجه املنظم يظهر لةلباحث  السابق؛ ومن خالل التعريف

حيح، من خالل مسارها الص شرك  املسامه ، والتحكم بقراراهتا، واحلد من تأثريات قرارات املديرين يف احنراف الشرك  عن
تعزيز قيم الشفافي ، واإلفصاح عن املعةلومات املرتبط ، وتعزيز أعمال الرقاب  الداخةلي ، واخلارجي  عةلى إدارة الشرك ، مبا 

 يكفل رفع كفاءة أداء الشرك ، وضبط املصاحل املتشابك  بني مجيع األطراف املرتبط  بالشرك .    
"النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال املنظم ، ومراقبتها عةلى أعةلى بأهنا م  كما يعرف بعض الباحثني احلوك

 مستوى، من أجل حتقيق أهدافها، والوفاء باملعايري الالزم  لةلمسؤولي ، والنزاه ، والشفافي ".

خاطر، ملويضيف أيًضا "هي اإلجراءات املستخدم  بواسط  ممثةلي أصحاب املصةلح  يف املنظم ، لتوفري إشراف عةلى ا
 .5ورقاب  املخاطر اليت تقوم هبا اإلدارة"

 إدارة املخاطر، واختاذ التدابري الرقابي ، وخصوًصا من اجلهاتوواضح من خالل التعريف السابق؛ أنه يؤكد عةلى أمهي  
امل من احتماالت تعرض الشرك  خلسائر مالي ، وكيفي  التع -إىل أدىن قدر ممكن-الرقابي  الداخةلي  يف الشرك ، لةلحد 

 معها يف حال وقوعها، يعد من الوظائف الرئيس  لةلجهات الرقابي  الداخةلي . 

ك  هوم حوكم  الشركات إىل جمموع  القوانني، والتشريعات اليت حتدد العالق  التعاقدي  بني إدارة الشر وبعبارة أخرى يشري مف
من ناحي ، ومحةل  األسهم، واألطراف األخرى ذات املصاحل املتشابك ، مثل الدائنني، والعامةلني، واملورِّدين من ناحي  

 .6افأخرى، حيث حتدد تةلك القوانني حقوق، وواجبات مجيع األطر 
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مل إدارة تقوم بتنظيم ع، حيث م  كامةل  من التشريعات القانوني ويرى الباحث أن قواعد احلوكم  متثل إطارًا، أو حز 

الشركات، وحتديًدا عمل جمةلس اإلدارة يف شركات املسامه ، ومسأل  تعيينه، وجلانه املنبثق  عنه، وبيان سةلطاته، وواجباته، 
ما هتدف تةلك ك،  ي  عةلى أعمال الشرك  وحساباهتاعات الرقاب  الداخةلي ، واخلارجومسؤوليته، وتنظيم قواعد، وتشري

التشريعات إىل توفري احلماي  الكامةل  حلقوق األطراف كاف ، املرتبط  مصاحلهم بالشرك ، من خالل تفعيل مشارك  املسامهني 
، مةلني كاف  مع الشرك  عةلى املعةلوماتيف اجتماعات اجلمعي  العام  العادي ، وغري العادي  لةلشرك ، واطالع املتعا

 والسجالت، والبيانات املتعةلق  هبا.
يرى الباحث أنه ميكن تعريف حوكم  شركات املسامه  بأهنا جمموع  من القواعد، واملعايري هتدف وبناء عةلى ما تقدم؛ 

طراف املختةلف ، بني مصاحل األ إىل توجيه سةلطات إدارة الشرك ، وتنظيم عمةلها حنو حتقيق مصاحل الشرك ، وإقام  التوازن
من خالل فرض جمموع  من اآلليات الرقابي  الداخةلي ، واخلارجي  عةلى أعماهلا، وتعزيز قيم املسؤولي ، واإلفصاح، 

 والشفافي ، الكفيةل  حبماي  أصول الشرك ، ورفع كفاءهتا يف األداء، ومنع احنراف اإلدارة عن مسارها الصحيح.    
 خاب مجلس اإلدارة في ظل قواعد الحوكمة:المبحث الثالث: انت

تنظم القوانني عادة مسأل  تكوين جمةلس إدارة شرك  املسامه  وتشكيةله، من حيث عدد األعضاء الداخةلني يف تكوين 
اجملةلس، واجله  املختص  بانتخاب أعضاء اجملةلس، ونوعي  أعضاء اجملةلس، ومدة العضوي  فيه، وانتهائها، باإلضاف  إىل 

 الواجب توافرها يف أعضاء اجملةلس.الشروط 
هذه املسائل مبجمةلها، غري أن بعض تةلك القواعد يف الواقع  2001( لسن  21وقد نظم قانون الشركات البحريين رقم ) 

مع معايري احلوكم  احلديث  الواردة يف ميثاق حوكم  الشركات، وحتتاج إىل شيء  -حسب رأي الباحث   –ال تتماشى 
 ديل من املشرِّع البحريين.من اإلضاف  والتع

اهتم قانون الشركات، وقواعد احلوكم  بتحديد مسأل  انتخاب جمةلس اإلدارة، من خالل توضيح عدد أعضاء اجملةلس،  وقد
 ومدة عضويته، وآلي  االنتخاب، وضرورة حتقيق التوازن بني أعضاء اجملةلس.
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 .30كات ودور أعضاء جمالس اإلدارة واملديرين التنفيذيني. اإلسكندري : الدار اجلامعي .  صم(. حوكم  الشر 2008سةليمان، حممد مصطفى. ) 7
 ( من قانون الشركات البحريين. 172انظر املادة ) 8 
918Corporate Governance Code of Bahrain. P.  ا أقصى؛ من أجل جتنب ، وقد فسر امليثاق سبب حتديد مخس  عشر عضًوا بوصفه حدًّ

دة اتضخم عدد األعضاء يف جمةلس اإلدارة، مما يؤدي إىل صعوب  اختاذ قرارات مؤثرة فيه، كما أن فتح اجملال خلمس  عشر عضًوا يساعد عةلى استف مشكةل 
 الشرك  من خمتةلف اخلربات واالجتاهات.   

 . 261م(. الشركات التجاري . اإلسكندري : دار الفكر اجلامعي. ص2008طه، مصطفى كمال. )10
 ( من الالئح  التنفيذي  لقانون الشركات البحريين. 97ظر املادة )ان 11 
 ( من قانون الشركات البحريين. 172انظر املادة ) 12 
 ( من قانون الشركات البحريين. 198انظر املادة ) 13 

 
 المطلب األول: عدد أعضاء المجلس ومدة عضويته:

األمثل جملةلس إدارة شرك  املسامه  من النقاط املهم  اليت جيب أخذها يف احلسبان عند تكوين جمةلس إدارة  يعد احلجم
 .  7فاعل

ووفًقا لقانون الشركات البحريين؛ فإن نظام الشرك  هو الذي حيدد طريق  تكوين جمةلس اإلدارة، بشرط أال يقل العدد عن 
ا أقصى، وفق ما نصت عةليه قواعد احلوكم  البحريني ، وال يتجاوز مخس  عشر عضًوا 8مخس  أعضاء  .9بوصفه حدًّ

ويرى الباحث أن حتديد احلد األدىن لألعضاء، وهو مخس  أعضاء لتشكيل جمةلس اإلدارة أمر حسن، وذلك لضمان 
 تسيري أعمال الشرك  بفعالي ، بشكل يساهم يف أداء النشاطات االقتصادي ، لتعزيز اقتصاد الدول .   

إىل أن العدد ينبغي أن يكون فرديًا، كي يسهل اختاذ القرارات  -وهو حمق يف ذلك - 10لذلك؛ يرى بعض الباحثني وتبًعا
 باألغةلبي .

وتكون مدة والي  العضو يف جمةلس اإلدارة وفًقا لةلمدة املبين  بنظام الشرك ، بشرط أال تزيد مدة العضوي  عةلى ثالث 
يني دارة الذي انتهت مدة واليته ملدة أخرى، ويعد جتديد العضوي  مبثاب  تعسنوات، وجيوز جتديد عضوي  عضو جمةلس اإل

 .11جديد، تسري عةليه األحكام والشروط كاف ، وتكون تةلك اليت تسري عةلى االنتخاب ألول مرة
 ،12هرمتديد مدة العضوي  مبا ال يتجاوز ست  أش -بناء عةلى طةلب جمةلس اإلدارة –وحيق لةلوزير املعين بشؤون التجارة 

ولعل السبب يف ذلك؛ هو أن مدة العضوي  حتتسب من تاريخ انعقاد اجلمعي  العام  اليت جرى فيها االنتخاب، إىل تاريخ 
انعقاد اجلمعي  العام  السنوي  اليت تةليها، ويقوم جمةلس اإلدارة بدعوة اجلمعي  العام  لةلشرك  لالجتماع خالل الشهور الست  

 ، لتنتخب جمةلس إدارة جديد حيل حمل القدمي من تاريخ انتخابه، ويقوم جمةلس اإلدارة 13شرك التالي  لنهاي  السن  املالي  لةل
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 ( من قانون الشركات البحريين. 180املادة ) 14 
 ( من قانون الشركات البحريين. 179املادة ) 15 

 .241م(. الوسيط يف شرح التشريعات التجاري . مصدر سابق، ص2008عكيةلي، عزيز. ) انظر ال16

 
القدمي باالستمرار يف أداء عمةله إىل أن يتم انتخاب جمةلس اإلدارة اجلديد، بشرط أال تتجاوز مدة التأخري يف االنتخاب 

 تجارة. فق  عةلى تةلك املدة من الوزير املعين بشؤون الست  أشهر من تاريخ انتهاء مدة اجملةلس القائم، ويصدر قرار باملوا
وقد أخذ قانون الشركات البحريين مبفهوم العضو البديل بتقييداته؛ فإذا أراد أحد أعضاء جمةلس اإلدارة أن يتغيب عن 

د ب حضور اجتماع جمةلس اإلدارة، فيحق له أن ينيب عنه غريه يف احلضور، بشرط أن ينص عةلى ذلك نظام الشرك ، وال
أن يكون العضو النائب من أعضاء اجملةلس، أو ممثاًل لةلشخص املعنوي العام الذي ميثةله العضو األصيل، وال جيوز أن 
يكون هناك أكثر من شخصني بوصفهما عضوين نائبني يف اجملةلس، ويشرتط أال يقل عدد األعضاء احلاضرين بأنفسهم 

ةلس وجيب أن تكون اإلناب  خاص  ومكتوب ، ويتم إرساهلا إىل جمعن نصف عدد أعضاء اجملةلس، مبا فيهم رئيس اجملةلس، 
 .14اإلدارة قبل عقد اجلةلس  بثالث  أيام عةلى األقل

وقد أحسن املشرِّع البحريين صنًعا، حينما أشار إىل حال  استقدام أعضاء جدد يف اجملةلس يف حال شغر مركز العضو، 
ةل  صوات يف آخر انتخاب لةلمجةلس، وتكون مدة العضو اجلديد مكمففي هذه احلال  حيل حمةله العضو التايل يف عدد األ

ملدة سةلفه، ويف حال عدم توافر ذلك العضو ينتخب اجملةلس باقرتاع سري من حيل حمةله من بني عدد من املرشحني يزكيهم 
راكز األصةلي ، ملعضوان من أعضاء اجملةلس عةلى األقل حىت أول انعقاد لةلجمعي  العام ، وإذا بةلغت املراكز الشاغرة ربع ا

فيتعني عةلى جمةلس اإلدارة دعوة اجلمعي  العام  العادي  لالنعقاد خالل شهرين من تاريخ شغر آخر مركز لتنتخب من 
يشغر تةلك املراكز، وإذا جتاوزت املراكز الشاغرة نصف األعضاء، فيعد اجملةلس منحاًل، وتتم الدعوة إىل انتخابات جمةلس 

 .15إدارة جديد لةلشرك 
 الثاني: آلية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:المطلب 

اهتم قانون الشركات البحريين بآلي  انتخاب أعضاء جمةلس اإلدارة، ووفًقا لةلقانون املذكور؛ فإن اجلمعي  العام  العادي  
ختتار أعضاء جمةلس اإلدارة باألغةلبي  النسبي  لألصوات الصحيح ، مبعىن أن حيوز كل عضو عةلى العدد األكرب من 
األصوات، وال يشرتط حصوله عةلى أصوات متثل أكثر من نصف عدد األسهم املمثةل  يف االجتماع، أي ال يشرتط 

 ، ويكون التصويت عةلى انتخاب 16حصول املنتَخب عةلى األغةلبي  املطةلق  وإمنا تكفي فقط األغةلبي  النسبي  البسيط 
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 /أ( من قانون الشركات البحريين.206( و )176انظر املادتني )17 
 .2014( لسن  50( الفقرة األوىل من قانون الشركات البحريين، واملعدل  بقانون رقم )175املادة ) 18 
 ( من قانون الشركات البحريين. 97املادة ) 19 
 ( من قانون الشركات البحريين. 176املادة ) 20 

 ( من قانون الشركات البحريين.106انظر املادة ) 21
 22 p. 20Corporate Governance Code of Bahrain,  
 23 Principle (4/1) of Corporate Governance Code of Bahrain. 

 
أو أكثر من رأ  املال أن ينتخب أعضاء  %10ك ، وحيق ملن ميةل17أعضاء جمةلس اإلدارة بطريق  االقرتاع السري

 . 18اجملةلس
، وجيوز أن ينص يف نظام الشرك  عةلى 19أما بالنسب  ألعضاء جمةلس اإلدارة األول فتقوم اجلمعي  التأسيسي  بانتخاهبم

 .20انتخاب عدد ال يتجاوز نصف أعضائه من بني مؤسسي الشرك 
رة املؤسسني عةلى إدارة الشرك  يف بداي  سري عمةلها بشكل أفضل؛ ولعلَّ احلكم  من ذلك وفًقا لرأي الباحث هو قد

بوصفهم أصحاب فكرة مشروع الشرك ، كما أن قانون الشركات قد رتَّب املسؤولي  التضامني  عةلى املؤسسني يف تعامالهتم 
 ، مما يقتضي أن يشاركوا يف إدارة الشرك ، محاي  ملصاحلهم.21مع الشرك  حتت التأسيس

قواعد احلوكم  البحريني  إىل إمكاني  تبين الشرك  يف التصويت ألسةلوب التصويت الرتاكمي عةلى مرشحي وقد أشارت 
، ومقتضى أسةلوب التصويت الرتاكمي؛ أن يكون لكل مساهم عدد من األصوات يساوي عدد 22أعضاء جمةلس اإلدارة

ن خيتارهم من ة، أو أن يقوم بتوزيعها بني ماألسهم اليت ميةلكها، ويقوم بالتصويت هبا ملرشح واحد لعضوي  جمةلس اإلدار 
املرشحني دون حصول تكرار هلذه األصوات، وفًقا ملا يقرره املساهم، كما ميكن هذا األسةلوب من التصويت ذوي األسهم 
غري املسيطرة يف الشرك  من اختيار من ميثةلهم داخل جمةلس اإلدارة، مبا يعزز حقوقهم، ويرى الباحث استحسان ما أشارت 

ليه قواعد احلوكم ، كما يوصي بتبين شركات املسامه  هذا النظام من التصويت بداًل من التصويت العادي الذي ال إ
ميكن صاحبه من جتزئ  األصوات، فإما أن يقوم بالتصويت بكل أسهمه، أو ال يقوم بالتصويت، كما أن أسةلوب التصويت 

 من اختيار ممثل هلم يف جمةلس اإلدارة.  العادي ال ميكن ذوي األسهم غري املسيطرة يف الشرك  
وحسًنا فعةلت قواعد احلوكم  البحريني ، حينما حددت طريق  تعيني عضو جمةلس إدارة جديد، من خالل جلن  التعيينات، 

 . 23أو الرتشيحات املكون  من أعضاء مستقةلني، إذ تضع معايري واضح ، وتعطي التوصيات بالتعيني إىل جمةلس اإلدارة
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يتكون بالكامل  يتأخذ بعض الدول مثل أملانيا مبفهوم جمةلس اإلدارة ذي الطبقتني، أو اجملةلسني، إذ يتكون جمةلس اإلدارة من جمةلسني: اجملةلس اإلشرايف الذ 24 
ملقابل خيضع لةلمساءل  عن ا من أعضاء غري تنفيذيني، وجمةلس مديرين يتكون من أعضاء تنفيذيني، ويقوم اجملةلس التنفيذي باملهام اإلداري  لةلشرك ، لكنه يف

يل، مارك. سأخطائه يف اإلدارة، أمام اجملةلس اإلشرايف من األعضاء غري التنفيذيني، بوصف أن لكل جمةلس صالحيات، ومسؤوليات قانوني  خمتةلف ، انظر ه
 الدارة واالدارة التنفيذي  يف األسواق الصاعدة".كتاب: ممارس  سةلطات االدارة "أداء جمةلس ا  -م(. جمالس إدارة الشركات: الرقاب  من خالل التمثيل1998)

 . 51واشنطن: مركز املشروعات الدولي  اخلاص . ص
 25 Principle (1/3) of Corporate Governance Code of Bahrain. 

 .66والتوزيع. صم(. حوكم  الشركات املسامه  العام  يف سةلطن  ُعمان. األردن: دار أسام  لةلنشر 2010الفةلييت، سامل بن سالم. ) 26
27 Corporate Governance Code of Bahrain.P.58. 

 28 Principle (1/3) of Corporate Governance Code of Bahrain. 
29Corporate Governance Code of Bahrain.P.58 

 30 Principle (1/3) of Corporate Governance Code of Bahrain. 

    
 لب الثالث: التوازن بين أعضاء مجلس اإلدارة: المط

من أهم املرتكزات اليت تقوم عةليها قواعد حوكم  الشركات،  24يعد إحداث التوازن بني أعضاء جمةلس اإلدارة املوحد
حبيث يشمل اجملةلس أعضاء تنفيذيني، وغري تنفيذيني، ومستقةلني، يعمةلون عةلى إبعاد أي سيطرة من أي طرف عةلى 

 .25القرارات عمةلي  اختاذ
 وسيعرف الباحث بكل نوع من هؤالء األعضاء وفًقا ملا أوردته قواعد احلوكم  البحريني  حسب ما يأيت: 

وهو العضو الذي يتوىل وظائف األعمال اإلداري  اليومي  : Executive Directorالفرع األول: العضو التنفيذي 
التنفيذي، أو العضو املنتدب، أو يكون رئيس قسم معني بالشرك ، كأن يتوىل عضو جمةلس اإلدارة منصب املدير 

، كما ميكن لةلعضو التنفيذي أن يتوىل مهام األعمال اإلداري  اليومي  بشرك  أخرى متةلك حص  مسيطرة يف 26بالشرك 
 يف الشرك  األصل، أو يقوم هبذه املهام يف شرك  أخرى، ومتةلك الشرك  األصل حص  مسيطرة فيها، أو يتوىل تةلك املهام

، وتعد مشارك  27شرك  أخرى، ويكون مسيطرًا عةلى قراراهتا، بوصفه من أصحاب األسهم املسيطرة يف الشرك  األصل
 .28األعضاء التنفيذيني مهم  لةلغاي  من أجل إبالغ اجملةلس بعمةليات الشرك ، ونتائجها التشغيةلي 

العضو الذي ال يكون متفرًغا لألعمال وهو  :Non-Executive Director ذيالفرع الثاني: العضو غير التنفي
، وإمنا يقوم 29اإلداري  اليومي  يف الشرك ، أي ليس موظًفا يف الشرك ، وال يشغل منصًبا تنفيذيًا فيها، أو يتقاضى راتًبا منها

ا، مبا هفقط باإلشراف عةلى إدارة الشرك ، ويساهم العضو غري التنفيذي يف اإلشراف عةلى أعمال اإلدارة التنفيذي  وتدقيق
 .   30يف ذلك تقييم أداء األعضاء التنفيذيني
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 31Bahrain. p.43Corporate Governance Code of  

 /ب( من قانون الشركات البحريين.184املادة ) 32 
33 Principle (1/3) of Corporate Governance Code of Bahrain. 

 
أشارت قواعد حوكم  الشركات البحريني  إىل  :Independent Directorالفرع الثالث: العضو المستقل 

أن عضو جمةلس اإلدارة املستقل تنحصر عالقته بالشرك  يف عضويته يف جمةلسها، وال يعد مسامهًا، أو لديه مصاحل 
 -وفًقا لتةلك القواعد -مادي  بالشرك  تؤثر عةلى استقالليته، وحياديته يف اختاذ القرارات، وتنتفي صف  االستقاللي  

 :31جمةلس اإلدارة يف أي من احلاالت اآلتي  عن عضو
 إذا كان موظًفا يف الشرك . -
دينار حبريين، أو ما يعادهلا، باستثناء مكافآته  31000إذا كان يدفع إىل الشرك ، أو يتقاضى منها مبةلًغا وقدره  -

 بوصفه عضًوا يف جمةلس اإلدارة.
( يف شرك  أخرى، وتقوم بالدفع لةلشرك  %10أكثر من ) إذا كان مالًكا بشكل مباشر، أو غري مباشر ألسهم متثل -

 األصل، أو تتقاضى منها أكثر من املبةلغ املذكور آنًفا. 
إذا كان شريًكا، أو عضو جمةلس إدارة، أو مديرًا يف شرك  تدفع لةلشرك  األصل، أو تتقاضى منها أكثر من املبةلغ  -

 املذكور آنًفا.
 ته.قود والصفقات اليت تربم يف الشرك ، مبا يؤثر عةلى استقالليته وحياديإذا كانت لديه عالق  مباشرة يف الع -
 (، أو أكثر.%5إذا كان مالًكا بشكل مباشر، أو غري مباشر أسهًما يف الشرك  متثل ) -
 إذا كان يعمل مدقًقا حلسابات الشرك ، أو مستشارًا مهنًيا لةلشرك . -
 إذا كان عضًوا يف قم  هرم اإلدارة التنفيذي  لةلشرك .   -

واهلدف من انتخاب أعضاء مستقةلني من وجه  نظر الباحث؛ هو ضمان إدارة الشرك  وفًقا ملصةلحتها، ومصةلح  
 املسامهني فيها حصرًا، وتعزيز الوالء املطةلق هلا بعيًدا عن املصاحل الشخصي  الضيق .

وبالنسب  إىل مسال  حتقيق التوازن بني أعضاء جمةلس اإلدارة؛ يالحظ الباحث أن قانون الشركات البحريين أجاز  
، 32جملةلس اإلدارة أن يندب عضًوا، أو أكثر ألعمال اإلدارة الفعةلي ، ويقوم اجملةلس بتحديد اختصاص هذا العضو

وصت أن يكون نصف أعضاء اجملةلس من األعضاء وقد أحسنت قواعد حوكم  الشركات البحريني  صنًعا، حينما أ
 ، وذلك ألن هذا األمر جيعل جمةلس اإلدارة أكثر حيادي  جتاه الشرك ، ومسامهيها، والغري، وساعًيا 33غري التنفيذيني
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34 Principle (1/3) of Corporate Governance Code of Bahrain. 

 35 .Principle (1/3) of Corporate Governance Code of Bahrain 
 من قانون الشركات البحريين. /أ(173املادة ) 36 

لسفه، ابأال يكون الشخص قد طرأ عةليه عارض من عوارض األهةلي ، ومل يعد متمتًعا بقواه العقةلي  وحجر عةليه، وتةلك العوارض هي اجلنون، والعته، و  37
 .655، ص2، بريوت: دار اجليل. ج1ط م(. درر احلكام يف شرح جمةل  األحكام. تعريب: فهمي احلسيين،1991والغفةل ، لةلتفصيل انظر حيدر، عةلي. )

 .1986( لسن  7( من قانون الوالي  عةلى املال البحريين الصادر باملرسوم رقم )13انظر املادة )38 
 .424-423األحكام العام  واخلاص . مصدر سابق، ص -م(. الشركات التجاري 2010انظر سامي، فوزي حممد. )39
 . 81-80الشركات املسامه  العام  يف سةلطن  ُعمان. مصدر سابق، ص م(. حوكم 2010الفةلييت، سامل بن سالم. )40

 
حنو حتقيق مصاحل الشرك ، وتةلبي  حقوق املسامهني أغةلبي  كانوا أم أقةلي ، وجيب أن يكون ثالث  من هؤالء األعضاء 

، لةلحفاظ عةلى حيادي  جمةلس اإلدارة يف اختاذ 35، كما ينبغي أن يكون رئيس جمةلس  اإلدارة عضًوا مستقاًل 34قةلنيمست
 القرارات.

 المبحث الرابع: شروط العضوية في مجلس اإلدارة في ظل قواعد الحوكمة:
 يت:ث وفًقا لآلتوجد جمموع  من الشروط جيب توافرها يف عضو جمةلس إدارة شرك  املسامه ، وسيوضحها الباح

 المطلب األول: أن يكون العضو متمتًعا بأهلية التصرف: 
، ومل حيدد صراح  سن عضو 36لقد اكتفى قانون الشركات البحريين باشرتاط أن يكون العضو متمتًعا بأهةلي  التصرف

س اإلدارة كامل ضو جمةلجمةلس اإلدارة، ولذا يتم الةلجوء إىل القواعد العام  يف التشريع البحريين، إذ يشرتط أن يكون ع
 .38 ، بالًغا سن الرشد )واحًدا وعشرين عاًما(37األهةلي  ألداء التصرفات القانوني 

ويف الواقع؛ فإن اشرتاط توافر هذا الشرط هو لضمان رعاي  مصةلح  الشرك ، عرب وجود إدارة سةليم ، تتوافر يف القائمني 
 .39الكافي عةليها درج  من النضوج الفكري، وقدر من اخلربة 

وتبًعا لتةلك املسأل ؛ فإن قانون الشركات البحريين مل حيدد أيًضا احلد األقصى لسن العضو يف جمةلس اإلدارة، وال شك 
أن هذا عيب يتطةلب إصالًحا من املشرِّع، نظرًا ألن إبقاء العضو إىل سن غري معني قد حيرم الشرك  من خربات جديدة، 

تكار، إضاف  إىل أن الواجبات املةلقاة عةلى عاتق عضو جمةلس اإلدارة تفرتض من العضو ويشيع جًوا من الروتني وقةل  االب
أن يتمتع باحليوي  والنشاط، وأن يكون ذا مقدرة عقةلي  يف إدارة الشرك  بشكل سةليم، وال يتأتَّى ذلك إال من خالل 

 ي  اجملةلس ممن يتجاوز سن الستني مثاًل،، أو عةلى األقل حتديد عدد من يتوىل عضو 40مرحةل  عمري  ال تتعدَّى سنًّا معيًنا
 لذا يرى الباحث ضرورة أن يةلتفت املشرِّع البحريين إىل مسأل  حتديد احلد األعةلى لسن املرشح، حبيث ال يتجاوز سن 
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نصت عةلى أنه " تنتهي  خدم  املوظف ببةلوغه سن  2010( لسن  48( من قانون اخلدم  املدني  البحريين رقم )26جدير بالذكر إىل أن املادة ) 41

 ركات املسامه .الستني..."، ويرى الباحث إمكاني  تطبيق هذه السن عةلى عضو جمةلس إدارة ش
 /ب( من قانون الشركات البحريين.173املادة ) 42
كل تاجر وقف عن دفع ديونه التجاري ، إثر اضطراب أعماله املالي ، يعترب يف حال  إفال ، ويةلزم إشهار إفالسه حبكم يصدر إذ تنص هذه املادة عةلى أن "43

ن هذا احلكم ال يرتتب عةلى الوقوف عن الدفع أي أثر، ما مل ينص القانون عةلى غري بذلك، واحلكم الصادر بإشهار اإلفال  ينشء حال  اإلفال ، وبدو 
 .ذلك"

 . 275 -274م(. القانون التجاري، الشركات، دراس  مقارن . األردن: دار الثقاف  لةلنشر والتوزيع. ص2010يامةلكي، أكرم. ) 44

 
، أو ترك األمر ملا ينص عةليه النظام األساسي لكل شرك ، بأن ينص مثاًل 41املرشح لعضوي  جمةلس اإلدارة مثاًل ستني سن 

عةلى حتديد عدد األعضاء الذين يتجاوزون سن الستني، وحيق هلم االستمرار يف شغل عضوي  اجملةلس، كي تتم االستفادة 
 من خرباهتم الواسع . 

