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The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches is published 

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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ABSTRACT 

An Iraqi historical person who was transferred the historical scientific internationality by his 

depending in scientific curriculum, occurency and documentation in the transferring of historical 

news and novels ,he was so far away from personal ideas ,passionates and doctrinal ,he was 

criticizing the using of the government with the history as a tool in it,s  hands. that our respectful 

historical person gained the subjectivity and discussed many thoughts wich associated by the 

government, he was announcing that it was impossible to bow to a specific school I analysing the 

history according to religion and ethics and he was far away from the glorification and praising.so 

that he was a raising flag in the sky of authoring and theory, god be blessed him.   

Key words: Al-Samiya, The civilization, The culture, Al-A'ariba, Al-Musta'ariba. 

 

 امللخص 
العالمةة استةةةةةةةةةةةةةةتةاع الةدكتو  راواد بل ا مق   براث  كعل ا تنةا للع ةىل العلمل  من امليةة ملن العةا يةة لبتملةاد  ا     

التةا ييةة ملع كةان ي ةن  بن ا  اش الشةةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةةيةة النةا عةة وا بتعةاد بن العوا   العلمل  والةدثةة والتوقييف ن  نةا اسرعةا   
وا ذهعية والطائفية ويدين اتةةةةةةةةةةةةةتخدام الدولة للتا ي  أدا  بيدها، وضذا امتلق ا وعةةةةةةةةةةةةةوبية و ث  العديد من اسمو  ال  

نيد ، وابتعاداً بن التملجيد وا ديح، ختص اسمة معل اً بدم الرعةةةةةةةةةةةو   د تةةةةةةةةةةةةخ معي ةخ ن تف ةةةةةةةةةةةل التا ي  و ناً للدين والع
 وهكذا كان َبَلملاً بالياً ن مساش الفكر والتنلي ، يرمحه هللا تعان.

 
 ال امية، احلضا  ، الثنا ة، العا بة، ا  تعربة:  الكلمات املفتاحية
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 املقدمة   

يطاوله أحد، تعى للع ىل التا ي  ان العلملية واحليادية، امتلق مق   براث  كعل      العالمة استتاع الدكتو  اواد بل   
 صية العا ية مبا ثّدم من  كر وحبىل مل  اين  عيا،  ملّثا الشخصية العلملية العراثية ال  ُيشاُ  مللي ا للع ان، لذا اجت ُت 

 لته بني ا ق رني. ملن الكش  بن  كر  وآ ائه وم  جيته ن الع ىل والتنلي  وكتعه وأاث   العلملية وم ز 

: متّكن استتاع الدكتو  اواد بل  ا  تنال للتدوين التا ي  للعرب وا  لملني من  طاق املية الضينة أهداف البحث
 0ان ا  اق العا ية الرحيعة لتعري  العامل مبو وق ا التا ي  اجمليد

هذا ا ق   العراث  العملالق ملع ا تنا به من ال نا وال رد  تغيل م ا  التدوين والع ىل التا ي  بلى يد  مشكلة البحث:  
 0والرواية ان الع ىل والت ليا والتمل يص وا عاجلة للملشكالت واس كا 

تين م الع ىل إبع ه تعان بلى قالقة معاحىل، تيت اول ا ع ىل اسول بن حياته وتلته الذاتية، ملما هيكلية البحث:  
 0ن التدوين التا ي ،  يملا تيكون ا ع ىل الثالىل واسرل بن مقلفاتها ع ىل الثاين   ي تم مب  جيته  

مبا ملن هذا الع ىل تيت اول أحد بملالنة ا ق رني العرب ود اتة دو   ن التدوين بعض املراجع اليت سيعتمدها البحث:  
 ق رني ,  ملن كتب مق ر ا التا ي  لذا تتعملتد العاحثة كتعه ومنا ته بصفة معاشر   ضال بمّلا ثيا ب ه من ا ابذ  ا 

الكعل ال  ي تعني ضا هذا الع ىل موتوبته الكعل  ر ا فصا ن ات ي  العرب ثعا اإلتالما وكتابه رات ي  العرب  عا 
اإلتالما وكتابه رات ي  العرب ن اإلتالم/ ال ل  ال عويةا وغلها،  ضال بن الراوع ان ملععا ته الشخصية ن اجململع 

اث ، ان اا ب الكتب ال  وثفت بلى د اتة هذا الَعَلم اجلليا، وم  ا كتاب راجململعيون ن العراقا لألتتاع العلمل  العر 
صعاح ايتني اسبظمل ، وكتاب رأبالم اسدب ن العراق احلديىلا لألتتاع م ل بصري  وغلمها، زايد  بلى العديد من 

 ت بلملية خمتلفة. ا وتوبات العلملية والتا يية وأحباث مت وبة ن جمال

 وأرلاً أتنل هللا تعان أن يو نين ن الكتابة بن هذا ا ق   الكعلودو   ن التدوين التا ي .     

 حياته املبحث األول:  

 شئ  بن حمملد بن ح ني بن ثاتم من ثعيلة بكيار  
ُ
ا، ُولد ن م طنة 1استتاع الدكتو  العالمة اواد حمملد بل  ا 

م ا، د س ن اسبظملية رملحد  أحياش بغدادا 1987- 1907هة/1408-1325الكاظملية بعغداد وباش للملد  من ر
 ، وبعد ختراه م  ا ت ة ركلية الرتبية/ ابن  شد  حناًا  ن كلية اإلمام اسبظم مث أكملا د اتته ن دا  ا علملني العالية

حيىل   ،أ ا يا ُبنّي مد تاً ن ملحد  ا دا س الثا وية، وتربان ما ُ ّشح ليكون عملن بعثة بلملية ملن  ا1931  هة/1349ر
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لته وعلق بن  تام  1939 هة/1358  ت ة اامعة هامعو غ ن التا ي  اإلتالم  من الدكتو ا  حصا ه اك بلى ش اد 
 لس ا ية. ا وتومة "ا  دي وتفراؤ  اس بعة"

م ملن ض ا   ،الربيطا ية  –احلرب العراثية و شوب 1941 هة/1360ت ة   قو   مايس بودته ثيام  وصاد ت  العراق باد ملن
 الوظيفة ن وزا   ا عا فطليف تراحه ويعود ملن  ، ثعا أن يُ ا وب العراق  الثو  . وبعد  شا الثو   مت ابتناله ن معتنا الفاو 

تكون  وا   ملع  ،  رالرتبية  حناًا أن  هلا  ُثّد   وال   وال شر،  والرتمجة  التنلي   جل ة  تّر  أمني  ليكون  العلمل  ا ارتل  جململع 
وارتل بضواً مراتالً  اجململع  هذا  أصعح بضواً باماًل ن م  1956  هة/1375ت ة    ون م.  1947 هة/1366  ت ة العراث 

  0امع أرر  بربية وبا يةومقاز اً ن جم 
م أتتاعاً زائراً ن اامعة ها  ر اسمريكية، وبملا تد ي ياً ن ث م  1957هة/1376بملا الدكتو  اواد بل  ن بام  

ج ن ا  اصب العلملية ن كلية الرتبية مدّ تاً م ذ مخ ي ات النرن العشرين، وتد ّ  اامعة بغداد /  كلية الرتبيةن    التا ي 
لنب أتتاع متملرس، وهو أبلى  اامعة بغداد  مل  ته  م.1972 هة/1392  بداً  نتتاعاً، حىت تنابد  بام نتتاعاً م ا

ال  باش ا كا ت مفعملًة  ح  فّكر براث لنب يُ  ا رحلة  لند مّرت  حلة حياته هذ  بعواص  كثل ،  ضاًل بن أن   .
 حدوث تغيلات ن حياته د عت للدكتو  اواد بل  لسحداث وا تغلات ال ياتية وا ثتصادية وا اتملابية، أّدت ان

ان ا هتملام للشقون ال ياتية ن العراق وأ ا يا من رالل منا ته الشخصية ومنابالته للملتخصصني وحضو   اجملالس 
 ا2اسدبية العامة  وما ان علقر

بذل العالمة اواد بل  ا وداً متمليزً  ن التعّرف بلى حمتوايت ا كتعة الغربية، بشني ا من ا قلفات العربية واإلتالمية 
 وال  احتفظوا ضا بشىت الوتائا وما كتعه ا  تشرثون والعاحثون،  نحبر أتتاع  اجلليا ن صف ات هذا الرتاث م تنصياً 

طون الكتب ليخرَج ب ا ان ما توصا اليه ن  تاااته الكف  موتوبتيه رات ي  العرب ثعا تفاصيله وأهدا ه وأواز ما ن ب
 0ا3اإلتالما ورا فّصا ن ات ي  العرب ثعا اإلتالما وغلها ر

ت اع يُعد مق ر ا اجلليا من كعا  ا ق رني العرب وا  لملني ا عاصرين والعا زين مبقلفاته الرصي ة وأحباقه النّيملة،  ضاًل بن ا
دائر  مشا كاته لجتا  الدول العربية أبتلوب ر تنريض الكتب و ندهاا م  ا تنويه و ند  لكتاب ر ع ى اإلتالما سمحد 
أمني، مث هتّينت له  رصة أرر  ن  ند موتوبة أمحد أمني وال   شرها ن جملة رالثنا ة ا صريةا ال  كان يشرف بلي ا 

العريب أمحد أمني، زايدً  بلى  شر بعض   الفكري  الوب   ا نا ت ن جملة رالرتالة ا صريةا وال  كا ت ملحد  م ابر 
آ ذاك، يكتب  ي ا بملالنة الفكر واسدب العريب كا ازين والعناد  وغلهم، كا علق أك عت ا رحوم اواد بل  ررب  

 0العاحثني بلى ال احتني العربية والعا ية  وصنلت مواهعه وزادته  صا ًة ن الرأي والكتابة و ل هذ  الش ر  وا  زلة بني  
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م  ا وتام ا عا ف اللع اين ووتام ا ق ّ  العريب، وحضر   بديد   بلى تكريات وأومسة   مق ر ا الكعل راواد بل ا  حصا
 ا ية ومّثا أ ا يا، كملا كان بضواً ن اجلملعية ا اث ية اس  عند ن دوات ومقمترات بديد  كملقمترات ا  تشرثني ال  كا ت تُ 

 العراق ن بد  مقمترات بربية ودولية.

