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امللخص:
اشتمل هذا البحث (مؤسسات البناء الفكري في ضوء القرآن الكريم) ،على مقدمة ،وتمهيد ،وخمسة مباحث ،خاتمة.
ً ً
أما املقدمة ،فقد قدمت فيها تصورا أوليا لطبيعة البحث ،وعرضت فيها أسباب اختيار موضوع البحث ،وأهميته ،وأهدافه ،واملنهج
املستخدم في كتابته ،ومشكلته ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث.
ً
ً
ً
وأما التمهيد ،فقد عرضت فيه :مفهوم املؤسسات لغة واصطالحا ،ومفهوم البناء لغة واصطالحا ،ومفهوم الفكر لغة واصطالحا ،ومفهوم
ً
ً
البناء الفكري كمصطلح مركب تركيبا وصفيا.
كل منها مفهوم املؤسسة لغة
أما املباحث الخمسة فهي :األسرة ،واملسجد ،واملؤسسات التعليمية ،والدعوية ،واإلعالمية ،وبينت في ٍ
ً
واصطالحا ،واهتمام القرآن بها وأهميتها في بناء الفكر.
ً
وخلصت من هذا كله إلى أن للفكر في اإلسالم مؤسسات يجب تفعيلها ،وأن بناء املسلم بناء فكريا من أوائل القضايا-إن لم تكن األولى-
التي اهتم بها اإلسالم ودعا إليها في أول ما نزل من القرآن على اإلطالق.
ً
وأن بناء املسلم ً
بناء فكريا يعد فريضة شرعية ،وضرورة إيمانية وعبادية ،وعقلية ،وفكرية وبالتالي ضرورة وطنية واجتماعية لتوفير األمن
الفكري ملجتمعاتنا وأبنائنا ،وتحصين شبابنا وحمايتهم من االنحراف الفكري ،والفساد العقدي ،والتطرف واإلرهاب ،والتعصب الطائفي
ً
واملناطقي ،ومن الغزو الثقافي العارم عموما.
الكلمات املفتاحية :مؤسسات البناء الفكري ،الحروب الفكرية.

املقدمـة:
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ...أما بعد
ً
ً
ً
فإن الصراع بين الحق والباطل وبين املسلمين وأعدائهم لن يتوقف بل يزداد مع مرور الوقت ضراوة ويتسع أفقا ويتعدد مجاال ويتنوع
َ
َ
ْ
ََ َ َ َ َ ْ
ً
َّ َ ه
َ َّ َ َّ َ َّ َ
َ َ َّ َ
اّلل ه َو اله َدى َول ِئ ِن َّات َب ْع َت أ ْه َواءهم َب ْع َد
أسلوبا وسيستمر قال تعالى :ولن ت ْرض ى عنك ال َيهود وال النص َارى حتى تت ِبع ِملته ْم ق ْل ِإن هدى ِ
َ َ َ ْ ْ
َّ
َ
َ َ َ ه
اّلل ِمن َوِل ه ٍي َوال َن ِص ٍير[ البقرة]120 :
ال ِذي جاءك ِمن ال ِعل ِم َما لك ِمن ِ
َ
ۡ َ ْ
َ
ٱس َتطعوا[ البقرة]217:
وقال تعالى َ  :وال َي َزالون ي َق ِتل َونك ۡم َح َّتى َير ُّدوك ۡم َعن ِدي ِنك ۡم ِإ ِن
َّ ه
مقومين من
وإن من أقبح وأخطر أنواع الحروب التي يشنها أعداؤنا في عصرنا الحاضر هي الحروب الفكرية التي يستهدفون بها أهم ِ
مقومات املجتمعات اإلسالمية:
ً
ه
املقوم الفكري ممثال في اإلسالم.
.1
ِ
ً
ه
واملقوم البشري ممثال في الشباب.
.2
ِ
ً
ولهذا أصبح التصدي لهذه الحروب ومواجهتها من أوجب الواجبات ومن أولى األولويات حفاظا على الدين من التشويه والتشكيك
ً
وحماية للشباب من االنحراف العقدي والفكري الذي سقط فيه بعض الشباب عبر قنوات االستقطاب املفتوحة التي ال يمكن التحكم
فيها ،ومن أخطر مهالك هذا االستقطاب ومهاويه :اإللحاد ،والرفض ،والطائفية ،والتطرف ،واإلرهاب...
إن الشباب هم عماد األمة وع َّدتها عليهم تقع مسؤولية بناء األوطان واملحافظة على األديان في كل زمان ومكان.
ه
مقوماتها الشخصية واإلنسانية والدينية والعقلية والفكرية.
لهذا فإنهم الشريحة املجتمعية األولى التي يستهدفها األعداء في أهم ِ
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ولهذا فإن حمايتهم ووقايتهم وتحصينهم من االنحرافات الفكرية والعقدية يجب أن تكون في مقدمة أولوياتنا وعلى رأس اهتماماتنا وفي
أعلى سلم مسؤولياتنا على اختالف مواقعنا :والة أمر ،وآباء ،ومربين ،وأساتذة ،ودعاة  ،ومرشدين ،ومسؤولين،فكل راع مسؤول عن
ْ
ين َء َامن ْوا ق َٰٓو ْا َأنف َسك ْم َو َأ ْهليك ْم َن ًارا َوقود َها َّ
رعيته ،قال تعالى ََٰٓ  :ي َأ ُّي َها َّٱلذ َ
ٱلناس َوٱل ِح َج َارة[ التحريم]6:
ِ
ِ
وقال صلى هللا عليه وسلم  ":كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،فاإلمام راع ومسؤول عن رعيته ،والرجل راع في أهله ومسؤول عن
()1
رعيته واملرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته
ً
وانطالقا من هذه املسؤولية تأتي الكتابة في هذا املوضوع (مؤسسات البناء الفكري في ضوء القرآن الكريم) مشاركة في التصدي لهذه
الحرب الفكرية وحماية أبنائنا وشبابنا من االحتراق بنيرانها ،وتحصينهم من اإلصابة بأمراضها ومنعهم من السقوط في مهالكها وإنقاذ من
ً
سقط وإعادة من خرج ،وإصالح من فسد وهداية من ضل وإعادتهم جميعا إلى هداية دينهم القويم والطريق املستقيم.
مؤكدين بذلك أهمية مرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية في حماية الشباب من االنحراف الفكري وفي معالجة كل ما يستجد في حياة
َ
ً
َ ُّ َ َّ
ين َآمن ْوا َأطيع ْوا َّ َ
عمال بقوله تعالى َ  :يا َأ ُّي َها َّٱلذ َ
َ ْ َ ََ َ ْ
ٱّلل َو َأطيع ْوا َّ َ َ ْ
ٱّلل
املسلمين
ِ
ٱلرسول وأوِلي ٱأل ْم ِر ِمنك ْم ف ِإن تنازعت ْم ِفي ش ْي ٍء فردوه ِإلى ِ
ِ
ِ
ْ ْ ْ َ َّ َ ْ
َ ٌَْ ََ ْ َ َْ ً
ْ
َ
َو َّ
ٱآلخ ِر ذ ِلك خير وأحسن تأ ِويال[ النساء]59 :
ٱّلل وٱليو ِم ِ
ٱلرسو ِل ِإن كنتم تؤ ِمنون ِب ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ْ
َٰٓ
َ
َ
ب
ٱلرسول َوإل َٰٓى أ ْولى ٱأل ْمر م ْنه ْم ل َعل َمه ٱلذ َ
َ ْ َ ُّ
َْ
َ َ َ ْ ْ ه َ ْ
ين َي ْس َتن ِبط َونه ِم ْنه ْم
ِ
ِ
ِ ِ
وقوله تعالى   :وِإذا جاءهم أم ٌر ِمن ٱألم ِن أ ِو ٱلخو ِف أذاعوا ِب ِهۦ ۖ ولو ردوه ِإلى َّ ِ ِ ِ
َ
َّ َ َّ َ ً
َ َ ْ َ َ ْ َّ َ
ٱلش ْيط َن ِإال ق ِليال[ النساء] 8 3:
ٱّلل َعل ْيك ْم َو َر ْح َمته َل َّت َب ْعتم
ولوال فضل ِ

أسباب اختيارموضوع البحث:
من األسباب التي دعت للكتابة في هذا املوضوع ما يلي:
 .1انتشار ظاهرة االنحراف الفكري واملجاهرة به عبر وسائل مختلفة.
 .2تأثر بعض شباب األمة باألفكار املنحرفة ومن أخطرها :اإللحاد ،والرفض والطائفية ،والتطرف ،واإلرهاب.
 .3استخدام أعداء األمة لالنحراف الفكري كسالح يهددون به أمن واستقرار ورخاء الشعوب.
 .4معالجة الجهل وسوء الفهم اللذين أوجدا بيئة قابلة ملثل هذه األفكار.

أهمية البحث:
تبرز أهمية البحث في النقاط اآلتية:

ً
 .1إبراز دور املؤسسات الفكرية في بناء الفرد واملجتمع ً
بناء فكريا.
 .2تأكيد شمولية القرآن وصالحيته في كل زمان ومكان.
 .3إبراز أهمية ومحورية املرجعية القرآنية في حل كل ما يستجد من مشكالت في حياة األمة.
 .4تقديم بحث علمي يؤصل ملؤسسات البناء الفكري في ضوء القرآن الكريم.

أهداف البحث:
من األهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها ما يلي:
 .1بيان مؤسسات البناء الفكري في ضوء القرآن الكريم.
 .2تحصين الشباب املسلم من األفكار املنحرفة وتحقيق األمن الفكري لهم من خالل تفعيل املؤسسات الفكرية.
 .3بيان خطورة االنحراف الفكري على الدين والحياة واإلنسان وضرورة التصدي له وهو من أهم ما تضطلع به املؤسسات
الفكرية.

منهج البحث:
سوف أستخدم في كتابة هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل استقراء النصوص القرآنية املتعلقة بمؤسسات
ً
ً
ً
ً
البناء الفكري وجمعها جمعا موضوعيا ثم تحليلها وتوجيهها توجيها استدالليا.

ً
( )1اخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعا  ،كتاب الجمعة ،باب الحمعة في القرى واملدن ،البرقم ()5/2( )893
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حدود البحث:

ٌ
منحصر في مؤسسات البناء الفكري في ضوء القرآن الكريم.
كما هو معلوم من عنوان البحث أن البحث

مشكلة البحث:
إن بناء الفرد في أي مجتمع من املجتمعات ال يتأتى إال من خالل مؤسسات تهتم بذلك.
فهل للبناء الفكري في اإلسالم مؤسسات ؟
وما هي هذه املؤسسات ؟
وما دورها في تحصين املسلم ،وتحقيق األمن الفكري له.
هذا ما سيجيب عليه البحث إن شاء هللا تعالى.

الدراسات السابقة:
يعد موضوع االفكر من املوضوعات املعاصرة والحديث عنه أصبح حديث الساعة في وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي املختلفة
وفي املؤسسات العلمية والبحثية ،وقد كتب فيه الكثير من الكتب واألبحاث واملقاالت ،وعقدت له الكثير من الندوات وامللتقيات،
وكثرت فيه الخطب واملواعظ واإلرشادات.
لكنني لم أجد من أفرد هذا املوضوع في بحث مستقل في ضوء القرآن الكريم ،وهذه إحدى الصعوبات التي واجهتني في كتابة هذا
املوضوع وسوف أحاول أن أفيد مما كتب في الفكر بصورة عامة بما يخدم البحث ويحقق أهدافه.

خطة البحث:
يشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة.

مقدمة:
التمهيد :مصطلحات البحث.
 .1مفهوم املؤسسات.
 .2مفهوم البناء.
 .3مفهوم الفكر.
 .4مفهوم البناء الفكري َكم َر َّكب َو ْ
ص ِفي.ه
ٍ
ٍ
املبحث األول :األسرة.
املبحث الثاني :املسجد.
املبحث الثالث :املؤسسات التعليمية.
املبحث الرابع :املؤسسات الدعوية.
املبحث الخامس :املؤسسات اإلعالمية.
مفــهوم املؤسسـات:
ً
ه
َ
َّ
َّ
َّ
يؤسس تأسيسا ،فهو
معنى املؤسسات في اللغة :املؤسسات في اللغة :جمع مؤسسة مؤنث مؤسس وهو اسم مفعول من الفعل "أسس ِ
م ه
ؤسس ،واملفعول م َّ
ؤسس" (.)1
ِ
ه
َّ
مؤسس.
واملؤسس ما يقوم أسس ،وما يحتاج إلى ِ
واألساس  ":أصل البناء" (.)2
و "األساس :قاعدة البناء التي يقام عليها وأصل كل ش يء ومبدؤه" (.)3

( )1معجم اللغة العربية املعاصرة-أحمد مختار عبد الحميد عمر ،مادة (أسس) (.)91/1
()2
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية-إسماعيل بن حماد الجوهري ،مادة (أسس) (.)903/3
( )3املعجم الوسيط-مجمع اللغة العربية-إبراهيم مصطفى وآخرون ،مادة (أسس) (.)17/1
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معنى املؤسس ــات في االصطالح :عرفها جبران مسعود في معجم (الرائد) فقال ":جمعية أو معهد أو شركة أسست لغاية اجتماعية أو
أخالقية أو خيرية أو علمية أو اقتصادية" (.)1
مفهـوم البنـاء:
ً
معنى البناء في اللغة :البناء في اللغة :مصدر بنى يبني بناء "ويستعمل مجازا في معان تدور حول التأسيس والتنمية" .
ويقول أيوب بن موس ى الكفوي "البناء لغة وضع ش يء على صفة يراد بها الثبوت"(.)3
ويقول ابن فارس( " :بني) الباء والنون والياء أصل ،وهو بناء الش يء بضم بعضه إلى بعض" (.)4
ً
املبني ،والجمع َأ ْبن َي ٌةَ ،وأ ْبن َي ٌ
ويقول ابن منظور  ":والبناءُّ :
ات جمع الجمع ،واستعمل أبو حنيفة البناء في السفن فقال يصف لوحا يجعله
ِ
ِ
َ
أصحاب املراكب في بناء السفن :وإنه أصل البناء فيما ال ي َن َّمى َ
كالح َجر والطين ونحوه ...والبناء يكون من الخباء ،والجمع أبنية .والبناء
ً
ً
واحدا من السكون أو الحركة ال لش ٍيء أحدث ذلك من العوامل ،وكأنهم إنما سموه ً
بناء ألنه ملا لزم
]عند النحويين] لزوم آخر الكلمة ضربا
ً
ً
ً
ً
ضربا واحدا فلم يتغير تغير اإلعراب ،سمي بناء من حيث كان البناء الزما موضعا ال يزول من مكانه إلى غيره ،وليس كذلك سائر اآلالت
َ َّ
املنقولة املبتذلة كالخيمة وا ِملظلة والفسطاط والسرادق ونحو ذلك" (.)5
وفي هذا إشارة إلى معنى الثبات الذي يوحي به لفظ (البناء).
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ
َْ
َََ َ َ َ
نَ
َ
وسعو [ الذاريات ،]47:وقال تعالى  :وبنينا فوقكم سبعا
وقد يرد (البناء) بمعنى الخلق ،قال تعالى  :وٱلسماء بنينها ِبأييد وِإنا مل ِ
ِش َدادا[ النبأ.]12:
ه
الطراف والخباء والبناء والقبة وا ِملضرب ،وفي
ويقول ابن منظور ":البناء واحد األبنية ،وهي البيوت التي تسكنها األعراب في الصحراء ،فمنها ِ
ً
ٌ
حديث سليمان-عليه السالم: -من هدم َ
بناء ربه تبارك وتعالى فهو ملعون (،)6يعني من قتل نفسا بغير حق ألن الجسم بنيان خلقه هللا
َّ
وركبه "(. )7
معنى البناء في اال صطالح :البناء في االصطالح :عرفه الكفوي_كما سبق_ بأنه "وضع ش يء على ش يء على صفة يراد بها الثبوت" (.)8
()2

مفهوم الفكر:
معنى الفكر في اللغة:
الفكر في اللغة :عرف بتعريفات كثيرة منها:
ْ
َ ْ
()9
والفكر :إعمال الخاطر في الش يء. "...
"الفكر ِ
و "الفكر :اسم التفكر ...والف ْكرة والف ْكر ٌ
واحد" (.)10
ِ
ِ
ِ
َ ْ
ْ
()11
"الفكر ،وقالوا :الفكر ،وهو ما وقع بخلد اإلنسان وقلبه" .
و ِ
()12
و الفكر ":تردد القلب في الش يء. "...
()13
و "الفكر ،ترتيب أمور معلومة للتأدي الى مجهول" .
و "الفكر ،بالكسر وبفتح :إعمال النظر في الش يء.)1( "...
( )1معجم الرائد ،حرف (امليم) مادة (أ س س)( ،ص .)705
( )2معجم اللغة العربية املعاصرة ـ للدكتور .أحمد مختار عبد الحميد عمر (.)250/1
( )3الكليات (ص . )241
( )4مقاييس اللغة (. )302/1
()5
لسان العرب (( )94/14بتصرف) .
( )6ذكره ابن األثير أبو السعادات في كتابه (النهابة في غريب الحديث واألثر) ،مادة (بنا) ( ،)1/157ومحمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفنني الكجراتي في
كتابه (مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار) ،مادة (بنا) (،)221/1وعبد هللا بن يوسف بن محمد الزيلعي في كتابه (تخريج األحاديث واآلثار
ً
الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري) بلفظ (إن هذا اإلنسان بنيان هللا فملعون من هدم بنيانه) -رقم ( ،)346/1()355وقال :غريب جدا.
()7
لسان العرب(.)65/14
( )8الكليات( ،ص.)241
()9
لسان العرب-البن منظور ،مادة (فكر) (.)65/5
()10
العين-للخليل بن أحمد الفراهيدي /مادة (فكر (( )358/5بتصرف).
( )11جمهرة اللغة –ملحمد بن حسن األزدي ،مادة (رفك) (.)786/2
()12
مقاييس اللغة-ألحمد بن فارس ،مادة (فكر) (.)446/4
( )13التعريفات-لعلي بن محمد الجرجاني( ،ص.)168
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َ
ً
ً
ٌ
و "الفكر :إمعان النظر في الش يء واعلم أن النظر والفكر كاملترادفين ألن بينهما تغايرا اعتباريا بأن مالحظة ما فيه الحركة معتبرة في النظر
وغير معتبرة في الفكر .واملشهور في تعريفيهما ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول نظري َت َ
ص ُّوري أو تصديقي" (.)2
ٍ
ٍ
()3
"والفكر :إعمال العقل في املعلوم للوصول الى معرفة مجهول. "...
()4
و "الفكر :ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول ذكره ابن الكمال  .وقال األكمل :الفكر حركة النفس من املطالب إلى األوائل ،والرجوع
ٌ
ٌ
()5
مطرقة للعلم إلى املعلوم ،والتفكر جريان تلك
منها إليها ،وقال العكبري :الفكر جوالن الخاطر في النفس وقال الراغب :الفكر قوة ِ
القوة بحسب نظر العقل ،وذلك لإلنسان ال للحيوان ،وال يقال إال فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب" (.)6
ويقول ابن فارس ( ":فكر) الفاء والكاف والراء تردد القلب في الش يء" (.)7
ْ
":فكر [مفرد] جمعه أفكار:
ويقول الدكتور أحمد مختار ِ
 .1نشاط ذهني ،إعمال العقل في املعلوم للوصول إلى معرفة املجهول...
 .2نشاط أو إنتاج فكري لفترة أو مجموعة معينة...
 .3رأي ،نظر .)8("...
معنى الفكر في االصطالح :وكما تعددت مفاهيم (الفكر) وتعريفاته في اللغة تعددت كذلك في االصطالح إال أن كال املفهومين :اللغوي
ً
واالصطالحي على تعددهما يتفقان على أن (الفكر) عملية عقلية خاصة باإلنسان مالزمة له ضرورة كأداة وحيدة لحل مشاكله
املختلفة.
ً
ً
ً
 فعرفه طه جابر علوان بقوله ":الفكر اسم لعملية تردد القوى العاقلة املفكرة في اإلنسان ،سواء أكان قلبا أو روحا أو ذهنا
بالنظر والتدبر لطلب املعاني املجهولة من األمور املعلومة أو الوصول إلى األحكام أو النسب بين األشياء" (.)9
 وعرفه عبد الكريم بكار في أحد مقاالته بقوله ":هو إعمال اإلنسان إلمكاناته العقلية في املحصول الثقافي املتوافر لديه بغية
َّ
إيجاد بدائل أو حل مشكالت أو كشف العالقات والنسب بن األشياء" (.)10
 وعرفه عزمي طه السيد بقوله ":إنه جملة من القضايا أو اآلراء النظرية في مجال من مجاالت املعرفة ،تؤسس للعلم في هذا
املجال كما تقوم ببعض وظائف العلم مثل (التفكير والتنبؤ) ،وهذه الجملة من التفكير واآلراء قابلة للتطور والتغيير ،عاكسة
ً ً
في كل ما تقدم ذكره ظروفا بيئية وفردية" (.)11

الفروق اللغوية بين املصطلحات املقاربة.
وعند النظر في تعريفات الفكر اللغوية واالصطالحية يالحظ أنها قد وردت بصيغ متعددة مثل:


إعمال النظر



اعمال الخاطر

 إعمال العقل
ً
فهل هذه األلفاظ الثالثة :النظر ،والخاطر ،والعقل ،ألفاظ مرادفة للفكر وأنها بمعنى واحد؟ أم أن هناك فرقا ؟
والحقيقة أنها ليست مترادفه ،بل هناك فرق:
ً
فالنظر" :يكون فكرا ويكون بديهة ،والفكر ماعدا البديهة" (.)12
( )1القاموس املحيط-للفيروز آبادي( ،ص .)458
()2
دستور العلماء (جامع العلوم في اصطالحات الفنون) -عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري (باب الفاء مع الكاف).)31/3 (،
( )3املعجم الوسيط-مجمع اللغة العربية بالقاهرة – إبراهيم مصطفى وآخرون.)698/2( ،
( )4التعريفات-للجرجاني( ،ص.)176
()5
املفردات-للراغب األصفهاني(،ص.)384
()6
التوقيف على مهمات التعاريف-ملحمد بن تاج العارفين املناوي( ،ص.)263
( )7معجم مقاييس اللغة-ألحمد بن فارس ،مادة (فكر) (.)446/4
()8
معجم اللغة العربية املعاصرة ،مادة (فكر) (.)1734/3
()9
األزمة الفكرية املعاصرة (،ص.)27
( )10مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي( ،ص.)13
()11
الثقافة اإلسالمية ،مفهومها ،مصادرها ،خصائصها ،مجاالتها-عزمي طه السيد وآخرون (،ص.)50
( )12معجم الفروق اللغوية-أبو هالل العسكري-تحقيق /بيت هللا بيات( ،ص .)544
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وقيل ":النظر :طلب إدراك الش يء من جهة البصر أو الحركة ..أو الفكر ..وأصل النظر املقابلة ،فالنظر بالبصر اإلقبال نحو امل ْب َ
صر،
والنظر بالقلب اإلقبال بالفكر نحو َ
املف َّكر فيه ويكون النظر باللمس ..وإذا قرن بالقلب فهو الفكر في أحوال ما ينظر فيه ،وإذا قرن
بالبصر كان املراد به تقليب الحدقة نحو ما يلتمس رؤيته مع سالمة الحاسة" (.)1
الصورة
العين على
وقيل" :النظر :طلب املعنى بالقلب من جهة الذكر ،كما
ِ
موقع ِ
يطلب إدراك املحسوس بالعين ،ذكره الحوالي قال :وأول ِ
ٌ ()2
الحسية ٌ
ٌ
بصر ،ونفوذه الى حقيقتها رؤية" .
برتها
ِ
نظر ،ومعرفة ِخ ِ
والخاطر ":ما يرد على القلب من الخطاب أو الوارد الذي ال عمل للعبد فيه"(.)3
وقيل ":الخاطر :اسم ملا يتحرك في القلب من رأي أو ً
معنى ثم سمي محله باسم ذلك" (.)4
ٍ
وقيل" :الخاطر :مرور ً
مخاطب ي َح هدث بضروب األحاديث" (.)5
خطاب
معنى بالقلب بمنز ِلة
ٍ
ِ
والعقل ":هو العلم األول الذي يزجر عن القبائح ...وقال بعضهم :العقل الحفظ يقال :عقلت دراهمي أي حفظتها ...وقيل :العقل يفيد
معنى الحصر والحبس" (.)6
وقيل ":العقل :العلم بصفات األشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها.
سئل بعض الحكماء عن العقل فقال :هو العلم بخير الخيرين وشر الشرين ويطلق ألمور:
لقوة بها يكون التمييز بين القبيح والحسن ،وملعان مجتمعه في الذهن تكون بمقدمات تستتب بها األعراض واملصالح ،ولهيئة محمودة
ٍ
لإلنسان في حركاته وكالمه.
والحق أنه نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية وابتداء وجوده عند اجتنان الولد ثم ال يزال ينمو إلى أن يكمل عند
البلوغ.
ً
َ
َ
ْ
والحق أنه نور في بدن اآلدمي يض يء به طريقا يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس ،فيبدو به املطلوب للقلب ،فيدرك القلب
بتوفيق هللا وهو كالشمس في امللكوت الظاهرة.
()7
وقيل هو قوة للنفس به تستعد للعلوم واإلدراكات" .

مفهوم البناء الفكري:
أما معنى البناء الفكري كمركب وصفي ومصطلح معاصر مكون من كلمتي (البناء والفكر):
ً
فقد عرفه حسان عبدهللا حسان بقوله ":البناء الفكري هو عملية ومهمة ووظيفة؛ عملية يتحقق من ورائها امتالك العقل املسلم تصورا
ً
متكامال عن الكون والطبيعة واإلنسان والخالق ،يصدر من مرجعيته العليا املتجاوزة (املتجاوزة عن الخلق) التي يستطيع بها
ه
ومسبباتها الحقيقية بواسطة هذا امليزان املتجاوز .وهذه العملية (عملية البناء
(أي بتلك الرؤية) تفسير الظواهر ،وردها الى أسبابها
ِ
الفكري) تتم خالل تراكمات-بوصفها ً
بناء -تتولد عنه قناعات تصدر عنها عن طريق هذه الرؤية (أو التصور الكلي عن هللا واإلنسان
ً
والكون) ،التي تبدأ باإلجابة عن التساؤالت الكبرى ،والخلق ،واملصير ،والخالق ،والتكوينَ ،
واله َد ِف َّية ،وصوال إلى التضمين في مناهج العلوم
واملعارف ،ومناهج التربية واالقتصاد والسياسة واالجتماع.
وبعبارة أخرى ،يسعى البناء الفكري (وظيفة ،ورسالة) إلى إعادة تصميم الذهنيات اإلسالمية وفق منهج متكامل يتوافق مع الفطرة
والعقل؛ منهج ال يعاني أزمات في داخله ،وال يسبب أزمات لواقعه ،منهج يتسم بالشمول ،والتوازن ،واالتساع ،واالنفتاح ،والتعقل" (.)8
ْ
ٌ
ٌ
سلوك وخبرة تؤهله
"ويمكن تعريف البناء الفكري بأنه :عملية تحصيل وتراكم املعرفة ،والتفقه (بالتفكير والتأمل) في هذه املعرفة َلينت َج
ٌ
أدوات تنقسم إلى ثالثة اقسام:
للتفاعل مع املحيط ،وللبناء
تأسيسية مثل :التربية والعبادة والفطرة.
( )1الفروق اللغوية-أبو هالل العسكري (،ص( )74،75بتصرف).
()2
التوقيف على مهمات التعاريف-زين الدين محمد الحدادي(،ص.)326
()3
التعريفات-على بن محمد الجرجاني( ،ص.)95
( )4التوقيف على مهمات التعاريف-زين الدين محمد الحدادي( ،ص.)151
()5
معجم الفروق اللغوية-أبو هالل العسكري( ،ص.)209
()6
املرجع السابق( ،ص ( )366بتصرف).
( )7الكليات -أيوب بن موس ى الكفوي (،ص .)618
()8
مجلة إسالمية املعرفة-السنة الثانية والعشرون-العدد( -)87شتاء 1438هـ 2017/م – حسان عبد هللا حسان  -موضوع /قراءه في كتاب (البناء الفكري:
مفهومه ومستوياته وخرائطه-تأليف فتحي حسن ملكاوي (،ص.)140،141
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األدوات املعرفية :كالقراءة واملناقشة والتجارب واالستماع واملشاهدة.
أدوات تطويرية :مثل التأليف والكتابة وإدارة املشاريع خاصة الفكرية منها والحوارات وإلقاء املحاضرات" .
()1

املبحث األول :األسـرة
ويشتمـل على:
 .1مفهوم األسرة.
 .2اهتمام القرآن باألسرة.
 .3أهمية األسرة في بناء الفكر.

األسرة:
مفهوم األسرة:
معنى األسرة في اللغة" :األسرة من الرجل :الرهط األدنون وعشيرته؛ ألنه يتقوى بهم" .
وقال األزهري ":األسرة :الدرع الحصينة" (.)3
()2

و "األسرة  :الدرع الحصينة وأهل الرجل وعشيرته والجماعة يربطها ٌ
أمر مشترك" (.)4
و يقول ابن منظور ":األسرة :عشيرة الرجل وأهل بيته" (.)5
ً
واألسرة في االصطالح :عدم ورود مصطلح (األسرة) في القرآن والسنة جعل من الصعب جدا تحديد معناه في االصطالح رغم شيوعه
ً
اجتماعيا
ً
وقد عرفت بأنها" :الوحدة األولى للمجتمع وأولى مؤسساته التي تكون العالقات فيها في الغالب مباشرة ويتم داخلها تنشئة الطفل اجتماعيا
ويكتسب منها الكثير من معارفه ومهاراته وميوله وعواطفه واتجاهاته في الحياة ،ويجد فيها أمنه وسكنه وهي رابطة اجتماعية تتكون من
زوج وزوجة وأطفالهما وتشمل الجدود واألحفاء وبعض األقارب على أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة"(.)6
ً
وعرفها الشيخ أبو زهرة بقوله ":تشمل كلمة األسرة الزوجين واألقارب جميعا سواء منهم األدنون وغير األدنين" (.)7

اهتمام القرآن باألسـرة:

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
تعتبر األسرة أولى املؤسسات وأهمها في بناء اإلنسان ً
بناء شموليا :روحيا ،وعقليا ،وفكريا ،وأخالقيا ،ونفسيا ،وعاطفيا ..منذ والدته
ً
وحتى يلقى ربه؛ ولهذا اهتم القرآن بها اهتماما ال نظير له في األديان السماوية وال األرضية الوضعية.
يقول الدكتور عبد الكريم زيدان ":األسرة هي أساس كيان املجتمع ،فهي بالنسبة له كالخلية لبدن اإلنسان ،ويترتب على ذلك أن األسرة
إذا صلحت صلح املجتمع وإذا فسدت فسد املجتمع ،ولهذا اعتنى النظام االجتماعي اإلسالمي باألسرة عناية كبيرة تظهر في األحكام الكثيرة
ً
بشأنها ،وأكثر هذه األحكام وردت بها آيات القرآن الكريم يتعبد املسلمون بتالوتها في صالتهم وفي خارج صالتهم ،فضال عن األحاديث
النبوية الكريمة الواردة في موضوع األسرة" (.)8
ويقول الدكتور نبيل السمالوطي ":يهتم اإلسالم بشكل ملحوظ ببناء األسرة-أسلوب تكوينها ،والنظم املؤدية إليها ،كالخطبة والزواج
والعالقات األسرية وبيان حقوق األبناء ،وحقوق كل من الزوج والزوجة ،وأساليب مواجهة املشكالت والخالفات األسرية إن وجدت،
وأسلوب إنهاء العالقة الزوجية إن استحالت الحياة األسرية املتكاملة ،وبيان أساليب توزيع امليراث ...وذلك ألن األسرة السوية الصحية
هي أساس الحياة االجتماعية السوية ،وهي أساس املجتمع املتكامل ،وال يخفى أن املجتمع ليس إال مجموعة من األسر املتفاعلة فإذا
ً
ً
صلحت األسرة صلح املجتمع ،ولعل املشكلة الكبرى في املجتمعات املتقدمة صناعيا وتكنلوجيا تتمثل في تفكك األسر وتسيب العالقات

()1

مجلة املنار الثقافية الدولية اإللكترونية -البناء الفكري وقبول األفكار -خالد دربندي.
()2
تاج العروس من جواهر القاموس-املرتض ى الزبيدي (.)51/10
( )3تهذيب اللغة (.)43/13
()4
املعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية) -إبراهيم مصطفى وآخرون( ،ص.)17
()5
لسان العرب .)20/4(:
( )6دور األسرة في إعداد القائد الصغير -د /هاني السيد العزب( ،ص.)18
()7
تنظيم اإلسالم للمجتمع( ،ص.)62
( )8أصول الدعوة( ،ص.)112
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داخلها ،وهذا هو ما دعا املصلحين إلى التركيز على ضرورة الحرص على بناء األسرة على دعائم قوية ،وتتضح هذه الدعائم بشكل واضح
ومعجز في التنظيم اإلسالمي لألسرة" (.)1

مظاهر اهتمام القرآن باألسرة:
ويمكن إبراز اهتمام القرآن الكريم باألسرة في املظاهر اآلتية:
 .1األمر بالزواج عموما
َ
َ
َ
َٰٓ
ه
َ
َ
ۡ
ۖ
َ
َ
َ
َ
َ
ٱنكح ْوا َما ط َ
ٱلن َسا ِء َمثنى وثلث ورب َع[ النساء ]3:
اب لكم هِمن ِ
 قال تعالى :ف ِ
 بغض النظر عن داللة (األمر) سواء كان للوجوب أو للندب أو لإلباحة على خالف بين العلماء...


.2






وقال ": يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (.)2
وقال ": تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم" (.)3
األمر بتزويج الصالحين و ُّ
تزوج الصالحات.
َ
ْ َۡ
َٰٓ
ٱأل َي َمى منك ۡم َو َّ
ٱلص ِل ِح َين ِم ۡن ِع َب ِادك ۡم َوِإ َما ِئكم النور 32:
قال تعالى َ :وأ ِنكحوا
ِ
في اآلية "يأمر تعالى األولياء واألسياد بإنكاح من تحت واليتهم من األيامى وهم :من ال أزواج لهم من رجال ،ونساءِ ،هثيب وأبكار"
(.)4
"والصالح :هو اإليمان .وذكر سبحانه الصالح في املماليك دون األحرار ألن الغالب في األحرار الصالح بخالف املماليك" (.)5
،ويؤيد هذا قول هند بنت عتبة  ":أو تزني الحرة" ( )6عندما بايعها الرسول وقال لها :وال يزنين.
َ ۡ َ َ
َّ َ َّ
َّ
َّ
ۡ َ
ۡ َ َ ۡ َ
وقال تعالى :ٱلخ ِبيثت ِللخ ِبي ِث َين َوٱلخ ِبيثون ِللخ ِبيث ِ ۖت َوٱلط ِهي َبت ِللط ِهي ِب َين َوٱلط ِهيبون ِللط ِهي َب ِت[ النور ]26:
"أي :الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ،أي :مختصة بهم ال تتجاوزهم ،وكذا الخبيثون مختصون بالخبيثات ال
يتجاوزونهن ،وهكذا قوله :والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات " (.)7

 وقال ": تنكح املرأة ألربع :ملالها ،ولحسبها  ،ولجمالها ،ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت يداك" (.)8
 وقال ": إذا جاءكم من ترضون دين وخلقه فزوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنة في األرض ،وفساد عريض" (.)9
 .3النهي عن ُّتزوج املشركات وتزويج املشركين.
ْ ۡ ۡ َ َ َّ ۡ َّ َ َ َ
ۡ َ ََ ۡ َ ۡ َ ۡ ََ
ْ
ْ ۡ ۡ
ََ َ
ۡ َ ٌ َۡ
نكحوا ٱملش ِر ِك َين َح َّتى ي ۡؤ ِمنوا
نكحوا ٱملش ِرك ِت حتى يؤ ِم َٰٓن وأل َمة ُّمؤ ِمنة خير هِمن ُّمش ِركة ولو أعج َبتك ۡم وال ت ِ
 قال تعالى :وال ت ِ
َ َ َ ۡ  ۡ َ ٌ ۡ ُّ ٞه ُّ ۡ
َّ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ْ َ َ َ ۡ َ َ َّ ۖ َ َّ َ ۡ َٰٓ ْ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ه َ َ
اس
ولعبد مؤ ِمن خير ِمن مش ِرك ولو أعجبكم أول ِئك يدعون ِإلى ٱلن ِار وٱّلل يدعوا ِإلى ٱلجن ِة وٱملغ ِفر ِة ِب ِإذ ِن ِهۦۖ ويب ِين ءاي ِت ِهۦ ِللن ِ
َل َع َّله ۡم َي َت َذ َّكر َ
ون[ البقرة ]221:
فاآلية تدل على تحريم تزويج املؤمن بالكافرة ()10والكافر باملؤمنة "ذلك أن العالقة الزوجية من شأنها أن تربط بين الزوجين
ً
بروابط روحية ،ونفسية ،وعقلية ،وقيام تلك الروابط بين مؤمن ومشركة ،أو مشركة ومؤمنة يؤدي غالبا إلى إفساد
ً
الطبيعتين معا " (.)11
( )1بناء املجتمع اإلسالمي( ،ص.)77
( )2أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدهللا بن مسعود  ،كتب النكاح ،باب من لم يستطع الباءة فليصم ،رقم (.)1950/5( )4779
( )3أخرجه الحاكم املستدرك من حديث معقل بن يسار ،كتاب النكاح رقم ( ،)176/2( )2685وصححه األلبني في إرواء الغليل.)195/6()1784(،
()4
تيسر الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان-عبدالرحمن بن ناصر السعدي (.)567/1
( )5فتح القدير-محمد بن علي الشوكاني (.)33/4
( )6ذكره أبو يعلى املوصلي في مسنده من حديث عائشة رض ي هللا عنها ،رقم ( )194/8( )4754واملباركفورى في الرحيق املختوم (ص.)376
( )7فتح القدير-محمد بن علي الشوكاني (.)21/4
( )8أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة  ،كتب الرضاع ،باب استحباب نكاح ذات الدين ،برقم (.)1086/2( )1466
( )9أخرجه الطبراني في املعجم األوسط من حديث أبي هريرة ،باب امليم ،من اسمه محمد ،برقم ( ،)131/7( )7074وحسنه األلبانيفي إرواء الغليل،
رقم( ،)266/6()1868وقال الترمذي في سننه :حسن غريب ،رقم.)387/3()1085( ،
ص َنت م َن َّٱلذ َ
ورهنَّ
ين أوت ْوا ۡٱلك َت َب من َق ۡبلك ۡم إ َذ َٰٓا َء َات ۡيتموه َّن أج َ
ص َنت م َن ۡٱمل ۡؤم َن ِت َو ۡٱمل ۡح َ
( )10وهذا ليس على عمومه ،فقد خصصت هذه اآلية بقوله تعالى َ :و ۡٱمل ۡح َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ ۡ
م ۡح ِص ِن َين غ ۡي َر م َس ِف ِح َين َوال م َّت ِخ ِذ َٰٓي أخ َدان املائدة 5:
( )11التفسير القرآني للقرآن-عبدالكريم يونس الخطيب (.)250/1
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مؤسسات البناء الفكري يف ضوء القرآن الكريم

فاألبوان يمثالن "أول لبنة في بناء األسرة وبناء املجتمع؛ ألنها لو لم تكن مؤمنة ،فماذا سيحدث؟ إنها ستشرف على الطفل
ً
ومرب لن تأتى إال بعد مدة طويلة تكون فيها املسائل قد غرست في
الوليد إشرافا يتناسب مع إشراكها ،وأنت مهمتك كأب
ٍ
ً
الوليد ،فإياك أن يكون الرجل مؤمنا واملرأة مشركة؛ ألن هذا يخل بنظام األسرة فعمل األم مع الوليد يؤثر في أولويات تكوينه
إنه يؤثر في قيمه وتكوين أخالقه .وهذا يبدأ من لحظة أن يرى ويعي ،والطفل يقض ي سنواته األولى في حضن أمه ،وبعد ذلك
ً
يكبر؛ فيكون في حضن أبيه ،فإذا كانت األم مشركة واألب مؤمنا فإن اإليمان لن يلحقه إال بعد أن يكون الشرك قد أخذ منه
وتمكن وتسلط عليه...
إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن ملن جعله خليفة في األرض عقيدة واحدة يصدر عنها السلوك اإلنساني؛ ألن العقائد
إن توزعت حسب األهواء فسيتوزع السلوك حسب األهواء .وحين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة وال تتساند" (.)1


.4



.5




وقال ": تخيروا لنطفكم وانكحوا األكفاء وأنكحوا إليهم" (.)2
وقال ": ال تنكحوا النساء لحسنهن فعس ى حسنهن أن يرديهن ،وال تنكحوهن ألموالهن فعس ى أموالهن أن تطغيهن،
وانكحوهن على الدين ،وألمة سوداء خرماء ذات دين أفضل" (.)3
الحث على اإلنجاب.
ً
واهتماما باألسرة حث اإلسالم الزوجين على اإلنجاب بعد الزواج ،وأن يتضرعا إلى هللا بأن يرزقهما الذرية الصالحة.
َ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ه َّ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ ۡ ۡ
قال تعالى َ :و َّٱلذ َ
ٱج َعل َنا ِللم َّت ِق َين ِإ َم ًاما[ الفرقان ]74:
ين َيقولون ربنا هب لنا ِمن أزو ِجنا وذ ِري ِتنا قرة أعين و
ِ
وقال ": تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم" (.)4

()5

وقال  ": تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر األنبياء يوم القيامة" .
النهي عن قتل األوالد ألي سبب كان.
َ َ َ ۡ َٰٓ ْ َ ۡ َ َ ه ۡ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ ۡ َ َّ ۡۖ
قال تعالى :وال تقتلوا أولدكم ِمن ِإملق نحن نرزقكم وِإياهم[ االنعام ]151:
َ َ َ ۡ َٰٓ ْ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۖ َّ ۡ َ ۡ ۡ َ َّ ۡ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ
قال تعالى  :وال تقتلوا أولدكم خشية ِإملق نحن نرزقهم وِإياكم ِإن قتلهم كان ِخطٔا ك ِبيرا[ اإلسراء ]31:
ْ َ َ
َ
يقول ابن عطية ":قوله تعالى َ وال َت ۡقتل َٰٓوا أ ۡول َدك ۡم اآلية ،نهي عن عادة العرب في وأد البنات ،والولد يعم الذكر واألنثى من
()6






البنين" .
ً
حق لهؤالء الصغار كما أنها ٌ
ويقول الطنطاوي معلقا على اآلية ":وال شك أن الحياة ٌ
حق لكم ،فمن الظلم البين االعتداء على
ً
حقوقهم ،والتخلص منهم خوفا من الفقر مع أن هللا تعالى هو الرزاق لكم ولهم.
ً
ً
واملجتمع الذي يبيح قتل األوالد خوفا من الفقر وخوفا من العار ال يمكن أن يصلح شأنه؛ ألنه مجتمع نفعي تسوده األثرة
واألنانية" (.)7
َ
ْ َ
َ
َ ۡ َ َ
ويقول الزحيلي عند تفسيره لقوله تعالى َ :وال َت ۡقتل َٰٓوا أ ۡول َدك ۡم خش َية ِإ ۡمل ۖق ": لقد صان القرآن الكريم حق الحياة العزيزة
الكريمة ،من أجل بقاء النوع اإلنساني الطاهر النظيف وجعل االعتداء على األوالد واألنفس جريمة" (.)8
ً
ندا وهو خلقك ،قلت :ثم ه
أي؟
وروي عن عبدهللا بن مسعود  قال :قلت :يا رسول هللا أي الذنب أعظم؟ قال :أن تجعل هلل
قال :أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك...الحديث)" (.)9

( )1تفسير الشعراوي-محمد متولي الشعراوي (( )961-957/2بتصرف).
()2
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث عائشة رض ي هللا عنها ،كتاب النكاح ،باب اعتبار الكفاءة ،رقم( ،)133/7( )14130وقال الحاكم في املستدرك :هذا
حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ،رقم(،)76/2()2687وقال األباني في الصحيحة  :صحيح بال ريب ،رقم(.)57-56/3()1067
( )3أخرجه البزار في مسنده من حديث عبدهللا بن عمرو رض ي هللا عنهما،مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص ،رقم ( ،)413/6( )2438وقال األلباني في السلسلة
الضعيفة :ضعيف ،رقم(.)172/03)1060
()4
أخرجه الحاكم في املستدرك من حديث معقل بن يسار،كتاب النكاح ،رقم (،)176/2( )2685وصححه األلباني في إرواء الغليل ،رقم(.)195/6()1784
( )5أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أنس ابن مالك  ،كتاب النكاح ،مدخل :ذكر العلة التي من أجلها نهى عن التبتل ،رقم ( ،)338/9( )4028وقال أبو
الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :إسناده حسن ،رقم( ،)258/4()7339وقال األلباني :في آداب الزفاف :حسن صحيح ،ص(.)89
()6
املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (.)362/2
( )7التفسير الوسيط للقرآن الكريم (.)216/5
()8
التفسير الوسيط (.)1344/2
( )9أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدهللا بن مسعود  ،كتاب األدب ،بابقتل الولد خشية أن يأكل معه ،رقم (.)2236/5( )5655
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األمر بالنفقة على األسرة.
فقد وردت آيات كثيرة في وجوب اإلنفاق على األسرة وفي مقدمتها :الزوجة واألوالد وفي حاالت مختلفة ،وليس هذا محل عرضها
واستيفائها وسنكتفي بعرضها على سبيل اإلجمال ،منها:
َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ۖ َ ۡ َ َ َ َ
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َّ َ ۡ َ َّ ۡ َ
ۡ
وف
قوله تعالى :وٱلوِلدت ير ِضعن أولدهن حولي ِن ك ِاملي ِن ِملن أراد أن ي ِتم ٱلرضاعة وعلى ٱملول ِ
ود له ِرزقهن و ِكسوتهن ِبٱملعر ِ
[البقرة ]233:
َّ َ ۡ ً َّ َ َٰٓ
َّ َ َ ه
َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َّ َٰٓ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
َ
َ
َ
نفق ِمما ءاتىه ٱّلل ال يك ِلف ٱّلل نفسا ِإال ما ءاتىها سيجعل
نفق ذو سعة ِمن سع ِت ِهۦۖ ومن ق ِدر علي ِه ِرزقه فلي ِ
وقال تعالى ِ :لي ِ
َّ
ٱّلل َب ۡع َد ع ۡسر ي ۡسرا[ الطالق ]7:
َ
َ
وقال تعالى :أ ۡس ِكنوه َّن ِم ۡن َح ۡيث َسكنتم[ الطالق ]6:
فهذه اآليات صريحة وواضحة في تكليف الرجل بالنفقة على األسرة ،وهناك الكثير من األحاديث التي تدل على حق األسرة في
النفقة ،وتكليف الرجل بها ،منها:
ً
ه
يقبح،
أن رجال سأل النبي  ،ما حق املرأة على الزوج؟ قال ":أن يطعمها اذا طعم ،وأن يكسوها إذا اكتس ى ،وال يضرب ،وال ِ
وال يهجر إال في البيت" (.)1



وقال ": دينار أنفقته في سبيل هللا ،ودينار أنفقته في رقبة ،ودينار تصدقت به على مسكين ،ودينار أنفقته على أهلك،
ً
أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك" (.)2
ً
إثما أن ه
يضيع من يعول" (.)3
وقال ": كفى باملرء
ِ
األمر بتربية األسرة على اإليمان باهلل وطاعته.
ََٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ْ َٰٓ ْ َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ََٰٓ َ ٌ َ
َ َّ َ ۡ َ َّ َ َ َٰٓ
قال تعالى :يأيها ٱل ِذين ءامنوا قوا أنفسكم وأه ِليكم نارا وقودها ٱلناس وٱل ِحجارة عليها مل ِئكة ِغالظ ِشداد ال يعصون ٱّلل ما
َأ َم َره ۡم َو َي ۡف َعلو َن َما ي ۡؤ َمر َ
ون[ التحريم  ]6:هكذا بلفظ الجمع (أهليكم) ليشمل الزوجة والولد.
ً
قال اإلمام الطبري ":يقول هللا تعالى ذكره يا أيها الذين َّ
بعضا ما تقون
صدقوا هللا ورسوله (قوا أنفسكم) يقول :علموا بعظكم
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به من تعلمونه من النار وتدفعونها عنه إذا عمل به من طاعة هللا ،واعملوا بطاعة هللا ،وقوله (وأهليكم نارا) يقول :وعلموا
أهليكم من العمل بطاعة هللا ما يقون به أنفسهم من النار" (.)4


وقال القرطبي ":قال مقاتل :ذلك حق عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه ،قال ألكيا :فعلينا تعليم أوالدنا وأهلينا
َّ َ َ ۡ َ َ ۖ
ۡ َ َ
ٱصط ِب ۡر َعل ۡي َها[ طه ،]132 :ونحو قوله
الدين والخير وما ال يستغنى عنه من األدب وهو قوله تعالى َ :وأم ۡر أ ۡهل َك ِبٱلصلو ِة و
َ
َۡۡ
()6( )5
تعالى للنبي َ : وأ ِنذ ۡر َع ِش َيرَت َك ٱألق َ ِرب َين[ الشعراء  ،]214:وفي الحديث (مروهم بالصالة وهم أبناء سبع) "