 المطلب الثاني: أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأال يكون عاجًزا عن سداد مديونيته:
لتقصري، "أال يكون قد سبق احلكم عةليه يف جرمي  تفالس بانص قانون الشركات البحريين بالنسب  لعضو جمةلس اإلدارة 

أو بالتدليس، أو جرمي  خمةل  بالشرف، أو األمان ، أو يف جرمي  بسبب خمالفته ألحكام هذا القانون، ما مل يكن قد رد 
 . 42إليه اعتباره"

ل نوعيه االحتيايل السه، ويشموتطبيًقا لذلك النص؛ فقد اشرتط املشرِّع البحريين أال يكون العضو قد حكم عةليه بإف
توضيح املقصود  1987( لسن  11( من قانون اإلفال  والصةلح الواقي منه رقم )1والتقصريي، وقد تناولت املادة )

، وتزول آثار اإلفال  بإعادة االعتبار إىل املفةلس، وبالتايل احلق 43بالتاجر املفةلس سواء أكان شخًصا طبيعًيا أم معنويًا
 إدارة شرك  املسامه .يف عضوي  جمةلس 

/ب(؛ يتضح بطبيع  احلال أن املفةلس الذي ال تكون لديه قدرة مالي  كافي ، حبيث يعجز 173وبالنظر إىل نص املادة )
 .44عن سداد ديونه والتزاماته، ال يصةلح الئتمانه عةلى أموال املسامهني، وال يؤمل منه النجاح يف إدارة الشرك 

عةلى العضو أيًضا أال يكون حمكوًما عةليه جبرمي  خمةلَّ   2001( لسن  21كما اشرتط قانون الشركات التجاري  رقم )
بالشرف، أو باألمان ، أو ببعض العقوبات املنصوص عةليها يف قانون الشركات، مامل يكن قد ُردَّ إليه اعتباره، وجرائم 

ات الرشوة، والتزوير، واحلض عةلى الفجور، وخيان  األمان ، أما العقوب يف –عةلى سبيل املثال  -الشرف واألمان  تتمثل 
 ( من القانون املذكور.362 -363 -361املنصوص عةليها يف قانون الشركات التجاري  البحريين فهي يف املواد )
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م(. مبادئ القانون التجاري، دراس  1995، دويدار، هاين حممد. )268صم(. الشركات التجاري . مصدر سابق، 2008انظر طه، مصطفى كمال. )45

 .198-197يف قانون املشروع الرأمسايل. بريوت: دار النهض  العربي . ص
 وما بعدها. 55م(. حوكم  الشركات ودور أعضاء جمالس اإلدارة واملديرين التنفيذيني. مصدر سابق، ص2008سةليمان، حممد مصطفى. ) 46
 47 p.49te Governance Code of Bahrain. Corpora 

اليت نصت عةلى أنه "ال جيوز ألي شخص اجلمع بني أي  1981( لسن  159( من قانون الشركات املصري رقم )177/1انظر عةلى سبيل املثال املادة ) 48
/أ( من قانون الشركات 148سامه ..."، واملادة )عمل يف احلكوم ، أو القطاع العام، أو أي  هيئ  عام ، وبني عضوي  جمةلس اإلدارة يف إحدى شركات امل

 اليت تنص عةلى أنه "ال جيوز ملن يشغل وظيف  عام  أن يكون عضًوا يف جمةلس إدارة أي شرك  مسامه  عام ...". 1997( لسن  22األردين رقم )
 . 243م(. الوسيط يف شرح التشريعات التجاري . مصدر سابق، ص2008العكيةلي، عزيز. )  49

 
أن يتم التوسع يف شرط عدم احلكم عةليه يف جرمي  خمةل  بالشرف، أو باألمان ،  -حسب رأي الباحث-وكان من األفضل  

أو يف يف جرمي  تفالس لتشمل حىت اجلرائم املرتكب  خارج حدود البالد، وهذا مل ينص عةليه القانون البحريين، مما يدفع 
 م يف القانون.الباحث إىل اقرتاح توسيع نطاق ارتكاب اجلرائ

وواضح من خالل ما سبق؛ اشرتاط املشرِّع البحريين النزاه ، واالستقام  يف عضو جمةلس اإلدارة، إذ إن أعضاء جمةلس 
 .45اإلدارة هم األمناء عةلى مصاحل الشرك ، وال يؤمتن عةلى مصاحل الشرك  من حيكم عةليه مبثل هذه اجلرائم

 فاءة المناسبة: المطلب الثالث: تمتع عضو مجلس اإلدارة بالك
هناك جمموع  من املؤهالت، واملهارات، واخلربات الفني  ينبغي أيًضا أن تتوافر يف عضو جمةلس اإلدارة، حىت تكون عنده 
القدرة عةلى القيام مبهامه بفعالي ، وإدارة الشرك  ضمن املسار الصحيح، ومنها أن تكون لدى العضو اخلربة الكافي  يف 

، وهذه اخلربات املتنوع  توفر لدى 46والتمويل، وإدارة املخاطر، والرقاب  املالي ، واإلدارة االسرتاتيجي  جمال احملاسب  املالي ،
العضو من وجه  نظر الباحث القدرة عةلى حتديد أهداف الشرك ، ووضع اسرتاتيجيتها، وخططها طويةل  املدى، وكذلك 

عاون، امل مع اآلخرين، وخاص  املسامهني وفق قيم املساواة، والتمتكنه من قراءة القوائم املالي  لةلشرك ، والقدرة عةلى التع
والشفافي ، إضاف  إىل العمل مع أعضاء جمةلس اإلدارة اآلخرين بروح الفريق الواحد، لذلك اهتمت قواعد احلوكم  البحريني  

، واملتعةلق  بأعماهلم املناسب  بأن تكون لدى أعضاء اجملةلس اخلربات املتسق  مع خربات األعضاء اآلخرين، واملهارات الفني 
 .  47يف الشرك ، وعمةلي  اختيار األعضاء األكفاء يتم من خالل جلن  التعيينات اليت أخذت عةلى عاتقها القيام هبذه املهام

 المطلب الرابع: أال يجمع الشخص بين الوظيفة العامة، أو الوزارة، وعضوية مجلس اإلدارة:
، وذلك لةلحيةلول  دون 48بني وظيف  عام ، وبني عضوي  جمةلس إدارة شرك  مسامه  مينع القانون يف دول عديدة اجلمع

 . 49استغالل تأثري النفوذ الوظيفي لةلمصةلح  الشخصي ، أو لصاحل الشرك  اليت يعد عضًوا يف جمةلس إدارهتا
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املوظف بأنه "كل من يشغل وظيف  مدني  من وظائف اجلهات احلكومي ، أيًا كانت  2010( لسن  48( من قانون اخلدم  املدني  رقم )2املادة ) عرفت 50

هاز تكون ج ، أوطبيع  عمةله، أو مسمى وظيفته"، وعرفت املادة ذاهتا اجله  احلكومي  بأهنا "كل وزارة، أو مؤسس  عام ، أو هيئ  عام ، أو هيئ ، أو جمةلس
 ميزانيته، أو جزء منها ضمن امليزاني  العام  لةلدول  واملنشأ مبوجب قانون، أو مرسوم".

 / ب( من قانون الشركات البحريين.68املادة ) 51
 . 430األحكام العام  واخلاص . مصدر سابق، ص -م(. الشركات التجاري 2010سامي، فوزي حممد. )52
 

 
من قانون الشركات ( 68وقد أحسن املشرِّع البحريين عماًل، حينما سعى لةلسري عةلى ذات النهج، إذ حظر يف املادة )

، وبني عضوي  جمةلس إدارة إحدى شركات 50عةلى املرشح لةلعضوي   أن جيمع "بني وظيف  عام  2001( لسن  21رقم )
 املسامه ، أو االشرتاك يف تأسيسها، أو االشتغال بأي عمل فيها بصف  دائم ، أو عرضي  بأجر، أو بغري أجر". 

  ةلى املخالف، إذ ألزمه "بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشرك  خلزان  الدولومل يكتف القانون باحلظر، بل رتَّب جزاء ع
 .51فضاًل عن اجلزاءات اإلداري "

واستثىن القانون البحريين من هذا احلظر ممثةلي األشخاص االعتباري  العام  كالدول  مثاًل، ألن الدول  قد تساهم يف بعض 
، وقد ورد يف 52من املرتبطني هبا لتمثيةلها يف جمالس إدارة هذه الشركاتشركات املسامه ، وحينئذ تقوم بتعيني ممثةليها 

بصف   –/أ( من قانون الشركات ما نصه "فيما عدا متثيل الدول  يف الشركات اليت تساهم الدول  فيها، ال جيوز 68املادة )
 اجلمع بني وظيف  عام ، وبني عضوي  جمةلس إدارة إحدى شركات املسامه ...".  -شخصي  

ما أشار القانون إىل منع العضو املمثل ألحد اجملالس املمثةل  لةلمؤسسات، أو اهليئات احلكومي  من العضوي  يف جمةلس ك
( من قانون الشركات البحريين عةلى أنه "ال جيوز لةلعضو بأحد اجملالس املمثةل  69إدارة شرك  املسامه ، إذ نصت املادة )

خصي ، أو بوصفه نائًبا عن الغري أن يشغل عضوي  جمةلس إدارة، أو أن لةلمؤسسات، أو اهليئات احلكومي  بصفته الش
يعمل مديرًا، أو أن يشتغل بصف  دائم  أو عرضي ، بأي عمل أو استشارة يف شرك  من الشركات املسامه  اليت يكون من 

 ترتبط معه بعقد أو اليت أغراضها استغالل أحد املرافق العام ، الكائن  يف دائرة اختصاص اجملةلس الذي يكون عضًوا فيه،
 من عقود األشغال العام ، أو عقد من عقود االحتكار". 

ويتضح من النص السابق أن القانون يرمي هبذا النص إىل منع األشخاص العامةلني مبؤسسات متصةل  باحلكوم  كاجملالس 
 احل الشرك .نصب يف التأثري عةلى مصالبةلدي  مثاًل، من االرتباط بإحدى شركات املسامه ، وذلك درًءا ملخاطر استخدام امل
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م عةلى أنه "ال جيوز لةلوزير أثناء توليه الوزارة أن يتوىل أي  وظيف  عام  أخرى ...، أو 2002ةلك  البحرين الصادر عام / ب( من دستور مم48تنص املادة ) 53

 أن جيمع بني الوزارة، والعضوي  يف جمةلس إدارة أي  شرك  إال كممثل لةلحكوم ، ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك".
54 de of Bahrain.Principle (1/2) of Corporate Governance Co 
( منه بالقول "ال جيوز تعيني أي شخص عضًوا 90/1إذ نصت املادة ) 1981( لسن  159ومن أمثةل  تةلك القوانني؛ قانون الشركات املصري رقم ) 55

 مبجةلس إدارة شرك  مسامه  إال بعد أن يقر كتاب  بقبول التعيني...".
طه، مصطفى  ، 307م(. حول نظام جديد إلدارة الشرك  املسامه . القاهرة: دار النهض  العربي . ص1993لةلتفصيل انظر قايد، حممد هبجت عبداهلل. ) 56

 .268م(. الشركات التجاري . مصدر سابق، ص2008كمال. )

 
وجدير بالتنويه أيًضا إىل أن الدستور البحريين قد أشار إىل عدم جواز اجلمع بني عضوي  الوزارة، وعضوي  جمةلس إحدى 

، وذلك من أجل منع استغالل املنصب الوزاري لصاحله الشخصي، أو لصاحل الشرك ، ولةلباحث 53شركات املسامه 
( من قانون الشركات البحريين، أو أن يشار 68ل يف إحلاق املشرِّع هذا الشرط الدستوري ضمن املادة )مقرتح بسيط يتمث

 ( من الدستور.48يف قانون الشركات البحريين إىل مراعاة املادة )
ومن جه  أخرى؛ فقد أشارت قواعد حوكم  الشركات البحريني  إىل أنه ال جيوز لعضو اجملةلس؛ أن جيمع عضوي  أكثر 
من ثالث  جمالس إدارات شركات مسامه ، ويكون مركز عمةلها الرئيس يف البحرين، مع األخذ بعني االعتبار عدم وقوع 

 .54تعارض لةلمصاحل
ويرى الباحث أن تقييد حري  عضو جمةلس اإلدارة يف عدم االشرتاك بأكثر من ثالث  جمالس إدارات يؤدي لضمان تفرغ 

ري إتقان، ومتابع  أعمال الشرك  عن كثب، وعدم تشتيت نشاطه بني عضوي  عدد كبعضو جمةلس اإلدارة لةلقيام بوظائفه ب
 من شركات املسامه ، وبالتايل يبقى أداؤه جيًدا يف إدارة الشرك ، مبا ينعكس إجيابًا عةلى مصةلح  الشرك .  

 المطلب الخامس: اإلقرار كتابة بقبول العضوية في مجلس اإلدارة:
الدول بالنص صراح  عةلى ضرورة قيام عضو جمةلس اإلدارة باإلقرار كتاب  عةلى تقبةله لةلعضوي  اهتمت القوانني يف بعض 

 رأي الباحث يف –، مبعىن أن يكون العضو متخًذا لةلقرار باالنضمام لةلعضوي  بكامل إرادته، مبا يستوجب 55يف اجملةلس
ك اإلدارة من ها، واحليةلول  دون ما تسببه تةلحتمل العضو ملسؤولي  إدارة الشرك ، والعمل حنو حتقيق أغراضها، ومصاحل -

أضراٍر تصيب الشرك ، أو الغري، يضاف إىل ذلك أن فكرة إقرار العضو بقبول عضوي  اجملةلس، تقطع حتايل العضو وادعاءه 
 .56بعدم قبوله االنضمام لةلعضوي ، أو أهنا قد فرضت عةليه رغًما عن إرادته

( من قانون الشركات 193ن صنًعا، حينما نص عةلى هذا الشرط يف املادة )وفيما يتعةلق بالتشريع البحريين؛ فقد أحس
 أن عةلى املعني أو املنتخب أال يكون عضًوا مبجةلس اإلدارة " إال بعد أن يقر كتاب  بقبول  2001( لسن  21رقم )
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 . 4201( لسن  50/ج( من قانون الشركات البحريين املعدل  بقانون رقم )173املادة ) 57 
( لسن  50جدير باإلشارة إىل أن املشرِّع البحريين ألغى شرط وجوب مةلكي  عضو جمةلس اإلدارة ألسهم يف الشرك ، مبوجب القانون املعدل رقم ) 58 

2014. 
. 3النهض  العربي ، طم(. قانون األعمال: التنظيم القانوين لةلمشروع التجاري اجلماعي، الشركات التجاري . القاهرة: دار 2005قاسم، عةلي سيد. ) 59 

 .432ص

، حيث تنص عةلى أنه "جيب أن تكون أغةلبي  أعضبببببباء جمةلس 1984( لسببببببن  8( من قانون الشببببببركات اإلمارايت رقم )100انظر عةلى سبببببببيل املثال املادة ) 60
كماهلا خالل ثالث  لتطبيق هلذه املادة، وجب اسببببببتاإلدارة من املتمتعني جبنسببببببي  الدول ، وإذا اسفضببببببت نسببببببب  مواطين الدول  يف جمةلس اإلدارة عما يةلزم توافره با

   أشهر عةلى األكثر، وإال كانت قرارات اجملةلس بعد انقضاء هذه املدة باطةل ".

 
نافس  لةلشرك ، يشكل مالرتشيح، عةلى أن يتضمن اإلقرار اإلفصاح عن أي عمل يقوم به بصورة مباشرة، أو غري مباشرة 

 وأمساء الشركات واملنشآت اليت يزاول فيها العمل".
 ويف ختام عرض شروط العضوي  يف جمةلس إدارة شرك  املسامه ؛ يرغب الباحث أن يورد بعض املةلحوظات اآلتي :

ضافي  أخرى يف إأواًل: قام املشرِّع البحريين بفتح الباب عةلى أوسع نطاق لةلشركات، إلدخال أي  متطةلبات، أو شروط 
، وهذا األمر من وجه  نظر الباحث 57عضو جمةلس اإلدارة، وفق ما ينص عةليه عقد التأسيس، أو النظام األساسي لةلشرك 

يتيح لشركات املسامه  إضاف  ما تراه ضروريًا توافره يف العضو، وفًقا ملتطةلبات احلياة اجلديدة، من أجل ضمان احلفاظ 
 ا، مبا يؤدي إىل اجاح أعماهلا.عةلى مصاحلها، وجةلب املنافع هل

ثانًيا: مل يشرتط قانون الشركات البحريين أن يكون عضو جمةلس اإلدارة مالًكا لعدد من أسهم الشرك ، ما مل ينص عقد 
 .58التأسيس، أو النظام األساسي عةلى غري ذلك

رتتب لشرك  يف ضمان ما يعدم جدوى مةلكي  العضو لعدد معني من أسهم ا –وهو حمق يف ذلك  –ويرى أحد الباحثني 
عةليه، عند قيام مسؤوليته نتيج  عمةله يف جمةلس اإلدارة، ألن أسهم الشرك  وقتئذ، تكون قد فقدت جانًبا كبريًا من قيمتها،  

 . 59كما أن قيمتها ال تتناسب مع األضرار البالغ  اليت تةلحق بالشرك ، واملسامهني نتيج  ألخطائه يف اإلدارة
املشرِّع البحريين ضمن الشروط الواجب توافرها يف جمةلس إدارة شرك  املسامه  أن يكون مجيع أعضاء ثالثًا: مل يشرتط 

جمةلس اإلدارة متمتعني باجلنسي  البحريني ، أو أن يكون أغةلبي  أعضاء اجملةلس عةلى األقل من املتمتعني باجلنسي  البحريني ،  
مل ينص نظام الشرك ، أو نظام التأسيس عةلى خالف ذلك،  ، وذلك ما60كما هو احلال يف بعض قوانني الدول العربي 

 وحسًنا فعل املشرِّع البحريين، حينما مل يشرتط ذلك الشرط ضمن الشروط الواجب توافرها يف عضو جمةلس إدارة شرك  
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 .2014( لسن  50( من قانون الشركات البحريين واملعدل  بقانون رقم )65انظر املادة ) 61 
 . 84العام  يف سةلطن  ُعمان. مصدر سابق، صم(. حوكم  الشركات املسامه  2010الفةلييت، سامل بن سالم. ) 62
 . 247، ص1. ج4م(. الشركات يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. بريوت: مؤسس  الرسال ، ط1994اخلياط، عبدالعزيز عزت. )63
 وما بعدها.  238. صهب(. معامل أصول الفقه عند أهل السن  واجلماع . الدمام: دار ابن اجلوزي1427انظر اجليزاين، حممد بن حسني. )64
 .55، ص1م(. االعتصام. حتقيق: حممد بن عبد الرمحن الشقري، الدمام: دار ابن اجلوزي. ج2008الشاطيب، إبراهيم بن موسى. )65
 .200 –199م(. تيسري عةلم أصول الفقه. بريطانيا: مركز البحوث اإلسالمي . ص1997اجلديع، عبداهلل يوسف. ) 66 

 
سياس  االقتصاد ل املسامه ، إذ إن شرط اجلنسي  مل يعد له مزيَّ  أو اعتبار يف معظم الدول، يف ظل مايشهده العامل من تبن 

املفتوح، وحماول  الكثري من الدول لةلبحث عن فرص االستثمار األجنيب، بوصفه وسيةل  مكمةل  لالستثمار احملةلي، ولذلك 
 .  61فقد قرر املشرِّع البحريين جواز مشارك  املسامهني أصحاب رؤو  املال األجنيب يف تأسيس شركات مسامه  عام  حبريني 

فادة من اخلربات والكفاءات األجنبي ، عرب انضمامها جملةلس اإلدارة، ومسامهتها يف توجيه ويضاف إىل ذلك؛ االست
 .62سياسات الشرك  مبا حيقق مصاحلها

 المبحث الخامس: موقف الشريعة اإلسالمية من طريقة تكوين مجلس اإلدارة وشروط العضوية فيه
أو هيكةل  إداري ، يراد من خالهلا محاي  مصاحل الشرك ،  مل مينع اإلسالم بشأن إدارة الشرك  عموًما أي تشريع تنظيمي

، ويف حقيق  األمر؛ فإن هذا التوجه ال يتعارض 63وتنمي  مواردها، والسعي لضمان استمراريتها من أجل حتقيق أغراضها
سامهني ملمع أي نص شرعي من قرآن، أو سن ، أو إمجاع، كما أنه يتوافق مع مقاصد الشريع  اإلسالمي  يف حفظ أموال ا

، يقول اإلمام الشاطيب رمحه اهلل: فالشريع  "إمنا 64الشركاء وصيانتها، فهو يعد إذن من قبيل املصةلح  املرسةل  اليت حيتج هبا
 .65جاءت ملصاحل العباد يف عاجةلتهم، وآجةلتهم"

مصادر التشريع  نواملصةلح  املرسةل  مل يدل دليل شرعي بأهنا مصةلح  معتربة يف الشرع، أو مصةلح  مةلغاة، وهي مصدر م
اإلسالمي املعتربة، ملسايرة مصاحل النا  اليت ال تنحصر جزئياهتا، وال تتناهى أفرادها، وإمنا تتجدد، باختالف أحوال 

 . 66النا  وبيئاهتم، فيمكن أن تصدر التقنينات املختةلف  يف شىت أمور احلياة
ومه ، حتجاج هبا؛ وهي أن تكون املصةلح  حقيقي  ال متوالواقع أن العةلماء قد وضعوا لةلمصةلح  املرسةل  شروطًا لقبول اال

بأن تكون قائم  عةلى جةلب نفع أو دفع ضرر، وأن تكون املصةلح  جلمهور النا  كاف ، وليست خاص  بفرد من أفرادها، 
  والشرط الثالث أال تعارض املصةلح  حكًما من أحكام الشرع ثبت بالنص أو اإلمجاع، وأن تكون موافق  ملقاصد الشرع
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 .87 –86شباب األزهر. ص –)د.ت(. عةلم أصول الفقه. القاهرة: مكتب  الدعوةخالف، عبد الوهاب.  67 
م(. املصةلح  املرسةل  حماول  لبسطها ونظرة فيها. جمةل  اجلامع  اإلسالمي  باملدين  1977يف موضوع املصةلح ؛ انظر: جريش ، عةلي حممد. )لةلتفصيل  68 

 . 37املنورة، السن  العاشرة، العدد الثالث، اجلامع  اإلسالمي  باملدين  املنورة، املدين  املنورة، ص
 مك  املكرم : منشورات جامع  أم القرى.شركات املسامه  يف النظام السعودي دراس  مقارن  بالفقه اإلسالمي.  ه(.1406املرزوقي، صاحل بن زابن. ) 69 

 . 425ص
 . 231، ص2م(. الشركات يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. مصدر سابق، ج1994اخلياط، عبدالعزيز عزت. ) 70 

 .86-85دراس  مقارن . دمشق: دار الرشيد لةلنشر والتوزيع. ص -اإلسالميم(. الشركات يف الفقه 1981انظر خةليل، رشاد حسن. )71
 وما بعدها.  20م(. حوكم  الشركات املسامه : دراس  فقهي . الرياض: جامع  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي . ص2012الرزين، أمحد. ) 72 

 
احلنيف، بأن حتقق أحد املصاحل اخلمس اليت جاءت هبا الشريع ، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، 

 .67وحفظ املال، وحفظ النسل
وترتيًبا عةلى ذلك؛ فإن الطريق  اليت حددها القانون لتشكيل جمةلس إدارة شرك  املسامه  يف ظل قواعد احلوكم ، من ناحي  
عدد أعضاء جمةلس اإلدارة، ومدة والي  األعضاء، وطريق  انتخاب أعضاء اجملةلس، ونوعي  األعضاء، باختالف صفاهتم 

التنظيمي   ط االنضمام لعضوي  اجملةلس، تعد مجيًعا من التقنينات والقواننيالتنفيذي ، وغري التنفيذي ، واملستقةل ، وشرو 
 –باحث حسب رأي ال –املوضوع  هبدف حفظ أموال الشرك  وأصوهلا، وحتقيق أهدافها ومصاحلها، وهي ال تتعارض 

  فَثمَّ شرع ت املصةلحمع أحكام الشريع  اإلسالمي ، طاملا وجدت املصةلح  بضوابطها املقررة يف الشريع ، ألنه إذا وجد
 .68اهلل

ويف الواقع؛ فإن األصل أن إدارة الشرك  يف الشريع  اإلسالمي  حق مقرر جلميع الشركاء، فال جيوز أن ينفرد بعضهم 
باإلدارة دون بعض آخر، إال يف حال  اتفاقهم عةلى تفويض بعضهم، أو غريهم بإدارة شؤون الشرك ، باستثناء شرك  

، وبالتايل فإن اختاذ جمةلس اإلدارة حسب 69ملضارب بالعمل واإلدارة فيها، دون تدخل رب املالاملضارب ؛ إذ ينفرد ا
التشكيل املعمول به يف شركات املسامه ، ووضع التنظيمات اليت يعني مبوجبها، وميار  من خالهلا عمةله وصالحياته 

رًعا ما مل لكربى، والعرف العام حمكم ش"عمل تقتضيه مصةلح  الشرك ، وهو من عرف النا  العام يف تسيري الشركات ا
، وذلك نظرًا لبةلوغ املسامهني الشأن العظيم يف العدد، حبيث يتعذر مشارك  كل مساهم يف 70يكن خمالًفا لنص شرعي"

إدارة الشرك ، وتسيري شؤوهنا، لذا يعد جمةلس اإلدارة مبثاب  الوكيل عن بقي  املسامهني والشركاء يف توجيه سياس  الشرك ، 
 .72، وقد رضي املسامهون بتةلك القواعد املطبق ، وأعطوا حقهم يف اإلدارة جملةلس اإلدارة باختيارهم إياه71حتقيق مصاحلهاو 
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 . 819لقةلم. صم(. املدخل الفقهي العام. دمشق: دار ا1998انظر الزرقا، مصطفى أمحد. )73
 . 430م(. شركات املسامه  يف النظام السعودي دراس  مقارن  بالفقه اإلسالمي. مصدر سابق، ص1982املرزوقي، صاحل بن زابن. ) 74
  .16، ص5م(. املغين. القاهرة: مكتب  القاهرة. ج1968ابن قدام  املقدسي، عبداهلل بن أمحد. )75

 
وقد حتدث الفقه اإلسالمي يف بعض األمور اليت جيب أن تتوفر يف أعضاء جمةلس اإلدارة، ومنها ما ذكره الفقهاء من 

، أميًنا نزيًها، وأن يكون ذا خربة بأمور 73يكون راشًدا، حسن التصرف باملال ضرورة توافر األهةلي  الكامةل  لةلتصرف، بأن
 .74التجارة، مستشعرًا حلجم املسؤولي  املةلقاة عةلى عاتقه، باعتبار أنه وكيل عن الشركاء، والوكيل مؤمتن عةلى أموال املوكةلني

ع املال إىل ألن كل واحد منهما يدف ،الوكال  واألمان ان مبني  عةلى نَ وشرك  الع  يقول اإلمام ابن قدام  املقدسي رمحه اهلل: "
 .75"وبإذنه له يف التصرف وكةله ً ،نَ صاحبه أمَ 
 الخاتمة

لبديل أو أن القانون البحريين أخذ مبفهوم العضو ا –بعد هذه اجلول  السريع  يف موضوع هذا البحث  -يظهر لةلباحث 
النائب، يف حال  تغيب العضو األصيل عن حضور اجتماع اجملةلس، بشرط أن ينص نظام الشرك  عةلى جواز ذلك، وقد 
منح القانون البحريين احلق لةلعضو احلاصل عةلى أعةلى عدد من األصوات التالي ، اليت حصل عةليها العضو األخري يف 

 بالعضوي  فيه. اجملةلس
كما أشار القانون البحريين إىل أن طريق  انتخاب عضو جمةلس اإلدارة، تكون بواسط  حصوله عةلى األغةلبي  النسبي  
لألصوات الصحيح ، وقد أشارت قواعد احلوكم  البحريني  إىل إمكاني  استخدام أسةلوب التصويت الرتاكمي يف انتخاب 

سةلوب لةلمساهم جتزئ  األصوات عةلى مجيع األعضاء املرشحني، أو منحها مجيًعا أعضاء جمةلس اإلدارة؛ إذ يتيح هذا األ
 ملرشح واحد، كما ميكن األقةلي  من اختيار ممثل هلم داخل جمةلس اإلدارة. 

ويف السياق ذاته؛ فقد اهتمت قواعد احلوكم  البحريني  أن يضم جمةلس اإلدارة ثالث  أنواع من األعضاء؛ أعضاء تنفيذيني، 
غري تنفيذيني، وأعضاء مستقةلني، وهذا العضو األخري ال توجد لديه أي  مصاحل مادي  بالشرك ، تؤثر عةلى  وأعضاء

 استقالليته وحيادته يف اختاذ القرارات.
وقد نص القانون البحريين عةلى جمموع  من الصفات يتعني أن تتوفر يف عضو جمةلس اإلدارة، مث قام بفتح اجملال لشركات 

ص يف عقود تأسيسها أو أنظمتها األساسي ، عةلى أي  شروط أخرى تراها من الضروري أن تتوفر يف عضو املسامه ، كي تن
 جمةلس اإلدارة.
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ويف املقابل؛ فإن األساليب اليت حددها القانون البحريين النتخاب أعضاء جمةلس اإلدارة، وتنظيم شروط العضوي  فيه، 

سالمي ، وال رًعا، ومن الوسائل التنظيمي  اليت تتوافق مع أحكام الشريع  اإلتعد من قبيل املصةلح  املرسةل  اليت حيتج هبا ش
 تتعارض مع أي نص شرعي من قرآن أو سن ، من أجل حتقيق أهداف الشرك  ومصاحلها.