ا، وكان با اً بلغة أها اليملن الندية ال عنية وا عي ية 4ر  واس ا ية واإل كليزية  العربية اللغات  العالمة راواد بل ا   أتنن و    
ا، وكان 5ن ا خطو ات العربية ر  واحلمللية وله بلم لللغات اليمل ية اجل وبية ررط ا   دا  ضاًل بن كو ه أتتاعاً متملرتاً 

 0ا 6أول َمن  كتَب بن موا د الطربي تصلح أن تكوَن كتالً أو جملداً ر

ا. أما أصدثاؤ  ممّن وثفوا معه ن 8ا والشي  حمملد  عا الشعييبر7استتاع حمملد ضجت اسقريرمن شيوخه وأساتذته:  
ا واستتاع كوكيس 9شيد ضم  مل  م استتاع ثد ي بعد الرمحنرمشوا  الع ىل والتنلي  وكا وا مالزمني له وكان يشكرهم وي

 0ا  وغلهم10بواد ر

 ال يكن اإلحا ة بعددهم سهنم من متخرا  كلي  ا داب والرتبية وممّن اهتم بد اتة التا ي  وا اث  ن أ ااش أما طالبه:  
 0و   ا العريب الكعل  

 عضويته يف املؤسسات العلمية: 

مة راود بل ا أحد أبرز ا ق رني ن العصر احلديىل الذي مّثا العراق ن بد  جمامع لغوية وات يية وأدبية يُعد العال     
 بربية وبا ية م  ا: 

 0بضو جمملع اللغة العربية بدمشيف   -1

 0بضو جمملع ا قلفني العراثيني -2

 0م 1950بضو جمملع اللغة العربية ن الناهر  م ذ بام  -3

 0العربية اس دين  بضو جمملع اللغة   -4

 0بضو زائر وأتتاع ن بعض اامعات العامل -5

  0بضو باما ومراتا ومقاز  ن العديد من اللجان العلملية ن العامل -6

 0بضو ن مجعية ا اث يني اس ا ية -7

 0م1968اشرتاكه ممثالً للعراق ن ا قمتر اإلتالم  العا   ن لك تان بام   -8

 0ا 11م ر 1958-1957ن الو ايت ا ت د  اسمريكية بام  أتتاعاً زائراً ن اامعة ها  رد  -9
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 الثقافة وأثرها العلمي يف كتاابت املؤرخ جواد علي: 
كان لعيئة استتاع الدكتو  اواد بل  أقٌر ن توا ه العلمل  ملع  كان ي ود مدي ته  شا اً بلملياً راص ن بلم احلديىل      

 ندتة، منر ا ثنفني وال ّناد واحلّفاظ واجملت دين، وحمط  الب العلم الني والتا ي  وا غازي،  كا ت الكاظملية، ا دي ة ا
 0هنلوا العلم م  ا،  تلّنى راواد بل ا العلَم ن أاوائ ا الروحية والثنا ية بلى يد شيو  وأتاتذ  وبلملاش  طاحا

 كان لتفوق راواد بل ا أتعاب بديد  م  ا:     

 0ثّو  عاكرته -1

 للكتابة وحعه للعلم أي ملا كان. اتتعا ته   -2
مل يتوث  ن حعه العلم بلى أرذ  من الكتب  نط با ثام بد اتاته ا يدا ية ان ا واعع  ا اث ية واجلغرا ية  -3

واحلربية وآاث  ا خطو ات والكتالت وا دو ت أي ملا كا ت ون أية دولة،  كان  محه هللا تعان دائم الرتحال بني 
 0ا 12ة والعا ية را  ا يف العربي

للكتابة والع ىل ن أت ي  العرب ثعا اإلتالم   متواععاً ملن أبعد احلدود شغو ةاً   استتاع الدكتو  راواد بل ا كان       
ت ة   موتوبته الش ل  ا وتومة بة را فصا ن ات ي  العرب ثعا اإلتالما  ه   وكا ت من أهم مقلفاته ن هذا اجلا ب

 . ن الكتابة بن ات ي  العرب ن العصر اإلتالم    –بعد علق     –ثه وأتليفه  وثد اتتملر ن حب م1946

 تهبه  كر  ن الع ىل والتنص  كا ت ن شن  ل وما رطّه ثلمله وما اا  مق ر ا الكعل راواد بل ا   كا ت اّا مقلفات       
ان و اته ن العناش وحيًدا  ي ا  , باش و ّضا  ن وتط بغداد    تنع ن شا ع الرشيد  ال    تواععة ن بملا   رمجيا حا ظاا 

م بعد مرضخ بضال، وكا ت و اته مفاان  أعهلت اسوتاط 1987/آب/ 26هة وا وا يف  1404الثالىل من صفر ت ة  
العلملية املية والعربية والعا ية  ضاًل بن  خمتل  ا قت ات واما ا واجملامع واجلامعات واسبالم والشخصيات من برب 

  .ا13ثني وم تغربني، يرمحه هللا تعان روم تعربني، م تشر 

 منهجه املبحث الثاين: آراؤه و 

والذي ينول ملن وظيفة  اليوبولد  ون  ا كةر الدكتو  اواد بل  مقّ راً  ا كوايً،   عة ملن ا ق   اس اين  استتاع  كان      
حوا اً ن  امحيد ا طعع ر وبشنن م  جه هذا أار  معه استتاع  ،ا ق   ملباد  تشكيا احلدث التا ي  كملا وثع للضعط

ا ق  ، م  ا مشكلة الراوع ملن ا صاد  احلنينية، ومشكلة  تعرتض  تملن مثة مشاكالرر  ثال  يه:ا  14رةجملة أ اق بربي
 اا.ومشكلة تشّتت ا صاد  وتععثرها ،ا قلفات الندية لللغات ا ختلفة

أكتب ما    :((ينول  بل  بلى ا ق رني أرذهم للعملوميات بدً  من ابتملاد ا     العلمل ،  اوادويعيب الدكتو       
ابتند  وأ ا  حب ب بلمل  وحتنين ، والرأي ب دي أن التا ي  حتليا ووص   ا وثع وينع، وبلى ا ق   أن جي َد  ف ه 
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م اثشة مت يص و ند بملينني، مث تدوين ما كا اإلا اد لإلحا ة به، للتفتي  بن كا ما و د ب ه، وم اثشة علق،  
ملبداش اسحكام وا  اش الشخصية  اليه جبد  واات اد  تدوي اً صادثاً بلى حنو ما ظ ر له وما شعر به، متج عاً  يتوصا 

ال اثا؛ سن كثلاً من الرواايت  نرؤ 15النا عة بلى ثد  ا تتطابةاار ال اثد   ا ق    مل  ا حنتاج ان ا ق    ها ا، أي 
 0ا16و كتع ا بلى أهنا ص ي ة خترج بعد د اتت ا بلملياً ب تائ  معاك ة ر

  ا ق رني التا ي  و ناً للظروف واحلوادث ال  وثعت، وليس كملا هو احلاعر. وحيذّ   ويضي  أن بلى ا ق   أن يد سَ     
حتّكم ا، كملا وحيّذ  من  17ار ملين   أكتب إل عاش ال اس، و  أدّون لشراش العوا  ا((  ينول:  من تدّرا العوا  

ينتض  بلى ا ق   ليكون ات يه بلملياً م زهاً جت يب  ف ه ا ذهعية ررينول  ملع  ا ذهعية واصطعاغ التا ي  بصعغة بنائدية، 
ب متة، وبليه  ند الرواايت  نداً بلمليا حمايداً... مث ينوم بربط اسرعا  بعض ا بععض، وشد أازائ ا شداً حمكملاً أبتلو تز ا 

 وتياتة، وال ياتة تياتة ن كا وثت ومكان ولن يتل َ   ات ي  بشر، وهو حكم التا ي  يت اول كا الواو ، وابتعا 
 0ا 18اار  ي ا مل  ان بن مل  ان 

قرايً، وهم ن غىن بن اإلعا ة ملن ات ي م وحتمليله ما ليس م ه.  ات ياً  يتلكون  العربَ  أن   العاّلمة راواد بل ا  وير      
خدام الدولة للتا ي  أداً  بيدها، وينول ملن هذا مرض مزمن ن العشرية، مما محا ال اس بلى الشق ن ص ة ويدين اتت

  زال التلفييف والت ملييف اا يني ن التا ي ، و  تيملا ن ال ياتات ا ذهعية رر التا ي  وابتعا   جمرد كذب وتلفييف، ويضي   
ابه، غل أن بوتع ا ق   ن الوثت احلاعر الكش  بن الواثع بفضا ون اسمو  الشخصية ون احلروب ون اجلدل أب و 
 . ا19اا رتعدد ا صاد  وا نا  ة بي  ا واتتخالص احلنائيف

أصيلة مد وتة وملمنا من ميول   ل فة و يملا يتعليف للدبوات إلباد  كتابة التا ي ، ينول ملن تلق الدبوات مل ت عع من
 0ا20ق   رتوايه العيئة والعصر وملرضاع التا ي    طيف الرأي ال ائد ن بصر ا  وحماكا  وحمال ، وه   بعة من  

   ن ن زمن صا ت ((  كملا يوص  أتتاع  اجلليا بعدم ت فيه  أي أحد أو أتييد  أيه بعصعيه ومن غل حجة، ينول    
  كملا ثلت أن أعكر ا  اش، وأن وتعيل  0هذ  الطرق من الع ىل بتينة للية،   تفيد أص اضا شيئاً ملن مل ت  ش الي م

 0ا21وآ ة العلم اهلو  وا حنيازاا ر  0أوعح ما بَةَلَغُه اات ادي من غل تعصب أو حتّيز

كملا أن مق ر ا الكعل راواد بل ا يرتيىل ن مل الق اسحكام؛ س ه يعتند أن العجلَة ن اسحكام مل اٌ  بابثة ن     
 ملس احلنائيف اسرر  ال  مل ُتكتش  بعد، وهذا الرأي شكا م  جه ن ارأ  الرأي والتواعع العلمل ،  طا ا   ع شعا  

 0أ ه  الب بلم 
عىن يرا  راواد بل ا وهو أن ا عر َة التا ييَة تت اول كا ما يكن أن تت اوله بنلية ا ق   مما ومثة اا ب آرر ن هذا ا     

له صلة للتا ي ، بلى أن يت اول هذا التا ي  ا شراثات اخلا اية للش ش الذي يع ىل بن ات يه، مبعىن مل ه   يع ىل بن 
 0ا22ا يية حتددها  تائ  العاحىل رما هية اسشياش وملمنا حدود  الكيفية، وحدود ا عر ة الت
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:وثد أبجعين ا رحوم الدكتو  اواد بل  ن أ ائه التا يية ا وعوبية ((د ويذكر ب ه استتاع الدكتو  ماهر موتى بعي    
وآ اش  اسرر  وم  ا ال  لن أ  اها  أيه ن أتعاب هجر  الكفاشات العلملية من بلد  الذي أارا  ن حتنييف ص ف  و يه 

ا  ملن حماو   ئي ة ن أن أتعاب هجر  الكفاشات العراثية, ه  أتعاب بلملية وابتعا ية ولي ت أتعاب مادية حبتة, أش
كون أص اب الكفاشات ثصدوا اامعات وأا عية عات أتاس بلمل   صني تعيالً للعناش ن ااواش بلملية واكاديية بالية 

الع وث والد اتة من أا ز  حديثة وكتب وجمالت بلملية, وه اك ا  تو  ملن اا ب تو ر اإلمكا يات الالزمة إلاراش  
باما اثن خ وم م, هو أن العاحىل العلمل  العائد من اخلا ج ثد يعود وجيد اجلامعات تفتنر ملن اب ط ا تطلعات الد اتية 

ن بلمله او ادا   م صعه   واإلمكا يات العلملية ال  حيتاج مللي ا اسكادي  العراث , وثد جيد ا  قول ب ه   يفنه شيئةًا
  .ا23اار وتعامله مع  بيته  يشد الرحال من حيىل أتى, حيىل جيد اس اق الرحعة ن تلق العلدان 

 آراؤه يف بعض املصطلحات التارخيية: 

 مصطلح السامية: -1
تنا لً لغوايً بني جمملوبة من كان  أي الدكتو  اواد بل  أن هذا ا صطلح معين بلى ثابد  لغوية ملع واد العاحثون أن   

اللغات العربية واسكدية والفي ينية والعربا ية واحلعشية وغلها  اتتدلوا أبصل ا واحد ومُسيت من ثعا رشولتز اس اين ت ة 
ما لل امية، وير  أتتاع  اجلليا بل  أ ه من غل ا ملكن التوصا ن الوثت احلاعر ان تشخيص الو ن الذي 1871
ال اميون، وهو ينول أ ه   يكن معر ة علق مل  بوعع را  ة للل جات ال امية تعنّي وتشّخص ا وا ن ال     عت  يه

الشام واجلزير  كملا ُبثر با كتالت  ي ينية و صوص تامية  العراق وبالد  الل جات ُبثر بلي ا ن  ظ رت  ي ا، وهذ  
 0ا24ر

 رؤيته يف مصطلح مستشرق ومستعرب: -2

الكعل اواد بل  أن مصطلح م تشرق رطن والص يح م تعرب وهو الذي يع ىل ن العربيات رلغة، وير  مق ر ا  
 0ا25ات ي ، خمطو ات، منا  ة بني الل جات وغل علقار 

 رأيه يف األاننية:  -4
والفل ف  هو أن يتربع الشخص إب تااه  0ير  ن اس  ية مدلولني أرالث  و ل ف :  اسرالث  رليف ثعيح ن اإل  ان 