 وقال ": كلكم راع ومسؤول عن رعيته  :فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته ،والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته،
واملرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها ،والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته" (.)7
 .8تشريع جملة من األحكام التفصيلية الخاصة باألسرة.
ً
ً
ً
من شأنها أن تنظم االسرة وتحافظ عليها حتى تتمكن من أداء دورها في البناء الشمولي للفرد واملجتمع :روحيا ،وعقليا ،وفكريا،
ً
ً
ً
ً
وقيميا ،وأخالقيا ،واجتماعيا ،وإنسانيا...الخ
من هذه األحكام :الخطبة وأحكامها ،والعقد وأحكامه ،واملحرمات من النساء ،وتعدد الزوجات وأحكامها والوالية والكفالة والوكالة في
الزواج وأحكامها ،والحقوق الزوجية وأحكامها ،والطالق وأحكامه والعدة وأحكامها ،وحقوق األوالد واألقارب ،الرضاع وأحكامه،
والحضانة وأحكامها ،وحقوق الوالدين كالبر وغيره ،وصلة األرحام ...وغير ذلك

()1

أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه ،كتاب النكاح،باب حق املرأة على زوجها ،رقم (.)593/1( )1850
()2
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة  ،كتاب الزكاة ،باب فضل النفقة على العيال ،رقم (.)692/2( )995
( )3أخرجه الحاكم في املستدرك من حديث عبدهللا بن عمرو رض ي هللا عنهما،كتاب الفتن واملالحم ،رقم ( ،)545/4( )8526وقال األلباني في صحيح الترغيب :حسن
غريب ،رقم(.)203/2()1965
()4
جامع البيان في تأويل القرآن (.)491/23
( )5أخرجه أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب،باب متى يؤمر الغالم بالصالة ،رقم (.)133/1( )495
()6
الجامع ألحكام القرآن (.)196/18
( )7أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدهللا بن عمر رض ي هللا عنهما،كتاب االستقراض وأداء الديون ،بابالعبد راع في مال سيده ،رقم (.)848/2( )2278
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أهمية األســرة في بناء الفكـر:

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
تعتبر األسرة املؤسسة األولى لبناء اإلنسان بناء شموليا :روحيا وعقليا ،وعلميا ،ومعرفيا ،ونفسيا وعاطفيا ،واجتماعيا ،كما سبقت
ً
ً
اإلشارة إلى ذلك في مبحث (اهتمام القرآن باألسرة) حيث اتضح بجالء اهتمام القرآن باألسرة وإعدادها إعدادا شموليا لتكون صالحة
للقيام بهذه املهمة التربوية االجتماعية اإلنسانية الشاملة ،فـ "إن صالح األسرة طريق أمان الجماعة كلها ،وهيهات أن يصلح مجتمع َو َه َن ْت
َ
َّ
فيه حبال األسرة .كيف وقد امتن هللا سبحانه بهذه النعمة ..نعمة اجتماع األسرة وتآلفها وترابطها ،فقال سبحانه َ :وٱّلل َج َع َل لكم هِم ۡن
َ
َ َّ َ َ َ ۡ
ََۡ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ ََََ
َّ
ٱّلل ه ۡم َي ۡكفر َ
ۡ ََۡ
ۡ َ َ ۡ
ون[ النحل ]72:
أنف ِسك ۡم أزوجا وجع َل لكم هِمن أزو ِجكم ب ِنين وحفدة ورزقكم هِمن ٱلط ِهيب ِت أف ِبٱل َب ِط ِل يؤ ِمنون و ِب ِنع َم ِت ِ
إن الزوجين وما بينهما من وطيد العالقة ،وإن الوالدين وما يترعرع في أحضانهما من بنين وبنات يمثالن حاضر أمة ومستقبلها ،ومن ثم
ً
ً
ً
ً
وشر
فإن الشيطان حين يفلح في فك روابط أسرة فهو ال يهدم بيتا واحدا ،وال يحدث شرا ،وإنما يوقع األمة جمعاء في أذى مستعر ٍ
مستطير" (.)1
واألسرة "كانت وال تزال املؤسسة الوحيدة التي تعلم وتهذب الطفل وتنقل إليه عن طريق األب خبرات الحياة ومهارتها املحدودة ،،ومعارفها
البسيطة"(.)2

مظاهر أهمية األسرة في بناء الفكر.
ويمكن إبراز أهمية األسرة في بناء الفكر في املظاهر اآلتية:
 .1بناء العقيدة.
ً
ففي األسرة يتم بناء األبناء عقديا ومنذ اللحظة األولى لخروجهم إلى الحياة،
ََٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ْ َٰٓ ْ َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ََٰٓ َ ٌ َ
َ َّ َ ۡ َن َّ
ٱّللَ
 قال تعالى  :يأيها ٱل ِذين ءامنوا قوا أنفسكم وأه ِليكم نارا وقودها ٱلناس وٱل ِحجارة عليها مل ِئكة ِغالظ ِشداد ال يعصو
َم َٰٓا َأ َم َره ۡم َو َي ۡف َعلو َن َما ي ۡؤ َمر َ
ون[ التحريم ]6:
وال يمكن أن تتحقق هذه الوقاية إال بعقيدة صحيحة قائمة على توحيد هللا في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته...
ً
ً
َّ
ولهذا كان من توجيه اإلسالم عند خروج الطفل تحقيقا لهذه الغاية (بناء الطفل عقديا) أن ي َؤذ َن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى،
ليكون أول ش يء يطرق سمعه هو األذان بدالالته العقدية التي تمثل هذا الدين اإلسالمي ،فقد روي عن ابن عباس رض ي هللا عنهما "أن
َّ
النبي  أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد ،فأذن في أذنه اليمنى ،وأقام في أذنه اليسرى" (.)3
ً
ً
ً
ومن توجيهات اإلسالم أيضا تحقيقا لهذه الغاية (بناء الطفل عقديا) أمر األسرة بتلقين الطفل كلمة التوحيد ،فقد روي أنه  قال
كلمة بال إله إال هللا" (.)4
":افتحوا على صبيانكم أول ٍ
ۡ َ ۡ َّ َّ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َّ
َْ
َ
َ
ّلل ٱل ِذي لم يت ِخذ ولدا ولم يكن له
وروي عن عمرو بن شعيب" قال :كان الغالم إذا أفصح من بني عبداملطلب علمه النبي  ٱلحمد ِ ِ
ۡۡ َ
َّ
ۡ
ُّ َ
َ
ش ِريك ِفي ٱملل ِك َول ۡم َيكن له َوِل هي هِم َن ٱلذ ِ ۖهل َوك ِهب ۡره َتك ِب َبيرا[ )5(" اإلسراء ]111:
 .2املحافظة على الفطرة وحمايتها من االنحراف.
فهذه من املهمات األساسية التي تضطلع بها األسرة وتقوم بها تجاه أفرادها وهي من املهمات الصعبة التي تقع على كاهل األسرة
ً
خاصة في عصرنا الحاضر.
ۡ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ
ٱّلل َذل َك ه ۡ َ ه َ َ َّ َ ۡ َ َ َّ
ََ َ ۡ َ ه َ
اس
ٱّلل ٱل ِتي فطر ٱلناس عليها ال تب ِد
ِ
يل ِلخل ِق ِ ِ
 قال تعالى :فأ ِق ۡم وج َهك ِل ِلد ِين ح ِنيفا ِفطرت ِ
ٱلدين ٱلق ِيم ول ِكن أكثر ٱلن ِ
َ َ َ
ال َي ۡعلمون[ الروم ]30:
واملقصود بالفطرة ":الدين ،اإلسالم" (.)6

( )1البيت السعيد وخالف الزوجين-د /صالح بن عبدهللا بن حميد( ،ص.)16
()2
بيئات التربية اإلسالمية-عباس محجوب( ،ص.)104
()3
أخرجه البيهقي في شعب اإليمان،باب في السرور بالحسنة ،رقم ( ،)106/11( )8255وقال الترمذي في سننه :هذا حديث حسن صحيح،رقم(،)97/4()1514
وقال األلباني في إرواء الغليل :حسن صحيح إن شاء هللا ،رقم(.)400/4()1173
()4
أخرجه البيهقي في شعب االيمان من حديث ابن عباس رض ي هللا عنهما ،باب السرور بالحسنة واالغتمام بالسيئة ،رقم (،)128/11( )8282وقال :متن غريب لم
نكتبه إال بهذا إلسناد.
( )5ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ،تحقيق كمال يوسف الحوت ،كتاب فضائل القرآن ،رقم ( ،)153/6( )30279قال األلباني في الضعيفة :ضعيف،
رقم(.)360/5()2336
( )6تفسير مجاهد-مجاهد بن جبر -تحقيق ،الدكتور /محمد عبد السالم أبو النيل( ،ص.)539

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ ـ املجلد ،1العدد2018 - 1

11

مؤسسات البناء الفكري يف ضوء القرآن الكريم

حييى حممد عامر راشد

قال الطبري":حدثني يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال :قال ابن زيد في قوله( :فطرة هللا التي فطر الناس عليها) قال :اإلسالم مذ خلقهم
َ َ
ََ
ۖ َ ْ َ
ً
َ ۡ
َ ۡ َ َ َ َ ُّ َ ب َ َٰٓ َ َ َ
ور ِه ۡم ذ ه ِرَّي َته ۡم َوأش َه َده ۡم َعل َٰٓى أنف ِس ِه ۡم أل ۡست ِب َ ِرهبك ۡم قالوا َبلى
هللا من آدم جميعا ،يقرون بذلك ،وقرأ :وِإذ أخذ ربك ِمن ب ِني ءادم ِمن ظه ِ
َ َٰٓ
ش ِه ۡد َنا[ )1( " األعراف ]172:
وإن مهمة األسرة تجاه هذه الفطرة التي فطر هللا عليها املواليد مهمة مزدوجة:



محافظة .من أي تغيير أو تبديل ،أو زيادة أو نقصان.
مهمة
ٍ
ُ
حماية .من أي انحراف أو اختراق ،من قبل الشهوات أو من قبل الشبهات.
ومهمة
ٍ

 وقال ": كل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (.)2
فالحديث ينص على أن هذه الفطرة قد تتعرض للتشويه واالنحراف بفعل التوجيه والتربية الخاطئة التي تقوم بها األسرة وعلى رأسها
وفي مقدمتها األبوان.
 .3التعبيد والتعويد.
ً
أي التعبيد هلل والتعويد على طاعته .وهذه إحدى مهمات وأهمية األسرة في بناء الفرد بناء شموليا ،وهي تعبيده هلل وتعويده على
َ
ْ ْ َ
ً
ً
ً
امتثاال ألمر هللا تعالى لألسرة بقوله ََٰٓ :ي َأ ُّي َها َّٱلذ َ
ين َء َامنوا ق َٰٓوا أنف َسك ۡم َوأ ۡه ِليك ۡم َنارا
طاعته حتى ينشأ عابدا هلل طائعا له ،وذلك
ِ
[التحريم ]6:
وإن هذه الوقاية ال يمكن أن تتحقق إال بتحقيق العبودية هلل بعد توحيده سبحانه وتعالى.
ولهذا نجد اإلسالم يوجه األسرة بالقيام بهذه املهمة (تعبيد األبناء هلل وتعويدهم على طاعته) وتدريبهم على ممارسة العبادات املختلفة،
ً
جدا من أعمارهم ،حتى يشبوا على عبادة هللا وطاعته ،فمن ه
شب على ش يء شاب عليه ،قال عبدهللا بن مسعود
وذلك في وقت مبكر
()3
":حافظوا على أبنائكم في الصالة وعودوهم الخير فإن الخير عادة" .
()4
وقال الشاعر
على ما كان عوده أبوه
وينشأ ناش ئ الفتيان منا
َ
ً
يع ــوده التدي ــن أقربـ ــوه
بحجى ولكن
وما دان الفتى
()5
وقال ": مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بيهم في املضاجع" .
ويقول اإلمام الغزالي ":اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم األمور وأوكدها ،والصبيان أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة
نفيسة ...فإن ع ه ِو َد الخير وعلمه نشأ عليه ،وسعد في الدنيا واآلخرة ...وإن ع ه ِو َد الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك ...ورياضه بأن
يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن األخالق ،ويحفظه من قرناء السوء ...ومهما رأى فيه مخايل التميز فإنه ينبغي أن يحسن مراقبته ،وأول
ذلك ظهور أوائل الحياء ،فإنه إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض األفعال فليس ذلك إال إلشراق نور العقل عليه ،حتى يرى بعض
ً
ً
األشياء قبيحا ومخالفا للبعض ،فصار يستحي من ش يء دون ش يء ،وهذه هدية من هللا إليه ،وبشارة تدل على األخالق ،وصفاء القلب،
وهو مبشر بكمال العقل عند البلوغ.)6( "...
 .4التفقيه والتثقيف.
ً
ً
ومن مهام األسرة التي تدخل في بناء الفرد فكريا وبصورة مباشرة هي التفقيه والتثقيف ،وخاصة في فقه العبادة ،وثقافة الحالل
والحرام.
فإن األسرة هي املدرسة الفقهية ،واملؤسسة الثقافية األولى التي يتعلم فيها األبناء كيفية عبادة هللا ويتلقون فيها ثقافة الحالل والحرام،
َٰٓ َ
ويتعرفون فيها على ما أمر هللا به ونهى عنه،وقد وجه اإلسالم األسرة بالقيام بهذا الدور التفقيهي التثقيفي وذلك في قوله تعالى َ :يأ ُّي َها
َ
ْ َْ
َّٱلذ َ
ين َء َامنوا ق َٰٓوا أنف َسك ۡم َوأ ۡه ِليك ۡم َنارا[ التحريم ]6:
ِ
َ
َ
ْ
يقول الطبري ":حدثني ٌ
علي ،قال :ثنا أبو صالح ،قال :ثني معاوية ،عن علي ،عن ابن عباس ،قوله  :ق َٰٓوا أنف َسك ۡم َوأ ۡه ِليك ۡم َنارا يقول
اعملوا بطاعة هللا ،واتقوا معاص ي هللا ،ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم هللا من النار" (.)7
()1

جامع البيان في تأويل القرآن (.)97/20
( )2أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة  ،كتاب الجنائز ،بابما قيل في أوالد المشركين ،رقم (.)100/2( )1385
( )3أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبدهللا بن مسعود ،باب العين ،من اسمه عبد هللا ،رقم ( ،)236/9( )9155ووقال أبو
ص َر ٍد وهو ضعيف ،رقم(.)295/1()1631
الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد:فيه أبو ن ُعيم ضرا ُر ب ُن ُ
()4
ذكره أحمد قبش بن محمد نجيب في كتاب (مجمع الحكم واألمثال في الشعر العربي) ونسبه للمعري (.)216/8
( )5أخرجه أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب ،باب متى يؤمرالغالمبالصالة ،رقم (.)185/1( )495
( )6إحياء علوم الدين (( )72/3بتصرف).
()7
جامع البيان في تأويل القرآن (.)491/23
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وكذلك التثقيف في أمور الحياة فإن الطفل يتلقاها داخل األسرة وتنتقل إليه عن طريق التقليد ألبيه وأمه وأفراد أسرته في أعمالهم
وسلوكهم ومناهجهم في الحياة ،فبمقدار صالح األسرة في هذه األمور تكون آثار التقليد في الطفل صالحة و إيجابية.
 .5بناء القيم واألخالق.
ً
في األسرة أيضا يتم بناء القيم وغرس األخالق في نفوس الناشئة وتربيتهم على الفضيلة والتفاعل والتكافل األسري واالجتماعي
واإلسالمي واإلنساني.
هذه هي األسرة في اإلسالم وفي القرآن ،وهذه هي أهميتها :مصنع الرجال واألبطال ،واملؤمنين والصالحين ،والقادة واملسؤولين ،والعلماء
واملفكرين في شتى مجاالت الحياة.

املبحث الثاني :املسجد
ويشتمل على:
 .1مفهوم املسجد.
 .2اهتمام القرآن باملسجد.
 .3أهمية املسجد في بناء الفكر.

املسجد:
مفهوم املسجد:
معنى املسجد في اللغة :املسجد في اللغة ":اإلرب الذي يسجد عليه مثل الكفين والركبتين والقدمين والجبهة وكل إرب من هذه مسجد.
وفسر ٌ
قوم من املفسرين (:وأن املساجد هلل) يريد اآلراب وهي األعضاء التي يسجد عليها وهللا أعلم" (.)1
قال األزهري ":واملسجد :اسم جامع حيث يسجد عليه ،وفيه ...فأما املسجد من األرض فموضع السجود نفسه.
وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قالَ :م ْس َج ٌد بفتح الجيمِ :م ْحراب البيوت ،ومصلى الجماعاتَ :م ْس ِجد بكسر الجيم ،واملساجد:
ً
جمعهما ،واملساجد أيضا :اآلراب التي يسجد عليها...
وقال الزجاج :قيل املساجد :مواضع السجود من اإلنسان ،الجبهة ،واألنف ،واليدان ،والركبتان ،والرجالن ونحو ذلك.)2( "..
":واملسجد و املسجد :الذي ي َ
َ
وقال ابن منظور
سجد فيه ،وفي الصحاح :واحد املساجد ،وقال الزجاج :كل موضع ي َت َع َّبد فيه فهو َم ْس َجد
ِ
َ[م ْس ِجد]" (.)3
ه
القائ ِم" (.)4
محط ِ
معنى املسجد في االصطالح :املسجد في االصطالح الشرعي ":موضع السجود ،وهو أخفض ِ
"املسجد :كل موضع يتعبد فيه" (.)5
"املسجد :بسكون السين وكسر الجيم جمعه مساجد ،املوضع الذي يسجد فيه .املكان الذي أعد للصالة فيه على الدوام" (.)6
ً
ً
وقال الزركش ي ":وأما شرعا فكل موضع من األرض لقوله (: جعلت لي األرض مسجدا) ( )7وهذا من خصائص هذه األمة"(.)8

اهتمام القرآن باملسجـد

ً
لقد اهتم القرآن باملسجد اهتماما عكس أهميته في اإلسالم وفي حياة املسلمين ،وأبان مكانته ،وأوضح وظيفته.
واملتدبر للقرآن يالحظ أنه قد أكثر من ذكر املساجد بصفة عامة واملسجد الحرام بصفة خاصة وبألفاظ وصيغ مختلفة :فوردت بلفظ
ً
املسجد وبصيغتين :اإلفراد والجمع ،ووردت بلفظ البيت ،وبصيغتين أيضا :بصيغة اإلفراد وبصيغة الجمع ،وهذا التنويع في ذكر املساجد
ً
لفظا وصيغة يعكس اهتمام القرآن باملسجد وأهميته في حياة املسلمين.

()1

جمهرة اللغة-محمد بن الحسن األزدي ،تحقيق /رمزي منير بعلبكي(.)447/1
()2
تهذيب اللغة-تحقيق /محمد عوض مرعب (( )301/10بتصرف).
( )3لسان العرب (.)204/3
( )4التوقيف على مهمات التعاريف-زين الدين محمد الحدادي (ص.)305
( )5القاموس الفقهي-دكتور /سعدي أبو حبيب( ،ص.)167
( )6معجم لغة الفقهاء-محمد رواس قلعجي( ،ص.)428
ً
ً
()7
أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبدهللا ،كتاب الصالة ،باب قول النبي  جعلت لي األرض مسجدا وطهورا رقم(.)95/1( )438
( )8إعالم الساجد بأحكام املساجد-تحقيق الشيخ أبو الوفاء مصطفى املراغي (،ص.)27
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مظاهر اهتمام القرآن باملسجد:
ويمكن إبراز هذا االهتمام في املظاهر اآلتية:
 .1اإلشادة بمكانتها وعلو منزلتها.
َ ه َ َ ۡ ه َ ۡ َٰٓ
َ َ َّ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
َ َّ ۡ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ٌ َ ۡ َّ
َ
ۡ
َ
َ
ٱّلل
 قال تعالىِ :في بي ٍ
وت أ ِذن ٱّلل أن ترفع ويذكر ِفيها ٱسمه يس ِبح له ِفيها ِبٱلغد ِو وٱألص ِال ِ .رجال ال تل ِه ِيهم ِتجرة وال بيع عن ِذك ِر ِ
َ َۡ
ۡ
َّ َ ۡ َ َ َ َ ْ َ َ َ ه َ
َّ َ َ َ َٰٓ َّ َ َ َ َن َ ۡ َ َ َ َّ
َ
َ َّ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
َوِإق ِام ٱلصلو ِة وِإيتا ِء ٱلزكو ِة يخافو يوما تتقلب ِف ِيه ٱلقلوب وٱألبصر ِ .ليج ِزيهم ٱّلل أحسن ما ع ِملوا وي ِزيدهم ِمن فض ِل ِهۦ وٱّلل
َ َٰٓ َ
َي ۡرزق َمن َيشاء ِبغ ۡي ِر ِح َساب[ النور ]38-36
قال السعدي ":أي :يتعبد هلل (في بيوت) عظيمة فاضلة ،هي أحب البقاع إليه ،وهي املساجد( .أذن هللا) أي :أمر ووص ى (أن ترفع ويذكر
فيها اسمه) هذا مجموع أحكام املساجد ،فيدخل في رفعها :بناؤها ،وكنسها ،وتنظيفها من النجاسة واألذى ،وصونها من املجانين
والصبيان الذين ال يتحرزون عن النجاسة ،وعن الكافر ،وأن تصان عن اللغو فيها ،ورفع األصوات بغير ذكر هللا" (.)1
وهناك الكثير من األحاديث املؤكدة لهذا املعنى ،منها:
()2
قوله صلى هللا عليه وسلم ":أحب البالد الى هللا مساجدها ،وأبغض البالد إلى هللا أسواقها" .
()3
وقوله ": إن هذه املساجد ال تصلح لش يء من هذا البول ،وال القذر ،إنما هي لذكر هللا عزوجل ،والصالة وقراءة القرآن" .
 .2تشريف املساجد بإضافتها إلى هللا.
َ َ َّ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ ْ َ َ َّ َ
َ
ٱّلل أحد[ الجن ]18:
ّلل فال تدعوا مع ِ
 قال تعالى :وأن ٱملس ِجد ِ ِ
في اآلية داللتان:
األولى :تشريف هللا للمساجد بنسبتها وإضافتها إليه.
َ
الثانية :النهي عن دعوة وعبادة غير هللا فيها في إشارة إلى ما كانت اليهود والنصارى تفعله في كنائسهم ِوبي ِعهم ،قال قتادة ":كانت اليهود
والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا باهلل ،فأمر هللا نبيه أن ي َو َّح َد هللا وحده" (.)4
َ َ َّ
َّ َ ۡ
ٱّلل بإضافة املسجد إلى هللا[ .التوبة ]18:
 وقال تعالى ِ :إن َما يعمر َمس ِجد ِ
َ
َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ْ َ َ َّ
ٱّلل[ التوبة ]17:
 وقال تعالى َ :ما كان ِللمش ِر ِكين أن يعمروا َمس ِجد ِ
وقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد هذا املعنى ،منها:
()5
 قوله ": ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا" .
 وقوله ": إن املساجد بيوت هللا في األرض تض يء ألهلها كما تض يء نجوم السماء ألهلها" (.)6
ً
 وقوله  في الحديث القدس ي يقول هللا عزوجل ":إني ألهم بأهل األرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي واملتحابين َّفي
َ ْ
ص َرفت عنهم" (.)7
واملستغفرين باألسحار
 .3األمر ببناء املساجد وعمارتها والترغيب في ذلك.
َّ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ ۡ َٰٓ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َّ َّ َۖ َ َ َ َٰٓ ْ ََٰٓ َ َ
ٱّلل وٱليو ِم ٱأل ِخ ِر وأقام ٱلصلوة وءاتى ٱلزكوة ولم يخَ ِإال ٱّلل فعس ى أول ِئك أن
ٱّلل من ءامن ِب ِ
 قال تعالى ِ :إنما يعمر مس ِجد ِ
َيكون ْوا م َن ۡٱمل ۡه َتد َ
ين[ التوبة ]18:
ِ
ِ
()8
قال ابن عطية ":لفظ هذه اآلية الخبر وفي ضمنها أمر املؤمنين بعمارة املساجد" .
ويؤكد هذا املعنى الكثير من األحاديث النبوية منها:
 ما روي عن عائشة رض ي هللا عنها ":أن النبي  أمر ببناء املسجد في الدور" (.)1
()1

تفسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان (.)569/1
( )2أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة  ،كتاب املساجد ،باب فضل الجلوس في مصاله بعد الصبح.)464/1()671(،
()3
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك ،كتاب الطهارة ،بابوجوب غسل البول وغيره من النجاسات  ، ...رقم (.)236/1( )285
()4
جامع البيان عن تأويل أيات القران-محمد بن جرير الطبري (.)341/23
( )5أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبدهللا بن عمر ،باب خروج النساء إلى املساجد  ، ...رقم (.)327/1( )442
( )6أخرجه البيهقي في شعب اإليمان من حديث ابن عباس رض ي هللا عنهما ،الصالو ،فضل املش ي إلى املساجد  ،رقم ( )380/4( )2687وقال أبو الحسن الهيثمي في
مجمع الزوائد :رجاله ثقات ،رقم(.)7/2()1934
ً
( )7املصدر السابق من حديث أنس بن مالك  ،الصالة ،فضل املش ي إلى املساجد ،رقم ( ،)379/4()2685وقال األلباني في الضعيفة  :ضعيف جدا،
رقم(.)1202/14()7102
( )8املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (.)15/3
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ً
 وقوله ": من بنى مسجدا هلل بنى هللا له في الجنة مثله" (.)2
ً
ً
 وقوله ": من بنى هلل عزوجل مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى هللا له بيتا في الجنة" (.)3
 .4تعظيم حرمة املساجد وتغليظ عقوبة املعتدين عليها.
َ ۡ َ َۡ
َ َ َ َ َّ
ٱسمه َو َس َعى في َخ َراب َه َٰٓا أ ْو ََٰٓلئ َك َما َك َ
ان َله ۡم َأن َي ۡدخل َ
ٱّلل َأن ي ۡذ َك َر ف َيها ۡ
وه َٰٓا إ َّال َخ َٰٓا ِئ ِف َين َلهمۡ
ِ
ِ
 قال تعالى  :و َمن أظلم ِم َّمن َّمنع َمس ِجد ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َٰٓ
ٱأل ِخ َر ِة َع َذ ٌ
اب َع ِظيم[ البقرة ]114:
ِفي ٱلدنيا ِخزي ولهم ِفي

متناه ،وأنه بمنز ٍلة ال ينبغي أن يلحقه سائر أنواع الظلم ،أي :ال
قال الشوكاني ":هذا االستفهام فيه أبلغ داللة على أن هذا الظلم ٍ
أحد أظلم ممن منع مساجد هللا ،واملراد بمنع املساجد أن يذكر فيها اسم هللا :منع من يأتي إليها للصالة ،والتالوة  ،والذكر،
وتعليمه.
واملراد بالسعي في خرابها :هو السعي في هدمها ،ورفع بنيانها ،ويجوز أن يراد بالخراب :تعطيلها عن الطاعات التي وضعت لها ،فيكون
أعم من قوله :أن يذكر فيها اسمه فيشمل جميع ما يمنع من األمور التي بنيت لها املساجد ،كتعلم العلم وتعليمه ،والقعود
لالعتكاف ،وانتظار الصالة...
َ َ َ َ َ
َ َٰٓ َّ َ َٰٓ
َ
ان له ۡم أن َي ۡدخلوها ِإال خا ِئ ِفين أي :ما كان ينبغي لهم دخولها إال حال خوفهم ،وفيه إرشاد للعباد من هللا عزوجل أنه
وقوله :ما ك
ينبغي لهم أن يمنعوا مساجد هللا من أهل الكفر ،من غير فرق بين مسجد ومسجد ،وبين كافر وكافر ،كما يفيد عموم اللفظ ،وال
ينافيه خصوص السبب ،وأن يجعلوهم بحالة إذا أرادوا الدخول كا نوا على وجل وخوف من أن يفطن لهم أحد من السلمين
فينزلون بهم ما يوجب اإلهانة واإلذالل"(.)4
هذا في الدنيا ،أما في اآلخرة فلهم عذاب عظيم.
وقال سيد قطب ":إن إطالق النص يوحي بأنه حكم عام في منع مساجد هللا أن يذكر فيه اسمه ،والسعي في خرابها .كذلك الحكم
ْ ََٰٓ َ َ َ َ َ َ
َ َٰٓ َّ
وها ِإال
ان له ۡم أن َي ۡدخل
الذي يرتبه على هذه الفعلة ،ويقرر أنه وحده الذي يليق أن يكون جزاء لفاعليها وهو :أول ِئك ما ك
َ َٰٓ
خا ِئ ِف َين أي انهم يستحقون املطاردة والحرمان من األمن...ويزيد على هذا الحكم ما يتوعدهم به من خزي في الدنيا وعذاب
عظيم في األخرة" (.)5
أي أن هللا عاقب املعتدين على املساجد بثالث عقوبات:
األولى :زراعة الخوف في قلوبهم عند دخولها.
الثانية :الخزي واإلذالل في الدنيا.
الثالثة :العذاب العظيم في اآلخرة.
وفي هذا إشارة إلى عظمة حرمة املساجد ،و فظاعة االعتداء عليها؛ فإنها بيوت هللا ،ودور عبادته ،ومقصد ع َّباده.
 .5ذكربعض االحكام الخاصة باملساجد.
ومنها على سبيل املثال:
ْ
جعل قبلة املساجد إلى الكعبة.

ۡ َ َ َ َه ۡ ۡ ۖ َ َ
ْ
َ َ ه َ َ َ َ َ َ ۡ َ نَ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
ه
ٱلدين كما بدأكم تعودو 
 قال تعالى :قل أمر ِربي ِبٱل ِقس ِط وأ ِقيموا وجوهكم ِعند ك ِل مس ِجد وٱدعوه مخ ِل ِصين له ِ
[األعراف ]29:
َ
ومعنى َ و َأقيم ْوا وج َ
()6
ۡ
َ
وهك ۡم ِعند ك ِ هل مس ِجد ،قال الطبري ":وجهوا وجوهكم حيث كنتم في الصالة الى الكعبة" .
ِ
()7
وقال الشوكاني ":توجهوا في صالتكم إلى القبلة [الكعبة] في أي مسجد كنتم" .
َّ
 وجوب الت َزُّين عند حضور املساجد (وجوب ستر العورة في الصالة)
( )1ذكره ابن خزيمة في صحيحه ،كتاب الصالة ،باب األمر ببناء املساجد ،رقم ( ،)270/2()1294وقال األباني في صحيح أبي داود :إسناده صحيح على شرط
الشيخين ،رقم(.)354/2()480
واملقصود بالدور ( :القبائل العارضة ) .عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي – محمد بن عبد هللا بن العربي .76/3
( )2أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان  ،كتاب املساجد ،باب فضل بناء املساجد والحث عليها ،رقم (.)378/1( )533
()3
أخرجه أبو داود في مسنده من حديث أبي ذر ،أحاديث أبي ذر ،رقم (.)369/1( )463
()4
فتح القدير (( ،)153/1بتصرف).
( )5في ظالل القرآن (( ،)105/1بتصرف).
()6
جامع البيان في تأويل القرآن (.)380/12
( )7فتح القدير (.)227/2
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 قال تعالى َ :ي َبن َٰٓي َء َاد َم خذ ْوا َين َتك ۡم ع َ
ند ك ِ هل َم ۡس ِجد[ األعراف .]31:
ِز
ِ
ِ
ً
قال اإلمام الشوكاني ":هذا خطاب لجميع بني آدم وإن كان واردا على سبب خاص ،فاالعتبار بعموم اللفظ ال بخصوص السبب،
والزينة :ما يتزين به الناس من امللبوس ،أمروا بالتزين عند الحضور إلى املساجد للصالة والطواف .وقد ْ
است ِد َّل باآلية على وجوب ستر
العورة في الصالة ،وإليه ذهب الجمهور" (.)1
 االعتكاف في املساجد ،والنهي عن مباشرة النساء في حالة االعتكاف فيها.
َ
َ
َ َۡ
 قال تعالى َ :وال ت َب ِشروه َّن َوأنت ۡم َع ِكفون ِفي ٱمل َس ِج ِد[ البقرة ]187:
قال الطبري عن قتادة قال  ":كان الناس إذا اعتكفوا يخرج الرجل فيباشر أهله ثم يرجع إلى املسجد فنهاهم هللا عن ذلك " (.)2

أهمية املسجـد في بناء الفكر:
إن اهتمام القرآن باملسجد على النحو الذي سبق ليؤكد أهمية املسجد ليس-فقط-في البناء الروحي بإعتباره مؤسسة روحية في املقام
األول :ألداء الصالة ،وتالوة القرآن ،وذكر هللا تعالى ...ولكن ليؤكد باإلضافة إلى ذلك أهمية املسجد في البناء الشمولي :الروحي ،والعقلي،
والعلمي ،والفكري...الخ
فهذه هي في الحقيقة وظيفة املسجد ،وهذا هو الدور الذي يقوم به في حياة املسلمين على مستوى الفرد والجماعة لهذا؛
 كان املسجد أول مؤسسة بنيت في اإلسالم.
َ َ ۡ َ َ ۡ َب َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ه َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ ۡ َ َ َ ۡ َّ ۡ َ َ ۡ َ َٰٓ َّ
َ َّ َ َ ْ
ين َّٱتخذوا َم ۡس ِجدا ِضرارا وكفرا وتف ِريقا بين ٱملؤ ِم ِنين وِإرصادا ِملن حارب ٱّلل ورسوله ِمن قبل وليح ِلفن ِإن أردنا ِإال
قال تعالى  :وٱل ِذ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُّ َ َ َ َ َّ ْ
َ
َ
َ
َ
ۡ ۡ َ ۖ َ َّ
َ
ۡ
َ
َّ
ٌ
ۡ
َّ
ُّ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َّ
َ
ه
ۡ
َ
س على ٱلتقوى من أول يوم أحق أن تق َ
ٱّلل َي ۡش َهد إنه ۡم لك ِذبون  .ال تق ۡم ِف ِيه أبدا ملسجد أ ِس َ
وم ِف ِيه ِف ِيه ِرجال ي ِحبون أن يتطهروا
ٱلحسنى و
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ُّ ۡ َّ
َّ
َ
ه
َوٱّلل ي ِحب ٱملط ِه ِرين[ التوبة ]107،108:
واملقصود باملسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء وهو أول مسجد بني في اإلسالم ،أسسه الرسول  وهو في طريق
هجرته إلى املدينة املنورة ،عندما وصل إلى دار بني عمرو بن عوف ،وهي قباء "فكان هذا املسجد أول مسجد بني في اإلسالم باملدينة؛ بل
أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه امللة" (.)3
 وكان املسجد أول عمل قام به الرسول  عند وصوله إلى املدينة املنورة.
()4
فبعد وصوله  إلى املدينة املنورة قام ببناء مسجده في املكان الذي بركت فيه ناقته وهو يومئذ مربد لغالمين يتيمين من بني النجار
ً
ً
"فدعا رسول هللا  الغالمين وساومهما باملربد ليتخذه مسجدا ،فقاال :بل نهبه لك يا رسول هللا ،فأبى رسول هللا  أن يقبله منهما هبة،
ً
حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا" (.)5
ً
فكان مسجده  مكانا للعبادة وللتفقة ولتعلم القراءة والكتابة ،ولالجتماع والتشاور فيما يهم املسلمين من أمور الدين والدنيا
والستقبال الوفود ،ومعالجة الجرحى ،وعقد الرايات ،وتعيين القيادات واستقبال الجنود وارسالهم إلى جبهات القتال...،الخ
 وكان املسجد أول مؤسسة في األرض وضعها هللا للناس.
هۡ َ
َّ َ
َ َ ب َ ه َ َّ َ ۡ َ َۖ َ َ َ َ َ َ
َ َّ َ َّ
َ
َ
َّ َ َّ َ َ ۡ
َ
اس لل ِذي ِب َبكة م َب َاركا َوهدى ِلل َعل ِمين ِ .ف ِيه ءايت ب ِينت مقام ِإبر ِهيم ومن دخله كان ء ِامنا[ آل عمران
قال تعال ِ :إن أول بيت و ِضع ِللن ِ
]96،97:
في اآلية ثالث دالالت:
األولى :أن املسجد ضرورة حياتية.
الثانية :أن املسجد حاجة إنسانية.
الثالثة :أن هاتين الداللتين :داللة الضرورة ،وداللة الحاجية تدالن على أهمية املساجد في حياة الناس.
َ
":ف َو َ
ص َفه [أي البيت] بخمس صفات:
يقول اإلمام ابن القيم
أحدهما :أنه أسبق بيوت العالم وضع في األرض.
ً
الثاني :أنه مبارك ،والبركة كثرة الخير وداومه ،وليس في بيوت العالم أبرك منه وال أكثر خيرا وال أدوم وال أنفع للخالئق.
()1

فتح القدير (.)228/2
()2
جامع البيان في تأويل القرآن (.)542/3
( )3سيرة ابن كثير-إسماعيل بن عمر بن كثير (.)292/2
()4
املربد :موضع يجفف فيه التمر .لسان العرب -ابن منظور (.)84/11
( )5السيرة النبوية-أبو الحسن الندوي( ،ص.)279
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ً
الثالث :أنه هدى ،وصفه باملصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو نفس الهدى.
الرابع :ما تضمنه من اآليات التي تزيد على أربعين آية.
الخامس :األمن لداخله" (.)1

مظاهر أهمية املسجد في بناء الفكر:
ويمكن إبراز أهمية املسجد في بناء الفكر من خالل املظاهر اآلتية:
 .1املسجد مركزاتصال دائم باهلل تعالى.
ففي املسجد يتصل املسلم بربه عبر قنوات متعددة منها:
 قناة الصالة.
وهي من أهم قنوات االتصال باهلل ،من أجلها بنيت املساجد ،وعن طريقها يتصل العبد بربه خمس مرات في اليوم والليلة على سبيل
ً
الوجوب ،وإال فالصالة قناة مفتوحة لالتصال باهلل على مدى أربع وعشرين ساعة تقريبا (.)2
َ ۡ ۤۡ ۡ َ
ٱسج ۡد َوٱقت ِرب۩[ العلق ]19:
 قال تعالى :و
قال ابن القيم ":إن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له ،وذلك أشرف حاالت العبد ،فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة،
ً
وأن السجود هو سر العبودية ،فإن العبودية هي الذل والخضوع ..وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا "
(.)3
 وقال ": أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء" (.)4
 قناة تالوة القرآن.
وهي قناة مباشرة مفتوحة على مدار الساعة لالتصال باهلل عزوجل.
 قال تعالى َ :و َر هتل ۡٱلق ۡر َء َ
ان َت ۡرت ًيالَّ 
[املزمل ]4:
ِ
ِِ
َ َ َّ ۡ َ
َ َ َّ َ َ َ َٰٓ َ َ ۡ َ َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
َّ
َ
ُّ
َّ
َ
َ
 وقال تعالى :و ِمن ٱلي ِل فتهجد ِب ِهۦ نا ِفلة لك عس ى أن يبعثك ربك مقاما محمودا[ اإلسراء ]79:
بعض بالقرآن" (.)5
 وقال ": إن املصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه فال يجهر بعضكم على ٍ
ً
()6
 وقال ": هلل أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته" .
 وروي عن أبي سعيد الخدري  قال :اعتكف رسول هللا  في املسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ":
ً
َّ
يؤذين بعضكم بعضا وال يرفع بعضكم على بعض في القراءة" أو قال "في الصالة" (.)7
مناج ربه فال
آال إن كلكم ٍ

 قناة الدعاء.
وهو من القنوات املباشرة املفتوحة لالتصال باهلل تعالى في أي ساعة من ليل أو نهار .وأفضلها في الثلث األخير من الليل.
َ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۖ َ ۡ
َ ه َ ه َ ٌۖ
ْ َ ۡ ۡ ْ َ َ َّ ۡ َ ۡ نَ
َ َ َ ََ َ َ
ان فل َي ۡس َت ِجيبوا ِلي وليؤ ِمنوا ِبي لعلهم يرشدو 
 قال تعالى :وِإذا سألك ِعب ِادي ع ِني ف ِإ ِني ق ِريب أ ِجيب دعوة ٱلد ِاع ِإذا دع ِ
[البقرة]186 :
َ
َ
َّ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ين َي ۡستكبرون َع ۡن ع َب َادتي َس َيدخلون َج َه َّن َم َداخر َ
ال َرُّبكم ۡٱدعون َٰٓي أ ۡستج ۡب لك ۡم إ َّن ٱلذ َ
 وقال تعالى َ :وق َ
ين[ غافر ]60:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
 وقال ": إذا مض ى شطر الليل ،أو ثلثاه ،ينزل هللا تبارك وتعالى إلى السماء ،فيقول :هل من سائل يعطى؟ هل من داع
يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح" (.)8
وهذا يعني أن املسجد بناء للروح وغذاء له.
()1

بدائع الفوائد (.)45/2
( )2ما عدا األوقات املنهي عنها :بعد صالة الفجر إلى طلوع الشمس ،وعند طلوع الشمس حتى ترتفع ،وعند االستواء حتى تزول ،وبعد صالة العصر ،وعند االصفرار
حتى تغرب ،أنظر :الحاوي الكبير-علي بن محمد املاوردي (.)273-271/2
( )3زاد املعاد (.)229/1
( )4أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ،كتاب الصالة ،باب ما يقال في الركوع والسجود ،رقم (.)350/1( )482
( )5أخرجه الطبراني في املعجم األوسط من حديث أبي هريرة وعائشة رض ي هللا عنهما ،باب العين،من اسمه عبيد هللا ،رقم ( ،)41/5( )4620وقال أبو الحسن
الهيثمي في مجمع الزوائد:رجاله رجال الصحيح ،رقم( ،)265/2()3597وقال األلباني في صحيح الجامع الصغير:صحيح ،رقم(.)394/1()1951
( )6أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث فضالة بن عبيد ،باب في حسن الصوت بالقرآن رقم(.)365/2( )1341
( )7أخرجه أبو داود في سننه ،باب في رفع الصوت بالقرلءةفي صالة الليل ،رقم (.)185/2( )1334
( )8أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة  ،كتاب صالة املسافين وقصرها ،باب الترغيب في الدعاء في آخر الليل ،رقم (.)522/1( )758
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 .2املسجد مركز للتفقيه والتعليم والتثقيف.
ففي املسجد يسمع الناس ":الخطب والدروس العلمية فيبدءون بوعي العقيدة اإلسالمية ،وفهم هدفهم من الحياة ،وما أعده هللا
لهم في الدنيا واآلخرة.
وفيه يتعلمون القرآن ويرتلونه ،فيجمعون بين النمو الفكري والحضاري بتعلم القراءة ،ودستور املجتمع ،والنمو الروحي واالرتباط
بخالقهم.
وفيه يتعلمون الحديث والفقه وكل ما يحتاجون من نظم الحياة االجتماعية كما أراد هللا ان ينظمها لإلنسان ،ومن هداية هللا وسنة
رسوله" (.)1
فاملسجد "كان جامعة يتلقى فيها املسلمون تعاليم اإلسالم وتوجيهاته ...وتخرج منه كبار الصحابة وأئمة الهدى.
وكان للرسول  حلقة في املسجد يتنافس عليها املسلمون ،فيقبل على مجلسه الرجال والنساء حتى شكت النساء من مزاحمة الرجال
ً
فطلبن منه  أن يجعل لهن يوما غير يوم الرجال ،فأجابهن إلى طلبهن.
ً
وعن أبي سعيد الخدري " أن امرأة جاءت رسول هللا  ،فقالت :يا رسول هللا ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما
فنأتيك فيه تعلمنا مما علمك هللا فوعدهن يوما فاجتمعن فأتاهن رسول هللا .)2( "
ً
وقد اختار الرسول  املسجد ليكون مركزا للثقافة الدينية ،والتعاليم القرآنية ،ومدرسة لألحاديث النبوية والتفقه في الدين بتبليغه
الوحي و توضيحه في خطب الجمعة ومجالس العلم ،فكان املسجد بمثابة دار تعليم لذكر هللا وتذكير الناس به ،والدعوة التباع دينه
وشريعته ،ومن الجدير بالذكر أن الصحابة الكرام رض ي هللا عنهم ظلوا بعد وفاة النبي  يتدارسون القرآن والسنة في املسجد ،وما
قول أبي هريرة  ببعيد حينما قال ألهل السوق ( :أنتم هنا وميراث رسول هللا َّ 
يقسم في املسجد)" (.)3
وهذا يعني أن املسجد بناء للعقل والفكر.
 .3املسجد وقاية من التطرف وحماية من االنحراف.
فإن التردد على املسجد-في حد ذاته -ألداء الصالة ،وااللتقاء بجماعة املسلمين في اليوم والليلة خمس مرات من شأنه أن يحافظ
على إيمان املؤمن ويبقيه على إيمانه ،وبقاء املؤمن على إيمانه يمنعه ويحميه من التطرف واالنحراف ،ناهيك عما يعتمل في املسجد من
ً
أنشطة دعوية ووعظية وعلمية وفكرية بصورة مستمرة ،مهمتها في املقام األول بناء املسلم فكريا وحمايته من التطرف واالنحراف
َّ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ
ٱّلل َوٱل َي ۡو ِم
ٱّلل من ءامن ِب ِ
 قال ": إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا له باإليمان ،فإن هللا قال ِ :إنما يعمر مس ِجد ِ
ۡ َٰٓ
ٱأل ِخ ِر[ )4(" التوبة ]18:
ً
ً
واإليمان من شأنه أن يمنع صاحبه من فعل ما يتعارض معه عموما ومن التطرف واالنحراف الفكري خصوصا.
ويؤكد هذا املعنى أن الرسول  بشر املترددين على املساجد واملعلقة قلوبهم بها بعدة بشارات في جملة من األحاديث ،منها:
ً
 قوله ": من غدا إلى املسجد وراح أعد هللا له في الجنة نزال كلما غدا وراح" (.)5
ُّ
الظلم إلى املساجد بالنور َّ
التام يوم القيامة" (.)6
 وقوله ": بشر املشائين في
 وقوله ": سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله :اإلمام العادل ،وشاب نشأ بعبادة هللا ،ورجل قلبه معلق في
املساجد)7("...الحديث.
 .4املسجد مركز لتصحيح املفاهيم ومواجهة االنحرافات.
ففي املسجد تصحح املفاهيم الخاطئة ،وتواجه االنحرافات الفكرية عبر املنبر والخطب ،وحلقات العلم ،ومجالس الوعظ
واإلرشاد.
" لقد أسهمت بيوت هللا (املساجد والجوامع) من خالل البرامج ا لدعوية التي تنفذ فيها على مدار عقود من الزمن في معالجة الكثير من
القضايا الدينية واالجتماعية سواء من خالل املحاضرات والكلمات الوعظية التي تعقب فروض الصلوات الخمس ،أو من خالل منبر
( )1أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت واملدرسة واملجتمع-عبدالرحمن النحالوي( ،ص.)110
( )2أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب تعليم النبي  أمته من الرجال والنساء ،رقم (.)101/9()7310
( )3املسجد وأثره في املجتمع -د /ياسر حمدي ،موقع منارات للعلوم الشرعية21 ،مايو2016م.
( )4أخرجه اإلمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري  ،مسند أبي سعيد الخدري ،رقم (.)251/18( )11725
()5
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة  ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب املش ي إلى الصالة تمحى به الخطايا ،رقم (.)463/1( )669
( )6أخرجه أبو داود في سننه من حديث بريدة  ،باب ما جاء في املش ي إلى الصالة في الظلم ،رقم (.)220/1( )561
( )7أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ،كتاب الزكاة ،باب فضل إخفاء الصدقة ،رقم (.)715/2()1031
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الجمعة الذي يلتقي فيه املسلمون لالستماع لخطبة الجمعة وأداء الصالة ..ولقد كان لهذه البرامج ٌ
دور ٌ
مهم في تسليط الضوء على كثير
ً
من قضايا املسلم أيا كان نوعها ،وفي اآلونة األخيرة حرص الدعاة وطلبة العلم واألئمة والخطباء على استثمار هذه املنابر ملعالجة
قضايا االنحراف الفكري والعقدي الذي بدا يظهر نتيجة أسباب كثيرة لعل من أبرزها :عدم الفهم الصحيح لتعاليم اإلسالم
وأحكامه.
ً
ً
إن للمسجد دورا كبيرا في معالجة االنحرافات الفكرية ،والسلوكية ،وذلك من خالل رسالة املسجد الشاملة واملتنوعة ،لنشر
القيم اإلسالمية ،وغرس اآلداب واألخالق الحميدة ،وإبراز سمو اإلنسان وكرامته ،والحفاظ على وجوده وحياته ،وتقويم سلوكه،
وإشعاره باألمن والطمأنينة ،من خالل األدوار املتعددة ،واملجاالت املختلفة التي يضطلع بها املسجد لتحقيق األمن االجتماعي ،وتوفير
الطمأنينة النفسية والروحية ،التي تخفف على الناس أعباء الحياة وآالمها ،وتكبح فيهم جموح الغرائز وشهواتها ،وترسخ أواصر املحبة
وروابط األلفة بين األفراد ،وبسط األمن الوارف في ربوع املجتمع ،ونشر االستقرار واالطمئنان في أرجائه ،وتوطيد قواعده ،وتثبيت
دعائمه.
واملسجد هو املكان املهيأ والقادر على [تصحيح]املفاهيم ومعالجة االنحراف الفكري؛ بنشر العقيدة ودفع الشبهات ومحاربة
األفكار الضالة والغلو والتطرف ،ونشر قيم االعتدال والوسطية في املجتمع" (.)1

املبحث الثالث :املؤسسات التعليمية
 .1ويشتمل على:
 .2مفهوم التعليم.
 .3اهتمام القرآن بالتعليم.
 .4أهمية التعليم في بناء الفكر.