 المصادر والمراجع
 م(. املغين. القاهرة: مكتب  القاهرة.1968ابن قدام  املقدسي، عبداهلل بن أمحد. )

 . م(. تيسري عةلم أصول الفقه. بريطانيا: مركز البحوث اإلسالمي 1997يوسف. )اجلديع، عبداهلل 
م(. املصةلح  املرسةل  حماول  لبسطها ونظرة فيها. جمةل  اجلامع  اإلسالمي  باملدين  املنورة، 1977جريش ، عةلي حممد. )

 نورة.السن  العاشرة، العدد الثالث، اجلامع  اإلسالمي  باملدين  املنورة، املدين  امل
 هب(. معامل أصول الفقه عند أهل السن  واجلماع . الدمام: دار ابن اجلوزي. 1427اجليزاين، حممد بن حسني. )
التجارب(. اإلسكندري : الدار اجلامعي ،  -املبادئ -م(. حوكم  الشركات )املفاهيم2007محاد، طارق عبد العال. )

 .2ط
 ، بريوت: دار اجليل.1األحكام. تعريب: فهمي احلسيين، طم(. درر احلكام يف شرح جمةل  1991حيدر، عةلي. )

 شباب األزهر.  –خالف، عبد الوهاب. )د.ت(. عةلم أصول الفقه. القاهرة: مكتب  الدعوة
 دراس  مقارن . دمشق: دار الرشيد لةلنشر والتوزيع.  -م(. الشركات يف الفقه اإلسالمي1981خةليل، رشاد حسن. )

 . 4بريوت: مؤسس  الرسال ، طم(. الشركات يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. 1994اخلياط، عبدالعزيز عزت. )
م(. مبادئ القانون التجاري، دراس  يف قانون املشروع الرأمسايل. بريوت: دار النهض  1995دويدار، هاين حممد. )

 العربي .
 مه : دراس  فقهي . الرياض: جامع  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي . م(. حوكم  الشركات املسا2012الرزين، أمحد. )

 م(. املدخل الفقهي العام. دمشق: دار القةلم.1998الزرقا، مصطفى أمحد. )
 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 145 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
األحكام العام  واخلاص . عمَّان: دار الثقاف  لةلنشر والتوزيع،  -م(. الشركات التجاري 2010سامي، فوزي حممد. )

 .5ط
م(. حوكم  الشركات ودور أعضاء جمالس اإلدارة واملديرين التنفيذيني. اإلسكندري : 2008مصطفى. ) سةليمان، حممد

 .30الدار اجلامعي .  ص
 م(. حوكم  الشركات ومعاجل  الفساد املايل واإلداري. اإلسكندري : الدار اجلامعي .2006سةليمان، حممد مصطفى. )

 ام. حتقيق: حممد بن عبد الرمحن الشقري، الدمام: دار ابن اجلوزي. م(. االعتص2008الشاطيب، إبراهيم بن موسى. )
 .م(. الشركات التجاري . اإلسكندري : دار الفكر اجلامعي2008طه، مصطفى كمال. )

 عمان: دار الثقاف  لةلنشر والتوزيع.م(. الوسيط يف شرح التشريعات التجاري . 2008العكيةلي، عزيز. ) 
م(. حوكم  الشركات املسامه  العام  يف سةلطن  ُعمان. األردن: دار أسام  لةلنشر 2010)الفةلييت، سامل بن سالم. 

 والتوزيع.
لقاهرة: ام(. قانون األعمال: التنظيم القانوين لةلمشروع التجاري اجلماعي، الشركات التجاري . 2005قاسم، عةلي سيد. )

 .3دار النهض  العربي ، ط
 ول نظام جديد إلدارة الشرك  املسامه . القاهرة: دار النهض  العربي .م(. ح1993قايد، حممد هبجت عبداهلل. )

كرم : مك  امله(. شركات املسامه  يف النظام السعودي دراس  مقارن  بالفقه اإلسالمي. 1406املرزوقي، صاحل بن زابن. )
 منشورات جامع  أم القرى.

كتاب: ممارس  سةلطات االدارة "أداء   -التمثيل م(. جمالس إدارة الشركات: الرقاب  من خالل1998هسيل، مارك. )
 واشنطن: مركز املشروعات الدولي  اخلاص . جمةلس االدارة واالدارة التنفيذي  يف األسواق الصاعدة".

م(. فصل السةلطات وصالحيات جمةلس اإلدارة والشركات العائةلي . ورق  مقدم  إىل مؤمتر حوكم  2007اليايف، موفق. )
 ال العربي ، املنظم  العربي  لةلتنمي  اإلداري ، جامع  الدول العربي ، القاهرة.الشركات وأسواق امل

 م(. القانون التجاري، الشركات، دراس  مقارن . األردن: دار الثقاف  لةلنشر والتوزيع.2010يامةلكي، أكرم. )
 ورق  عملم(. حمددات احلوكم  ومعايريها مع إشارة خاص  لنمط تطبيقها يف مصر. 2007يوسف، حممد حسن. )

 مقدم  إىل املركز املصري لةلدراسات االقتصادي ، املركز املصري لةلدراسات االقتصادي ، القاهرة.
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 146 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 
 .م2002دستور ممةلك  البحرين الصادر عام 

 .1986( لسن  7الصادر باملرسوم رقم )الوالي  عةلى املال البحريين قانون 
 قانون الشركات البحريين.

 .2014( لسن  50واملعدل  بقانون رقم ) الالئح  التنفيذي  لقانون الشركات البحريين
 .2010( لسن  48رقم )البحريين قانون اخلدم  املدني  

 .1987( لسن  11قانون اإلفال  والصةلح الواقي منه رقم )
 .1984( لسن  8اإلمارايت رقم )قانون الشركات 

 .1981( لسن  159قانون الشركات املصري رقم )
 .1997( لسن  22قانون الشركات األردين رقم )

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

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

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

  لألحباث التخصصيأصول الشريع  ةل  جم   
م.2015 أكتوبر، شرين األولت ،1، اجملةلد3عدد ال    
 

 

  مساره الصوتي من خالل علم التجويد وتعديلضبط اللسان 

 كمال قدة

الجزائر /لخضر والية الوادي جامعة الشهيد حمة  

  gueddakamel@gmail.com 

 م                                                                                                                     2015 - هـ 1436
 

 

 

 

 

e ISSN 2289-9073 

DUBIT ALLISAN WATAEDIL MASARIH ALSAWTIU MIN KHILAL EILM ALTAJWID



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 148 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

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

Received  19/6/2015 
Received in revised form 20/7/2015 

Accepted 22/9/2015 

Available online 15/10/2015 
 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 
 

 

 

            

 

ABSTRACT 

The science of Tajweed is the midpoint between the Koranic and linguistic studies. 

It is recommended to the post-graduation and graduation students who are working 

in those two fields to have a strong interest in the art of Tajweed , in order to reform 

their tongues to utter  both of the Holy Koran verses  and the Arabic text correctly 

and eloquently whatever the type is , discourse ( prose or poetry) ,  fiction or parable  

The research is based on three principals converging together in the uttering method 

of the Arabic letter. I wrote it , benefited from those who mastered this field, to 

contribute in preserving the letters of revelation from the sounds of intruders who 

don’t  know the rules of Tajweed , and to participate in purifying the Arabic tongue, 

taming it to utter correctly and eloquently and to mend its vocal path to be up to the 

standard of the Arabic language which is merited by Allah and his worshipers.  

For this purpose , I made the following research , entitling it by “Adjusting the 

Tongue  and  Correcting its Vocal Path through through the  Science of Tajweed ”,  

with four main titles , introduction and conclusion including the important results 

obtained.  

The titles are : the definition of  the science of Tajweed and its inception, the relation 

between the sciences of Tajweed  and recitation modes, the ranks of recitation and 

its effect on the uttering, the articulation of sounds and its features and effect on the 

voice.  
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 ملخص ال

يا وطالب بطالب الدراسات العةلإنَّ عةلم التجويد هو العقد الذي يتوسط الدراسات القرآني  والدراسات الةلغوي ، وحرّي 
التدرج ممن يشتغةلون هبذين العةلمني أن تكون هلم قدم راسخ  يف فّن التجويد، حىت تستقيم ألسنتهم بالنطق الصحيح 

 الفصيح آلي الذكر احلكيم ولةلنص العريب مهما كان نوعه، خطابًا من نثر  أو شعر، أو قصًصا أو مثاًل...
ذا اجملال س كةلها تةلتقي يف طريق  النطق باحلرف العريب، كتبته مستفيًدا ممن أتقنوا هوهذا البحث ينبين عةلى ثالث أس

ألساهم يف احلفاظ عةلى حروف الوحي من أن تطاهلا أصوات املتطفةلني الذين ال عةلم هلم بقواعد التجويد وألسهم كذلك 
صحح مسار  السةليم الفصيح وأل يف تنقي  الةلسان العريب مما شابه من دخيل احلرف والصوت، وترويضه عةلى النطق

الصويت كي يرقى إىل مكان  الةلغ  العربي  وما هلا من فضل ومزي  عند اهلل وعباد ، ولبةلوغ ذلك طرحت هذا البحث الذي 
 ".ضبط اللسان وتعديل مساره الصوتي من خالل أحكام التجويدعنونته بــــ " 

 منتها أهم النتائج املتوصل إليها، والعناوين هي:والبحث قائم عةلى أربع  عناوين رئيس  ومتهيد وخامت  ض
نشأته عةلم التجويد وعالقته بعةلم األصوات، الصةل  بني عةلمي التجويد والقراءات، مراتب القراءة وأثرها يف النطق، خمارج 

 احلروف وصفاهتا وأثر ذلك عةلى الصوت.
، فقد قرأ د نزلجربيل عةليه السالم به ق األمنيك ألن ذل، لةلزيادة واالجتهاد عةلم التجويد توقيفيٌّ كةله، ال جمال فيه إنّ 

م ما مسعه، وعةلّ كحرفًا حرفًا وكةلمً  كةلمً   مه اهلل إياها، فتةلقاها منه النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم جربيل األمني قراءة عةلّ 
 ل.أصحابه القرآن الكرمي كما تةلقا  من جربيل عةليه السالم، وحثهم عةلى قراءته كما أنز 

قوام ال تستقيم ال تعرف الةلغ  العربي ، وتكةلم بالقرآن أ كثرية  اأقطارً وتوسعت رقعته حىت مشةلت انتشر اإلسالم  إال أنه ملا
ع اخلطأ، فخاف عةلماء املسةلمني عةليه من التغيري والتحريف، فقام بعضهم بوضفشا  كثر الةلحن و،  ألسنتهم حبروفه

  د".عةلم التجوي"أصول وقواعد تتضمن صح  النطق بالقرآن الكرمي، ومسوها 

و  عند أنفسهم، بل كان غاي  ما فعةلهواهم أو من ا من بوضع قواعد التجويد وضعً الفطاحةل  ومل يقم هؤالء العةلماء  
فوضعوا لةلمتأخرين  ةلمصةلى اهلل عةليه وس منهتةلقو  شافهو  و ، وهم يتةلونه كما والضابطني النظر إىل ألسن  القراء املتقنني

ني حني بعمل النحويما يكون اليت كان يقرأ هبا املتقدمون، فكان عمةلهم أشبه  الصحيح  قواعد القراءةمن بعدهم 
 .عراباإلكالم العرب، ووضعوا قواعد الةلغ  العربي  و   إىلاستمعوا 
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م، عامل الكتب، بريوت، 1996هـ = 1417سن   1ط  2/99هـ، خمتصر العني، 379( أبو بكر،  حممد بن احلسن الزبيدي األندلس ت  1) 
 مادة: جود، الرباعم لإلنتاج الثقايف. 49حتقيق: نور حامد الشاذيل، وحممد بن أيب بكر الرازي/ خمتار الصحاح ص 

 
ل أشعارها وتعهد  خالسان العريب، فقد كانت العرب تعرف ذلك، ةللاا عةلى وال ريب أن أحكام التجويد ليست بدعً 

وكانت تدغم وتقةلب، وختفي، وتظهر، غري أن ذلك مل يكن عةلى وجه منسق وحاسم، مها وأمثاهلا، وخطاباهتا وحك
 ذت شكةلها حىت أخحبيث تعرفه العرب مستقاًل عن أدائهم ونطقهم، بل كانت هذ  القواعد مما يزين أصل كالمهم، 

ا من ل إلينا سةليمً كتاب اهلل تعاىل حىت وص  وقد أفادت قواعد التجويد هذ  احملافظ  عةلى، النهائي يف تالوة القرآن الكرمي
 ، وكانت هذ  القواعد حصًنا متيًنا حافظ عةلى سالم  النطق بالقرآن الكرمي.التحريف كما أنزل

وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل ضرورة التنويه مبا كتبه احمُلَدثون من عةلماء الدراسات الصوتي  من كتابات كانت تسري 
واعد التجويد تكّمةلها بل وتشرتك معها يف احلفاظ عةلى الوحي ولغته، ليكون هذان العةلمان صمام جنبا إيل جنب مع ق

األمان حلروف الذكر ولةلسان العريب من أن تناله أيدي العابثني أو تةلوكه ألسن  املغرضني  حري هبذ  الدراسات أن تسجل 
ذكر تبه عةلماء التجويد والصوتيات الكبار، أكتفي بمباء الذهب وأرى أن زبدة البحوث يف هذا اجملال انتهت إىل ما ك

ثالث  منهم عةلى سبيل التمثيل ال احلصر، وإال فهم عدد كبري ال يُعدُّ وال حيصى: من أمثال األستاذ الدكتور عبد الصبور 
رئ اجلةليل قشاهني رمحه اهلل وتةلميذ  عامل األصوات والتجويد األستاذ الدكتور غامن قدوري احلمد حفظه اهلل وكذا امل

 أستاذ القراءات الدكتور أمحد القضاة كل هؤالء وغريهم  كانت هلم عدة إسهامات يف جمال الدراسات القرآني  والةلغوي . 
 نشأة علم التجويد وعالقته بعلم األصوات

 تعريف علم التجويد : -1
أي  ،ءجّيد، أي حسن، وجّودت الشيوهو اإلتيان باجلّيّد أو الّتحسني، يُقال: هذا شيء التجويد مصدر جوَّد جيود، 

هل الةلغ  ، قال أكان أو عةلماً   حّسنته، ويُقال: جاد الشيء َجودة وُجودة، أي صار جّيداً، واجلود: بذل املقتنيات مااًل 
 ( 1: " جاد الشيء جيود جودة فهو جيد، وأجاد الرجل وجّود، وجاد جوداً فهو جواد، وقوم جود وأجواد ".)

تالوة القرآن الكرمي حق تالوته أي بإعطاء كل  والتجويد يعين بةلوغ الغاي  يف اإلتقان والضبط وحسن األداء، أو هو 
ومن ذلك  ،حرف من القرآن حّقه ومستحّقه، مبقتضى أصول معهودة، واإلتيان بالقراءة جمّودة بريئ  من الّرداءة يف النطق

هو معرف  القواعد والضوابط اليت وضعها عةلماء التجويد، وهذا القسم يسمى جاء املعىن االصطالحي لتجويد القرآن، أو 
 بالتجويد العةلمي أو النظري.
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م،  1988 -هـ1407،  مطبع  اخلةلود، سن  1، ط 70هـ، التحديد يف اإلتقان والتجويد ص  444 ( الداين أبو عمرو، عثمان بن سعيد،  ت 2)
 حتقيق : غامن قدوري محد.

م 1986هـ = 1406سن   1ط 59هـ،  التمهيد يف عةلم التمهيد، ص 833( ابن اجلزري، مشس الدين حممد بن حممد بن عةلي الدمشقي ت  3)
 دار الكتب العةلمي ، بريوت، بدون تاريخ. 1/212محد، والنشر يف القراءات العشر، مؤسس  الرسال ، حتقيق: غامن قدوري 

  215 -210( النشر/ املرجع السابق،  4)
 رسال   دكتورا  غري منشورة، حتقيق: سامل قدوري محد. 83هـ، جهد املقل ص 1150( املرعشي، حممد بن أيب بكر، ت  5)
هـ مقال 1421لةلبحوث والدراسات اإلنساني  التابع  جلامع  الزرقاء باألردن اجملةلد الثاين العدد األول ربيع األول  ( الدكتور أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء 6)

 . 38بعنوان "عةلم التجويد وأثر  يف تقومي الةلسان وتصحيح النطق" ص

 
هـ( بقوله:" هو إعطاء احلروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورد احلرف من حروف املعجم إىل 444فقد عرفه الداين)ت

 إسراف وال نطق به عةلى حال صيغته وهيئته من غريخمرجه وأصةله، وإحلاقه بنظري  وشكةله، وإشباع لفظه، ومتكني ال
  (2)تعسف وال إفراط وال تكةلف، وليس بني التجويد وتركه إال رياض  من تدبر  بفكه". 

وشرحه يف كتابه الشهري " النشر يف القراءات العشر"  (3)هـ( يف بعض كتبه 833وهبذا التعريف قال ابن اجلزري )ت 
 . (4)شرحاً مفصاًل 

هـ (: " عةلم يُبحث فيه عن خمارج احلروف وصفاهتا، وقد يطةلق عةلى إعطاء احلروف حقوقها 1150املرعشي )ت وقال 
 (5)من املخارج ومستحقها من الصفات".

هي تعاريف كثرية إال أّن أكثرها تةلتقي يف جمموع  نقاط حددها ُشرَّاح هذا الفن ُأمجةلها يف هذ  العبارات " هو عةلم 
احلروف، والعناي  مبخارجها وصفاهتا، وما يعرض هلا من أحكام، وما يتعةلق بذلك وقفاً وابتداًء  يبحث يف كيفيات نطق

 .(6)ووصالً وقطعاً، وغاي  العةلم به بةلوغ أفضل درجات إتقان التالوة وحتسني القراءة
 نشأته وعالقته بعلم األصوات : (2

التجويد القدمي  تكاد تكون جمهول  لدى معظم  كتب عةلمأن ّ  الباحث أن يعةلمالنشأة البد  قبل اخلوض يف حديث
املشتغةلني بدراس  عةلوم  تكاد تكون جمهول  أيضا لدى معظم بل ،بالدراسات الصوتي  العربي  يف الوقت احلاضر املشتغةلني

 . القرآن عام  وعةلم التجويد خاص 
د، أو أن صورة هذا العةلم مل تكتمل بع ال أّدعيا عن متناول أيدي الباحثني، ا بعيدً الكتب خمطوطً  تةلك أغةلبوال يزال 

إن هناك أحكاًما ال تزال غائبً  عنا، بل املقصود من ذلك التصّور الصويت القدمي لبعض القضايا التجويدي  الصوتي  اليت 
ع  من اختالف يف الوصف العام، كصوت التفخيم والصوت الدقيق لةلتقةليل واإلمشام وحركات الشفا ..وغريها، فيها سَ 
 إىل ما كتبه اصرين الباحثني املعالقضايا ال تزال بعض معاملها عائم  وال سبيل لتجميد الصورة وحبسها إال برجوع فهذ  
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 (. 3.57برقم ) 225، واحلديث روا  أبو عبيد يف فضائل القرآن، ص 1/212( النشر  7)
 م.1986ه 1406مطبع  اخلةلود، بغداد سن   15غامن قدوري، الدراسات الصوتي  عند عةلماء التجويد، ص  ( محد: 8)
 القرن الثاين اهلجري –( مؤسس  آل البيت، الفهرس الشامل لةلرتاث العريب واإلسالمي املخطوط، خمطوطات التجويد  9)
ريوت رواي  قالون وكتاب اإلدغام الكبري طبع عدة طبعات آخرها طبع  عامل الكتب بب ( ينظر املرجع السابق نفسه واألرجوزة هي اجلوهر املكنون يف 10)

 حتقيق د.زهري غازي زاهد .

 
الذي كان  هم فهم أقرب منا إىل التصور احلقيقي لصوت احلرفواالستفادة من املادة الصوتي  اليت تضمنتها كتباألوائل 

  بينهم وبني خري القرون.يُتةلى حبكم أشواط الزمن القصرية اليت تفصل 
التجويد كانت من بني األسباب اليت  ويبدو أن الرسائل املتأخرة املوجزة اليت كتبها املتأخرون وبعض املعاصرين يف عةلم

لغةلب  واالعتماد عةليها، وذلك وشرحها واالستفادة منها ودراستها  دارسني عن تتبع كتب عةلم التجويد القدمي أهلت ال
 أحيانًا.العبارات  مما أدى إىل غموض كثري من عةلى تةلك الرسائل املخل اإلجياز 

ومع ذلك يرى كثري من أساتذة هذا الفن وعةلى رأسهم اإلمام ابن اجلزري عةليه رمحه اهلل أن عةلم التجويد قدمي جداً، بةّلغه 
ى اهليئ  اليت نزل عةليها، ته عةلالرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم  وبّينه يف تالوته عةلى أصحابه الكرام، ودعوته إياهم إىل قراء

يعين  (7) «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فةليقرأ قراءة ابن أم عبد   »وإىل هذا يشري قوله صةلى اهلل عةليه وسةلم: 
عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه، وكان قد أعطي حظاً وافراً  يف إتقان القراءة وضبط معاملها وحسن الصوت بالقرآن 

   وحتقيقه وترتيةله كما أنزله اهلل تعاىل.وجتويد
ومما جتدر اإلشارة إليه أن عةلم التجويد مل يظهر مستقالً مبسائةله وحدود  ومعامله كعةلم يضاهي باقي العةلوم األخرى كعةلم 

 .(8)مصطةلح احلديث مثاًل إال يف وقٍت متأخر، حيث بدأت معامل هذا العةلم تتضح يف حدود القرن الرابع اهلجري
فهارس املخطوطات وعناوينها الكثرية واملنتشرة يف خزائنها عرب نقاط واسع  من العامل العريب واإلسالمي إىل وجود  وتشري

مث  (9)هـ (154عدد من الرسائل يف عةلم التجويد، أقدمها رسال  يف اإلدغام الكبري أليب عمرو بن العالء البصري)ت 
 (10) هـ ( 220أرجوزة حول تالوة القرآن لقالون املدين ) ت 

وكان عةلم التجويد يُدرس قبل ذلك مع القرآن مشافهً ، دون الوقوف عةلى فروعه وقوفًا مفصوال عن منطوق القرآن 
ةلح  إليه كأن يكون املالكرمي، بل كان الطالب يتةلقا  صوتا ُمَسةلًَّما به دون التطرق إىل تفاصيةله إال إذا دعت الضرورة 

املتةلقي أعجمًيا مثال، رمبا شرح له الشيخ قاعدة كتوضيح خمرج أو إشارة إىل صف  حبرك  شفا  وحنوها، فيتةلقى التةلميذ 
 القرآن من شيخه ويقرؤ  عةليه مرة بعد مرة إىل أن يتقن القراءة ويضبط أداءها.
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 . 39( مقال الدكتور القضاة، ص 11)

 
يها قواعد يث كون الكةلمات القرآني  هي األرض اليت تطبق عةلفعةلم التجويد يتصل اتصااًل وثيًقا بالنص القرآين من ح

هذا العةلم، وقد درج العةلماء عةلى حصر تطبيق هذ  القواعد يف الكةلمات القرآني  رغب  يف أدائها وترتيةلها بدرج  عالي  
ا من الضبط واإلتقان، وكانت طريقتهم يف ذلك التةلقي مشافهً ، بأن ينظر التةلميذ إىل شفيت شيخه هو يةلقنه و  جدًّ

احلروف، وكذا التمرُّس بالرياض  الفكي  حىت يصبح األداء سجيً  وطبعاً ومةلك ، مث االحتياط لذلك بتةلقي القواعد النظري  
 اليت تتكفل حبراس  سالم  النطق من أن يطرأ عةليه خةلل أو نسيان فيفوت منه شيء.

عربي  ه ، ويبدو أن أهم أسباب هذا التأخري كون عةلماء الومرحةل  تةلقي القواعد النظري  متأخرة عن مرحةل  التةلقي واملشاف
 يضطةلعون بدور كبري يف تعةليم الناس طرائق النطق الصحيح وبيان قواعد ، دون أن خيصصوا لذلك كتباً أو حبوثاً 

يشكالن  نمستقةل ، فكان أكثر املباحث التجويدي  يُبحث من الوجه  الةلغوي ، وخمارج احلروف وصفاهتا مها العنصران الةلذا
 .(11)أساس عةلم التجويد

هـ ( واملربد ) ت  180هـ ( وسيبويه ) ت  170وال خيفى عةلى املشتغل بعةلم الةلغ  أن جهود اخلةليل بن أمحد ) ت 
هـ ( وغريهم هي البدايات األوىل والةلبنات األساسي  اليت استند إليها الباحثون يف التجويد فيما بعد، فطّوروها  285

إليها وتصرفوا فيها حىت أضحت تشكل مباحث عةلم مستقل هو عةلم األداء القرآين الذي ُعرف فيما ووسعوها وأضافوا 
 بعد بعةلم التجويــد.

ومن اجلهود اليت تستحق الثناء واالعرتاف باجلميل، ما قام به اخلةليل بن أمحد من وصف اجلهاز الصويت وتقسيمه إىل 
الصوت، كما أن االلتفات  وت الةلغوي يعد إدراًكا مبكرًا لطبيعي  هذارجوع إىل مصدر إنتاج الصمناطق ومدارج، وهذا ال

يف فكر اخلةليل الةلغوي بعام ، وحبثه الصويت  مشوليامةلمًحا  عكس، يإىل بداي  إخراج الصوت الةلغوي وهنايته يف هذا اجلهاز
أن معجمه هذا من أهم يرى وهو خمرًجا إىل آخرها خمرًجا،   هاأعمق انطالقا مناألصوات  خباص ، فهو حيصر كل

لغوي دقيق، فةلقد أحّس اخلةليل بكثري من جوانب املشكةل   عن حسّ  نمُّ اليت تَ  الدراسات الصوتي ، وخاص  مقدمته
بني   حتدث عن خمارج احلروف وصفاهتا من مهس وجهر وشدة ورخاوة وحنوها، وعما حيدث لةلصوت يف الصوتي ، إذ

ف أو اإلعالل أو اإلبدال أو اإلدغام، وذكر عددًا من القوانني الصوتي ، الكةلم  من تغيري يفضي إىل القةلب أو احلذ
 سل وهو عمل له قيمته عند حتةليل الظواهر الةلغوي  والتعرف عةلى السال، وعدداً من املسائل الصوتي  والةلهجي  والقراءات
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الناتىء يف منتصف  ز( فتح  املزمار: هي الفراغ الكائن بني الوترين الصوتني املمتدين باحلنجرة أفقياً من اخلةلف إىل األمام حيث يةلتقيان عند الربو  12)
 .126الرقب  من أمام، الدراسات الصوتي ، ص 

دد والشدة ( عةلى الرغم مما توصةلوا إليه من اخرتاع أجهزة صوتي  دقيق ، تعطي وصفا حتةليةلياً لةلكالم أو املنطوقات من نواح عدة، كقياس الزمن والرت  13)
 والطاق ..

 
الكةلم ، كحروف العةل  أو  ا بينها يف بني دورانًا، واألقل تردًدا، وكذلك األصوات اليت ميكن أن تتبادل فيم الصوتي  األكثر

 .أصوات احلةلق أو غريها
وقد سار يف كتابه العني عةلى الرتتيب الصويت، بعد أن انتقد ترتيب احلروف وفق األشبا  والنظائر الذي ال ينبين عةليه 

ملبدأ كان املنطةلق ، وهذا اعمل وأكد رمحه اهلل أن الةلغ  قومها النطق واألداء، فخرج عةلى الدنيا برتتيبه الصويت الكبري
احلقيقي لةلدراسات الصوتي  يف الةلغ  العربي ، فقد جنح عةلماء العربي  بعد اخلةليل جناحًا كبرياً، فأخذ عنه سيبويه فكرة 
الرتتيب الصويت وطورها، وخالفه يف كثري من جزئيات هذا الرتتيب كما يف موقفه من اهلمزة حيث جعةلها أول األصوات 

ها خمرجاً، وقال بأهنا حرف ال يستقر عةلى قرار، وقد أثبت البحث الصويت احلديث صح  ما ذهب إليه العربي  وأبعد
، والوتران الصوتيان عند النطق هبا ال يوصفان (12)سيبويه، فاهلمزة هي أول األصوات العربي  خمرجاً فهي من فتح  املزمــار

 باالهتزاز وال بعدمه.
قد أدرج فصوال مهم  لةلحديث عن عةلم األصوات، مسجال فيها آراء  الصوتي  حول واملطةلع عةلى كتاب سيبويه يرا  

خمارج احلروف، وما يطرأ عةليها من تغريات تناسب كل حرف عةلى حدة، حمدًدا لكل صوت ما يناسبه من اصطالح، 
ذي أحدثه سيبويه لوغرّي من تصنيف اخلةليل لألصوات إىل جمموعات حبسب قرهبا أو بعدها يف املخارج، وهذا التغيري ا

ال يعدو أن يكون تصورًا عامًّا ألصوات احلروف بعد مساعها اجليد والدقيق وحماول  التقرب من املخرج احلقيقي لكل 
حرف ومعرف صفته، ونقل عنه كثرياً من املصطةلحات والعبارات الصوتي ، وكان هذا التطوير هو األساس لعةلماء العربي  

  يف جمال األصوات.
هـ ( هو أول من جعل األصوات عةلًما 392اخلةليل مكتشف عةلم األصوات وسيبويه مطور  فإن ابن جين )ت ولئن كان 

، وهو من قدَّم تفصيالت وتفريعات، ووضع (13)مستقاًل وأطةلق عةليه هذا الةلفظ الواضح الصريح قبل الغربيني بقرون
ي، وذلك الةلغويني يف القرن الرابع اهلجر  مناهج وحتةلياًل لألصوات ساعدت عةلى اكتمال نضج الدراسات الصوتي  عند

 من خالل كتابه " سرُّ صناع  األعراب" وأبرز مباحث الدراسات الصوتي  يف كتابه هذا: 
 عدد حروف املعجم وترتيبها وذوقها. (أ
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 ( أي وصفا وتصورا بدائيا مبنيا عةلى دق  السماع. 14)
 م.1983 -هـ 1404مصر سن   -،  مطبع  األمان 11، 14( أبو سكني، عبد احلميد حممد، دراسات يف التجويد واألصوات الةلغوي ، ص  15)
، له ( ملن أراد مزيد عةلم يف جانب الدراسات القرآني  والصوتي  يقرأ لةلفطاحل الكبار من أمثال األستاذ الدكتور عبد الصبور شاهني رمحه اهلل 16) 

لعريب أبو عمرو بن اإسهامات كثرية يف اجملال الةلغوي والقرآين ولعل أشهر ما يةلخص اجنازاته العةلمي  كتابه الشهري "أثر القراءات يف    =األصوات والنحو 
تور أمحد القضاة فةله كالعالء" أما األستاذ الدكتور غامن قدوري احلمد فكتابه " الدراسات الصوتي  عند عةلماء التجويد" يغين عن التعريف به  أما األستاذ الد 

ومي الةلسان وتصحيح النطق" ةلم التجويد وأثر  يف تقحبث رصني يف هذا اجملال كتبه بطريق  حسن  بديع  اعنتين عةلى تذليل كثري من الصعوبات، والبحث " ع
 . 1421موجود يف جمةل  الزرقاء لةلبحوث والدراسات اإلنساني  التابع  جلامع  الزرقاء باألردن العدد األول ربيع األول 

 
 دقيقاً. (14)ب( وصف خمارج احلروف وصفاً تشرحيياً 

 خمتةلف .ج( بيان الصفات العام  لةلحروف العربي  وتقسيمها إىل أقسام 
 د( ما يعرض لةلصوت يف بني  الكةلم  من تغري يؤدي إىل اإلعالل أو اإلبدال أو اإلدغام أو النقل أو احلذف.