الفائض بليه ان غل  من امتااني، وغريز  ر اس ا تد ع اإل  ان ان العملا وان التغلب بلى ا شاكا وان ا بتكا  
 0ا26واإلبداع والتندم، وهذا ما يرا  ر كاترب مشيدا بكتابه راإل  ان واس  يةار
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 رأيه يف بدء التاريخ:   -4
: التا ي  العريب بدأ ثعا اإلتالم،  العرب اجل وبيون كان هلم تنومي يعدأ ب  ة  َمن ثال أن التا ي  العريب بدأ لإلتالم را ئ

ثعا ا يالد أّ روا به بعض اسحداث حىت ثعيا اإلتالم، وهذا ما جند  ن  ص ابرهة حاكم اليملن مدّون بلى   19أو    15
ما، مث أّ رو بتنومي 0ق 311  ة ر ما، وأ ّ  العرب الشملاليون بتنومي اإلتك د  الذي يعدأ ب541تد من ب يراع ان ر

ما، كملا ملن للملثنفني من أها مكة 105والذي يعدأ ب  ة ر  -ملحد  ا ملالق العربية ثعيا اإلتالم ن بالد الشام   -ُبصر 
 0ا27كتعاً ن التا ي ، لكّن الص يح أن الكتابة التا يية ازدهرت ن اإلتالم ر 

 ما يؤاِخذ املؤرخ )جواد علي( على الطربي ؟     -5
 0ما مع بلمله بضعفه وحتّيز  ان ثعيلة متيم797هة/ 18ابتملاد  بلى تي  بن بملررت -

 0ب نله بعض استا ل واخلرا ات -

 0ملمهاله هو وغل  من ا ق رني اجلا ب ا ثتصادي والرأي العام   -

 التاريخ اجلاهلي:   -6

واد بل ا ان أن التا ي  اجلاهل  جيب أن يُف َص ويدثيَف بع ايةخ  حتملال واود الت اما  يه يوص  أتتاع  اجلليا را    
 0ا28بلى العرب من ثعا أ س ظ وا أّن ن التش ل به ثربة وح عة ان هللا تعان سهنم َبَعد  أص ام ر

 الكتاابت اجلاهلية:   -7
ينول راواد بل ا ن أّن غالعية َمن  حبىل ن هذ  الكتالت ابتملد بلى العربا ية وال راي ية  يملا ترام من ال صوص     

لذلق     ا ود غل مو ّنة، والص يح أن ُتد َس العربية اجل وبية وجُتملع معاين ألفاظ ا للوصول ان تف ل كتالت ا   د 
 0ائعحىت  صَا ان أهم حلنات ات ي ا الض

 تعاريفه يف احلضارة، املدنية، الثقافة:   -8
والفل فة وا وتينى   احلضارة:   - واسدب  اللغة  مثا  الروحية لإل  انا  احلاعر راحليا   الوثت  ويُراد ضا ن  من احلضر 

أ أو تصويراً أو مساباً  و حنتاً معرباً بن والد اما وما ان علق مبا تُعدبه بعنرية اإل  ان، وُتدَ ك احلضا   كتابًة أو  نشاً 
 0العا فة ا  يطر  بلى  وح اإل  ان وتظ ر ن اخلُليف واإلبداع 

ويُراد ضا ا ظاهر اجمل ملة للروح مثا الع اش والص ابة والتن ية وا عاما وا ررتابات وا عتكرات وكا ما يلفه   املدنية:   - 
 0النرن التاتع ب  ا يالدي  اإل  ان مما يُر  ويُلملس، وثد تنّدم اإل  ان ن هذ  ال احية م ذ 
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ه  ما يص حيا  الفرد وصلته مبجتملعه من حيىل ا   جام والتصر ات، وملهنا تندير اإل  ان ل ف ه، وععطه   الثقافة:   -
 لعوا فه واحرتام غل ، وا برتاف لحليف كملا تريد  ل ف ق، ومل ابتق للنوا ني واسبراف والعادات وملن كا ت عد  غعتق 

ة بليق العملا بلى توعيح ما ب دك من  أي خمال  أبتلوب ُمن ع جيعا ا ررين ي لكون تلوكق ن  ف  هذ  احلال
 0علق

 يُؤمن )جواد علي( ابألمر بني أمرين:   -9
التو ييف بني اإل ادِ   ينول أتتاع  الكعل: اإل  اُن ُحٌر خمتاٌ ، ولك ه من  حيةخ أرر  ُمّ َلٌ ان حدخ ما، وبلى العاثا 

 0والتنييد، بني احلريِة والت يل  

 رأيه جبهود العرب:   -10
ير  مق ر ا الكعل أبن ما كتعه العلملاش بن ازير  العرب ثعا اإلتالم ن  تائ  حبوق م واكتشا اهتم وما  نلو  من صو      

النلم، وتركوا هلم آاث    آ ف ت ةا، وملن ثوماً رّلدوا هلم واوداً ثعا أن يُعرفَ   6-5 َنش ا أها اجلزير  ثعا أكثر من ر
ا اش ون الك وف وكا ت هلم صالت مع اسثوام اجملاو   هلم، وكان هلم ثلم راص ضم ظ ر حني  تكن ب د مواعع 
اكتش  اإل  ان الكتابة، ملن ثوماً هكذا حاهلم   يكن وصف م رلجلاهلينيا، كملا يرويه أها اسرعا ب  م، ن ملهنم ن 

 يظ روا للتا ي  مل  بظ و  اإلتالم، ظا ني بذلق أن ّ النول خبال ه هو  نص من شنن اإلتالم، بزلةخ بن العامل وأهنم مل 
بلملاً أبن النصص النرآ ية تروي ل ا حالة هذ  اسثوام وبالثاهتم وب ياهنم وتطاوهلم  يه كملا تشل ان احلضا ات العابلية 

 دو  من بنود وأحالف وغلها كل ا تربهن غل علق. والفربو ية واليمل ية وما اختذو  هلم من م تشا ين وما بن
وما كا ت اجلاهلية ال    ع ا النرآن الكرمي ان برب ما ثعا اإلتالم ه  ا ٌا للكتابة والنراش  والدين، وملمنا ه      

 0ا29ااهلية بن ا اخ وتفاهةخ ممّن ثابَا اإلتالم لل خرية وا زد اش بدً  من منابلته لل  ه  أح ن ر

 رأيه يف مصطلحي عاربة ومستعربة:     -11
مل تكن  هذ  ا صطل ات معرو ًة ب د العرب ن  أي أتتاع  الكعل، ولكّن اإلرعا يني أوادوها، با هم كل م برب،       

وا دين م  م رالذي ي كن ا دي ةا ُي مل   ف ه مبكا ه كنن يكون رمك ا أو رتعنيا وغل علق، أما برب العدو   م 
 0براب، وحىت ثعيا اإلتالم كان ا دين ُي ملى بريب والعدوي ُي ملى أبرايباس

 0ا 30و ق ر ا اجلليا آ اٌش كثلٌ  أرر ، ن تف ل  التو ا  ومعىن احليا  والتطو  والتندم وما ان علق ر  

 يقول الدكتور جواد علي:   وبشأن عوامل تفسري التاريخ اليت جيب على املؤرخ أن يتسلح هبا

للرواايت وللواثئيف   حا ةخ مل و    كرخ   وبملاِ   ا التا ي  ي تملد وحيه من واثع الظروف ال  ُص ع  ي ا، وعلق بعد حتلياخ 1  
 0الوا د  بن احلادث 
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 0  ب ه   ات اد الذي يتوصا ملليه وادان ا ق ا  يكون بلى و يفا تدوين التا ي   2  
مع ا    علقي  و ناً لداي ت ا وبنيدهتا ن تف ل التا ي ، سن ر التا  ف ّ تُ  ال   ا بدم الرعو   د تة معي ة من ا دا س 3  

   ا ملرضاع حلكم اامد يت اىف مع عرو ات   ،الضينة  هذ  الداي ة والعنيد   و يف    بلى    التا ي  و صوغهأ  ا  زّي  وحنوِّ 
 0ا     العلمل  ن تف ل التا ي 

كا اوا ب التا ي ،  ال ينتصر بلى التملجيد وا ديح، ون الوثت  ف ه   حياول ت ّنط   صَ ا بلى ا ق   أن يشخّ 4  
 0موا ن الضع اصطياد  و أالعثرات  

ملن م شن الرواايت واجتا   واهتا والزمن الذي باش  يه صاحب   رَ ا اً با اً باد ً، أي أن ي ظا أن يكون ا ق   وصّ 5  
 وما ان علق.   الرواية و ثل ا

كتب ن كا بيئة معا عة، ر  يملا يُ من ال ظر  الن رية ملن ات ي ا، وجيب التعصّ   ا وملزاش هذ  ا واصفات بلي ا أن حنذ َ 6  
مشول   با  ال ياتية  اجلوا ب  بلى  ا ثتصا   بدم  ا ق    والفكرية وبلى  وا اتملابية  ا ثتصادية  احليا   اوا ب  كا 

 0ل هتملام
 ، بليه أن يت دث بن كا اوا ب احليا  وصيته اسرل  للملق   ا عاصر، وه  أن    ا اواد بل العالمة ر م  ندِّ يُ وأرلاً  ا  7  

 0ا31ربامة ال اسا ر  ة وبن ال وادبن اخلاصّ   ، بن كا الطعنات

 وآاثره العلمية املتميزة:   مؤلفاته املبحث الثالث 

يُعد العالمة استتاع الدكتو  راواد بل ا أحد أبرز ا ق رني ن العصر احلديىل، الذين أقة َروا ا كتعة العربية مبجملوبةخ      
ا تعمليف والعملا بلى كش   للع ىل  َبلملاً كّرس حياته  الرصي ة،  كان  التا يية واسدبية  الع وث والد اتات  ثّيملةخ من 

 0التا ي  العريب واإلتالم    اجمل ول وملاالش الغوامض ن ميدان 
الوااب، وات م حبب اخلل      أ ه يت ّلى لجلدية وا لتزام وا تزان واحلرص بلى أداش  ومن رصائص أرالثه احلمليد  

 0والتعاون والتواعع، صاحب اتتنامة واد واات اد وصدق وو اش وملت ام خملص بكا بملا بلمل  بّ اش

ص ن ات ي  العرب ثعا اإلتالم وتعمّليَف  يه واشت ر به حىت بلغ  يملا أّل   يه الغاية اواد بل  العامل ا ق   الذي ختص    
تنّصياً وحتنيناً والتزاماً للمل  جيِة  اتتوبب مصاد   وما ُكتب  يه للعربية واللغات اسرر ، وكان مثر  علق  تااه اسصيا 

 0والغزير
 ي  اليملن ثعا اإلتالم واتتوبب ن علق ال نوش والكتالت الندية، وأون راواد بل ا اهتملاماً للعربية الندية، وات     

مث واصَا أبحباقه ان العصر اإلتالم   تنليف  يه، وهو ن مجيع ا يادين  ل التملّيز والرايد  ن ا   جية العلملية وبرض 
 0ا 32ريباراس كا  ووا ات ال ظر والت ليا والتف ل  اتت يف بن ادا  خ لنب ر يل وف التا ي  الع 
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 مؤلفاته املنشورة:  أبرز  منو 
 . التاريخ العام .1

 ا. م1967ربغداد   أصنام العرب .2

 0ما1960-1956  ربني ت   اجململع العلمل  العراث  رمثا ية جملداتا،  عع ا اتريخ العرب قبل اإلسالم . موتوبة3

م، وكذلق 1974-1968  للملد  بني ت   ربشر  جملداتا،  عع ن بلوت   املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم .4
 0ما1993هة/ 1413 ُعع اث يًة ن بغداد مب ابد  اامعة بغداد ت ة ر  

 ا. م1968ربغداد   اتريخ الصالة يف اإلسالم  .5

 0م2004، و ُعع للملر  الثا ية ن بغداد ت ة  ام1969ربلوت  اتريخ العرب يف اإلسالم .6

، ترمجة: أبو العيد دودو رأ ا يا، م شو ات ام1938ته للدكتو ا ا رهامعو غ    ا روحروه ي وسفراؤه األربعةاملهد .7
 . ما2005هة/1426اجلملا،  