املؤسسات التعليمية:
مفهوم املؤسسات :سبق الحديث عنه في اللغة واالصطالح في مبحث (مصطلحات البحث) عند الحديث عن مصطلح (املؤسسات) بما
يغني عن إعادته هنا.
مفه ــوم التعليم.
َّ َ ه
َ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰٓ َ ََّ
ً
معنى التعليم في اللغة :التعليم في اللغة :مصدر علم يع ِلم تعليما ،ومنه قوله تعالى :وعلم ءادم ٱألسماء كلها[ البقرة  ،]31:وقوله تعالى
َ
َ َ
َّ
َ :و َعل َم َك َما ل ۡم َتكن ت ۡعلم[ النساء ]113:
َّ ُّ َ
والت َعلمَ :تن ُّبه النفس لتصور ذلك ،وربما استعمل في معنى اإلعالم إذا كان فيه تكثير نحو قوله تعالى
وهو ":تنبيه النفس لتصور املعاني،
َّ ۖ
ه
َّ
:ت َع ِلم َونه َّن ِم َّما َعل َمكم ٱّلل[ )2( " املائدة ]4:
معنى التعليم في االصطالح :التعليم في االصطالح ":عند علماء املسلمين ال يقتصر على الجانب املعرفي ،بل يتعداه إلى سائر الجوانب
الحركية والوجدانية.
ويعرف :بأنه العملية املنظمة التي يمارسها املعلم بهدف نقل ما في ذهنه من معلومات ومعارف إلى املتعلمين الذين هم بحاجة إلى تلك
املعارف.
وفي التعليم تجد أن املعلم يرى أن في ذهنه مجموعة من املعارف واملعلومات ويرغب في إيصالها للمتعلمين ألنه يرى أنهم بحاجة إليها
ً
فيمارس إيصالها لهم مباشرة من ِق َب ِل ِه شخصيا وفق عملية منظمة ناتج تلك املمارسة هي التعليم ويتحكم في درجة تحقق حصول الطالب
على تلك املعارف واملعلومات املعلم وما يمتلكه من خبرات في هذا املجال.
ً
ً
بيا ٌ
وناتج عن التدريب حيت يتعرض املتعلم إلى معلومات أو مهارات ومن ثم يتغير
ويعرف أيضا بأنه :تغيير وتعديل في السلوك ثابت نس
سلوكه أو يتعدل بتأثير ما تعرض له.
وعرفه غانم (1995م) بقوله  ":نشاط يهدف إلى تحقيق التعلم ويمارس بالطريقة التي يتم فيها احترام النمو العقلي للطالب وقدرته على
الحكم املستقل ،وهو يهدف إلى املعرفة والفهم" (.)3
( )1ورقة عمل (دور املسجد في الوقاية من التطرف)-جمعان بن حمود العصيمي( ،ص.)8
()2
تاج العروس-محمد مرتض ى الزبيدي (.)129/33
( )3مفهوم التربية والتعلم والتعليم-إياد حمدي العبيدي-موقع /منتديات عالمي اإلسالمي االثنين /إبريل 2009/20م.
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مفهوم مصطلح املؤسسة التعليمية كمركب وصفي.
املؤسسة التعليمية كمركب وصفي هي":عبارة عن مكان أو موقع يتم فيه التقاء فئات مجتمعية مختلفة األعمار ،ويتم فيها تعليمهم
وتزويدهم بالكثير من املعلومات املختلفة حسب نوع هذه املؤسسة التعليمية ،وتتكون هذه املؤسسة التعليمية من أعضاء الهيئة
التدريسية أو املعلمون ،والطالب ،و أولياء األمور ،والهيئات اإلدارية فيها ،ويقوم الطالب بالبقاء في هذه املؤسسة لتلقي العلم لفترات
ً
زمنية معينة ،تعتمد هذه الفترة أيضا على نوع املؤسسة التعليمية ،فهناك العديد من أنواع املؤسسات التعليمية مثل :رياض األطفال،
واملدارس ،واملعاهد ،والكليات ،والجامعات" (.)1

اهتمام القرآن بالتعـليـم:

ً
لقد اهتم القرآن بالتعليم اهتماما غير مسبوق وفي وقت مبكر من نزوله ،بل وفي أول ما نزل منه على اإلطالق ،وذلك في إشارة منه إلى
أهمية العلم وأن اإلسالم دين يقوم على العلم ،وأن العلم عنوانه الذي يعرف به ،ودعوته التي يقوم عليها.
ۡ َ ۡ َ َ ُّ َ ۡ َ
َ
ٱأل ۡك َرم َّ .ٱل ِذي َع َّل َم ب ۡٱل َق َلم َ .ع َّل َم ۡٱإل َ
ٱسم َرهب َك َّٱل ِذي َخ َل َق َ .خ َل َق ۡٱإل َ
ۡ َۡ ۡ
نس َن َما َلمۡ
نس َن ِم ۡن َعل ٍق  .ٱقرأ وربك

ِ ِ
ِ
ِ
قال تعالى :ٱقرأ ِب ِ ِ
َ ۡ َۡ
يعلم [العلق ]5-1:
ً
ً
ً
ً
ً
ً
()2
فتهلك" .
 وقال  حاثا على التعليم والتعلم ،ومحذرا من الجهل" .أغد عاملا أو متعلما أو مستمعا أو محبا ،وال تكن الخامس ِ
ً
ً
 وقال (: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر هللا أو عاملا أو متعلما" (.)3

مظاه ــر اهتمـام القرآن بالتعليم:
ويمكن إبراز هذا االهتمام من خالل املظاهر الثالثة اآلتية:
األول :االهتمام بالعلم:
ويتجلى هذا االهتمام في صور متعددة منها:
 .1األمر بالقـراءة.
َ َّ َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َۡ
ۡ َ ۡ َ َ ُّ َ ۡ َ ۡ َ َّ
ََ َ ََ َ ۡ َ َ ۡ ََ
ۡ َ ۡ ۡ َ ه َ َّ
ٱإلنسن ما لم يعلم
ٱإلنسن ِمن عل ٍق  .ٱقرأ وربك ٱألكرم  .ٱل ِذي علم ِبٱلقل ِم  .علم ِ
قال تعالى :ٱقرأ ِبٱس ِم ِربك ٱل ِذي خلق  .خلق ِ
[العلق ]5-1:
ففي هذه اآليات ثالث دالالت:
األولى :الداللة على أهمية القراءة في تحصيل العلم واكتساب املعرفة.
الثانية :الداللة على أهمية العلم في بناء العقل والفكر وتحصينهما.
الثالثة :الداللة على أن القراءة باسم هللا فاتحة الرسالة وعنوان اإلسالم وشعاره األبرز.
 .2األمر بالكتـابة.
فإنها من أهم الوسائل لتوثيق الفكر الصحيح ونشره ،والتصدي للفكر الفاسد ودحره ،فهي وسيلة مزدوجة لنشر الفكر
الصحيح والفكر الفاسد "وال يفل الحديد إال الحديد" (، )4فال يمكن التصدي ملا يكتب من األباطيل واألفكار املنحرفة التي تستهدف
ً
ً
الناشئة إال بالوسيلة نفسها ،بكتابة الفكر الصحيح والرد على الفكر املنحرف وإثبات بطالنه نقال وعقال؛ ولهذا أمر هللا بالكتابة
َّ ۡ َ
َّ
فقال :ٱل ِذي َعل َم ِبٱل َقل ِم[ العلق ]4:
وقال َٰٓ :ن َو ۡٱل َق َلم َو َما َي ۡسطر َ
ون[ القلم ]1:
ِ
فإنه يفهم من اإلخبار عن القلم-الذي هو أداة الكتابة -األمر بالكتابة التي تعد توأم القراءة التي أمر هللا بها صراحة فقال (:اقرأ باسم
ربك الذي خلق) ،واألمر بالقراءة أمر بالكتابة.

( )1تعريف املؤسسة التعليمية-هبة كامل-موقع موضوع أكبر موقع عربي بالعالم 25،يناير 2017م.
( )2أخرجه البيهقي في شعب اإليمان من حديث عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ،فصل في فضل العلم وشرف مقداره ،رقم ( ،)229/3( )1581قال أبو الحسن
الهيثمي في مجمع الزوائد :رجاله رجال الثقات ،رقم( ،)241/2()502وضعفه األلباني في الضعيفة ،رقم(.)359/6()2836
( )3املصدر السابق من حديث أبي هريرة  ،فصل في فضل العلم وشرف مقداره ،رقم (،)228/3()1580وأخرجه الترمذي بمعناه في الللسنن ،وقال :حديث
حسن ،رقم()561/4()2322وذكره األلباني في الصحيحة ،رقم(.)703/6()2797
( )4أنظر :األمثال –القاسم بن سالم البغدادي( ،ص ،)97وجمهرة األمثال-أبو هالل العسكري (.)346/1

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ ـ املجلد ،1العدد2018 - 1

20

مؤسسات البناء الفكري يف ضوء القرآن الكريم

حييى حممد عامر راشد

وهذا ما فهمه الرسول  عندما عفا عن أسرى بدر "وقبل منهم الفداء وكان يفادي بهم على قدر أموالهم ..وكان من بين األسرى من
لم يكن له فداء ،فجعل رسول  فداءهم أن يعلموا أوالد األنصار الكتابة ،فيعلم كل واحد عشرة من املسلمين الكتابة .وكان زيد بن
ثابت ممن تعلم بهذا الطريق" ( .)1ويؤكد هذا املفهوم قوله ": قيدوا العلم بالكتاب" (.)2
 .3األمر بالتــعلم.
فهناك الكثير من اآليات القرآنية التي تتضمن األمر بالعلم مقرونا بموضوعات تجب على الناس معرفتها يعلمهم هللا إياها ويطالبهم
بالتعرف عليها بطريق العلم ،منها:
َ ۡ َ ۡ َ َّ َ َٰٓ َ َ َّ َّ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ب َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ
ۡ
َ
 قوله تعالى :فٱعلم أنه ال ِإله ِإال ٱّلل وٱستغ ِفر ِلذن ِبك وِللمؤ ِم ِنين وٱملؤ ِمن ِت[ محمد ]19:
َ ۡ َ َٰٓ ْ َ َّ َ َٰٓ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ َّ َّ َ َ َ
ندهَٰٓ أ ۡج ٌر َع ِظيم[ األنفال ]28:
 وقوله تعالى :وٱعلموا أنما أمولكم وأولدكم ِفتنة وأن ٱّلل ِع
ۡ َۡ َ َ ۡ َ ۡ َ
َ
ُّ َ
َۡ ْ َ ۡ
َ
َ
ب
َ
ۖ
َ
ۡ
َ
ٱلد ۡن َيا ل ِعب َول ۡهو َو ِز َينة َو َتفاخر َبينك ۡم وتكاثر ِفي ٱألمو ِل وٱألول ِد[ الحديد]20:
ٱعلم َٰٓوا أ َّن َما ٱل َح َيوة
 وقوله تعالى :
َ ۡ َ َٰٓ ْ َ َّ َ َ ۡ ه َ ۡ َ َ
ۡ َۡ َ ۡ َ َ َ َ َۡ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َّ
َّ
ّلل خمسه وِللرسو ِل وِل ِذي ٱلقربى وٱليتمى وٱملس ِك ِين وٱب ِن ٱلس ِب ِيل...
 وقوله تعالى :وٱعلموا أنما غ ِنمتم ِمن ش يء فأن ِ ِ
[االنفال  ... ]41:وغير ذلك من اآليات
 .4الحض على طلب العلم.
ۡ َ ۡ َ َ ُّ َ ۡ َ
ََ َ ََ َ ۡ َ َ ۡ ََ
ۡ َ ۡ ۡ َ ه َ َّ
ٱأل ۡك َرم َّ .ٱل ِذي َع َّل َم ب ۡٱل َق َلم َ .ع َّل َم ۡٱإل َ
نس َن َما َلمۡ
ٱإلنسن ِمن عل ٍق  .ٱقرأ وربك
ِ ِ
ِ
 قال تعالى :ٱقرأ ِبٱس ِم ِربك ٱل ِذي خلق  .خلق ِ
َ
َي ۡعل ۡم العلق 5-1:
ۡ
 قال تعالى َ :وقل َّر ِ هب ِز ۡد ِني ِعلما[ طه ]114:
َ ۡ َٰٓ ْ َ ۡ َ ه ۡ
َ َ َ َ
ٱلذك ِر ِإن كنت ۡم ال ت ۡعلمون[ النحل ]43:
 وقال تعالى :فسلوا أهل ِ
َ َ َٰٓ ْ ۡ َ
َ َ ۡ َ ُّ َ
َ َ َ َٰٓ َ ۡ َ ۡ ه َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ْ
ٱأل ۡمر م ۡنه ۡم َل َعل َمه َّٱلذينَ
َّ
ِ
ِ
 وقال تعالى :وِإذا جاءهم أمر ِمن ٱألم ِن أ ِو ٱلخو ِف أذاعوا ِب ِهۦۖ ولو ردوه ِإلى ٱلرسو ِل وِإلى أوِلي ِ ِ
َ
َ ۡ َ ب َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ َ
َّ َ َّ َ
ٱلش ۡيط َن ِإال ق ِليال[ النساء ]83:
ٱّلل َعل ۡيك ۡم َو َر ۡح َمته َل َّت َب ۡعتم
يستن ِبطونه ِمنهم ولوال فضل ِ
"فاآلية عتاب للمؤمنين في هذا التسرع باإلذاعة ،وأمرهم بإنهاء األخبار إلى الرسول وقادة الصحابة ليضعوه مواضعه ويعلموهم
( )3
محامله"
 .5اإلشادة بالعلم والعلماء وطالب العلم.
ْ ۡ ۡ
ۡ َ َّ
َ ۡ َ َّ َّ َ َ َ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
 قال تعالى :يرف ِع ٱّلل ٱل ِذين ءامنوا ِمنكم وٱل ِذين أوتوا ٱل ِعلم درجت[ املجادلة ]11:
ۡ َ َٰٓ ْ
 وقال تعالى  :إ َّن َما َي ۡخ َش ى َّ َ
ٱّلل ِم ۡن ِع َب ِاد ِه ٱلعل َمؤا[ فاطر ]28:
ِ
ۡ َ ۡ َ ۡ َ ي َّ َ َ ۡ َ َن َ َّ َ َ َ ۡ َ َ
ن
 وقال تعالى :قل هل يست ِو ٱل ِذين يعلمو وٱل ِذين ال يعلمو [ الزمر ]9:
ۡ
َ َ َّ َ َّ َ َٰٓ َ َ َّ َ َ ۡ َ ََٰٓ َ َ ْ ْ ۡ ۡ َ َٰٓ َب ۡ ۡ َ َٰٓ َ َ َّ َ ۡ
َ
َ
 وقال تعالى :ش ِهد ٱّلل أنه ال ِإله ِإال هو وٱملل ِئكة وأولوا ٱل ِعل ِم قا ِئما ِبٱل ِقس ِط ال ِإله ِإال هو ٱلع ِزيز ٱلح ِكيم[ آل عمران ]18:
 .6النهي عن القول بغيرعلم.
َٰٓ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
ٱلس ۡم َع َوٱل َب َ
س ل َك ب ِهۦ ِعل ٌم إ َّن َّ
 قال تعالى َ :وَال َت ۡقف َما ل ۡي َ
ص َر َوٱلفؤ َاد ك ُّل أ ْول ِئ َك كان َعنه َم ۡسوال[اإلسراء ]36:
ِ
ِ
ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ه َ ۡ َ ْ َ َ َّ ۡ َ َ َّ َّ َ َ ۡ َ َ َ
َۡ َ
ََ َ ْ َ َ
ون َعلى
ٱّلل ٱلك ِذب ِإن ٱل ِذين يفتر
 وقال تعالى  :وال تقولوا ِملا ت ِصف أل ِسنتكم ٱلك ِذب هذا حلل وهذا حرام ِلتفتروا على ِ
َ
َّ ۡ َ َ ۡ
ٱّلل ٱلك ِذ َب ال يف ِلحون[ النحل ]116:
ِ
ۡ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ ۡ
ََٰٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ْ
َّ
َ
ٱّلل ِإال ٱلحق[ النساء ]171:
 وقال تعالى  :يأهل ٱل ِكت ِب ال تغلوا ِفي ِدي ِنكم وال تقولوا على ِ
ۡ َّ َّ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ
َ
ٱّلل ٱلك ِذ َب ال ي ۡف ِلحون[ يونس ]69:
 وقال تعالى  :قل ِإن ٱل ِذين يفترون على ِ
ۡ َ َ َ َٰٓ ُّ َ َ َ ۡ َ َ
َ
َٰٓ َ َٰٓ َ َٰٓ
ۡ َ َّ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ نَ
 وقال تعالى َ :هأنت ۡم َهؤال ِء َح َج ۡجت ۡم ِف َيما لكم ِب ِهۦ ِعلم ف ِلم تحاجون ِفيما ليس لكم ِب ِهۦ ِعلم وٱّلل يعلم وأنتم ال تعلمو 
[آل عمران ]66:
 .7التنديد بالجهل والجاهلين.
ۡ َ ۡ َ َۡ ۡ ۡ ۡ ََ ۡ ۡ َ ۡ
َ
َ
 قال تعالى  :خ ِذ ٱلعفو وأمر ِبٱلعر ِف وأع ِرض ع ِن ٱلج ِه ِلين[ األعراف ]199:
()1

السيرة النبوية-علي أبو الحسن الندوي( ،ص( )314بتصرف) ،وانظر :سيرة ابن كثير ،)512/2( ،ومسند اإلمام أحمد ،رقم (.)92/4( )2216
( )2مسند الشهاب-محمد بن سالمة بن جعفر القضاعي ،املصري ،رقم ( ،)370/1( )637وقال أبو الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد :رجاله رجال الصحيح،
رقم( ،)429/2()686وذكره األلباني في الصحيحة ،رقم(.)40/5()2026
( )3التحرير و التنوير-محمد الطاهر بن عاشور (.)140/5
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َ َ َ ۡ
َ َ ْ َ
 وقال تعالى َ :وِإذا خاط َبهم ٱل َج ِهلون قالوا َسلما[ الفرقان ]63:
َ َ
َ ْ َ َٰٓ َ
ْ َّ ۡ َ
ۡ
َ
َ
َ
ْ
َ
 وقال تعالى َ :وِإذا َس ِمعوا ٱللغ َو أ ۡع َرضوا َع ۡنه َوقالوا ل َنا أ ۡع َمل َنا َولك ۡم أ ۡع َملك ۡم َسال ٌم َعل ۡيك ۡم ال َن ۡب َت ِغي ٱل َج ِه ِل َين[ القصص
]55:
َّ َ َ َ َّ َ
َ َ ۡ ْ ُّ َ َ َٰٓ َ َ ۡ َ َ
َ
ۡ
 وقال تعالى  :وال تؤتوا ٱلسفهاء أمولكم ٱل ِتي جعل ٱّلل لكم ِقيما[ النساء ]5:
َ
َۡ
َ َ
ۡ
َ
ۡ
 وقال تعالى َ :فإن َك َ
ان َّٱلذي َع َل ۡيه ۡٱل َح ُّق َسف ًيها َأ ۡو َ
ض ِع ًيفا أ ۡو ال َي ۡس َت ِطيع أن ي ِم َّل ه َو فلي ۡم ِل ۡل َوِل ُّيه ِبٱلعد ِل[ البقرة ]282:
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
َّ ۡ َ َٰٓ ً َ َ َّ َ ۡ َ ُّ ْ
َ ۡ َ َ َّ َ َ َ َٰٓ ْ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َب َ ۡ ۡ َ َ َّ ْ َ َ َ َ
ز
ضلوا َو َما كانوا
ٱّلل قد
ى
ل
ع
ء
ا
ر
ت
ٱف
ٱّلل
م
ه
ق
ر
ا
م
وا
م
ر
ح
و
م
ل
ع
ر
ي
غ
ب
ا
ه
ف
س
م
ه
د
ل
و
أ
ا
و
ل
ت
ق
ين
ذ
ٱل
ر
س
خ
د
 وقال تعالى :ق
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
م ۡه َتد َ
ين[ األنعام ]140:
ِ
 .8التنديد بالقول بغير علم.
َ َ ۡ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َ َ َّ َ ه َّ َّ َ َ ۡ ۡ
ٱّلل ك ِذبا ِلي ِضل ٱلناس ِبغي ِر ِعل ٍم[ األنعام ]144:
 قال تعالى :فمن أظلم ِمم ِن ٱفترى على ِ
َ
َٰٓ
َ
َ
َ
َ َّ
َٰٓ
ۡ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ
َ
ين قالوا َّٱتخذ ٱّلل َولدا َّ .ما لهم ِب ِهۦ ِم ۡن ِعلم َوال ِأل َبا ِئ ِه ۡم كب َر ۡت ك ِل َمة تخرج ِم ۡن أف َو ِه ِه ۡم ِإن َيقولون ِإال
نذر ٱل ِذ
 وقال تعالى :وي ِ
َ
ك ِذبا[ الكهف ]4،5:
َّ َ َ
َ َ
َ
َ َ
ُّ
َّ َ ۡ َّ
َ َ َّ
َ
ٱّلل ِبغ ۡي ِر ِعلم َو َيت ِبع ك َّل ش ۡيطن َّم ِريد  .ك ِت َب َعل ۡي ِه أ َّنه َمن َت َواله فأ َّنه ي ِضله َو َي ۡه ِد ِيه ِإلى
اس َمن يج ِدل ِفي ِ
 وقال تعالى  :و ِمن ٱلن ِ
َع َذاب َّ
ٱلس ِعير[ الحج ]3،4:
ِ
ََ
َّ َ ۡ ۡ َ َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُّ
ٱّلل ِبغي ِر ِعلم وال هدى وال ِكتب م ِنير[ الحج ]8:
اس من يج ِدل ِفي ِ
 وقال تعالى  :و ِمن ٱلن ِ
َ َ ْ َ ۡ َ َٰٓ َ َّ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ ۡ ۖ ۡ ۡ َّ َ ۡ نَ
 وقال تعالى :وقالوا لو شاء ٱلرحمن ما عبدنهم ما لهم ِبذ ِلك ِمن ِعل ٍم ِإن هم ِإال يخرصو [ الزخرف ]20:
 .9النهي عن اتباع الهوى.
َ
َ
ۡ
ْ
ْ
ۡ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َٰٓ
َ
َّ
َ
َ
 قال تعالى َ :ف َال َت َّتبعوا ٱل َه َوى أن ت ۡعدلوا َوإن تلوَٰٓا أ ۡو ت ۡعرضوا فإ َّن َ
ٱّلل كان ِب َما ت ۡع َملون خ ِب ٗيرا[ النساء]135 :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ۡ َ ه َ َ َ َّ ۡ َ َ ى َ َّ
ۡ َۡ َ
َّ
 وقال تعالى َ :ي َداود إ َّنا َج َع ۡل َن َك َخل َ
َ
َ
َّ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ٱّلل[ ص
يل
ب
س
ن
ع
ك
ل
ض
ي
ف
و
ه
ٱل
ع
ب
ت
ت
ال
و
ق
ح
ٱل
ب
اس
ٱلن
ن
ي
ب
م
ك
ٱح
ف
ض
ٱأل
ي
ف
ة
يف
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ر ِ
ِ ِ ِ
ِِ
]26:
َّ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ه َ ۡ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َٰٓ َ َّ َ َ َ ۡ َ نَ
 وقال تعالى :ثم جعلنك على ش ِريعة ِمن ٱألم ِر فٱت ِبعها وال تت ِبع أهواء ٱل ِذين ال يعلمو [ الجاثية ]18:
ض ُّل ْوا َكثيرا َو َ
ض ُّل ْوا من َق ۡبل َو َأ َ
 وقال تعالى َ َ :وال َت َّتبع َٰٓو ْا َأ ۡه َو َٰٓا َء َق ۡوم َق ۡد َ
ض ُّل ْوا َعن َس َو َٰٓا ِء َّ
ٱلس ِب ِيل [املائدة ]77:
ِ
ِ
ِ
َٰٓ َ
ۡ
َٰٓ
َّ ۖ َ َّ َ َٰٓ
 وقال تعالى َ :ف ۡ
ٱحكم َب ۡي َنهم ِب َما أ َنز َل ٱّلل َوال َتت ِب ۡع أ ۡه َوا َءه ۡم َع َّما َجا َء َك ِم َن ٱل َح ِ هق[ املائدة 48]:
 .10محاربة التقليد األعمى.
وهو من أخطر اآلفات وامللوثات العقلية واألمراض والفيروسات الفكرية التي جاء اإلسالم ملحاربتها وإنقاذ الناس من شرها،
وتحريرهم من عبوديتها ووقايتهم من أمراضها.
ه
وتغلب جهلك وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في كثير من آياته منها:
والتقليد األعمى :أن تغمض عينك وتتبع غيرك ،وأن تلغي عقلك ِ
َ َ َّ ْ َ َٰٓ َ َ َ َّ َ ْ َ ۡ َ َّ َ َٰٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰٓ َ َ َٰٓ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َٰٓ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ً َ َ
َ
 قوله تعالى َ :وِإذا ِقيل لهم ٱت ِبعوا ما أنزل ٱّلل قالوا بل نت ِبع ما ألفينا علي ِه ءاباءنا أولو كان ءاباؤهم ال يع ِقلون شئا وال
َ
َي ۡه َتدون[ البقرة ]170:
َ
َ ْ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰٓ َ َ َٰٓ َ َ َ ۡ َ َ َٰٓ
َ
َ َ ۡ َ َ َ ۡ ْ َ َ َٰٓ َ َ َل َّ
ٱّلل َوإ َلى َّ
ان َء َاباؤه ۡم ال
ٱلرسو ِل قالوا حسبنا ما وجدنا علي ِه ءاباءنا أولو ك
 وقوله تعالى َ :وِإذا ِقيل لهم تعالوا ِإلى ما أنز
ِ
َ َ َ ً َ
َ
َي ۡعلمون ش ۡئا َوال َي ۡه َتدون[ املائدة ]104:
َ
َ
َٰٓ َٰٓ
َ ْ
َ َ
َ
َ
َ
َ
 وقوله تعالى :أ ۡم َء َات ۡي َنه ۡم ِك َتبا هِمن ق ۡب ِل ِهۦ فهم ِب ِهۦ م ۡس َت ۡم ِسكون َ .ب ۡل قال َٰٓوا ِإ َّنا َو َج ۡد َنا َء َابا َء َنا َعل َٰٓى أ َّمة َوِإ َّنا َعل َٰٓى َءاث ِر ِهم ُّم ۡه َتدون .
َ
َٰٓ َٰٓ
َّ َ َ ۡ َ َ َٰٓ
َٰٓ َ ۡ
َ َ
َ
َ
َ َ
َ
وها ِإ َّنا َو َج ۡد َنا َء َابا َء َنا َعل َٰٓى أ َّمة َوِإ َّنا َعل َٰٓى َءاث ِر ِهم ُّم ۡق َتدون[ الزخرف
َوكذ ِل َك َما أ ۡر َسل َنا ِمن ق ۡب ِل َك ِفي ق ۡرَية هِمن َّن ِذ ٍير ِإال قال مترف
 ...]23-21:وغيرها من اآليات
الثاني :االهتمام باملعلم:
وكما اهتم القرآن بالعلم اهتم باملعلم وذلك على النحو اآلتي:
 تعليم هللا له وفتحه عليه.
ۡ َ ۡ َ َ ُّ َ ۡ َ
ََ َ ََ َ ۡ َ َ ۡ ََ
ۡ َ ۡ ۡ َ ه َ َّ
ٱأل ۡك َرم َّ .ٱل ِذي َع َّل َم ب ۡٱل َق َلم َ .ع َّل َم ۡٱإل َ
نس َن َما َلمۡ
ٱإلنسن ِمن عل ٍق  .ٱقرأ وربك
ِ ِ
ِ
 قال تعالى :ٱقرأ ِبٱس ِم ِربك ٱل ِذي خلق  .خلق ِ
َ
َي ۡعل ۡم[ العلق ]5-1:
َٰٓ
َ
َ ْ
ال َأ بنبوني ب َأ ۡس َم َٰٓا ِء ََٰٓه َؤ َٰٓال ِء إن كنت ۡم َ
َ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰٓ َ َّ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ
ص ِد ِق َين  .قالوا س ۡب َح َن َك ال
ِ
 وقال تعالى :وعلم ۖءادم َٱألسماء كلها ثم عرضهم على ٱملل ِئك ِة فق ِ ِ ِ
ۡ
ۡ َ َ َ َٰٓ َّ َ َ َّ ۡ َ َ َٰٓ َّ َ َ ۡ
نت ٱل َع ِليم ٱل َح ِكيم[ البقرة ]31،32:
ِعلم لنا ِإال ما علمتنا ِإنك أ
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َ َّ ْ َّ َۖ َ َ ه
َّ َ َّ
ٱّلل بك هل َش ۡي ٍء َع ِل ٞ
يم[ البقرة ]282:
وقال تعالى :وٱتقوا ٱّلل ويع ِلمكم ٱّلل و ِ ِ



وقال ": العلماء ورثة األنبياء" (.)1

حييى حممد عامر راشد

 رفع درجته وقدره على من سواه.
ْ ۡ ۡ
ۡ َ َّ
َ ۡ َ َّ َّ َ َ َ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
 قال تعالى :يرف ِع ٱّلل ٱل ِذين ءامنوا ِمنكم وٱل ِذين أوتوا ٱل ِعلم درجت[ املجادلة 11]:
 وقال ": إن هللا ومالئكته وأهل السموات واألرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير"
(.)2
الثالث :االهتمام بطرق وأساليب التعليم.
فقد اشار القرآن الكريم إلى كثير من الطرق التعليمية املتعددة واملتنوعة منها:



التعليم بالتجربة.
َ ۡ َ َ ۡ َ َ ه َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۖ َ َ َ َ َ ۡ ۡ ۖ َ َ َ َ َ َ ه َ ۡ َ َّ َ ۡ ۖ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ه َ َّۡ
قال تعالى :وِإذ قال ِإبر ِهۧم ر ِب أ ِ ِرني كيف تح ِي ٱملوتى قال أو لم تؤ ِمن قال بلى ول ِكن ِليطم ِئن قل ِبي قال فخذ أربعة ِمن ٱلطي ِر
ٱع َل ۡم َأ َّن َّ َ
ٱج َع ۡل َع َلى ك هل َج َبل هم ۡنه َّن ج ۡزءا ث َّم ۡٱدعه َّن َي ۡأت َين َك َس ۡعيا َو ۡ
َفص ۡره َّن إ َل ۡي َك ث َّم ۡ
ٱّلل َع ِز ٌيز َح ِكيم[ البقرة]260:
ِ
ِ
ِ
ِ

التعلم بالتقليد.

مثل تقليد قابيل الغراب في مواراة جثة أخيه هابيل بعد قتله.
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ َ َ َ َّ َ َ ۡ َ
َٰٓ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ َۡ
َ
اب
ض ِلي ِريه كيف يو ِري سوءة أ ِخ ِيه قال يويلتى أعجزت أن أكون ِمثل هذا ٱلغر ِ
 قال تعالى :ف َبعث َٱّلل غرابا يبحث ِفي ٱألر ِ
ص َب َح م َن َّ
َفأ َور َي َس ۡو َء َة أخ ۖي َفأ ۡ
ٱلن ِد ِم َين[ املائدة]31 :
ِ
ِ
ِ
 التعليم بضرب األمثال.
ً
وهي كثيرة جدا منها:
َ َ ََ ْ َ
ََ َ َ
 قوله تعالى َ :م َثل َما ينفقو َن في َهذه ۡٱل َح َيوة ُّ
ٱلد ۡن َيا َك َم َثل ريح ف َيها ص ٌّر َأ َ
ص َاب ۡت َح ۡرث ق ۡوم ظلم َٰٓوا أنف َسه ۡم فأ ۡهلك ۡته َو َما
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ََ
َّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ نَ
ظل َمهم ٱّلل ول ِكن أنفسهم يظ ِلمو [ آل عمران ]117:
َ
َّ َ َ ۡ ۡ ۖ َ َّ َ ۡ َ َ ۡ
َ َّ َ َّ َ ْ
َ ۡ ۡ َ
ن َّ َ ۡ َٰٓ َ َ ۡ َ
وت ل ۡو
وت ل َبيت ٱل َعنكب ِ
وت ٱتخذت َبيتا وِإن أوهن ٱلبي ِ
ٱّلل أوِل َيا َء ك َمث ِل ٱل َعنكب ِ
 وقوله تعالى َ :مثل ٱل ِذين ٱتخذوا ِمن دو ِ ِ
َ ْ َ َ
كانوا َي ۡعلمون[ العنكبوت ]41:

 التعليم بالقصة.
َ َٰٓ َ ۡ َ ۡ َ َٰٓ َ ۡ َ َ َ ۡ
َ ۡ َ ُّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ص ِبما أوحينا ِإليك هذا ٱلقرءان[ يوسف،]3:
والقرآن مليء بالقصص الذي يشير إليه قوله تعالى :نحن نقص عليك أحسن ٱلقص ِ
مثل :قصة آدم وإبليس ،وموس ى وفرعون ،وعيس ى وبني إسرائيل ،والكهف ،ويوسف ،وذي القرنين ،ويأجوج ومأجوج ،واألنبياء مع
أقوامهم...الخ
 التعليم بالقدوة الحسنة.
َّ َ ۡ َ َ َ
َّ ۡ َ ٌ َ َ َ ه َ َ َ َ ۡ ْ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َٰٓ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ۡ
َ
ٱّلل أسوة حسنة ِملن كان يرجوا ٱّلل وٱليوم ٱأل ِخر وذكر ٱّلل ك ِثيرا
 والذي يشير إليه قوله تعالى :لقد كان لكم ِفي رسو ِل ِ
[األحزاب ]21:
َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ٌ َ َ َ َٰٓ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ ْ َ ۡ ۡ َّ َ ََٰٓ ْ
ۡ َ َّ َ ۡ نَ
ن َّ
ٱّلل
 وقوله تعالى :قد كانت لكم أسوة حسنة ِفي ِإبر ِهيم وٱل ِذين معهَٰٓ ِإذ قالوا ِلقو ِم ِهم ِإنا برءؤا ِمنكم و ِمما تعبدو ِمن دو ِ ِ
ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َٰٓ َ َ ً َ َّ ۡ ْ َّ
ََ َ
ََ َ َ ََ َََۡ
ٱّلل َو ۡح َده[ املمتحنة ]4:
كف ۡرنا ِبك ۡم وبدا ب ۡيننا وبينكم ٱلعدوة وٱل َبغضاء أبدا حتى تؤ ِمنوا ِب ِ
 التعليم بالحوار واملناقشة.
َّ َ َ
َه َ ۡ ۡ َ َ َۡۡ َ ۡ َ َ َ ۖ َ َ ۡ
ۡ َ
ۡ
َ
َ
 وإلى ذلك يشير قوله تعالى :ٱدع ِإلى س ِب ِيل ِربك ِبٱل ِحكم ِة وٱملو ِعظ ِة ٱلحسن ِة وج ِدلهم ِبٱل ِتي ِهي أحسن[ النحل ]125:
َ
َْ
ۡ
َ
َّ َّ
 وقوله تعالى َ :وال ت َج ِدل َٰٓوا أ ۡه َل ٱل ِك َت ِب ِإال ِبٱل ِتي ِه َي أ ۡح َسن[ العنكبوت ]46:
والقرآن مليء بالحوارات ومن أبرزها :حوار األنبياء مع أقوامهم وما أكثرها.
()3
وغير ذلك من الطرق واألساليب التي يطول تتبعها واستقصاؤها في كتاب هللا عزوجل .

( )1أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء  ،كتاب العلم ،باب الحث على طلب العلم ،رقم (.)317/3( )3641
()2
أخرجه الترمذي في سننه أبي أمامة الباهلي  ،باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ،رقم (.)50/5( )2685
( )3أنظر :التعليم والتعلم في القرآن -د /حامد عبده َّ
الهوال ،ص.45
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أهمية التعليم ومؤسساته في بناء الفكر:

ً
ً
يعد التعليم أهم املؤسسات في البناء عموما والبناء الفكري خصوصا للفرد وللمجتمع ،فالعلم ضرورة إيمانية ،وضرورة شرعية،
وضرورة عبادية ،وضرورة عقلية ،وبالتالي ضرورة فكرية ،وال يتأتى تحصيل العلم إال بالتعلم وال يتأتى التعلم إال بالتعليم ،ومن هنا تبرز
ً
ً
أهمية التعليم في البناء عموما وفي بناء الفكر خصوصا عبر مؤسساته املختلفة :كرياض األطفال ،واملدارس ،والجامعات...الخ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ففي هذه املؤسسات يتم بناء الفرد وبالتالي املجتمع ً
بناء شموليا  :علميا ،وعقليا ،وفكريا ،وثقافيا ،وقيميا وأخالقيا...الخ
وفي هذه املؤسسات تتم صناعة العقول ،وصياغة األفكار ،وبناء الشخصيات وتحديد السلوكيات ،وغرس القيم واألخالق ،واكتشاف
املواهب وصقلها ،وبروز القدرات وتنميتها ،ونشأة املهارات وتطويرها ،وتوليد الطاقات وتوظيفها ،وترشيد ذلك كله وتوظيفه في خدمة
اإلسالم واملسلمين وأبناء اإلنسانية أجمعين.
"ومن هنا نعرف أهمية العلم والتعليم والتربية ،وأنه األساس في تغيير املجتمعات لألفضل ،وأن ميدان التربية والتعليم من أهم
امليادين في إصالح املجتمعات ،وأثره كبير ،بل مصيري في تنشأة األجيال الذين هم قاعدة بناء املجتمات والدول.
وأن التغيير والتطوير لن يتم إال عبر بوابة املدارس والجامعات وحلق العلم ومراكز البحوث والدراسات ،وذلك أن التغيير في املجتمعات
َ ْ َ
َّ َّ َ َ َ
ٱّلل ال يغ ِهير َما ِب َق ۡو ٍم َح َّتى يغ ِهيروا َما ِبأنف ِس ِه ۡم[ الرعد]11 :
واألمم حسب سنة ال تتبدل وال تتغير ِ إن
()1
إن التغيير لألصلح يبد أ من ميدان التربية والتعليم ،وجيل املتعلمين اليوم هم قادة مجتمع الجيل القادم" .

املطلب الرابع:املؤسســات الدعويـة
ويشتمل على:
 .1مفهوم الدعوة.
 .2اهتمام القرآن بالدعوة.
 .3أهمية الدعوة في بناء الفكر.

املؤسسات الدعوية:
مفهوم املؤسسات.
ً
ً
سبق الحديث عنه لغة واصطالحا في مبحث (مصطلحات البحث) عند الحديث عن مصطلح (املؤسسات) بما يغني عن إعادته هنا.
مفهوم الدعوة:
معنى الدعوة في اللغة :الدعوة في اللغة :مصدر :دعا يدعو دعوة.
معان منها :الطلب ،والنداء ،والدعاء ،والحث والسؤال...الخ
وتحتمل عدة ٍ
ً
()2
قال الزمخشري ":دعوت فالنا وبفالن :ناديته وصحت به" .
وقال الرازي َّ
":الد ْع َوة إلى الطعام بالفتح .يقال :كنا في دعوة فالن ومدعاة فالن ،وهو مصدر واملراد بها الدعاء إلى الطعام.
ً
و ه
وعد ُّي َّ
الرَباب يفتحون الدال في النسب ويكسرونها في الطعام.
(الدعوة) بالكسر في النسب ،و(الدعوى) أيضا هذا أكثر كالم العربِ .
ِ
َ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰٓ َ ۡ َ ۡ َ َٰٓ
و َّ
ۡ
َ
ُّ
(الد ِعي) من تبنيته .ومنه قوله تعالى :وما جعل أد ِعياءكم أبناءكم[ األحزاب ]4:
ً
َّ
وادعى عليه كذا ،واالسم(الدعوى) .و(تداعت) الحيطان للخراب تهادمت .و(دعاه)صاح به و(استدعاه) أيضا .و (دعوت) هللا له وعليه
َ
ً
ادعوه(دعاء) .و َّ
(الد ْع َوة) املرة الواحدة و(الدعاء) أيضا واحد األدعية وتقول للمرأة :أنت َت ْد ِع ْي َن َوت ْدع ِو ْي َن َوت ْدع ْين بإشمام العين الضمة
َ
اع َية) اللبن ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده وفي الحديث َ(د ْع َد ِاع َي اللبن)(.)4( " )3
وللجماعة أنتن تدعون مثل الرجال سواء .و (د ِ
ْ
وقال ابن منظور ":الدعوة :املرة الواحدة من الدعاء ،ومنه الحديث (فإن دعوتهم تحيط من ورائهم) ( ،)5أي تحوطهم َوتكنفهم وتحفظهم؛
يريد أهل السنة دون البدعة .والدعاء :واحد األدعية ،وأصله دعاو ألنه من دعوت إال أن الواو ملا جاءت بعد األلف همزت...ودعا الرجل

()1

العلم إثارة فكر وعقل -موقع سماء اإلسالم 1432/10/18هـ.
()2
أساس البالغة .)288/2( ،
( )3أخرجه اإلمام أحمد في مسنده من حديث ضرار بن األزور ،مسند املدنيين ،حديث ضرار بن األزور ،رقم (.)258/27()16704
()4
مختار الصحاح( ،ص.)105
( )5طرف حديث أخرجه الحاكم في املستدرك من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير ،كتاب العلم ،رقم (.)162/1( )294
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ً
ً
فالنا أي صحت به واستدعيته...والدعاة :قوم يدعون إلى بيعة ً
ً
هدى أو ضاللة ،واحدهم داع.
ودعاء :ناداه ،واالسم الدعوة ،ودعوت
دعوا
ورجل داعية إذا كا ن يدعوا الناس إلى بدعة أو دين وأدخلت الهاء فيه للمبالغة" (.)1
فتطلق ويراد بها أمران أو معنيان(:)2
معنى الدعوة في االصطالح :أما الدعوة في االصطالح ِ
املعنى األول :دين اإلسالم نفسه ،ولها ً
بناء على هذا املعنى تعريفات ،منها:
ً ً
ً
 .1دين هللا الذي بعث به األنبياء جميعا تجدد على يد محمد خاتم النبين ،كامال وافيا لصالح الدين واآلخرة (.)3
 .2الخضوع هلل واالنقياد لتعاليمه بال قيد وال شرط (.)4
واملعنى الثاني :عملية نشر اإلسالم وتبليغه وهذا املعنى هو املقصود هنا ()5ولها ً
بناء على هذا املعنى تعريفات كثيرة ،منها:
 .1حث الناس على الخير والهدى ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ليفوز بسعادة العاجل واآلجل (.)6
 .2العلم الذي تعرف به كافة املحاوالت الفنية املتعددة ،الرامية إلى تبليغ الناس اإلسالم بما حوى من عقيدة وشريعة وأخالق (.)7
 .3الحث على فعل الخير ،واجتناب الشر ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والتحبيب بالفضيلة والتنفير عن الرذيلة ،واتباع الحق
ونبذ الباطل(.)8
 .4تبليغ اإلسالم للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة (.)9
وعرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا فقال ":الدعوة إلى هللا :هي الدعوة إلى اإليمان وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به
وطاعتهم فيما أمروا" (.)10

اهتم ــام القرآن بالدعوة:
إن الدعوة إلى هللا :نشر لإلسالم ،وتعريف به وتجديد له ،وتفقيه في الدين ،وتثقيف للمسلمين وتصحيح للعقائد ،وترسيخ لإليمان،
ونشر للعلم ،وقضاء على الجهل ،ونشر للهداية ،وإنقاذ من الغواية ،ومحاربة للبدع والضالالت ،وتفنيد للشبهات ،وتقييد للشهوات،
وتصد لالنحرافات والخرافات ،وإصالح للمجتمعات ،ووقاية للشباب من التطرف واإلرهاب ،واالنحراف الفكري والعقدي ،وحماية للدين
ٍ
من التغيير والتبديل...الخ
َ ۡ َ ه ۡ َّ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ
ۡ
وف
لهذا اهتم القرآن
بالدعوة واعتبرها فريضة شرعية يجب القيام بها ،قال تعالى  :ولتكن ِمنكم أمة يدعون ِإلى ٱلخي ِر ويأمرون ِبٱملعر ِ
َ ۡ َ َ ۡ َ َ ْ ََٰٓ
ۡ ۡ نَ
َ
و َين َه ۡون ع ِن ٱملنك ِر وأول ِئك هم ٱملف ِلحو [ آل عمران]104 :
ً
وقال ": من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإليمان" (.)11