 هـ( نظري  الفصاح  يف الةلفظ املفرد كيف أهنا راجع  إىل الةلفظ  من أصوات متباعدة املخارج.
وهكذا تبني أن الذي وضع البذرة األوىل يف جمال الدراسات الصوتي  هو اخلةليل بن أمحد الفراهيدي، وتعهدها 
بالرعاي  والعناي  والسقاي  العةلمي  تةلميذ  سيبويه، مث نضجت وحان قطافها لتستقل مبسماها عةلى يد ابن جين يف القرن 

 .(15)الرابع اهلجري 
 ةلم األصوات كتابًا مفتوًحا قاباًل لةلنقد والتغيري والتبديل إىل أن جاء عةلم التشريحوبقيت هذ  الدراسات النظري  لع

ض البيولوجي الذي استطاع أن يفصل يف كثري من القضايا املتأرجح  واملتعةلق  بالصوتيات كالفصل يف ترتيب الصويت لبع
كتاب   م كتاب وصل إلينا من كتب القراءات هواحلروف اليت تنازع فيها العةلماء األقدمون، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن أقد

 هـ( الذي حققه 324)السبع  يف القراءات( أليب بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد البغدادي )ت
الدكتور شوقي ضيف، وال جند يف هذا الكتاب أبوابًا مستقةل  تعاجل موضوع األصوات العربي ، وإمنا جاءت املالحظات 

 ثنايا ..الصوتي  متناثرة يف 
ما يزيد عةلى مائ    "الدراسات الصوتي  عند عةلماء التجويد" :وقد أحصى األستاذ الدكتور غامن قدوري احلمد يف كتابه

كتاب ورسال  يف عةلم التجويد، منها ما هو خمطوط، ومنها ما هو مطبوع، ورتبها من بداي  التأليف حىت أواخر القرن 
 .(16)الثالث عشر اهلجري حبسب وفاة مؤلفيها

هذ  الدراسات الصوتي  كان هلا أثر واضح يف مسرية عةلم التجويد وذلك عةلى مستوى وصف القواعد  إن وخالص  القول:
 النظري  وبياهنا، لتكون هذ  األخرية ضمانً  لةلنطق السةليم بالكةلمات القرآني ، مما يعين أن الدراسات الصوتي  أسهمت 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 156 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 . 40( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  17)
م. والدراسات 1988هـ =  1408سن   1بغداد. ط –مطبع  أسعد  11، 14( محد، غامن قدوي، عةلم التجويد دراس  صوتي  ميسرة، ص  18)

 .71الصوتي ، ص 
هـ 1393حتقيق: أمحد حسن فرحات. دمشق سن   52و 51( القيسي، مكي بن أيب طالب، الرعاي  لتجويد القراءات وحتقيق لفظ التالوة، ص  19)

 م. 1973= 

 
وتأصيل قواعد  ومباحثه، وليس من غرض هذا البحث التفصيل يف هذ  إىل درج  كبرية يف خدم  عةلم التجويد، 

 .(17)القضي 
 الصلة بين علم التجويد وعلم القراءات 

 :يف مسائلعن اآلخر يةلتقي عةلم التجويد وعةلم القراءات يف مسائل وينفرد كل منهما 
 .أن كةليهما يرتبط بألفاظ القرآن من جه  خيتةلف فيها عن اآلخر-1

ي  اجملوَّدة اليت أُنزِل منفكً  عن الكيفبعيدة و ال ميكن قراءهتا من السَّادة الُقرّاء أن القراءات القرآني  املعزوَّة إىل ناقةليها -2
 .ا  مبعىن أن األوجه املنقول  نُِقةَلت  جموَّدةً الكرمي هبالقرآن 

نقسم إىل يهذا األخري القراءات عةلى اعتبار أن من عةلم ال يتجزأ يـَُعدُّ جزًء وفن القراءة واألداء عةلم التجويد  أن-3
 .اءالُقرَّ  تُنسب إىل األصول اليت  يبحث فصولهوأن عةلم التجويد يف كثري من وفرش،   أصولقسمني: 

ال ميكن أن تعد الكتب اليت ألفها القرّاء يف وصف القراءات القرآني  بدًء لةلتأليف يف عةلم التجويد، ألن عةلم القراءة -4
 التجويد، وإن كان كل منهما يرتبط بألفاظ القرآن، خيتةلفان يف املوضوع كما خيتةلفان يف املنهج.وعةلم 

من حيث املوضوع : يعتين عةلم التجويد بدراس  حقائق األصوات وأصوهلا والبحث يف خمارج حروفها وصفاهتا، أما -5
 هلل عةليه وسةلم .عةلم القراءات فيعتين بوجو  النطق املرويــ  املسندة إىل النيب صةلى ا

من حيث املنهج : تعتمد كتب القراءات عةلى الرواي ، فهي تبحث عن اإلسناد يف القراءة وحتاول دوما ربط الكةلم  -6
صوتًا ورمسًا بالراوي الذي نُقل عنه حىت تنتهي إىل النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم،  بينما تعتمد كتب التجويد عةلى الدرايــ  

وقد أشار العةلماء السابقون إىل الفرق بني الِعةلمني، ويف هذا يقول مكي بن أيب   (18)رياض  األلسناملبني  عةلى املشافه  و 
 هـ(: 437طالب )ت 

"عةلم القراءات عةلم يُعرف فيه اختالف أئم  األمصار يف نظم القرآن يف نفس حروفه أو يف صفاهتا، فإذا ذكر فيه شيء 
ق الغرض به، وأما عةلم التجويد فالغرض منه معرف  ماهيات صفات من ماهي  صفات احلروف فهو تتميم، إذ ال يتعةل

 . (19)احلروف، فإذا ذكر فيه شيء من اختالف األئم  فهو تتميم"
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 . 41( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  20)
 3، مطبع  مصطفى البايب احلةليب، ط21، 22هـ ( غيث النفع يف القراءات السبع، ص  1118يل اهلل سيدي عةلى النوري ) ت ( الصفا قسي، و  21)

 م. هبامش كتاب: سراج القارىء املبتدىء .1954هـ = 1373سن  
 .22احلمد، غامن قدوري، الدراسات الصوتي ، ص  )22)

 
من هنا ميكن القول إن بدء التأليف يف عةلم القراءات ال ميثل بدء التأليف يف عةلم التجويد، فكل من العةلمني له خصائصه 

 .(20)اخلاص  بهوموضوعه ومنهجه ومميزاته 
والصةل  بني عةلمي التجويد والقراءات تربز أن عةلم التجويد هو أحد العةلوم السبع  اليت هي وسائل لعةلم القراءات، وهذ  
العةلوم هي: عةلم العربي ، التجويد، الرسم، الضبط، الوقف واالبتداء، الفواصل: َعدُّ اآلي، عةلم البدء واخلتم، وهو 

 (21) ومتعةلقاهتا .االستعاذة والبسمةل  والتكبري

وهبذا يتبني أن العةلمني جيتمعان يف أنَّ ميداهنما واحٌد هو قراءة القرآن الكرمي، وبينهما عموم وخصوص وعةلم التجويد 
 أخصُّ من عةلم القراءات.

 خالصة القول
صل واضح، كما ال أأّن تأخر ظهور التأليف يف عةلم التجويد ال يعين أن القراء كانوا ينطقون القرآن قبل ذلك عةلى غري 

يعين أن عةلماء التجويد اختةلقوا هذ  األصول أو ابتدعوها، فالواقع هو أن قراء القرآن كانوا يـُع َنوَن غاي  االعتناء بتجويد 
األلفاظ وإعطاء احلروف حقها منذ عصر الصحاب  وهةلم جرا حىت عصر ظهور املؤلفات يف عةلم التجويد، وكانوا يستندون 

   األكيدة واألصول املرعي  عند العرب يف نطق لغتهم.يف ذلك إىل الرواي
فأصول عةلم التجويد و قواعد  إذن كانت موجودة يف الكالم العريب، حيرص عةليها القراء ويعتمدون عةليها يف قراءهتم 

ق، حوإقرائهم، وإن مل تكن مدون ، شأهنا يف ذلك شأن قواعد النحو والصرف اليت استنبطها عةلماء العربي  يف وقت ال
فعةلم التجويد الذي يدرس النظام الصويت لةلغ ، كان موضوعه حتةليل ذلك النظام واستخالص ظواهر  ووضعها يف قواعد 
تساعد املتعةلم عةلى ضبطها وإتقاهنا حني يستخدم الةلغ ، وهم يف ذلك يسريون عةلى خطى عةلماء العربي  الذين سبقوهم 

 (22)يف هذا امليدان.
 ومي النطق مراتب التالوة وأثرها يف تق

 هنَّ:و لتالوة القرآن الكرمي ثالث مراتب، وتقسَّم مراتب التالوة بالنظر إىل سرع  األداء وبطئه إىل ثالث مراتب 
 أ. التحقيق        ب. احلدر       ج. التدويــر .
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 .72( الداين،  التحديد،  ص  23)
 .61التمهيد، ص  ( ابن اجلزري، 24)
 م.  1982هـ = 1402سن   6، دار النفائس، بريوت ط306، رقم احلديث 98( مالك بن أنس، املوطأ. رواي  حيىي بن حيىي الةليثي، ص  25)
 دار الريان لةلرتاث،  القاهرة. 2/181هـ، سنن النسائي، 304( النسائي، أمحد بن عةلي شعيب، ت  26)

 فه إال من حديث ليث بن سعد عن ابن أيب مةليك  عن يعةلى بن ممةلك عن أم سةلم .قال الرتمذي حسن صحيح غريب ال نعر 
 كتاب فضائل القرآن.  6/112هـ، اجلامع الصحيح 256( البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن امساعيل بن ابراهيم ت  27)

 
 وفيما يأيت بيان كل مرتب  منها:

 أ( التحقيق: 
ةلى غري زيادة وال نقصان، وهو كذلك بةلوغ حقيق  الشيء والوقوف ع لغ  : هو املبالغ  يف اإلتيان بالشيء عةلى حقه من

ماهيته، وقد عرفه الداين بقوله:" التحقيق مصدر حققت الشيء، أي عرفته يقيناً، والعرب تقول: بةلغت حقيق  هذا 
 (23)قصان منه".ناألمر، أي بةلغت يقني شأنه، واالسم منه احلق، فمعنا  أن يؤتى بالشيء عةلى حقه من غري زيادة فيه وال 

حقها من إشباع  إعطاء احلروفوعرفه عةلماء التجويد بأنه اإلتيان بالقراءة حمقق  يف أعةلى درجات اإلتقان والتأين، أو هو 
املد وحتقيق اهلمز وإمتام احلركات وتوفي  الغنات وتفكيك احلروف وهو بياهنا، وإخراج بعضها من بعض بالسكت والتؤدة، 

 و .ائزة واإلتيان باإلظهار واإلدغام عةلى وجهوالوقف عةلى الوقوف اجل
وزاد ابن اجلزري مبيًنا موضعه بدق  بأنه إمنا يكون: " لرياض  األلسن، وترقيق األلفاظ الغةليظ ، وإقام  القراءة، وإعطاء  

  (24)كل حرف حقه ".
َما  » ت:ضي اهلل عنها أهنا قالواألحاديث الدال  عةلى قراءة التحقيق كثرية منها ما روا  مالك عن حفص  أم املؤمنني ر 

َرأُ َصةلَّى ِِف ُسب َحِتِه قَاِعًدا َحىتَّ َكاَن قـَب َل َوفَاتِِه بَِعاٍم،  َفَكاَن ُيَصةلِّى ِِف ُسب َحِتِه قَاِعدً  رَأَي ُت َرُسوَل الةلَِّه  ا،  وََكاَن يـَق 
َهابِالسُّورَِة فـَيـَُرتِـّةُلَها َحىتَّ َتُكوَن َأط َوَل ِمن  َأط َوَل   .(25)  «ِمنـ 

 َما  »فقالت:  وروى النسائي بإسناد  عن يعةلى بن ممةلك أنه سأل أم سةلم  عن قراءة رسول اهلل 

َر َما نَاَم، مُثَّ يـََنام َر َما َصةلَّى، مُثَّ ُيَصةلِّي َقد    ،َلُكم  َوَصاَلتَُه، َكاَن ُيَصةلِّي مُثَّ يـََناُم َقد 

َعُت ِقرَاَءًة ُمَفّسرًَة َحر فاً َحر فاً مُثّ نـََعَتت  ِقرَاَءتَُه، فَِإَذا    (.26) « ِهَي تـَنـ 
ا مُثَّ قـَرَأَ ِبس   »وروى البخاري  ِم الةلَِّه الرَّمح َِن الرَِّحيِم ُسِئَل أََنٌس َكي َف َكاَن ِقرَاَءُة النَّيبِّ َصةلَّى الةلَُّه َعةَلي ِه َوَسةلََّم فـََقاَل َكاَنت  َمدًّ
ِم الةلَِّه وَ   .(27) « مَيُدُّ بِالرَّمح َِن َومَيُدُّ بِالرَِّحيمِ مَيُدُّ بِِبس 

  



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 159 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 .89( الداين، التحديد /  28)
اإلمارات )أصل الكتاب رسائل ماجستري من جامع  أم  –جامع  الشارق   605ص 2( جامع البيان يف القراءات السبع أليب عمرو الداين ج 29)

 م( 2007 -هـ  1428القرى ومت التنسيق بني الرسائل وطباعتها جبامع  الشارق ( الطبع : األوىل، 
 .514الزخمشري، ص:  القطيع: ضعيف الكالم.  ينظر: أساس البالغ ،(  30)
 (.1/223ابن اجلزري، غاي  النهاي  )(  31)
  43( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  32)

 
وقد ثبتت قراءة التحقيق باألسانيد الصحيح  املتصةل  إىل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم ويف هذا يقول أبو عمرو 

 الدانــي:
اإلسراف يف التفكيك و "فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل األداء من اإلفراط يف التمطيط، والتعسف يف 

إشباع احلركات.. إىل غري ذلك من األلفاظ املستبشع  واملذاهب املكروه ، فخارج عن مذاهب األئم ، ومجهور سةلف 
 . (28)األم  "

لكن هذا التحفظ الذي نبه عةليه العةلماء ال مينع من إلزام الطةلب  بالقراءة احملقق  املتقن  اليت فيها تكةلف وشدة وصعوب  
موا ويتقنوا، بل كان هذا منهجاً لدى كثري من العةلماء، يأخذون به طةلبتهم، ويشددون عةليهم فيه، وهذ  بعض حىت يتعةل

 النصوص اليت تشهد لذلك:
 . (29)هـ(: "كان الكسائي صاحب مهز شديد وحتقيق لةلقراءة " 201قال قتيب  بن مهران )ت 

ومنح اإلجازة، جاء يف ترمج  احلسني بن عةلى بن حممد، أبو ويظهر ذلك جةليًّا عند من ُعرفوا بالتشّدد حال اإلقراء 
هـ(، قال ابن اجلزري: " روى عنه الداين أنّه قال: مل مينعين من أن أقرأ عةلى أيب طاهر  380العباس احلةليب املتوِف سن  )

ذلك، فةلم  حلن فخفتُ  وكان جيةلس لإلقراء وبني يديه مفاتيح، فكان رمبا ضرب رأس القارئ إذا (30) إالّ أنّه كان قطيعاً 
 (31)أقرأ عةليه، ومسعت منه كتبه".

فاهتمام عةلماء التجويد منذ وقٍت مبكر بإتقان نطق احلروف وحتقيقها، والتشديد عةلى تالمذهتم فيها حىت يكون نطقهم 
  هبا صحيحاً بنّي املعامل اليت رمسها عةلم التجويد يف الةلسان حىت يستقيم النطق ويزدان جرس حروفه، يوضح إىل

كما يوضح النص ( 32)درج  كبرية أثر عةلم التجويد يف تقومي النطق، فمن جهٍ  اعتنوا بنطق احلروف بطريق  سةليم  حمقق  
السابق عن أيب عمرو الداين: " أن توِف احلروف حقوقها من املد إن كانت ممدودة، ومن اهلمز إن كانت مهموزة، ومن 

 التشديد إن كانت مشددة .."
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 .70( الداين، التحديد ص 33)
، حتقيق: غامن قدوري محد، جمةل  اجملمع العراقي، واملفيد 261( انظر مثاًل: السعيدي، عةلي بن جعفر، التنبيه عةلى الةلحن اجلةلي والةلحن اخلفي ص  34)

هـ = 1411سن   2دمشق ط –بريوت، ومكتب  الغزايل  –، مؤسس  مناهل العرفان 64هـ ( شرح اجلزري  ص  926، وزكريا األنصاري ) ت 150ص 
 م. 1990
، والزبيدي ) حممد مرتضى ( تاج العروس من جواهر القاموس، 1/207، والنشر 1/285( انظر:  أبا بكر الزبيدي األندلسي، خمتصر العني،  35)

 مادة : حدر طبع  دار اجليل . 10/554
 .73( الداين، التحديد، ص  36)

 
  أكدوا عةلى ضرورة أن يكون التحقيق وما فيه من كةلف  ومشق  تابعا لةلحدود اليت وضعها عةلماء التجويد ومن جه  ثاني

  (، 33)حبيث ال خترج القراءة عن حدها كما أشار إىل ذلك قول الداين: " من غري جتاُوز وال تعسف وال إفراط وال تكةلف "
كما حرصوا عةلى بيان أن هذ  القراءة إمنا يُقرأ هبا لرياض  األلسن ، وتعويد املبتدئني عةلى إتقان القراءة وحتسني األداء،  

 كما تقدم بيانه عن محزة الزيات والكسائي.
ركات، وال حلوالتحقيق املبالغ فيه بقصد متييز احلروف وتقشريها ال يدعو إىل اإلفراط يف التمطيط،  واإلسراف يف إشباع ا

شك أن هذا اإلنكار يف موقعه، وله أمهيته، فالقراءة ال جيوز حبال أن خترج عن حدودها اتباعاً لنغم، أو رعاي  لطرب أو 
   (34)حسن صوت، وقد نّبه كثري من عةلماء التجويد عةلى هذا األمر كما نبه الداين

 احلــدر: ب(
ي هو اهلبوط من عةلو إىل أسفل، واإلسراع من لوازمه خبالف لغً  : مصدر حدر حيدر إذا أسرع، فهو من احلدر الذ

الصعود، واحلدر يف األذان والقرآن، يقال: حدر القراءة حدراً، أي أسرع فيها من غري إخالل باحلروف وخمارجها وصفاهتا، 
 . (35)مع مراعاة عدم برتها

 وقد اجتمعت كةلم  عةلماء التجويد عةلى أمرين رئيسني يف قراءة احلدر مها:
 اإلسراع يف القراءة.-
 مراعاة أحكامها من غري تضييع وال إخالل.-

 ولبيان ذلك أُورد ما ذكر  أرباب هذا الفن.
 . (36)عرّفه أبو عمرو الداين احلدر بقوله: " سرع  القراءة مع تقومي األلفاظ ومتكني احلروف "
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 .156، 157املرادي، املفيد، ص(  37)
 .1/207( ابن اجلزري، النشر 38)
 .93( الداين، التحديد ص 39)
 . 44( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  40)

 
هـ(": : "وأما احلدر فهو القراءة السهةل  السمح  العذب  األلفاظ الةلطيـف  املعىن اليت ال خترج القارئ 749وقال املرادي )ت

 (37)عن طباع العرب، وعما تكةلمت به الفصحاء". 
 وقال ابن اجلزري:

فيف اهلمز وحنو م الكبري وخت"عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها وختفيفها بالقصر والتسكني واالختالس والبدل واإلدغا
ذلك، مما صحت به الرواي ، ووردت به القراءة، مع إيثار الوصل، وإقام  اإلعراب ،ومراعاة تقومي الةلفظ ومتكني احلروف، 

 (38)وهو عندهم ضـد التحقيق". 
  واضحا جةلّيا، اً وهذ  النقول تؤكد عةلى أمهي  العناي  باحلروف، وإخراجها من خمارجها، والنطق بالكالم صحيحاً فصيح

دون مضغ حلرف أو تضييع حلرك  أو شّد أو مهز أو غن  يف غري موضعها، إذ البد أن ُتستودع احلروف مقارَّها، لتخرج 
 سةليم  سةلس  صحيح ، ومن عدل إىل غري ذلك فقد أفسد القراءة وخرج عن أصوهلا.

رأ ؟ فقال نافع: ما احلدر؟ ما أعرفها، أمسعنا، فقروي الداين بسند ، قال:" جاء رجل إىل نافع فقال: تأخذ عةلّي احلدر
الرجل، فقال نافع: احلدر أن ال نسقط اإلعراب، وال ننفي احلروف، وال خنفف مشدداً، وال نشدد خمففاً، وال نقصر 

، كممدوداً، وال مند مقصوراً، قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، سهل جزل ال منضغ وال نةلو 
ننرب وال نبتهر، نسهل وال نشُدد، نقرأ عةلى أصح الةلغات وأمضاها، وال نةلتفت إىل أقاويل الشعراء وأصحاب الةلغات ... 

 ( 39)نسمع يف القرآن وال نستعمل فيه بالرأي"
و ه وهذا النص األخري بنّي أمهي  العناي  باحلروف خمرجا وصف  حال القراءة السريع ، فإعطاء احلروف حقها يف النطق

األصل و األساس، سواء أكانت القراءة بطيئ  أم سريع ، كما يظهر مدى عناي  عةلماء القراءة باحملافظ  عةلى الصوت مبا 
فيه من تشديد وختفيف ومهز ومد وقصر، واملالحظ أن املرجع دوما فيما نقل هؤالء العةلماء وفيما شددوا عةليه هو الرواي ، 

رض، وال مدخل فيه لةلرأي واالجتهاد وإمنا يكون االجتهاد يف تأصيل األصول ورسم وأن ذلك كةله مت تةلقيه بالسماع والع
 .(40)القواعد اليت حَتفظ السماع، وحترس النقل من الضياع
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 ظ .88والتمهيد لةلعطار ورق   67نقالً عن اإليضاح البن أيب عمر ورق   561( محد، غامن، الدراسات الصوتي ،  ص 41)
 .43، وهداي  القاري، ص1/207( ابن اجلزري، النشر 42)
 .1/207( ابن اجلزري، النشر 43)
 .38( وإىل هذا أشار املرادي يف مفيد ، ص 44)
 .6/112. وصحيح البخاري 822رقم احلديث  1/564هـ، صحيح مسةلم 612( مسةلم بن احلجاج النيسابوري ت 45)

 
وإنكار نافع لةلحدر إمنا حصل عند مساعه لقراءة الرجل الذي سأله، وليس معنا  أن نافًعا ال يعرف معىن احلدر كما يبدو 

، لعل نافًعا كان يسمع احلدر لكثري من الَقَرأَة فكان ال يعجبه طريق  اإلتيان به، لذلك طةلب من من خالل ظاهر النص
السائل أن يقرأ عةليه ظنًّا منه أنه من زمرة أولئك الذين ال يتقنون فن احلدر، بدليل أنه ملا قرأ عةليه وقع يف حماذير كثرية:  

 ف وختفيف املشدد. ولذلك نبه عةلى أمهي  أن كإسقاط اإلعراب، وتضييع بعض احلروف، وتشديد املخف
يراعي قواعد النطق وصح  إيقاع الكالم إذا قرأ قراءة سريع ، مشرياً إىل أن قراءة القرآن ال تكون بالرأي والتشهي، وإمنا 

 هي حمكوم  بالنقل والسماع من العةلماء املتقنني.
 (41)س؟ فقال: من حقق يف احلدر".هـ( أنه ُسئل : "من أقرأُ النا324وقد روي عن ابن جماهد )ت

 ج( التدوير:
  (42)لغ  هو التوسط بني األمرين، وهو اإلتيان بالقراءة متوسط  بني التحقيق واحلدر.

قال ابن اجلزري: "وهو الذي ورد عن أكثر األئم ، ممن روى مد املنفصل ومل يبةلغ فيه إىل اإلشباع، وهو مذهب سائر  
 ، وهو أسرع من التحقيق وأبطأ من احلدر. (43القراء، وصح عن مجيع األئم ، وهو املختار عن أكثر أهل األداء"

واحلدر ليسا ترتيالً،   لكان التدوير مستقةل ً  مرتب ً  -أعين الرتتيل  –كةلها إذ لو كان   هذ  املراتب الرتتيل يعمُّ : توضيح
تكون القراءة هبما  وبناء عةليه] 4املزمل:[﴿َوَرتِِّل ال ُقر آَن تـَر تِي اًل﴾ :وجل به يف قوله تعاىل ا أمرنا اهلل عزوعند ذلك ال يكونا ممّ 

تكون كةلها صةلى اهلل عةليه وسةلم، فإنه البد أن يشمةلها الرتتيل فتب الثالث نُِقةَلت عن الرسول ااملر  نّ إا و مَ غري جائزة،  أَ 
 (44) .ترتيالً 

هذ  هي مراتب القراءة اليت ذكرها العةلماء يف مؤلفاهتم، وذكر بعضهم مرتبتني مها: اهلذُّ والزمزم ، ومها نوعان أو مرتبتان 
 النطق وتقومي الةلسان. من مراتب القراءة، نذكرمها من باب بسط الفائدة يف كل ما له تعةلق مبسار 

َفصَّل البارح  كةله، فقال ابن 
ُ
فاهلذُّ لغً  : سرع  القطع وسرع  القراءة، ويف احلديث أن رجالً قال البن مسعود: "قرأُت امل

ا، أي يقرؤ  قراءة (  45)مسعود: هّذاً كهّذ الشعر!". فكأن ابن مسعود أنكر عةلى الرجل أن يقرأ املفصل يف ليةل  يهذُّ  هذَّ
 هـ(:" معنا  أن الرجل أخرب بكثرة حفظه وإتقانه، فقال ابن مسعود: هتذُّ  هّذاً، وهو بتشديد 676سريع ، قال النووي )ت
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 دمشق.  -بريوت، ومكتب  الغزايل -، ومؤسس  مناهل العرفان105، 6/104هـ، شرح صحيح مسةلم 676( النووي، حيىي بن شرف الدين ت  46)
بريوت بال تاريخ. والفريوز أبادي، جمد الدين  -ار صادرد 12/274( ابن منظور اإلفريقي، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، مادة زمم  47)

 م.1983-هـ1403بريوت سن   -، فصل الزاي، باب امليم،  دار الفكر4/126حممد بن يعقوب، القاموس احمليط 
دراس   م1992-هـ1412سن   1. ط32هـ،  التةلخيص يف القراءات الثمان، ص478( أبو معشر الطربي،  عبد الكرمي بن عبد الصمد، ت 48)

 . 157، 1/158وحتقيق: حممد حسن عقيل موسى، واملوضح، 
 . 46( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  49)
 38( املرادي،  املفيد،  ص 50)

 
هور ، واحلث عةلى الرتتيل والتدبر، وبه قال مجالذال، وهو شدة اإلسراع واإلفراط يف العجةل ، ففيه النهي عن اهلذّ 

 .(46)العةلماء"
والزمزم  : صوت خفي ال يكاد يُفهم، يقال: زمزم العةلج، إذا تكةلف الكالم عند األكل وهو مطبق فهمه والزمزم : 

 (47)الصوت البعيد تسمع له دوياً.
هـ( والشريازي 478ر الطربي )توإىل هذين النوعني أشار عدد من عةلماء التجويد والقراءة،  منهم أبو معش

هـ(، والزمزم  عندهم هي: القـراءة يف النـَّف س بصوت خفي، سواء أكان هذا الصوت بتؤدٍة وأناٍة أم كان بعجةل  565)ت
 (48)وإسراع.