و ععت   ، (بصورة األرض)ا عرو ة    (اإلدريسي طةيخر )ضجت اسقري   واستتاع أمحد توتة مع الدكتو   رَ شَ كملا  َ 08
 . م1951 ت ة

 0م1968  اجلاهليني،موسوعة ألفاظ    - 9

 0م 2007هة/1428، دا  الو اق لل شر، بلوت،  أصنام الكتاابت  -10

شر للت ل ا ن كملا أن لديه بشرات اسحباث ال   شرها ن اجملالت العلملية ا تخصصة، م  ا حبىل موّتع  ُ   - 11
 عوديا وتل لة حبوث بن وا   الطربي موا د ات ي را حول  م1954-1950ر للملد  بني  اجململع العلمل  العراث  جملة

 0ا33ات ي  اليملن وحبوث ن هلجة النرآن الكرمي ون لغة النرآن الكرمي وتل لة حبوث بن تطو  العربية  ر

 0ا34له أكثر من أ بعة وبشرين حبثاً ن ا اث  والتا ي  ر  - 12

 0ا35 شر ثرابة مخ ني د اتة ن جملة اجململع العلمل  العراث  ر  - 13

 أيضاً: ومن آاثره  
 0ا36أّل  كتاب بن ا شكلة الي ودية وملترائيا ر -1

 0ا37وله كتاب بن مشكالت العامل العريب ن الوثت احلاعرر  -2

 0ا 38وكان ثد أّل  جملة ن اليملن بع وان راليملن الدينرا يةار -3



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 4, 2020 

 
 13 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

مة جواد علي غري املنشورة  : مؤلفات العالا

 0رثاموس كاما للخطا  معجم ألفاظ ا   د  -1

 0اسلفاظ العربية اجل وبية رال عنية واحلملليةامعجم   -2

 0م1961هة/  1381ات ي  العرب ن اإلتالم، تععة أازاش صد  م ه اجلزش اسول بام   -3
كتب خمطو ة ترك ا مق ر ا ا رحوم راواد بل ا وأنما أن ت اَل الع اية من أترته الكرية وأص اب الشنن  -4

 0ا39الثنان ن العراق ر

 وأمنياته: رجاؤه  
ملن مما يثل أت  أتتاع  اجلليا راواد بل ا هو أن  ير  الغربيني يع ون بتا ي  العرب ن اجلاهلية وجيّدون ن الع ىل     

ب ه والكش  بن خمّلفاته وتركاته ن ل ن اس ض، و شر   بلغاهتم رر و   ر  حكومات ا العربية، و تيملا حكومات ازير  
اّ  م صر ة ب ه،   تعىن ل اث  الع اية الالزمة هلا، و  ت نل اخلرباش  مسياً ولمس ا الع ىَل بن العرب، تعدي اهتملاماً،  

العادايت والت نيب ن اخلرائب اجلاهلية  تتخراج ما  ي ا من ك وز، ومجع ا ن دا  للمل ا ظة بلي ا و  الع ال اس 
ان التملاقيا  ظرهتم ان اسص ام واسواثن، وان اتتخراج   وثد يكون بذ  هذ  احلكومات أن ال اس ه اك ي ظرون   0بلي ا

ا، 40ا اث  والت نيب بن العادايت  ظرهتم ان بعىل الوق ية وملحياش معامل الِشر ك، وه  من أاا هذا ختشى الرأي العام اار 
نريب، وأن يد ك برب اجلزير  لذا يتملىّن أتتاع  اجلليا بلى احلكومات العربية أن تزول ب  ا هذ  التصو ات ن ا  تنعا ال 

 0أمهية ا اث  ن الكش  بن ات ي  هذ  اسمة العربية الندمي 
وكذلق يراو العالمة راواد بل ا أن ت تعه احلكومات العربية رر سمهية موعوع التخصص بتا ي  العرب الندمي، وأن 

العربية اجلاهلية، لينوموا هم أ ف  م للع ىل   تكل  شعاضا د اتة بلم ا اث  ود اتة هلجات العرب ثعا اإلتالم واسثالم
 0ا41والت نيب ن موا ن العادايت ا  عثة ن موا ن كثل  من اجلزير اا ر

وستتاع  اجلليا  ااش آرر   و يتملىن بلى رر اامعة الدول العربية والدول العربية أن حيننو ، وهو مل تال بعثات من     
ثالم العربية الندية ان موا ن ا اث  ن اليملن ون بنية العربية اجل وبية وا واعع اسرر  ا تخصصني ل اث  وللل جات واس

من ازير  العرب للت نيب بن ا اث ، والكش  بن ات ي  اجلزير  ا طملو  حتت استربة والرمال، و شر   شراً بلملياً، بد ً 
 م عى من مق ر ا الكعل أن    ظَا بالًة بلى الدول ا وعلق ن42من أن يكوَن ابتملاد  ن علق بلى الغربينياار

 0الغربية ن كا أمر حىت ن الكش  بن ات ي ا الندمي 

ولألتتاع الدكتو  راواد بل ا  ااٌش آرٌر هو أن تنوَم الدول العربية رر بتدوين معجم ن الل جات العربية اجلاهلية،     
   كتب ن حنوها وصر  ا، وترمجة الكتب اسم ات ال  وعع ا ا قلفون ت تخراه من الكتالت ال  ُبثر بلي ا، وبتنلي
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اساا ب ن ات ي  اجلاهلية، ترمجة دثينة ت ن  بن ا    الذي وثع ن ترمجة بعض تلق ا قلفات  نشاع الغلط و شر 
 0ا43الت ري اار

امةخ مشّاش ن الع ىل والتنلي  التا ي   ند كان وح ع ا  خراً مبق ر ا الكعل راواد بل  ا ن أ ه مع ما كان بليه من ث    
يريّب ال اشئة اجلدد، كي  جيب أن يكو وا بليه من تواعع، ومباعا جيب أن يت ّلوا به من ِرصال،  ععد أن أمّد  مبوتوبته 

أكن ثد ُو نُت  يملا اخلالد  را فصا ن ات ي  العرب ثعا اإلتالما، مل ق ا التا ي  اجمليد، ينول يرمحه هللا تعان رر  إن  
ثصدت اليه وأ دته،  ذلق ح يب وكفى،   أ يد بليه محداً و  شكراُ، سين ثملُت بوااب، وبمللت بن شوقخ و غعةخ وولعخ 
ثدمي ضذا ا وعوع يراع ان أايم د ات  اسون،  ليس يل  ضا و  ِمّ ة، وملن كان  يه ُح   اً   و للعلملاش الذين ابتملدت 

وملن  أرفنُت  يه  ذلق معلغ بلمل  واات ادي، أديته بعد   0 م، وليس يل  يه غل اجلملع والتنلي بلي م وأرذت م 
تعب،   أملق أكرب م ه، وبغي  ُح ن التوايه واإل شاد وتنومي اسداش، وتص يح اسغالط،  ال ند العلمل  احليف مل شاٌش 

بن العلم والتندم، وتعب يقدي ان اخليالش والضالل، و وق   وب اش، وا دح واإل راش ن  ظري ملبعاٌد لطاليب العلم من أمثايل 
 ا...44كا عي بلٌم بليماا ر

 اخلامتة   
وبعد هذ  الرحلة العلملية اجلمليلة مع ا ق   الكعل وأتتاع اسايال ا عدع ر استتاع الدكتو  اواد بل ا، تلته العلملية،     

م  جه، والطواف بني كتعه وموتوباته ووصااي  للعاحثني اجلدد، و  ااؤ  وأم ياته للملتخصصني ولل كومات وغل علق 
  صا ان ال تائ  واحلنائيف ا تية:

ملن  هذا ا ق   العملالق امتلق مل اثً ات يياً واتعاً هو حصيلة تفر شاق بني مضان الكتب التا يية الندية وال     -1
محل ا ن ثلعه وعملل ، وثد امتزج علق إب البه الواتع بلى توا ي  الشعوب  كان أتلوبه متملك اً  مل  يابياً 

 بذلً مشولياً. 

  ،ملباد  تشكيا احلدث التا ي  كملا وثع للضعط هو  ملن وظيفة ا ق    وص  مق ر اي -2

 0حىت ل  تطيَع أن  نوَل أ ه كان ي جح ن صياغة بامل من اإلبداع التا ي  يوازي العامل احلنين  الذي كان تائداً ثدياً 

تا يية ملع كان ي ن  بن ا  اش ويوص  أيضاً أن  يعتملد ا ق   ا     العلمل  والدثة والتوقييف ن  نا اسرعا  ال -3
 الشخصية النا عة وا بتعاد بن العوا   وا ذهعية والطائفية ا نيتة ويدين اتتخدام الدولة للتا ي  أدا  بيدها. 

الدبو  ا لّ ة ان  شر كتب ومقلفات هذا ا ق   ا وتوب  الكعل غل ا  شو  ،  وان ملباد   شر كتعه وموتوباته  -4
  َا م  ا  الب العلم والعاحثون اجلدد وغلهم. ا  شو  ، لي 
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وأرلاً ها تُعط  هذ  الو ينات العائ ة مكا ته العلملية والتا يية الكعل  ؟ لند وادت حرااً ن علق وأ  أكتب بن     
ون علق  ليعملا العاملوناا   (( الع ر الذي بّلمل ا مداد التنلي  والتدوين التا ي ، وح ع ا أهنا  نطة العداية، ثال تعان:

 0ااِلِمْثِل َهَذا فـَْليَـْعَمِل اْلَعاِمُلونَ رر

                                                                                                    :Footnoteاهلوامش
1-  bsry, mnyr, a'elam aladb fy al'eraq alhdyth,(bghdad, d0mtb'eh, 1415h/1994m) s521 ؛ mwsw'eh al'etbat almqdsh ( 

qsm alkazmyyn), t2,(byrwt m'essh ala'elmy llmtbw'eat, 1407h/1987m) 3/155 

2- al'emry, hna', alm'elf walshfy ( bghdad, mjlh afaq 'erbyh, al'edd 10 lsnh 1405h/ 1985m) s74 ؛ almtb'ey, hmyd, 

mwsw'eh almfkryn waladba' al'eraqyyn( bghdad, dar alsh'ewn althqafyh al'eamh, 1407h/1987m) s19 

3- mjlh afaq 'erbyh, hwar ajrah alastad hmyd almtb'ey ( alsnh althalthh/al'edd 1/ adar 1398h/1978m)0 

4- adbarh aldktwr jwad 'ely almwjwdh fy almjm'e al'elmy al'eraqy mly'eh bsyrth al'elmyh aljlylh wjhwdh alty adaha fy 

bab altrjmh wallghh0 

5- adbarth alshkhsyh mly'eh baljhwd alqymh alty adaha fy bab altrjmh wallghh0 

6- mjld mwjwd fy almjm'e al'elmy al'eraqy (mward altbry walms'ewdy)0 

7- aladbarh alshkhsyh ll'elamh jwad 'ely fy almjm'e al'elmy al'eraqy0 

8- bhth fy wykbydya almwsw'eh alhrh (alantrnt) b'enwan (jwad 'ely mfkraan wm'erkhaan 'eraqyaan)0 

9- 'ely, jwad, tarykh al'erb qbl aleslam, (bghdad, mtbw'eat almjm'e al'elmy al'eraqy, shrkh alrabth lltb'e walnshr 

almhdwdh, 1375h/1956m) alqsm aldyny 6/4 

10- 'ely, almrj'e alsabq, t1 (bghdad shrkh alrabth lltb'e walnshr, 1372h/ 1953m) alqsm alsyasy, 3/4 

11- edbarth alshkhsyh fy almjm'e al'elmy al'eraqy0 

12- almrj'e alsabq  ؛ alkhfajy, eyman salm hmwdy, m'erkhw al'erb waleslam, m'erkhw al'erb waleslam (rsalh majstyr 

ghyr mnshwrh, jam'eh bghdad, klyh altrbyh abn rshd, 1431h/2010m),  s39 

13- ynzr alkhfajy, m'erkhw al'erb walaslam, s41 

14- hwar ajrah alastad hmyd almtb'ey fy mjlh afaq 'erbyh, almrj'e alsabq0 

15- 'ely, jwad, almfsl fy tarykh al'erb qbl aleslam, t2, (bghdad, mtab'e jam'eh bghdad, 1414h/1993m) almqdmh 1/6 