مظاهر اهتمام القرآن بالدعوة.
ويمكن إبراز هذا االهتمام في املظاهر اآلتية:
 .1األمر بالدعوة.
وذلك في كثير من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تدل على أن الدعوة فريضة شرعية على سبيل الكفاية يجب أن يكون في األمة
ً
من يقوم بأدائها وإال أثم املسلمون جميعا ،ومن هذه اآليات:
َٰٓ
ۡ
َ
ۡ َ
َ
َ
ََۡ
َ ۡ َ َ ۡ َۡ ََۡ َ َۡ ۡ
وف َو َي ۡن َه ۡون َع ِن ٱملنك ِر َوأ ْول ِئ َك هم ٱمل ۡف ِلحون[ آل عمران ]104:
 قوله تعالى  :ولتكن هِمنك ۡم أ َّمة يدعون ِإلى ٱلخي ِر ويأمرون ِبٱملعر ِ
ً
 و قوله ": بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" (.)1
( )1لسان العرب (( ،)259/258/14بتصرف).
( )2الدعوة االصالحية في بالد نجد على يد اإلمام محمد بن عبد الوهاب وأعالمها من بعده-عبدهللا بن محمد بن عبده املحسن املطوع( ،ص.)21-20
()3
الدعوة اإلسالمية (دعوة عاملية) –محمد الراوي(،ص.)39
( )4الدعوة اإلسالمية (أصولها ووسائلها) د /غلوش( ،ص.)12
ً
()5
ألن لفظ الدعوة إذا أطلق فإنه ينصرف عرفا إلى هذا املعنى وهو الدعوة إلى اإلسالم بمعنى النشر والبالغ ،وهو املعنى الذي تواردت عليه معظم النصوص في
الكتاب والسنة ،أنظر :املدخل إلى علم الدعوة ،د /البيانوني( ،ص.)18
( )6هداية املرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة-علي محفوظ( ،ص.)17
( )7الدعوة اإلسالمية (أصولها ووسائلها)-د/غلوش (،ص.)10
( )8مرشد الدعاة-محمد الخطيب( ،ص.)24
( )9املدخل إلى علم الدعوة-د /البيانوني( ،ص.)17
( )10مجموع الفتاوى.)157/15( ،
( )11أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري  ،كتاب اإليمان ،باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليمان ،رقم (.)69/1()49
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يقول الشيخ ابن باز رحمه هللا  ":أما حكمها [أي الدعوة] فقد دلت األدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى هللا  ،وأنها من
ََٰٓ
ۡ َ
َ
ََۡ
َ ۡ َ َ ۡ َۡ ََۡ َ َۡ ۡ
وف َو َي ۡن َه ۡون َع ِن ٱملنك ِر َوأ ْول ِئ َك
الفرائض ،واألدلة في ذلك كثيرة ،منها قوله سبحانه  :ولتكن هِمنك ۡم أ َّمة يدعون ِإلى ٱلخي ِر ويأمرون ِبٱملعر ِ
َ
ۡ
ۡ
َۡ َ ۡ
َ
َّ
ۖ
ۡ ۡ
َ
هم ٱمل ۡف ِلحون ،)2( ومنها قوله جل وعال ۡ :ٱدع ِإلى َس ِب ِيل َ ِرهب َك ِبٱل ِحك َم ِة َوٱمل ۡو ِعظ ِة ٱل َح َس َن ِة َو َج ِدلهم ِبٱل ِتي ِه َي أ ۡح َسن ،)3( ومنها قوله
َ ۠
َ َٰٓ َ ۡ َٰٓ ْ َ َّ َ
َ ۡ َ ه َۖ َ َ َ َ َّ َ ۡ ۡ
َ
َ ()4
ٱّلل َعلى َب ِص َير ٍة أ َنا َو َم ِن َّٱت َب َع ِن ۖي
عزوجل :وٱدع ِإلى َرِبك وال تكونن ِمن ٱملش ِر ِكين ، ومنها قوله سبحانه :ق ۡل ه ِذ ِهۦ س ِب ِيلي أدعوا ِإلى ِ
(.)5
فبين سبحانه أن أتباع الرسول  هم الدعاة إلى هللا ،وهم أهل البصائر ،والواجب كما هو معلوم هو اتباعه ،والسير على منهاجه
َّ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ل َّ ۡ َ ٌ َ َ َ ه َ َ َ َ ۡ ْ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َٰٓ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ٱّلل ك ِثيرا،)6( 
ٱّلل أسوة حسنة ِملن كان يرجوا ٱّلل وٱليوم ٱأل ِخر وذكر
عليه الصالة والسالم كما قال تعالى  :لقد كان لكم ِفي رسو ِ ِ
وصرح العلماء أن الدعوة إلى هللا عزوجل فرض كفاية بالنسبة إلى األقطار التي يقوم فيها الدعاة ،فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى
الدعوة وإلى النشاط فيها ،فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب ،وصارت الدعوة في حق الباقين سنة
ً
ً
ً
مؤكدة ،وعمال صالحا جليال.
ً
وإن لم يقم أهل اإلقليم ،أو أهل القطر َّ
املعين بالدعوة على التمام ،صار اإلثم عاما ،وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن
يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه ،أما النظر إلى عموم البالد ،فالواجب أن يوجد طائفة" (.)7
 .2اإلشارة إلى أن الدعوة مهمة الرسل واألنبياء.
ً
فهناك الكثير من اآليات القرآنية التي تشير إلى أن الدعوة إلى هللا مهمة الرسل واألنبياء جميعا ،منها:
ََ ۡ َۡ َ َۡ ً َ َ
َ َ َ َ َ ۡ ۡ ْ َّ َ َ َ ه ۡ َ َۡ
وحا ِإلى ق ۡو ِم ِهۦ فقال يقو ِم ٱعبدوا ٱّلل ما لكم ِمن ِإل ٍه غيرهَٰٓ[ األعراف ]59:
 قوله تعالى عن نوح عليه السالم :لقد أرسلنا ن
َ
َ َ َ َ ۡ ۡ ْ َّ َ َ َ ه ۡ َ َ
َ َ
ۡ
 وقوله تعالى عن هود عليه السالمَ :وِإلى َع ٍاد أخاه ۡم هودا قال يقو ِم ٱعبدوا ٱّلل ما لكم ِمن ِإل ٍه غيره[ هود ]50:
َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ۡ ْ َّ َ َ
َ َ
ٱّلل َما لكم هِم ۡن ِإل ٍه غ ۡيرهۖ [ األعراف ] 73:
 وقوله تعالى عن صالح عليه السالم :وِإلى ثمود أخاهم ص ِلحا قال يقو ِم ٱعبدوا
َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ ْ َّ َ َ َ ه ۡ َ َ
ۡ
 وقوله تعالى عن شعيب عليه السالم :وِإلى مدين أخاهم شعيبا قال يقو ِم ٱعبدوا ٱّلل ما لكم ِمن ِإل ٍه غيرهۖ[ األعراف ]85:
ه َّ َّ ً َ ۡ ْ َّ َ َ ۡ َ ْ َّ َۖ
َ
ً
ۡ
وت[ النحل ]36:
 وقوله تعالى مبينا أن جميع الرسل دعوا إلى هللا :و ل َق ۡد َب َعث َنا ِفي ك ِل أمة رسوال أ ِن ٱعبدوا ٱّلل وٱجت ِنبوا ٱلطغ
 .3التأكيد على أن الدعوة وظيفة الرسول واملسلمين جميعا.
َ ۠
َ َٰٓ َ ۡ َٰٓ ْ َ َّ َ
َ
ٱّلل َعلى َب ِص َير ٍة أ َنا َو َم ِن َّٱت َب َع ِن ۖي[ يوسف ]108:
 قال تعالى :ق ۡل ه ِذ ِهۦ س ِب ِيلي أدعوا ِإلى ِ
قال ابن القيم في تفسير هذه اآلية ":وسواء كان املعنى :أنا ومن اتبعني يدعو إلى هللا على بصيرة ،أو كان الوقف عند قوله (:أدعوا إلى
هللا) ثم يبتدئ :على بصيرة أنا ومن اتبعني ،فالقوالن متالزمان .فإنه أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى هللا .فمن دعا إلى هللا
تعالى فهو على سبيل رسوله  ، وهو على بصيرة ،وهو من أتباعه ،ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله ،وال هو على بصيرة ،وال هو
من أتباعه .فالدعوة إلى هللا تعالى هي وظيفة املرسلين وأتباعهم ،وهم خلفاء الرسل في أممهم .والناس ٌ
تبع لهم .وهللا سبحانه وتعالى قد
أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه وضمن له حفظه وعصمته من الناس.
وهؤالء املبلغون عنه من أمته لهم من حفظ هللا وعصمته إياهم حسب قيامهم بدينه ،وتبليغهم له ،وقد أمر النبي  بالتبليغ عنه ولو
ً
آية ،ودعا ملن بلغ عنه ولو حديثا.
وتبليغ سنته إلى أمته أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؛ ألن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس ،أما تبليغ السنن فال يقوم به إال
ورثة األنبياء وخلفاؤهم في أممهم .جعلنا هللا منهم بمنه وكرمه.
()8
وهم كما قال عمر بن الخطاب في خطبته التي ذكرها ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع له إذ قال  ":الحمدهلل الذي امتن على
العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ،يدعون من ضل إلى الهدى  ،ويصبرون منهم على األذى ،ويبصرون
بكتاب هللا أهل العمى ،كم من قتيل إلبليس قد أحيوه ،وضال قد هدوه ،بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد .فما أحسن أثرهم
()1

أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدهللا بن عمرو رض ي هللا عنهما ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ما ذكر عن بني إسرائيل ،رقم (.)170/4( )3461
()2
ال عمران 104:
( )3النحل 125:
()4
القصص 87:
()5
يوسف 108:
( )6األحزاب 21:
()7
فتاوى العالمة ابن باز (.)330/1
( )8البدع والنهي عنها-محمد بن وضاح القرطبي (ص.)26

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ ـ املجلد ،1العدد2018 - 1

26

مؤسسات البناء الفكري يف ضوء القرآن الكريم

حييى حممد عامر راشد

َ
على الناس ،وما أقبح أثر الناس عليهم .يغلبونهم في سالف الدهر ،وإلى يومنا هذا ،فما نسيهم ربكَ  ،و َما َك َ
ان َرُّب َك ن ِس هيا ،)1( جعل
قصصهم ً
هدى ،وأخبر عن حسن مقالتهم ،فال تقصر عنهم ،فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة" وقال عبدهللا ابن مسعود
ً
":إن هلل عند كل بدعه ِك ْي َد بها لإلسالم وليا من أوليائه يذب عنها ،وينطق بعالماتها ،فاغتنموا حضور تلك املواطن وتوكلوا على هللا" (.)2
ً
ً
ً
ويكفي في هذا قول النبي ": ألن يهدي بك هللا رجال واحدا خير لك من حمر النعم" ( ،)3وقوله ": من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا
وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعيه" ( ، )4وقوله ":من دعا إلى الهدى فأتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة" (.)5
فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم ،والحظ الجسيم ب ش يء من علمه ،وإنما ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل
العظيم" (.)6
 .4اإلشادة بالعمل الدعوي والثناء على الدعاة.
ۡ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
 قال تعالى َ :و َم ۡن َأ ۡح َسن َق ۡوال هم َّمن َد َع َٰٓا إ َلى ٱّلل وعم َل َ
ص ِلحا وق َ
ال ِإن ِني ِمن ٱمل ۡس ِل ِمين[ فصلت ]33:
ِ
ِ ِ
ِ
قال ابن القيم ":قال الحسن البصري هذا حبيب هللا هذا ولي هللا أسلم هلل وعمل بطاعته ودعا الخلق إليه ،فهذا النوع أفضل أنواع
اإلنسان وأعالهم درجة عند هللا يوم القيامة" (.)7
ً
ً
ً
ً
وقال السعدي ":هذا استفهام بمعنى النفي املتقرر أي :ال أحد أحسن قوال  .أي :كالما وطريقة ،وحالة (ممن دعا إلى هللا) بتعليم
الجاهلين ،ووعظ الغافلين واملعرضين ،ومجادلة املبطلين ،باألمر بعبادة هللا بجميع أنواعها ،والحث عليها ،وتحسينها مهما أمكن،
ً
والزجر عما نهى هللا عنه ،وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه ،خصوصا من هذه الدعوة إلى أصل دين اإلسالم وتحسينه ،ومجادلة
أعدائه بالتي هي أحسن ،والنهي عمن يضاده من الكفر والشرك ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ومن الدعوة إلى هللا تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه ،وسعة جوده ،وكمال رحمته ،وذكر أوصاف كماله ،ونعوت جالله.
ومن الدعوة إلى هللا ،الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب هللا وسنة رسوله ،والحث على ذلك ،بكل طريق موصل إليه ،ومن ذلك
الحث على مكارم األخالق ،واإلحسان إلى عموم الخلق ،ومقابلة املس يء باإلحسان ،واألمر بصلة األرحام ،وبر الوالدين.
ومن ذلك الوعظ لعموم الناس ،في أوقات املواسم ،والعوارض ،واملصائب ،بما ينا سب ذلك الحال ،إلى غير ذلك مما ال تنحصر أفراده
مما تشمله الدعوة إلى الخير كله والترهيب من جميع الشر.)8( "...
ً
ً
أمرأ سمع مقالتي ،فوعاها ،ثم أداها إلى من لم يسمعهاَّ ،
فرب حامل فقه ال فقه له ،ورب حامل
 وقال  داعيا للدعاة ":نضر هللا
فقه إلى من هو أفقه منه" (.)9
ٍ
 .5تحديد طرق وأساليب الدعوة.
وهذا من أهم وأبرز املظاهر التي تؤكد اهتمام القرآن بالدعوة إلى هللا تعالى.
َّ َ َ
ۡ
َۡ َ ۡ
َ
ۖ
ۡ ۡ
ۡ
َ
 قال تعالى ۡ :ٱدع ِإلى َس ِب ِيل َرِهب َك ِبٱل ِحك َم ِة َوٱمل ۡو ِعظ ِة ٱل َح َس َن ِة َو َج ِدلهم ِبٱل ِتي ِهي أحسن[ النحل ]125:
قال ابن القيم ":جعل هللا سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق .فاملستجيب القابل الذكي الذي ال يعاند الحق وال يأباه :يدعى
بطريق الحكمة.
والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر :يدعى باملوعظة الحسنة ،وهي األمر والنهي املقرون بالترغيب والترهيب
واملعاند الجاحد :يجادل بالتي هي أحسن" (.)10

( )1مريم .64:
()2
ذكره أبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة  مرفوعا ( ،)400/10وذكره السيوطي في جامع األحاديث ،حرف الهمزة ،رقم ( ،)220/9( )5285وقال األلباني
في الضعيفة واملوضوعة :موضوع ،رقم( .)261/2()869والحديث ضمن نص لإلمام ابن القيم نقلته عنه :انظر الهامَ(.)7
( )3أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد  بلفظ خير لك من أن يكون لك حمر النعم ،كتاب املغازي ،باب غزوة خيبر ،رقم (.)134/5( )4210
()4
أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث كثير بن عبدهللا عن أبيه عن جده ،بلفظ (من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي ،)...باب من أحيا سنة قد أميتت ،رقم
(.)76/1( )210
()5أخرجه مسلم في صحيحه بهذا املعنى من حديث أبي هريرة  ،كتاب العلم ،باب من سن سنة حسنة أو سيئة ،رقم (.)2060/4()2674
()6
تفسير القرآن الكريم (ابن القيم) (ص.)467
()7
رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه( ،ص.)20
( )8تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم املنان ()749/1
()9
أخرجه اإلمام أحمد في مسنده من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ،مسند املدنيين ،حديث جبير بن مطعم ،رقم (.)300/27()16738
()10
تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)( ،ص.)359
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ً
ً
ً
ً
وقال أيضا ":فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثالثة أقسام بحسب حال املدعو ،فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له
ً
مؤثرا له على غيره إذا عرفه ،فهذا يدعى بالحكمة وال يحتاج إلى موعظة وال جدال.
ً
ً
وإما أن يكون معرضا مشتغال بضد الحق ولكن لو عرفه عرفه وآثره واتبعه ،فهذا يحتاج مع الحكمة إلى املوعظة بالترغيب والترهيب.
ً
ً
وإما أن يكون معاندا معارضا ،فهذا يجادل بالتي هي أحسن ،فإن رجع إلى الحق وإال انتقل معه من الجدال إلى الجالد إن أمكن،
فلمناظرة املبطل فائدتان:
إحداهما :أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق.
َ
الثانية :أن ينكشف ش ُّره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطل.
وهذه الوجوه كلها ال يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن ومناظرته للطوائف ،فإنه كفيل بذلك على أتم الوجوه ملن تأمله وتدبره
ً
ورزق فهما فيه" (.)1

أهمية الدعوة في بناء الفكر:

ً
ً
فقد تبين من خالل الحديث السابق عن اهتمام القرآن بالدعوة أن وظيفة الدعوة وهدفها األول هو بناء املسلم بناء فكريا شموليا،
وتحصينه من االنحراف وحمايته من االضطراب.
فإن الدعوة كما سبق الحديث عنها:
ٌ
ٌ
ٌ
وتجديد له.
نشر لإلسالم ،وتعريف به،

 تفقيه في الدين ،وتثقيف للمسلمين.
 تصحيح للعقائد ،وتوضيح للشرائع ،وبيان للشعائر.
 نشر للعلم ،وقضاء على الجهل.
 نشر للهداية ،وإنقاذ من الغواية.
 محاربة للبدع والضالالت.
 تفنيد للشبهات.
 تقييد للشهوات.
 تصد لالنحرافات والخرافات.
 إصالح للمجتمعات ،وتغيير للمنكرات.
 وقاية للشباب من التطرف واإلرهاب ،واالنحراف الفكري والعقدي.
 حفظ للدين من التغيير والتبديل.
وغير ذلك ...مما ال يقع تحت حصر.
فهذه هي الدعوة وهذه هي مهمتها ،وهؤالء هم الدعاة وهذه هي مهمتهم ،كما قال اإلمام أحمد رحمه هللا في خطبته املشهورة في كتابه (الرد
على الجهمية والزنادقة) ":الحمدهلل الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ،ويصبرون منهم
على األذى ،يحيون بكتاب هللا املوتى ،ويبصرون بنور هللا أهل العمى ،فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه ،وكم من ضال تائه قد هدوه فما
أحسن أثرهم على الناس ،وأقبح أثر الناس عليهم (.)2
ينفون عن كتاب هللا تحريف الغالين ،وانتحال املبطلين ،وتأويل الجاهلين ،الذين عقدوا ألوية البدع ،وأطلقوا عقال الفتنة ،فهم
مختلفون في الكتاب ،مخالفون للكتاب ،مجمعون على مفارقة الكتاب ،يقولون على هللا ،وفي هللا ،وفي كتاب هللا بغير علم.
يتكلمون باملتشابه من الكالم ،ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم ،فنعوذ باهلل من فتن الضالين" (.)3
ً
فإذا كانت هذه هي الدعوة إلى هللا ،وهي-كما ترى-وظائف ومهام ،وأنشطة وعمليات علمية وفكرية تستهدف بناء الفرد واملجتمع بناء فكريا
ً
شموليا ،فهذا يعني أن الدعوة إلى هللا من أهم املؤسسات التي تبني العقول ،وتصنع األفكار وتحصن الشباب من االنحرافات الفكرية
والعقدية.
( )1الصواعق املرسلة في الرد على الجهمية واملعطلة (.)1276/4
()2
إلى هنا تشبه الخطبة التي نسبها ابن وضاح إلى عمر  في كتابه (البدع والنهي عنها) (ص ،)26وأوردتها في مبحث (اهتمام القرآن بالدعوة).
(( )3ص.)57
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مظاهر أهمية الدعوة في بناء الفكر:
وباإلضافة إلى ذلك يمكن إبراز أهمية الدعوة في بناء الفكر من خالل املظاهر اآلتية:
 .1الدعوة إلى هللا ٌ
نشر للدين.
والدين بناء شمولي للفرد وللجماعة :روحي ،وعقلي ،وعلمي ،وفكري ...أمر هللا سبحانه وتعالى املسلمين بنشره وتعريف الناس به
ۡ
َ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ه َ َ َٰٓ َ َّ
ٱّلل َو َعم َل َ
ص ِلحا َو َق َ
ال ِإ َّن ِني ِم َن ٱمل ۡس ِل ِم َين) فصلت  ،33:وقال تعالى ۡ :ٱدع ِإلى
وتبليغه لهم ،قال تعالى  :ومن أحسن قوال ِم َّمن دعا ِإلى ِ ِ
َ
ۖ ۡ
َۡ َ ۡ
َّ
ۡ ۡ
َس ِب ِيل َرِهب َك ِبٱل ِحك َم ِة َوٱمل ۡو ِعظ ِة ٱل َح َس َن ِة َو َج ِدلهم ِبٱل ِتي ِه َي أ ۡح َسن [ النحل ]125:
وقال ": بلغوا عني ولو آية.)1( "..
 .2الدعوة إلى هللا ،تعليم وتفقيه وتثقيف.
ْ َ َٰٓ َّ َ َ ۡ َ
ه ۡ َ ه ۡ ۡ َ َٰٓ َ ه َ َ َ َّ ْ
َ َ َ ۡ ۡ َ
َ
َ
ه
َ
نذر ْوا َق ۡو َمه ۡم إ َذا َر َجع َٰٓو ْا إ َل ۡيهمۡ
َ
ٱلد ِين وِلي ِ
نفروا كافة فلوال نفر ِمن ك ِل ِفرقة ِمنهم طا ِئفة ِليتفقهوا ِفي ِ
قال تعالى :و َما كان ٱملؤ ِمنون ِل َي ِ
ِ
ِ ِ
َل َع َّله ۡم َي ۡح َذر َ
ون[ التوبة ]122:
قال ابن القيم ":ندب تعالى املؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم" (.)2
ََ َ
َ
وقال السعدي  ":فل ۡوال َن َف َر ِمن ك ِ هل ِف ۡرقة هِم ۡنه ۡم أي :من البلدان ،والقبائل ،واألفخاذ (طائفة) تحصل بها الكفاية واملقصود لكان أولى.
ثم نبه على أن في إقامة املقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم ،فقال( :ليتفقهوا) أي :القاعدون (في الدين ولينذروا
قومهم إذا رجعوا إليهم) أي :ليتعلموا العلم الشرعي ،ويعلموا معانيه ،ويفقهوا أسراره ،وليعلمواغيرهم ،ولينذروا قومهم إذا رجعوا
إليهم.
ً
ً
ففي هذا فضيلة العلم ،وخصوصا الفقه في الدين ،وأنه أهم األمور ،وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ،ونصيحتهم فيه،
فإن انتشار العلم عن العالم ،من بركته وأجره الذي ينمى إليه" (.)3
 .3الدعوة إلى هللا إصالح للمجتمعات.
َ ۡ َ ه ۡ َّ َ ۡ نَ
فإن من أهم أهداف الدعوة إلى هللا إصالح املجتمعات ومحاربة املنكرات ،وهذا ما أمرنا هللا تعالى به ،فقال  :ولتكن ِمنكم أمة يدعو
ََٰٓ
ۡ
ۡ َ
َ
َ
َ ۡ َۡ ََۡ َ َۡ ۡ
وف َو َي ۡن َه ۡون َع ِن ٱملنك ِر َوأ ْول ِئ َك هم ٱمل ۡف ِلحون[ آل عمران ]104:
ِإلى ٱلخي ِر ويأمرون ِبٱملعر ِ
ً
 وقال ": من رأى منكم منكرا فلي غيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإليمان" (.)4
 .4الدعوة إلى هللا هداية للناس.
ۡ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ
ين َج َهدوا فينا ل َن ۡهد َي َّنه ۡم سبلنا َوإن َ
 قال تعالى َ :و َّٱلذ َ
ٱّلل مل َع ٱمل ۡح ِس ِنين[ العنكبوت ]69:
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
قال ابن القيم ":علق سبحانه وتعالى الهداية بالجهاد ،فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى
وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا ،فمن جاهد هذه األربعة في هللا هداه هللا سبل رضاه املوصلة إلى جنته ،ومن ترك الجهاد فاته من الهدى
بحسب ما عطل من الجهاد" (.)5
ً
ً
واحدا ٌ
خير لك من أن يكون لك حمر النعم" (.)6
 وقال ": ألن يهدي هللا بك رجال
 .5الدعوة إلى هللا وقاية للشباب من الشذوذ واالنحراف ،والتطرف واإلرهاب.
وهذه هي إحدى املهمات والتحديات الكبرى للدعوة والداعية والتي تحتل الصدارة في عصرنا الحاضر في سلم أولويات العمل الدعوي
والنشاط الفكري؛ إذ تنوعت مسالك الشبهات ،وتأججت نوازع الشهوات وتعددت وسائلها ،وسقط في مهاويها واحترق بنيرانها كثير من
شبابنا ،وشقي بها ٌ
كثر من األسر واملجتمعات ،وال أمل في التخلص من ذلك والقضاء عليه وحماية أبنائنا
َه َ ۡ ۡ َ َ َۡۡ َ
َ
منه إال بالدعوة الصادقة إلى هللا حسب املنهج الذي وضعه هللا وأمرنا بانتهاجه ،قال تعالى ۡ :ٱدع ِإلى َس ِب ِيل ِربك ِبٱل ِحكم ِة وٱملو ِعظ ِة
َ
ۡ
ۡ
َّ
ۖ
ٱل َح َس َن ِة َو َج ِدلهم ِبٱل ِتي ِه َي أ ۡح َسن[ النحل]125 :

( )1أخرجه اإلمام أحمد في مسنده من حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص ،مسند املكثرين من الصحابة،مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص ،رقم ()6486
(.)25/11
( )2مفتاح السعادة (.)56/1
( )3تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان (.)355/1
( )4أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري  ،كتاب اإليمان ،باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليمان  ، ...رقم (.)69/1( )49
( )5الفوائد( ،ص.)59
( )6أخرجه البخاري قي صحيحه من حديث سهل بن سعد  ،كتب املغازي،ب غزوة خيبر ،رقم (.)134/5( )4210
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املبحث الخامس :املؤسسات اإلعالمية
ويشتمل على:
 .1مفهوم اإلعالم.
 .2اهتمام القرآن باإلعالم.
 .3أهمية اإلعالم في بناء الفكر.

املؤسســات اإلعــالمية:
مفهوم املؤسسات.
سبق الحديث عنه في اللغة واالصطالح في مبحث (مصطلحات البحث) عند الحديث عن مصطلح (املؤسسات) بما يغني عن إعادته هنا.
مفهوم اإلعالم.
ً
معنى اإلعالم في اللغة :اإلعالم في اللغة" :مصدر (أعلم) ،وهو عبارة عن تحصيل العلم وإحداثه عند املخاطب جاهال بالعلم به ليتحقق
إحداث العلم عنده وتحصيله لديه ،ويشترط الصدق في اإلعالم دون اإلخبار؛ ألن اإلخبار يقع على الكذب بحكم التعارف ،كما يقع على
ْ
َ َٰٓ َ ۡ َ ب َ َ
اسق ِبن َبإ ف َت َب َّين َٰٓوا[ )1(" الحجرات]6 :
الصدق،قال تعالى ِ :إن جاءكم ف ِ
َ َ
وقال أبو هالل العسكري ":اإلعالم :التعريض ِأل ْن َي ْعل َم الش َيء وقد يكون ذلك بوضع العلم في القلب؛ ألن هللا قد علمنا ما اضطررنا إليه"...
(.)2
ً
معنى اإلعالم في االصطالح :اإلعالم في االصطالح ،تتعدد تعريفاته وتختلف من باحث آلخر نظرا ألن (اإلعالم) مصطلح جديد لم يتبلور
ً
ً
ً
مفهومه حتى يتمكن الباحثون واملتخصصون من تعريفه تعريفا جامعا مانعا.
 .1فعرفه الدكتور إبراهيم إمام بقوله ":تزويد الناس باألخبار الصحيحة ،واملعلومات السليمة ،والحقائق الثابتة التي تساعدهم على
ً
ً
تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من املشكالت ،بحيث يعبر هذا الرأي تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير
واتجاهاتهم وميوالتهم" (.)3
 .2وعرفه العالم األملاني (أوتوجورت) بقوله ":اإلعالم هو التعبير املوضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت"
(.)4
 .3وعرفه الدكتور محمود سفر بقوله ":نشر الحقائق واملعلومات الدقيقة الصادقة بهدف التقرير واإلقناع" (.)5
 .4أما اإلعالم اإلسالمي فقد عرفه الدكتور محيي الدين عبد الحليم بقوله ":تزويد الجماهير بصفة عامة بحقائق الدين اإلسالمي
املستمدة من كتاب هللا وسنة رسوله ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،من خالل وسيلة إعالمية دينية متخصصة أو عامة ،بواسطة
قائم باالتصال ،لديه خلفية واسعة ومتعمقة في موضوع الرسالة التي يتناولها ،وذلك بغية تكوين رأي عام صائب يعي الحقائق الدينية
ويدركها ويتأثر بها في معتقداته وعباداته ومعامالته" (.)6
مفهوم مصطلح املؤسسات اإلعالمية كمركب وصفي.
ً
املؤسسات اإلعالمية" :هي مجموعة من النشاطات املتميزة يقوم بها أشخاص يؤدون بعض األدوار وفقا لبعض القواعد ...عبر الوسائل
اآلتية:
 .1الوسائل املقروءة :وتشمل كل ما هو مطبوع مثل :الجريدة ،املجلة ،الكتاب...،الخ.
( )1الكليات (معجم في املصطلحات والفروق اللغوية)-أيوب بن موس ى الكفوي( ،ص.)148
()2
الفروق في اللغة ،ص(.)190
()3
اإلعالم اإلسالمي( ،ص.)27
( )4اإلعالم والدعاية-عبداللطيف حمزة( ،ص.)76
()5
اإلعالم موقف( ،ص.)21
( )6اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العلمية( ،ص.)147
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 .2الوسائل املرئية املسموعة :وتشمل التلفزيون ،والتسجيالت املرئية الصوتية (فيديو كاست).
 .3الوسائل املسموعة :وتشمل اإلذاعة ،والتسجيالت الصوتية ،كاالسطوانات واالشرطة" (.)1

اهتمــام القــرآن باإلعــالم:
لقد لفت القرآن الكريم أنظار املسلمين إلى أهمية اإلعالم في نشر اإلسالم في وقت مبكر من نزوله ،بل كان األمر باستخدام اإلعالم
لنشر اإلسالم من أوائل ما نزل من القرآن الكريم ،وهو يشير إليه بمفهومه:
ََ
َٰٓ َ ۡ ه
 قوله تعالى َ :يأ ُّي َها ٱمل َّد ِثر  .ق ۡم فأ ِنذ ۡر[ املدثر1،2] :
ۡ ۡ
َ
َۡۡ
ٱسم َ هرب َك َّٱل ِذي َخ َل َق َ .خ َل َق ۡٱإل َ
ۡ َۡ ۡ
نس َن ِم ۡن َعل ٍق  .ٱق َرأ َو َر ُّب َك ٱألك َرم .
ِ
فإنها نزلت ۡ -على القول ال ۡراجح-بعد َنزول صدر سورة العلق  :ٱقرأ ِب ِ ِ
َ
َّٱل ِذي َع َّل َم بٱل َق َلم َ .ع َّل َم ٱإل َ
نس َن َما ل ۡم َي ۡعل ۡم.)2( 
ِ ِ
ِ
()3
و "اإلنذار :اإلعالم بموضع املخافة ليتقى" .
ۡ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ ه ۡ َ َ َ َ َ َ
َٰٓ َ ۡ ه
ه
ۡ
قال ابن القيم ":ملا نزل عليه َ يأ ُّي َها ٱمل َّد ِثر  .قم فأ ِنذر  .وربك فك ِبر  .و ِثيابك فط ِهر[ املدثر ، ]1-4 :شمر عن ساق الدعوة ،وقام في ذات
ً
ليال ونهارًا ،وسرًا وجهارًا ،وملا نزل عليه َ ف ۡ
ٱص َد ۡع ِب َما ت ۡؤ َمر[ الحجر  ،]94:فصدع بأمر هللا ال تأخذه فيه
هللا أتم قيام ،ودعا إلى هللا
()4
لومة الئم ،فدعا إلى هللا الصغير والكبير والحر والعبد والذكر واالنثى واألحمر واألسود والجن واإلنس. "...
()5
وأخذ يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج من كل عام ،يقول ":يا أيها الناس قولوا :ال إله إال هللا تفلحوا " .
َ
َۡۡ
 وقوله تعالى َ :وأ ِنذ ۡر َع ِش َيرَت َك ٱألق َ ِرب َين[ الشعراء ]214:
ً
فقد روي أنه ملا نزلت هذه اآلية صنع الرسول  لقريَ طعاما ،ثم بلغهم دعوة ربه (.)6
وروي عن ابن عباس رض ي هللا عنهما قال :ملا نزلت وأنذر عشيرتك األقربين ،صعد النبي  على الصفا ،فجعل ينادي ":يا بني فهر ،يا
ً
بني عدي-لبطون قريَ -حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوال لينظر ما هو ،فجاء أبو لهب وقريَ ،فقال:
ً
ً
صدقا ،قال":فإني ٌ
نذير بين
"أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغير عليكم ،أكنتم مصدقي؟" قالوا :نعم ،ما جربنا عليك إال
َٰٓ َ َ
َ
ً
َٰٓ َ ۡ
()7
َي َد ْي عذاب شديد" فقال أبو لهب :تبا سائر اليوم ،ألهذا جمعتنا؟ فنزلت َ :ت َّب ۡت َي َدا أ ِبي ل َهب َو َت َّب َ .ما أغ َنى َع ۡنه َماله َو َما ك َس َب" 
[املسد ]1،2
فصناعة الطعام ،والصعود على الصفا وسيلتان إعالميتان حديثتان عامتان جماهيريتان بميزان ذلك العصر لتبليغ دين هللا عزوجل
إلى أكبر عدد من الناس.
وفي هذا إشارة إلى أهمية اإلعالم ووسائله املختلفة في الدعوة إلى هللا ،وتصحيح املفاهيم وبناء األفكار والتصدي لقضايا االنحراف
والشذوذ والتطرف واإلرهاب والطائفية واملناطقية وغيرها من الدعوات العنصرية والفكرية الشاذة واملنحرفة التي سقط فيها بعض
شبابنا عبر هذه الوسائل اإلعالمية ،فإنه "ال يفل الحديد اال الحديد" (.)8

مظاهر اهتمام القرآن باإلعالم.
ويمكن إبراز هذا االهتمام من خالل الوسائل اإلعالمية التي شرعت إلعالم الناس والتواصل معهم مثل:
 .1األذان:
()9
وهو اإلعالم بدخول وقت الصالة .
ََ
َ
َ
َّ َ َّ َ
َ
 قال تعالى َ :وِإذا َن َاد ۡيت ۡم ِإلى ٱلصلو ِة ٱتخذوها هزوا ول ِعبا[ املائدة ]58:
( )1مفهوم اإلعالم ومؤسساته وخصائصه ووظائفه -موقع /منتديات علوم االتصال ،األحد 2011/3/6م (بتصرف).
()2
أنظر :البرهان-محمد بن عبدهللا الزركش ي(.)206،207/1
()3
تفسير ابن فورك-محمد بن الحسن بن فورك (.)76/3
( )4زاد املعاد في هدي خير العباد (.)12/3
()5
أنظر :الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام-عبدالرحمن بن عبدهللا بن أحمد السهيلي(.)38/4
()6
أنظر :دالئل النبوة-أبو نعيم أحمد بن عبدهللا األصبهاني ،رقم (.)425/1()1331
( )7أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب املغازي ،باب ( وأنذر عشيرتك األقربين ) ،رقم (.)111/6( )4770
()8
أنظر :مجمع األمثال-أحمد بن محمد امليداني (.)230/2
( )9أنظر :املبدع في شرح املقنع-إبراهيم بن محمد بن عبدهللا بن مفلح برهان الدين (.)285/1
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َ َّ َ
َ
َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ْ َ ۡ َّ
ٱّلل[الجمعة ]9:
ودي ِل
 وقال تعالى ِ :وإذا ن ِ
لصلو ِة ِمن يو ِم ٱلجمع ِة فٱسعوا ِإلى ِذك ِر ِ
وفي قصة األذان ما يوحي باهتمام القرآن باإلعالم:
ً
ً
فقد روى أنه  اهتم للصالة كيف يجمع الناس؟ فقيل له :انصب راية عند حضور الصالة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا ،فلم يعجبه
ذلك ،قال :فذكر له الق ْنع (يعني َّ
الش ُّبور) ( ، )1فلم يعجبه ذلك ،قال" :هو من أمر اليهود" ،قال فذكر له الناقوس ،فقال" :هو من أمر
النصارى" .فانصرف عبدهللا بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم ِل َه ِ هم رسول هللا  ،فأرى األذان في منامه ،قال :فغدا على رسول هللا ،
فأخبره ،فقال له يا رسول هللا إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني األذان ،قال :وكان عمر بن الخطاب  قد رآه قبل ذلك فكتمه
ً
عشرين يوما ،قال :ثم أخبر النبي  ،فقال له "ما منعك أن تخبرني" فقال :سبقني عبدهللا بن زيد فاستحييت ،فقال رسول هللا ": يا
بالل قم فانظر ما يأمرك به عبدهللا بن زيد فافعله" قال :فأذن بالل.)2( "...
 .2املساجد:
َ َ َّ
ٱّلل َأن ت ۡر َف َع َوي ۡذ َك َر ِفيهاَ
وت أ ِذن
فإنها باإلضافة إلى أنها دار عبادة ومؤسسة روحية لذكر هللا وعبادته ،كما قال تعالى ِ :في بي ٍ
َ َ
َّ َ َ َ َٰٓ َّ َ َ َ َن َ ۡ َ َ َ َّ
َ َّ ۡ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ٌ َ ۡ َّ َ
ۡ ه َ ۡ َٰٓ َ
ۡ
ٱّلل َوِإق ِام ٱلصلو ِة وِإيتا ِء ٱلزكو ِة يخافو يوما تتقلب ِف ِيه
ٱسمه يس ِهبح له ِف َيها ِبٱلغد ِو وٱألص ِال ِ .رجال ال تل ِه ِيهم ِتجرة وال بيع عن ِذك ِر ِ
َ
ۡٱلقلوب َو ۡٱأل ۡب َ
صر[ النور ]36،37:
َ َ َّ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ ْ َ َ َّ َ
ٱّلل أ َحدا[ الجن ]18:
ّلل فال تدعوا مع ِ
وقال تعالى :وأن ٱملس ِجد ِ ِ
فهي باإلضافة إلى ذلك وسيلة ،بل مؤسسة إعالمية :معرفية وعلميه وإخبارية.
ففي املسجد يتعلم املسلمون ويتثقفون ويتفقهون في دينهم.
ً
ً
وفي املسجد يجتمعون للتشاور في كل ما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم حربا وسلما.
وإلى املسجد يفزعون وقت الشدائد ،ويتخذون القرارات الحاسمة واملناسبة لكل ما يستجد في حياتهم.
وفي املسجد يتعارفون ويتناصحون ويتآلفون ويتعاونون على البر والتقوى.
وفي املسجد تعلن البيانات العسكرية ،والنتائج القتالية ،وبشائر النصر ،وكتب التاريخ مليئة بالشواهد املؤكدة لذلك ،مما يدل على
أن املساجد هي املؤسسة اإلعالمية الرائدة والناجحة في تغطية األحداث املستجدة في حياة املسلمين وتزويدهم باألخبار على كل
األصعدة.
 .3املنبر:
وهو وسيلة إعالمية جماهيرية عامة سواء عبر خطبة الجمعة أو غيرها..
ً
ً
وقد كان منبر رسول هللا " مكان توجيه ومركز تعليم ومقرا ألداء الخطبة ومحال لتعليم األمة.
واملمارسة اإلعالمية على املنبر من أبرز وسائل اإلعالم اإلسالمي ،وليس من املبالغة في ش يء إذا اعتبرناها من أهم عوامل نجاح العمل
اإلعالمي اإلسالمي الذي مارس دوره على مر العصور واألزمنة ،منذ انبثاق فجر الدعوة اإلسالمية.
ومما ال شك فيه أن املنبر في املسجد أعظم مؤسسة إعالمية اعتمدها اإلسالم للمسلمين ليرسلوا من خالله التوجيهات واإلرشادات
والنصائح ملختلف شؤونهم وأحوالهم الدينية والدنيوية ،ولجميع الناس ،والذي زاد من أهمية ارتباط مشروعيته بالصلوات املشروعة
لها الخطابة مثل الجمعة والعيدين ،واالستسقاء والخسوف والكسوف ونحو ذلك.
واملعهود من سيرة النبي عليه الصالة والسالم ،أن املنبر أقيم لتوجيه املجتمع في كل شأن من شؤون الناس الدينية والدنيوية ،وفي
مختلف املناسبات.
ً
ولو تتبعت أحداث السيرة النبوية الشريفة ،فإنك تجد ما يدل على ذلك بشكل واضح جلي ،فالنبي عليه الصالة والسالم ،يقوم خطيبا
في صحابته الكرام ،ليوجه إلى االلتزام باألمانة فيما وكل إليهم من مسؤوليات ،وعدم استغالل املسؤولية للمصالح الشخصية وظلم
ُّ
ً
اآلخرين ،فعن أبي حميد الساعدي  قال :استعمل رسول هللا  رجال من بني أسد يقال له :ابن الل ْت ِب َّية على صدقة ،فلما قدم قال:
هذا لكم وهذا أهدي إلي ،فقام النبي  على املنبر ،فحمد هللا ،وأثنى عليه ،ثم قال  ":ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول :هذا لك وهذا لي.
َّ
فهال جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم ال؟ والذي نفس ي بيده ال يأتي بش يء إال جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان
َ
ً
ً
ً ()4( )3
بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة َت ْي َعر" ،ثم رفع يديه حتى رأينا غ ْف َرَت ْني ِإ ْبط ْي ِه( :أال هل بلغت ثالثا) "
()1

الشبور :هو البوق ،لسان العرب-محمد بن مكرم بن علي بن منظور (.)300/8
( )2أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من األنصار ،باب األذان.)186/1( )498( ،
()3
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب األحكام ،باب العمال ،برقم (.)70/9( )7174
( )4املسجد في السنة النبوية بين اإلعالم والتعليم-الشيخ إرحابي محمد إرحابي-موقع /دليل املسجد.
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وهكذا كان  إذا رأى أو سمع ما يستاء منه يصعد املنبر ويقول "ما بال أقوام يقولون كذا وكذا" ( ،)1أو يذكر ما فعلوه ،وهكذا...
 .4الحــج:
وهو وسيلة إعالمية موسمية سنوية لاللتقاء بأكبر عدد من جماهير املسلمين ،حيث تتوحد املشاعر والشعائر والقلوب والقوالب.
ۡ
َ
ََ ه
ۡ َ ه َۡ َ
وك ر َجاال َو َع َلى ك هل َ
َّ
ض ِامر َيأ ِت َين ِمن ك ِ هل ف ٍ هج َع ِميق[ الحج ]27:
ِ
 قال تعالى :وأ ِذن ِفي ٱلن ِ
اس ِبٱلح ِج يأت ِ
قال الشافعي رحمه هللا ":فسمعت بعض من أرض ى من أهل العلم يذكر أن هللا تبارك وتعالى ملا أمر بهذا إبراهيم عليه السالم وقف على
املقام فصاح صيحة عباد هللا أجيبوا داعي هللا فاستجاب له حتى من في أصالب الرجال وأرحام النساء ،فمن حج البيت بعد دعوته فهو
ممن أجاب دعوته ،ووافاه من وافاه يقولون :لبيك داعي ربنا ،لبيك" (.)2
وقد استعمل الرسول  هذه الوسيلة اإلعالمية العامة في تبليغ الدعوة في مكة املكرمة ،وفي املدينة املنورة.
 أما في مكة
فقد روت كتب السير أن النبي  كان "يعرض نفسه على القبائل العربية في مواسم الحج وفي أسواقهم لحمايته حتى يبلغ دين هللا
ً
الذي أمر بتبليغه وكان يقول لهم ":هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كالم ربي" ( ،)3وقوله عليه الصالة والسالم
()5( )4
بسوق ذي املجاز ":يا أيها الناس قولوا ال إله إال هللا تفلحوا"
يقول املقريزي ":ثم عرض[أي الرسول  ]نفسه على القبائل أيام املوسم ودعاهم الى اإلسالم ،وهم :بنو عامر ،وغسان ،وبنو فزارة،
وبنو مرة ،وبنو حنيفة ،وبنو سليم ،وبنو نصر ،وثعلبه بن عكابة ،وكندة ،وكلب ،وبنو الحارث بن كعب ،وبنو عذرة ،وقيس بن
الخطيم ،وأبو الحيسر أنس بن أبي رافع ،وقد استقص ى الواقدي أخبار هذه القبائل قبيلة قبيلة ،ويقال :إنه  بدأ بكنده فدعاهم إلى
ً
ً
اإلسالم ،ثم أتى كلبا ،ثم بني حنيفة ،ثم بني عامر ،وجعل يقول ":من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشا قد
منعوني أن ابلغ رسالة ربي".
هذا وعمه أبو لهب وراءه يقول للناس ال تسمعوا منه فإنه كذاب ،وكان أحياء العرب يتحامونه ملا يسمعون من قريَ فيه :إنه كذاب،
ً
ً
إنه ساحر ،إنه كاهن ،إنه شاعر!! أكاذيب يفترونه بها حسدا من عند أنفسهم وبغيا ،فيصغي إليهم من ال تمييز له من أحياء العرب،
األ َّلباء فإنهم إذا سمعوا كالمه  وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله ٌ
حق وصدق ،وأن قومه يفترون عليه الكذب ،فيسلمون" (.)6
وأما ِ
 وأما في املدينة
ْ
َّ
إعالميي ِن جليلين لتغطية أداء مناسك الحج للعام التاسع للهجرة وإعالن البراءة من املشركين الذي
فقد استعملها  حين أرسل أبرز ِ
يتضمنه صدر سورة التوبة وهو:
َ َّ َ َ َ ُّ ه َ ۡ ۡ َ َ
ْ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰٓ ْ َ َّ ۡ َ ۡ ۡ ي َّ
ٱّلل َو َأنَّ
قوله تعالى َ :ب َرَٰٓا َءة هم َن َّ َ َ
ض أربعة أشهر وٱعلموا أنكم غير مع ِج ِز ِ
ِ
ِ
ٱّلل ورس ِول ِهۦَٰٓ ِإلى ٱل ِذين عهدتم ِمن ٱملش ِر ِكين  .ف َ ِسيحَوا ِفي ٱألر ِ
ۡ َ َ ََ
َ َّ َ ۡ َ ۡ َ ه ۡ ۡ َ َّ َّ َ َ َٰٓ ه َ ۡ
َ
َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َّ ۡۖ
ۡ
َّ
َّ َ ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
اس يوم ٱلح ِج ٱألكب ِر أن ٱّلل ب ِريء ِمن ٱملش ِر ِكين ورسوله ف ِإن تبتم فهو خير لكم
ٱّلل ورس ِول ِهۦَٰٓ ِإلى ٱلن
ٱّلل مخ ِزي ٱلك ِف ِرين  .وأذن ِمن ِ
ِ
َ َ
َ
ۡ ۡ
َّ
ين َع َه ُّ
ين َك َفر ْوا ب َع َذاب َأليم  .إ َّال َّٱلذ َ
ٱّلل َو َب هشر َّٱلذ َ
َ َ َّ َ ۡ َ ْ َ َّ َ ۡ
دتم هِم َن ٱملش ِر ِك َين ث َّم ل ۡم َينقصوك ۡم ش ۡئا َول ۡم
ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ
وِإن ت َول ۡيت ۡم فٱعلم َٰٓوا أنك ۡم غير م ۡع ِج ِزي ِ ِ ِ ِ
ۡ
ۡ
َ ۡ ْ ۡ ۡ
َ َ ََ َۡۡ
ي َظهر ْوا َع َل ۡيك ۡم َأ َحدا َف َأت ُّم َٰٓو ْا إ َل ۡيه ۡم َع ۡه َده ۡم إ َلى م َّدته ۡم إ َّن َّ َ
ٱنسل َخ ٱألشهر ٱلحرم فٱقتلوا ٱملش ِر ِك َين َح ۡيث
ٱّلل ي ِح ُّب ٱمل َّت ِق َين  .ف ِإذا
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ۡ َ ۡ ْ َ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ُّ ْ َ َ ۡ َّ َّ َ َ
ُّ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
َّ
ور
َو َجدتموهم وخذوهم وٱحصروهم وٱقعدوا لهم كل مرصد ف ِإن تابوا وأقاموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة فخلوا س ِبيلهم ِإن ٱّلل غف ر ِحيم
[التوبة ]5-1:
َه
َ
فقد روي أن أبا هريرة  ،قال ":بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤ ِذ ِنين يوم النحر ،نؤذن بمنى :أن ال يحج بعد العام مشرك وال
ً
يطوف بالبيت عريان" ،قال حميد بن عبدالرحمن :ثم أردف رسول هللا عليا ،فأمره أن يؤذن ببراءة" (.)7
قال ابن إسحاق ":ثم دعا علي بن أبي طالب فقال له ":أخرج بهذه القصة من صدر براءة ،وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى
:أنه ال يدخل الجنة كافر ،وال يحج بعد العام مشرك ،و ال يطوف بالبيت عريان ،ومن كان له عند رسول هللا عهد فهو إلى مدته" فخرج
علي يمتطي العضباء-ناقة رسول هللا -حتى أدرك أبا بكر بالطريق فلما رآه أبو بكر سأله :أأمير أم مأمور؟ قال :بل مأمور ،ثم مضيا"..
()1

أخرجه أبو داود في سننه من حديث عائشة رض ي هللا عنها ،في حسن العشرة.)237/5( )4790( ،
()2
األم-للشافعي (.)154/2
( )3أخرجه اإلمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبدهللا ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند جابر بن عبد هللا ،رقم (.)370/23( )15192
()4
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث طارق بن عبدهللا املحاربي ،باب الدليل على أن الكعبين هما الناتيان في جانب القدم ،رقم(،)123/1( )358قال أبو
الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد :رجاله ثقات ،وقال األلباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان:صحيح ،رقم(.)282/9()6528
( )5أهمية دارسة السيرة النبوية والعناية بها في حياة املسلمين-محمد بن محمد العواجي( ،ص.)31
()6
إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة واملتاع-أحمد بن علي املقريزي (.)49/1
( )7أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الصالة ،باب ما يستر من العورة ،رقم (.)82/1( )369
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( " )1أبو بكر-كما كلفه رسول هللا -يقيم للناس املناسك وعلي يؤذن في الناس بما أمر به ،ويقرأ على العرب صدر السورة التي فصلت
في أمرهم ،وأجهزت على الوثنية في بالدهم" (.)2
أما ما يفعله الروافض اليوم في موسم الحج من الفوض ى وترويع الحجاج ،فال عالقة له بالبراءة من املشركين ،بل هو الشرك بعينه
والوالء للكافرين والبراء من املؤمنين ،وهذا ما يؤكده الواقع املشاهد.