ن و وإذا كان عةلماء التجويد مل يغفةلوا عن العناي  باألداء الصويت يف أثناء القراءة هّذًا أو زمزم ، فمن باب أوىل أن تك
َر َوِإنَّا َلُه حَلَاِفظُونَ ِإنَّا حَن ُن نـَزَّل َنا ا ﴿عنايتهم به يف أثناء القراءة بصوت مسموع متأٍن، وهنا ندرك معىن قوله عّز وجّل    لذِّك 

هذ  الرعاي  الفائق  باألداء الصويت لكةلمات القرآن الكرمي عةلى مجيع مستوياته هي من باب العناي  بالوحي، [  9] احلجر ﴾
فاهلل تعاىل سخر هؤالء العةلماء ليضربوا بأصوار من النصوص حتمي صوت القرآن الكرمي من أن خيالطه ما ليس منه، وهو 

 .(49)تا ورمسا، عرب أزمان عديدة ما ميثةله التواتر يف نقل القراءة إلينا غض  طري  صو 
قال املرادي:" والقراء جممعون عةلى التزام التجويد يف مجيع أحوال القراءة، من ترتيل وحدر وتوسط، ورمبا توّهم قوم أن 
 التجويد إمنا يكون مع الرتتيل؛ العتقادهم أن التجويد إمنا هو اإلفراط يف املد وإشباع احلركات وحنو ذلك مما ال يتأتى مع
احلدر، وليس كما تومهو ، وإمنا حقيق  جتويد القراءة ما قدمته لك، وذلك متأٍت مع احلدر كما يتأتى مع الرتتيل، وال 
يُنَكر أن األخذ بالرتتيل أمتُّ مداً وحتريكاً وإسكاناً من األخذ باحلدر، ولكن البد يف مجيع ذلك من إقام  خمارج احلروف 

 .(50)وصفاهتا"
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 .104( التحديد،  ص 51)
 .138( يرجى النظر يف تعةليق غامن قدوري، شرح املقدم  اجلزي  ص  52)
 .1/241( ابن اجلزري، النشر 53)

 
 مخارج الحروف وصفاتها وأثرهما على الصوت 

 دعائم علم التجويد: .1

رى كثري من الباحثني أن دراس  عةلماء التجويد لألصوات كانت ترتبط بشكل أساسي مبعاجل  ما مّسو  بالةلحن اخلفي، ي
ل النحاة ن عموالةلحن عندهم قسمان: الةلحن اجلةلّي: وهو اخلطأ الظاهر الواضح الذي يعرتي احلركات خاص   وهذا ميدا

والصرفيني، والةلحن اخلفي: وهو اخلةلل الذي يطرأ عةلى األصوات من جرّاء عدم توفيتها حقوقها من املخارج أو الصفات، 
أو ما يطرأ هلا من األحكام عند تركيبها يف الكالم املنطوق، وقالوا بأن هذا هو ميدان عمل عةلماء التجويد، وهو يستةلزم 

 :يف نظرهم دراس  ثالث  أمور
 أحكامها الرتكيبي ، وهذ  هي عناصر عةلم التجويد األساسي . -صفاهتا جـــ -خمارج احلروف ب -أ 

وقد نص العةلماء قدميا وحديثا عةلى أمهي  دراس  املخارج والصفات، فهذا أبو عمرو الداين يقول: "اعةلموا أن قطب 
 (51) املخرج"بعضها من بعض، وإن اشرتك يف التجويد ومالك التحقيق معرف  خمارج احلروف وصفاهتا اليت هبا ينفصل

 :(52)ويف هذا يقول ابن اجلزري يف مقدمته
 ُم ... قـَب َل الُشُروِع أَوَّاًل َأن  يـَع ةَلُمواــــــــــإذ  َواِجٌب َعةَلي ِهُم حُمَتّ 

ُُروِف َوالصَِّفاِت ... لِيَـةل ِفظُوا بِأَف صَ   ِح الةُلَغاتِ ــــــــــــــخَمَارَِج احل 

 يف نشر  كذلك:  ويقول
"أول ما جيب عةلى مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج كل حرف من خمرجه املختص به تصحيحًا ميتاز به عن 
مقاربه، وتوفي  كل حرف صفته املعروف  به توفي  خترجـه عن جمانسه، يعمل لسانه وفمه بالرياض  يف ذلك إعمااًل يصري 

 غري  يف خمرج فإنه ال ميتاز عن مشارِكِه إال بالصفات وكل حرف شارك غري  يفذلك له طبعاً وسةليق ، فكل حرف شارك 
 (53)صفاته فإنه ال ميتاز عنه إال باملخرج".

 مخارج الحروف: .2

إن دراس  خمارج احلروف قد حضيت برعاي  فائق  من لدن عةلماء التجويد بدًء بتعريف املخرج وحتديد   مث عروًجا عةلى 
 خلالف فيها بني الةلغويني، مث انتهاء بيان كيفي  إخراج احلروف وذوقها لفحص صح  خروجها.ذكر عدد املخارج وبيان ا
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 .96، وجهد املقل، 104، ص( الداين، التحديد 54)
 .96 -95، وجهد املقل ص31، وشرح املقدم  اجلزري  ص198، 1/199( ابن اجلزري، النشر 55)
 .31( األنصاري، شرح املقدم  اجلزري  ص 56)
-96هد املقل ص هـ، وج1322املطبع  امليمني  مبصر سن   8، واملال عةلي القاري، املنح الفكري  عةلى منت اجلزري  ص32( املرجع السابق ص 57)

97. 

 
فاملخرج هو املكان أو احليز الذي يتولد فيه صوت احلرف حال اصطدام أعضاء النطق، ويعرفه عةلماء التجويد بأنه : 

 (54)عن غري "."املوضع أو احليز الذي ينشأ منه احلرف، أو هو موضع ظهور احلرف ومتييز  
 أو هو الرحم الذي تتشكل فيه معامل احلرف حال اصطدام آالت النطق.

وعدد املخارج فيه خالف بني عةلماء التجويد، واملختار عندهم أهنا سبع  عشر خمرجاً، وهو مذهب اخلةليل بن أمحد 
 وابن اجلزري وغريهم. هـ(537هـ( وأيب احلسن بن شريح )ت465ومكي بن أيب طالب القيسي وأيب القاسم اهلذيل )ت

ومذهب سيبويه أهنا ست  عشر، وقد أخذ هبذا القول كثري من النحاة والقراء، والفرق أن هؤالء أسقطوا خمرج اجلوف 
ووزعوا حروفه عةلى نظرياهتا، فاأللف من أقصى احلةلق مع اهلمزة، والواو املدي  من خمرج الواو اجلامدة  والياء املدي  من 

 .خمرج الياء اجلامدة
ومذهب قطرب واجلرمي والفراء وغريهم أهنا أربع  عشر، حيث جعةلوا النون والالم والراء من خمرج واحد وأسقطوا خمرج 

 (55)اجلوف.
والراجح أن خمارج احلروف سبع  عشر وهو القول األصوب واألدق، ملا فيه من متييـز احلروف املدي  عن غريها، ومتييز 

  كل منها مبخرج، مث إن التشريح قد فصل يف املسأل  وأغةلب الدراسات الصوتي  احلديثالالم والنون والراء حبيث يستقل  
 ترجح هذا الرأي بل تغةّلط ما عدا . 

، وال خيفى ما يف هذا القول من مبالغ ، فاملعروف  (56) وقد ذهب بعض أهل التجويد إىل القول: "إن لكل حرف خمرجاً"
وف ز بينها إال الصفات، ومع ذلك يبقى هذا الرأي قويا، إذ إن اشرتاك بعض احلر أن هناك حروفاً تشرتك يف املخرج وال ميي

يف خمرج واحد ال يعين بالضرورة تطابقهما تطابقا كامال يف ذات املكان، يكفي أن يتزحزح خمرج احلرف قيد أمنةل  ليتحقق 
 املراد من هذا الرأي، واهلل أعةلم.

ق ع خروج احلرف بطريق  عمةلي  تطبيقي ، وقد وصف عةلماء التجويد ذو أما قضي  ذوق احلروف فيقصد منها معرف  موض
احلروف بقوهلم: "وإذا أردت معرف  خمرج احلرف فسكِّنه وأدخل عةليه مهزة الوصل، وأصِغ إليه فحيث انقطع صوته كان 

 وهو ما أشار إليه اخلةليل يف عينه.( 57) خمرجه"
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 .98( املرعشي، جهد املقل ص 58)
 .97( املرعشي، جهد املقل ص 59)
 .343( محد، غامن قدوري، الدراسات الصوتي  ص 60)
 ظ.74وقد نقل هذا عن اإليضاح البن أيب عمر ورق   343( املرجع السابق ص 61)
 .1/199والنشر 142و16( القيسي، الرعاي  ص 62)
، حتقيق عبد السالم هارون. والتحديد، 1975اهليئ  املصري  العام  لةلكتاب، القاهرة سن   4/101هـ، الكتاب 180( سيبوي ، عمرو بن عثمان ت 63)

 .1/204والنشر 109ص
 .346( محد، غامن قدوري، الدراسات الصوتي  ص 64)

 
 عتماداً عةلى آلي  مرور اهلواء الذي حيدث منه الصوت  فاملخرج املقدر هوكما فرقوا بني املخرج احملقق واملخرج املقدر، ا

أما املخرج احملقق فهو املوضع  (58) الذي ال ينضغط فيه الصوت انضغاطًا ينقطع به الصوت، بل ميكن لك قطعه فيه"
 الذي ينقطع الصوت عند  بسبب انضغاطه، ولذلك كانت خمارج احلروف مجيعاً حمقق  باستثناء أحرف املد فإن خمرجها 
مقدر، وسبب ذلك كما يقول املرعشي: " أن حروف املد ال تنضغط أصواهتا يف موضع انضغاطاً ينقطع به الصوت، بل 

 (59) أن تقطعه بإرادتك.متتد بةلني بال تكةلف إىل
وهو ما حدا ببعض عةلماء التجويد إىل تقسيم األصوات إىل ذائب  وجامدة، فاألصوات الذائب  هي أحرف املد الثالث ، 

 (60)واجلامدة ما عداها.

 قال صاحب اإليضاح:"
بةله، وهذ  احلروف ال مفتوحاً ما قواحلروف الذائب  ثالث : الياء املكسور ما قبةله، والواو املضموم ما قبةله، واأللف وال جييء إ

 .(61)حروف املد والةلني، مسيت بذلك ألهنا تذوب وتةلني ومتتد، وما عداها جامد ألنه ال يةلني وال يذوب وال ميتد"
كما أطةلق عةلماء التجويد عةلى حروف املد لقب اجلوفي ؛ خلروجها من اجلوف، واهلوائي  خلروج النفس معها حبرّي ، دون 

، ومل يُغفل هؤالء العةلماء موضوع الربط بني هذ  األصوات وبني (62)مينع انسيابه خالل احلةلق والفم أن يعرتضه عائق
 (63)احلركات، فقد قرروا أن الفتح  من األلف، والضم  من الواو، والكسرة من الياء.

د، والكسرة او املوعةلـى هذا التقسيم تكون األصوات الذائب  ثالث  من حيث نوعها، وهي الفتح  واأللف، والضم  وو 
وياء املد، وست  من حيث الكمي ، فاأللف والواو والياء املدي  أصوات طويةل ، والفتح  والضم  والكسرة أصوات 

 (64)قصرية.
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 167 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 . 49( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  65)
 .115، 143( القيسي، الرعاي  ص 66)
 .107( الداين، التحديد ص  67)
 .111، 108( املرجع السابق ص 68)
م، 1987-هـ1407سن   1دار الكتاب النفيس ط 152هـ، حرز األماين ووجه التهاين ص590( انظر مثاًل: الشاطيب، القاسم بن فري  ت 69)

 .114، 118وجهد املقل ص 45، 55وشرح املقدم  اجلزري  ص 202، 1/205والنشر

 
  وخالصة القول

:أن عةلماء التجويد حينما أدرجوا موضوع خمارج احلروف عةلى بساط البحث والدراس  دققوا يف تفصيل مجيع األصوات 
إىل درج  البحث يف احلرك  وجزء احلرك ، حرصًا عةلى سالم  األداء وجودة القراءة، وحفظًا لةلرواي  كي تنقل وخمارجها 

 .(65)بتوقيف األساتذة اجملودين، والقراء املتقنني مشافه  دون إخالل بشيء مهما كان يسرياً 
 صفات الحروف:. 3

صوات، من الةلغويني والنحاة واألدباء وفقهاء الةلغ  وعةلماء األ األصوات يشهد هلا به أهةلها يف جمالواضح لةلعربي  تفّرد 
ال ذوق وخاّص  يف جم  كثري من جوانب هذا التفّرد، و ألوانه  ، و قد أفصح عةلماؤها األوائل عـنبل واألبعدون كذلك

وافي  دقيق ،   من ذلك صفات احلروف فقد درسها عةلماء التجويد دراس ،احلروف املفردة، وتركيب الكـةلمات، و العبارات
إذ أدركوا منذ البداي  ماهلا من أمهي  بالغ  يف امليز بني احلروف، وال سيما اليت تشرتك يف خمرج واحد، كما أدركوا أن صف  
الصوت ليست أمرًا مستقاًل عنه، بل هي جزء منه، وال يتم خروج الصوت حبالته الصحيح  ما مل يكن متصفًا جبميع 

 صفاته الالزم  له.
، وملا كان بعض تةلك  (66) مكي بن أيب طالب قد تتبع صفات وألقاب احلروف حىت وصل هبا إىل أربع  وأربعنيوهذا 

الصفات واأللقاب اليت ذكرها ال ميثل كيفيات نطق احلروف واألصوات، فإن العةلماءمل يتابعو  عةلى مجيع ذلك، فهذا 
أبو عمرو الداين وهو معاصر ملكي يقتصر عةلى ست عشرة صف ، فيقول:" اعةلموا أن أصناف هذ  احلروف اليت تتميز 

يناها ست  عشر صنفاً: املهموس  واجملهورة والشديدة والرخوة واملطبق  واملنفتح  هبا بعد خروجها من مواضعها اليت ب
 (67)واملستعةلي  واملستفةل ، وحروف املد والةلني، وحروف الصفري والتفشي واملستطيل واملتكرر واملنحرف واهلاوي وحرفا الغن .

وهبذا (  68) لقةلقةل  يف باب صفات احلروفويضيف صفتني مها التوسط أو الةلني الذي هو بني الشدة والرخاوة، وكذا ا
 (69)تكون الصفات اليت حتدث عنها مثاين عشرة صف ، وتابعه العةلماء عةلى ذكر هذ  الصفات واالقتصار عةليها.
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 . 55، واألنصاري: شرح املقدم  اجلزري  ص53( املرجع السابق ص 70)
 .211و164( القيسي، الرعاي  ص 71)
 .1/214( ابن اجلزري، النشر 72)
 .139( املرعشي، جهد املقل ص 73)

 
وهنالك تقسيم آخر لةلصفات حبسب قوهتا وضعفها، فالصفات القوي  هي: اجلهر والشدة واإلطباق واالستعالء 

ري والتفشي واالحنراف والتكرير والغن ، والصفات الضعيف  هي: اهلمس والرخاوة واالستفال واالستطال  والقةلقةل  والصف
 . (70)واالنفتاح والةلني وهناك صف  التوسط بني الشدة والرخاوة

وعةلى إثر هذا التقسيم متيز عةلماء التجويد بدراس   كل صف  من صفات احلروف مبينني الفرق بينها وبني الصف  املقابةل  
هلا مقابل، وهو ما يعرب عنه بالصفات اليت هلا ضد والصفات اليت ال ضد هلا، ويسجةلون مةلحوظاهتم حول  إن كان

 احلروف ونطقها، وما الذي يفعةله اإلخالل بالصفات من تغيري يف احلروف وأجراسها.
ياً، كذلك: كانت زايقول مكي:" لوال اجلهر الذي يف العني لكانت حاًء، ويقول كذلك:  لوال اهلمس الذي يف السني ل

لوال اجلهر الذي يف الزاي لكانت سيناً، إذ قد اشرتكا يف املخرج والصفري والرخاوة واالنفتاح والتسّفـــل، وإمنا اختةلفا يف 
 (71)اجلهر واهلمس ال غري".

 ويقول ابن اجلزري:
ردت التاء ت مع الدال يف اجلهر وانف"والتاء والدال والطاء اشرتكت خمرجاً، وانفردت الطاء باإلطباق واالستعالء، واشرتك

 (72)باهلمس، واشرتكت مع الدال يف االنفتاح واالستفال".
 ويقول املرعشي:

"ويفتـرق الطاء عن الدال باالنطباق واالستعالء والتفخيم، فةلوال هذ  الثالث لكانت دااًل، ولوال أضدادها يف الدال 
 (73)فةلوال هذ  األربع لكانت تاًء، ولوال أضدادها يف التاء لكانت طاًء".لكانت طاًء، وعن التاء هبذ  الثالث وباجلهر، 

وقد بةلغ عةلماء التجويد الغاي  يف التدقيق وتوضيح النطق الصحيح باحلروف واألصوات، حىت  إهنم ذهبوا إىل ما هو أدق 
ليت تشرتك يف  ني احلروف اوألطف وأرق من ذلك فيما يسمونه مبحث "استعمال احلروف" إذ نبهوا عةلى ضرورة التفرق  ب

كثري من الصفات وال سيما إذا التقت يف سةلسةل  الكالم، وهلذا جند اإلمام أبا احلسن السعيدي املتوِف يف مطةلع القرن 
 اخلامس يقف مع كثري من القضايا الصوتي  مبيناً الطريق  الصحيح  لنطق احلروف، وحمذراً من الةلحن فيها فيقول: 
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منشور يف جمةل   حتقيق: غامن قدوري محد، 274، 275( السعيدي، أبو احلسن عةلي بن جعفر، التنبيه عةلى الةلحن اجلةلي والةلحن اخلفي، ص 74)
 اجملمع العةلمي العراقي.

 .39املرادي، املفيد ص -(  75)
 . 52( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  76)

 
َتِنُبوا الرِّج سَ ﴿، و[6]يوسف  ﴾وََكَذِلَك جَي َتِبيكَ ﴿بيان اجليم عند التاء يف قوله: " ومما حيفظ أيضًا   [..30] احلج     ﴾فَاج 

يؤمر القارئ ببيان ذلك جيدًا لئال ختتةلط بالشني، ومما حيفظ أيضًا بيان الالم عند اجليم وختفيف اجليم بعدها يف مثل 
َملُ ﴿قوله تعاىل:  .. لئال تدغم الالم يف اجليم، ومما حيفظ أيضاً بيان الغني عند القاف يف قوله [40]األعراف  ﴾َحىتَّ يةَِلَج اجلَ 

ُهم   ﴿    .. وبيان احلاء إذا سكنت عند العني يف قوله:[8]آل عمران  ﴾ اَل تُزِغ  قـُةُلوبـََنا﴿تعاىل:  [ 89الزخرف ] ﴾  فَاص َفح  َعنـ 

 ( 74)لئال تدغم".
املشكالت اليت عرضت لعدد من احلروف كالضاد واجليم واهلمزة والطاء، وبينوا بدق  متناهي  كما درس عةلماء التجويد 

 صفات هذ  احلروف، وكيف يتم إخراجها بشكل صحيح، وهلم يف ذلك مؤلفات وحبوث ال يتسع اجملال لةلحديث عنها.
أنقل نصًا جامعًا لةلمرادي وقد أضاف العةلماء عناصر أخرى، وعدوها أساسي  يف عةلم التجويد، ويف هذا املقام 

 هـ( يقول فيه:" إن جتويد القراءة يتوقف عةلى أربع  أمور:749)ت
 أحدها: معرف  خمارج احلروف.  -
 والثاين: معرف  صفاهتا.  -

 والثالث: معرف  ما يتجدد هلا بسبب الرتكيب من األحكـام.  -

 والرابع: رياض  الةلسان بذلك وكثرة التكرار. -

وأصل ذلك كةله وأساسه تةلقيه مـن أوىل اإلتقان، وأخذ  عن العةلماء هبذا الشأن، وإن انضاف إىل ذلك حسن الصوت،  
 (75)وجودة الفك، وذراب  الةلسان، وصح  األسنان كان الكمال".

 ويعد هذا النص من أمشل النصوص وأكثرها وفاًء باحلديث عن أسس عةلم التجويد.
كرها املرادي ترجع إىل العنصرين الرئيسني: املخارج والصفات، فمعرف  ما يتجدد لةلحروف واحلق أن هذ  األمور اليت ذ 

بسبب الرتكيب من األحكام، ال يستقل عنصراً ثالثاً، بل هو من قبيل الصفات العارض  كاإلدغام واإلظهار واملد والقصر 
 .(76) سةلسةل  الكالموحنو ذلك، ألن هذ  األحكام ال تكون لةلحروف إال إذا اتصل بعضها ببعض يف

 قال ابن اجلزري:
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 .214، 1/215( ابن اجلزري، النشر 77)
سادس، ثاني  العدد ال، حبث منشور يف جمةل  البحوث الفقهي  املعاصرة، السن  ال30( الفنيسان، سعود بن عبد اهلل، حكم القراءة بالتغين والتجويد ص 78)
 هـ. 1411
 .1/215( ابن اجلزري، النشر 79)
 .61، 60( املرادي، املفيد ص 80)

 
"فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف عةلى حدته، موف حقه، فةليعمل نفسه بإحكامه حال  الرتكيب؛ ألنه ينشأ عن 
الرتكيب ما مل يكن حال  اإلفراد، وذلك ظاهر، فكم ممن حيسن احلروف مفردة وال حيسنها مركب   حبسب ما جياورها من 

وقوي وضعيف ومفخم ومرقق، فيجذب القوي الضعيف، ويغةلب املفخم املرقق، فيصعب عةلى الةلسان جمانس ومقارب 
النطق بذلك عةلى حقه إال بالرياض  الشديدة حال  الرتكيب، فمن أحكم صح  الةلفِظ حال  الرتكيب حّصل حقيق  

 (77)التجويد باإلتقان والتدريب".
ظهار فينشأ من ذلك أحكام املد والقصر والرتقيق والتفخيم واإل والنطق يف الرتكيب يكون إما برتكيب حرف مع حرف،

 )واإلدغام .. وحنو ذلك، أو برتكيب كةلم  مع كةلم  فتنشأ من ذلك أحكام الوصل والقطع والوقف واالبتداء وحنو ذلك.

78) 
جلزري يف نشر  اوأوضح نص يعرض قانون التجويد وميزانه الدقيق الذي تقاس عةليه القراءة الصحيح  هو ما ذكر  ابن 

حني قال:" إن أصل اخلةلل الوارد عةلى ألسن  القراء .. هو إطالق التفخيمات والتغةليظات عةلى طريق ألفتها الطباعات، 
تةلّقَيت  من العجم واعتادهتا النبط، واكتسبها بعض العرب، حيث مل يقفوا عةلى الصواب ممن يُرجع إىل عةلمه، ويوثق 

 (79)ل إىل هذا فالبد من قانون صحيح يُرجع إليه، وميزان مستقيم يُعوُّل عةليه".بفضةله وبفهمه، وإذا انتهى احلا
جيد يف النظم والتجويد (643وإىل هذا يشري اإلمام عةلم الدين السخاوي )ت

ُ
 هـ( بقوله يف منظومته )عمدة امل

 ال ِميزَانِ  ُك خُم ِسرَ ـــــــــــــــِفيه َوالَ تَ  ...ِميزَاٌن َفالَ َتُك طَاِغياً  لةل َحر فِ 
 قال املرادي يف شرح هذا البيت:

"يعين أن لكل حرف ميزاناً يُعرف به مقدار  وحقيقته، وذلك امليزان هو خمرجه وصفته، فإذا ُأخرج من خمرجه معطًى ماله 
 (80)من الصفات عةلى وجه العدل يف ذلك، من غري إفراط وال تفريط، فقد ُوزن مبيزانه، وهذا هو حقيق  التجويد".
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 . 53( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  81)
 .70( الداين، التحديد ص 82)
 .170( املرجع السابق ص 83)
 .1/213( ابن اجلزري، النشر 84)
 كتاب فضائل القرآن.  101، 6/102( البخاري، صحيح البخاري  85)

 
ورياض  الةلسان بالتجويد وسيةل  نافع  لزيادة اإلتقان وتسهيل النطق بالقراءة وهي الفيصل بني إتقان التجويد وعدمه، 

 .(81)فمن أخذ نفسه بالرياض  أتقن وأجاد، ومن تركها نسي وضيَّع
 (82)يقول أبو عمرو الداين: "وليس بني التجويد وتركه إال رياض  من تدبر  بفكه".

 كتابه )التحديد(:  ويضيف يف آخر 
"فهذ  حروف التجويد بأصوهلا وفروعها عةلى مراتبها وخمارجها، قد شرحناها وبينا حقائقها لُتحفظ بكماهلا، ويقاس 
عةليها أشكاهلا، ومجيع ذلك ُيضطر يف تصحيحه إىل الرياض ، وحُيتاج يف أدائه إىل املشافه  لينكشف خاصُّ سرِّ ، ويتضح 

 (83)وباهلل التوفيق".طريق نقةله، 
 ويقول ابن اجلزري:

"وال أعةلم سبباً لبةلوغ هناي  اإلتقان والتجويد، ووصول غاي  التصحيح والتشديد مثل رياض  األلسن  والتكرار عةلى الةلفظ 
 (84)املتةلقى من فم احملسن، وأنت ترى جتويد حروف الكتاب  كيف يبةلغها الكاتب بالرياض  أو التكرار وتوقيف األستاذ".

وقضي  التةلقي واملشافه  من أفوا  الضابطني أمر البد منه لةلجمع بني الدراي  والرواي ، فقضي  التةلقي تعين الرواي  الصحيح  
والتةلقني املباشر الذي حيصل باملشافه  والنظر، وهي الطريق  الصحيح  ملعرف  القراءة وإتقان التالوة، من أجل ذلك أرسل 

قارئا توافق قراءته ما ُخّط يف املصحف ليبني األصل يف القراءة، أال وهو الرواي   سيدنا عثمان مع كل مصحف نسخه
 والتةلقي واملشافه ، وعدم االكتفاء بالقراءة حاضرا من املصحف.

فالقرآن الكرمي تواتر نقةله مساعًا وعرضاً حيث كان الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم يسمعه من جربيل، مث يعرضه عةليه مرة 
يقرأ صةلى اهلل عةليه وسةلم القرآن عةلى أصحابه، ويطةلب منهم أن يقرؤوا عةليه، يؤيد ذلك ما ثبت من أحاديث  بعد مرة، مث

 كان النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم أجود الناس    »صحيح ، منها ما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: 
رض عةليه ةل  يف شهر رمضان حىت ينسةلخ، يعباخلري، وأجود ما يكون يف شهر رمضان، ألن جربيل كان يةلقا  يف كل لي

 (85).«رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم القرآن، فإذا لقيه جربيل كان أجود باخلري من الريح املرسةل 
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 .6/102( املرجع السابق  86)
 .800رقم احلديث  1/551، وصحيح مسةلم 6/113( املرجع السابق  87)
 .799رقم احلديث  1/550( مسةلم، صحيح مسةلم  88)
م. حتقيق: د. أمين 1991-هـ1412سن   1وما بعدها ط 1/11ن هـ، التذكرة يف القراءات الثما399( انظر مثالً: احلةليب، طاهر بن غةلبون، ت 89)

وما بعدها، وابن القباقيب، مشس الدين حممد بن خةليل احلةليب، إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات  89رشدي سويد، والطربي، أبو معشر، التةلخيص ص
هـ، مصطةلح 801غري مطبوع، وابن القاصح البغدادي، عةلي بن عثمان توما بعدها. رسال  دكتورا ، حتقيق: أمحد خالد شكري.  17األربع عشرة ص

 وما بعدها. رسال  ماجستري، حتقيق: أمحد حممد القضاة. )غري مطبوع(. 5اإلشارات يف القراءات الزوائد املروي  عن الثقات، ص
 .وصححه األلباين رمحه اهلل.1342يث  رقم احلد 1/426وسنن ابن ماج   1016رقم احلديث  180 -2/179( النسائي، سنن النسائي  90)
( 1021، 1020،  1019األحاديث ذوات األرقام ) 180 -2/181، وسنن النسائي 793رقم احلديث  1/546( مسةلم، صحيح مسةلم  91)

 (.1341رقم احلديث ) 524، 1/426وسنن ابن ماج ، 

  
، بل كانوا مـسةلصةلى اهلل عةليه و وكان الصحاب  رضوان اهلل عةليهم يسارعون إىل األخذ واملشافه  والتةلقي عن رسول اهلل 

 واهلل لقد  » ألنه السبيل إىل توثيق قراءهتم واالستشهاد لصحتها، فعن عبد اهلل بن مسعود قال:يفاخرون بذلك، 
 ةلى اهلل عةليه وسةلمصبضعاً وسبعني سورة، واهلل لقد عةلم أصحاب النيب  صةلى اهلل عةليه وسةلمأخذت من يف رسول اهلل 

 (86).«أين من أعةلمهم بكتاب اهلل وما أنا خبريهم
يطةلب من أصحابه أن يقرؤوا عةليه ليسمع القرآن منهم غضا طريا كما مسعو  منه  اهلل عةليه وسةلمصةلى وكان الرسول 

بت ، مبيناً هلم أن هذا التوجيه إمنا يتم بأمر اهلل سبحانه، فسبيل تةلقي القرآن السماع والعرض، فقد ثصةلى اهلل عةليه وسةلم
ك أُنزل القرآن، قةلت أي ابن مسعود: أأقرأ عةليك وعةلي اقرأ عةليّ  »البن مسعود:  صةلى اهلل عةليه وسةلميف احلديث قوله 

 (87).«يا رسول اهلل؟ قال: إين أحب أن أمسعه من غريي 
 (88).«إن اهلل أمرين أن أقرأ عةليك. قال: آهلل مساين لك؟ قال: اهلل مساك يل، قال: فجعل ُأيّب يبكي »وقوله أليّب بن كعب: 

ل اهلل أهنم يثبتون أسانيدهم اليت تةلقوا هبا القرآن رجاًل عن رجل إىل رسو  وقد بةلغ حرص العةلماء عةلى التةلقي واملشافه 
 89)، يثبتون هذ  األسانيد يف مؤلفاهتم وكتبهم زيادة يف توثيق الرواي ، وبياناً لصح  النقل.صةلى اهلل عةليه وسةلم

وأما حسن الصوت ومجال القراءة وجودهتا، وسالم  الفك، وصح  أعضاء النطق، فهي شروط ومكمالت حىت يكون 
 »:  عةليه وسةلمصةلى اهللاألداء يف غاي  اإلتقان واحلسن، وقد ورد يف حتسني الصوت بالقرآن أحاديث كثرية منها قوله 

 (90).«زينوا القرآن بأصواتكم
مزامري  لو رأيتين وأنا أستمع لقراءتك البارح ، لقد أوتيَت مزماراً من »يب موسى األشعري: أل صةلى اهلل عةليه وسةلموقوله 

 إيل  " لو كنت أعةلم أنك تستمع صةلى اهلل عةليه وسةلموالعجيب رد أيب موسى حني مسع مقال النيب  (91) «آل داود
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 ( أي ما استمع . 92)
 (.1017رقم احلديث ) 2/180النسائي، ( وسنن 792رقم احلديث ) 1/545( املرجع السابق،  93)
 .57( ابن اجلزري، التمهيد ص 94)
م. وسيبويه، 1980-هـ1400الكويت  -بغداد، ومطابع الرسال  -دار الرشيد لةلنشر 51، 1/52هـ، العني 170( الفراهيدي، اخلةليل بن أمحد ت 95)