16- al'emry, alm'elf walshfy, mjlh afaq 'erbyh, s74-80 ؛ almtb'ey, mwsw'eh almfkryn, s99 wma b'edha0 

17- 'ely, almfsl fy tarykh al'erb, 1/6 

18- al'emry, mjlh afaq 'erbyh, almrj'e alsabq, al'edd 1 

19- almrj'e alsabq 

20- almrj'e nfsh0 

21- 'ely, jwad, tarykh al'erb fy aleslam (alsyrh alnbwyh), t2 (bghdad, dar alsh'ewn althqafyh al'eamh, 1425h/2004m), s7 

22- al'emry, alm'elf alshfy, s78 ؛ almtb'ey, mwsw'eh alm'erkhyn, s101 
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23- 'ebyd, mahr mwsa, bhth 'en alastad aldktwr jwad 'ely, (wykbydya almwsw'eh alhrh)0 

24- al'emry, alm'elf alshfy, s74-80 ؛ almtb'ey, mwsw'eh alm'erkhyn, s99 wmab'edha0 

25- almrj'ean alsabqan0 

26- almrj'ean nfshma0 

27- nfshma0 

28- nfshma0 

29- nfshma0 

30- nfshma0 

31- mjlh afaq 'erbyh, almrj'e alsabq0 

32- alrhym, 'ebd alhsyn mhdy, alm'erkh al'elym walshfy almwhwb almrhwm jwad 'ely, bhth qudm ala m'essh almda 

bmnasbh ehya' dkra alfqyd, s7, wkan aslaan mhadrh fy mjlh byt alhkmh snh 1430h/2009m0 

33- ala'ezmy, sbah yasyn, almjm'eywn fy al'eraq (1947-1997m), eshraf: aldktwr msar'e alrawy waldktwr jwamyr 

mjyd,(bghdad, mtb'eh almjm'e al'elmy al'eraq, 1418h/1997m) s20 ؛ waladbarh alshkhsyh llastad aldktwr jwad 'ely0 

34- 'ewad, kwrkys, m'ejm alm'elfyn al'eraqyyn, (bghdad, mtb'eh almjm'e al'elmy al'eraqy, 1426h/2005m) 1/284 

35- almtb'ey, mwsw'eh almfkryn al'eraqyyn, s14 

36- aladbarh alshkhsyh llm'erkh almrhwm jwad 'ely fy almjm'e al'elmy al'eraqy0 

37- aladbarh alshkhsyh lh0 

38- lh ktab shkr mn alymn ybyn fyh talyfh lhdh almjlh0 

39- ynzr: 'ewad, m'ejm alm'elfyn al'eraqyyn, (bghdad, mtb'eh alershad, 1389h /1969m), 1/283 ؛ bsry, a'elam aladb fy 

al'eraq alhdyth, 2/521 

40- 'ely, almfsl fy tarykh al'erb qbl aleslam, 1/8-9 

41- almrj'e alsabq, 1/9 

42- almrj'e nfsh0 

43- almrj'e nfsh0 

44 -  almrj'e nfsh0 
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ABSTRACT 

This study concerns chosen jurisprudential issues in the Maliki Madhab (school of Thought).  Such 

issues can provide information on how to treat or deal with a non-Muslim in the Maliki Madhab.  It 

is hoped to highlight tolerance and openness of  the Maliki towards a non-Muslim, as a feature from 

the moral and political features that propagated by the true Religion. The issue of communication 

with people of other religions considers an important sensitive old-new issue where prejudiced 

people alleged that Islam is disrespectful and negative. From here comes this research trying to 

evaluate this allegation through pointing out different issues in the Maliki Madhab.  Choosing this 

particular Madhab does not indicate that other Madhahib (Schools of Thought) do not tolerate non-

Muslims. Rather the Maliki Madhab is chosen for narrowing the scope of the study and 

specialization and expansion (of the studied maters). Among the important issues that the researcher 

chose are giving charity, zakat and endowment to a non-Muslim, feeding him from the Sacrifice, 

and letting him breastfeeds Muslim-children. The researcher recommends conducting a similar 

study in other Sunni Madhahib to highlight tolerance of Islam with Dhimmi (Non-Muslim under 

protection of Muslim law). This could in turn exhibit this Religion (Islam) in its real spotless 

practical picture. Additionally, this also considers as invitation and exhortation to Islam.     

Keywords:  Non-Muslim who is a pacifist, Dhimmi, the Malik Madh 

 ملخص البحث 

التعامل مع غري املسلم يف  يتناول هذا البحث دراسة مسائل فقهية يف املذهب املالكي ميكن من خالهلا معرفة طريقة 
املذهب املالكي، واملأمول إبراز التسامح واالنفتاح اإلنساين عند املالكية مع غري املسلم، بوصفه معلما من املعامل األخالقية 

إليها، وتعترب قضية التواصل مع أصحاب الدايانت األخرى قضية قدمية جديدة يف غاية والسياسية اليت دعا الدين احلنيف  
األمهية واحلساسية، حيث مل يزل املغرضون يتهمون اإلسالم ابحتقار اآلخر، والسلبية جتاهه، من هنا أييت هذا البحث 

اختيار هذا املذهب كون املذاهب األخرى يعين  وال  تلك القالة بعرضه ملسائل خمتلفة يف املذهب املالكي،  تقومي  حماوال  
خلوا من التسامح مع غري املسلم، وإمنا اختري املذهب املالكي بناء على تضييق دائرة البحث ألجل التخصص والتوسع، 

رضاعه أوالد إومن أهم هذه املسائل اليت اختار الباحث: الصدقة على غري املسلم، والوقف عليه، وإطعامه من األضحية، و 
لمني، وإعطاؤه من الزكاة، ويوصي الباحث بدراسة مماثلة يف املذاهب السنية األخرى؛ إلظهار تسامح اإلسالم مع املس

، إضافة إىل ما يتضمنه ذلك التطبيقية  غري املسلم املسامل؛ إذ من شأن ذلك إظهار هذا الدين يف صورته احلقيقة الناصعة 
 من الدعوة لإلسالم والرتغيب فيه. 
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 املقدمة 

لقد شكلت الفتوحات اإلسالمية حتداي حقيقيا للمسلمني بسبب انفتاحهم على جمتمعات جديدة ختتلف عنهم من 
إىل سبل   احلكيم  الشارع  أرشدهم  ولقد  واللغات،  والتقاليد  والثقافات  العادات  اجملتمعات يف جهة  هذه  مع  التعامل 

النصوص القرآنية واحلديثية، وأرسى قواعد عامة من شأهنا خلق جمتمع واحد متفاهم فيما بينه متفهم للتنوع، غري أن 
تطبيق هذه النصوص وتنزيلها على الوقائع املتجددة هو ما حيتاج نظرا وأتمال، فأنشئ لذلك فقه أهل الذمة يف مراحل 

لمذهب املالكي دور ابلغ يف أتسيس هذا الفقه وتطويره، من هنا سيأيت هذا البحث ليلقي الضوء الحقة، وقد كان ل
 على منهج املذهب املالكي يف معاملة الذمي من خالل فروع املذهب املالكي املسطورة يف الكتب الفقهية. 

 املطلب األول: غري املسلم بني املاضي واحلاضر

لغ اخلطورة منذ سقوط اخلالفة العثمانية مما قلب كثريا من املوازين واملعطيات، من هنا لقد شهد العامل اإلسالمي تغريا اب
فإنه جيب مراجعة كثري من املصطلحات اليت كانت تستخدم أايم القوة والغلبة، وال ضري يف رجوعها إذا ما رجع الوضع 

 إىل ما كان عليه.

ما تعين تفهما للواقع وفهما له، من أجل صياغة مفاهيم تناسب   إن مراجعة املصطلحات ال تعين اهنزامية واستالاب بقدر
حال الضعف واهلزمية الذي مل مير ابملسلمني مثيله من قبل، وقد كان من قدر هللا أن يوافق هذا احلال ضعفا علميا ومجودا 

 يف عملية االجتهاد اليت هي شراين حياة الفقه وقلبه النابض. 

نا وقرأانه قراءة واعية على ضوء واقعنا الذي نعيشه فإنه ميكننا املسامهة يف إخراج األمة مما بيد أان إذا ما رجعنا إىل تراث
تعانيه، فالقصور عن فهم الرتاث والعجز عن ربطه ابلواقع الذي نعيشه الستنتاج فقه مناسب من أبرز املشاكل اليت 

ة محدن بن التاه يف كلمة له قائال: "إن مشكلتنا يعانيها العقل العلمي يف واقعنا املعاصر، وقد أشار إىل ذلك العالم
 الكربى اليوم يف واقع ال نفقهه وفقه ال نعيشه". 

وإن من أبرز املعامل اليت تغريت يف واقعنا املعاش اختفاء شرائح اجتماعية ارتبط هبا فقه معني هو فقه أهل الذمة، والذي 
 حنن يف دولة اإلسالم نستظل بعلمها خفاقا، تلجأ إلينا األمم جعلين أعتربها مفقودة هو فقد املصطلح واملسمى، فبينا  

األخرى على ذمة هللا ورسوله، تدفع لنا اجلزية مقابل محايتها، إذ أصبحنا حنن الذين هناجر إىل تلك األمم ونلجأ إليها، 
 اسي يف بعض مقاالته وأصبحنا حنن أهل الذمة والعهود، وقد الحظ الدكتور حممد املختار الشنقيطي هذا التقلب السي

 ، الذمي، املذهب املالكي.املسامل  غري املسلم  الكلمات املفتاحية: 
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حني مسى الدولة املعاصرة ابلدولة العقارية، بينما مسى اخلالفة ابلدولة االمرباطورية، مبينا أن حاكم الدولة العقارية الفعلي 
جاعال هذا املصطلح يف مقابل   ؛1هو دستورها وقانوهنا، وسطر يف ذلك مقاال عنوانه: "الناس على دين دساتريهم"

املعروف الدولة املقولة  تناسب  هذه  فإن  العقارية  الدولة  تناسب  املقولة  تلك  فإذا كانت  ملوكهم"  دين  على  "الناس  ة: 
 االمرباطورية. 

إذا   -بغض النظر عن دينها-الشنقيطي يعين أن جمموعة من الناس  الدكتور حممد املختار  ومصطلح الدولة العقارية عند  
فإهنا سواء يف كل ما يرتتب على هذه امللكية من   - الواثئق املدنية-ملكيته  توطنت عقارا معينا وحصلت على واثئق  

حقوق وواجبات، مما يعين أن مواطين الدولة العقارية من مسلمني وغري مسلمني جياهبون كل معتد بغض النظر عن دينه، 
ها، ومن توطنها من أهل ما دام يهدد عقارهم الذي يتملكون، بينما كانت الدولة العقارية على دين حكامها وملوك

 األداين األخرى سرت عليه نواميسها وقوانينها، واملعيار الذي جيمعها هو التوجه الديين. 

 من هنا وجبت مراعاة على التحول املهم الستيعاب الفقه وفهمه فهما ميكننا من االستفادة منه. 

ة وإقامة بيت املال، إال أهنا أقامت بدائل أخرى، وجند الدولة العقارية وإن ختلت عن مسؤولياهتا الدينية من مجع الزكا 
خلقت هلا بدائل جديدة هي الضرائب والغرامات، إضافة إىل ما اختص هللا به أهل هذا الوقت من القدرة العلمية مما 

 يسر هلم استخراج الثروات والعثور عليها.