أهمية اإلعالم في بناء الفكر:
اإلعالم سالح ذو حدين ،ازدواجي الفعل والفاعلية ،واألثر والتأثير ،فكما هو وسيلة للبناء هو كذلك وسيلة للهدم ،وكما هو
وسيلة للخير هو كذلك وسيلة للشر.
اإلعالم اليوم يعد السلطة الرابعة بعد السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
 اإلعالم يصنع الرأي العام ويوجه الجماهير.
 اإلعالم يبني العقل ويصيغ الفكر ويشكل الرأي.
 اإلعالم أصبح اليوم مصدر املعرفة والعلم والفكر لجمهور الناس وعامتهم.
 اإلعالم وسيلة فاعلة للترويج ألي فكر ونجاحه.
 اإلعالم وسيلة جماهيرية لنشر املعلومات واألخبار.
 اإلعالم وسيلة للتسويق واإلقناع السياس ي والفكري وغيرهما.
 اإلعالم وسيلة جماهيرية للتثقيف والتوجيه.
 اإلعالم وسيلة جماهيرية للترفيه والترويح.
 اإلعالم وسيلة جماهيرية لنشر القيم واألخالق ،والعادات والتقاليد اإليجابية والسلبية.
 اإلعالم وسيلة جماهيرية للتعبير عن قضايا وهموم الشعوب.
 اإلعالم وسيلة فاعلة لالستقطاب الفكري املنحرف والعقدي الفاسد ،والعكس صحيح.
 اإلعالم وسيلة فاعلة للترويج لألفكار املنحرفة والعقائد الفاسدة ،وإقناع الناس بها :كاإللحاد ،والتطرف ،واإلرهاب،
والطائفية ،واملناطقية...،وغيرها والعكس صحيح.
 أصبح اإلعالم الوسيلة الوحيدة لتلقي املعلومات اإلخبارية املعرفية لدى الغالبية الساحقة من الناس.
 أصبح اإلعالم أهم وأخطر الوسائل في تشكيل سلوك الفرد والجماعة وتحديده وتوجيهه.
 أصبح اإلعالم الوسيلة الوحيدة للتثقيف لدى الغالبية العظمى من الناس.
ً
ً
ً
وبهذا يتبين أن مهمة اإلعالم في املقام األول فكر ٌية ومعرفية ،أي أنها تقوم ببناء الفرد والجماعة ً
بناء عقليا ومعرفيا وفكريا.
ومن هنا تأتي أهمية املؤسسات اإلعالمية في حياة األفراد واملجتمعات واألمم والشعوب.
وهذا هو مكمن الخطر الذي تشكله هذه املؤسسات اإلعالمية عندما توجه للهدم ،كما هو حال مغلبها اليوم.
ً
ً
يقول املستشرق اإلنجليزي َ(ه ِاملتون جب) وهو يستعرض أنجح الوسائل لتغريب املسلمين تغريبا حقيقيا ":للوصول إلى هذا التطور
األبعد ...الذي تصبح األشكال الخارجية بدونه مجرد مظاهر سطحية ،يجب أن ال ينحصر األمر في االعتماد على التعليم في املدارس،
ً
بل يجب أن يكون االهتمام األكبر منصرفا إلى رأي عام ،والسبيل الى ذلك هو االعتماد على الصحافة..
ً
ويقول :إن الصحافة هي أقوى األدوات األوروبية وأعظمها نفوذا في العالم اإلسالمي.
ً
ً
وعي منهم -أثرا
ويستطرد قائال :إن النشاط التعليمي والثقافي -عن طريق املدارس العصرية والصحافة -قد ترك في املسلمين-من غير ٍ
جعلهم يبدون في مظهرهم العام الدينيين إلى حد بعيد...
ً
ثم يعقب على ذلك بقوله :وذلك خاصة هو اللب املثمر في كل ما تكرت محاولة الغرب لحمل العالم اإلسالمي على حضارته من آثار.
ً
إن اإلسالم كعقيدة لم يفقد إال قليال من قوته وسلطانه ،ولكن اإلسالم كقوة مسيطرة على الحياة االجتماعية قد فقد مكانته ،فهناك
ً
ً
مؤثرات أخرى تعمل إلى جانبه وهي-في كثير من األحيان-تتعارض مع تقاليده وتعاليمه تعارضا صريحا ،ولكنها تشق طريقها بالرغم من

()1

السرة النبوية البن كثير-اسماعيل بن عمر بن كثير (.)69/4
( )2فقه السيرة-محمد الغزالي( ،ص.)418
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ً
ذلك إلى املجتمع اإلسالمي في قوة وعزم ...وبذلك فقد اإلسالم سيطرته على حياة املسلمين االجتماعية وأخذت دائرة نفوذه تضيق شيئا
ً
فشيئا حتى انحصرت في طقوس محدودة...
ويقرر جب :بأنه قد مض ى هذا التطور اآلن إلى مدى بعيد ،ولم يعد من املمكن الرجوع فيه وقد يبدو اآلن من املستحيل-مع تزايد
الحاجة إلى التعليم ،ومع تزايد االقتباس من الغرب-أن يصد هذا التيار أو يعاد اإلسالم إلى مكانته األولى من السيطرة التامة...
ً
وينتهي إلى القول :بأن العالم اإلسالمي سيصبح خالل فترة قصيرة ال دينيا في كل مظاهر حياته ،مالم يطرأ على األمور عوامل ليست في
الحسبان فتتغير اتجاه التيار" (.)1
()2
ومن هنا تأتي أهمية اإلعالم في بناء الفكروتحصين العقل وتتجلى في املهام اآلتية:
 .1تجديد الدعوة إلى التوحيد ،وهذه الدعوة ال تعني أن التوحيد غير موجود ،بل هو تذكير مستمر ينبغي أن يركز عليه الداعية
ً
اإلعالمي دائما.
ً
بعضا ،قال تعالى :إ َّال َّٱلذ َ
اص ۡو ْا ب ۡٱل َح هق َو َت َو َ
ٱلص ِل َح ِت َو َت َو َ
اص ۡو ْا ب َّ
ين َء َامن ْوا َو َعمل ْوا َّ
ٱلص ۡب ِر[ العصر ،]3:
 .2دعوة املسلمين بعضهم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وذلك بإرجاع املسلمين إلى جوهر اإلسالم وتشريعه الحكيم ،وتعميق ذلك في نفوسهم.
 .3دعوة غير املسلمين إلى الدخول في اإلسالم.
 .4الجمع بين تحريك اإليمان في نفوس املخاطبين واملجتمع اإلسالمي ،وإثارة الشعور الديني ،وبين إكمال الوعي وتنميته وتربيته.
 .5صيانة الحقائق الدينية واملفاهيم اإلسالمية من التحريف ،وإخضاعها للتصورات العصرية الغريبة.
 .6تحرير العقيدة مما قد يداخلها من أباطيل الخصوم وافتراءاتهم ،ومهمة رجل اإلعالم التصدي لهذه االفتراءات.
 .7الدعوة إلى التعلم؛ فالعلم طريق اإليمان.
 .8تصحيح املفاهيم الخاطئة ،كمفهوم الحرية ،واإلرهاب ،وحقوق اإلنسان...الخ.
ََ ََ َ ْ َ َ ۡ َ ْ
 .9الدعوة إلى الوحدة اإلسالمية ،فما أصاب املسلمين وما يصيبهم بسبب أنهم غير متحدين ،قال تعالى :وال تنزعوا فتفشلوا
ۡ
ۖ
َو َتذ َه َب ِريحك ۡم[ األنفال .]46:
 .10دعم اللغة العربية الفصحى والتمسك بالدعوة إليها فالفصاحة هي لغة القرآن.
 .11بعث الفكر األصيل والتماس منابعه في القرآن والسنة.
 .12تجلية محاسن اإلسالم ومزاياه وتقريب مفاهيمه وحقائقه حسب قدرات الناس ومداركهم.
 .13الربط بين الدين والعلم ،والعلم والدين واألخالق ،وبين الدين والتربية واملجتمع ،وبين الدين والدنيا.
 .14بث القيم واألخالق والفضائل والعادات اإلسالمية السليمة.
()3
 .15االهتمام بالجانب الترفيهي الهادف على قاعدة (ساعة وساعة) .

الخاتمة:
تم بحمد هللا وتوفيقه الفراغ من هذا البحث ( مؤسسات البناء الفكري في ضوء القرآن الكريم ) وقد جاء في مقدمة ،وتمهيد،
وخمسة مباحث ،وخاتمة.
ً ً
أما املقدمة ،فقد قدمت فيها تصورا أوليا لطبيعة البحث ،وعرضت فيها أسباب اختيار البحث ،وأهدافه ،واملنهج املستعمل في كتابته،
ومشكلته ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
وأما التمهيد ،فقد عرضت فيه مفهوم املؤسسات لغة واصطالحا ،ومفهوم البناء لغة واصطالحا ،ومفهوم الفكر لغة واصطالحا،
ً
ً
ومفهوم البناء الفكري كمصطلح مركب تركيبا وصفيا.
وأما املباحث الخمسة ،فقد اشتملت على خمس مؤسسات وهي :مؤسسة األسرة ،واملسجد ،واملؤسسات التعليمية ،والدعوية،
ً
ً
واإلعالمية ،وبينت في ه
كل منها مفهوم املؤسسة لغة واصطالحا ،واهتمام القرآن بها ،وأهميتها في بناء الفكر.
ٍ
وخلصت من هذا كله إلى:
مؤسسات يجب تفعيلها.
 أن للفكر في اإلسالم
ٍ
ْ
()1
هاملت ْون جب ،وآخرون ،ترجمة /محمد عبد الهادي أبو ريده( )220-214( ،بتصرف).
وجهه اإلسالمِ -
( )2اإلعالم اإلسالمي ،تعريفه وأهدافه والغاية منه-أ /محمد خير رمضان يوسف ،موقع /األلوكة الثقافية1435/11/1 ،هـ2014/8/27،م (بتصرف).
( )3طرف حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حنظلة  ،كتاب التوبة ،باب فضل دوام الذكر والفكر ، ...رقم (.)2106/4( )2750
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ً
 وأن بناء املسلم ً
بناء فكريا من أوائل القضايا – إن لم تكن األولى – التي اهتم بها اإلسلم ودعا إليها في أول ما نزل من القرآن على
اإلطالق.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
 وأن بناء املسلم ً
بناء فكريا يعد فريضة شرعية ،وضرورة إيمانية ،وعبادية ،وعقلية ،وفكرية ،وبالتالي ضرورة وطنية واجتماعية
لتوفير األمن الفكري ملجتمعاتنا وأبنائنا ،وتحصين شبابنا وحمايتهم من االنحراف الفكري ،والفساد العقدي ،والتطرف واإلرهاب،
ً
والتعصب الطائفي واملناطقي ،ومن الغزو الثقافي العارم عموما.
التوصيات:
ً
وختاما يوص ي الباحث بما يأتي:
 .1تفعيل املؤسسات الفكرية وتوجيهها للبناء الفكري ومواجهة االنحراف.
 .2التنسيق بين املؤسسات الفكرية املختلفة بهدف تحقيق وحدة البناء الفكري وتجنب التعارض واالزدواجية الفكرية التي تعاني
منها هذه املؤسسات.
 .3تثوير القرآن الكريم للتصدي للقضايا الفكرية املختلفة ومعالجتها.
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

املراجع:
 .1اإلبانة الكبرى :عبيد هللا بن محمد بن بطة العكبري ،تحقيق /رضا معطي ،وآخرون ،دار الراية .الرياض.
 .2إحياء علوم الدين :محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ،دار الفكر .بيروت ط1395 ،1هـ1975-م.
 .3األزمة الفكرية املعاصرة :طه جابر العلواني الدكتور ،الدار العاملية للكتاب اإلسالمي .الرياض ،ط1414 ،4هـ1994-م.
 .4أساس البالغة :محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري ،تحقيق /محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية .بيروت ،ط،1
1419هـ1998-م.
 .5أصول التربية اإلسالمية واساليبها في البيت واملدرسة واملجتمع ،عبد الرحمن النحالوي ،دار الفكر .ط1428 ،25هـ2007-م.
 .6أصول الدعوة :عبد الكريم زيدان ،مؤسسة الرسالة .بيروت ،ط1421 ،9هـ2001-م.
 .7اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العلمية :محيي الدين عبد الحليم الدكتور ،مكتبة الخانجي .الرياض ،دار الرفاعي ،ط1404 ،2هـ-
1984م.
 .8اإلعالم اإلسالمي :إبراهيم إمام الدكتور ،مكتبة األنجلو املصرية .القاهرة ،ط1980 ،1م.
 .9اإلعالم اإلسالمي ،تعريفه وأهدافه والغاية منه :محمد خير رمضان يوسف ،موقع /األلوكة الثقافية.
 .10إعالم الساجد بأحكام املساجد :محمد بن عبدهللا بن بهادر الزركش ي ،تحقيق /مصطفى املراغي ،املجلس األعلى للشؤون
اإلسالمية .ط1416 ،4هـ1996-م.
 .11اإلعالم موقف :محمود محمد سفر ،الناشر ،تهامة .جدة ،ط1402 ،1هـ1982-م.
 .12اإلعالم والدعاية :عبد اللطيف حمزة ،دار الفكر العربي .القاهرة ،ط1398 ،2هـ1978-م.
 .13األم :محمد بن إدريس بن العباس الشافعي ،دار املعرفة .بيروت1410 ،هـ1990-م.
 .14إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة واملتاع :أحمد بن علي بن عبد القادر املقريزي ،تحقيق /محمد عبد
الحميد النميس ي ،دار الكتب العلمية .بيروت ،ط1420 ،1هـ1999-م.
 .15أهمية دراسة السيرة النبوية والعناية بها في حياة املسلمين :محمد بن محمد العواجي ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف.
 .16ببيئات التربية اإلسالمية :عباس محجوب ،الجامعة اإلسالمية .املدينة املنورة ،ط1400 ،12هـ.
 .17بدائع الفوائد :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ،دار الكتاب العربي .بيروت.
 .18البدع والنهي عنها :محمد بن وضاح بن بزيع القرطبي ،تحقيق /عمرو بن عبد املنعم سليم ،مكتبة ابن تيمية .القاهرة ،ط،1
1416هـ.
 .19البرهان في علوم القرآن :محمد بن عبدهللا بن بهادر الزركش ي ،تحقيق /محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية،
ط1376 ،1هـ1957-م.
 .20بناء املجتمع اإلسالمي :نبيل السما لوطي الدكتور ،دار الشروق .ط1418 ،3هـ1998-م.
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 .21البيت السعيد وخالف الزوجين :صالح بن عبدهللا بن حميد ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
 .22تاج العروس :محمد بن محمد مرتض ى الزبيدي ،دار الهداية.
 .23تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري :عبدهللا بن يوسف الزيلعي ،تحقيق /عبدهللا بن عبدالرحمن السعد ،دار ابن خزيمة.
الرياض ،ط1414 ،1هـ.
 .24تعريف املؤسسة التعليمية :هبة كامل ،موقع /موضوع أكبر موقع عربي بالعالم.
 .25التعريفات :علي بن محمد بن محمد بن علي الجرجاني ،دار الكتب العلمية .بيروت ،ط1403 ،1هـ1983-م.
 .26التعليم والتعلم في القرآن :حامد عبده الهول ،مكتبة الفالح .الكويت ،ط1401 ،1هـ1981-م.
 .27تفسير ابن فورك :محمد بن الحسن بن فورك األنصاري ،تحقيق /عالل عبدهللا القادر بندويَ ،جامعة أم القرى .ط،1
1430هـ2009-م.
 .28تفسير الشعراوي :محمد متولي الشعراوي ،مطابع أخبار اليوم1997 ،م.
 .29التفسير القرآني للقرآن :عبدالكريم يونس الخطيب ،دار الفكر العربي .القاهرة.
 .30التفسير القيم (ابن القيم) :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ،تحقيق /مكتب الدراسات والبحوث العربية
واإلسالمية ،بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان .دار مكتبة الهالل .بيروت ،ط1410 ،1هـ.
 .31التفسير الوسيط للقرآن الكريم :محمد طنطاوي ،دار نهضة ،ط1997 ،1م1998-م.
 .32تفسير مجاهد :مجاهد بن جير املخزومي ،تحقيق /محمد عبد السالم الدكتور ،دار الفكر اإلسالمي الحديثة .مصر ،ط،1
1410هـ1989-م.
 .33تنظيم اإلسالم للمجتمع :محمد أبو زهرة ،دار الفكر العربي .القاهرة1965 ،م.
 .34تهذيب اللغة :محمد بن أحمد بن األزهري ،تحقيق /محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي .بيروت ،ط2001 ،1م.
 .35التوقيف على مهمات التعاريف :محمد املدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفين املناوي ،عالم الكتب .القاهرة ،ط1410 ،1هـ-
1990م.
 .36تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان :عبد الرحمن بن ناصر بن عبدهللا السعدي ،تحقيق /عبد الرحمن بن معال
اللويحق ،مؤسسة الرسالة .بيروت ،ط1420 ،1هـ2000 ،م.
 .37الثقافة اإلسالمية :عزمي طه السيد وآخرون ،دار املناهج للنشر والتوزيع .عمان-األردن1430 ،هـ2010-م.
 .38جامع األحاديث :عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي .طبع على نفقة (حسن عباس زكي الدكتور).
 .39جامع البيان في تأويل القرآن :محمد بن جرير الطبري ،مؤسسة الرسالة1420 ،هـ2000-م.
 .40الجامع ألحكام القرآن :محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ،تحقيق /أحمد البردوني ،وآخرون ،دار الكتب املصرية .القاهرة،
ط1384 ،2هـ1964-م.
 .41جمهرة األمثال :الحسن بن عبدهللا بن سهل العسكري ،دار الفكر .بيروت.
 .42جمهرة اللغة :محمد بن الحسن بن دريد األزدي ،دار العلم للماليين .بيروت ،ط1987 ،1م.
 .43الحاوي الكبير :علي بن محمد بن محمد املاوردي ،تحقيق /الشيخ علي محمد معوض ،دار الكتب العلمية .بيروت ،ط،1
1419هـ1999 ،م.
 .44حلية األولياء وطبقة األصفياء :أحمد بن عبدهللا بن أحمد األصبهاني ،السعادة .مصر1394 ،ه-ـ1974م.
 .45دستور العلماء (جامع العلوم في اصطالح الفنون) :عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري ،دار الكتب العلمية .بيروت ،ط،1
1421هـ2000-م.
 .46الدعوة اإلسالمية دعوة عاملية :محمد الراوي ،مكتبة الرشد .الرياض1411 ،هـ.
 .47الدعوة اإلسالمية ،أصولها ووسائلها :أحمد غلوش الدكتور ،دار الكتاب .بيروت1987 ،م.
 .48الدعوة اإلصالحية في بالد نجد على يد اإلمام محمد بن عبد الوهاب وأعالمها من بعده :عبدهللا بن محمد بن عبد املحسن
املطوع ،دار التدمرية .ط1424 ،3هـ2004-م.
 .49دالئل النبوة ألبي نعيم :أحمد بن عبدهللا بن أحمد األصبهاني ،تحقيق /محمد رواس قلعه جي ،وآخرون ،دار النفائس .بيروت،
ط1406 ،2هـ1986-م.
 .50دالئل النبوة :أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى البيهقي ،دار الكتب العلمية .بيروت.
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 .51دور األسرة في إعداد القائد الصغير :هاني السيد العزب ،املجموعة العربية للتدريب والنشر2015 ،م.
 .52دور املسجد في الوقاية من التطرف (ورقة عمل) :جمعان حمود العصيمي ،امللتقى العلمي لكلية العلوم االجتماعية بجامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،الفترة من (1438- 18-17هـ .موقع /السكينة.
 .53رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ،تحقيق /عبدهللا بن محمد املديفر ،مطابع الشرق
األوسط .الرياض ،ط1420 ،1هـ.
 .54الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام :عبدالرحمن بن عبدهللا بن أحمد السهيلي ،تحقيق/-عمر عبدالسالم
السالمي ،دار احياء التراث العربي .بيروت ،ط1421 ،1هـ2000-م.
 .55زاد املعاد في هدي خير العباد :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ،مؤسسة الرسالة .بيروت ،ط1415 ،27هـ1994-م.
 .56سنن ابن ماجة :محمد بن ماجة القزويني ،تحقيق /محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية.
 .57سنن أبي داود :سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ،تحقيق /محمد محيي الدين عبدالحميد ،املكتبة العصرية .بيروت.
 .58سنن الترمذي :محمد بن عيس ى بن َس ْورة بن موس ى الترمذي ،تحقيق /بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي .بيروت1998 ،م.
 .59السنن الكبرى :أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،تحقيق /محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية .بيروت ،ط1424 ،3هـ-
2003م.
 .60السيرة النبوية (البن كثير) :إسماعيل بن عمر بن كثير ،تحقيق /مصطفى عبد الواحد ،دار املعرفة .بيروت1395 ،هـ1976-م.
 .61السيرة النبوية (للندوي) :علي أبو الحسن بن عبد الحي الندوي ،دار ابن كثير .دمشق،ط1425 ،12هـ.
 .62شعب اإليمان :أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،تحقيق /عبد العلي عبد الحميد حامد الدكتور ،مكتبة الرشد .الرياض ،ط،1
1423هـ2003-م.
 .63صحيح ابن حبان :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ،تحقيق /شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة .بيروت ،ط1408 ،1هـ-
1988م.
 .64صحيح ابن خزيمة :محمد بن إسحاق بن خزيمة ،تحقيق /محمد مصطفى األعظمي الدكتور ،املكتب اإلسالمي .بيروت.
 .65صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل البخاري ،تحقيق ،محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة .ط1422 ،1هـ.
 .66صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،تحقيق /محمد فؤاد عبد الباقي ،دار التراث العربي .بيروت.
 .67الصواعق املرسلة في الرد على الجهمية املعطلة :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ،تحقيق /علي بن محمد الدخيل
هللا ،دار العاصمة .الرياض ،ط1408 ،1هـ.
 .68العلم إثار فكر وعقل :موقع /سما اإلسالم.
 .69العين :الخليل بن أحمد الفراهيدي ،تحقيق /د .مهدي املخرومى وآخرون ،دار ومكتبة الهالل .بيروت.
 .70فتح القدير :محمد بن علي الشوكاني ،دار الكلم الطيب .بيروت ،ط1414 ،1هـ.
 .71الفروق اللغوية :الحسن بن عبدهللا بن سهل العسكري ،تحقيق /محمد إبراهيم سليم ،دار العلم والثقافة .القاهرة.
 .72فقه السيرة :محمد الغزالي السقا ،دار القلم .دمشق ،ط1427 ،1هـ.
 .73الفوائد :محمد بن ابي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ،دار الكتب العلمية .بيروت ،ط1393 ،2هـ1973-م.
 .74في ظالل القرآن :سيد قطب ،دار الشروق .بيروت ،ط1412 ،17هـ.
ً
 .75القاموس الفقهي لغة واصطالحا :سعدي أبو حبيب الدكتور ،دار الفكر .دمشق ،ط1408 ،2هـ1988 ،م.
 .76القاموس املحيط :محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،مؤسسة الرسالة .بيروت ،ط1426 ،8هـ2005-م.
 .77الكليات :أيوب بن موس ى الحسيني القريمي الكفوي ،مؤسسة الرسالة .بيروت.
 .78لسان العرب :محمد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري ،دار صادر .بيروت ،ط1414 ،3هـ.
 .79املبدع في شرح املقنع :إبراهيم بن محمد بن عبدهللا برهان الدين ،دار الكتب العلمية .بيروت1418 ،هـ1997-م.
 .80مجلة إسالمية املعرفة-املعهد العالمي للفكر اإلسالمي :عمان ،األردن.
 .81مجلة املنار الثقافية الدولية االلكترونية.
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Abstract:
This research (the institutions of intellectual construction in the light of the Holy
Quran) included an introduction, a preface, and five questions, a conclusion.
As for the introduction, it provided a visual perception of the nature of the research,
and was presented during the selection of the subject of research, its importance, its
objectives ,,, its Verdath, problem, previous studies, and research plan.
As for the extension, it presented the concept of linguistic and scientific
institutions, the concept of construction, unity and the word.
The five mabahiths are: the family, the mosque, the educational institutions, the da'wa,
the media, and the façade in its entirety
And concluded from all this that the thought in Islam institutions must be activated,
and that the building of the Muslim intellectual construction of the exploits.
The Muslim has built the intellectual behind his struggle, his passion, his
passion, his curiosity, his tears, his family, his drabness, and vice versa.
Keywords: Institutions of Intellectual Construction, intellectual wars.
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امللخص:
إن االختالف من القضايا التي يساء فهمها واستيعابها ،لكن إذا تتلمذنا لخطاب الشرع ،وبذلنا الجهد ،بل ستفرغنا الوسع ،في تتبع
موارد هذه القضية في نصوص الوحي ،واجتهادات علماء الصناعة األصولية ،على مستوى التنظير والتقعيد ،وعلى مستوى التفعيل
واملمارسة ،يتضح لنا النظر الشرعي للحق في االختالف وشرعيته ،وشرعية االختالف –وفق النظر الشرعي -تتأسس على أصول تكوينية،
ومقاصد تشريعية.
اقتضت إرادة هللا التكوينية ،أن يكون الناس مختلفين في عقولهم ،ومداركهم ،وميوالتهم النفسية ،واستعداداتهم الفطرية،
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ ً
ً
اس أ َّمة َو ِاح َدة (﴾..هود ،)118 :وهذا االختالف ال دخل لهم فيه ،بل هو طبيعي
وقدراتهم الجسمية  ..يقول تعالى﴿ :ولو شاء ربك لجعل الن
ه
1
فيهم ،مخلوق فيهم ابتداء ،مركوزا في فطرهم ،يقول ابن عاشور" :االختالف دائم بينهم ألنه من مقتض ى ما جبلت عليه العقول"  ،وحكم هللا
به عليهم في األزل ،وبناء على ما سبق ،فإن لالختالف اإلنساني أصول تكوينية ،ومقاصد تشريعية ،عليها تتأسس شرعية االختالف ،والحق
فيه ،فاهلل عز وجل أراد االختالف كونا ،وحكم به بين الناس ،سواء كان اختالفا في األديان ،والشرائع ،واألفكار ،..أو في األلوان ،واأللسن،
والقبائل ،...فكل ذلك مشيئة إلهية قدرية كونية ،لكن وجه اإلنسان إلى تلمس مقاصد هذا االختالف التشريعية ومنها :التعارف والتعاون ،..
وقد جاء في الشرع ما يدل على هذه املقاصد والتنبيه عليها ،في سياقات مختلفة ،وأهم هذه السياقات :سياق تنبيه الخلق إلى أن اختالف
الشعوب والقبائل مقصده التعارف ،وسياق اختالف الظواهر الكونية مقصده التكامل ،والجمال ،واهتداء اإلنسان إلى اإليمان بوحدانية
هللا وبوجوده .
الكلمات املفتاحية :االختالف اإلنساني ،األصول التكوينية ،املقصد الشرعي.

املقدمة:
إن االختالف من القضايا التي يساء فهمها واستيعابها ،لكن إذا تتلمذنا لخطاب الشرع ،وبذلنا الجهد ،بل ستفرغنا الوسع ،في تتبع
موارد هذه القضية في نصوص الوحي ،واجتهادات علماء الصناعة األصولية ،على مستوى التنظير والتقعيد ،وعلى مستوى التفعيل
واملمارسة ،يتضح لنا النظر الشرعي للحق في االختالف وشرعيته ،وشرعية االختالف –وفق النظر الشرعي -تتأسس على أصول تكوينية،
ومقاصد تشريعية.
اقتضت إرادة هللا التكوينية ،أن يكون الناس مختلفين في عقولهم ،ومداركهم ،وميوالتهم النفسية ،واستعداداتهم الفطرية ،وقدراتهم
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ ً
ً
اس أ َّمة َو ِاح َدة (﴾..هود ،)118 :وهذا االختالف ال دخل لهم فيه ،بل هو طبيعي فيهم،
الجسمية  ..يقول تعالى﴿ :ولو شاء ربك لجعل الن

 -1التحرير والتنوير ،محمد الطاهر ابن عاشور ،الدار التونسية ،بدون طبعة1984( ،م).189/12 ،
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مخلوق فيهم ابتداء ،مركوزا في فطرهم ،يقول ابن عاشور" :االختالف دائم بينهم ه
ألنه من مقتض ى ما جبلت عليه العقول" ،1وحكم هللا به
عليهم في األزل ،يقول اإلمام الشاطبي في شأن االختالف الواقع بين الخلق أنه" :سبق به القدر حتم عليهم ما هم عليه من االختالف".2
لكن هذه اإلرادة التكوينية في اختالف الناس ،وتباينهم في األفكار واملعتقدات  ،..لها مقاصد تشريعية ،ومصالح إنسانية يجب أن
تعرف ،ألن معرفتها تساعد على فهم االختالف ،وتدبيره ،واالستفادة منه ،يقول السعدي" :ومن عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدر ذلك
االختالف لئال يقع التشابه فيحصل االضطراب ويفوت كثير من املقاصد واملطالب".3
وبناء على ما سبق ،فإن لالختالف اإلنساني أصول تكوينية ،ومقاصد تشريعية ،عليها تتأسس شرعية االختالف ،والحق فيه ،فاهلل
عز وجل أراد االختالف كونا ،وحكم به بين الناس ،سواء كان اختالفا في األديان ،والشرائع ،واألفكار ،..أو في األلوان ،واأللسن ،والقبائل،...
فكل ذلك مشيئة إلهية قدرية كونية ،لكن وجه اإلنسان إلى تلمس مقاصد هذا االختالف التشريعية ومنها :التعارف والتعاون  ،..وقد جاء في
الشرع ما يدل على هذه املقاصد والتنبيه عليها ،في سياقات مختلفة ،وأهم هذه السياقات :سياق تنبيه الخلق إلى أن اختالف الشعوب
والقبائل مقصده التعارف ،وسياق اختالف الظواهر الكونية م قصده التكامل ،والجمال ،واهتداء اإلنسان إلى اإليمان بوحدانية هللا
وبوجوده ..
وبالوقوف على األصول التكوينية لالختالف ،ومقاصده التشريعية ،وفق النظر الشرعي ،يتم االهتداء لحقيقة االختالف ،وشرعيته،
وبذلك نؤسس لفهم جديد لالختالف اإلنساني ،متجاوزين بذلك كل دعاوى الصراع والصدام والنزاع  ،..إلى مفاهيم أخرى تستمد أصالتها
من القرآن والسنة ،وهي :التدافع ،واملسارعة للخيرات ،والتعاون ،والتعارف ..
وعليه نتناول مضامين هذه الورقة بالدراسة والتحليل ،في مقدمة ،ومحورين اثنين ،وخاتمة:
املقدمة:
املحور األول :األصول التكوينية لالختالف:
أوال :اختالف الظواهر الكونية:
ثانيا :اختالف الشرائع السماوية والوضعية:
ثالثا :اختالف االدراكات العقلية:
رابعا :اختالف امليوالت النفسية:
املحور الثاني :املقاصد التشريعية لالختالف:
أوال :التعاون على البر والتقوى:
ثانيا :التعارف الثقافي والتبادل الحضاري:
ثالثا :االبتالء واالختبار:
رابعا :اهتداء اإلنسان إلى اإليمان الحق:
خامسا :اهتداء اإلنسان إلى حقيقة االختالف:
الخاتمة:

املحور األول :األصول التكوينية لالختالف:
لالختالف اإلنساني أصول تكوينية تؤسس لشرعيته ،هذه األصول تعتبر مداخل لفهم االختالف ،وفقهه الفقه الصحيح ،ومن هذه
األصول :اختالف الظواهر الكونية والطبيعية ،واختالف الشرائع السماوية والوضعية ،واختالف االدراكات العقلية ،واختالف امليوالت
النفسية.
أوال :اختالف الظواهر الكونية:
 -1التحرير والتنوير ،محمد الطاهر ابن عاشور ،الدار التونسية ،بدون طبعة1984( ،م).189/12 ،
2

 -االعتصام ،الشاطبي ،ضبطه وصححه :أحمد عبد الشافي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1408( ،1/ه1988/م)(.17-16 /1 ،بتصرف).

3

 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،السعدي(ت1376:هـ) ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420( ،1/هـ2000/م)،.639/1
42
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إن اإليمان بشرعية اختالف الناس واألمم  ،..يستلزم اإليمان بأصل اختالف الظواهر الكونية ،ألنه املقدمة األولى املؤسسة لشرعية
االختالف في القرآن الكريم ،وممهدة لقبوله ،واالعتراف به بين البشرية ،فمن أنكر هذه الحقيقة ،سينكر اختالف الناس واألمم  ..ضرورة.
اختالف الظواهر 1الكونية مشيئة إلهية ،أرادها الحق سبحانه كونا ،تأسيسا لشرعية االختالف والتنوع والتباين ،واآليات القرآنية
الدالة على هذا األصل الكلي كثيرة ،وما يميز الخطاب القرآني الدال على هذا األصل أمران:
األمر األول :ورود الخطاب في سياق حجاجي برهاني ،لذلك عبر ال خطاب القرآني عن هذه الظواهر الكونية ب"اآليات" ،أي "اآليات
الكونية القدرية بمعنى العالمة".2
واألمر الثاني :داللة الخطاب بالنص الصريح على هذا األصل ،من غير اجتهاد ،وال تكلف تأويل.
ولوضوح هذه الحقيقة وجالئها في الخطاب القرآني ،يمكن لقارئ القرآن الكريم الوقوف على هذا املعنى بغض النظر عن مستواه
الفكري ،أو ثقافته الشرعية ،نقتصر على ذكر بعضها على سبيل التمثيل ال الحصر:
َْ
َ َ َ ََ َ
ْ َْ
َّ َ َ
ْ َ
َّ
قال تعالى﴿ :إ َّن في َخ ْلق َّ َ
ْ
َ
اب﴾(آل عمران ،)190:وقال تعالى﴿ :وما ذرأ لكم ِفي
ات ِأل ِولي األلب
ات َواأل ْر
ض َواخ ِتال ِف الل ْي ِل َوالن َه ِار آل َي ٍ
الس َماو ِ
َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َْ ً ْ
َ َ َّ
َّ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ َّ َّ
ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ
وشات َو َّ
الن ْخلَ
ْ َْ
ات وغير معر ٍ
ات معروش ٍ
ض مخت ِلفا أل َوانه ِإن ِفي ذ ِلك آلية ِلقو ٍم يذكرون﴾(النحل ،)13:وقال تعالى﴿ :وهو ال ِذي أنشأ جن ٍ
األر ِ
َ َ َ
َ َّ ْ َن َ ُّ َّ َ َ َ
ْ
َو َّ
ان متش ِاب ًها َوغ ْي َر متش ِاب ٍه﴾(اإلنعام )141:فمختلفا أكله هي حال من الزرع ،عامة ،وأن النخل والجنات
الز ْر َع مخ َت ِل ًفا أكله والزيتو والرم
كذلك يصيبها هذا االختالف ،واملقصود التذكير بعجيب خلق هللا ،وهي سنة االختالف في الطبيعة.
فهذه اآليات -وغيرها كثير في القرآن ،-وإن تعددت سياقاتها ،وتنوعت عباراتها ،تدل على معنى مشترك ،مفاده تنبيه املجتمع اإلنساني،
وخصوصا أولو األلباب ،والعقول ،والفطر السليمة ،إلى هذا االختالف الحاصل في الظواهر الكونية ،وإعالمهم بهذه الدالئل ،والحجج
الحسية الظاهرة املختلفة ،التي يقوم عليها فهم وفقه االختالف في الرؤية القرآنية.
خلق هللا تعالى الظواهر الكونية مختلفة ،ويظهر ذلك من التقابل ،والتباين ،التضاد املوجود بينها ،فكل ما في العالم ،إن خال من
ََ
َ َّ
َ
الضد أو املثل ،فإنه ال يخلوا من التركيب – جوهر وعرض -يقول الراغب األصفهاني في قوله تعالىَ :
﴿و ِم ْن ك ِ هل ش ْي ٍء خل ْق َنا َز ْو َج ْي ِن ل َعلك ْم
َت َذ َّكر َ
ون﴾(الداريات .." :)49:فبين أن كل ما في العالم زوج من حيث أن له ضدا أو مثال ما أو تركيبا ما بل ال ينفك بوجه من تركيب ،وإنما
ذكر ههنا زوجين تنبيها أن الش يء وإن لم يكن له ضد وال مثل فإنه ال ينفك من تركيب جوهر وعرض وذلك زوجان" ،3في هذه اآلية داللة على
زوجية املخلوقات عامة.
4
يمكن حصر اختالف الظواهر الكونية -بعد االستقراء  -في جانبين اثنين :األول :جانب الشكل ،والثاني :جانب :الوظيفة.

 -1واملقصود بالظواهر ،كل ما ظهر بارزا للبصر والبصيرة ،من غير خفاء ،تقول ظهر الشيئ :إذا حصل على ظهر األرض ،من غير خفاء ،وعكسه ما يقع في بطن
َْ
َ َ
ْ
ً
األ ْر ْ َ َ
ََ
ظاه َرة
األرض فيخفى ،والظهر ضد البطن ،وجاء هذا املعنى في القرآن الكريم كقوله تعالى﴿ :أ ْو أ ْن يظ ِه َر ِفي
ض الفساد﴾(غافر )26:وقولهِ ﴿ :نعمه ِ
ِ
َّ
َ ًَ
ْ ََ ه
الدين ك هله﴾(التوبة )33:ه
يصح أن يكون من البروز  ..ينظر:
﴿ليظ ِه َره على ِ ِ ِ ِ
باطنة﴾(لقمان )20:يعني بالظ ِاه َر ِة :ما نقف عليها ،وبالباطنة :ما ال نعرفها .. ،وقولهِ :
و ِ
املفردات في غريب القرآن ،الراغب األصفهانى(ت 502:هـ) ،تحقيق :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية ،دمشق ،بيروت ،ط1412( ،1/هـ) ،مادة:
ظهر ،ص .541-540:معجم ألفاظ القرآن الكريم ،وضع :مجمع اللغة العربية ،اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث ،جمهورية مصر العربية ،القاهرة،
(1409ه1989/م) ،مادة( :ظ ه ر) ،ص .732 :مختار الصحاح ،الرازي(ت666:هـ) ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد ،املكتبة العصرية ،الدار النموذجية ،بيروت،
صيدا ،ط1420( ،5/هـ1999/م) ،مادة( :ظ ه ر) ،ص.197:
 -2يقول الشنقيطي" :أن لفظ "اآلية" يطلق في اللغة على معنيين :األول :إطالق "اآلية" بمعنى العالمة وهو املشهور في كالم العرب ،والثاني :بمعنى الجماعة يقال
جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم .أما إطالقها في القرآن الكريم على معنيين أيضا :األول :إطالق اآلية على الشرعية الدينية ،كآيات القرآن العظيم ،ومنه قوله هنا:
َّ َ ْ
َّ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
﴿ت ْل َك َآيات َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ه
الل ْيل َو َّ
الن َه ِار
﴿إن ِفي خل ِق السماو ِ
ض واخ ِت ِ
ِ
ِ
الف ِ
ات واألر ِ
اّلل نتلوها عليك ِبالح ِق﴾ .وأما الثاني :فهو إطالق اآلية على اآلية الكونية القدرية كقوله تعالىِ :
َْ
َ
األ ْل َ
اب﴾(آل عمران .)190:أما اآلية الكونية القدرية فهي بمعنى اآلية اللغوية التي هي العالمة ،ألن اآليات الكونية عالمات قاطعة ،على أن خالقها هو
ب
ي
ول
أل
يات
آل
ٍ
ِ
ِ
ِ
ال رب املعبود وحده .وأما اآلية الشرعية الدينية ،فقال بعض العلماء :إنها أيضا من اآلية التي هي العالمة ،ألن آيات هذا القرآن العظيم ،عالمات على صدق من
جاء بها ،ملا تضمنته من برهان اإلعجاز ،أو ألن فيها عالمات يعرف بها مبدأ اآليات ومنتهاها .وقال بعض العلماء إنها من اآلية بمعنى الجماعة ،لتضمنها جملة
وجماعة من كلمات القرآن وحروفه" .ينظر :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،محمد األمين الشنقيطي(ت1393:هـ) ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان،
(1415هـ1995/م)( .188-187/7 ،بتصرف).
 -3املفردات في غريب القرآن ،األصفهانى ،مادة :زوج ،ص.385 :
4
 يقول الغزالي االستقراء" :عبارة عن تصفح أمور جزئية ،لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات  ."..املستصفى من علم األصول ،الغزاليالطوس ي(ت ،)505:دراسة وتحقيق :محمد سليمان األشقر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط1417( ،1/ه1997/م).103/1 ،
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شرعية االختالف اإلنساني :األصول التكوينية واملقاصد التشريعية

حممد الصادقي العماري

َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
الل ْيل َو َج َع ْل َنا َآ َي َة َّ
الن َه ِار
يبين القرآن الجانبين معا الختالف الظواهر الكونية في قوله تعالى﴿ :وجعلنا الليل والنهار آيتي ِن فمحونا آية ِ
ْ ًَ ََْ َ ًْ
ضال ِم ْن َ ِرهبك ْم (﴾..اإلسراء )12:فالليل والنهار مختلفان في الشكل :الليل مظلم ،والنهار مبصر ،ومختلفان في الوظيفة :الليل
مب ِصرة ِلتبتغوا ف
َ َ َ َّ َ ْ َ ً َ ْ َ َ ْ ً
َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ
ً
ْ
ه
ْ
َ
سكن وراحة للناس ﴿وجعل الليل سكنا﴾(األنعام ،)96:والنهار للعمل وابتغاء الرزق ﴿ ..آية النه ِار مب ِصرة ِلتبتغوا فضال ِمن ِربكم﴾.
ْ َ
ْ َ ْ َّ َ َ َ َ
َّ
َ
َ
َّ
ات ِل َق ْو ٍم َي ْس َمعو َن﴾(األنعام )23:يقول
وقال تعالى في آية أخرىَ ﴿ :و ِمن آ َي ِات ِه َمنامك ْم ِبالل ْي ِل َوالن َه ِار َو ْاب ِتغاؤك ْم ِمن فض ِل ِه ِإن ِفي ذ ِلك آل َي ٍ
الطبري" :ومن حججه عليكم أيها القوم ،تقديره الساعات واألوقات ،ومخالفته بين الليل والنهار ،فجعل الليل لكم سكنا تسكنون فيه،
ه
لتصرفكم في معايشكم والتماسكم فيه من رزق ربكم".1
وتنامون فيه ،وجعل النهار مضيئا
3
2
واختلفت ألوان وأشكال الخلق في األرض ،من الدواب ،والطيور ،والشجر  ..اختالفا في الطباع ،والهيئات ،واملناظر ،يقول تعالى في
َ َ َ ََ َ ْ ْ َ
األ ْ ض م ْخ َتل ًفا َأ ْل َوانه إ َّن في َذل َك َ َآل َي ًة ل َق ْوم َي َّذ َّكر َ
ون﴾(النحل)13:
ِ ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ذلك﴿ :وما ذرأ لكم ِفي ر ِ
بل تختلف الوظيفة بالنسبة للظاهرة الكونية الواحدة ،كتصريف الرياح ،التي يرسلها هللا تعالى مرة نافعة تأتي باملطر وتبشر به:
َ ْ ََ َ ْ ْ َ هَ َ َ ه
﴿م َثل َما ي ْنفقو َن في َهذه ْال َح َياة ُّ
ات َوِلي ِذ َيقك ْم م ْن َر ْح َم ِت ِه﴾(الروم ،4)46:ومرة حارة ،ومرة باردة َ
الد ْن َيا
الري
اح مب ِش َر ٍ
ِ
﴿و ِمن آي ِات ِه أن ير ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
سل ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ه
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ك َمث ِل ِر ٍيح ِف َيها ِص ٌّر أصابت ح ْرث قو ٍم﴾(آل عمران ،)117:ومرة طيبة ﴿هو ال ِذي يس ِيرك ْم ِفي الب ه ِر وال َبح ِر حتى ِإذا كنت ْم ِفي الفل ِك وج َرين ِب ِه ْم
َ
ْ
َ
َ
اب﴾(ص ،)36:ومرة عقيمة َ
الر َيح َت ْجري ب َأ ْمره ر َخ ًاء َح ْيث َأ َ
ص َ
﴿ف َس َّخ ْرَنا َله ه
﴿و ِفي َع ٍاد ِإذ
ِب ِر ٍيح ط ِهي َب ٍة َوف ِرحوا ِب َها﴾(يونس ،)22:ومرة لينة
ِ ِ ِِ
ِ
َ َ
َ
َْ
ٌ
َ ْ ٌ َ
َأ ْر َس ْل َنا َع َل ْيهم ه َ ْ َ َ
اصف َو َج َاءهم امل ْوج ِم ْن ك ِ هل َمك ٍان َوظ ُّنوا أ َّنه ْم
الريح الع ِقيم﴾(الذاريات ،)41 :ومرة عذابا تدمر كل ش يء بأمر ربها ﴿ج َاءت َها ِريح ع ِ
ِ ِ
َ
أ ِحيط ِب ِه ْم﴾(يونس.5)22:
جعل القرآن الكريم اختالف هذه الظواهر في أشكالها ،ووظائفها أمرا ضروريا يقول ولي هللا الدهلوي" :أما هيئات الكواكب :فمن
تأثيرها ما يكون ضروريا كاختالف الصيف والشتاء ،وطول النهار وقصره باختالف أحوال الشمس ،وكاختالف الجزر واملد باختالف القمر
.6"..
كلها آيات كونية تؤسس لشرعية الختالف ،بثها الحق سبحانه في اآلفاق ،ألهل العقول واأللباب ،عالمات مختلفة في الشكل
والوظيفة ،تعرف اإلنسان بخالقه ،وترشده إلى فهم الحكمة من اختالفها ،وتعددها ،فاختالف هذه العوالم إشارة قرآنية قوية على
االعتراف باالختالف ،والتأسيس لشرعيته.
وبهذا تكون هذه الرؤية التأسيسية ،قد جعلت من االختالف في الظواهر الكونية سنة من سنن هللا ،وآية من آياته ال تبديل لها وال
تحويل  ..يقول رشيد رضا أن من أصول شريعة القرآن الخاصة" :بيان أن للكون سننا مطردة تجري عليها عوامله العاقلة وغير العاقلة".7
ثانيا :اختالف الشرائع السماوية والوضعية:
يؤسس القرآن الكريم لشرعية االختالف اإلنساني ،باختالف الشرائع بين األفراد ،والجماعات ،واألمم  ،..فلم يشأ بإرادته التكوينية
ْ
ً
8
﴿لك ٍ هل َج َعل َنا ِم ْنك ْم
القدرية أن يكون الناس أمة واحدة ،على شريعة واحدة ،واالستدالل على هذا املعنى كثير جدا في القرآن  ،يقول تعالىِ :
ش ْر َع ًة َوم ْن َه ً
اجا﴾(املائدة ،)48:يروي الصنعاني عن معمر عن قتادة .." :الدين واحد ،والشريعة مختلفة".9
ِ
ِ
1