 م.1983-هـ1403سن   3بريوت ط -، عامل الكتب4/431هـ، الكتاب 180أبو بشر عمرو بن عثمان ت
، والقسطالين، أمحد بن حممد بن أيب 113، 163، وابن اجلزري، التمهيد ص41، 46، واملرادي، املفيد ص104، 106( الداين، التحديد ص 96)
م حتقيق: د. عبد الصبور شاهني وعامر 1972-هـ1392القاهرة  -جلن  إحياء الرتاث اإلسالمي 1/183هـ، لطائف اإلشارات لفنون القراءات 923بكر ت

ظ، خمطوط يف مكتب  املتحف العراقي، 12، خالص  العجال  يف بيان مراد الرسال ، ورق  هـ1327السيد عثمان، والدركزيل، حسن بن إمساعيل املوصةلي ت
 .23513بغداد رقم 

 
اهلل لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن بالقرآن جيهر  (92)ما أذن » صةلى اهلل عةليه وسةلمحلربته لك حتبريا"  وقوله 

 (93).«به

  .اجلهُر به مع حتِسني الصوِت واخلشوِع فيِه، حىتَّ حُيرك القةلوبَ 
  "وت بالقراءةباب حسن الص"وحتسني الصوت عند قراءة القرآن مطةلوب،  بل خرَّج البخاري بابًا يف صحيحه بعنوان 

 .وقد أجاز العةلماء التغين بالقرآن بضوابط
وحتسني الصوت بالقراءة يزيدها حسنًا ومجااًل وهباء ويضفي عةليها هيب  ووقارا، ويعطيها رونًقا وزين  وكماال، ويرّغب 
 السامعني يف اإلنصات واإلقبال، والبد من مراعاة أن تكون القراءة سهةل  عذب ، ال تكةلف فيها وال تنطع، وال تعسف

 وال تصنع.
قال ابن اجلزري: "وأما قراءتنا اليت نقرأ ونأخذ هبا، فهي القراءة السهةل  املرتةل  العذب  األلفاظ، اليت ال خترج عن طباع 

  (94)العرب، وكالم الفصحاء، عةلى وجه من وجو  القراءات، فنقرأ لكل إمام مبا نُقل عنه .."
فهو مهم ومفيد جدًا يف دراس  عةلم التجويد، وقد أدرك عةلماء  أما احلديث عن أعضاء النطق ووصفها وبيان أجزائها

وزادوا عةليه فتحدثوا ( 95) التجويد ذلك، فأفادوا مما ذكر  عةلماء الةلغ  يف هذا الباب، كاخلةليل وسيبويه وابن جين وغريهم
 (.96) عن أعضاء النطق يف أثناء وصفهم ملخارج احلروف حديث اخلبري املطةلع والعارف املتقن

ديث عن أعضاء النطق وختّيل حركاهتا املخبئ  داخل جتويف الفم أو احلةلق مل تعد كتابا يقرأ أو خياال يُتصور، فعةلماء فاحل
 التشريح مع عةلماء التصوير ومهندسي احلاسوب استطاعوا بالصوت والصورة واألبعاد الثالثي  تقريب هذا 

 -ن سويد والذي أّلفه عالم  العصر األستاذ الدكتور أمي املوضوع وتبسيطه، ولعل كتاب التجويد املصور املشفع بقرص
 قد أزال كثريا من اإلشكاالت وقرب عةلم التجويد إىل حد كبري. -حفظه اهلل 
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 ( النتائج السبع  السابق  استةلهمتها من وحي وإبداعات عامل الصوتيات الكبري سيدي الدكتور أمحد القضاة حفظه اهلل واليت ضمنها حبثه. 97)

 
 الخاتمة

 وقبل طّي آخر صفحات هذا البحث هذ  أهم النتائج املتوصل إليها، أمجةلها يف النقاط اآلتي :
الدراسات الةلغوي  والدراسات القرآني  ومن الصعوب  مبكان الفصل بني هذين  أواًل: عةلم التجويد هو األداة الرابط  بني

العةلمني املتالزمني، وعةليه يكةلف طةلب  الدراسات الشرعي  بدراس  متكامةل  معمق  لةلدراسات الةلغوي  مبا يضمن هلم سالم  
ال يقل أمهي  عن  نحو والةلغ  واألدبوالبالغ  يف كتاباهتم وخطاباهتم، وأن يكون اهتمامهم بال  النطق مع حتقيق الفصاح

 اهتمامهم بالفقه والتفسري والعقيدة واحلديث...
ثانياً: يكةلف كذلك طةلب  الدراسات الةلغوي  واألدبي  بدراسات معمق  لةلمسائل الشرعي  حبيث يكون هلم احلد األدىن 

 ويكتمل عقد نربهتم.الكبري من الثقاف  اإلسالمي  وباألخص عةلم التجويد والقراءة لتزداد فصاحتهم 
 ثالثاً: ال جيب اخلةلط بني عةلمي التجويد والقراءات، فالفروق بينهما أضحت واضح  جةلي .

رابعاً: عةلماء التجويد مل يهمةلوا طرائق القراءة ومراتبها املأذون هبا من حتقيق وحدر وتدوير وغريها، وكل هذ  املراتب من 
 لنطق وتقومي الةلسان.شاهنا أن تكون سببا مباشرا يف تصحيح مسار ا

خامساً: عةلم التجويد أساسه األول باب املخارج والصفات، وهذان أصالن لغويان صوتيان يسهمان بشكل واضح 
وكبري يف تفصيح الةلسان وتدريبه وترويضه عةلى النطق السةليم، وهذا كةله مرهون بالتةلقي واملشافه  عن أويل اإلتقان، 

ودين، حىت يبةلغ القارئ الكمال، وال سبيل لتحقيق ذلك إال إذا عقل ركبتيه بني واألخذ املباشر عن املهرة احلفاظ اجمل
 يدي شيخه طالبا اإلجازة وعةلو السند يف القراءة.

سادساً: حسن الصوت ومجال القراءة واملبالغ  يف تزيينها داخل حدود األداء املأذون به يصل بصاحبه إىل مرتب  الكمال، 
 ادة كةلما كان من السفرة الكرام الربرة أقرب.وكةلما حرص الطالب عةلى اإلج

 .(97)سابعا: سالم  أعضاء النطق من العيوب اخلةلقي  رصيد كبري ملن أراد أن يبةلغ مرحةل  الكمال
امتداد ذراع الدراسات الصوتي  احلديث  يتدخل يف العديد من عةلوم الةلغات عموماً ومنها العربي   وكان لعةلم التجويد  ثامًنا:

 من هذا التدخل، وما نريد أن نثبته هنا هو أن حروفنا العربي  حمفوظ  األصول، معروف  األنساب.نصيب واضح 
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قام عةلماء التجويد باستخالص املادة الصوتي  من مؤلفات النحويني والةلغويني وعةلماء القراءة وصاغوا منها هذا  تاسًعا:

يها وا أحباثهم الصوتي  مستندين إىل تةلك املادة، وأضافوا إلالعةلم اجلديد، الذي اختاروا له اسم )عةلم التجويد(، وواصةل
 خالص  جهدهم حىت بةلغ عةلم التجويد منزل  عالي  من التقدم يف دراس  األصوات الةلغوي .

ن حق القرآن عةلينا حنن املسةلمني أن جنُِيد تالوته وترتيةله؛ حىت يكون عونًا لنا عةلى تدبُّر ، وتفهُّم معانيه، وال عاشرًا: م
تأتَّى ذلك إال باالهتمام بدراس  عةلم التجويد، ومعرف  أحكامه وتطبيقها، إما باالستماع إىل قارئ جميد، أو القراءة عةلى ي

 .شيخ حافظ متقن
إحدى عشر: هناك الكثري من الدراسات الصوتي  اجلادة اليت ختدم القرآن الكرمي وجتدد طرائق التصويت به مبا ال خيرج 

العام  اليت وضعها عةلماء التجويد، هذ  الدراسات حتتاج إيل من يهتم بطباعتها وإيصاهلا إىل أكرب  عن القواعد التجويدي 
 عدد ممكن من املهتمني مبجال القراءة والدراسات الصوتي  .

اثنا عشر: التكةلف يف القراءة مذموم إن كان عةلى الدوام، لكنه مطةلوب يف بداي  طريق املتعةلمني حىت تتعود ألسنتهم 
 حتقيق احلروف وختةليصها من صفات ما جاورها. عةلى

ثالث  عشر: عةلم الصوتيات احلديث، مهما كانت النتائج اليت يتوصل إليها فإهنا غري خمول  وال مؤهةل  لةلتدخل يف تغيري 
 حكم من أحكام التجويد أو التعديل عةليه مبا خيرجه عن صورته اليت مت نقةله عةليها، أو تغيري نطق حرف حبرف.

ضرورة االستعان  مبا توصل إليه العصر احلديث من أجهزة صوتي  حديث ، وبالتكنولوجيا املعاصرة، واالستفادة  عشر:أربع  
منها يف الفصل  يف كثري من القضايا املتعةلق  بالدراسات الصوتي  القرآني ، شريط  أن ال خيرج ذلك عن الضوابط واألصول 

 خصصون يف عةلم التجويد والقراءات يف كل عصر.اليت وضعها عةلماؤنا األقدمون ويعرفها املت
مخس  عشر: هناك هوة كبرية بني عةلم الصوتيات احلديث وبني املنتسبني إىل التجويد، نتيج  األسس املختةلف  اليت يقوم 

 عةليها عةلم الصوتيات، ونتيج  تباين وتغاير املفاهيم واملصطةلحات واملنطةلقات بني العةلمني  وعةليه ال بد من ظهور 
راسات جادة حتاول تقريب وجهات النظر بني العةلمني وتذليل الصعوبات يف حماول  لةلتسهيل عةلى املنتسبني إىل عةلم د

 التجويد االستفادة  قدر اإلمكان من عةلم الصوتيات احلديث.
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 ملخص ال

رائي، الشاطيب، وقد اعتمدت الباحث  يف دراستها عةلى املنهج االستقالبحث إىل بيان توسع حتقيق املناط عند اإلمام يهدف هذا 
وذلك بتتبع أقوال الفقهاء واألصوليني يف املؤلفات املدون  حول هذا املوضوع، واملنهج التحةليةلي يف بيان مفهوم حتقيق املناط عند 

ملكةلفني كةلهم، األحكام الشرعي ، وهو من عمل ا أصل كةلّي يف تطبيق عند الشاطيب هو تحقيق املناطفاإلمام الشاطيب؛ و األصوليني 
اإلمام الشاطيب  قد توسعو يتضمن فحواه رعاي  مقاصد املكةلفني.  الذي يعترب حتقيق املناط أصاًل وقاعدة يف االجتهاد التطبيقيو 

ن ضرباً اً خاصاً، ليكو مدلول حتقيق املناط منهجعةلى باب حتقيق املناط: هنج الشاطيب  -1وهي:  ،جماالتيف ثالث   حتقيق املناط
أن  يرى تحقيق املناط عند األصوليني هو حتقيق العةل  املتفق عةليها يف الفرع، بينما الشاطيبفاجتهاديًا متجاوزًا القياس األصويل؛ 

 تم إال بتحقيقت إعماله: أنه يرى أن التكاليف ال -2 دون أي خالف بني األم . االجتهاد هو حتقيق املناط وهو عمةلي  أبدي 
والثاين: "حتقيق املناط  ،أنواعه: األول: "حتقيق املناط العام" -3املناط، لتعةلقه جبميع املكةلفني، فهو حمل نظر اجملتهدين والعوام. 

، وهو حمل نظر أحواهلمو  فيه مصاحل املكةلفني ىاخلاص" ومساه مبناط املكةلف ما يرجع إىل األفعال املرتبط  بالذات اإلنساني ، ويراع
: اليت تتمثل يفشاطيب و من كالم اإلمام ال املستنبط  حتقيق املناطتوسع لمعامل وضوابط إىل  تطرقت الباحث فقط. وأخرياً  اجملتهدين

 سد الذرائع، واملآالت، واالستحسان، ورفع احلرج والضرر، واحلَِيل، ومراعاة اخلالف، واملصاحل، ومراعاة مقاصد املكةلفني.
راعاة م، حتقيق املناط العام واخلاص، اإلمام الشاطيب، جماالت حتقيق املناط ومعامله، االجتهاد: الكلمات المفتاحية

 .مقاصد املكةلفني، املآالت
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 التمهيدي األول: الفصل الفصل
 مقدمةلا

الذي أنزل اهلل عةليه القرآن، وعةلى  ، والصالة والسالم عةلى نبينا حممد خةلق اإلنسان وعةلمه البياناحلمد هلل الذي 
 أصحابه الذين اتبعوه بإحسان.

عةلى سائر األمم وجعةلهم  نشكر اهلل تبارك وتعاىل عةلى جزيل نعمه وعةلى نعم  اإلسالم خاص ؛ إذ فضل به أم  حممد 
 ، وذلك جبعل لساعخري أم  أخرجت لةلناس، ومّيز هذه الشريع  بالشمولي  واملرون ، وجعةلها صاحل  لةلبشري  إىل قيام ا

ث ربط كثرياً وتربز هذه املصاحل يف نصوص الكتاب والسن ؛ حي املقاصد اليت تراعي فيها مصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة.
من األحكام بعةلل وِحَكم؛ وذلك يسهل لةلعةلماء االجتهاد يف كل ما يقع لةلناس يف حياهتم من املستجدات واحلوادث 

  حكمه، وذلك عن طريق إحلاق ما مل يرد فيه الدليل )الفرع( مبا ورد فيه الدليل )األصل( لعةل اليت مل يرد فيها دليل عةلى
جامع  بينهما، فإذا حتققت العةل  يف املستجدة تأخذ حكم األصل، وقد مّسي ذلك عند أهل األصول بتحقيق املناط؛ 

ريعته؛ فهي نعم  اهلل عةلينا، وسر لبقاء ش ،وبذلك تبقى الشريع  شامةل  جملاالت احلياة كةلها وصاحل  لكل زمان ومكان
ألن احلوادث تتجدد وتتطور كل يوم، والنصوص الشرعي  حمدودة ومتناهي  فال تفي بأحكام احلوادث والوقائع 

 واملستجدات.
اجملتهدين.  وهو حمل نظرركن أساسي من أركان القياس،  العةل قد تكةّلم األصوليون عن حتقيق املناط يف باب العةل ، و 

ي  واملكاني ، وسيع يف صوره وإعماله باألبعاد الزمانتجمال حتقيق املناط وذلك بالنظر واليف  أرخى اإلمام الشاطيب القةلمو 
   هذا املوضوعشاطيب يف الكشف عن حقيقمبا يتوافق مع حال املكةلفني، والنظر يف عواقب أفعاهلم ومآالهتا، فسةلك ال

 ، وهذا ما يتم بسطه يف هذه الدراس .األصول عةلماءريه من غيسبقه فيه طريقاً مل  والبحث يف ثناياه
 مشكلة البحث

إليها يف هذا  جوانب مل تتم دراستها أو التطرق هناكأن ه، رأت الباحث  فيالدراسات يف حتقيق املناط واالجتهاد  ةثر مع ك
 وسع يف ت؛ فاختارت الباحث  حبثها "حتقيق املناط عند اإلمام الشاطيب" ألنه حتقيق املناطتوسع و وه الباب بصورة ظاهرة،
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ن حتقيق املناط ، ورأى أباب القياس ، بعد أن كان حمصوراً يفباب االجتهاد يفحتقيق املناط مبحث هذا الباب فأدخل 

غري اجملتهدين(؛ مع تهدين أو من العوام )ني سواء كانوا من اجملاملكةلفكل إىل  ه يضيفيتطةلبه القيام بالتكاليف، وعةلى هذا 
 .، يتكةلمون عنه يف باب القياس وهو من عمل الفقيه اجملتهد فقطحتقيق املناطأن األصوليني حينما يتكةلمون عن 

ليت شرعت يوّفق طوارئ االجتهاد إىل هدي الشريع  مبا حيقق مقاصدها احىت  االجتهاد املتعةلق بتحقيق املناطوتوسع يف 
وضوابط كمآالت األفعال؛ حىت يكون االجتهاد مبنياً عةلى أصول  من أجةلها، ويتحقق ذلك بالتوجه إىل معاملاألحكام 

 .منضبط ، وخال من اإلفراط والتفريط
فاإلشكالي  اليت ستعاجل يف هذا البحث تتمثل يف دراس  تأصيةلي  لبيان كيفي  توسع مفهوم حتقيق املناط عند اإلمام 

 .كر معامل وضوابط تؤدي إىل هذا التوسعالشاطيب وجماالته، وذ 
 أسئلة البحث

 : انطالقاً من موضوع البحث، فإن هذا البحث سيحاول اإلجاب  عن األسئةل  اآلتي 
 الشاطيب؟ عند اإلمام وما املراد بتوسعه وجماالته ما مفهوم حتقيق املناط  .1
 معامل توسع حتقيق املناط عند اإلمام الشاطيب؟ما  .2

 أهداف البحث 
 يهدف البحث إىل حتقيق األهداف اآلتي : 

 الشاطيب.عند اإلمام وجماالته بيان توسع مفهوم حتقيق املناط  .1
 .معامل وضوابط توسع حتقيق املناط عند اإلمام الشاطيببيان  .2

 أهمية البحث وسبب اختياره
 :تتجةلى أمهي  البحث وسبب اختياره يف األمور التالي 

ري، مواضيع أصول التشريع اإلسالمي اليت تتعةلق بتطبيق األحكام عةلى الواقع البشيعترب موضوع البحث من أهم  .1
 : اد عةلى ضربنياالجتهوال ينفصل عنها حىت تطةلع الشمس من مغرهبا، وقد صرح بذلك اإلمام الشاطيب بقوله: "
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تعةليق وختريج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سةلمان )املمةلك  العربي  املوافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد الةلخمي الشاطيب،  1

 .12-11، ص5م(، ج1997ه/1417ابن عفان، السعودي : دار 

 .2، صه(1424، العدد العشرون، )د.م: د.ن، د.ط، شوال جمةل  العدلصاحل بن عبد العزيز العقيل، "حتقيق املناط"،  2

، 93العدد:  م(،2003ه/1424، 1الدوح : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي ، ط(، كتاب األم ، االجتهاد التنزيةلي يفبشري بن مولود جحيش،  3
 .15ص

 
تعةلق االجتهاد املفهو ...وذلك عند قيام الساع  ،حىت ينقطع أصل التكةليف ال ميكن أن ينقطع :أحدهما .2

 .1"بتحقيق املناط
إذا كان االجتهاد ضرورياً يف كل عصر لتنزيل األحكام عةلى أفعال املكةلفني، فإن احلاج  إىل معرف  حتقيق املناط  .3

تشتد كةلما تتجدد حاجات الناس وتتعقد، ألنه ينبين عةليه احلكم ويثبت؛ "فتحقيق املناط هو الصةل  بني الشريع  
. فصار حتقيق املناط عمودًا من أعمدة االجتهاد 2وبني الشريع  وذوات األشياء، وصفاهتا"وأفعال املكةلفني، 

 وأساسه.
قيق وألمهي  النظر يف حتقيق املناط، عين اإلمام الشاطيب ببيانه والتوسع يف تفسريه، ولعةّله من أبرز العةلماء السابقني عةلى حت .4

اصطفت فكل هذا كان دافعًا إىل التحقيق يف هذا املوضوع و ، 3مناط احلكم وميكن يعرب عنه بإصاب  مقصد الشارع
احث  عةلى وعسى اهلل الكرمي أن يوّفق الب، "تحقيق المناط عند اإلمام الشاطبيتوسع : ب"ومساها؛ هذا البحثالباحث  

 أدائه، وهو عةلى كل شيء قدير.
 حدود البحث

بب هذا التوسع يف واملعامل اليت تس اإلمام الشاطيب،بيان توسيع مفهوم حتقيق املناط وجماالته عند بستحاول الباحث  
 .األحكام عنده
 منهج البحث

 ني:اآلتي نيتخدم الباحث  يف هذا البحث املنهجتس
تقوم الباحث  بتتبع أقوال الفقهاء واألصوليني من املؤلفات املدون  حول هذا  : حيثالمنهج االستقرائي .1

 ع.املوضو 
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 .48م(، ص1989ه/1398، 1، )طرابةلس: كةلي  الدعوة اإلسالمي ، طنيل االبتهاج بتطريز الديباجأمحد بابا التنبكيت،  4

 
ةليل املسائل حتحتقيق املناط عند اإلمام الشاطيب و بوصف مفهوم   قوم الباحثتوبه التحليلي:  –الوصفي المنهجين  .2

 املتعةلق  هبا.
 الهيكل العام للبحث

 فصول وخامت  وذلك عةلى النحو التايل: ثالث يتكّون هذا البحث من 
 الفصل األول: الفصل التمهيدي

 الشاطيب  اإلمام مفهوم حتقيق املناط عندالفصل الثاين: 
 الشاطيب اإلمام عند ومعامله جماالت حتقيق املناطالفصل الثالث: 

 النتائج اخلامت : 
 مفهوم تحقيق المناط عند اإلمام الشاطبي ثاني: الفصل ال

 تمهيد
ذلك و ، عنده املناط مفهوم حتقيقو  ببيان نشأته العةلمي اإلمام الشاطيب، وذلك بتعريف اليعرض البحث يف هذا الفصل 

 أساسيني فيما يةلي:يف مبحثني 
 المبحث األول: التعريف باإلمام أبي إسحاق الشاطبي

 ستعرض الباحث  يف هذا املبحث حلياة الشاطيب، وشيوخه، وتالميذه، ومؤلفاته.
 المطلب األول: حياة أبي إسحاق الشاطبي

 أواًل: اسمه ونسبه
 .4بالشاطيب" هو: "إبراهيم بن موسى بن حممد الةلخمي، الغرناطي، أبو إسحاق، الشهري

أما كنيته: فقد أمجعوا عةلى أن كنيته أبو إسحاق، وأما نسبه: فهو من قبيةل  خلَْم، وهي قبيةل  من قبائل اليمن، وأما نسبته: 
 فهو الغرناطي الشاطيب، فأما الغرناطي فنسب  إىل ممةلك  غرناط  اليت عاش هبا، وأما الشاطيب فنسب  إىل مدين  شاطب ، 
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لسعودي : ا، حتقيق: حممد بن عبد الرمحن الشقري وآخرون، )املمةلك  العربي  االعتصامإبراهيم بن موسى بن حممد الةلخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب، انظر:  5

، عةلوم القرآن عند الشــــاطيب من خالل كتابه املوافقاتحممد ســــامل أبا عاصــــي، و  ؛32م(، مقدم  التحقيق، ص2008هــــــــــــــــــــ/ 1429، 1دار ابن اجلوزي، ط
 .17م(، ص2005هـ/1426، 1)القاهرة: دار البصائر، ط

 .50، صجنيل االبتها والتنبكيت،  ؛18و17، صعةلوم القرآن عند الشاطيبأبا عاصي، انظر:  6
 .14م(، ص2006هـ/1427، 1، )لبنان: صيدا، طاملقاصد عند الشاطيب دراس  أصولي  فقهي حممود عبد اهلادي فاعور،  7
؛ 16-11م(، ص1983هــــ/1403، 1، )بريوت: مؤسس  الرسال ، طحتقيق وتعةليق عةلى كتاب اإلفادات واإلنشادات لةلشاطيبانظر: حممد أبا األجفان،  8

 .20، صلقرآن عند الشاطيبعةلوم اوأبا عاصي، 
 .70م(، ص2006ه/1427، 1، )تونس: دار سحنون، طأليس الصبح بقريبحممد الطاهر ابن عاشور،  9

 
رق األندلس مبقاطع  بةلنسي ، وكانت من أعظم حصون املسةلمني باألندلس، ونسب  أيب إسحاق إىل وهي مدين  يف ش

 .5شاطب ، من جه  كوهنا موطن آبائه، الذين تركوها إىل غرناط  حني سقوطها بيد مةلك أراقون

 ثانياً: مولده
تنباط تاريخ أن بعضهم اجتهد يف اس وقد اختةلف يف مولده ألنه ال يوجد تاريخ جمزوم به حيّدد والدة أيب إسحاق، غري

هـ، 728هـ، وسنده يف ذلك أن وفاة أسبق شيوخ الشاطيب وهو أمحد بن الزيات كانت 720مقارب، فجعةلها قبل عام 
  6هـ.730وال بّد أن يكون الشاطيب حينها يافعاً. وقيل أنه ولد قريباً من سن  

 ثالثاً: عصره وبيئته
  7ن  غرناط  يف القرن الثامن اهلجري يف عهد مةلوك بين األمحر، يف دول  بين نصر"."عاش الشاطيب حياته كةلها يف مدي

مث  ،د الرمحن األمويعبووىل أموره  ،بداي  عهد املسةلمني يف األندلسالبيئ  يف زمن الشاطيب: كان يعيش الشاطيب يف 
قرنني   غرناطعةلى بنو األمحر مث حكم إىل غرناط ،  واجر اوه ،منهافخرج الناس  ،سقطت الدول  األموي  يف األندلس

  8.قدرهتم وحينما ولد الشاطيب كانوا يف أعةلى، تقريباً 
حيث كانت البيئ  اليت  ،يف وقتهمن أفضل األزمن  وقد ذكر بعض احملققني يف سرية اإلمام الشاطيب بأنه زمناً عةلمياً يعّد 

توافرين ل ابن عاشور: "كان العةلماء من سائر الفنون مقاوقد الفنون؛  شىت يفبشخصيات عةلمي ، ومؤلفات   حافةل عاشها
ما منها إال إمام يـُْعََن إليه ويعتمد يف عةلمه عةليه؛ مثل ابن ُجَزّي، وابن ...أواخر القرن الثامن،...يف بالد األندلس

ألخري عةلى العةلم إمنا كان القضاء ا ...والشاطيب يف األصول وفةلسف  الشريع يف النحاة، ...يف الفقهاء، وأيب حيان...لبّ 
 .9باألندلس يف القرن التاسع"
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تاين،  10 ِجســـــْ ميد، ، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلســـــنن أيب داودأبو داود ســـــةليمان بن األشـــــعث بن إســـــحاق بن بشـــــري بن شـــــداد بن عمرو األزدي الســـــ 

 .109، ص4، ج4291العصري ، د.ط، د.ت(، كتاب: املالحم، باب: ما يذكر يف قرن املائ ، رقم)بريوت: املكتب  
، 1، حتقيق: ســـــــــــــــةليم بن عيـد اهلاليل، )الســـــــــــــــعوديـ : دار بن عفـان، طاالعتصــــــــــــــــامأبو إســـــــــــــــحـاق إبراهيم بن موســـــــــــــــى بن حممـد الةلخمي الشــــــــــــــــاطيب،  11

 .32-31، ص1، جم(1992ه/1412
 .48، صنيل االبتهاجالتنبكيت،  12
 .75م(، ص2002، 15، )د.م: دار العةلم لةلماليني، طاألعالمخري الدين بن حممود بن حممد بن عةلي بن فارس، الزركةلي الدمشقي،  13
 .18، صحتقيق وتعةليق عةلى كتاب اإلفادات واإلنشاداتأبو األجفان،  14
 .118، ص1، ج)كتب  املثَن، د.ط، د.ت، )بريوت: ممعجم املؤلفنيعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحال  الدمشق،  15
 .50، صنيل االبتهاجالتنبكيت،  16

 

 رابعاً: مكانته العلمية واالجتماعية
آرائه الفذة يف مقاصد ، و صفاته ومكانته العةلمي و  ،قد شهد كثري من العةلماء بفضل الشاطيب وجهوده الكبرية يف اإلسالم

: "إّن اهلل يـَبـَْعث هلذه األّم  عةلى رأس كّل مائ  َسنٍ  َمن ا عجعةله من جمددي عصره الذين قال فيهم النيب مم الشريع 
د هلا دينها"  .10عُجد 

ومما يبني إدراكه العميق ملقاصد الشريع  ونصوصها، قوله: "فشرح يل من معاين الشريع  ما مل يكن يف حسايب، وألقى يف 
 مل يرتكا يف سبيل اهلداي  لقائل ما يقول، وال أبقيا لغريمها جماالً يعتد به فيه،اب اهلل وسن  نبيه نفسي إلقاء بصرية أن كت

 .11"...وأن الدين قد كمل، والسعادة الكربى فيما وضع، والطةلب  فيما شرع، وما سوى ذلك فضالل وهبتان
سراً فقيهاً...له احلافظ اجلةليل اجملتهد،كان أصولياً مف فقال التنبكيت عن اإلمام الشاطيب بأن: "اإلمام العالم  احملقق القدوة

 .12القدم الراسخ واإلمام  العظمى يف الفنون"
 . 13وقال الزركةلي أن الشاطيب: "أصويل حافظ"

وقال البعض: "كان إبراهيم الشاطيب من أملع أعالم عصره باألندلس، يتبّوأ مكان  عةلمي  سامي  وميتاز بتعمقه يف عةلوم 
وكذلك  ،14ةلوم الشريع ، مما خول له استكناه أسرارها وإبراز مقاصدها وضبط قواعدها وربط فروعها بأصوهلا"العربي  وع

 .15قيل فيه رمحه اهلل أنه كان: "حمدث، فقيه أصويّل، لغوّي، مفّسر"

 وفاته: خامساً 
 .يف مدين  غرناط  16هـ"790واملعتمد يف وفاته أنه: "تويف يوم الثالثاء الثامن من شعبان سن  
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عةلوم القرآن عند أبو عاصي،  وكان شيخاً له يف القراءات.كتاب سيبويه وألفي  ابن مالك،  أبو عبد اهلل حممد ابن الفخار البريي، وقد درس عةليه الشاطيب 17