 سواء يف مجيع الفرص اليت توفرها هذه الدولة.   ويستوي يف هذا الضرائب والغرامات املسلم وغري املسلم، كما أهنم أيضا 

 املطلب الثاين: التعامل مع غري املسلم يف املذهب املالكي )سلوكيات وأخالقيات( 

سيحاول الباحث يف هذا املطلب إبراز معامل املذهب املالكي يف معاملة غري املسلم يف اجملتمعات اإلسالمية، من خالل 
البحث استقراء كل الفروع املالكية اليت تناولت غري املسلم، وإمنا يكفيه أن يفتح الباب أمام  التنظري والتطبيق، وال يلتزم

الباحثني من خالل عرض مجلة من الفروع من أبواب خمتلفة، لتتبني للقارئ املعامل األساسية يف معاملة غري املسلم عند 
 املالكية، ولنعرض األمثلة يف النقاط التالية: 

إن التحية استفتاح أمان واطمئنان ملن ألقيت عليه، من هنا شرعها اإلسالم بني سلم وإكرامه:  حتية غري امل-1
املسلمني رغبة يف ترسيخ املودة ونشر األمن بينهم، وقد أشكل على فقهاء املالكية كغريهم حكم إلقائها على غري املسلم، 

، وإن سلموا علينا منع الرد 2م على غري املسلم فذهب مالك فيما روي عنه يف العتبية من مساع أشهب إىل منع السال
عليهم، وفسره ابن رشد أبنه ليس منعا على اببه، وإمنا الغرض أن ال يرد عليهم كما يرد على املسلمني، فيكون رد السالم 

الم، أي احلجارة، أو االكتفاء بعبارة: "وعليك"  .3بنحو: وعليك الس ِّ
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على الذمي السالم، وإن رد عليه فليقل: وعليك، وروى ابن عبد احلكم عن   وقد روى ابن وهب عن مالك أنه ال يرد
 .4مالك جواز تكنية الذمي وعيادته، قال ابن بطال: وهذا أكثر من رد السالم 

منها أو   حسن  وا أبِّ ي  ح  ف    ة  ي  حِّ ت  بِّ   م  يت  ي ِّ وهذا األمثل واألقرب لعموم اآلية الواردة يف رد التحية، فقد قال سبحانه: }وإذا ح  
 [. 86النساء: ا{ ]وه  د  ر  

. وروى عنه كذلك وعن قتادة: أهنا عامة 5" من سلم عليك من خلق هللا فاردد عليه ولو كان جموسيا"قال ابن عباس:  
 يف رد السالم على املسلمني والكفار. 

، فاحتج به يف جواز رد السالم 6على عمومه [.  83]البقرة:  {  نا  س  ح    وأجرى ابن وهب قول هللا تعاىل: }وقولوا للناسِّ 
 على اليهود والنصارى؛ ألهنم داخلون يف عموم الناس. 

، وقد أحسن ابن عبد الرب 7وقال ابن عبد الرب: إنه ال يعلم خالفا يف جواز الرد عليهم، وأن يكون ذلك بعبارة: وعليكم 
الم ، أي احلجارة، فقال ابن عبد الرب: إن يف الرد على من قال إن الرد على أهل الذمة يكون بنحو عبارة: وعليكم ال س ِّ

 ذلك ضعيف املعىن؛ ألنه ال جيوز بدؤهم ابلشتم ابتداء، وحسب املرء أن يرد عليهم مبثل ما قالوا، ويف ذلك جناة. 

ده والذي تقتضيه القواعد أن غري املسلم املسامل ينبغي أن حيرتم ويرد عليه السالم أبدب وإجالل؛ ألنه إن كان ذميا فعه
يتضمن ذلك؛ ألن من دفعت عنه عدوا وخاطرت بنفسك ألجله فردك السالم عليه وإكرامه يسري مقابل ذلك، بل إن 

 ذلك ترغيبا له ودعوة له إىل اإلسالم، ويف اإلعراض عنه مفسدة عظيمة. 

 ومل ُي  رِّجوك م م ِّن دِّايرك م أن ينِّ الد ِّ   يفِّ   م  لوك  قاتِّ الذين مل ي    عنِّ   هللا    م  وهذا الذي يقتضيه كذلك قول هللا تعاىل: }ال ينهاك  
طِّني ط وا إليهِّم ، إن  هللا  حي ِّب  املقسِّ  [. 8املمتحنة:  { اآلية ]ت رب  وه م  وت  ق سِّ

وما يستدل به املانعون أو املضيقون من النصوص الواردة عن النيب صلى هللا عليه وسلم من عدم بدء اليهود والنصارى 
ع معينة، خاص بيهود املدينة الذي ذهب إليهم النيب صلى هللا عليه وسلم يف تلك احلادثة، إذ ابلسالم حيمل على وقائ

مل يشهد العهد املدين انسجاما حقيقيا بني املسلمني واليهود، رغم املواثيق اليت كانت بينهم، من هنا فإن تلك النصوص 
 خاصة أبولئك القوم دون غريهم.

ملذهب املالكي ما روي عن مالك يف تضييف غري املسلم مما نقله الباجي عنه: "وأما ومما يشفع هلذا املعىن يف فروع ا
ورجاء إسالمه وحيتمل أن يكون ملا ُياف عليه من الضياع إذا   ، تضييفه فيحتمل أن يكون ذلك ملعىن االستئالف له

 .8كان ممن له حق عهد أو غريه" 

العهود عظيم؛ لذلك أوصى النيب صلى هللا ابلعناية هبم، وتوعد   وهذا نص صريح يف إكرام الذمي والعناية به، وحق أهل 
من آذاهم أو ضيق عليهم، وال ريب أن من أشد التضييق واإلذاية اإلعراض عن املرء واحتقاره بعدم ابتدائه ابلتحية والرد 
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أن تستخف إذايتهم من أجل   عليه إن هو بدأ هبا، وقد نبه ابن رشد إىل هذا املعىن قائال: "وإمنا أوصى أبهل الذمة خمافة
 .9كفرهم"

والزواج سكن ومودة ورمحة، ويف زايرة رسول هللا صلى هللا   ؟إذا ع لِّم  هذا فكيف يتعامل املرء مع زوجته الذمية وأهلها
كان غالم ، عن أنس بن مالك قال:  عليه وسلم للغالم اليهودي الذي كان ُيدمه خري دليل على حق غري املسلم املسامل

ُيدم النيب صلى هللا عليه وسلم فمرض، فأاته النيب صلى هللا عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له:   يهودي
»أسلم«، فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له: أطع أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم، فأسلم، فخرج النيب صلى هللا عليه 

 .10وسلم وهو يقول: »احلمد هلل الذي أنقذه من النار« 

وقد ملح اإلمام مالك اجلانب اإلنساين احلسن يف الذمي فأجاز للمسلم أن يسرتضع البنه النصرانية إذا كانت ال تطعمه 
اخلنزير وغريه من احملرمات، معتربا أهنا قد تشتمل على أخالق حسنة وعفاف وسخاء. " وقد يكون هلا طباع حسنة من 

 .11دين" عفاف وسخاء وحماسن أخالق، وليس الطباع يف ال

، وفيه دليل على أن من يستقذر الكافر لكفره متعصب - رمحه هللا تعاىل –وهذا لعمري ملمح حسن من اإلمام مالك  
 موغل يف التعصب والعياذ ابهلل تعاىل. 

أنه دخل   -والعراق  شيخ املالكية ببغداد-ما روي عن القاضي إمساعيل    -عند املالكية –ومن اجلوانب التطبيقية لذلك  
فلما خرج قال هلم:   ،فرأى إنكار الشهود ومن حضره  ،فقام له ورحب به  ،دون بن صاعد الوزير وكان نصرانيا  عليه عب

[. 8]املمتحنة:    { اآلية ...وقد قال هللا تعاىل: }ال  ي  ن  ه اك م  اَّلل   ع نِّ ال ذِّين  مل   ي  ق اتِّل وك م  يفِّ الد ِّينِّ   ، قد علمت إنكاركم
 .12فسكت اجلماعة   ،وهذا من الرب  ،وهو سفري بيننا وبني املعتضد   ،وهذا الرجل يقضي حوائج املسلمني

إن غري املسلم الذي يعيش مع املسلمني جزء مهم من اجملتمع اإلسالمي،   مساعدة غري املسلم ابملال:-2
ليكون جزءا مهما من النهضة االجتماعية والبنيوية، فكما كان يساهم يف شبابه وقوته يف دعم   ؛ينبغي أن يساعد ويدعم

املصلحة؛ ألن هللا تعاىل   ينبغي أن يعان ويساعد كذلك عند تويل شبابه وقوته وإنتاجه، واألصل يف ذلك  ؛ خزينة الدولة
أعطى املؤلفة قلوهبم نصيبا من الزكاة كما أعطى املسلمني، وهؤالء مل يسبق هلم بالء يف اإلسالم وال عطاء، وإمنا يتوقع 

، فكيف مبن كانت له سابقة، يف هذا املطلوب وقد ال يتحقق ولدفع شرهم كذلك،  ذلك منهم ويرتقب بعد إسالمهم، 
يف سلطاهنم، واالنسجام معهم، وزايدة على ذلك فإنه هبذه املساعدة والدعم يتألف قبله؛ ألن التعايش مع املسلمني  

النفوس جمبولة على حب من أحسن إليها، فاجتمع بذلك الوفاء له ملا أسلف يف األايم اخلالية، وأتلف قلبه لينقذه هللا 
األحاديث الشريفة والوقائع املروية عن النيب صلى من سوء اخلامتة، وعمومات القرآن تدل هذه املعاين، كما تدل عليها 

الذي أرسل إليه عمر اجلبة اليت أهداه رسول هللا   بن اخلطاب  هللا عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما حصل مع أخي عمر
عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنيب صلى هللا عليه ،  صلى هللا عليه وسلم
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فقال: »إمنا يلبس هذا من ال خالق له يف اآلخرة«، فأيت  ،سلم: ابتع هذه احللة تلبسها يوم اجلمعة، وإذا جاءك الوفد و 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منها حبلل، فأرسل إىل عمر منها حبلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ 

 .13أو تكسوها«، فأرسل هبا عمر إىل أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم تبيعها، ، بل لقال: »إين مل أكسكها لتلبسها 

 

 . وكما حصل مع أم أمساء بنت أيب بكر، اليت استأذنت النيب صلى هللا عليه وسلم يف إكرامها، فأجاز هلا ذلك

أمي وهي مشركة يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،   عن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما، قالت: قدمت علي  
 .14فأصل أمي؟ قال: »نعم صلي أمك«   وهي راغبة، أ أمي قدمت  فاستفتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قلت: 

 ذلك كثرية. مثل  والوقائع يف  

هي األضحية والوقف والوصية، وقد وسع املالكية النقاش حول هذه اإلكراميات واهلبات إىل مواضيع أكثر قداسة وحرمة  
فخرج األمر من جمرد اهلبة والعطية إىل ما ُيرجه املرء من احلقوق املالية اليت يبتغى هبا وجه هللا تعاىل، مما يظن أن املسلم 

 أوىل به وأحق. 

أنه مثله   ، ومعىن ذلك15وقد سئل مالك عن املسلم يهب للمشرك اهلبة أهي مثل اهلبة للمسلم، فقال: إنه مثله يف ذلك
 من حيث حرمة الرجوع فيها. 

كما جتوز الصدقة عليه، وملالك قول رجع عنه جبواز   16هو جواز الوقف على الذمي مالك  كما أن معتمد مذهب  
أن كراهة مالك   - من أئمة املالكية- إطعامه اجلار الذمي من األضحية، وقد رجع إىل الكراهة دون التحرمي، ويرى أصبغ  

 .17األضحية على وجه االستحسانمن   الذمي  يف إطعام 

ولرمبا كان وجه الكراهة يف إطعام اجلار الكافر من حلم األضاحي قياسها على زكاة الفطر جبامع كون كل منهما قربة يف 
 يوم عيد، مع مراعاة كون الزكاة فرضا واألضحية سنة.