 جامع البيان في تأويل القرآن ،أبو جعفر الطبري(ت310:هـ) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420( ،1/هـ2000/م).87/20 ، -2تفسير مقاتل بن سليمان ،أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي(ت150:ه) ،تحقيق :أحمد فريد ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،ط،1/
(1424ه2003/م).215/2 ،
 -3أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،القاض ي البيضاوي(ت 791:ه) ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه :محمد صبحي بن حسن حالق ومحمود أحمد
األطرش ،دار الرشيد ،دمشق ،بيروت ،مؤسسة اإليمان ،بيروت ،لبنان ،ط1421( ،1/ه2000/م).255/14 ،
( -4الحجر. )22:
( -5اإلسراء. )69:
 -6حجة هللا البالغة ،شاه ولي هللا الدهلوي ،حققه وراجعه :السيد سابق ،دار الجيل ،ط1426( ،1/ه2005/م).51/1 ،
 -7تفسير القرآن الحكيم (تفسير املنار) ،محمد رشيد رضا(ت1354:هـ) ،الهيئة املصرية العامة للكتاب1990( ،م)56/1 ،
َ
َ
ْ
َ
َ
-8
َّ َ َّ
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ ه َ ْ َّ َ َ َّ َ َ
اس
َ قال تعالى﴿ :ولو شاء ربك لجعل الناس أمة و ِاحدة وال يزالون مخت ِل ِفين ِإال من ر ِحم ربك وِلذ ِلك خلقهَم وتمت ك ِلمة ِربك ألمألن جهنم ِمن ال ِجن ِة والن ِ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َّ ً َ َ ً َ َ
َ َ ْ َ َ َّ
ُّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ َّ ْ ْ َ ْ َ ونَ
َ
ْ
ْ
أج َم ِعين﴾(هود﴿ ،)119-118 :ولو شاء اّلل لجعلكم أمة و ِاحدة ول ِكن ي ِضل من يشاء ويه ِدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعمل ﴾(النحل﴿ ،)93:ولو شاء اّلل
ََ
َّ َ َ
َ
َّ َ َ
ً َ
َ َ
ً
ً
ً
ََ َ
َ
﴿ول ِك ْن
﴿ول ْو ش َاء اّلل ل َج َعلك ْم أ َّمة َو ِاح َدة﴾(املائدة،)48:
ل َج َعله ْم أ َّمة َو ِاح َدة َول ِك ْن ي ْد ِخل َم ْن َيشاء ِفي َر ْح َم ِت ِه َوالظ ِاملون َما له ْم ِم ْن َو ِل ه ٍي َوال َن ِص ٍير﴾(الشورى،)8:
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ
َ
َ
يعا َأ َف َأ ْن َت ت ْكره َّ
األ ْرض ك ُّله ْم َجم ً
الن َ
اس َح َّتى َيكونوا م ْؤ ِم ِن َين ﴾(يونس)99:
ي ِض ُّل َم ْن َيشاء َو َي ْه ِدي َم ْن َيشاء﴾(النحل﴿ ،)93:ولو شاء ربك آلمن من ِفي
ِ
ِ
ِ
9
 تفسير القرآن لإلمام عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني(،ت211:ه) ،تحقيق :مصطفى مسلم محمد ،مكتبة الرشد ،اململكة العربية السعودية ،الرياض ،ط،1/(1410ه1989/م).192/1 ،
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َ ْ
﴿ج َعل َنا﴾ فيه داللة على اإلرادة التكوينية القدرية ،ألن الجعل في القرآن الكريم إذا أضيف إلى هللا تعالى فهو على معنيين:
وقوله تعالى
1
األول :بمعنى الخلق ،والثاني :بمعنى التصيير ،واملعنى األول هو األصل في الجعل  ،وبذلك يكون اختالف الناس في الشرائع واملناهج جعل
اإللهي.
ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ
َ ه َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ً َ ْ
َ
اّلل على ما رزقهم ِمن ب ِهيم ِة األنع ِام﴾ ،وقوله تعالى:
ويقول تعالى تأكيدا لهذا املعنى وتكميال﴿ :وِلك ِل أم ٍة جعلنا منسكا ِليذكروا اسم ِ
َ ه َ ْ َ َ َ ٌَ َ ََ
َ ََْ ْ َ ً
ْ َ َ ْ َّ
َ
ٌ
َ َ َ َّ َ
َ
َ
َ
َ
ْ َْ
اّلل
اجد يذكر ِفيها اسم ِ
﴿لك ِ هل أ َّم ٍة جعلنا َمنسكا ه ْم ن ِ
ِ
اسكوه فال ين ِازعنك ِفي األم ِر﴾ ،وقوله تعالى﴿ :له ِدمت صو ِامع و ِبيع وصلوات ومس ِ
َ
ً
ك ِثيرا﴾ ،ويعلق ابن تيمية على اآليات السابقة بقوله" :فبين أنه هو جعل املناسك وذكر مواضع العبادات كما ذكر في البقرة الوجهة التي
َ َ
َ َ َ َ
َ ه ْ َ ٌ َ َه َ َ ْ َ
ْ َْ
ات﴾(البقرة ،)148:ويقول تعالى﴿ :ق ْل ك ٌّل َي ْع َمل َعلى ش ِاكل ِت ِه ف َرُّبك ْم أ ْعلم
يتوجهون إليها" 2قال تعالى﴿ :وِلك ٍل ِوجهة هو موِليها ف
است ِبقوا الخي َر ِ
َ
ً
ِب َم ْن ه َو أ ْه َدى َس ِبيال﴾(اإلسراء )84:ويروي الرازي عن الزجاج أن معنى "الشاكلة :الطريقة واملذهب".3
فاهلل عز وجل جعل لكل أمة شرعة ومنهاج ،فكان بذلك لليهود شريعة ومنهاج ،وللنصارى شريعة ومنهاج ،وللمسلمين شريعة ومنهاج،4
َ َْ ْ َ ً
ناسكوه﴾(الحج )67 :يقول ولي هللا الدهلوي" :يعني شريعة هم عاملون بها".5
﴿لك ِ هل أ َّم ٍة جعلنا َمنسكا ه ْم ِ
يقول تعالىِ :
فهذه إرادة تكوينية قدرية وليست تشريعية ،ألن الحق سبحانه ال يحبها ،ولم يأمر بها شرعا ،فالحق سبحانه يحب كل ما يأمر به
شرعا ويرضاه يقول الباقالني" :الرضا بالش يء هو املدح له والثناء عليه واإلثابة عليه وكونه دينا وشرعا ،وهللا تعالى ال يرض ى الكفر بمعنى أنه
ال يمدحه وال يثيب عليه وال يرض ى كونه دينا وشرعا ،دون إرادة وجوده وخلقه ،فاعلم ذلك"" ،6فإن هللا تعالى قض ى باملعاص ي والكفر،
بمعنى أنه أراده وخلقه ،وقدره ،وال يجوز أن يكون بمعنى أمر به واختاره دينا وشرعا وال مدحه وال يثيب عليه .7"..
ويقول األشعري" :فإن قال قائل :فهل قض ى هللا تعالى املعاص ي وقدرها؟ قيل له نعم ،بأن خلقها ،وبأن كتبها وأخبر عن كونها" ،8فاهلل
ْ
ََ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ً َ ْ ه َ ْ ْ
س﴾(األعراف ،)179:وخلق بعضهم للعبادة ﴿ َو َما خل ْقت ال ِج َّن
عز وجل خلق كثيرا من الخلق لجهنم ﴿ولقد ذرأنا ِلجهنم ك ِثيرا ِمن ال ِج ِن و ِ
اإلن ِ
َ ْ ْ َ َّ
س ِإال ِل َي ْعبدو ِن﴾(الذاريات.9)56:
اإلن
و ِ
ويقول أبو يعلى الحنبلي" :وهللا تعالى قض ى املعاص ي والكفر وقدرهما بمعنى خلقهما وكتبهما على الخلق وأعلمهم بهما ،وأخبرهم عنهما
ال على معنى أنه أمر بهما ،وحكم بإيجابهما وإلزامهما ،وأراد أن يكون الكفر منهم غير آمر به ،وال نقول أراد لهم الكفر ،ألن هذا يوهم أنه
َ
ََ
ْ َ
َ
أباحه لهم وجعله حالال  ..ويدل عليه قوله تعالى﴿ :ق ْل أعوذ ِب َر ِ هب ال َفل ِق ِم ْن ش ه ِر َما خل َق﴾(الفلق )2-1:فبين أن الشر خلق له".10
والشرائع السماوية على كثرتها يقول اإلمام الشوكاني" :لم يبق بأيدي أهل امللل منها فيما وجدناه عندهم بعد البحث عن ذلك ومزيد
الطلب له ،إال التوراة ،والزبور ،واإلنجيل ،وكتب نبوات أنبياء بني إسرائيل".11
وا لقرآن الكريم لم يقتصر في خطابه على ذكر أصحاب الشرائع السماوية ،بل ذكر إلى جانبهم شرائع وضعية ،واملتأمل في الخطاب
ين َهادوا َو َّ
ين َآ َمنوا َو َّالذ َ
اإللهي يجده ذكر فئات االختالف ومسمياتها ،ودعاهم إلى ضوابط تدبير اختالفاتهم يقول تعالى﴿ :إ َّن َّالذ َ
الن َ
صا َرى
ِ
ِ ِ
َّ َّ َ َ
َ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ
َ َّ َن َ َّ َ َ ى َ ْ َ َ َ َّ
َ َّ َ َ
اّلل
﴿إن ال ِذين آ َمنوا وال ِذين هادوا والص ِابئو والنصار من آمن ِب ِ
والص ِاب ِئين من آمن ِب ِ
اّلل واليو ِم اآل ِخ ِر (﴾..البقرة ،)62:ويقول تعالىِ :
 -1ينظر :نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ،جمال الدين ابن الجوزي(ت597:ه) ،تحقيق :محمد عبد الكريم كاظم الراض ي ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،سوريا ،ط1987/1407( ،3/م) ،ص.229-228 :
2
 مجموع الفتاوى ،ابن تيمية الحراني(ت728:هـ) ،تحقيق :عبد الرحمان بن محمد بن القاسم ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية،اململكة العربية السعودية1416( ،ه1995/م)..114/19 ،
 -3مفاتيح الغيب(التفسير الكبير) ،الرازي(ت604:ه) ،دار الفكر ،ط1401( ،1/ه1981/م).37/21 ،
 -4املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية(ت ،) 546:تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط،1/
(1422ه2001/م).200/2 ،
 -5حجة هللا البالغة ،شاه ولي هللا الدهلوي.159/1 ،
 -6اإلنصاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به ،القاض ي الباقالني(ت403:ه) ،تحقيق :محمد زاهد بن الحسن الكوثري ،املكتبة األزهرية للتراث ،ط،2/
(1421ه2000/م) ،ص.159:
 -7نفسه ،ص.160:
8
 كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ،اإلمام أبي الحسن األشعري(ت330:ه) ،صححه وقدم له وعلق عليه :حمودة غرابة ،مطبعة مصر1955( ،م)،ص .81:اإلبانة عن أصول الديانة ،أبي الحسن األشعري(ت330:ه) ،دار ابن زيدون ،بيروت ،لبنان ،ط ،1/بدون طبعة ،بدون تاريخ ،ص.46:
 -9كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ،االشعري ،ص.113:
 -10املعتمد في أصول الدين ،القاض ي أبي يعلى الحنبلي ،تحقيق :وديع زيدان حداد ،دار املشرق ،بيروت ،ط1986( ،1/ه) ،ص.129 :
11
 إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات ،محمد بن علي الشوكاني(1250ه) ،صححه وضبطه :مجموعة من العلماء ،بإشراف الناشر،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1404( ،1/ه1984/م) ،ص.5:
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َّ َّ َ َ
َ َْْ َْ
َ َْ
الصابئ َين َو َّ
ين َأ ْش َركوا إ َّن َّ َ
وس َو َّالذ َ
َ َّ َ َ
َ
الن َ
اّلل َي ْف ِصل
ص َارى واملج َ ِ
﴿إن ال ِذين آ َمنوا وال ِذين هادوا و َّ ِ ِ
ِ
واليو ِم اآل ِخ ِر (﴾َ..املائدة ،)69:ويقول تعالىِ :
ْ
َب ْي َنه ْم َي ْو َم ال ِق َي َام ِة (﴾..الحج.1)17:
فالخطاب القرآني يذكر املسلمين ،واليهود ،والنصارى ،وهم أهل شرائع سماوية ،ويضيف إليهم الصابئة وهم ليسوا أهل شريعة
سماوية ،واملجوس وهم عبدة النار ،والذين أشركوا ،ويدعو الجميع إلى ضوابط تدبير هذا االختالف الحاصل بينهم وهي :طرفان وواسطة،
فأما الطرفان :فاألول :اإليمان باهلل تعالى ،والثاني :اإليمان باليوم اآلخر ،أما الواسطة فهي :النبوة.
األمر ا لذي يحيل املتدبر للقرآن الكريم على حقيقة قرآنية ،ضمن نظرية متكاملة لفقه شرعية االختالف ،تؤسس الختالف الشرائع
السماوية ،واألديان الوضعية تبعا ،وفق اإلرادة واملشيئة التكوينية ،وتضع لهذه اإلرادة واملشيئة التكوينية ضوابط تشريعية –ضمن فقه
االئتالف ،-من أجل ضبط وإحكام اإلرادة التكوينية باإلرادة التشريعية.
واالستقراء آليات الكتاب الحكيم ،يدلنا على هذا األصل الكلي املؤسس لشرعية لالختالف ،وهو اختالف البشرية في الشرائع،
واألديان الوضعية ،وأن هذا األصل تقتضيه إرادة هللا التكوينية ال التشريعية ،ألن األمر الشرعي يقتض ي الدخول في اإلسالم ،الرسالة
الخاتمة التي جاء بها محمد صلى هللا عليه وسلم.
ثالثا :اختالف االدراكات 2العقلية:3
االختالف اإلنساني مشيئة إلهية ،الختالف املدارك والعقول اإلنسانية التي ركبها فيهم ،4فهي في أصل خلقتهم يقول ابن عاشور في
َّ َ َ
ً
ً
َ َ
قوله تعالىَ ﴿ :ول ْو ش َاء اّلل ل َج َعلك ْم أ َّمة َو ِاح َدة﴾(النحل )93:اقتضت " :مشيئة هللا تعالى أن يخلق الناس على هذا االختالف الناش ئ عن
اختالف أحوال التفكير ومراتب املدارك والعقول" ،5فاالختالف يتأسس على اختالف العقول في الفهم واإلدراك للحقائق.6
 -1قد يتبادر للفهم من ظاهر هذه اآليات ،نجاة اليهود ،والنصارى ،والصابئون ،واملجوس ،والذين أشركوا إذا آمنوا باهلل ،واليوم اآلخر ،وعملوا الصالحات ،وإن لم
يتبعوا خاتم األنبياء محمد صلى هللا عليه وسلم ،ولم يعترفوا بنبوته ،ولم يعتنقوا رسالته ،لكن املتتبع لسياقها ،وما يتلوها من آيات ،يجد على أن اآليات بصدد
تفنيد مزاعم اليهود والنصارى ،وليست بصدد التشريع لهاذه الشرائع بعد بعثة الرسول الكريم ،وإن كانت فيها إشارة إلى إقرار االختالف واإليمان بمشروعيته في
الدنيا ،والقرآن يدعوا البشرية جمعاء إلى اعتناق اإلسالم ،واتباع الرسول الخاتم ،وهذا ما نعتقده ،لكن الحكم في اآلخرة إلى هللا.
 -2والتعبير بأن حقائق العلوم تدرك بالعقول ،متداول عند أهل الصناعة األصولية ،يقول الجويني" :القول في العلوم ومداركها وأدلتها  ..فإنا سنسد حقائق العلوم
إلى مدارك العقل" .البرهان في أصول الفقه ،الجويني(ت478:هـ) ،تحقيق :عبد العظيم الديب ،دولة قطر ،ط1399( ،/ه) .111/1 ،ويقول الغزالي العقل" :الصفة
الباطنة التي يتميز بها اآلدمي عن البهائم حتى أدرك بها حقائق األمور" .إحياء علوم الدين ،ومعه املغني عن حمل األسفار في األسفار ،الغزالي(ت505:ه) ،دار ابن
"اإلدراك وهو اللقاء
حزم ،بيروت ،لبنان ،ط1426( ،1/ه2005/م) ،ص َ .105:ويقول الرازي أن هناك ألفاظ يظن بها أنها مرادفة للعلم وهي ثالثون ومنهاِ :
َ َّ َ ْ َ َ
ون﴾ ُّ
ال أ ْ
والوصول يقال أدرك الغالم وأدركت الثمرة قال تعالىَ ﴿ :ق َ
(الش َع َر ِاء )61:فالقوة العاقلة إذا وصلت إلى ماهية املعقول وحصلتها كان
ص َحاب موس ى ِإنا ملدرك
ذلك إدراكا من هذه الجهة" .مفاتيح الغيب ،للفخر الرازي .222/2 ،ويقول املاوردي" :واعلم أن بالعقل تعرف حقائق األمور ويفصل بين الحسنات والسيئات".
أدب الدنيا والدين ،املاوردي(ت450:هـ) ،شرح وتعليق :محمد كريم راجح ،ط1405( ،4/ه1985/م) ،ص .8:ويقول ابن رشد العقل" :ليس هو أكثر من إدراك
املوجودات بأسبابها ،فمن رفع األسباب فقد رفع العقل" .تهافت الفالسفة ،ابن رشد ،تحقيق :سليمان دنيا ،دار املعارف ،مصر ،ط1964( ،1/م) ،ص.785:
 -3الراغب األصفهاني والسمين الحلبي ،يذكران لنا إطالقان للعقل في القرآن الكريم :اإلطالق األول" :القوة املهيئة لقبول العلم" بمعنى :القوة العاقلة في اإلنسان،
أي ما يطلق عليه الفقهاء "مناط التكليف" ،واإلطالق الثاني" :العلم املستفاد من تلك القوة" بمعنى :املعقول املدرك واملستفاد بواسطة القوة العاقلة .ينظر:
املفردات في غريب القرآن ،األصفهانى ،مادة :عقل ،ص . 578-577:عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ ،السمين الحلبي(ت756:ه) ،تحقيق :محمد باسل
عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1417( ،1/ه1996/م).107/3 ،
 -4والقصود بالعقل في هذه الدراسة ،العقل "اآللة" أو "الغريزة" أو "الصفة" أو "أداة اإلدراك" أو "القوة املهيئة لقبول العلم" ،وهي "مناط التكليف" ،وكل هذه
األلفاظ تعبيرات للعلماء ،وخصوصا األصوليين منهم ،على هذه القوة املدركة في اإلنسان .ينظر :املفردات في غريب القرآن ،األصفهانى ،مادة :عقل ،ص-577:
 .578العقل وفهم القرآن ،الحارث املحاسبي(ت243:ه) ،تحقيق :حسين القوتلي ،دار الفكر ،ط1391( ،1/ه1971/م) ،ص .201 :املستصفى من علم األصول،
الغزالي .64/1 ،املسودة في أصول الفقه ،آل تيمية ،الجد :مجد الدين عبد السالم بن تيمية(ت652:هـ) ،األب :عبد الحليم بن تيمية(ت682:هـ) ،االبن الحفيد:
أحمد بن تيمية(ت728:هـ) ،تحقيق :أحمد بن إبراهيم عباس الذروي ،دار الفضيلة ،الرياض ،ط1422( ،1/ه2001/م) ،ص .981:البرهان في أصول الفقه،
الجويني .113-112/1 ،املنخول من تعليقات األصول ،،الغزالي(ت505:ه) ،تحقيق :الدكتور محمد حسن هيتو ،دار الفكر ،دمشق ،ط1400( ،2/ه1980/م)،
ص.45:
 -5التحرير والتنوير ،ابن عاشور.267/14 ،
6
 وقسم طه عبد الرحمان العقل إلى :العقل املجرد ،والعقل املسدد ،والعقل املؤيد .ينظر :الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ،طه عبد الرحمان ،املركز الثقافيالعربي ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط2005( ،1/م) ،ص.66:
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َْ
َ
ََ َ
يعا َأ َف َأ ْن َت ت ْكره َّ
األ ْرض ك ُّله ْم َجم ً
الن َ
اس َح َّتى َيكونوا م ْؤ ِم ِن َين
﴿ول ْو ش َاء َرُّب َك آل َم َن َم ْن ِفي
ويقول محمد رشيد رضا في قوله تعالى:
ِ
ِ
ِ
(﴾..يونس" )101-99:علم هللا تعالى رسوله بهذه اآليات أن من سننه في البشر أن تختلف عقولهم وأفكارهم في فهم الدين وتتفاوت أنظارهم
في اآليات الدالة عليه فيؤمن بعض ويكفر بعض .1"..
ويقول الغزالي في رده على من أنكر تفاوت العقول بين الناس" :قد اختلف الناس في تفاوت العقل ،وال معنى لالشتغال بنقل كالم من
قل تحصيله  ،2"..ويقول أبو سليمان املنطقي" :منازل الناس متفاوتة في العقل وأنصباؤهم مختلفة فيه" ،3فما يراه شخص أمرا عقليا
منطقيا ،قد يخالفه غيره في عقالنيته ومنطقيته.
4
فإن هللا تعالى خلق العقل في اإلنسان بإرادته التكوينية ،يقول اإليجي" :قال الحكماء أول ما خلق هللا تعالى العقل"  ،وليس هو من
فعل اإلنسان ،أكرمه به ليميز بين األشياء وأضدادها يقول الشافعي إن هللا تعالى" :صوب االجتهاد  ..مما فرض عليهم منه ،بالعقول التي
ركب فيهم ،املميزة بين األشياء وأضدادها".5
ونقل الزركش ي هذا املعنى عن الشافعي وشرح الصيرفي له" :قال الصيرفي في شرحها :بين الشافعي أن العقل معنى ركبه هللا في اإلنسان
أي خلقه فيه ال أنه فعل اإلنسان كما زعم بعض الناس" ،6فثبت أن العقل جعل إلهي ركبه هللا تعالى في اإلنسان ،فكان "االختالف دائم
بينهم ه
ألنه من مقتض ى ما جبلت عليه العقول ".7
نجد في الواقع املحسوس امللموس اختالف الناس في اإلدراك العقلي ،فبعضهم أكثر إدراكا من بعض ،يقول ابن عاشور" :العقالء
متفاوتون في إدراك الواضح على قدر القرائح والعلوم" ،8وهذا يدل داللة واضحة على تفاوت العقول بين الناس ،إذ لو كانت متساوية ملا
وجد ذلك االختالف ،والدراسات الحديثة توصلت إلى تعدد الدكاءات واختالفها ،إال أن الواقع البشري أكبر دليل على االختالف والتفاوت في
العقول بين الجنس البشري ،واختالف العقول أدى بالتالي إلى اختالف النتائج العلمية.
مع أن العقل البشري يختلف حسب التأثيرات الناتجة عن املحيط ،والبيئة ،والجو ،والعادات ،والتقليد  ..إلى غير ذلك من التأثيرات الخارجية ،..
زيادة على أن من هذه التأثيرات ما هو إيجابي نافع ،ومنها ما هو سلبي ضار ،فتتعدد املذاهب ،واملناهج ،والفلسفات ،والعقالنيات ..
فإن العقول اإلنسانية تتفاوت وتختلف في النظر إلى الحقائق ،بحسب موقع كل إنسان ،فموقع العالم غير موقع الجاهل ،وموقع من تعود
البرهان غير موقع من تعود الجدل واملناظرة ،وكالهما غير من تعود املوعظة .9..
فإذا ثبت تفاوت الخلق في اإلدراك العقلي للحقائق ،وثبت أن ذلك واقع فيهم بإرادته التكوينية ،فإن هذا االختالف في العقول موقع في اختالفات
كثيرة ،هو أصل قوي من أصول شرعية االختالف في الخطاب القرآني.
رابعا :اختالف امليوالت النفسية:
حكمت إرادة هللا تعالى التكوينية على الناس باالختالف ،وذلك لخضوع اإلنسان إلى شهواته ،وميوالته النفسية ،والعاطفية  ،..بغض النظر عن
ْ َ
كونها مباحة ،أو غير مباحة ،وأشار القرآن الكريم إلى هذه اإل ادة بقوله تعالى :هي َن ل َّلناس ح ُّب َّ
الش َه َوات م َن ه َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
اط ِير امل َق ْنط َر ِة ِم َن
ر
النس ِاء والب ِنين والقن ِ
ِ ِ ِ
﴿زِ ِ ِ

 -1الوحي املحمدي ،ثبوت النبوة بالقرآن ودعوة شعوب املدينة إلى اإلسالم دين األخوة اإلنسانية والسالم ،محمد رشيد رضا ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،
ط1406( ،3/ه) ،ص.274:
2
 إحياء علوم الدين ،ومعه املغني عن حمل األسفار في األسفار ،الغزالي ،ص.103: -3أخبا ر العلماء بأخيار الحكماء ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي(ت646:هـ) ،تحقيق :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،ط1426( ،1/هـ2005/م) ،ص.71:
 -4كتاب املواقف ،عضد الدين أحمد اإليجي ،تحقيق :عبد الرحمن عميرة ،دار الجيل ،بيروت ،ط1997( ،1/م).684/2 ،
 -5الرسالة ،الشافعي(ت204:ه) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مكتبة الحلبي ،مصر ،ط ،1/بدون طبعة ،بدون تاريخ1358( ،ه1940/م).24/1 ،
 -6البحر املحيط في أصول الفقه ،الزركش ي الشافعي(ت794:ه) ،حرره :عبد القادر عبد هللا العاني ،راجعه :عمر سليمان األشقر ،وزارة األوقاف والشئون
اإلسالمية ،الكويت ،ط1413( ،2/ه1992/م).84/1 ،
 -7التحرير والتنوير ،ابن عاشور.189/12 ،
 -8أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ،ابن عاشور ،الشركة التونسية ،تونس ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،ط1985( ،2/م) ،ص.21 :
9
 أزمة العقل املسلم ،عبد الحميد أحمد أبو سليمان ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،سلسلة إسالمية املعرفة( ،)9هيرندن ،فيرجينيا ،الواليات املتحدةاالمريكية ،ط1412( 1،/ه1991/م) ،ص.138:
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ْ َْ
ُّ ْ َ َ َّ ْ َ
َّ َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
آب﴾(آل عمران )14:يقول الزمخشري" :املزين هو هللا
الذه ِب وال ِفض ِة والخي ِل املسوم ِة واألنع ِام والحر ِث ذ ِلك متاع الحي ِاة الدنيا واّلل ِعنده حسن امل ِ
َّ
ات﴾ جعل األعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهاة محروصا على االستمتاع بها .1"..
سبحانه وتعالى لالبتالء ﴿ ..ح ُّب الش َه َو ِ
فإن "الحرص والتعلق بالشهوات واألهواء –وخاصة فيما هو مباح منها -تختلف آراء الناس وتصرفاتهم واختياراتهم" ،2والشهوة" :أقدم القوى
وجودا في اإلنسان ،وأشدها به تشبثا ،وأكثرها منه تمكنا ،فإنها تولد معه وتوجد فيه وفي الحيوان الذي هو جنسه .3"..
ويميز الراغب األصفهاني في كتابه "الذريعة" بين الشهوة املحمودة ،والتي هي من فعل هللا تعالى ،واملذمومة والتي هي من فعل اإلنسان و"قيل:
الشهوة ضربان :محمودة ومذمومة .فاملحمودة من فعل هللا سبحانه ،وهي قوة جعلت في اإلنسان لتنبعث بها النفس لنيل ما يظن فيه صالح البدن.
املذمومة من فعل البشر ..وهي استجابة النفس ملا فيه لذتها البدنية ،والهوى هو هذه الشهوة الغالبة إذا استتبعت الفكرة .4"..
ويقول رحمه هللا تعالى في اختالف غرائز الخلق" :الناس في غرائزهم مختلفون ،فبعضهن جبلوا جبلة سريعة القبول ،وبعضهم جبلوا جبلة بطيئة
القبول ،وبعضهم في الوسط  ،5"..يقول أبو زهرة" :اآلحاد يتنازعون استجابة لغرائز كل واحد منهم ،إذ أنه حيث استجاب كل واحد لغرائزه ،تصطدم
إرادته مع إرادة األخر الذي استجاب هو أيضا لغرائزه ،فيكون التناحر حيث تصطدم الشهوات وتتنازع اإلرادات وكل يحب لنفسه االستيالء على أكبر
قدر من املطالب والوصول إلى أقص ى ما يحب من الغايات".6
ويقول دراز" :إن النفس البشرية جبلت على نزعتي الرضا والغضب ،وطبعت على غريزتي الحب والكراهية ،والعفو والقصاص ،واملثالية تأبى إال
أن تطبع النفس –فحسب -بطابع الرضا والحب والعفو ،وهذه هي املثالية الخيالية التي ال طاقة للنفس البشرية بها"" ،7أليس كل بشر يحب ويكره،
ويرض ى ويغضب ،ويوالي ويعادي ،دلني على كائن من البشر ال يبغض وال يعادي أحدا ،أقل لك إنه إذا ال يحب وال يوالي أحدا ،إنه إذا ليس من البشر ..
هبه خيرا محضا ،فهو إذا يحب الحق والخير ،وبالتالي يحب أهل الحق والخير ويواليهم ،وهو إذا يكره اإلثم والباطل ،وبالتالي يكره أهل اإلثم والباطل
ويعاديهم ،فإن لم يبغض هؤالء فكيف يحب أوالئك؟ وإذا كانت هذه هي طبيعة النفس اإلنسانية فكيف تطالبنا بأن نجرد أنفسنا تجريدا كامال عن نزعة
الكراهية والبغض ألحد من الخلق ،أليست هذه مطالبة لنا بما هو فوق طاقتنا ،وتكليفا لنا بما ليس في وسعنا ،ثم هذه املحبة العاملية املثالية الخيالية،
كيف تتفق مع واقعية اإلسالم ،بل مع وصايا اإلسالم؟ أليس من عالمة اإليمان الحب في هللا والبغض في هللا؟".8
َََ ْ ََْ َ ْ َ َ َ ْ َ
وامليل النفس ي يؤثر في التحقيق العلمي ،ويغطي على العقل اإلنساني  ،..يقول أبو زهرة في قوله تعالى﴿ :ولقد آتينا موس ى ال ِكتاب فاخت ِلف ِف ِيه
َ َ َْ َ َ ٌ َ َ َ ْ ْ َه َ َ
َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ ه ْ
يب﴾(هود " )110:ترتب على إيتاء هللا تعالى موس ى الكتاب االختالف ،وهذا يدل على أن
ولوال ك ِلمة سبقت ِمن رِبك لق ِض ي بينهم وِإنهم ل ِفي ش ٍك ِمنه م ِر ٍ
االختالف ليس ناشئا من ذلك الكتاب ،بل هو ناش يء من فساد النفوس وإذا فسدت النفوس ال يقنعها الدليل ،وال يهديها البرهان مهما يكن حاسما .9"..
فإن االختالف ال يمكن إزالته وارتفاعه إال بزوال اإلنسان ،ألن االختالف من أصل خلقته ،وهذا ما يؤسس لشرعية االختالف يقول البطليوس ي.." :
االختالف مركوزا في فطرنا مطبوعا في خلقنا  ..ال يمكن ارتفاعه وزواله إال بارتفاع هذه الخلقة".10
َ
فاالختالف الجبلة قاض ي باالختالف والنزاع ،بمقتض ى إرادة هللا التكوينية ،فكان االختالف علة غائية لخلقهم لقوله تعالى َ
﴿وِلذ ِل َك
ََ
خل َقه ْم﴾(هود )19-18:يقول ابن عاشور أن هللا عز وجل ملا خلق الناس" :على جبلة قاضية باختالف اآلراء والنزعات ،وكان مريدا ملقتض ى تلك الجبلة،
وعاملا به  ..كان االختالف علة غائية لخلقهم".11
القرآن الكريم يؤصل لشرعية االختالف بامليوالت النفسية ،ألن الحق سبحانه خلق لإلنسان طاقة حيوية ،عبارة عن مجموعة من الغرائز،
والحاجات العضوية ،تميل إليها النفس اإلنسانية ،وتكون مدفوعة إلى تلبيتها وإشباعها ،فهي إرادة إلهية قدرية حكم بها هللا تعالى على الخلق ،وهذه
امليوالت النفسية متعددة ،ومختلفة من إنسان إلى آخر ،والحرص والتعلق بها -مباحة أو مذمومة -يؤدي إلى اختالف آراء الناس وتصرفاتهم واختياراتهم،
يقول ابن عاشور" :فإن االختالف في أصول األحوال النفسانية يجر إلى تعذر االئتالف".12
 -1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري ،اعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط،3/
(1430ه2009/م).163/3 ،
 -2التعدد التنظيمي للحركة اإلسالمية ما له وما عليه ،أحمد الريسوني ،دار الكلمة ،مصر ،القاهرة ،ط1434( ،1/ه2013/م) ،ص.16 :
 -3كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة ،األصفهاني(502ه) ،تحقيق :أبو اليزيد أبو زيد العجمي ،دار السالم ،القاهرة ،ط1428( ،1/ه2007/م) ،ص.99:
 -4نفسه ،ص.94:
 -5نفسه ،ص.99:
 -6املجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم ،محمد أبو زهرة ،الدار السعودية ،جدة ،ط1401( ،2/ه1981/م) ،ص.46:
 -7نظرات في اإلسالم ،عبد هللا دراز1392( ،م1972 /م) ،ص.88 :
8
 نفسه ،ص.94 :9
 زهرة التفاسير ،أبو زهرة(ت1394:هـ) ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،بدون طبعة ،بدون تاريخ ،ص.3759-3758: -10اإلنصاف في التنبيه على املعاني واألسباب التي أوجبت االختالف بين املسلمين في آرائهم ،ابن السيد البطليوس ي(ت521:هـ) ،تحقيق :محمد رضوان الداية ،دار
الفكر ،دمشق ،سورية ،ط1407( ،3/ه ،)1987/ص.27:
11
 التحرير والتنوير ،ابن عاشور.190-189/12 ، -12أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ،ابن عاشور ،ص.11-10 :
48
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وبالجملة ،اختالف الظواهر الكونية ،واختالف الشرائع السماوية والوضعية ،واختالف االدراكات العقلية ،واختالف امليوالت النفسية ،واختالف
الناس من ذكر وأنثى ،واختالفهم في األلسن واأللوان ،والشعوب والقبائل  ،..أصول تكوينة تؤسس لشرعية االختالف البشري ،وفيها داللة قوية على
االعتراف بالتنوع والتعدد والتباين  ..املثمر واملنتج ،ورفض هذه الحقيقة القرآنية الكونية ،أو عدم فهمها واستيعابها ،يحول خالفاتنا إلى نزاعات وحروب
وفتن ..

املحور الثاني :املقاصد التشريعية لالختالف:
من مقاصد االختالف اإلنساني ،والخلق اإللهي لبني آدم ،مختلفين في األلسنة واأللوان ،والقبائل ،والشعوب ،واألمم –باإلضافة إلى
األصول التي سبق ذكرها في املحور األول -والطبائع ،واملعتقدات ،واألفكار ،واآلراء  ،..التعاون على البر والتقوى(أوال) ،والتعارف الثقافي
والتبادل الحضاري ،بين الرجال والنساء ،بين أهل األديان والشرائع ،بين املذاهب واملدارس الفكرية ،بين الدول والشعوب والقبائل  ،..بين
الحضارة والثقافات ( ..ثانيا) ،كما أن من مقاصد هذا االختالف :االبتالء واالختبار للخلق(ثالثا) ،واهتداء اإلنسان إلى اإليمان الحق :وذلك
بالنظر في عوالم الكون املختلفة(رابعا) ،واهتداء اإلنسان إلى حقيقة االختالف ،أي فهم االختالف :وذلك بالنظر إلى أن هذا االختالف
يهدي إلى سبل وطرق االئتالف(خامسا).
أوال :التعاون على البر والتقوى:
إن البشرية لو كانت متطابقة ،وغير مختلفة ،ملا كانت هناك أهمية للتعاون ،فالتعاون يقتض ي التغاير ،والتمايز ،والتباين ،والتعدد
في األفكار واملواقف  ،..وهذا ما يعطي للتعاون ثمرته ،املفضية إلى التكامل اإلنساني ،لذلك أمر القرآن بمقصد التعاون ،اعترافا منه
بمشروعية االختالف.
ومقصد التعاون اإلنساني ،رؤية قرآنية لترك الصراع ،والصدام ،والنزاع  ،..واستثمار االختالف يقول الشيخ النورس ي أن حكمة
القرآن" :تتخذ دستور "التعاون" أساسا في الحياة ،بدال من دستور "الصراع"  ..وشأن "التعاون" هو "إغاثة كل لآلخر"  ،1"..ويقول عن
املدنية التي يقرها القرآن" :دستورها في الحياة :التعاون بدال من الجدال والصراع ،والتعاون من شأنه :االتحاد والتساند".2
ومن أدلة مقصد التعاون اإلنساني ،تسخير الخلق بعضهم لبعض ،فان اإلنسان اجتماعي بطبعه ،يحتاج في قضاء حوائجه إلى
تسخير غيره ،واالستعانة به في األمور التي ال علم له بها ،أو ال قدرة له عليها  ،..وهذا ما يجعله في حاجة إلى التعاون مع املخالف يقول تعالى:
َ
َ
َ َّ َ َ ْ ْ َ ْ ً ْ
﴿و َر َف ْع َنا َب ْع َ
ضه ْم َف ْو َق َب ْع َ
َ
ضا سخ ِرًّيا َو َر ْح َمة َرِهب َك خ ْي ٌر ِم َّما َي ْج َمعون﴾(الزخرف )32:يقول السعدي" :وفي هذه
ات ِليت ِخذ بعضهم بع
ض د َر َج ٍ
ٍ
ه
ه
َ َّ َ َ ْ ْ َ ْ ً ْ
ضا سخ ِ ًّريا﴾ أي ليسخر بعضهم بعضا،
﴿ليت ِخذ بعضهم بع
اآلية تنبيه على حكمة اّلل تعالى في تفضيل اّلل بعض العباد على بعض في الدنيا ِ
في األعمال والحرف والصنائع ،فلو تساوى الناس في الغنى ،ولم يحتج بعضهم إلى بعض ،لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم".3
ويقول ولي هللا الدهلوي" :ملا كان الناس مدنيين بالطبع ،ال تستقيم معايشهم إال بتعاون بينهم ،نزل القضاء بإيجاب التعاون ،4"..
ويقول الراغب .." :فالتباين والتفرق واالختالف في نحو هذا املوضع سبب االلتئام واالجتماع واالتفاق ،كاختالف صور الكتابة وتباينها
وتعددها الذي لواله ملا حصل لها نظام .5"..
ويقول سيد قطب إن اإلنسانية في التصور اإلسالمي" :وحدة تفترق أجزاؤها لتجتمع ،وتختلف لتتسق ،وتذهب شتى املذاهب لتتعاون
في النهاية بعضها مع بعض ،كي تصبح صالحة لتتعاون مع الوجود املوحد".6
َ َ َ َ
َ
ونص الخطاب القرآني على مقصد التعاون على كل بر 1وتقوى ،والنهي عن كل إثم 2وعدوان قال تعالىَ ﴿ :وال َي ْج ِر َم َّنك ْم ش َنآن ق ْو ٍم أ ْن
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ه َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ
َ ُّ ْ َ ْ َ ْ
اإلث ِم َوالع ْد َو ِان﴾(املائدة 3)2:والخطاب هنا موجه إلى
صدوكم ع ِن املس ِج ِد الحر ِام أن تعتدوا وتعاونوا على ال ِب ِر والتقوى وال تعاونوا على ِ

 -1كليات رسائل النور( ،)1الكلمات ،بديع الزمان سعيد النورس ي ،ترجمة :إحسان قاسم الصالحي ،شركة سوزلر للنشر ،القاهرة ،مصر ،ط2004( ،4/م)ص:
.473
2
 نفسه ،ص.607:3
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،السعدي(ت1376:هـ) ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420( ،1/هـ2000/م)،.764/1
 -4حجة هللا البالغة ،شاه ولي هللا الدهلوي.160/2 ،
5
 كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة ،الراغب األصفهاني ،ص.266: -6العدالة االجتماعية في اإلسالم ،سيد قطب ،دار الشروق ،القاهرة ،ط1413( ،13/ه1993/م) ،ص.23:
49
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املجتمع اإلنساني بكل أفراده ،ومنظماته ،وجمعياته ،ودوله ،وحضاراته وثقافاته  ،..قال اإلمام القرطبي" :وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون
على البر والتقوى" ،4ويقول ابن حزم في تأكيد عموم الخطاب للخلق في األمر بالتعاون .." :التعاون على البر والتقوى فمتوجه إلى كل اثنين
فصعدا .5"..
ْ
وقوله تعالىَ ﴿ :و َت َع َاونوا َع َلى الب هر َو َّ
الت ْق َوى﴾ يشمل األعمال الخيرية ،واملشاريع االجتماعية في التعليم ،والصحة ،االقتصاد ،واإلسكان
ِِ
 ..وغيرها" ،قال ابن خويز منداد في أحكامه :والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه ،فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم،
ويعينهم الغني بماله ،والشجاع بشجاعته  ،6"..وال شك أن هذا تمثيل ال حصر ،فكل ما ينطبق عليه مسمى البر والتقوى ،يجب فيه
التعاون" ،وكل عمل يصلح االرتفاقات التي بني عليها نظام اإلنسان" ،7فهو من البر ،الذي يجب التعاون عليه.
فكل األعمال الصالحة والنافعة ،الظاهرة والباطنة ،الضامنة لحقوق هللا ،وحقوق الناس ،وفعل محاب هللا تعالى ،واجتناب مكارهه،
فهو تعاون على البر والتقوى" ،8وقال املاوردي :ندب هللا سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له ،ألن في التقوى رضا هللا تعالى ،وفي البر
رضا الناس ،ومن جمع بين رضا هللا تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته  ،9"..فالقرآن خطاب هداية الناس ،إلى ما يصلح
عالقاتهم مع خالقهم ،من غير أن يغفل الواجب االجتماعي واإلنساني ،املتعلق بعالقات الناس فيما بينهم ،وإدارة اختالفاتهم.
ََ َ َ َ ََ ْ ْ ْ
اإلث ِم َوالع ْد َو ِان﴾ ،يكون بمحاسبة املفسدين ،ورد املعتدين واملغتصبين،
والنهي عن التعاون على اإلثم والعدوان ﴿وال تعاونوا على ِ
وتفعيل القوانين الدولية ،بخصوص املخالفات التي تقوم بها بعض دول االستكبار العالمي ،أو املنظمات التابعة لها ،وتفعيل القوانين
الوطنية واملحلية.
َ ْ
ْ
َ
فالواجب ترك العدوان ،والتعاون على منعه ،ورفضه وإدانته  ..يقول السعدي﴿" :والعدو ِان﴾ وهو التعدي على الخلق في دمائهم
وأموالهم وأعراضهم ،فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ،ثم إعانة غيره على تركه .10"..
ثانيا :التعارف الثقافي والتبادل الحضاري:
وإذا كان من مقاصد االختالف التعاون اإلنساني ،فإنه ال تعاون بدون تعارف ،فالتعاون اإلنساني ،ال يقوم ،وال يثمر ،إال على أساس
التعارف اإلنساني ،فال تعاون حقيقي بدون تعارف 11يقول اإلمام السيوطي في إشارة إلى هذا املعنى .." :أن اإلنسان الواحد وحده ال يستقل

 -1يقول ولي هللا الدهلوي" :فالبر كل عمل يفعله اإلنسان قضية النقياده للمإل األعلى واضمحالله في تلقي اإللهام من هللا وصيرورته فانيا في مراد الحق ،وكل عمل
يجازى عليه خيرا في الدنيا أو اآلخرة ،وكل عمل يصلح االرتفاقات التي بني عليها نظام اإلنسان ،وكل عمل يفيد حالة االنقياد ويدفع الحجب" .أنظر :حجة هللا
البالغة ،الدهلوي.114/1 ،
 -2ويقول ولي هللا الدهلوي" :اإلثم كل عمل يفعله اإلنسان قضية النقياده للشيطان وصيرورته فانيا في مراده ،وكل عمل يجازى عليه شرا في الدنيا أو اآلخرة ،وكل
عمل يفسد االرتفاقات ،وكل عمل يفيد هيئة مضادة لإلنقياد ،ويؤكد الحجب" .نفسه.
 -3وقيل في سبب نزول هذه اآلية" :وهذه اآلية نزلت عام الفتح حين أراد املؤمنون أن يستطيلوا على قريَ وألفافها من القبائل املتظاهرين على صد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية وذلك سنة ست من الهجرة فحصلت بذلك بغضة في قلوب املؤمنين وحسيكة للكفار فقيل للمؤمنين عام الفتح
وهو سنة ثمان ال يحملنكم ذلك البغض أو أولئك البغضاء من أجل أن صدوكم على أن تعتدوا عليهم إذ هلل فيهم إرادة خير وفي علمه أن منهم من يؤمن كالذي كان
وحكى املهدوي عن قوم أنها نزلت عام الحديبية ألنه ملا صد املسلمون عن البيت مر بهم قوم من أهل نجد يريدون البيت فقالوا نصد هؤالء كما صددنا فنزلت
اآلية" .املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية.150-149/2 ،
 -4الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي (ت671:هـ) ،تحقيق :هشام سمير البخاري ،دار عالم الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية1423( ،هـ2003/م).46/6 ،
 -5الفصل في امللل واألهواء والنحل ،ابن حزم الظاهري(ت456:هـ) ،تحقيق :الدكتور محمد ابراهيم نصر ،عبد الرحمان عميرة ،دار الجيل ،بيروت .130-129/4 ،
 -6الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.46/6 ،
 -7حجة هللا البالغة ،الدهلوي.114/1،
 -8تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،السعدي.218/1 ،
9
 الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.47-46/6 ،10
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،السعدي .218/1 -11إذا اختارت أمتين مختلفتين في التعامل الفكري بينهما طريق التعارف ،يطلق طه عبد الرحمن على هذه الصورة "االختالف اللين" .وإذا اختارتا في التعامل
الفكري بينهما طريق التعاون فهو "االختالف الصلب" ،ألن التعاون ال يمنع من إتيان املنكر ،وال يسمح بالتبادل الفكري من جهتين ،بل تلقي إحدى الجهتين
بفكرها إلى األخرى ،وال تتلقى منها فكرها ،وعليه فإن تدبير االختالف تعارفا أفضل من تدبير االختالف تعاونا .ينظر :الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ،طه عبد
الرحمن ،ص.144-143 :
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بجميع حاجاته بل ال بد من التعاون وال تعاون إال بالتعارف  ،1"..وفتح قنوات الحوار والتواصل من أجل التكامل املعرفي واألخالقي  ..يقول
َ َ
َّ َ ْ
ََ
ْ َ َّ
ْ َ َ َ َْ َ َ ََْ
َّ َ َ ْ َ
َّ
اّلل َأ ْت َقاك ْم إ َّن َّ َ
ََ
اّلل َع ِل ٌ
يم
تعالى﴿ :يا أ ُّي َها الناس ِإنا خلقناك ْم ِمن ذك ٍر وأنثى وجعلناك ْم شع ًوبا وق َبا ِئ َل ِلتع َارفوا ِإن أك َر َمك ْم ِعند ِ
ِ
ً
َ
خ ِب ٌير﴾(الحجرات )13:يقول النورس ي" :أي :خلقناكم طوائف وقبائل وأمما وشعوبا كي يعرف بعضكم بعضا وتتعرفوا على عالقاتكم".2
والتعارف معناه تبادل املعرفة والخبرة بين اإلفراد ،واملذاهب واملدارس الفكرية ،وبين األمم والحضارات  ،..لتحقيق البقاء ،والرخاء،
والهناء للبشرية جمعاء ،والتعارف ليس معناه االجتماع حول طاولة ،لتبادل اآلراء ليس إال ،بل الحوار الحضاري ،أو التعارف باملفهوم
القرآني ،يعني ذلك ،ويعني باألساس تبادل املنتجات الحضارية ،ذات القيمة اإلنسانية ،سواء كان إنتاجا ماديا ،أو إنتاجا معنويا ،يقول طه
عبد الرحمن" :ينبغي لكل أمة من األمم في الواق ع الكوني أن تبذل أقص ى الجهد في اإلتيان بأفضل األعمال والتصرفات في التعامل مع األمم
األخرى كما يبذله األشخاص فيها في تعامل بعضهم مع بعض".3
َ
ً
ْ
َ
َّ
ََ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ ً َ َ
اس َو َيكو َن
والتعارف ضرورة شرعية ،لكون أمة
اإلسالم أمة شهادة قال تعالى﴿:وكذ ِلك جعلناكم أمة وسطا ِلتكونوا شهداء على الن َ ِ
َ َ ُّ َ َّ
ََ
َ َّ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ
َ ً
َ
ْ
َ
َّ
ّلل شهداء ِبال ِقس ِط وال يج ِرمنكم شنآن قو ٍم على أال تع ِدلوا
الرسول عل ْيك ْم ش ِهيدا﴾(البقرة )143:ثم قال﴿ :يا أيها ال ِذين آمنوا كونوا قو ِامين ِ ِ
َ
ْ
َّ َ َّ َّ َ َ ٌ َ َ ْ َ نَ
ْ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
َ
اع ِدلوا هو أق َرب ِللتقوى واتقوا اّلل ِإن اّلل خ ِبير ِبما تعملو ﴾(املائدة.)8:
فالتنوع واالختالف البشري من ذكر وأنثى ،وبث منهما رجاال كثيرا ونساء ،متفرقة إلى شعوب وقبائل وأمم ،مختلفة الطبائع واألخالق،
مختلفة في املواهب واالستعدادات ،مختلفة األلوان واأللسنة ،مختلفة في الشرائع واملناهج ،مختلفة في الفكر والثقافة والحضارة  ،..هذا
التنوع واالختالف يقول عبد هللا السعدي" :ألجل أن يتعارفوا ،فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه ،لم يحصل بذلك ،التعارف الذي
يترتب عليه التناصر والتعاون ،4والتوارث ،والقيام بحقوق األقارب ،ولكن هللا جعلهم شعوبا وقبائل ،ألجل أن تحصل هذه األمور وغيرها،
مما يتوقف على التعارف .5"..
إن االختالف والتعدد يفض ي إلى التعارف ،املفض ي بدوره إلى التعاون ،ألن املخالف يتطلع إلى قضاء حوائجه ،وتحقيق مصالحه من
املخالف يقول السيد محمد حسين فضل هللا" :فالتنوع هو الوسيلة الفضلى للتعارف ،ألنه يفض ي إلى انجذاب اإلنسان إلى اإلنسان اآلخر،
لبناء عالقات تسد الحاجات الخاصة ،وتتبادل اإلفادة من الطاقات املتنوعة".6
فالتنوع والتعدد ال يقتض ي التنازع ،والشقاق ،واالفتراق ،والصدام والصراع  ..بل يتطلب التعاون القائم على التعارف ،من أجل
﴿يا َأ ُّي َها َّ
األلفة والوفاق ،والقيام باالحتياجات اإلنسانية العامة  ..يقول سيد قطب في املقصد من اختالف الخلقَ " :
الناس﴾ والذي يناديكم
هذا النداء هو الذي خلقكم  ..من ذكر وأنثى  ..وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل ،إنها ليست التناحر والخصام ،إنما هي
التعارف والوئام ،فأما اختالف األلسنة واأللوان ،واختالف الطبائع واألخالق ،واختالف املواهب واالستعدادات ،فتنوع ال يقتض ي النزاع
والشقاق ،بل يقتض ي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات .7"..
والتعاون والتعارف كما دعا إليه القرآن الكريم ،ضرورة اقتضتها املواطنة ووحدة الدار ،فال يمكن بناء األوطان وتنميتها في ظل
اإلقصاء أو النزاع الطائفي والديني أو الحزبي ،فبناء دولة املؤسسات اليوم تقتض ي التعاون ،وفتح قنوات التواصل والتعارف ،من أجل
العيَ املشترك يقول محماد رفيع" :فالتعارف أساس دعا إليه القرآن ،وضرورة أملتها ظروف املشاركة في الدار أو الوطن بالتعبير العصري،
وإعمال لروح األخوة اإلنسانية بدال من إهمالها ،فقد نص القرآن الكريم بإطالق ،ومن غير تقييد وال تخصيص(،يقصد :الحجرات اآلية:
 )13أن من مقاصد التنوع بين البشر التعارف والتعاون .8"..
ثالثا :االبتالء واالختبار:

 -1املزهر في علوم اللغة وأنواعها ،عبد الرحمن السيوطي ،شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه :محمد أحمد جاد املولى بك ،محمد أبو
الفضل إبراهيم ،علي محمد البجاوي ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،ط .38/1 ،3/رغم أن السياق الذي استعمل فيه السيوطي العالقة بين التعارف والتعاون
مختلف عن سياقنا ،إال أنه يمكننا استعارة هذا املعنى ،وتوظيفه في سياق دراستنا.
 -2كليات رسائل النور( ،)2املكتوبات ،بديع الزمان سعيد النورس ي ،ص.413 :
3
 الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ،طه عبد الرحمن ،ص.174 :4
 وكالم عبد هللا السعدي هنا ينضاف إلى ما نقلناه عن السيوطي قبل ،في معنى تأسيس التعاون على التعارف. -5تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،السعدي.802/1 ،
 -6االجتهاد بين أسر املاض ي وآفاق املستقبل ،محمد حسين فضل هللا ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط2009( ،1/م) ،ص.19:
7
 في ظالل القرآن ،سيد قطب(ت1387:ه) ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر ،ط1423( ،32/ه2003/م).3348/26 ، -8النظر الشرعي في بناء االئتالف وتدبير االختالف :دراسة تأصيلية تحليلية ،محماد رفيع ،دار السالم ،القاهرة ،ط1433( ،1/ه2012/م) ،ص.47:
51
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صبر َ
َْ ً ََ ْ
َ َ ََْ َ ْ َ ْ َ ْ
ون﴾(الفرقان )20:يقول
ض ِفتنة أت ِ
قال تعالى في مقصد ابتالء الجنس اإلنساني بعضه ببعض الختالفهم﴿ :وجعلنا بعضكم ِلبع ٍ
اإلمام الرازي في قوله تعالىَ ْ َ َ َّ :
يل إ َّما َش ِاك ًرا َوإ َّما َكف ً
َّ َ
ورا﴾(اإلنسان )3:حكاية ألحد األقوال في اآلية" :معناه إنا هديناه السبيل،
ِ
﴿إنا هديناه الس ِب ِ
ِ
ليكون إما شاكرا وإما كفورا أي ليتميز شكره من كفره وطاعته من معصيته ".1
َ
َ
َ َ
ً
َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ
اّلل َّالذ َ
ين َ
ص َدقوا َول َي ْعل َم َّن
وقوله تعالىِ ﴿ :ل َي ْبل َوك ْم أ ُّيك ْم أ ْح َسن َع َمال﴾(امللك﴿ ،)2:ولقد فتنا ال ِذين ِمن قب ِل ِهم فليعلمن
ِ
َ ْ
الصابر َ
ْال َك ِاذب َين﴾(العنكبوتَ ﴿ ،)3:و َل َن ْبل َو َّنك ْم َح َّتى َن ْع َل َم ْامل َجاه ِد َ ْ ْ َ َّ
ين َو َن ْبل َو أخ َب َارك ْم﴾(محمد )31:فإن إرادة هللا ابتالء الخير بالشر،
ِ
ِ
ين ِمنكم و ِ ِ
َ َ ه َ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ
واملهتدين بالضالين ﴿ ..وِليم ِحص اّلل ال ِذين آمنوا ويمحق الكا ِف ِرين﴾(آل عمران.)141:
ْ
ٌّ
ْ َْ
َْ
ض َعدو﴾(األعراف )24:يقول أبو زهرة" :ليست الجنة دار
فإن األرض هي دار االبتالء اإلنساني قال تعالى﴿ :اه ِبطوا بعضكم ِلبع ٍ
ابتالء ،إنما األرض هي دار االبتالء التي يتنازع فيها الخير والشر ،والحق والباطل ،والبر الفاجر ،وهي دار االبتالء فيها تتجلى عداوة إبليس ومن
معه البن آدم وذريته  ،2"..فإن األسباب واملسببات موضوعة في هذه الدار البتالء الخلق وامتحانهم كيف يعملون ،سواء كان ذلك ابتالء
للعقول ،أو لنفوس ،واآليات الدالة على أن األسباب إنما هي لالبتالء كثيرة.3
ً
ً
ْ َ
وقال تعالى في ابتالء االنسان بالشر والخير ﴿ َو َن ْبلوك ْم ب َّ
الش ه ِر َوالخ ْي ِر ِف ْت َنة﴾(األنبياء )35:يقول املاورديِ ﴿" :ف ْت َنة﴾ فيه وجهان:
ِ
َ َ ْ ََ
ْ
َ
ه
ْ
ٌ
َ
ٌ
أحدهما :اختبارا .الثاني :ابتالء" ،4ويقول في سياق تفسير قوله تعالى﴿ :و ِفي ذ ِلكم بالء ِمن ِربكم ع ِظيم﴾(البقرة" :)49:وأصل البالء االختبار
َ َ
َ
﴿ب ْل أ ْنت ْم ق ْو ٌم
في الخير والشر" ،5"..ألن االختبار قد يكون بالخير كما يكون بالشر ،غير أن األكثر في الشر" ،6وقال تعالى:
َ
ت ْف َتنون﴾(النمل.)47:
فإن هللا تعالى خلق األزواج ،واألضداد للداللة على الحقائق ،فإنه ال يعرف الزوج والضد إال بزوجه وضده ،بالظلمة يعرف النور،
وبالشر يعرف الخير ،فما بينه هللا تعالى وفصله ارتفعت شبهته ،وما امتحن فيه الخلق بقيت شبهته قائمة يقول ابن حزم" :فما فصله هللا
تعالى بأمره ولم يكن إلى املخلوق لعله قامت حقيقته ،وارتفعت الشبهة عنه ،كانفصال األرض من السماء ،واملاء من الثرى ،والنار من
الرطوبة ،واألجسام بعضها من بعض ،وما مرجه وامتحن املخلوق بفصله جعل بين حديه البينين ،وهما معظم الشيئين ،شبهة مشبهة
بالشك واليقين ،فالشبهة واقعة بين الحق والباطل .7"..
"فاألزواج واألضداد الجارية في كل موضوع ومخلوق من أمور الدنيا والدين ،هي علة االختالف الكبرى التي من جهتها وجب النظر،
ووقعت كلفة التدبر والتثبت واالشتباه .وكل خطأ وقع في بني آدم فمن هذه الجهة يقع ،ومن هذا األصل ينبعث".8
ولم يكن االختالف في الشرائع واملناهج كذلك عار عن املقصد والغاية ،والتي هي االبتالء واالمتحان واالختبار ،ليعلم املطيع من
ه َ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ً َ ْ َ ً َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َّ ً َ َ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
ْ َْ
ات
العاص ي تأمل قوله تعالىِ ..﴿ :لك ٍل جعلنا ِمنكم ِشرعة و ِمنهاجا ولو شاء اّلل لجعلكم أمة و ِاحدة ول ِكن ِليبلوكم ِفي ما آتاكم ف
است ِبقوا الخي َر ِ
(﴾..املائدة ،)48:بناء على املسؤولية اإلنسانية في االختيار ،والجزاء األخروي ﴿ َوك َّل إ ْن َسان َأ ْل َز ْم َناه َطا ِئ َره في عن ِق ِه َون ْخرج َله َي ْو َم ْال ِق َي َام ِة ِك َتاباً
ِ
ِ ٍ
ِ
َْ َ َ ْ ً ْ ْ
َ َ
ْ
َ
ََ ْ َ َ
َ
َ
ٌ ْ
ض َّل ف ِإ َّن َما َي ِض ُّل َعل ْي َها َوال َت ِزر َو ِاز َرة ِوز َر
ورا اق َرأ ِك َت َاب َك ك َفى ِب َن ْف ِس َك ال َي ْو َم َعل ْي َك َح ِس ًيبا َم ِن ْاه َت َدى ف ِإ َّن َما َي ْه َت ِدي ِل َن ْف ِس ِه ومن
يلقاه منش
ْ َ َ َ َّ َ ه َ َ َّ َ ْ َ َ َ ً
أخرى وما كنا مع ِذ ِبين حتى نبعث رسوال﴾(اإلسراء.)15-13:
فإن األمة التي تختار سبيل الهداية هي أمة مهتدية ،واألمة التي تسلك وتختار طريق الضالل هي أمة ضالة ،يقول سيد قطب في سياق
َ َْ ْ َ ً
ناسكوه﴾(الحج .." )67 :فاألمة التي تفتح قلوبها لدواعي الهدى ودالئله في الكون والنفس هي
﴿لك ِ هل أ َّم ٍة جعلنا َمنسكا ه ْم ِ
تفسير قوله تعالىِ :
ه
أمة مهتدية إلى اّلل باالهتداء إلى نواميسه املؤدية إلى معرفته وطاعته .واألمة التي تغلق قلوبها دون تلك الدواعي والدالئل أمة ضالة تزداد
ه
ضالال كلما زادت إعراضا عن الهدى ودواعيه  ..وهكذا جعل اّلل لكل أمة منسكا هم ناسكوه ،ومنهجا هم سالكوه .9"..
 -1مفاتيح الغيب ،للفخر الرازي.238/30 ،
 -2زهرة التفاسير ،أبو زهرة ،ص.2801 :
 -3املوافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي.149/1 ،
 -4النكت والعيون( ،تفسير املاوردي) ،أبي الحسن علي بن محمد املاوردي البصري(ت450:ه) ،تحقيق :السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب
العلمية ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،لبنان ،بدون طبعة ،بدون تاريخ447/3 ،
5
 نفسه .118/1 ،املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية.141/1 ، -6النكت والعيون( ،تفسير املاوردي) ،املاوردي.119-118/1 ،
 -7رسائل ابن حزم األندلس ي ،تحقيق :إحسان عباس ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط1983( ،1/م).396/4 ،
8
 نفسه.397/4 ،9
 في ظالل القرآن ،الشهيد سيد قطب.2442/4 ،52
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َ
َ ْ
يقول أبو زهرة في سياق تفسير قوله تعالى ﴿ َوال َي َزالون مخ َت ِل ِف َين﴾(هود ) 118:إن استمرار االختالف وبقائه بين النوع اإلنساني" :ابتالء
واختبار ،ليبلو الناس ،فمن أراد الخير انتزعه من وسط الشر انتزاعا فيكون به الثواب الجزيل ،ومن أراد الشر سار فيه ،وأعالم الخير
واضحة معلمة ،تدعوه إلى سلوكه ،فإن ضل فعن بينة ،وهللا من ورائه محيط ،ويكون الجزاء ملن ضل عن سبيله جزاء وفاقا ملا جنى على
نفسه ،وعلى الحق".1
َ
ََ َ َ ٌ
﴿ول ْوال ك ِل َمة َس َب َق ْت ِم ْن َرِهب َك لق ِض َي َب ْي َنه ْم﴾(هود" :)110:ولوال أن هللا تعالى يمهل الظاملين إلى يوم
ويقول كذلك رحمه هللا في قوله تعالى:
يبعثون ،ويتركهم يتجادلون ،ليزيد ابتالؤهم لقض ي بينهم في هذا االختالف وبين الحق الذي ال يحتار فيه أحد ،ولكنه تركهم يتعرفونه ،ألنه
خلقهم ذوى مدارك ،ومع كل نفس فجورها وتقواها".2
وما يؤكد أن من مقاصد االختالف اإلنساني :ابتالء اإلنسان واختباره معلمين كبيرين وهما:
 .1اآليات الدالة على التدافع اإلنساني لتمحيص الحق من الباطل:
 .2اآليات الدالة على أن الحكم في االختالف أمره إلى هللا:
رابعا :اهتداء اإلنسان إلى اإليمان الحق:
وعد هللا تعالى البشرية بكشف أسرار الكون ،وأسرار أنفسهم ،حتى يظهر لهم اإليمان الحق ،من خالل التفكر والتدبر في الظواهر
َ
َ
َ
َ َ ْ
َ
َ َ ْ
َ
ََْ
َ
الكونية املختلفة 3قال تعالىَ ﴿:سن ِر ِيه ْم آ َيا ِت َنا ِفي اآلف ِاق َو ِفي أ ْنف ِس ِه ْم َح َّتى َيت َب َّي َن له ْم أ َّنه ال َح ُّق أ َول ْم َيك ِف ِب َ ِرهب َك أ َّنه َعلى ك ِ هل ش ْي ٍء
َشه ٌ
يد﴾(فصلت.. )53:
ِ
واألفاق :أقطار السماوات واألرض بمختلف مكوناتها ،يقول الشوكاني في ما يرويه عن عطاء" :قال عطاء في اآلفاق يعنى أقطار
السموات واألرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح واألمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات واألشجار والجبال والبحار
وغير ذلك".4
عوالم مختلفة تقر االختالف وتعترف به ظاهرة طبيعية ،وتهدي اإلنسان إلى مقصد من مقاصد هذا االختالف ،وهو حصول اإليمان
الحق ،وكماله بالنظر والتدبر في هذه العوالم املختلفة ،ألن هللا تعالى نصبها أدلة وعالمات على أنه هو هللا الواحد املدبر لهذا الكون ،ألن
اختالف املحقق للكمال والجمال ،ال يمكن أن يكون قد وجد صدفة بدون موجد ال مبدع.
فمقصد اإليمان الحق ال يظهر إال من خالل النظر في اآليات الكونية املختلفة ،والتي بثها الحق سبحانه في اآلفاق ،من اآليات الفلكية
والكوكبية ،من شمس وقمر ونجوم ،وآيات الليل والنهار  ،..وما أودعه فيها سبحانه من تباين واختالف ،للداللة على الحق الذي أقام عليه
َ
﴿أ َو َل ْم َي ْكف ب َرهب َك َأ َّنه َع َلى ك هل َش ْيء َشه ٌ
يد﴾(فصلت )53:يقول الفخر الرازي" :واملعنى ألم تكفهم هذه الدالئل الكثيرة التي أوضحها
الدالئل
ِ
ٍ ِ
ِ ِ ِ
5
هللا تعالى وقررها في هذه السورة وفي كل سور القرآن الدالة على التوحيد والتنزيه والعدل والنبوة" .
َ َ
َّ ْ َ َّ َ َ َّ ْ َ ْ
َ
َ
﴿و ِم ْن آ َيا ِت ِه الليل والنهار والشمس والقمر﴾(فصلت،)37:
فاآليات والظواهر الكونية املختلفة ،دليل وحدانية هللا وربوبيته سبحانه
فجعل القرآن الكريم من مقاصد االختالف في الظواهر الكونية ،وما بينها من التباين في األشكال والوظائف ،دليال وعالمة على أعظم
حقيقة في الوجود ،وهي وحدانيته سبحانه وقدرته.6
ويذكر القرآن الكريم تجليات هذه القدرة اإللهية في خلق هللا للكون بعوامله املختلفة ،في سياق إقامة الدليل الحس ي املشاهد على
َْ
ََ ْ
َ
الس َم َاو َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
األ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
يد بك ْم َو َب َّث ِف َيها م ْن ك هل َد َّاب ٍة َو َأ ْن َزْل َنا م َن َّ
﴿خ َل َق َّ
الس َم ِاء َم ًاء فأ ْن َبت َنا ِف َيها
املعترضين
ِ
ِ
ِ ِ
ض رو ِاس ي أن ت ِم ِ
ات ِبغي ِر َعم ٍد ترونها وألقى ِفي ر ِ
ََ
َ َ َ َ َ َّ
َ َ َ ْ َّ َ
ْ ه َْ َ
َّ نَ
ْ
َ
َ
اّلل فأر ِوني ماذا خلق ال ِذين ِمن دو ِن ِه ب ِل الظ ِاملو ِفي ضال ٍل م ِب ٍين﴾(لقمان )11-10:فهذا استئناف لالستدالل
ِمن ك ِل زو ٍج ك ِر ٍيم هذا خلق ِ

 -1زهرة التفاسير ،أبي زهرة ،ص.3775-3774:
2
 نفسه ،ص.3759 :3
 نحيل القارئ على األصل األول لشرعية االختالف" :اختالف الظواهر الكونية" في املحور األول من هذه الدراسة. - 4فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،الشوكاني(ت ،) 1250:دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب ،دمشق ،بيروت ،ط1414( ،1/هـ)،
 .599/4تفسير الجاللين جالل الدين محمد بن أحمد املحلي(ت864:هـ) ،وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت911:هـ) دار الحديث ،القاهرة،
ط ،1/ص. 637:
5

 مفاتيح الغيب ،للفخر الرازي.141/27 ، -6الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.363/15 ،
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على من يرى هذه الظواهر الكونية واختالفها ثم يعترض على أن هللا تعالى هو الخالق لها" ،ولذا فإن موقع هذه اآليات موقع دليل الدليل،
وهو املقام املعبر عنه في علم االستدالل بالتدقيق ،وهو ذكر الش يء بدليله ودليل دليله .1"..
ومن مقاصد هذا االختالف أنه أحد الدالئل على اإليمان بصحة البعث يقول البطليوس ي أن هللا تعالى" :نبهنا ألطف تنبيه على ما في
هذا الخالف املوجود في البشر املركوز في الفطر من الحكمة البالغة وأنه جعله إحدى الدالئل على صحة البعث الذي أنكره من ألحد في
أسمائه وكفر بسوابغ نعمائه".2
خامسا :اهتداء اإلنسان إلى حقيقة االختالف:
فاهلل سبحانه وتعالى وإن تفرد باألحادية ،التي ينتفي معها كل تعدد أو اختالف ،أو تنوع ،فإن مشيئته اقتضت أن تكون الظواهر الكونية
قائمة على التنوع والتباين واالختالف ،املؤسس على النفع البشري الذي تتكامل فيه عوالم الكون وظواهره ،فيكون تأسيس القرآن الكريم
الختالف على أصل اختالف الظواهر الكونية ،تأسيسا الختالف مثمر ونافع للبشرية.
وهذا االختالف في الشكل والوظيفة للظواهر الكونية ،اختالف ثراء ونماء ،وليس عبثا أو اختالف من أجل االختالف فقط ،وفي هذا معنى
قرآني توجيهي لالختالف البشري ،نحو فهم حقيقة االختالف ،وتوجهه بالضرورة نحو القضايا املثمرة للعلم والعمل.
فإن اختالف الثمار وتغايرها في الشكل والطعم ،اختالف تكامل وتوازن ،وليس اختالف تضاد وتنافر ،فكذلك ينبغي أن يكون االختالف
اإلنساني ،فالثمار رغم اختالفها تسقى بماء واحد ،كاختالف بني اإلنسان في طباعهم ،وعقولهم ،ومنازعهم  ..وأصلهم واحد ،يقول العز بن عبد
َ َ ه َْ َ َ
َ ٌ َ َ َر ٌ َ َ َّ ٌ ْ َ ْ َ َ َز ْ ٌ َ َ ٌ ْ َ ٌ َ
َ ْ َْ
ض َها َعلى
ان َوغ ْير ِص ْن َو ٍان ي ْس َقى ِب َم ٍاء َو ِاح ٍد ونف ِضل بع
اب و رع ون ِخيل ِصنو
ض ِقطع متج ِاو ات وجنات ِمن أعن ٍ
السالم في قوله تعالى﴿ :و ِفي األر ِ
َّ َ َ َ َ
ْ
َ
َْ
ات ِل َق ْو ٍم َي ْع ِقلون﴾(الرعد ) 4:هذا مثال ضربه هللا تعالى" :لبني آدم أصلهم واحد واختلفوا في الخير والشر واإليمان
ض ِفي األك ِل ِإن ِفي ذ ِلك آل َي ٍ
بع ٍ
والكفر كالثمار املسقية بماء واحد".3
فاختالف الظواهر الكونية ،مثال ضربه هللا تعالى لبني اإلنسان لالهتداء إلى حقيقة اختالف التنوع ،اختالف التكامل والتوازن ،فالحق
سبحانه خلق االختالف وخلق جوامع لهذا االختالف ،فرغم اختالفهم في الخير والشر ،واإليمان والكفر ،فأصلهم واحد يروي القرطبي عن
الحسن في اآلية السابقة" :املراد بهذه اآلية املثل ،ضربه هللا تعالى لبني آدم ،أصلهم واحد ،وهم مختلفون في الخير والشر ،واإليمان والكفر،
كاختالف الثمار التي تسقى بماء واحد" ،4فإذ تذكر اإلنسان هذه الحقيقة اهتدى إلى سنة هللا تعالى في اختالف الخلق.5
َّ َ َ َ َ
َْ
ْ
ْ َ َْ َ
َ
﴿وم ْن َآ َيا ِت ِه َخ ْلق َّ
الس َم َاو ِ َ ْ َ ْ
ات ِلل َع ِ ِامل َين﴾(الروم )22:فهذه اآلية تؤسس
ض َواخ ِتالف أل ِسن ِتك ْم َوأل َوا ِنك ْم ِإن ِفي ذ ِلك آل َي ٍ
قال تعالىِ :
ات واألر ِ
لشرعية االختالف املتصل بالوجود اإلنساني في الطبيعة.
واختالف ألسنة البشر ولغاتهم آية عظيمة ،فهم مع اتحادهم في النوع ،واتحادهم في األصل ،كان اختالف لغاتهم آية دالة على ما جعله
هللا في غريزة البشر ،من اختالف في التفكير املفض ي إلى االختالف الثقافي والحضاري والديني  ،..وأما اختالف ألوان البشر فهو أية من آيات هللا
في خلقه ،ألن البشر منحدر من أصل واحد وهو آدم ،وإن تعددت واختلفت ألوان بشرتهم ،وهذا االختالف في األلوان من علله :اختالف املواطن
بالحرارة والبرودة ،ومنها التوالد من أبوين مختلفين  ،..ومنها اختالف األغذية من منطقة إلى أخرى  ،..وعليه فإن اختالف اللغات واأللوان ،ال
يدل على اختالف النوع الواحد ،واألصل الواحد  ،..وهذه إشارة قرآنية ملعرفة حقيقة االختالف.

الخاتمة:
يقترح القرآن الكريم هذا الجواب الحضاري على املجتمع اإلنساني ،بكل عقائده وأفكاره وطوائفه وأجناسه وقومياته  ،..من أجل اإليمان
بشرعية االختالف ،واإلقرار به حقيقة تكونية ،بمقتض ى الجعل اإللهي ،واملشيئة اإللهية ،وحقيقة تشريعية توجه املجتمع البشري إلى مقاصد
االختالف ،لنفي التعصب والعنف ،ليتحول االختالف إلى أمر محمود وطبيعي ،تتكامل وتتعاون فيه األفكار املختلفة ،إلنتاج املعرفة الحقيقية،
والعمل النافع للبشرية ،والعيَ املشترك في وفاق وسالم ،وهذا شرط ضروري ،ال تستقيم عالقاتنا اإلنسانية وما ينتج عنها من اختالفات بدون
تحققه.
1

 -التحرير والتنوير ،ابن عاشور.146-145/21،

 -2اإلنصاف يف التنبيه على املعاين واألسباب اليت أوجبت االختالف بني املسلمني يف آرائهم ،ابن السيد البطليوسي ،ص.26 :

 -3تفسير القرآن(اختصار النكت والعيون للماوردي) ،العز ابن عبد بن عبد السالم(ت660:هـ) ،تحقيق الدكتور عبد هللا بن إبراهيم الوهبي ،دار ابن حزم،
بيروت1416( ،هـ1996/م).144/2 ،
4
 الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.283/9 ، -5السنن اإللهية في األمم والجماعات واألفراد في الشريعة اإلسالمية ،عبد الكريم زيدان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1413( ،1/ه1993/م) ،ص.135:
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وبهذا األصول التكوينية ،واملقاصد التشريعية :أصول تكوينية خلق هللا تعالى عليها الوجود واإلنسان ،ومقاصد تشريعية تسدد الفهم،
وتهدي السلوك ،وبهذا املنهاج ،وبهذه الرؤية ،يكون الخطاب القرآني قد أصل ملشروعية االختالف ،وأعطى الجواب الحضاري ،لحل مشكلة
االختالف والنزاع والصراع  ..في املجتمع اإلنساني.

املراجع:
 القرآن الكريم.
 .1إحياء علوم الدين ،ومعه املغني عن حمل األسفار في األسفار ،الغزالي(ت505:ه) ،دار ابن حزم ،بيروت ،لبنان ،ط1426( ،1/ه2005/م).
 .2أخبار العلماء بأخيار الحكماء ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي(ت646:هـ) ،تحقيق :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1426( ،1/هـ2005/م).
 .3أدب الدنيا والدين ،املاوردي(ت450:هـ) ،شرح وتعليق :محمد كريم راجح ،ط1405( ،4/ه1985/م).
 .4إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات ،محمد بن علي الشوكاني(1250ه) ،صححه وضبطه :مجموعة من
العلماء ،بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1404( ،1/ه1984/م).
 .5أزمة العقل املسلم ،عبد الحميد أحمد أبو سليمان ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،سلسلة إسالمية املعرفة( ،)9هيرندن ،فيرجينيا،
الواليات املتحدة االمريكية ،ط1412( 1،/ه1991/م).
 .6أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ،ابن عاشور ،الشركة التونسية ،تونس ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،ط1985( ،2/م).
 .7أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،محمد األمين الشنقيطي(ت1393:هـ) ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان1415( ،هـ1995/م).
 .8اإلبانة عن أصول الديانة ،أبي الحسن األشعري(ت330:ه) ،دار ابن زيدون ،بيروت ،لبنان ،ط ،1/بدون طبعة ،بدون تاريخ.
 .9االجتهاد بين أسر املاض ي وآفاق املستقبل ،محمد حسين فضل هللا ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط2009( ،1/م).
 .10االعتصام ،الشاطبي ،ضبطه وصححه :أحمد عبد الشافي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1408( ،1/ه1988/م).
 .11اإلنصاف في التنبيه على املعاني واألسباب التي أوجبت االختالف بين املسلمين في آرائهم ،ابن السيد البطليوس ي(ت521:هـ) ،تحقيق :محمد
رضوان الداية ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،ط1407( ،3/ه.)1987/
 .12اإلنصاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به ،القاض ي الباقالني(ت403:ه) ،تحقيق :محمد زاهد بن الحسن الكوثري ،املكتبة األزهرية
للتراث ،ط1421( ،2/ه2000/م).
 .13البحر املحيط في أصول الفقه ،الزركش ي الشافعي(ت794:ه) ،حرره :عبد القادر عبد هللا العاني ،راجعه :عمر سليمان األشقر ،وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،ط1413( ،2/ه1992/م).
 .14البرهان في أصول الفقه ،الجويني(ت478:هـ) ،تحقيق :عبد العظيم الديب ،دولة قطر ،ط1399( ،/ه).
 .15التحرير والتنوير ،الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ،الدار التونسية ،بدون طبعة1984( ،م).
 .16التعدد التنظيمي للحركة اإلسالمية ما له وما عليه ،أحمد الريسوني ،دار الكلمة ،مصر ،القاهرة ،ط1434( ،1/ه2013/م).
 .17الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي (ت671:هـ) ،تحقيق :هشام سمير البخاري ،دار عالم الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،
(1423هـ2003/م).
 .18الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ،طه عبد الرحمان ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط2005( ،1/م).
 .19الرسالة ،الشافعي(ت204:ه) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مكتبة الحلبي ،مصر ،ط ،1/بدون طبعة ،بدون تاريخ1358( ،ه1940/م) .
 .20السنن اإللهية في األمم والجماعات واألفراد في الشريعة اإلسالمية ،عبد الكريم زيدان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط،1/
(1413ه1993/م).
 .21العدالة االجتماعية في اإلسالم ،سيد قطب ،دار الشروق ،القاهرة ،ط1413( ،13/ه1993/م).
 .22العقل وفهم القرآن ،الحارث املحاسبي(ت243:ه) ،تحقيق :حسين القوتلي ،دار الفكر ،ط1391( ،1/ه1971/م).
 .23الفصل في امللل واألهواء والنحل ،ابن حزم الظاهري(ت456:هـ) ،تحقيق :الدكتور محمد ابراهيم نصر ،عبد الرحمان عميرة ،دار الجيل،
بيروت.
 .24الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري ،اعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بيروت ،لبنان،
ط1430( ،3/ه2009/م).
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Abstract:
The difference between the issues that are misunderstood and assimilated, but if we
learn the discourse of Shari'a, and make the effort, but will be emptied the situation, to
trace the resources of this issue in the texts of revelation, and the jurisprudence of
fundamentalist industry, at the level of theorization and sanctification, and on the level of
activation and practice, The right to difference and legitimacy, and the legitimacy of
difference - and legitimate consideration - based on the assets of composition, and
legislative purposes.
God's will to form people is one nation .. (Hood: 118), and this difference has no
income in them Ibn Ashour says: "The difference is permanent among them, because it is
necessary for what the minds have set on him." And God has decreed them in eternity.
Based on the above, human differences have composition, Legislative, on which the
legitimacy of difference is based, and the right to it, God Almighty wanted to difference
Kuna, h Or the colors, the tongues, and the tribes ... All this is a universal divine will, but
the human face has to touch the purposes of this legislative difference, including:
acquaintance and cooperation. The context of the creation alert that the difference of
peoples and tribes destination acquaintance, and the context of the difference of cosmic
phenomena, the purpose of integration, beauty, and human orientation to faith in the
unity of God and his presence.
Keywords: human difference, formative origins, legitimate purpose.
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امللخص:
نحاول من خالل هذا البحث إبراز منهج االستدالل بالسنة النبوية عند اإلمام مالك في كتابه املوطإ ،وصياغته في قالب يبين للدارسين
بعض اللبنات املهمة التي وضعها اإلمام في تعامله مع النص الحديثي كاملفهوم وضوابط االستدالل به ،وأوجه االحتجاج ،وقبول املرسل ،وطرق
دفع التعارض بين النصوص املختلفة ،وقد اعتمدت في بيان هذه القواعد التي قعدها اإلمام مالك على استقراء أغلبي لألحاديث املروية في
املوطإ التي استدل بها في بناء األحكام.
وقد خلصنا إلى أن اإلمام مالكا يعتبر من أوائل األئمة الذين قعدوا ألنفسهم منهجا علميا دقيقا في تعاملهم مع النص النبوي ،مما
يتحتم على الدارسين والباحثين في التراث اإلسالمي أن يولوا اهتمامهم بهذه املناهج قصد إخراجها للوجود حتى يستفيد منها أهل العلم
وطالبه ،وتكون لهم نبراسا في درك الخطاب الشرعي ،وصونا من الوقوع في االنحراف أو الضالل الفكري.
الكلمات املفتاحية :االستدالل ،كتابة املوطإ.

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين ،محمد املبعوث رحمة للعاملين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد:
فقد أطبقت كلمة األصوليين والفقهاء على اعتبار السنة النبوية املصدر الثاني للتشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم ،وأن أحوال
التشريع ومقاصده ال تستقيم إال باالعتماد عليها في العملية االجتهادية بجميع أطوارها ،فاالكتفاء بالقرآن وحده في تقرير األحكام الشرعية
وبنائها ضرب من االنحراف عن املحجة البيضاء ،وزيغ عن مقاصد الشارع الحكيم من شرعه ،وضالل عن املنهج الرباني الذي ارتضاه .كما أن
االستفادة من القرآن في الحياة ال تتحصل إال بها ،فهي قاضية عليه؛ تفصل مجمله ،وتخصص عامه ،وتقيد مطلقه ،وأحيانا تستقل عنه
بالتشريع.
ونظرا لهذه املكانة العلمية واالعتبارية ،فقد أوالها األئمة العناية الالزمة رواية وجمعا وتوثيقا وتهذيبا ونقدا وشرحا وتصنيفا ،وتسابقت
جيادهم في طلبها وجمعها ،وتنافست عقولهم وتبارزت في اقتناص آللئها وجواهرها ،وتزاحمت ركبانهم في تحملها ،وهجرت العيون واألبدان
النوم ألجل حفظها وتثبيتها ،وفارق الواحد منهم حبيبه ووطنه من أجل روايتها والحفاظ عليها ونشرها بين املكلفين ،ولم يكن أحدهم يحصل
العاملية ويوصف بها إال إذا ضرب فيها بحظ وافر.
هذه العناية جعلت العلماء منذ القرن الثاني يتجهون إلى تدوين السنة النبوية وكتابتها وتصنيفها ،ومن أولئك األعالم األفذاذ نجد
اإلمام مالكا  الذي أبدع واخترع كتابا في الحديث والفقه ،وسماه "املوطأ" ،وهذا الكتاب سلك فيه اإلمام طريقا حسنا في التأليف
والتصنيف ،ومنهجا فريدا في التقعيد والتأصيل ،ومسلكا بديعا في التوفيق بين املعقول واملنقول ،ومذهبا ال نظير له في الجمع بين النص
والواقع ،ومما زاده إتقانا وإحكاما ،تلك الخدمة العلمية واملنهجية التي شملته من اإلمام مالك ملدة تقارب األربعين سنة؛ تهذيبا وتشذيبا،
ووزيادة وبناء ،حتى صارت لبناته تامة ،وأسسه متينة ،وبناؤه محكما ،الش يء الذي جعل طالب العلم واملهتمين به يتهافتون إلى تحمله،
ويضربون أكباد اإلبل من أجل روايته.
إن كتاب املوطإ يعتبر -بحق -عمدة املفتين ،ودستور املجتهدين ،فيه أودع اإلمام مالك خالصة علمه وزبدة فقهه ،وفيه أرس ى أصول
ْ
مذهبه وكلياته ،وقواعد اجتهاده وضوابطه ،فيه يجد املحدث بغيته ،والفقيه ِطل َبته.
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وإذا كان هذا الكتاب بهذه املواصفات ،وجب على املهتمين بالتراث اإلسالمي عموما ،وبالتراث املالكي خصوصا العناية به ،واالجتهاد في
خدمته من كل الجوانب ،وبالفعل فقد َّ
تحصل ش يء من ذلك بتصدي كثير من األئمة لدراسته من جهة الفقه والروايات والرجال واللغة ،لكن
الناظر في هذه الدراسات يلحظ قصورا من جهة التأصيل والتقعيد؛ إذ الدراسات والكتابات التي تعنى بتقعيد املنهج األصولي عند اإلمام مالك
من خالل كتابه املوطإ قليلة جدا ،إن لم نقل معدومة ،ولذلك كان هذا البحث سباقا إلى إثارة هذه القضية؛ إذ بعد طول بحث وتنقيب لم
أقف  -في حدود علمي -على بحث علمي يبرز الجانب التأصيلي والتقعيدي ملنهج اإلمام مالك في تعامله مع النص الحديثي عند صياغة األحكام
الشرعية واستنباطها من خالل كتابه املوطإ فقط.
أما الدراسات والكتابات عن اإلمام مالك وكتابه املوطإ ،وكذا منهجه في تعامله مع النصوص الشرعية عامة سواء في املوطإ أو في غيره؛
فهي كثيرة ومتنوعة ،ومن تلك الدراسات:
أوال :منهج اإلمام مالك في التعامل مع السنة النبوية ،دراسة أصولية حديثية لنذير حمادو ،مقال منشور بمجلة البحوث العلمية
والدراسات اإلسالمية التابعة لجامعة قسطنطينة بالجزائر ،وهذا املقال هو في أصله محاضرة ألقيت يوم  2و 3ربيع األول 1425هـ ضمن
فعاليات امللتقى الوطني األول في موضوع" :املذهب املالكي في الجزائر" .وقد تحدث فيه الدكتور عن بعض القضايا املرتبطة بمنهج اإلمام مالك
في تعامله مع السنة النبوية مثل :أنواع السنة عند اإلمام ،وشروط قبول الرواية ،وضوابط االستدالل بالحديث املرسل .والناظر في هذه
الدراسة ،يلحظ قصورا في موضوع الدراسة ومتعلقاته ،إذ ال تتحصل منها صورة واضحة وكلية عن املوضوع ،باإلضافة إلى أن الدراسة
تتحدث على وجه العموم عن اإلمام مالك من خالل تراثه ،وليست مقصورة على كتابه املوطإ.
ثانيا :منهج اإلمام مالك في التعامل مع النصوص الشرعية من خالل داللة املفهوم لعبدالكريم بناني ،مقال منشور بمجلة الغنية
الصادرة عن الرابطة املحمدية للعلماء باملغرب ،العدد  392مارس  .2013وقد تناول فيه الباحث داللة املفهوم بشقيها مستندا إلى اجتهادات
اإلمام مالك التي رواها األتباع في مختلف مصادر املذهب املالكي ،ومنها كتابه املوطأ.
ثالثا :ملحات في منهجية العمل بدالالت السنة النبوية ،وقفات تحليلية في اجتهادات مالك بكتابه املوطإ لحسان موهوبي ،مقال
منشور في مجلة املعيار الصادرة عن جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،العدد  .24وقد تحدث الباحث في هذه الدراسة عن ضابطين
اعتمدهما اإلمام مالك عند العمل بالسنة النبوية ،وهما :أن تكون موافقة للقرآن الكريم ،وأن تكون موافقة لعمل أهل املدينة .وهذا املقال
عبارة عن ملحات كما أشار إلى ذلك صاحبه ،فهو ال يعطي صورة كاملة للضوابط التي اعتمدها اإلمام عند االستدالل بالسنة النبوية ،مع
إغفال لكثير من املوضوعات املتعلقة بمنهج العمل بها عند اإلمام.
رابعا :أصول فقه اإلمام مالك :أدلته النقلية لعبد الرحمن بن عبد هللا الشعالن ،منشورات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
الطبعة :األولى1424 ،هـ2002/م .وهي دراسة قيمة في بابها؛ تناول فيها الباحث كثيرا من عناصر بحثنا كشروط قبول الحديث ،وضوابط
االستدالل به ،واالستدالل بالحديث املرسل .لكن الدراسة كانت متعلقة بتراث اإلمام كله وليست مقيدة باملوطإ ،هذا باإلضافة إلى أن كثيرا
مما قرره الباحث مرجعه إلى اجتهادات تالميذ اإلمام وأتباع املذهب املالكي.
خامسا :اإلمام مالك وعمله بالحديث من خالل كتابه املوطإ ملحمد يحيى مبروك ،دار ابن حزم -بيروت ،الطبعة األولى،
1430هـ2010/م .وقد درس الباحث املوطأ دراسة حديثية موسعة ومستفيضة من خالل دراسة رجاله وأنواع أحاديثه ،وكالم العلماء في
اإلمام وكتابه ،ومنهجه في الرواية والتأليف ،مع اإلشارة إلى ضوابط االستدالل بالسنة النبوية ،وشروط االستدالل بالحديث املرسل.
سادسا :منهج االستدالل بالسنة في املذهب املالكي تأسيس وتأصيل ملوالي الحسين بن الحسن الحيان ،دار البحوث للدراسات
اإلسالمية وإحياء التراث ،الطبعة :األولى1424 ،هـ2003/م .وقد تناول الباحث في هذه الدراسة أغلب املوضوعات املتعلقة بالسنة النبوية
وفق املذهب املالكي ،لكنه أشار في ثناياها إلى بعض فقرات بحثنا كمفهوم السنة النبوية عند اإلمام مالك ،وأوجه االستدالل بالسنة على وجه
العموم.
وقد اعتمدت في هذه الدراسة على املنهج االستقرائي ثم التحليلي االستنباطي؛ إذ بعد تتبع األحاديث التي استدل بها اإلمام مالك في
كتابه املوطإ واستقرائها ،حاولت استخالص املنهج املعتمد عنده في االستدالل ،فقد كنت أورد الحديث النبوي تحت املبحث املناسب ،وأنبه
على القاعدة املعتمدة عنده في استخالص الحكم الشرعي واستنباطه ،ثم أبين وجه استعماله وكيفية توظيفه في العملية االجتهادية ،وأعزز
تلك املواقف بنقوالت من أئمة املذهب املالكي الذين اعتنوا باملوطإ تفصيال وتأصيال ،ناسبا األقوال إلى أصحابها ،ومشيرا إليها في مظانها
ومصادرها.
َّ
وجدته ومنهج دراسته ،ندخل في صلب املوضوع لنرى كيف وظف اإلمام
وبعد هذه املقدمة املقتضبة التي بينا فيها أهمية املوضوع ِ
مالك السنة النبوية في كتابه املوطإ؟ وما املنهجية التي تعامل بها معه؟ وهل يمكن أن نخلص إلى أن اإلمام مالكا كان سباقا إلى وضع منهج
أصولي في التعامل مع السنة النبوية؟ والجواب عن هذه األسئلة هو البيان املقصود من هذا املقال من خالل الخطة التالية:
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املبحث األول :مفهوم السنة عند اإلمام مالك.
املبحث الثاني :شروط العمل بالسنة النبوية عند اإلمام مالك.
املطلب األول :شروط اإلمام مالك في الرواة.
املطلب الثاني :شروط اإلمام مالك في االستدالل بالسنة اآلحادية.
الشرط األول :أال تكون السنة اآلحادية مخالفة للقرآن الكريم.
الشرط الثاني :أال تكون السنة اآلحادية معارضة لعمل أهل املدينة.
الشرط الثالث :أال تكون السنة اآلحادية مخالفة ألصل شرعي مقطوع به.
املبحث الثالث :أوجه االستدالل بالسنة عند اإلمام مالك.
أوال :النص من السنة النبوية.
ثانيا :الظاهر من السنة النبوية.
ثالثا :فحوى الخطاب من السنة النبوية.
رابعا :دليل الخطاب من السنة النبوية.
خامسا :تنبيه الخطاب من السنة النبوية.
املبحث الرابع :استدالل اإلمام مالك بالحديث املرسل.
املبحث الخامس :منهج اإلمام مالك في األحاديث املتعارضة.
أوال :الجمع بين الحديثين بحمل كل واحد منهما على حال مختلف.
ثانيا :الجمع بين الحديثين بحمل الواجب على الندب.
ثالثا :الجمع بين الحديثين بحمل العام على الخاص.
رابعا :الجمع بين الحديثين بحملهما على التخيير.
خاتمة (تشمل أهم النتائج املتوصل إليها).

املبحث األول :مفهوم السنة عند اإلمام مالك.
( )1

السنة في اللغة الطريقة أو السيرة املستقيمة املحمودة  ،أما في اصطالح األصوليين فقد عرفوها بأنها" :ما صدر عن النبي ﷺ ،من غير
القرآن من قول أو فعل أو تقرير"(.)2
وهذا التعريف يتماش ى مع عمل األصولي ووظيفته؛ إذ مقصده هو االحتجاج بالسنة على األحكام الشرعية واالستدالل عليها بما
يناسب ،وهذا أمر متحقق في أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته؛ إذ بفضلها يتمكن من فهم حقيقة الدين على وفق املقصود الشرعي.
والناظر في التعريف يتبين له أمور عدة منها:
أوال :أن السنة ثالثة أقسام :قول وفعل وتقرير ،وهذا يدل على أن ما ليس كذلك ،ال يعتبر سنة.
ثانيا :ليس كل ما يتعلق بالنبي ﷺ يدخل في مسمى السنة ،بل ال بد من أن يكون مندرجا في هذه األقسام الثالثة حتى يصح إطالق هذه
الحقيقة عليه ،ولذلك لم يدخل األصوليون في حقيقتها صفات النبي ﷺ الذاتية ،وأقواله وأفعاله وتقريراته التي ت َع ُّد من خصائصه.
ثالثا :كل هذه األقسام مرتبطة بالنبي ﷺ ،وهذا يدل على أن ما صدر عن الصحابي أو أ ِثر عن التابعي ،وما تواتر في املدينة وتعارف عليه
أهلها ال يعتبر سنة عند كثير من األصوليين.
لكن بالرجوع إلى املوطإ ،نجد أن اإلمام مالكا  قد خالف األصوليين في حقيقة السنة ،فهي عنده أشمل وأوسع مما عند كثير من األئمة
املجتهدين ،فهي تشمل عنده األحاديث املرفوعة إلى النبي ﷺ متواترة كانت أو آحادا ،وفتاوى الصحابة  وبعض التابعين ،وعمل أهل
املدينة وأعرافهم.

 - 1تهذيب اللغة لألزهري ()210/12؛ مقاييس اللغة البن فارس ()61/3؛ لسان العرب البن منظور (.)225/13
أصول
األحكام لآلمدي ()169/1؛ شرح مختصر الروضة لنجم
 - 2ينظر في مفهوم السنة املصادر التالية :الحدود في األصول ألبي الوليد الباجي ()114-113؛ اإلحكام في
الدين الطوفي ()61/2؛ املوافقات ألبي إسحاق الشاطبي ()293-289/4؛ جمع الجوامع البن السبكي ()61؛ البحر املحيط لبدر الدين الزركش ي ()6/6؛ تشنيف املسامع
بجمع الجوامع لبدر الدين الزركش ي ()899/2؛ مختصر التحرير شرح الكوكب املنير البن النجار الحنبلي ()162-159/2؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم
األصول ملحمد بن علي الشوكاني (.)95/1
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إن هذا التصور لحقيقة السنة عند اإلمام ،جعله يعطي معنى أشمل للسنة مما هو عند األصوليين وكثير من أئمة املذاهب األخرى،
فهو اعتبر اجتهادات الصحابة وأقضيتهم وعمل أهل املدينة مما تقوم بها الحجة ،وتبنى عليها األحكام الفقهية ،ويرجع إليها الفقيه عند َع ْد ِم
النصوص الشرعية الصريحة ،الش يء الذي جعل فقهه موصوال باإلرث النبوي ،ورأيه وجيها وقويا من جهة التنظير والتنزيل ،وصار مذهبه في
االستنباط مما يقتدى به؛ قال اإلمام الشاطبي رحمه هللا في هذا السياق" :وملا بالغ مالك في هذا املعنى بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى
بهديهم واستن بسنتهم فجعله هللا تعالى قدوة لغيره في ذلك؛ فقد كان املعاصرون ملالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ،ببركة اتباعه ملن أثنى هللا
َ
َ َ َ ُ
اَّلل َو ْال َي ْوم ْاآلخر ُي َو ُّادو َن َم ْن َح ااد ا َ
ا َ ُ َْ ُْ ُ َ ا
اَّلل َو َر ُسول ُه َول ْو كانوا َآب َاء ُه ْم أ ْو
ِ ِ
ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم( ،ال ت ِجد قوما يؤ ِمنون ِب ِ
ِ
َ ْ َ َْ
َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ََٰ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ا َ ُ ُ ّ ْ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ا َ
األ ْن َه ُار َخالد َ
ين ِف َيها ۚ
ات ت ْج ِري ِمن تح ِتها
وح ِمنه ۖ ويد ِخلهم جن ٍ
ِِ
أبناءهم أو ِإخوانهم أو ع ِشيرتهم ۚ أول ِئك كتب ِفي قل ِ
وب ِهم ِ
اإليمان وأيدهم ِبر ٍ
اَّلل َع ْن ُه ْم َو َر ُ
َ ض َي ا ُ
ضوا َع ْن ُه ۚ ُأ ََٰولئ َك ح ْز ُب ا َ َ ا
ْ َ ا ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ ( )2 ( )1
اَّلل هم املف ِلحون) "  ،وقال أيضا" :سنة الصحابة  سنة يعمل عليها ويرجع
اَّلل ۚ أال ِإن ِحزب ِ
ِ
ِ ِ
رِ
( )3
إليها" .
وقال الشيخ أبو زهرة" :ولقد كان مالك يرى أن السنة فيما كان عليه الصحابة ...فكان املوطأ مشتمال على فتاوى الصحابة بجوار
َ
َ َ
فد َّون هذه الفتاوى وتلك األقضية كما َد َّون أقوال النبي صلى هللا عليه وسلم وأقضيته"(.)4
أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
وحتى ال نتخرص على اإلمام أو نقول عليه ما لم يقله ،نورد شواهد –وهي كثيرة جدا -من موطئه تدل على صحة ما قلناه ،ومن تلك
الشواهد نذكر:
أ .األحاديث املروية عن النبي ﷺ قوال وفعال وتقريرا ،وهي أغلب أحاديث املوطإ ،فمثال في كتاب صالة الكسوف ،أورد أحاديث نبوية
عن عبد هللا بن عباس وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر  بما يبين حقيقة صالة الكسوف ،ولم يذكر في هذا الكتاب أي أثر( ،)5وهو بهذا املنهج
يريد أن ينبه إلى أن السنة مصد ر من مصادر التشريع ،وأن فيها كفاية وغنية في االستدالل واالحتجاج ،وحسب الفقيه إذا وجد من األحاديث
ما يتصور به الحكم الشرعي ،أن ال يلتفت إلى غيرها من اآلراء واالجتهادات إال على سبيل االستئناس.
ب .اعتبار اآلثار املروية عن الصحابة والتابعين من السنة التي يستدل بها؛ وهذا كثير جدا في املوطإ حتى إنه في بعض األحيان يكتفي
بها رغم وجود أحاديث مسندة في املوضوع ،ومثال السنة املروية عن الصحابة ما رواه اإلمام مالك عن ابن شهاب ،أنه قال :سمعت سعيد بن
املسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول :سمعت أبا هريرة يقول:
سمعت عمر بن الخطاب يقول« :أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ،وتنكح زوجا غيره ،فيموت عنها أو يطلقها ثم
ينكحها زوجها األول ،فإنها تكون عنده على ما بقي من طالقها»( ،)6ثم قال اإلمام مالك بعد هذا األثر مباشرة« :وعلى ذلك السنة عندنا التي ال
اختالف فيها».
أما فيما يخص السنة املروية عن التابعين فمثالها ما رواه مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول« :من أدرك من صالة الجمعة ركعة
فليصل إليها أخرى»  ،قال ابن شهاب :وهي السنة .قال مالك بعدها مباشرة :وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا( .)7وروى في موضع آخر عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئال" :هل يقض ى باليمين مع الشاهد ،فقاال« :نعم» قال مالك« :مضت السنة في القضاء باليمين
مع الشاهد الواحد»(.)8
ج .اعتبار طريقة أهل العلم وما شاع بينهم سنة يستدل بها على األحكام الفقهية؛ وهذا كثيرا ما يعبر عنه اإلمام مالك بـ "مضت
السنة التي ال اختالف فيها عندنا" ،أو "الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا" أو "األمر املجتمع عليه عندنا" وغيرها من املصطلحات،
وبالتتبع لهذه االستعماالت في كتاب املوطإ نجدها قد تعدت ثمانين مثاال؛ ومن األمثلة التي يمكن سوقها في تبيان هذا األمر قوله « :األمر
املجتمع عليه عندنا ،والسنة التي ال اختالف فيها ،والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ،أنه ال يرث املسلم الكافر بقرابة ،وال والء ،وال رحم،

 - 1سورة املجادلة :اآلية .22
 - 2املوافقات (.)463/4
 - 3املوافقات ()446/4؛ وقد ساق من األدلة العقلية والنقلية ما يعضد قوله.
 - 4مالك ألبي زهرة () 330؛ ينظر في هذا السياق ما كتبه موالي الحسين بن الحسن الحيان في كتابه :منهج االستدالل بالسنة في املذهب املالكي ،تأسيس وتأصيل
( ،)118-113/1فقد خصص رحمه هللا مبحثا خاصا بمفهوم السنة عند اإلمام مالك ،وقرر فيه ما أشرنا إليه في صلب البحث.
 - 5املوطأ :كتاب صالة الكسوف ،باب العمل في صالة الكسوف وباب ما جاء في صالة الكسوف.
 - 6املوطأ :كتاب الطالق ،باب جامع الطالق.
 - 7املوطأ :كتاب الجمعة ،باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة.
 - 8املوطأ :كتاب األقضية ،باب القضاء باليمين مع الشاهد.
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وال يحجب أحدا عن ميراثه»( ،)1وقوله أيضا فيما ال زكاة فيه« :السنة التي ال اختالف فيها عندنا ،والذي سمعت من أهل العلم ،أنه ليس في
ش يء من الفواكه كلها صدقة :الرمان ،والفرسك والتين ،وما أشبه ذلك وما لم يشبهه .إذا كان من الفواكه .قال :وال في القضب وال في البقول
كلها صدقة .وال في أثمانها إذا بيعت صدقة ،حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ،ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب»(.)2
د .اعتبار عمل أهل املدينة وعرفهم سنة مأثورة ومتواترة يستدل بها؛ ومعنى هذا أن اإلمام مالكا اعتبر ما يعمل به أهل املدينة في
دينهم ودنياهم ،وما تعارفوا عليه في شؤونهم كلها سنة يستند عليها في استخالص األحكام الفقهية ،وكذا القياس عليها فيما يستجد من
النوازل عند درك املعنى؛ ومن أمثلة على النوع من السنن ما قاله اإلمام مالك رحمه هللا « :السنة عندنا ،والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا،
أنه ال يضيق على املسلمين في زكاتهم ،وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم»()3؛ وهذا املثال فيه دليل على اعتبار عمل أهل املدينة سنة ،أما
اعتبار عرف املدينة كذلك سنة ،فيمكن االستنئناس بهذا املثال الذي قال فيه اإلمام مالك رحمه هللا« :السنة في املساقاة عندنا ،أنها تكون في
أصل كل نخل ،أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك .أو ما أشبه ذلك من األصول .جائز ال بأس به .على أن لرب املال نصف الثمر من ذلك ،أو
ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل»(.)4
من خالل ما سبق؛ يمكن أن نخلص إلى أن السنة عند اإلمام مالك لها معنى أوسع مما عند غيره من األئمة املجتهدين( ،)5فهي تشمل
عنده ما جاء عن النبي ﷺ والصحابة وبعض التابعين وعمل أهل املدينة وعرفها.