 .23، صالشاطيب
عةلى غرناط ، وانتصــــــــب لةلتدريس، وحموره يف دروســــــــه تدريس الفقه بشــــــــرح احلديث، فكان يشــــــــرح املوطأ برواي  الةليثي، أبو عبد اهلل حممد بن مرزوق، وفد  18

 .25وانكب آخر عمره عةلى شرح" الشفا" لةلقاضي عياض ومات دون إمتامه. املصدر السابق، ص
اع صــــيتهم عها الكبري، ومدرســــاً مبدرســــتها النصــــري ، وكان ثالث ثالث  ذأبو ســــعيد فرج بن قاســــم بن أمحد بن لب الغرناطي، كان فقيه غرناط  وخطيباً جبام 19

 .23باملغرب، كان الشاطيب أثريا قريبا من ابن لب. املصدر السابق، ص
 .49-48، صنيل االبتهاج؛ والتنبكيت، 25-23انظر: املصدر السابق، ص 20
 .26-24ص، حتقيق وتعةليق عةلى كتاب اإلفادات واإلنشاداتانظر: أبا األجفان،  21
النصـــــارى  دأبو حيىي بن حممد بن عاصـــــم، من أســـــرة شـــــهرية بغرناط ، تةلقى عن الشـــــاطيب الفقه وعةلوم الةلغ ، وتوىل الوزارة لبين األمحر، واســـــتشـــــهد يف جها 22

 .26، صعةلوم القرآن عند الشاطيبهـ. أبو عاصي،  813
ل رناط ، وبرع يف العةلوم وأّلف تآليف، منها: أرجوزة العاصـــــــــم  يف الفقه، وكان جأبو بكر بن عاصـــــــــم، أخ أيب حيىي، لُّقب بالقاضـــــــــي؛ إذ ويل القضـــــــــاء بغ 23

 .26اهتمامه منصّباً عةلى عةلم األصول تأثراً بشيخه، كما اختصر"املوافقات" ألستاذه أيب إسحاق. املصدر السابق، ص
طةلب عن شـــــيوخه عرف باســـــم "برنامج اجملاري"، ارحتل إىل املشـــــرق لأبو عبد اهلل حممد اجملاري األندلســـــي: تةلقى عن الشـــــاطيب عةلم النحو، وصـــــنف كتاباً  24

 .26هـ. املصدر السابق، ص862العةلم، وتويف 
 .50، صنيل االبتهاج؛ والتنبكيت، 26انظر: املصدر السابق، ص 25

 

 ومؤلفاته وتالميذه، المطلب الثاني: شيوخ أبي إسحاق الشاطبي،

 أواًل: شيوخ أبي إسحاق الشاطبي
، بعضهم من غرناط ، وبعضهم من وفد عةليها من األندلس وغريها العةلماءتةلقى أبو إسحاق العةلم عن عدد كبري من 

، 17برييابن الفخار ال، وكان من شيوخه الذين درس عةليهم بعض املهمات داءمن البالد اإلسالمي  ليستوطنوها، أو أل
شيوخ من ال هول، 20،الفقه والفروع وشيئاً من الةلغ  الشاطيب درس عةليه والذي ،19بن لب، وفقيه غرناط  ا18وابن مرزوق

 21.يف كتابه "اإلفادات واإلنشادات" ذكرهم اآلخرين

 ثانياً: تالميذ أبي إسحاق الشاطبي
امع غرناط  جب كان يدّرسأليب إسحاق عدد كبري من التالميذ، لكونه عاملًا كبرياً، ومتبحرًا يف عةلوم متعددة، فكان 

 25، وغريهم.24األندلسي، و 23، والقاضي22ابن اخلطيب من تالميذهو ، عدة األعظم عةلوم
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 .49، صنيل االبتهاجالتنبكيت،  26
، )د.م، الدار نظري  املقاصــــــد عند اإلمام الشــــــاطيب؛ وأمحد الريســــــوين، 75، ص1، جاألعالم؛ والزركةلي الدمشــــــقي، 49، صنيل االبتهاجانظر: التنبكيت،  27

 .95-93م(، ص1992هـ/1412، 2العاملي  لةلكتاب اإلسالمي، ط
 .11-10، ص 1، جاملوافقاتانظر: الشاطيب،  28

 

 ثالثاً: مؤلفات أبي إسحاق الشاطبي
 وهيشعر وغريها؛ وال ،والفقه ،والنحو والةلغ  ،والقراءات ،كاألصول  ترك لنا أبو إسحاق مؤلفات كثرية يف عةلوم خمتةلف 

 :27، فمنها عةلى ما يةلي26لةلقواعد، وحتقيقات ملهمات الفوائد" اتنفيس  يف موضوعها ومضموهنا "اشتمةلت عةلى حترير 
" ال شك أنه من أشهر مؤلفاته وأكثرها عمقاً؛ وهو كتاب معدود يف أصول الفقه، وكان قد الموافقات" .1

عدل  مثمساه "التعريف بأسرار التكةليف"؛ ألجل ما أودع فيه من األسرار التكةليفي  املتعةلق  هبذه الشريع ، 
 .28هخو شيألحد  يف املنام رؤي  بسبب"املوافقات" ب عنه إىل تسميته

 يف البدع واحملدثات، وضمنه مباحث أصولي  كاملصاحل املرسةل  واالستحسان. " كتبهاالعتصام" .2
 ": رسال  يف األدب.اإلفادات واإلنشادات" .3
 " الذي شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري. كتاب المجالس" .4
 "، وهو يف عةلم الصرف وفقه الةلغ . عنوان االتفاق في علم االشتقاق" .5
 األصةلي  اليت ال غَن عنها لطالب هذا العةلم." ضمن القواعد أصول النحو" .6

 "االعتصام".و"املوافقات"  منها كتب عدةاليت ذكرها يف   يعترب مجعاً لبعض فتاواه ،"فتاوى اإلمام الشاطبي" .7
  توسيع مفهوم تحقيق المناطالمبحث الثاني: 

باره لقباً ملفهوم خاص، مع مركباً إضافياً، وباعتستبني الباحث  يف هذا املبحث تعريف حتقيق املناط عند العةلماء باعتباره 
 ، ويشتمل هذا املبحث عةلى املطةلبني التاليني:التعرض ملعناه املوسع عند اإلمام الشاطيب
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، حتقيق: عبــــد الســـــــــــــــالم حممــــد هــــارون، )د.م، دار الفكر، د.ط، معجم مقــــاييس الةلغــــ أمحــــد بن فــــارس بن زكريــــاء القزويين الرازي، أبو احلســـــــــــــــني،   29

، العرب لسان؛ وانظر: حممد بن مكرم بن عةلى، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، 19و15، ص2م( ج1979هــــــــــــ/1399
 .52، ص10هـ(، ج1414، 3)بريوت: دار صادر، ط

 ، د.ط، ، حتقيق: جمموع  من احملققني، )د.م: دار اهلدايتاج العروس من جواهر القاموسســـــــــــــــيين، أبو الفيض، الز بيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احل 30
 .169-167، ص25د.ت(، ج

ــــــــــــــ/1403، 1، حتقيق: مجاع  من العةلماء، )لبنان: دار الكتب العةلمي ، طكتاب التعريفاتعةلي بن حممد بن عةلي الزين الشريف اجلرجاين،   31 م(، 1983هـ
 .53ص
 .370، ص5، جمعجم مقاييس الةلغ بن فارس، ا 32
تب  ، حتقيق: مهدي املخزومي،  وإبراهيم الســــــــــــامرائي، )د.م: دار ومككتاب العنيأبو عبد الرمحن اخلةليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصــــــــــــري،   33

 .420-418، ص7، جلسان العرب؛ وانظر: ابن منظور، 456-455، ص7اهلالل، د.ط، د.ت( ج

 
 المطلب األول: مفهوم تحقيق المناط

 أواًل: تعريف تحقيق المناط باعتباره مركباً إضافياً 
حّق، قال ابن فارس: "احلاء والقاف أصل واحد، وهو يدل عةلى إحكام الشيء تأيت لفظ  حتقيق من مادة التحقيق لغة: 

وصحته، فاحلقُّ نقيض الباطل، مث يرجع كّل فرع إليه جَبودة االستخراج وُحْسن الّتةلفيق، ويقال: َحق  الشيء: وجب... 
 .29ويقال: َحَقْقُت األمر وأحَقْقُته؛ أي: كنُت عةلى يقني منه"

َيقنته؛ الشيء: أَوْجَبه وأثَبَته، وصار عنده حّقاً: ال يشك فيه... َحَقْقُت األمر: ِإذا حَتَقْقته وتَـ  وقال الزبيدي: "َحق  
 .30َأي: وصرَت منه عةلى يقني"

 .31وقال اجلرجاين: "التحقيق إثبات املسأل  بدليةلها"
 ثبات.والذي يبدو لةلباحث  انطالقاً من املعَن الةلغوي؛ أن التحقيق عند األصوليني يفيد اإل 

املناط يف الةلسان العريب هو ما نِيط وعةلق به الشيء، وهو يف األصل مصدر ميمي مبعَن اسم املكان، وهو  المناط لغة:
 مكان النوط الذي هو التعةليق واإللصاق.

ا يَتعةل ق م قال ابن فارس: "النون والواو والطاء؛ أصل صحيح يدلُّ عةلى تعةليق شيء بشيء، ونُْطُته به: عةل قته به، والنـ ْوط:
به... والنـ َياط: ِعرٌق عةّلق به القةلب... ونِيَط فالن: أصابته نْوط ، وهي َوَرم يف الصدر... ويقولون: نـَْوطٌ  من طةَْلح، كما 

 .32يقال ِعيص من ِسْدر، ومسّيت لتعةلق بعضها ببعض، وبئر نـَي ٌط، إذا كانت قْدَر قام "
ةلق ناط ينوط نـَْوطاً، تقول: نُْطُت الِقْرب  بنياطها نـَْوطاً، أي: عةّلقتها، والنـ ْوط: عوقال الفراهيدي: "نوط: النـ ْوُط: مصدر 

 .33شيء عُجعل فيه متر وحنوه، أو ما كان يعةّلق من حممل وغريه... وفالٌن َمُنوٌط بفالن إذا أحّبه وتعةّلق حببةله"
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، 7م(، ج1994هـــــــــــــــــــــــــ/1414، 1، )د.م: دار الكتب، طالبحر احمليط يف أصـــــــــول الفقهأبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشـــــــــي،  34
 .322ص
ي، )بريوت: املكتب يف، حتقيق: عبد الرزاق عفاإلحكام يف أصـــــول األحكامأبو احلســـــن ســـــيد الدين عةلي بن أيب عةلي بن حممد بن ســـــامل الثعةليب اآلمدي،  35

 .302، ص3اإلسالمي، د.ط، د.ت(، ج
، )د.م، فقهروضـــــ  الناظر وجن  املناظر يف أصـــــول الأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدام  اجلماعيةلي املقدســـــي مث الدمشـــــقي احلنبةلي،  36

 .146، ص2م( ج2002هـ/1423، 2مؤسس  الريّان، ط
: دار الكتاب ، حتقيق: الشيخ أمحد عزو عناي ، )د.مإرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من عةلم األصولبن عبد اهلل الشوكاين اليمين، حممد بن عةلي بن حممد  37

 .142، ص2م(، ج1999هـ/1419، 1العريب، ط
، 1)بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط، هناي  الســـــــول شـــــــرح منهاج الوصـــــــولعبد الرحيم بن احلســـــــن بن عةلي اإلســـــــنوي الشـــــــافعّي، أبو حممد، مجال الدين،  38

 .336م(، ص1999هـ/1420

 
جملاز : وتعبريهم باملناط عن العةل  من باب اسمى مناطاً، ألن الشارع عةلق احلكم وربطه به، "قال ابن دقيق العيدوتُ 

 .34الةلغوي، ألن احلكم ملا ُعةل ق هبا كان كالشيء احملسوس الذي تعةلق بغريه، فهو جماز من باب تشبيه املعقول باحملسوس"

 ثانياً: مفهوم تحقيق المناط باعتباره لقباً لمفهوم خاص
ها يف أصل ن وجود عةل  احلكم يف اجلزئيات املشخص  بعد معرفتلقد تناول مجهور األصوليني حتقيق املناط يف التحقق م

 ؛ عماًل بتعديتها من األصل إىل الفرع. الثابت يف النص احلكم
يف معرف  وجود العةل   فهو النظر ،تحقيق املناط، فقال: "أما حتقيق املناطل هوقد عرب عن هذا املعَن اآلمدي يف معرض بيان

 .35يف آحاد الصور، بعد معرفتها يف نفسها، وسواء كانت معروف  بنص أو إمجاع أو استنباط"
وحدده ابن قدام  بأن: "حتقيق املناط؛ نوعان: أوهلما: ال نعرف يف جوازه خالفاً، ومعناه: أن تكون القاعدة الكةلي  متفقاً 

ملتجهد هد يف حتقيقها يف الفرع... الثاين: ما عرف عةل  احلكم فيه بنص أو إمجاع، فيبني اعةليها، أو منصوصاً عةليها، وعجت
 .36وجودها يف الفرع باجتهاده"

كتحقيق   ،فيجتهد يف وجودها يف صورة النزاع ،وعرفه الشوكاين: "وهو أن يقع االتفاق عةلى عةلي  وصف بنص أو إمجاع
 الصورة وبقي النظر يف حتقيق وجوده يف ،ناط وهو الوصف عةلم أنه مناطألن امل ؛أن النباش سارق، ومسي حتقيق املناط

 . 37املعين "
 .38فهو حتقيق العةل  املتفق عةليها يف الفرع، أي إقام  الدليل عةلى وجودها فيه" ،وقال اإلسنوي: "حتقيق املناط
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 .123، ص1م(، ج1994ه /1414، 1، )بريوت: مؤسس  الرسال ، طاإلسالمي وأصوله الفقه يف مقارن  حبوثحممد فتحي الدريين،  39
ـــــــــــــــ/1420، 1لرياض: مكتب  الرشد، ط، )ااجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا عةلى املذهب الراجحعبد الكرمي بن عةلي بن حممد النمةل ،  40 م(، 2000هـ
 .359ص
 .12، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  41
 .17، ص5املصدر السابق، ج 42
 .12-11، ص5، جاملصدر السابق 43

 
لقاعدة العام ، أو : "إثبات مضمون اوهو -رمحه اهلل  - ومن تعريفات املعاصرين لتحقيق املناط تعريف الدكتور الدريين

 .39األصل الكةلي، أو العةل ، يف اجلزئيات والفروع إبان التطبيق، بشرط أن يكون كل من املضمون والعةل  متفقاً عةليه"
وُعرف بأن حتقيق املناط هو: "أن اجملتهد قد حتقق من وجود العةل  واملناط يف األصل، ولكنه عجتهد من حتقق وجودها يف 

 .40الفرع"
نص، وتطبيقه عةلى الأن حتقيق املناط عند األصوليني هو: إثبات احلكم الشرعي، املستنبط من  والذي يبدو للباحثة

 والفرع يف عمةلي  القياس من قبل اجملتهد.  النصالوقائع اجلزئي ، والتحقق من تساوي العةل  يف 

  تحقيق المناط عند الشاطبي توسعالمطلب الثاني: 
الشاطيب إىل حتقيق املناط مبنظار واقعي غري تقةليدي وذلك املتمثل يف كيفي  تنزيل احلكم عةلى النازل ، اإلمام قد نظر 

 وتندرج هذه العمةلي  ضمن ما يسّمونه العةلماء بفقه الواقع. 
  يف معرف الشاطيب حتقيق املناط تعريفًا دقيقًا بقوله: "االجتهاد املتعةلق بتحقيق املناط، وهو الذي ال خالف بني األ

 .41الشرعي، لكن يبقى النظر يف تعيني حمةله" أن يثبت احلكم مبُْدرَِكه قبوله، ومعناه
شرعي  الثابت  التطبيقات املتعةلق  باألحكام ال مجيع تعمّ حتقيق املناط عمةلي  أن من كالم الشاطيب  للباحثة قد اتضح

، وقد ازل  يف حياة املكةلفنيعةلى اجلزئيات والوقائع الن اتنـزيةلهتعيينها و  يف اجملتهد باألدل  نصاً أو استنباطاً، وبالتايل ينظر
جتهاد مل تتنزل لو فرض ارتفاع هذا االوبقاءها؛ ألنه "الشريع  سرًّا الستمراري   اهتم الشاطيب بتحقيق املناط واعتربه

حىت ينقطع أصل هذا النوع من االجتهاد نه ال ينقطع أحبيث ، 42"األحكام الشرعي  عةلى أفعال املكةلفني إال يف الذهن
وذلك عند  ؛ال ميكن أن ينقطع حىت ينقطع أصل التكةليف :أحدمها :االجتهاد عةلى ضربني، فقال الشاطيب: "التكةليف

 . 43"ميكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. فأما األول فهو االجتهاد املتعةلق بتحقيق املناط :والثاين ،قيام الساع 
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 .292، ص3، جاملصدر السابق 44
 .231، ص3املصدر السابق، ج 45
 .373ص، م(2010ه/1431، 1)القاهرة: دار السالم، ط املصطةلح األصويل عند الشاطيب،فريد األنصاري،  46

 
، مث يكّيف الفرع وحكمه الشرعي املقيس عةليهشاطيب يدل عةلى أنه عجب عةلى اجملتهد أن حيّرر األصل فمقتضى كالم ال

ضاء األصةلي واالقتضاء االقتاملقيس أو النازل بسربه جوانبه واستظهاره استظهاراً كاماًل، لتنزيل احلكم عةليه بالنظر إىل 
حدمها: تضاء األدل  لألحكام بالنسب  إىل حماهلا عةلى وجهني: أكما يقول الشاطيب يف "املسأل  الرابع  عشرة: اق  ،التبعي

االقتضاء األصةلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع عةلى احملل جمرداً عن التوابع واإلضافات؛ كاحلكم بإباح  الصيد والبيع... 
كم بإباح  النكاح افات؛ كاحلوما أشبه ذلك. والثاين: االقتضاء التبعي، وهو الواقع عةلى احملل مع اعتبار التوابع واإلض

وباجلّم  كل ما اختةلف حكمه األصةلي القرتان أمر  ،ملن ال أرب له يف النساء، ووجوبه عةلى من خشي العنت...
 خةلود الشريع  وهذا هو سرّ  ،النوازل يف تطبيق األحكاميكون منهجاً وضابطاً لةلمجتهد يف تحقيق املناط ف، 44خارجّي"

 وأصل التكةليف.
ه، وَعََن ب (املقدم  النقةلي )لكل دليل شرعي، مقابل احلكم الشرعي  45الشاطيب حتقيق املناط مقدم  نظري  جعلوقد 

الفكر والتدبر، "فأما قولنا: حتقيق املناط )مقدم  نظري ( فهو يعين أهنا راجع  إىل النظر العقةلي اجملرد؛ إذ التحقيق  وهو حمل
ولذلك  ...،مبعَن أنه راجع إىل نظر اجملتهد يف الواقع ال يف النصوص... ي :توظيف ملقدمتني استدالليتني: األوىل: نظر 

ي  أي أهنا راجع  والثاني : نقةل...، اشرتك يف هذا اجملتهد وغريه، بل هو جمال أهل اخلربات، والصناعات، واحلرف، وحنوها 
 .  46إىل النص، ناقةل  لةلحكم اجلاهز لةلتنزيل"

كةلي ، ومن تحقيق املناط باأللفاظ العام  واملطةلق ، فضاًل عن متثيةله بالعةلل والقواعد الالشاطيب يف التمثيل ل توّسعفقد 
عباراته الصرحي  يف دخول كةليات الشريع  وعموماهتا ومطةلقاهتا يف مفهوم حتقيق املناط قوله: "ولو فرض ارتفاع هذا 

ات، وعمومات، ألهنا مطةلق ؛فني إال يف الذهناالجتهاد )أي حتقيق املناط( مل تتنزل األحكام الشرعي  عةلى أفعال املكةل
 عةلى أفعال مطةلقات كذلك، واألفعال ال تقع يف الوجود مطةلق ، وإمنا تقع معين  مشخص ،  التٌ نزَ وما يرجع إىل ذلك، مُ 

 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 193 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .17، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  47
 .33-32صاالجتهاد وضوابطه عند اإلمام الشاطيب، انظر: عةلوان،  48
 .25، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  49
ـــتـــوقـــعانـــظـــر: عـــبــــــــداهلل بـــن بـــيــــــــه،   50 عــــــــايل الـــعـــالمــــــــ  عـــبــــــــداهلل بـــن بـــيــــــــه، ، عـــةلـــى املـــوقـــع الـــرمســـي ملـــاالجـــتـــهــــــــاد بـــتـــحـــقـــيـــق املـــنــــــــاط: فـــقــــــــه الـــواقـــع وال

http://www.binbayyah.net/portal/research/1148:صباحاً مباليزيا. 11:20، ساع : 5/5/2013، تاريخ الزيارة 

 
 
ُ
هاًل  يشمةله ذلك املطةلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سني  عَ فال يكون احلكم واقعًا عةليها إال بعد املعرف  بأن هذا امل

 .47ه اجتهاد"قد ال يكون، وكةلّ و 
 هاد يف حتقيق املناط.االجت بابجعل الشاطيب االجتهاد يف تنزيل األحكام الشرعي  وتطبيقها عةلى أفعال املكةلفني من ف

موراً متعددة منها:  مراده" قد نكرت، لتشمل أولو دققنا يف تعريف الشاطيب لالجتهاد بتحقيق املناط؛ جند عبارة: "تعيني
مراد مقاصد الشارع يف املكةلف والتكةليف والنص، فذلك املراد عجب أن يعتربه اجملتهد يف عمةلي  االجتهاد، فمن هنا 
يدخل يف هذا التنكري حتقيق املناط اخلاص والعام، إذ قد يتحقق تعيني مراد النصوص يف الشخص املكةلف دون تعيني 

 48د مقاصد الشارع يف املكةلف.ملرا
كةلي الصل واألهاد الدائم جعةله االجتفاهتماماً كبرياً  واهتم بهحتقيق املناط، أُطُر ع من وسّ  أولالشاطيب فمما سبق: يعترب 

  .التطبيقي اتالجتهاداواملستجدات، فهو منهج وضابط أصويل يعني اجملتهد يف الوقائع عةلى   عيف تطبيق أحكام الشري
حتقيق املناط عند اإلمام الشاطيب هو فهم النازل  واملستجدة من حيث الواقع، ويكون ذلك برعاي  أن  الباحثة:وترى 

القيام م منه ستةلز يما هو فاملآالت، ومقاصد الشريع ، ومصاحل العباد يف تةلك اجلزئي ، مع رعاي  األعراف وتغري األزمان، 
 وا أم عواماً.جمتهدين كان ،من قبل كاف  املكةلفني بالتكاليف

معَن حتقيق املناط عند اإلمام الشاطيب؛ هو فقه الواقع ألنه يشري إىل مآالت االجتهاد ورعاي  املقاصد واملصاحل، مع و 
التوجه إىل أعراف تغريت، وضرورات وحاجات طرأت؛ فقال: "النظر فيما يصةلح بكل مكةلف يف نفسه، حبسب وقت 

إذ النفوس ليست يف قبول األعمال اخلاص  عةلى وزاٍن واحد، كما دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص، 
أهنا يف العةلوم والصنائع كذلك، فرّب عمٍل صاحل يدخل بسببه عةلى رجل ضرر أو فرتة وال يكون كذلك بالنسب  إىل 

ء ا. فكل جمال ميكن سرد عشرات القضايا اليت لو درست بنظر كةلي، ألمكن أن جتد حةلواًل ختفف من غةلو 49"...آخر
االختالف، فهو وّسع دائرة االجتهاد بتحقيق املناط، لريشح الكةليات ويرجحها عةلى النظر اجلزئي يف شىت اجملاالت 

  50. ..االجتماعي  واالقتصادي  والسياسي  و.
 

http://www.binbayyah.net/portal/research/1148
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 املرجع السابق نفسه. 51
 .97، ص2ج، املوافقاتالشاطيب،  52
 .62، ص2ج، املصدر السابقانظر:  53
، حتقيق: حممد ســـــــــــــــةليمان األشـــــــــــــــقر )طهران: نشـــــــــــــــر احســـــــــــــــان، د.ط، املســـــــــــــــتصـــــــــــــــفى من عةلم األصـــــــــــــــولأبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل،  54

 .238، ص2ش(، جه.1382ق/ه.1424
 .239، ص2املصدر السابق، ج 55

 
ختتل ؛ حىت ال 51..."الكةليات ذات جذور ثالث : الشريع  نصوصاً ومقاصداً، ومصاحل العباد، وموازين الزمان واملكان"و

، وإن اختالل 52مقاصدمها تصديقًا ملقول  الشاطيب: إن "إمهال القصد يف اجلزئيات يرجع إىل إمهال القصد يف الكةلي"
  53الكةلي يؤدي إىل اخنرام نظام العامل.

 عند اإلمام الشاطبي ومعالمه تحقيق المناط  مجاالتالثالث: الفصل 
لفصل يتطرق إىل هذا ومعامله، فهذا اجماالت حتقيق املناط،  ثر يفأك توسع مفهوم حتقيق املناطالشاطيب يف  موقف يظهر

 املوضوع، وذلك يف مبحثني أساسيني كالتايل:
  تحقيق المناطتوسع : مجاالت األولالمبحث 

ألصوليني، واليت سبقوه من امن اإلمام الشاطيب أرخى حتقيق املناط يف ثالث  جماالت مل يستوعبها أن  قد رأت الباحثة
 باب حتقيق املناط، وإعماله، وأنواعه، لذا فإن هذا املبحث يتضمن ثالث  مطالب:تشمل 

 المطلب األول: باب تحقيق المناط 
تعرضت الباحث  يف هذا املطةلب لِباب حتقيق املناط مبعَن أنه يدخل حتت مباحث االجتهاد أو القياس األصويل والذي 

 هو جزٌء منها؟  
وانب تعرض بعض األصوليني قبل الشاطيب لتحقيق املناط ومدلوله، وتطرقوا إىل بعض اجل والذي ينبغي اإلشارة إليه، أنه
 حتقيق ، مث ظهر الشاطيب يف حنو املضمار وتوّسع يفابن قدام  املقدسي والطويفو  ،الغزايلاملهم  يف املوضوع، كاإلمام 

 املناط ومدلوله، وأّصل معامله، وأرسى قواعده وضوابطه. 
، وكما يعترب هذا الضرب 54الغزايل: "أما االجتهاد يف حتقيق مناط احلكم، فال نعرف خالفًا بني األم  يف جوازه" فقال

 .55ضرورة كل شريع "هو من االجتهاد "
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 .146، ص2ج، روض  الناظرابن قدام ،  56
ْورة بن موســـى بن الضـــحاك، الرتمذي،  57 حتقيق: أمحد حممد شـــاكر وآخرون، )مصـــر: شـــرك  مكتب  ومطبع  مصـــطفى  ،ســـنن الرتمذيحممد بن عيســـى بن ســـَ

 .92، رقم احلديث:153، ص1، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء يف سؤر اهلرة، جم(1975هـ/1395، 2البايب احلةليب، ط
 .461، ص2ج، روض  الناظرابن قدام ،  58
 .146، ص2ج، روض  الناظرابن قدام ،  59
ســـ  الرســـال ، ، حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملســـن الرتكي، )د:م: مؤســـشـــرح خمتصـــر الروضـــ ســـةليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصـــرصـــري، أبو الربيع،  60
 .263-262، ص3، جم(1987هـ/1407، 1ط
 .12-11، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  61

 
قاعدة فأما القسم األول: وهو املتفق عةليه، وحّده بقوله: "أن تكون ال ؛وقسم ابن قدام  املقدسي حتقيق املناط إىل قسمني

 ، وأما القسم الثاين: "ما عرفت عةل  احلكم فيه 56ةلي  متفقاً عةليها أو منصوصاً عةليها، وعجتهد يف حتقيقها يف الفرع"الك
إهنا ليست بنجس؛ إهنا من »يف اهلر:  بنص أو إمجاع، فيبني اجملتهد وجودها يف الفرع باجتهاده، مثل قول النيب 

فيبني اجملتهد باجتهاده الطواف يف احلشرات من الفأرة وغريها، ، جعل الطواف عةل ، 57«الطوافني عةليكم والطوافات
، مث يذكر رأيه بأن القسم الثاين يدخل 58ليةلحقها باهلر يف الطهارة، فهذا قياس جةلي قد أقر به مجاع  ممن ينكر القياس"

ةليه، والقياس متفق ع حتت القياس دون األول، فيقول: "وأما النوع األول عن حتقيق املناط فةليس ذلك قياساً، فإن هذا
، 59ألن التنصيص عةلى عدال  كل شخص وقدر كفاي  األشخاص ال يوجد" ؛خمتةلف فيه، وهذا من ضرورة كل شريع 

 ؟ عنه باب مستقلهو أهو نوع من االجتهاد، أو  ،فأخرج النوع األول عن القياس، ومل يبني مكانه
"إذ هو بيان وجود  ؛األولدون  نوعاً من القياسنوع الثاين الطويف أيضاً يف شرحه عةلى خمتصر الروض  هذا ال اعتربوقد 

العةل  املنصوص عةليها يف الفرع، بينما النوع األول بيان القاعدة الكةلي  املتفق عةليها أو املنصوص عةليها يف الفرع؛ وألن 
، وإن كان كل منهما س بقياس، فالنوع األول والثاين متغايران، والثاين قياس، واألول لي...هذا النوع متفق عةليه بني األم 

عني وإن اختةلفا ، وهو موجود يف النو ...يسمى حتقيق مناط؛ ألن معَن حتقيق املناط هو إثبات عةل  حكم األصل يف الفرع
 .60يف أن أحدمها قياس دون اآلخر، فتحقيق املناط أعّم من القياس"

قال: فتهاد، حيث قّسم االجتهاد إىل قسمني، بينما جعل الشاطيب حتقيق املناط اجلزء األكرب واألهم يف باب االج
"االجتهاد عةلى ضربني: أحدمها: ال ميكن أن ينقطع حىت ينقطع أصل التكةليف، وذلك عند قيام الساع ، والثاين: ميكن 

 .61أن ينقطع قبل فناء الدنيا. فأما األول فهو االجتهاد املتعةلق بتحقيق املناط وهو الذى ال خالف بني األم  يف قبوله"
 فتحقيق املناط عند اإلمام الشاطيب هو االجتهاد الدائم اجملمع عةليه يف قبوله.