الذمة من حلم األضاحي، معتربا أنه وقد خالف ابن وهب شيخه اإلمام مالكا يف ذلك فأجاز إطعام اجلريان من أهل  
 .18من ابب املعروف املأمور به 

كما قيد القرايف الوقف على أهل الذمة أبن ال يكون على كنائسهم ودور العبادة؛ ألهنا وضعت للكفر، والذمة عارضة، 
 .19وأن الوقف ال يوضع إىل فيما يشتمل على املصاحل اخلالصة 

 أموال غري املسلمني وأرواحهم يف املذهب املالكي: : صيانة  الثاملطلب الث
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إن شعور غري املسلم املسامل ابألمان واحلصانة يف نفسه وماله وأهله مدعاة لسعيه يف اإلنتاج وتطوير اجملتمع املسلم، فضال 
ة، ويف ما عن كونه حقا مستحقا له، وقد كفل له الدين اإلسالمي هذا احلق، كما ورد يف النصوص القرآنية واحلديثي

تقدم ما يتضمن ذلك، وقد فر ع املالكية على هذا األصل فروعا كثرية يف صيانة مال الذمي ونفسه، فقد ورد عن مالك 
 . قال ابن رشد "أخاف أن أظلم الذمي إن قضيت له بدينار وله ديناران"يف مسألة أنه توقف عن الفصل فيها وقال:  

 .20" ده أحد القولني على اآلخرإذ مل يرتجح عن" :  -معلقا على كالم مالك –

ويعرب العالمة الدكتور مصطفى بن محزة عن حقيقة هذا الرادع الذي مينع املسلم عن االعتداء على حقوق غري املسلم 
مع مقارنته لواقع غري املسلمني أايم قوهتم وجربوهتم فيقول يف كالم بديع: "ووجه التميز بني احلضارة اإلسالمية وغريها 

املسلم كان جيد دائما يف النصوص الشرعية ويف األحكام الفقهية ما يردعه ومينعه من أن يعتدي على حقوق   أن اإلنسان 
غري املسلمني، وما يدينه إن هو اعتدى، بينما كان غري املسلم جيد السند القوي لعدوانه على املسلمني يف املؤسسات 

ام كانت تصدر بني جنبات تلك املؤسسة، وكانت تنفذ أبيدي القائمة، ومنها املؤسسة الدينية، بل إن كثريا من األحك 
 .21رجاهلا ومبباركتهم" 

وجند مالكا يعمم النصوص الواردة حبق الشفعة للجار، فيدخل فيها الذمي كما دخل فيها املسلم، فقد سأل سحنون 
لدار، ابع املسلم حصته من أرأيت لو أن دارا بني رجلني مسلم ونصراين، مها شريكان يف ا"شيخه ابن القاسم قائال:  

نصراين أو من مسلم، أيكون لشريكه النصراين يف ذلك شفعة أم ال يف قول مالك؟ قال: قال مالك: لشريكه الشفعة 
 .22" وإن كان نصرانيا

 ويف هذا صيانة ملال الذمي، واعتبار حلقه وملكه. 

إذا اجتمعت سنني   الباجي عن مالك من إسقاط اجلزيةومن معامل صيانة أموال أهل الذمة يف املذهب املالكي ما نقله 
على الذمي عجزا منه عن دفعها وأدائها، فيلغى عنه ما عجز عنه إذا مل يكن ذلك فرارا منه عن أدائها، قال الباجي: 

وجتب عليه   ،وتتداخل يف قول أيب حنيفة  ، "إذا اجتمعت على الذمي جزية سنتني أو أكثر مل تتداخل يف قول الشافعي
 وإن كان ذلك لعجز مل   ،والظاهر من مذهب مالك أنه إن كان فر منها أخذ منه للسنني املاضية  ،جزية سنة واحدة

ورأيت هذا للقاضي أيب احلسن، وهذا القول مبين على أن الفقري ال   ،ومل يبق يف ذمته ما يعجز عنه من السنني  ،تتداخل
 .23" وهللا أعلم وأحكم ،وال تبقى يف ذمته ،جزية عليه

ومن معامل صيانة أرواح أهل الذمة وأمواهلم يف املذهب املالكي ما ورد عن مالك كذلك يف قتل أهل احلرابة يعتدون على 
بن مقتداي يف ذلك بعثمان    ؛أهل الذمة، فقد سئل هل تستوي احلرابة على املسلم مع احلرابة على الذمي، فسوى بينهم

اسم: " أرأيت إن قطعوا على املسلمني أو على أهل الذمة، أهو سواء يف رضي هللا عنه، قال سحنون البن الق عفان  
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قول مالك؟ قال: نعم، ولقد بلغين عن مالك، أخربين عنه من أثق به عن غري واحد، أن عثمان قتل مسلما قتل ذميا 
 . 24على وجه احلرابة، قتله على مال كان معه، فقتله عثمان" 

ذمي مكافئا للمسلم يف مسألة القصاص يف النفس، وإمنا يقتل املسلم به إذا قتله ومع ذلك فإن املالكية ال يعتربون ال
 .25غيلة أو حرابة، وقد استدل مالك على ذلك بقول هللا النيب صلى هللا عليه وسلم: "ال يقتل مسلم بكافر" 

األموال واألنفس، والغيلة:  قال القنازعي: "احلرابة هي قطع الطريق، ومنه قيل: قوم حراب إذا قطعوا الطريق، واستباحوا
ألنه نقض   ؛ دخله بيتا مث يقتله على ماله، ففي مثل هذا كله يقتل املؤمن ابلكافرهو أن ُيدع الرجل الرجل حىت أيمنه في  

 .26العهد الذي عقده املسلمون ألهل الذمة" 

، وعلى هذا فمصري ذلك إىل 27والذمي وحكى ابن عبد الرب اإلمجاع على أنه ال قصاص فيما دون النفس بني املسلم  
احلاكم يعزر املسلم مبا يردعه ويرده عن اإلساءة ألهل العهد، ولو تكرر ذلك منه زيدت عقوبته حىت يرتدع، كما هو 

 احلال يف سائر التعزيرات.

غري أن للتأويل وال ريب أن النصوص النبوية الصحيحة الواردة يف عدم مساواة الدماء بني املسلم وغري املسلم صحيحة،  
، أما إذا قتل -رضي هللا عنه-حتمل على قتل اخلطأ، وهذا قريب من مذهب أيب حنيفة  ميكن أن  حبيث    ؛فيها مدخال

 فيها أن    م  ا عليهِّ ن  ب   املسلم الذمي عمدا فاألوجه أن يقتل به كما هو ظاهر القرآن الكرمي، فقد قال احلق سبحانه: }وكت   
 [.45املائدة: { ]ابلنفسِّ   النفس  

فهذا نص قرآين حاكم على غريه، وإن السنة ملبينة له، غري أنه ملا مل يصرح ابلدافع للقتل يف تلك النصوص كان األوىل 
 كما يقتضيه التحقيق األصويل. والعلم عند هللا تعاىل.   ،اجلمع بينها هبذا املعىن

غدرا، قال ابن العريب: "وقد روى أهل وعن عمر رضي هللا عنه ما يقتضي القصاص من املسلم إن كان قتل الكافر  
منكم يطلبون العلج حىت إذا أسند يف اجلبل أمنه بلساهنم الذي   -الكوفة عن عمر رضي هللا عنه: بلغين أن رجاال  

 .28وأان أقتل من فعل ذلك"   ،فإذا قبل ذلك العلج قتله  ، يفهمون 

اتباع أهل املذهب   م  لِّ لكان أحسن، وقد ع    وخيانة    غدر    يف كل قتل    د  رِّ وهذا قريب من معىن الغيلة الذي قرره مالك، فلو ط  
 لقضاء عمر وفتاويه؛ ألهنا فتاوى مجاعية؛ ملا علم من استشارته فقهاء الصحابة والتابعني يف جملسه. املالكي  

 املطلب الرابع: صيانة املمارسة الدينية واحلقوق الشخصية لغري املسلم املسامل 

بقاء أهل الذمة يف اجملتمع اإلسالمي فئة من فئاته ومكوان من مكوانته يتضمن االعرتاف مبمارساته إن قبول الشريعة ب
الدينية، وشعائره املقدسة، وقد متثل ذلك تطبيقا من خالل ما سطره املؤرخون يف كتبهم، كما متثل تنظريا من خالل 

تلك الفروع الفقهية فروع املذهب املالكي، بل ذهب الفروع الفقهية اليت تناولت املوضوع من جوانب خمتلفة، ومن بني  
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الفقهاء إىل أوسع من ذلك، فقرروا أحقية أهل الذمة مبعاطاة أمور مستقذرة حمرمة يف الشريعة اإلسالمية كشرب اخلمر 
الذمية من شرب اخلمر وأكل اخلنزير،   للرجل منع زوجته  وأكل اخلنزير، فقد نص خليل يف توضيحه على أنه ليس 

 .29هاب إىل الكنيسةوالذ 

وعزا الطاهر ابن عاشور لعلماء املالكية أن على الرجل الذي وجبت عليه نفقة والديه الكافرين الفقريين أن يشرتي هلما 
اخلمر إن كان من عادهتما شرهبا؛ ألن شرب اخلمر ليس مبنكر على الكافر، أما إذا كان ذلك ممنوعا يف الدينني فال 

 .30جيوز له مساعدهتما فيه

وقد جهد الباحث يف التقصي فلم يقف على هذا الفرع عند أئمة املذهب، وال ريب أن األمر يرجع إىل القاعدة الفقهية 
واألصولية املعروفة، "هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة أم ال"، فإن قيل خماطبون منع ذلك يف حقهم، وإن قيل إهنم 

 غري خماطبني جاز هلم ذلك وساغ.

اجتهاد من الطاهر ابن عاشور بناء على أصول املذهب، وقد يكون وقف على هذا النقل يف موضع مل يصل إليه ولعله  
 الباحث، فالعلماء مصدقون يف نقوهلم، مبحوث معهم يف اجتهاداهتم وآرائهم. 

وخالفاهتم، إال إذا اتفقوا على ومن معامل صيانة املمارسة الدينية لغري املسلمني املساملني عدم التدخل يف خصوماهتم  
املرافعة لقضاة املسلمني، فيجوز وقتئذ للقاضي الفصل بينهم كما يفصل بني املسلمني، بل ذهب ابن القاسم يف العتبية 

 إىل اعتبار مرجعيتهم الدينية، فقرر أنه ال حيكم بينهم القاضي حىت ترضى أساقفتهم.

ورضوا حبكمه، وليحكم   ،كم بني أهل الذمة إذا تظاملوا أو ترافعوا إليهمسألة: وجيوز للقاضي أن حي"قال ابن فرحون:  
قال: وقال ابن القاسم يف   ،وظاهر هذا أان حنكم بينهم، وإن مل ترض أساقفتهم  :قال ابن حمرز  ،بينهم حبكم اإلسالم

 رجم   -الة والسالم عليه الص  -وقال غريه: ذلك غري الزم؛ ألنه   )العتبية(: ال حيكم بينهم حىت ترضى أساقفتهم.

 ، وإمنا حلاكم املسلمني أن حيكم بينهم يف التظامل  :ويف الواثئق اجملموعة  اليهوديني، ومل أيت يف اخلرب، أنه شاور أساقفتهم.
حقه وما أشبه ذلك، إذا رضي املتطالبان بذلك، وأما اخلمر والراب والزان والطالق والعتاق فال   واراث    مثل أن مينع وارث  

 .31" ن حيكم بينهم فيهينبغي أ

، ولعله راعى 32واستثىن عيسى بن دينار من ذلك التفريق بني األمهات واألوالد، فأوجب التدخل بينهم على القاضي 
نع صاحب العهد من نظريه املعاهد؛  نع صاحب العهد من ظامله غري املعاهد، مي  يف ذلك حق املظلوم وعهده، فكما مي 

 ظلم عنهم من أي ظامل، مسلما كان أو حماراب أو ذميا. ألن قيمة عهدهم وذمتهم دفع ال

 اخلامتة والنتائج 
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تناول هذا البحث منهج املالكية يف معاملة غري املسلم من خالل التعايش معه وصون ماله ونفسه، ممثال بفروع فقهية 
ماله وروحه، ومن خالل الفروع اليت من املذهب املالكي كرد السالم على غري املسلم وابتدائه به، والصدقة عليه، وصون  

، وإن الباحث ليدعو إىل املسامل  تناول الباحث فإن هناك مرونة وتنوعا يف املذهب املالكي من خالل معاملة غري املسلم
دراسة املوضوع دراسة جادة، تتناول املوضوع من كل جوانبه، إضافة إىل تنزيل على الواقع املعاصر الذي نعيشه؛ ألن 

قه هي جتدده ومواكبته للواقع املعاش، ويتأكد ذلك بذهاب اخلالفة اإلسالمية اليت كانت دولة عهد وذمة، وتفرق ميزة الف 
املسلمني وتشتتهم، إضافة إىل قوة غري املسلمني واجتماعهم، فصار أهل املسلمني مستضعفني طاليب جلوء بعدما كانوا 

 لة والتبعية.، فال نسقط فقه القوة والسيطرة على زمن املذ ماحنيه

كما يوصي الباحث بدراسة مماثلة يف املذاهب األخرى؛ لتبيان الوجه الناصع للفقه اإلسالمي مبختلف مذاهبه، كما 
يوصي الباحث بدراسة األقاليم واملدن واألمصار اليت عايش فيها املسلمون أهل الذمة حىت نصل إىل حقيقة املعايشة 

 تمعات املختلطة. اجمل  املساملة اليت كانت واقعة بني

Footnote:               مش:                                                                                       اهلوا
 

(1) nshr almqal 'ela mwq'e aljzyrh nt btarykh 30/03/2010 whda rabth: 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/3/30/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3

-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D9%86-

%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85 

(2) abn rshd, albyan walthsyl 18/196 . 

(3) abn rshd, albyan walthsyl 18/197 . 

(4) abn btal, shrh shyh albkhary 9/38 . 

(5) abn btal, shrh shyh albkhary 9/38 . 

(6) abn btal, shrh shyh albkhary 9/39 . 

(7) abn 'ebd albr, altmhyd 17/93 . 

(8) albajy, almntqa shrh almwta 7/234 . 

(9) abn rshd, albyan walthsyl 17/228 . 

(10) shyh albkhary, ktab aljna'ez, bab eda aslm alsby fmat, hl ysla 'elyh, whl y'erd 'ela alsby aleslam 1356 . 

(11) allkhmy, altbsrh 5/2163 . 

(12) abn mkhlwf, shjrh alnwr alzkyh 1/98 . 

(13) shyh albkhary, ktab alhbh wfdlha walthryd 'elyha, bab alhdyh llmshrkyn 2619 . 

(14) shyh albkhary, ktab alhbh wfdlha walthryd 'elyha, bab alhdyh llmshrkyn 2620 . 

(15) almdwnh 4/399 . 

(16)  'elysh, mnh aljlyl 8/163 . 

(17) abn ywns, aljam'e lmsa'el almdwnh 5/868 . 

(18) abn ywns, aljam'e lmsa'el almdwnh 5/868 . 
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(19) alqrafy, aldkhyrh 6/302 . 

(20) abn rshd, albyan walthsyl 4/184. 

(21) mstfa bn hmzh, altasyl alshr'ey llt'eaml m'e ghyr almslmyn s105 . 

(22) almdwnh 4/257 . 

(23) albajy, almntqa shrh almwta 2/176 . 

(24) almdwnh 4/554 . 

(25) shyh albkhary, ktab aldyat, bab la yqtl mslm bkafr: 6915 . 

(26) alqnaz'ey, tfsyr almwta 2/581 . 

(27) abn 'ebd albr, alastdkar 8/124 . 

(28) abn al'erby, alqbs s599 . 

(29) khlyl, altwdyh 4/75 . 

(30) abn 'eashwr, althryr waltnwyr 21/71 . 

(31) abn frhwn, tbsrh alhkam 1/96 . 

(32) abn frhwn, tbsrh alhkam 2/202 . 
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aleslamy-byrwt, altb'eh alawla 1992. 

(2) abn btal, shrh albkhary, thqyq yasr bn ebrahym, nshr mktbh alrshd-alryad, altb'eh althanyh 

2003. 

(3) abn rshd, albyan walthsyl walshrh waltwjyh walt'elyl lmsa'el almstkhrjh, thqyq mhmd hjy 

wakhryn, nshr dar alghrb aleslamy-byrwt, altb'eh althanyh 1988. 

(4) abn 'eashwr, althryr waltnwyr, nshr aldar altwnsyh llnshr-twns, snh 1984. 

(5) abn 'ebd albr, alastdkar aljam'e lmdahb fqha' alamsar walaqtar, thqyq salm 'eta wmhmd m'ewd, 

nshr dar alktb al'elmyh-byrwt, altb'eh alawla 2000. 

(6) abn 'ebd albr, altmhyd lma fy almwta mn alm'eany walasanyd, thqyq mstfa ahmd al'elwy 

wmhmd 'ebd alkbyr albkry, nshr wzarh 'emwm alawqaf walsh'ewn aleslamyh – almghrb, snh 

1387. 

(7) abn frhwn, tbsrh alhkam fy aswl alaqdyh wmnahj alahkam, nshr mktbh alklyat alazhryh, 

altb'eh alawla 1986. 

(8) abn mkhlwf, mhmd bn mhmd bn 'emr, shjrh alnwr alzkyh fy tbqat almalkyh, thqyq 'ebd almjyd 

khyaly, nshr dar alktb al'elmyh-byrwt, altb'eh alawla 2003. 

(9) abn ywns, aljam'e lmsa'el almdwnh, thqyq jma'eh bahthyn, nshr jam'eh am alqra, twzy'e dar 

alfkr, altb'eh alawla 2013. 

(10) albajy, almntqa shrh almwta, nshr dar alktab aleslamy-alqahrh, altb'eh althanyh. 

(11) albkhary, shyh albkhary (aljam'e almsnd alshyh almkhtsr mn amwr rswl allh sla allh 'elyh 

wslm wsnnh wayamh), thqyq mhmd zhyr nasr alnasr, nshr dar twq alnjah, altb'eh alawla 1422. 

(12) 'elysh, mnh aljlyl shrh mkhtsr khlyl, nshr dar alfkr-byrwt, snh 1989. 
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(14) alqnaz'ey, tfsyr almwta, thqyq 'eamr hsn sbry, nshr wazrh alawqaf walsh'ewn aleslamyh-qtr, 

altb'eh alawla 2008. 

(15) allkhmy, altbsrh, thqyq ahmd 'ebd alkrym njyb, nshr wzarh alawqaf walsh'ewn aleslamyh-qtr, 

altb'eh alawla 2011. 

(16) mstfa bn hmzh, altasyl alshr'ey llt'eaml m'e ghyr almslmyn, nshr wzarh alawqaf walsh'ewn 

aleslamyh-alkwyt, altb'eh alawla 2011 . 
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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

تطور مع  تتناسب  بصيغة  القارئ  إلى  ويخرجه  مضمونها  من  يعزز  علمياً  شكالً  النشر  أبحاثنا  ضوابط 

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست  العلمي

  

 تعليمات للباحثين: 

البحث  -1 من  نسختين  النشر ترسل  )  لقسم  اإليميل:  تحت   (publisher@siats.co.ukعلى 

 (. PDF( ، وأخرى بصيغة ) Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصف الحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات ) يُكتب البحث بواسطة    -2

اليزيد 4000 عن الخط   5000عن و  حجم   Traditional) العربية ,للغة  16كلمة، 

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman  )،     بما في ذلك الجداول والصور والرسومات

 , ويستنى من هذا العدد المالحق واالستبانات. 

باللغتين  -3 البحث  عنوان  يُكتب  البحث:  واإلنجليزية واجهة  كاملة  العربية  الباحثين  أسماء  تكتب  منه  وأسفل   ،

 ية، وسنة النشر بالهجري والميالدي. ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمالعربية واإلنجليزية باللغتين

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل    -4

الكلمات  وتحته  البحث  ملخص  الرئيسية:  العناوين 

المص (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية، النتائج،  وإجراءاته،  البحث  ادر  المقدمة، 

 والمراجع. 

ملخص  -5 البحث  مع  العربية يرفق  اإلنجليزية وآخر باللغة  الملخص  باللغة  كلمات  تزيد  أال  على   ،

، ( كلمات5) على أال تزيد على  KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على 

 ج والنتائج. مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنه

 يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.  -6

حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار    تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم -7

 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة  % 20 هما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على     -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق   أشهر 3 يعطى الباحث مدة أقصاها  مدة تعديل البحوث:  -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم    -10

 .متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12

 لعربية تكتب ابستعمال احلروف الالتينية، ميكنكم واهلوامش اليت ابهام: كل املراجع  
ARABIC TRANSLITERATION GUIDELINE 

 

A. Transliteration of Alphabetic Character 

b =  ب dh = ذ ṭ =  ط l =  ل 

t =  ت r =  ر ẓ =  ظ m =  م 
th =  ث z = ز  ‘ = ع  n = ن 

j =  ج s =  س gh = غ w =  و 
ḥ =  ح sh =  ش f =  ف h =  ه 

kh = خ ṣ = ص q = ق  ’ = ئ  

d =  د ḍ = ض k =  ك y =  ي 
 

 

Arabic short vowel: a =   َ  i =   َ  u =   َ  

Arabic long vowel: ā = ا  َ  ī = ى  َ  ū = و  ُ  

Arabic double vowel: ay = ى  َ  aw =  و  َ  

 

B. Note 

 

1) A word that ends with a tā’ marbūṭah ( ة ) is transliterated with or with out “h”; if the word is  

the first part of a construct phrase, the tā’ marbūṭah is transliterated as “t”. 

 



2) An article alīf-lām (  ال ) is transliterated as al- ; if it takes place after a preposition, the article  

alīf-lām is trasliterated as ’l- . 

 

3) A Qur’anic verse is transliterated according to its pronunciation. 

Example: 

Arabic word in general: 

ahliyyah or ahliyya              أهلية 
sūrat al-Baqarah, not sūrah al-Baqarah       البقرة  سورة 
ahl al-sunnah wa’l-jamā‘ah       واجلماعة السنة اهل 

 

Quranic verses: 

yā ayyuha’n-nās, instead of yā ayyuhā al-nās                الناس  أييها 
dhālika’l-kitābu lā rayba fīh, instead of  dhālik al-kitāb lā rayb fīh. فيه   ريب ال الكتاب ذالك 

 

تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها   •

 .توضع قبل قائمة المصادر والمراجعفي المتن؛ على أن 

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم   •

بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع 

ال الفيديو  هذا  من خالل  ذلك  دفعة ) توضيحي طريقة  آخر صفحة  الى  السفلية  الحواشي  نقل  وورد:  تعلم 

 ( واحدة

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) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 . 145، ص: 2. ج: 2ار الكتب العلمية. ط: السالم محمد. بيروت: د

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: 

 . 150، ص:  3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

للمؤلف،   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •

 طريقة التالية: وذلك باتباع ال

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد  المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 . 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب 

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


 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979) ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. 

( السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ.  القراءات  مكتبة  إعراب  القاهرة:  العثيمين.  بن سليمان  الرحمن  عبد  تحقيق:   .

 الخانجي. 

 الكتاب لمؤلفَين اثنين: 

 دمشق: دار العلوم اإلنسانية.  .الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر: 

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية. التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. ) 

 المقالة في مجلة علمية: 

( محمد.  فوقية  الذكاء".2002راضي،  الوالدين على  وإهمال  المعاملة  "أثر سوء  للدراسات  المجلة   (.  المصرية 

 . 36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر: 

المؤتمر الدولي   (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين. للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الة العلمية:الرس

( محمد.  فتحي  محمد  الجليل،  القراءات" (.2016عبد  حجة  كتابه  في  القراءات  توجيه  في  زنجلة  ابن  .  "منهج 

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 المؤلفات المترجمة: 

 ينية. . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدتاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب    لهيئة   -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 -16  والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

عتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من   مالحظة: عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية م 

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .بها  االلتزام

 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 . 

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم  

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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