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 196 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .16، ص5السابق، جاملصدر  62
 .666، ص2، جاالعتصامالشاطيب،  63
 .666-667، ص2، جاملصدر السابق 64

 
 ؛قياسالنوع األول من حتقيق املناط، ال من باب ال اعدّ  ابن قدام  والطويف أن السابق : قوالاألمن  والذي يبدو للباحثة

لول الشاطيب هنج عةلى مد ، لكنّ بابه ومكانه من مباحث عةلم األصول دون اإلشارة إىلألن حتقيق املناط أعم منه، 
أن حتقيق ب :لشخصا معرف ؛ فهناك فرق بني قطب الّرحى يف االجتهاد حيث جعةلهحتقيق املناط منهجاً خاصاً واضحاً، 

ات الكةلياألصولي  و قواعد يق التطببأن االجتهاد هو حتقيق املناط ومعرفته باملناط هو حتقيق العةل  املتفق عةليها يف الفرع، 
ال ، و جتهادلال مالزم   صفه فكأن ،بني األم  اأبدي  ال اختالف فيه  حتقيق املناط عمةليوالنوازل، فعةلى الوقائع  الشرعي 

 إال مع وجود عمةلي  حتقيق املناط. االجتهاد ميكن إبراز
 المطلب الثاني: إعمال تحقيق المناط

فهو حمل نظر اجملتهدين  املكةلفني،جبميع تعةلقه ل ؛ميكن القيام هبا إال بتحقيق املناط يرى اإلمام الشاطيب أن التكاليف ال
 .62"فاحلاصل أنه ال بد منه بالنسب  إىل كل ناظر وحاكم ومفت، بل بالنسب  إىل كل مكةلف يف نفسه"والعوام، فيقول: 

يف  ل احلكم، ونظرٌ يف دلي  نظرين: "نظرٌ الجتهاد يف كل مستجدة حيتاج إىلاذكر اإلمام الشاطيب يف كتابه االعتصام أن 
مناطه، فأما النظر يف دليل احلكم ال ميكن أن يكون إال من الكتاب والّسن ، أو ما يرجع إليهما من إمجاع أو قياس أو 

اط لنظر يف منوأما ا...، ، إال من جه  اعتقاد كون الدليل دلياًل أو غري دليل...غريمها، وال يعترب فيه طمأنين  النفس
احلكم، فإن املناط ال يةلزم منه أن يكون ثابتاً بدليل شرعي فقط، بل يثبت بدليل غري شرعي أو بغري دليل، فال يشرتط 

 .63فيه بةلوغ درج  االجتهاد، بل ال يشرتط فيه العةلم فضاًل عن درج  االجتهاد"
ةله املصةلى: الذي ليس من جنس الصالة إذا فع: "أال ترى أن العامي إذا سأل عن الفعل بقوله مث بني كيفي  اجتهاد العامي

يفرق بني الفعل  ، بل العاقل...هل تبطل به الصالة أم ال؟ فقال العامي: إن كان يسرياً فمغتفر، وإن كان كثرياً فمبطل
 وفقد انبَن هاهنا احلكم، وهو البطالن أو عدمه عةلى ما يقع بنفس العامي، وليس واحداً من الكتاب أ ،اليسري والكثري

ألنه ليس ما وقع بقةلبه دلياًل عةلى احلكم، وإمنا هو مناط احلكم، فإذا حتقق له املناط بأي وجه حتقق، فهو  ؛السن 
ظاهرة  فمن مةلك حلم شاة ذكي  حل له أكةله، أن حةليته ،فإذا ثبت هذا...، املطةلوب فيقع عةليه احلكم بدليةله الشرعي

هر نسب  إليه: أو مةلك حلم شاة ميت  مل حيل له أكةله، ألن حترميه ظاعنده إذا حصل له شرط احلةلي  لتحقيق مناطها بال
 .64من جه  فقده شرط احلةلي ، فتحقق مناطها بالنسب  إليه"
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 .129-128، ص5، جاملصدر السابق 67

 
د أن حتقيق املناط هو مقصد الشرع الذي راعى فيه مقصد املكةلفني؛ فقال: "قد يكون حتقيق املناط أيضًا موقوفاً وأكّ 

 املوجب لةلزكاة، فإنه خيتةلف باختالف األحوال، فحققه الشارع بعشرين ديناراً أو مائيتعةلى تعريف الشارع، كحد الغَن 
 .65درهم وأشباه ذلك، وإمنا النظر هنا فيما وكل حتقيقه إىل املكةلف"

 ويتمثل كيفي  اجتهاد العامي يف عمةلي  حتقيق املناط يف التنزيالت: "فإن العامي إذا مسع يف الفقه أن الزيادة الفعةلي  يف
 الصالة سهواً من غري جنس أفعال الصالة، أو من جنسها إن كانت يسرية فمغتفرة، وإن كانت كثريًة فال، فوقعت له 

زيادة، فال بد من النظر فيها حىت يرد ها إىل أحد القسمـني، وال يكون ذلك إال باجتهاد ونظر، فإذا تعني له قسمها 
 .66تكاليفه"حتقق له مناط احلكم فأجراه عةليه، وكذلك سائر 

فال فرق  ،ملكةلفالدى إعمال الفكر هو  أي املقدم  النظري  قاله اإلمام الشاطيب يف حتقيق املناط أن ما وما تراه الباحثة
ةلف أن يستفيد الشارع منهجاً لةلحياة البشري ، فةلكل مك الشرعي ، واليت وضعها بني اجملتهد والعامي يف فهم التكةليفات

 يربز معَن فقه الواقع.  هومن، تهحيايف  من هذا املنهج
وإدراكها  فهمها متحىت  ،يوميبشكل تعامل املكةلفني معها  ؛ لكثرةحيوضما ال حيتاج إىل بيان أو تمور من األفهناك 

 طبيبال كونفعةلى سبيل املثال ي أهل اخلربات، والصناعات، واحلرف، ت شىت، منهاجماالويف هذا اجلانب ، بشكل واضح
 وأدركوا ملسةلمونا ، وعةلى ذلك َعةِلمالي املمور األأهل التجارة واالقتصاد ب مُ ةلْ عِ كذلك طبي ، و المور  األا استجد يفمب عاملاً 
 يب ذلكد اإلمام الشاطأكّ وقد ، بنظائرها ستجداتلتكةليفهم بفهم أحكام دينهم وقياس ما يطرأ من م ،راماحلالل و احل

نه ال يفتقر فيه إىل معرف  كما أ  ،فال يفتقر ىف ذلك إىل العةلم مبقاصد الشارع ،بقوله: "قد يتعةلق االجتهاد بتحقيق املناط
حوال كاحملدث العارف بأ  ...،ألن املقصود من هذا االجتهاد إمنا هو العةلم باملوضوع عةلى ما هو عةليه ؛عةلم العربي 

يما هو عارف به  يعترب اجتهاد ف فهذا ،وما حيتج به من متوهنا مما ال حيتج به ،األسانيد وطرقها وصحيحها من سقيمها
يف معرف  عيوب  والصانع ،ءاتاتأدي  وجوه القر  وكذلك القارئ يف ،وعارفاً مبقاصد الشارع أم ال ،كان عاملاً بالعربي  أم ال

كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط احلكم الشرعي غري مضطر إىل العةلم بالعربي  وال العةلم   ،وحنوها ...،الصناعات
والدليل عةلى ذلك ما تقدم من أنه لو كان الزمًا مل يوجد  ،وإن كان اجتماع ذلك كمااًل ىف اجملتهد ،د الشريع مبقاص

  .67الندرة" جمتهد إال يف
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 يعرتيهات اليت يف التنزيال  صاخ هيف اجتهادمن مهارة ودراي  ال بد لةلمجتهد  عدةهناك أمور بأن  والذي يبدو للباحثة

ذكر اإلمام الشاطيب لةلمجتهد شروطاً كي يقدر عةلى استنباط احلكم الصحيح لةلمستجدة موافقاً ملقاصد  حيث غموض،ال
 ، وال يدخل هذا يف جمال البحث.الشريع 

ه لو املكةلفني، وكاٍف يف الدليل عةلى وجوبه أن عمومواجب عةلى  نهأ إعمال حتقيق املناط عند الشاطيبتضح من يو 
ارتفعت هذه العمةلي ، الرتفعت أحكام الدين والتكةليف من األرض، كما ستبقى املستجدات خالي  عن احلكم الشرعي، 
فقال أبو إسحاق الشاطيب يف ذلك: "لو فرض ارتفاع هذا االجتهاد مل تتنزل األحكام الشرعي  عةلى أفعال املكةلفني إال 

 ، فالشريع  وأحكامها قائم  عةلى عمةلي  حتقيق املناط.68الذهن"يف 

 المطلب الثالث: أنواع تحقيق المناط
صرّح اإلمام الشاطيب أن حتقيق املناط ضربان: "أحدمها؛ ما يرجع إىل األنواع، ال إىل األشخاص، كتعني نوع املثل يف 

قق مناط والثاين؛ ما يرجع إىل حتقيق مناط فيما حت ،...جزاء الصيد، ونوع الرقب  يف العتق يف الكفارات وما أشبه ذلك
، وسيتم بيان كل 69"حكمه، فكأن حتقيق املناط عةلى قسمني: حتقيق عام وهو ما ذكر، وحتقيق خاص من ذلك العام

  من النوعني عةلى حدة وكما يةلي:
ما، فإذا  املناط من حيث هو ملكةلف: وهو الذي ال خالف يف قبوله بني األم ، وذلك أنه "نظر يف تعيني النوع األول

نظر اجملتهد يف العدال  مثاًل، ووجد هذا الشخص متصفًا هبا عةلى حسب ما ظهر له، أوقع عةليه ما يقتضيه النص من 
هي وهكذا إذا نظر يف األوامر والنوا ،التكاليف املنوط  بالعدول من الشهادات واالنتصاب لةلواليات العام  أو اخلاص 

 .70، فاملكةلفون كةلهم يف أحكام تةلك النصوص عةلى سواء يف هذا النظر"...مور اإلباحي الندبي ، واأل
: هنا توسع  أخرى وفيه رعاي  حال املكةلفني ومساه مبناط املكةلف أو "حتقيق املناط اخلاص" وهو حمل نظر النوع الثاني

، وهو يف خلاص فأعةلى من هذا وأدقاجملتهدين فقط، حىت راعوا يف اجتهادهم حال املكةلف املستفيت، فهو: "النظر ا

 وقد  ،[29]األنفال: چڇڇڇڍڍڌچ احلقيق  ناشىء عن نتيج  التقوى املذكورة يف قوله تعاىل:
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 .25-24، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  73

 

وئ   ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې ېچ يعرب عنه باحلكم  ويشري إليها قوله تعاىل:

  .[٢٦٩]البقرة:  71"چ...وئ
ونقصد باخلارج  ،بالذات اإلنساني ، ال اخلارج  عنها وإن صدرت منهاو"أن التحقيق اخلاص إمنا حماله يف األفعال املرتبط  

واملاء هل هو مطةلق أم  ،عنها، حنو ما يتعةلق بأفعاهلا، ولكنه هو يف ذاته موضوع خارجي؛ كتعني املثل يف جزاء الصيد...
عةلقات بذوات خارج  عن تفهذه وأمثاهلا وإن تناوهلا املكةلف بالفعل، وتعةلقت بالتكةليف؛ فإهنا حتقيقات م ،ليس كذلك

وأما املتعةلق  بالذات فهي التكاليف املرتبط  بعةلل هي نفس )أهةلي ( التكةليف، أي إن حتقيق مناطها ال يراعى فيه ، ذاته
املوضوع اخلارجي بقدر ما يراعى فيه كون املكةلف )أهاًل( لذلك أم ال؟ ومقدار تةلك األهةلي  وحماذيرها، فهو إذن حتقيق 

 .72نساني "يف عمق النفس اإل
"فتحقيق املناط اخلاص نظر يف كل مكةلف بالنسب  إىل ما وقع عةليه من الدالئل التكةليفي ، حبيث يتعرف منه مداخل 
الشيطان، ومداخل اهلوى واحلظوظ العاجةل ، حىت يةلقيها هذا اجملتهد عةلى ذلك املكةلف مقّيدة بقيود التحرز من تةلك 

 .73املداخل"
يف كل واقع   -فيما يقع ألكثر املكةلفني  -الشاطيب أن حتقيق املناط العام هو اجتهاد  من أقوال فالذي يبدو للباحثة

قد اكتشفت وتبينت لكل جمتهد عةلةلها وِحَكمها وأطرها، مث يُطب ق ذلك يف مجيع نظائرها، بينما حتقيق املناط اخلاص هو 
جراءها عةلى  عةلل فيها غموض، فال ميكن إ يف حاالت خاص  مع عةلل قاصرة أو -فيما يرتبط بنفس املكةلفني  -اجتهاد 

كل شخص إال بعد نظر اجملتهدين املتقني يف مثل تةلك األحوال، واالجتهاد فيها، والنظر إىل ما يؤول إليه ذلك احلكم 
 من مصاحل ومفاسد. 

 معالم توسع تحقيق المناط عند اإلمام الشاطبي: مبحث الثانيال
يًا يف تطبيق جبعةله أصاًل كةل ه بهاهتمامو وأبعادًا أوسع،  اً الشاطيب لتحقيق املناط مضامين إعطاء أن قد رأت الباحثة

ر والتطبيق وفق يف النظ حتقيق املناط بعمةلي  واالجتهادل احلكم عةلى الوقائع سديداً، يتنـز ليكون األحكام الشرعي ، 
 املقاصد واملآالت قائم عةلى أسس ومعامل ومبادئ تشريعي  وضوابط فقهي ، حتقيقاً إلرادة الشارع وهي ثابت  مطةلوب 
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حتققها يف الوجود، وهي معامل تصحح وهتدي خطط اجملتهد ومسار العةلمي  االجتهادي  يف النظر والتطبيق مبا حيقق 

الشطط؛ وقد أبرز ذلك التوسع مبعامل قد تدور كةلها عةلى اعتبار املقاصد يف األفعال يف احلال املصاحل ومينع املضادات و 
  أو اآلجل؛ وهي:

ما إذا كان ذريع  يُتكةّلم في : قال الشاطيب: "يف املباح من حيث هو مباح متساوي الطرفني، وملسد الذرائع .1
،  مث قال يف حتقيق املناط 74ن باب سّد الّذرائع"إىل أمر آخر، فإنه إذا كان ذريع  إىل ممنوع؛ صار ممنوعاً م

"ومجيع ما مّر يف حتقيق املناط اخلاص مما فيه هذا املعَن حيث يكون العمل يف األصل مشروعاً،  :اخلاص
لكن ينهى عنه ملا يؤول إليه من املفسدة أو ممنوعاً، لكن يرتك النهي عنه ملا يف ذلك من املصةلح ، وكذلك 

، عةلمًا بأن 75فاألصل عةلى املشروعّي ، لكن مآله غري مشروع"...، سّد الّذرائع كةّلها األدل  الدال  عةلى
حتقيق  فضاًل عةلى ذلك تعترب َمعةَلماً من معامل توسع وسيةل  لكشف حتقق املناط يف املستجدات؛املآالت 

ال موافق  األفعقال اإلمام الشاطيب: "النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعاً كانت املناط، حيث 
خمالف ، وذلك أن اجملتهد ال حيكم عةلى فعل من األفعال الصادرة عن املكةلفني باإلقدام أو باإلحجامإال  وأ

 املآالت  : "أنّ بقولهستدل باألدل  الّشرعّي  واالستقراء التام قد ا؛ و 76ول إليه ذلك الفعل"ؤ بعد نظره إىل ما ي

 ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ  :معتربة يف أصل املشروعّي ، كقوله تعاىل .2

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچتعاىل:  وقوله، [...21]البقرة: چہ ۀ

، وتطرق كذلك يف باب 77[، وهذا ممّا فيه اعتبار املآل عةلى اجلمةل "179]البقرة:چۈ ۆ
سئل يف أوقات  ، بأن النيب 78حتقيق املناط إىل مآالت األفعال بذكر أمثةل  كثرية من السن  واستقراءها

السائةلني  هؤالءنظر إىل املآالت ونتائج عمل  خمتةلف ، وأجاب بأجوب  خمتةلف  وثبت بذلك أن النيب 
وأحواهلم وأثر ذلك يف توسع حتقيق املناط عنده. وحينما يذكر مراتب اجملتهدين وأهل الفتوى وخصوصياهتم 

 ، ومن خصوصي  تةلك املرتب : "أنّه ناظر يف املآالت قبل اجلواب عن السؤاالت ،يذكر مرتب  الرباين، واحلكيم



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 201 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .233، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  79
 .194، ص5املصدر السابق، ج 80
 .195، ص5املصدر السابق، ج 81
 .182، ص5املصدر السابق، ج 82
 .189-188، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  83

 
وصاحب الثاني  ال ينظر يف ذلك، وال يبايل باملآل إذا ورد عةليه أمر أو هني أو غريمها، وكان يف َمساقه   .3

 .79كةّلّياً"
مي االستدالل قد: "األخذ مبصةلح  جزئّي  يف مقابةل  دليل كةّلّي، ومقتضاه الّرجوع إىل تاالستحسان .4

املرسل عةلى القياس، فإّن من استحسن مل يرجع إىل جمّرد ذوقه وَتَشّهيه، وإمّنا رجع إىل ما عةلم من قصد 
، كاملسائل اليت يقتضي القياس فيها أمراً، إال أّن ذلك األمر يؤّدي إىل فوت ...الّشارع يف اجلمةل 

ياس مطةلقًا يف الّضروري يؤّدي إىل ، فيكون إجراء الق...مصةلح  من جه  أخرى، أو جةلب مفسدة
 :بني الشاطيب كالمه بأمثةل  شرعي ، منها، مث 80حرج ومشّق  يف بعض موارده، فيستثَن موضع احلرج"

"اجلمع بني املغرب والعشاء لةلمطر ومجع املسافر، وقصر الصالة...، فإن حقيقتها ترجع إىل اعتبار 
، ...صوص، حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلكاملآل يف حتصيل املصاحل أو درء املفاسد عةلى اخل

إن كان ، و ...فكان من الواجب رعي ذلك املآل إىل أقصاه، ومثةله االطالع عةلى العورات يف الّتداوي
 .81الدليل العام يقتضي املنع"

راً تغري بتحقق مقاصد الشريع  ومصاحل العباد، نظت: قد ذكر الشاطيب أن األحكام رفع الحرج والضرر .5
 وكذلك قال: "واألدلّ  الّدال  عةلى الّتوسع  ورفع احلرج كةّلها،  ، مآالت تةلك الواقع ، أو سداً لذرائعإىل

فإّن غالبها مساح يف عمل غري مشروع يف األصل ملا يُؤول إليه من الرّفق املشروع، وال معَن لإلطناب  .6
 .82بذكرها لكثرهتا واشتهارها"

حقيقتها املشهورة تقدمي عمل ظاهر اجلواز إلبطال حكم شرعّي  "ومنها: قاعدة احلَِيل، فإنّ  :الِحَيل .7
، وميّثل: "كالواهب 83وحتويةله يف الظّاهر إىل حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريع  يف الواقع"

ماله عند رأس احلول فرارًا من الزكاة، فإّن أصل اهلب  عةلى اجلواز، ولو منع الزكاة من غري هب  لكان 
 فإّن كّل واحد منهما ظاهر أمره يف املصةلح  أو املفسدة، فإذا مجع بينهما عةلى هذا القصد،  ممنوعاً،
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 .188-187، ص5املصدر السابق، ج 84
 .187، ص5املصدر السابق، ج 85
ب  عةليه". حممد بن روى ذلك عن أنس بن مالك: "أّن أعرابّياً بال يف املســــــــجد، فقاموا إليه، فقال رســــــــول اهلل  86 : "ال تـُْزرُِموه" مّث دعا بَدْلو من ماء فصــــــــُ

ـــــــــــــــــ(1422، 1، متحقيق: حممد زهري بن ناصــر الناصــر، )د.مط، دار طوق النجاة، طصــحيح البخاريإمساعيل أبو عبداهلل البخاري،  كتاب األدب، باب   هـ
مســـــةلم بن احلجاج أبو احلســـــن القشـــــريي النيســـــابوري، ؛ )ال تزرموه( معناه: ال تقطعوا واإلزرام القطع، انظر: 12، ص8، ج6025الّرفق يف األمر كةّله، رقم: 

من  وجوب غســـــــــــــــل البول وغريه ، كتاب الطهارة، باب، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(مســـــــــــــــةلم صـــــــــــــــحيح
 .236، ص1(، ، ج284) 98النجاسات، رقم: 

 .191، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  87
 .199، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  88
 .200، ص5املصدر السابق، ج 89
 .25، ص5املصدر السابق، ج 90

 
صار مآل اهلب  املنع من أداء الزّكاة، وهو مفسدة، ولكّن هذا بشرط القصد إىل إبطال األحكام 

 .84الشرعّي "
 إيقاعها من املكةّلف سبباً يف: "وذلك أّن املمنوعات يف الّشرع إذا وقعت، فال يكون مراعاة الخالف .8

، 86، ومّثل لذلك: "حديث البائل يف املسجد85احلَْيف عةليه بزائد عةلى ما شرع له من الّزواجر أو غريها"
أمر برتكه حىت يُتّم بوله؛ ألنّه لو قطع بوله لَنِجست ثيابه، وحلََدث عةليه من ذلك داء يف  فإّن النيّب 

ه من املنهي عنه عةلى قطعه مبا يدخل عةليه من الّضرر، وبأنّ  بدنه، فرَتّجح جانب تركه عةلى ما فعل
 .87واحد" نّجسه موضعٌ رك، فاّلذي يُ يُنّجس موضعني وإذا تُ 

: قال الشاطيب: "أن األمور الضروري  أو غريها من احلاجي  أو التكميةلّي  إذا اْكتَـنَـَفتها من المصالح .9
املصاحل صحيح عةلى شرط التحّفظ حبسب خارج أمور ال تُرضى شرعاً، فإّن اإلقدام عةلى جةلب 

 ،، وميثل لذلك: "طةلب العةلم إذا كان يف طريقه مناكر يسمعها ويراها...88االستطاع  من غري حرج"
فال خيرج هذا العارض تةلك األمور عن أصوهلا؛ ألهنا أصول الدين وقواعد املصاحل وهو املفهوم من  .10

 .89ر اختالف وتنازع"مقاصد الشارع فيجب فهمهما حق الفهم، فإهّنا مثا
: قال الشاطيب يف حتقيق املناط اخلاص ال بد: "النظر فيما يصةلح بكل مكةلف مراعاة مقاصد المكلفين .11

يف نفسه، حبسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص، إذ النفوس ليست يف 
رباين، هد واملفيت ال؛ وحينما يذكر خصوصي  أخرى ملرتب  اجملت90قبول األعمال اخلاص  عةلى وزاٍن واحد"

 واحلكيم، والراسخ يف العةلم والعامل: "أنّه عجيب السائل عةلى ما يةليق به يف حالته عةلى اخلصوص إن 
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 .233، ص5املصدر السابق، ج 91

 
كان له يف املسأل  حكم خاّص، خبالف صاحب الرّتب  الثاني ، فإنّه إمّنا عُجيب من رأس الكةلّي  من غري 

عى اور  كيماحل احلكم الشرعي الذي قصده الشارعب يصأن ياجملتهد وبذلك يستطيع  ،91اعتبار خباّص"
 فيه أحوال املكةلفني.

 أن هذه املعامل قد سامهت يف توسع حتقيق املناط عند اإلمام الشاطيب؛ إذ االجتهاد بتحقيق املناط فرأت الباحثة
يه يف احلال يقع عةليف املاضي، أو ما  نظر يف كل مكةلف بالنسب  إىل ما وقع عةليههو ال -اً خاصعاماً كان أو  -عنده 

وهذا كةله يرتبط مبعرف  مصاحل املكةلف، وما يرتتب عةلى أفعاله من مفاسد وأضرار، وقد لوحظ ذلك املعَن  ،أو املستقبل
 يف املعامل املذكورة.

 الخاتمة
 ، وميكن بيان وحصر النتائج املتوصل إليها بالقول:تتضمن اخلامت  أهم النتائج اليت توصل إليها البحث

حاز  ،اإلمام الشاطيب هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الةلخمي، عاش يف مدين  غرناط  يف القرن الثامن اهلجري. 1
 .قدراً كبرياً من العةلم واملعرف  حىت أصبح من جمددي عصره

ةلى عإثبات احلكم الشرعي، املستنبط من نص أو إمجاع أو اجتهاد، وتطبيقه هو  :إن حتقيق املناط عند األصوليني .2
أصل  هو  :عند الشاطيب، و الوقائع اجلزئي ، والتحقق من تساوي العةل  يف األصل والفرع يف عمةلي  القياس من قبل اجملتهد

كةلّي يف تطبيق األحكام الشرعي ، سواء أكان دليل احلكم نصاً، أو إمجاعاً، أو اجتهاداً، مث يأيت تنـزيةله عةلى اجلزئيات 
 اً وضابط صالً ومن هنا ميكن أن يعترب حتقيق املناط أمن العوام، بل املكةلف جمتهداً كان أو والوقائع النازل  يف حياهتم من ق

 .ورعاي  مقاصد ومصاحل املكةلفني ،يف االجتهاد التطبيقي، مع النظر إىل مآالت االجتهاد
طيب عةلى مدلول باب حتقيق املناط: هنج الشا -1اإلمام الشاطيب حتقيق املناط يف ثالث  جماالت؛ وهي:  توسعقد  .3

حتقيق املناط منهجاً خاصاً واضحاً، ليكون ضرباً اجتهادياً متجاوزاً القياس األصويل؛ فهناك فرق بني أن يعرف الشخص؛ 
  عمةليكأن حتقيق املناط هو حتقيق العةل  املتفق عةليها يف الفرع، وبني أن يعرف الشخص؛ أن االجتهاد هو حتقيق املناط  

 جبميععةلقه تلإعماله: أنه يرى أن التكاليف ال ميكن القيام هبا إال بتحقيق املناط،  -2األم .  أبدي  ال اختالف فيه بني
 أنواعه: األول: ما يرجع إىل األنواع، كتعني نوع املثل يف جزاء الصيد،  -3املكةلفني، فهو حمل نظر اجملتهدين والعوام. 
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فيه حال ويراعي  ،يعين األفعال املرتبط  بالذات اإلنساني الثاين: ما يرجع إىل األشخاص و ، "عاماملناط الحتقيق "وهو 

 وهو حمل نظر اجملتهدين فقط.  ،ومساه مبناط املكةلف أو "حتقيق املناط اخلاص" ،املكةلفني
يف احلال  قد يدور كةلها عةلى اعتبار املقاصد يف األفعالوضوابط توسع حتقيق املناط مبعامل الشاطيب أبرز اإلمام قد  .4

مراعاة ، و حلواملصا ،مراعاة اخلالفو  احلَِيل،و رفع احلرج والضرر، و االستحسان، و املآالت، و وهي: سد الذرائع، أو األجل؛ 
 .مقاصد املكةلفني

سيدنا حممد  اهلل وسةلم وبارك عةلى وأخريًا أسأل اهلل العظيم أن يتقبل هذا العمل وعجعةله خالصًا لوجهه الكرمي، وصةلى
 وعةلى آله وصحبه أمجعني. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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حتقيق: أبو عبيدة  الموافقات.م(. 1997ه/1417الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد الةلخمي. )
 . 1طمشهور بن حسن آل سةلمان. املمةلك  العربي  السعودي : دار ابن عفان، 
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 .1الرتكي. بريوت: مؤسس  الرسال ، ط. حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الروضة
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 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه، رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست العلمي

  

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة    -2

  ( Traditional Arabic) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 عن

بما في ذلك الجداول والصور والرسومات , ويستنى من   ،( Time New Roman) اإلنجليزية للغة 12 و

 مالحق واالستبانات.هذا العدد ال

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة  العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميالدي.العربية واإلنجليزية باللغتين

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين الرئيسية    -4

 (KEYWORDS وتحته  ABSTRAC) العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات المفتاحية،

 المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.

 الصفحة بخط سميك.يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط  -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7

 .في كل أجزاء البحث …) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من ذلك أبحاث الشريعة واللغة   من المراجع األجنبية ويستثنى % 20 ه ما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها  -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية     -10

 .متابعة إجراءات النشر

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع  قائمة) )التوثيق -12
المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها في المتن؛ تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام   •

 .على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم بعد أن  •

ي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع طريقة ذلك من ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواش

 ( تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة واحدة) خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد  2007) .ـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــباب

 .145، ص: 2. ج: 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3العزيز. مرجع سابق، ج: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 

للمؤلف، وذلك باتباع  في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع  توثق •

 الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد  ب العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـا (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

يمان العثيمين. القاهرة: مكتبة . تحقيق: عبد الرحمن بن سلإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 لعالمية الماليزية.. كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية االتجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء". 2002راضي، فوقية محمد. )

 .36-27. ص 36. العدد:  12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر الدولي  الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأة في  2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

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


 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

  

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

إجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب لهيئة التحرير الحق ب   -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نش -16  ر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ  أشهر(  3يوماً )    90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات .

البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم ينشر 

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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