املبحث الثاني :شروط العمل بالسنة النبوية عند اإلمام مالك
بالرجوع إلى املصادر التي ترجمت لإلمام مالك  نجد فيها ما يدل على جاللته وعلو مكانته ورفعة شأنه في املنقول واملعقول؛ فقد ورد
عن عبد الرحمن بن مهدي  أنه قال" :الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة ،واألوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث،
ومالك إمام فيهما"( ،)6وقال اإلمام الشافعي " :إذا ذكر العلماء فمالك النجم"( ،)7وقال اإلمام أحمد بن حنبل " :مالك سيد من سادات أهل
العلم ،وهو إمام في الحديث والفقه ،ومن مثل مالك متبع آلثار من مض ى؟ مع عقل وأدب"(.)8
إن هذه النقول تثبت أن اإلمام مالكا كان فارسا في املعقول واملنقول ،فعندما يتحدث املحدثون في علم الحديث ورجاله وطرقه؛ فهو
النجم املض يء .وعندما يتكلم العلماء في اجتهادات الفقهاء واستنباطاتهم وتوجيهاتهم وتعليالتهم وتفسيراتهم ،فهو الجهبذ النحرير ،الش يء
الذي بوأه رئاسة الفقه والحديث في الحجاز كلها ،وصار قبلة للناس ،وإماما تشد إليه الرحال ،وتضرب إليه أكباد اإلبل ،من أجل الرواية عنه
والتفقه على يديه.
ونظرا لهذه املكانة العلمية التي وجدت في اإلمام؛ فقد حاول جاهدا أن يؤسس لنفسه منهجا في النظر إلى النصوص الشرعية،
واالستدالل بها على القضايا اإلنسانية ،وبالخصوص السنة النبوية؛ فقد كان  سباقا إلى وضع اللبنات التأسيسية ملنهج االستدالل بها ،ومما
يلفت كل ناظر في اجتهاداته الفقهية ،أنه يجدها تجمع بين طريقة الفقهاء وطريقة املحدثين ،فلم يكن من الفقهاء الذين يفترضون املسائل
قبل وقوعها ،واالستدالل بكل ما وجد من اآلثار ،ولم يكن أيضا جامدا على األلفاظ من غير نظر في معانيها ومقاصدها ،الش يء الذي جعل
فقهه حسنة بين حسنتين ،ووسطا بين منهجين.
واملعروف عند الدارسين في العلوم الشرعية أن االستدالل بالحديث وبناء األحكام عليه ،يتطلب توفره على شرطين أساسين:
أولهما :صحة سند الحديث وسالمة رجاله
ثانيهما :سالمة متن الحديث من املعارضة والشذوذ
 - 1املوطأ :كتاب الفرائض ،باب ميراث أهل امللل.
 - 2املوطأ :كتاب الزكاة ،باب ما ال زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول.
 - 3املوطأ :كتاب الزكاة ،باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة.
 - 4املوطأ :كتاب املساقاة ،باب ما جاء في املساقاة.
 - 5ينظر كتاب املوطآت لإلمام مالك رض ي هللا عنه لنذير حمدان ()262-299؛ فقد أشار بالتفصيل إلى حقيقة السنة عند اإلمام مالك مما يخالف فيه كثيرا من األئمة
املجتهدين.
 - 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()118/1؛ ترتيب املدارك ()153/1؛ تاريخ دمشق البن عساكر ()183/35؛ الديباج املذهب في معرفة أعيان علماء املذهب البن
فرحون (.)75/1
 - 7التمهيد ()64-63/1؛ االنتقاء ()23؛ ترتيب املدارك ()76/1؛ الديباج ()15؛ سير أعالم النبالء (.)57/8
 - 8االنتقاء ()26؛ ترتيب املدارك ()76/1؛ الديباج ()15؛ وقد وصف الذهبي حال اإلمام مالك في كالم له قد جمع ما تفرق عند غيره؛ فقال " :وقد اتفق ملالك مناقب ما
علمتها اجتمعت لغيره :أحدها :طول العمر وعلو الرواية .ثانيتها :الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم .وثالثها :اتفاق األئمة على أنه حجة صحيح الرواية .ورابعتها :تجمعهم
على دينه وعدالته واتباعه السنن .وخامستها :تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده"؛ ينظر تذكرة الحفاظ (.)157/1
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وبالنظر في املوطإ وتكراره ،نجد أن اإلمام مالكا من أوائل األئمة الذين أسهموا في التأصيل لهذين الشرطين وتقعيدهما؛ وحتى يستبين
األمر جيدا ،أحاول بإذن هللا تعالى أن أعقد لكل شرط مطلبا خاصا به مع سوق الشواهد واألدلة من املوطإ ما يجلي الشرط ويكشف حقيقته
عند اإلمام.

املطلب األول :شروط اإلمام مالك في الرواة
قال الخطيب البغدادي " :ملا كان أكثر األحكام ال سبيل إلى معرفته إال من جهة النقل ،لزم النظر في حال الناقلين ،والبحث عن عدالة
الراوين؛ فمن ثبتت عدالته جازت روايته وإال عدل عنه ،والتمس معرفة الحكم من جهة غيره؛ ألن األخبار حكمها حكم الشهادات في أنها ال
تقبل إال عن الثقات"(.)1
لهذه املعاني العميقة التي نبه عليها الخ طيب البغدادي ،فإننا نجد اإلمام مالكا من أوائل األئمة الذين أسهموا في تأسيس علم الجرح
والتعديل ،وإرصان قواعده وإحكام لبناته ،فما كان رحمه هللا يحدث عن كل من تحلق الناس حوله ،أو ذاع صيته بين طلبة العلم وعامة
الناس ،بل اعتبر رواية الحديث وأقوال األئمة املجتهد ين من الدين الذي يجب االحتياط له ،الش يء الذي جعله مقدما على غيره في هذا الفن،
وصارت روايته عن الشيخ تعديال له ،وتركها عنه تجريحا له خصوصا إذا كان مدنيا ،وأصبح قاعدة في قبول الحديث أو رده ،قال ابن معين :
"كل من روى عنه مالك فهو ثقة ،إال عبد الكريم()3(")2؛ وقال أحمد بن حنبل " :مالك بن أنس إذا روى عن رجل ال يعرف؛ فهو حجة"()4؛
وقال أيضا" :ما روى مالك عن أحد إال وهو ثقة .كل من روى عنه مالك فهو ثقة"( )5؛ وقال أيضا" :كان مالك من أثبت الناس .وال تبال أن ال
تسأل عن رجل روى عنه مالك ،وال سيما مدني"(.)6
إن هذه النقول وغيرها كثيرة ،تثبت إمامة مالك  في معرفة أحوال الرواة ،وتمييز املقبول منهم عن الضعيف املردود ،وصار معتمدهم
في الرواة باملدينة ،فمن روى عنه أو تكلم فيه بخير وثقوه وعدلوه ،ومن أعرض عنه أو ترك الرواية عنه ضعفوه وأعرضوا عنه ،وملزوه بترك
اإلمام له( ،)7قال ابن املديني " : كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه ش يء .ال أعلم مالكا ترك إنسانا في حديثه ش يء"( ،)8وقال سفيان

 - 1الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع (.)200/2
 - 2عبد الكريم بن أبي املخارق أبو أمية البصري املعلم نزل بمكة ،وهو عبد الكريم بن طارق ويقال ابن قيس ،روى عن طاوس ومجاهد ومكحول وإبراهيم ،وسمع منه ابن جريج
والثوري ومالك وشعبة وابن عيينة ،رماه أيوب السختياني بالكذب .وقال أحمد :ليس هو بش يء قد ضربت على حديثه وهو شبيه املتروك .وقال يحيى :ليس بش يء .وقال
السعدي :غير ثقة .وقال ابن حبان :كثير الوهم فاحَ الخطأ ،فلما كثر ذلك منه ،بطل االحتجاج به .وقال النسائي والدارقطني :متروك .وقال ابن عبد البر" :ضعيف ال
يختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه  ...وكان مؤدب كتاب ،وكان حسن ال سمت ،غر مالكا منه سمته ولم يكن من أهل بلده فيعرفه  ...ولم يخرج مالك عن عبد الكريم بن
أبي املخارق حكما في موطئه وإنما ذكر فيه عنه ترغيبا وفضال" .توفي رحمه هللا سنة 127هـ؛ ينظر املصادر التالية :تاريخ ابن معين ()261/4؛ التاريخ الكبير للبخاري ()89/6؛
الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()59/6؛ الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ()37/7؛ الضعفاء واملتروكون للدارقطني ()163/2؛ التمهيد البن عبد البر ()65/20؛ الضعفاء
واملتروكون البن الجوزي ()114/2؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ املزي ()259/18؛ سير أعالم النبالء ()244/6؛ تهذيب التهذيب (.)376/6
 - 3تاريخ ابن معين برواية الدوري ()235/3؛ الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ()38/7؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ املزي ()635/25؛ سبر أعالم النبالء
()566/6؛ تهذيب التهذيب (.)7/10
 - 4شرح علل الترمذي البن رجب (.)377/1
 - 5شرح علل الترمذي (.)377/1
 - 6الكامل في ضعفاء الرجال ()177/1؛ شرح علل الترمذي (.)377/1
 - 7نشير هنا إلى بعض املسائل املهمة :أوالها أن تجريح األقران مما لم يعتد به أئمة الحديث ،ولذلك إذا وجدنا اإلمام مالكا لم يرو عن قرين قد كانت بينهما مشاحنة أو غيرة أو
تنافسا أو ما شابه ذلك ،فال بد من اعتبار كالم غيره من املحدثين املعتبرين املعروفين باإلنصاف والعدل ،يمثل لذلك بما حدث بين اإلمام مالك واإلمام ابن أبي ذئب (ت
159هـ) عندما قال هذا األخير في اإلمام مالك -حينما وصله أنه ترك العمل بحديث« :البيعان بالخيار»" :-يستتاب فإن تاب ،وإال ضربت عنقه" ،وقد علق الذهبي  في السير
( )564/6على املسألة بقوله" :وبكل حال ،فكالم األقران بعضهم في بعض ال يعول على كثير منه ،فال نقصت جاللة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه ،وال ضعف العلماء ابن أبي
ََ
ذئب بمقالته هذه ،بل هما عاملا املدينة في زمانهما "؛ ثانيها أن من كان باملدينة ولم يحدث بها ،وحدث في غيرها من البلدان ،فت ْرك اإلمام مالك الرواية عنه ال يدل على ضعفه،
كمثل سعد بن إبراهيم (ت 125هـ) الذي حدث بواسط ومكة ،ولم يحدث باملدينة ،وهو يعتبر من جلة املحدثين؛ ينظر سير أعالم النبالء (.)140/6
وثالثها أن الغرباء من العلماء الذين لم يستوطنوا املدينة ،وكانوا مشهورين في غيرها من البقاع ،فعدم التحديث عنهم ال يدل على ضعفهم ،ألن اإلمام مالكا لم تكن له رحلة
خارج املدينة إال ما كان من رحلة الحج ،ولذلك عذره العلماء في تحديثه عمن كان غير مدني ك عبد الكريم بن أبي املخارق املكي ،والضابط هنا ما قاله القاض ي إسماعيل :
"إنما يعتبر بمالك في أهل بلده ،أما الغرباء فليس يحتج به فيهم"؛ شرح علل الترمذي البن رجب (.)380-379/1
 - 8الكامل في ضعفاء الرجال ()177/1؛ شرح علل الترمذي ()460/1؛ قال ابن رجب " :وهذا على إطالقه فيه نظر ،فإن مالكا لم يحدث عن سعد بن إبراهيم ،وهو ثقة
جليل متفق عليه"؛ ينظر شرح العلل (.)879/2
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بن عيينة "َ :م ْن نحن عند مالك؟ إنما كنا نتبع آثار مالك ،وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإال تركناه"( ،)1وقال أيضا" :رحم هللا مالكا ،ما
كان أشد انتقاده للرجال"(.)2
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا السياق ،أن األمر يختلف بين من روى عنه اإلمام في موطئه واعتمد حديثه فيه ،وبين من روى عنه
وأخلى كتابه من مروياته ،فقد جاء عن بشر بن عمر الزهراني أنه قال :سألت مالكا عن رجل ،فقال" :رأيته في كتبي" .قلت :ال .قال" :لو كان
ثقة لرأيته في كتبي"(.)3
ه
هذا النص ي َم ِكن من استخالص مجموعة من امللحوظات؛ نذكر منها:
أوال :فيه تصريح بتوثيق كل من روى عنه ،وأنه ال يوجد في املوطإ راو فيه كالم عند اإلمام ،أما الرواة الذين لم يذكرهم اإلمام في كتابه،
فتسري عليهم القاعدة السالفة ،أو من خالل ما توصل إليه أهل هذا الشأن.
ثانيا :هذا النص فيه إنباء بالدقة العالية في التحري والتقص ي والنقد ألحوال الرواة عند اإلمام ،وهو بهذا النهج قد أعطى ملن بعده
فكرة التأليف في الصحيح من اآلثار ،وأن ليس كل ما يرويه اإلنسان يستحق الكتابة واالعتناء ،فاإلمام رغم كثرة مروياته ،إال أنه ظل ينقح
كتابه ويتعهده ملا يزيد عن أربعين سنة ،ولم يدون فيه من اآلثار إال ما رآه صوابا صحيحا.
ثالثا :هذا النص كاشف عن رأي اإلمام في كل من روى عنه في كتابه .وهو بهذا قد كفانا مؤونة التنقيب والتدقيق والبحث عن قوله في
حال كل راو على حدة ،خصوصا إذا استحضرنا أنه ال يروي إال عن الثقات الذين لهم اعتناء بالرواية.
إن هذه املنزلة لم يكن اإلمام ليصلها أو يتبوأها لوال الصرامة العلمية التي انتهجها في الحكم على الرجال تعديال وتجريحا ،فقد وضع
لنفسه منهجا صارما مؤسسا على قواعد شرعية وعلمية ومنطقية ،أهلته ألن يكون بحق إماما في هذا الشأن ،تضرب إليه أكباد اإلبل من
أجل التزود من منهجه التحديثي .وقد حفظت لنا املصادر التي تعتني بعلم الحديث أقواال من اإلمام ،تعطي صورة كلية وجلية عن منهجه
الذي اعتمده فيمن يستحق الرواية عنه ،ومن تلك األقوال نذكر:
أوال :عن معن بن عيس ى ،قال :كان مالك بن أنس يقول" :ال يؤخذ العلم من أربعة ،ويؤخذ ممن سوى ذلك :ال تأخذ من سفيه معلن
بالسفه وإن كان أروى الناس ،وال تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه ،وإن كان ال يتهم أن يكذب على رسول هللا
ﷺ ،وال من صاحب هوى يدعو النا س إلى هواه ،وال من شيخ له فضل وعبادة إذا كان ال يعرف ما يحدث " .قال إبراهيم بن املنذر :فذكرت
هذا الحديث ملطرف بن عبد هللا اليساري مولى زيد بن أسلم فقال :ما أدري ما هذا ،ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول« :لقد أدركت
بهذا البلد  -يعني املدينة  -مشيخة لهم فضل وصالح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط»  ،قيل :ولم يا أبا عبد هللا؟ قال:
«لم يكونوا يعرفون ما يحدثون»(.)4
ثانيا :عن ابن وهب عن مالك  أنه قال" :أدركت بهذه البلدة أقواما لو استسقى بهم القطر لسقوا ،قد سمعوا العلم والحديث كثيرا،
ما حدثت عن أحد منهم شيئا؛ ألنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف هللا والزهد ،وهذا الشأن -يعني الحديث -والفتيا يحتاج إلى رجل معه تقى
وورع ،وصيانة وإتقان ،وعلم وفهم ،فيعلم ما يخرج من رأسه ،وما يصل إليه غدا .فأما رجل بال إتقان ،وال معرفة؛ فال ينتفع به ،وال هو
حجة ،وال يؤخذ عنهم"(.)5
ثالثا :عن إسماعيل بن أبي أويس وابن وهب وحبيب وابن عبد الحكم أنهم جميعا سمعوا من اإلمام مالك يقول" :إن هذا العلم دين؛
فانظروا عمن تأخذون دينكم ،لقد أدركت سبعين ممن يقول :قال فالن ،قال رسول هللا ﷺ عند األساطين ،وأشار إلى مسجد النبي ﷺ ،فما
أخذت عنهم شيئا ،وإن أحدهم لو أؤتمن على مال لكان به أمينا؛ ألنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن ،ويقدم علينا محمد بن مسلم بن
عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب فيزدحم على بابه"(.)6

 - 1التاريخ الكبير ألحمد بن أبي خيثمة ()272/1؛ االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة ()21؛ ترتيب املدارك ()148/1؛ سير أعالم النبالء ()165/7؛ الديباج املذهب ()74/1؛
تهذيب التهذيب البن حجر (.)9/10
 - 2االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء البن عبد البر ()21؛ سير أعالم النبالء ()165/7؛ الديباج املذهب (.)101/1
 - 3الثقات للعجلي ()20؛ االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة ()17؛ ترتيب املدارك ()192/1؛ تهذيب الكمال ()112/27؛ سير أعالم النبالء ()165/7؛ تهذيب التهذيب البن
حجر (.)7-6/10
 - 4العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل برواية املروذي ()186-185؛ الضعفاء الكبير للعقيلي ()13/1؛ املحدث الفاصل ()403؛ االنتقاء ()16؛ التمهيد ()66/1؛
الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ()139/1؛ شرح علل الترمذي (.)578/2
 - 5ترتيب املدارك (.)137/1
 - 6الفقيه واملتفقه ()194/2؛ االنتقاء ()17؛ التمهيد ()67/1؛ ترتيب املدارك ()136/1؛ سير أعالم النبالء (.)343/5
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رابعا :عن ابن وهب أنه سمع مالكا يقول" :أدركت باملدينة مشايخ أبناء مائة وأكثر ،فبعضهم قد حدثت بأحاديثه ،وبعضهم لم أحدث
بأحاديثه كلها ،وبعضهم لم أحدث من أحاديثه شيئا ،ولم أترك الحديث عنهم ألنهم لم يكونوا ثقات فيما حملوا إال أنهم حملوا شيئا لم
يعقلوه"(.)1
من هذه النصوص التي اخترناها ،يمكن استخالص أهم الضوابط والشروط التي ارتضاها اإلمام مالك في قبول الرواة وهي كاآلتي:
الشرط األول :أن ال يكون سفيها معلنا بسفهه ولو كان أروى الناس.
الشرط الثاني :أن يكون كذابا في حديث الناس.
الشرط الثالث :أن ال يكون مبتدعا داعيا إلى هواه.
الشرط الرابع :أن يكون ضابطا لحديثه وصائنا له منذ تحمله إلى حين أدائه.
الشرط الخامس :أن يكون عارفا بما يحدث مع الفضل والعبادة.
الشرط السادس :أن يكون الراوي مشهورا بطلب الحديث.
فهذه أبرز الشروط التي صرح بها اإلمام مالك والتزم بها في مروياته ،وهي كما ترى ليست بذلك الضبط الذي وجد عند املتأخرين ،وعذر
اإلمام مالك واضح؛ إذ تعتبر محاوالته بداية للتأسيس والبناء والتقعيد لهذا العلم ،وشأن العلم أن يبدأ ساذجا ثم يستوي على سوقه شيئا
فشيئا بانكباب أهله عليه دراسة وتمحيصا وغربلة وتأصيال ،هذا باإلضافة إلى أ ن أصعب ما في العلوم هو التأسيس لألفكار ال تطويرها .كما
أن هذه الشروط التي صرح بها اإلمام كانت نبراسا ملن بعده ،فال تجد محدثا جاء بعده إال استفاد منها في التقعيد لعلم الرجال.
وإذا نجز لنا الحديث عن الشروط بتقديم صورة واضحة وجلية عن منهج اإلمام في علم الرواية ،تبادر إلينا سؤال مهم ال بد من
الجواب عنه لتعلقه بموضوع بحثنا وهو :هل اإلمام مالك التزم بهذه الشروط حينما ألف املوطأ أم ال؟
إن الناظر في رجال املوطإ ،يجدهم ال يخرجون عن الصحابة والتابعين باختالف طبقاتهم ،وكما هو مجمع عليه أن الصحابة عدول
كلهم بشهادة هللا تعالى ورسوله ﷺ ،أما التابعون فهم معدلون إجماال بما جاء عن عبد هللا بن مسعود  ،عن النبي ﷺ قال« :خير الناس
قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم»(.)2
هذا مع العلم أن الضعفاء في عصر التابعين قليلون جدا ،وال يكاد يوجد في القرن األول من كبار التابعين ضعيف إال الواحد بعد
الواحد كالحارث األعور واملختار الكذاب ،أما صغار التابعين فيوجد فيهم الغلط؛ وإنما ضعف هؤالء من جهة التحمل والضبط كرفع
املوقوف وإرسال الحديث(.)3
وإذا كان األمر كما وصفنا من حال اإلمام وحال الرواة ،علمنا أن كل من صرح اإلمام مالك باسمه في كتابه فهو ثقة يحتج بحديثه وإن
لم يكن معروفا ،قال الفسوي " : ومن كان من أهل العلم ،ونصح نفسه ،علم أن كل من وضعه مالك في موطإه ،وأظهر اسمه ،ثقة تقوم
به الحجة"(.)4
لكن رغم ما قيل في إمامة اإلمام في هذا الشأن ،إال أنه لم يمنع العلماء من البحث في رواته ومعرفة أحوالهم توسعا في الحفظ ،وضبطا
للمحفوظ ،واعتناء باملرويات .وكانت نتيجة بحثهم أن اإلمام لم يرو عن املتروكين إال واحدا وهو عبد الكريم بن أبي املخارق البصري(،)5
أما باقي الرواة فهم صنفان :صنف مجمع على توثيقهم وهم األكثر ،وصنف خالفوه في توثيقهم ويبلغ عددهم عشرة(.)6

 - 1التمهيد (.)68/1
 - 2متفق عليه :صحيح البخاري :كتاب الشهادات ،باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد ،حديث رقم ()2652؛ صحيح مسلم :كتاب فضائل الصحابة ؛ باب فضل الصحابة
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ،حديث رقم (.)2533
 - 3تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين البن شاهين ()9؛ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي ()174-173؛ الرواة الثقات املتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم للذهبي (-24
)25؛ النكت على مقدمة ابن الصالح لبدر الدين الزركش ي ()439/3؛ املتكلمون في الرجال لشمس الدين السخاوي ()97-96؛ فتح املغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي لشمس
الدين السخاوي (.)352/4
 - 4املعرفة والتاريخ (.)350-349/1
 - 5ذهب ابن عبد البر إلى أن اإلمام لم يخرج له حديثا في األحكام ،وإنما روى عنه في الفضائل ال غير ،وجائز عند العلماء ومنهم مالك االاستدالل بالحديث الضعيف في فضائل
األعمال؛ ينظر التمهيد (.)65/20
 - 6هؤالء العشرة هم :ثور بن زيد الديلي املدني (ت 135هـ)؛ جعفر الصادق بن محمد الباقر (ت 148هـ)؛ وداود بن الحصين املدني (ت 135هـ)؛ وسهيل بن أبي صالح املدني (ت
140هـ)؛ شريك بن عبد هللا بن أبي نمر املدني (ت 140هـ)؛ عبد الرحمن بن حرملة األسلمي املدني (ت 145هـ)؛ عطاء بن أبي مسلم الخراساني (ت 135هـ)؛ العالء بن عبد
الرحمن املدني (ت 138هـ)؛ وعمرو بن أبي عمرو املدني (ت 137هـ)؛ محمد بن عمرو بن علقمة املدني (ت 145هـ)؛ عبد الكريم بن أبي املخارق البصري (ت 127هـ)؛ للمزيد من
التفصيل في معرفة أحوال هؤالء الرواة ينظر إلى الخالصات القيمة التي توصل إليها الدكتور محمد بن يحيى مبروك من خالل تتبعه أئمة الجرح والتعديل فيهم في كتابه
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إذن مجموع ما ْانت ِق َد على اإلمام مالك من الرجال أحد عشر رجال؛ وهي نسبة قليلة جدا باملقارنة مع غيره ممن روى الحديث وتحرى
األسانيد الصحيحة ،وحاول جاهدا أن ال يروي إال عمن ثبتت ثقته وضبطه وعدالته واهتمامه بعلم الحديث كالبخاري ومسلم.
كما أن علم الجرح والتعديل هو علم اجتهادي ،وما دام أن اإلمام مالكا يعتبر من أئمته ،وأنه عمدة في الرواة املدنيين ،وقد بذل جهده
في التقص ي والتثبت ،فهو معذور في النتيجة التي حصل عليها ،وليس ملزما بما تحصل عند غيره.
هذا باإلضافة إلى أن أولئك الرجال املنتقدين لم يكن جرحهم من جهة الديانة أو العدالة الذي يصعب ترميمه وجبره ،وإنما كان من
جهة الضبط وخفته ،وهذا النوع من الضعف في الرواة ال يستوجب به ترك األحاديث كليا.
وإذا نجز لنا الكالم في شروط رواية الحديث عند اإلمام مالك ،وثبت لنا التزامه بها في كتابه املوطإ ،فإننا نركب خالصة على ما سبق
التنظير له؛ فنقول :إن اإلمام مالكا من خالل منهجه في رواية الحديث ،قد أعطى رسالة لكل مشتغل بالفقه ،وهي أنه ال يصح في
العملية االجتهادية بشتى مراحلها االستدالل إال بما ثبت صحته من األخبار ،وأن عليه املعول في بناء األحكام واستخالصها ،وليس من
منهجه االستدالل باآلثار التي جاءت من طرق ضعيفة ،باعتبارها إضافة في الدين بما لم يأذن به هللا ،ومعارضة لقصد الشارع الحكيم
من شرعه.

املطلب الثاني :شروط اإلمام مالك في االستدالل بالسنة اآلحادية
إذا ثبت الحديث صح االستدالل به ،وإذا صح الحديث وجب املصير إليه ،وكل اجتهاد عارض الحديث فهو مردود ،كل هذه القواعد
وغيرها عند التمحيص نجدها مطلقة وفضفاضة ،تحتاج إلى تقييدات كثيرة حتى تسلم من النقض والنقد ،ذلك ألن هذه القواعد قد
خالفها أغلب فقهاء املذاهب -إن لم نقل جلهم -بوضع شروط علمية لالستدالل بالسنة النبوية ربما توافقوا عليها وربما تنازعوا؛ هذه
الشروط أحيانا تجعل الفقيه يعمل بالحديث أو يؤوله حتى يوافق قالب الشريعة أو يرده.
إن العلماء ملا وضعوا هذه الشروط ،كان قصدهم من ذلك خدمة الشريعة والتوفيق بين نصوصها التي يتوهم التعارض بينها ،حتى
تسلم األدلة الشرعية من التناقض الذي تنزهت عنه ،وتطرد األصول والقواعد واملناهج ،فتسهل بذلك العملية االجتهادية ،وتغلق السبل
أمام األدعياء واألعداء لهذه الشريعة الغراء .ولم يكن قصد علمائنا في لحظة تعمد املخالفة ،ومن ظن فيهم ذلك فيتهم في ديانته.
إن اإلمام مالكا  قد أقام لنفسه منهجا خاصا به في تعامله مع متون السنة اآلحادية ،فهو لم يكن يستدل على الحكم الشرعي بكل
حديث ثبتت صحته عنده ،بل وضع شروطا علمية لالعتماد عليه في االستدالل؛ إذ رغم حرصه الشديد على االتباع واالقتداء ،فقد رد
كثيرا من األحاديث لعدم اندراجها في القالب املنهجي الذي أسسه اإلمام ،وتلك الشروط ليست بدعة ابتدعها ،بل هي مستوحاة من عمل
الصحابة  وفقهاء التابعين ،وتجلى دور اإلمام فيها بإبرازها وإخراجها والتمثيل لها بما يناسب في كتابه املوطإ ،ومن تلك الشروط التي
راعاها اإلمام عند االستدالل بالسنة :أال تعارض القرآن الكريم ،وأال تعارض عمل أهل املدينة ،وأال تكون مخالفة لألصول والقواعد
العامة ،وفيما يلي تمثيل لكل شرط من املوطإ بما يناسب املقام.
الشرط األول :أال تكون السنة اآلحادية مخالفة للقرآن الكريم.
( )1
إذا ورد الحديث الصحيح مخالفا لظاهر القرآن الكريم ،وتعذر الجمع بينهما؛ فإن اإلمام مالكا يرده؛ ومن الشواهد على ذلك :
الشاهد األول :روى اإلمام مالك ،عن ابن شهاب ،عن سليمان بن يسار ،عن عبد هللا بن عباس قال :كان الفضل بن عباس رديف رسول
هللا ﷺ فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ،فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ،فجعل رسول هللا ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق اآلخر.
فقالت" :يا رسول هللا إن فريضة هللا في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا .ال يستطيع أن يثبت على الراحلة .أفأحج عنه؟" قال« :نعم» .وذلك في
حجة الوداع(.)2

اإلمام مالك وعمله بالحديث من خالل كتابه املوطأ ()342-311؛ هذا باإلضافة إلى كتاب أسماء شيوخ اإلمام مالك بن أنس البن خلفون األندلس ي؛ التعريف بمن ذكر في
املوطأ من النساء والرجال البن الحذاء القرطبي؛ إسعاف املبطأ برجال املوطأ لجالل الدين السيوطي.
 - 1هذا الشرط قليل في كتاب املوطإ؛ ألن الشواهد القرآنية فيه قليلة وشحيحة ،وقد تتبعت ذلك في املوطإ فوجدتها كما وصفت ،والسبب في ذلك أن اإلمام كان قصده
األول من التأليف هو جمع الفقه املدني ،وقد أشرت إلى ذلك في مقال لي منشور في مجلة املدونة التابعة للمجمع الفقهي بالهند بعنوان" :منهج االستدالل بالقرآن الكريم
عند اإلمام مالك في كتابه املوطإ".
 - 2املوطأ :كتاب الحج ،باب الحج عمن يحج عنه.
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هذا الحديث يدل من خالل ظاهر ألفاظه على جواز النيابة في الحج ،لكن اإلمام مالكا لم يعمل به ،ألن القربات أو العبادات عنده
صياما كان أو صالة أو حجا ال ينوب فيها أحد عن أحد( ،)1وقال اإلمام مالك عقب هذا الحديث فيما رواه عنه ابن حبيب" :إنما كان ذلك له
خاصة ،مثل حديث سالم مولى أبي حذيفة ،ال أرى ألحد يحج عن أحد"(.)2
َ
َ
ُ َْ ا
ََ ا َ َْ ُ َ ْ َ ُ
اَّلل أ ْب ِغي َرًّبا َو ُه َو َر ُّب
وسبب رد مالك لهذا الحديث مخالفته لظاهر قوله تعالى ﴿ :وأن سعيه سوف ي َر َٰى﴾( ،)3ولقوله تعالى﴿ :ق ْل أغي َر ِ
ُ ّ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُّ َ ْ ا َ
ُ َ َ ُُ
ٌ ْ ُ ْ ُ َ ُ
َ َْ ُ َ
َ َ
ُ ُ
س ِإال َعل ْي َها ۚ َوال ت ِز ُر َو ِاز َرة ِوز َر أخ َر َٰى ۚ ث ام ِإل َٰى َ ِرّبكم ام ْر ِج ُعك ْم ف ُين ِّبئكم ِب َما كنت ْم ِف ِيه تخت ِلفون﴾(.)4
ك ِل ش ي ٍء ۚ وال تك ِسب كل نف ٍ
َ ٌ ََّ ٌ ا َ ُ َْ َ ََ َ ََُ َ
َ ا ََ ا
اس َت َطاعَ
َ
الناس ح ُّج ْال َب ْيت َمن ْ
َّلل على
ِ ِ
اهيم ۖ ومن دخله كان ِآمنا ۗ وِ ِ
ورده أيضا مخالفته لظاهر قوله تعالىِ ﴿ :ف ِيه آيات ب ِينات مقام ِإبر ِ
ِ ِ
َ َ َ َ ا اَ َ َ ْ َ َ
( )6
َْ َ
امل َين﴾( ،)5فهذه اآلية ربطت الوجوب بالقدرة أو االستطاعة ،ومن كان معضوبا فهو غير
ِإلي ِه س ِبيال ۚ و َمن كف َر ف ِإن اَّلل غ ِن ٌّي ع ِن الع ِ
مستطيع ،وصار خطاب اآلية الكريمة ال يشمله وإن كانت له االستطاعة املادية.
قال أبو العباس القرطبي في تعليقه على هذا الحديث(" :هذا) ظاهر في أن من لم يستطع الحج بنفسه أنه مخاطب به .وبهذا الظاهر
أخذ الشافعى ،وأحمد ،وإسحاق ،وأبو حنيفة ،والجمهور  ...وخالفهم في ذلك مالك وأصحابه ،ورأوا :أن هذا الظاهر مخالف لقوله تعالى﴿ :
ََ َ َ َ َ ا اَ َ
ْ َ َ َ َ
ْ
َ ا ََ ا
ام إ ْب َر َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ ٌ ََّ ٌ ا َ ُ
اَّلل غ ِن ٌّي َع ِن
اع ِإل ْي ِه َس ِبيال ۚ ومن كفر ف ِإن
اس ِح ُّج ال َب ْي ِت َم ِن استط
اهيم ۖ ومن دخله كان ِآمنا ۗ وِ ِ
ِف ِيه آيات ب ِينات مق ِ ِ
َّلل على الن ِ
ْ َ َ
َ ا َ
امل َين﴾ ( ،)7فإن األصل في االستطاعة إنما هي القوة بالبدن .ومنه قوله تعالىَ ﴿ :ح ات َٰى إ َذا َب َل َغ َب ْي َن ا
الس اد ْي ِن َو َج َد ِمن ُد ِون ِه َما ق ْوما ال َيك ُادو َن
الع ِ
ِ
ْ َ َ َ
َيفق ُهون ق ْوال﴾()8؛ أي :ما قدروا ،وال قووا .وبالجملة :فإذا قال القائل :فالن مستطيع ،أو غير مستطيع .فالظاهر منه السابق إلى الفهم :نفي
القدرة أو إثباتها ،فلما عارض ظاهرهذا الحديث ظاهر القرآن رجح مالك  ظاهر القرآن"(.)9
الشاهد الثاني :مالك ،عن أبي الزناد ،عن األعرج ،عن أبي هريرة ،أن رسول هللا ﷺ قال« :إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله
سبع مرات»(.)10
ذهب اإلمام مالك إلى استحباب غسل اإلناء الذي شرب منه الكلب ،وأن الذي يستحب غسله فقط اإلناء الذي فيه ماء دون غيره ،وأن
داللة الحديث غير معقولة ومحمولة على التعبد ،ولهذا جاز عنده أكل ما تركه الكلب من الطعام واللبن وعدم طرحه ،وذلك ألن هذا
ْ َ ْ َ ُ ا َ ُ ُ ا ّ َ ُ َ َ َ ُ ا َ ُ ُ ْ َ َ ٌّ ا ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ٌّ ا ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
صنات ِم َن
الحديث معارض بظاهر قوله تعالى ﴿ :اليوم أ ِحل لكم الط ِيبات ۖ وطعام ال ِذين أوتوا ال ِكتاب ِحل لكم وطعامكم ِحل لهم ۖ واملح
اب من َق ْبل ُك ْم إ َذا َآت ْي ُت ُم ُ
وه ان ُأ ُج َ
ْاملُ ْؤم َن ِ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ا َ ُ ُ ْ َ َ
ور ُه ان ُم ْح ِص ِن َين َغ ْي َر ُم َسا ِف ِح َين َوَال ُم ات ِخ ِذي َأ ْخ َدان ۗ َو َمن َي ْك ُفرْ
ات واملحصنات ِمن ال ِذين أوتوا ال ِكت ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ْ َ ََ ْ َ َ ََُُ َ ُ َ ْ َ َ ْ
َ
( )12
َ ( )11
اس ِرين ﴾ ؛ وقد كان يقول" :يؤكل صيده ،فكيف يكره لعابه" .
اإليم ِان فقد ح ِبط عمله وهو ِفي اآل ِخر ِة ِمن الخ ِ
ِب ِ
قال اإلمام ابن القاسم -حينما سئل عن غسل اإلناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في اإلناء في اللبن وفي املاء؟" :-قال مالك :قد جاء هذا
الحديث وما أدري ما حقيقته ،قال :وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت ،وليس كغيره من السباع ،وكان يقول :إن كان يغسل ففي
املاء وحده ،وكان يضعفه ،وكان يقول :ال يغسل من سمن وال لبن ،ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك ،وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق هللا
فيلقى لكلب ولغ فيه"(.)13
من خالل هذين املثالين وغيرهما من األمثلة التي تركناها ،يتبين أن اإلمام مالكا كان ال يستدل بالسنة اآلحادية إال إذا كانت موافقة
للظواهر القرآنية ،فإن عارضتها ،فإن اإلمام ال يعتمد عليها في استخالص األحكام الشرعية؛ لكن رغم ما سبق ذكره يبقى هذا الشرط

 - 1املوطأ :كتاب الصيام ،باب النذر في الصيام والصيام عن امليت .وأيضا :كتاب النذور واأليمان ،باب ما يجب من النذور في املش ي.
َ
الغافقي ْ
الجو َه ِري (.)209
 - 2مسند املوطإ ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا ِ ِ
 - 3سورة النجم :اآلية 40
 - 4سورة األنعام :اآلية .164
 - 5سورة آل عمران :اآلية .97
 - 6املعضوب :املخبول الزمن الذي ال حراك به .يقال عضبته الزمانة تعضبه عضبا ،إذا أقعدته عن الحركة وأزمنته؛ ينظر تهذيب اللغة لألزهري (.)307/1
 - 7سورة آل عمران :اآلية .97
 - 8سورة الكهف :اآلية .93
 - 9املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)442/3
 - 10املوطأ :كتاب الطهارة ،باب جامع الوضوء.
 - 11سورة املائدة :اآلية .5
 - 12املدونة () 116/1؛ ملزيد من التفصيل يرجى الرجوع إلى املصادر التالية :اإلشراف على نكت مسائل الخالف للقاض ي عبد الوهاب ()178-177/1؛ املعونة على مذهب عالم
املدينة للقاض ي عبد الوهاب ()181-180؛ الجامع ملسائل املدونة البن يونس الصقلي ()86-82/1؛ التبصرة ألبي الحسن اللخمي ()59-57/1؛ التنبيه على مبادئ التوجيه
البن بشير ()241-240/1؛ التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق ()73-72/1؛ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (.)176-175/1
 - 13املدونة (.)115/1
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يحتاج إلى مزيد بحث وتحر ،باعتبار أن األحاديث التي قيل إن اإلمام قد ردها ملعارضتها ظاهر القرآن ،قد رواها في موطئه ولم يعقب عليها
بش يء ،مما يجعل الباحث ال يقطع باألمر ،إذ لو ردها ولم يعمل بهاِ ،فل َم ساقها في موطئه على أساس االحتجاج وبيان األحكام املتعلقة بها؟
الشرط الثاني :أال تكون السنة اآلحادية معارضة لعمل أهل املدينة.
( )1
لقد اشترط اإلمام مالك للعمل بالحديث وبناء األحكام على وفقه أن يكون موافقا ملا جرى به العمل عند أهل املدينة  ،فإذا خالفه ،فإن
اإلمام يقدم العمل املتواتر على الخبر الواحد؛ ومن الشواهد الدالة على هذا الشرط نذكر:
الشاهد األول :ما جاء عن مالك عن نافع ،عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا ﷺ قال« :املتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ،ما
لم يتفرقا إال بيع الخيار»(.)2
قال اإلمام مالك بعد روايته للحديث مباشرة« :وليس لهذا عندنا حد معروف ،وال أمر معمول به فيه».
الشاهد الثاني :ما جاء عن اإلمام مالك ،عن عبد هللا بن أبي بكر بن حزم ،عن عمرة بنت عبد الرحمن ،عن عائشة زوج النبي ﷺ ،أنها
قالت« :كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ،ثم نسخن بخمس معلومات ،فتوفي رسول هللا ﷺ وهو فيما يقرأ من
القرآن»(.)3
قال اإلمام مالك في تعليقه على هذا الحديث« :وليس على هذا العمل».
الشاهد الثالث :ما جاء عن اإلمام مالك ،عن ابن شهاب ،عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت ،فأخبر رسول هللا
ﷺ بمرضها ،وكان رسول هللا ﷺ يعود املساكين ،ويسأل عنهم .فقال رسول هللا ﷺ« :إذا ماتت فآذنوني بها» ،فخرج بجنازتها ليال ،فكرهوا
أن يوقظوا رسول هللا ﷺ .فلما أصبح رسول هللا ﷺ أخبر بالذي كان من شأنها .فقال« :ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟» فقالوا :يا رسول هللا
كرهنا أن نخرجك ليال ،ونوقظك .فخرج رسول هللا ﷺ ،حتى «صف بالناس على قبرها .وكبر أربع تكبيرات»(.)4
هذا الحديث قد رده اإلمام مالك ملعارضته لعمل أهل املدينة ،فقد سئل  عن الصالة على الجنازة إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعدما صلوا
عليها؟
فقال" :ال تعاد الصالة وال يصلي عليها بعد ذلك أحد ،قال :فقلنا ملالك :والحديث الذي جاء أن النبي ﷺ صلى عليها وهي في قبرها؟
قال :قال مالك :قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل"(.)5
هذه بعض األمثلة فقط ،وما تركناه كثير جدا ،وهي تفيد بمجموعها أن الحديث ال تكفي صحته لالعتماد عليه في االستدالل ،بل ال بد
من موافقته للعمل ،فإن خالف ،فقد استحق السقوط ،باعتبار أن العمل فيه من مقومات القوة والرجاحة ما يجعله مقدما على السنة
اآلحادية عند التعارض.
الشرط الثالث :أال تكون السنة اآلحادية مخالفة ألصل شرعي مقطوع به.
إذا جاءت السنة اآلحادية مخالفة ملا تقرر في األصول العامة والقواعد املرعية في الشريعة املستقرأة من أدلة كثيرة؛ فإن اإلمام مالك
يقدم ال قاعدة العامة على السنة اآلحادية ،وذلك من باب تقديم القطعي على الظني ،قال ابن العربي " :إذا جاء خبر الواحد معارضا
لقاعدة من قواعد الشرع ،هل يجوز العمل به أم ال؟ فقال أبو حنيفة :ال يجوز العمل به .وقال الشافعي :يجوز العمل به .وتردد مالك في
املسألة ،ومشهور قوله والذي عليه املعول :أن الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال به ،وإن كان وحده تركه"(.)6
ومن الشواهد على هذا الشرط نذكر:
الشاهد األول :ما جاء عن اإلمام مالك ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،أن رسول هللا ﷺ قال« :من أحيا أرضا ميتة فهي له ،وليس لعرق
ظالم حق»(.)7
 - 1عمل أهل املدينة هو :ما اتفق عليه العلماء والفضالء باملدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص سواء كان سنده نقال أم اجتهادا ،ملزيد من التفصيل عن هذا األصل،
ينظر في املصادر واملراجع التالية :مقدمة في أصول الفقه البن القصار ()232-226؛ املعونة للقاض ي عبد الوهاب ()1747-1743/3؛ أحكام الفصول في أحكام األصول
ألبي الوليد الباجي ()491-486/1؛ لباب املحصول من علم األصول البن رشيق ( )406-403/1العرف والعمل في املذهب املالكي ومفهومهما لدى علماء املغرب لعمر
الجيدي ()271-269؛ عمل أهل املدينة بين مصطلحات مالك وآراء األصوليين ألحمد محمد نور يوسف ()111-91؛ أصول فقه اإلمام مالك :أدلته النقلية لعبد الرحمن
بن عبد هللا الشعالن ()1051-1042/2؛ منهج االستدالل بالسنة (.)319-314/1
 - 2املوطأ :كتاب البيوع ،باب بيع الخيار.
 - 3املوطأ :كتاب الرضاع ،باب جامع ما جاء في الرضاعة.
 - 4املوطأ :كتاب الجنائز ،باب التكبير على الجنائز.
 - 5املدونة (.)257/1
 - 6القبس في شرح موطإ مالك بن أنس (.)812/2
 - 7املوطأ :كتاب األقضية ،باب القضاء في عمارة األموات.
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هذا الحديث يدل بظاهر لفظه على أن من أحيا أرضا مواتا( )1قريبة من العمران كانت أم بعيدة ،ولم يجر عليها ملك أحد فهي له ،وإن
لم يأذن السلطان في ذلك.
لكن اإلمام مالك فرق بين املوات القريبة من العمران والبعيدة منه ،فأجازها مطلقا في البعيدة ،بينما قيد الجواز في القريبة بإذن
اإلمام ،قال " :إذا أحياها فهي له وإن لم يستأذن اإلمام" ثم قال أيضا" :وإحياؤها :شق العيون وحفر اآلبار وغرس الشجر وبناء البنيان
والحرث .إذا فعل شيئا من ذلك فقد أحياها .قال :وال يكون له أن يحيي ما قرب من العمران .وإنما تفسير الحديث« :من أحيا أرضا مواتا»
إنما ذلك في الصحاري والبراري .وأما ما قرب من العمران ،وما يتشاح الناس فيه ،فإن ذلك ال يكون له أن يحييه إال بقطيعة من اإلمام"(.)2
وتعليل رد اإلمام مالك للحديث يتجلى في مراعاة املصلحة العامة ،إذ إن ما قرب من البلد في حكم فنائه ،فاالنتفاع به مشترك بين أهل
البلد من االحتطاب فيه واالصطياد والرعي وغير ذلك من وجوه اإلرفاق؛ فلو أجيز لكل واحد اقتطاعه ،ألضر ذلك بأهل البلد ،فلم يكن بد
من نظر اإلمام ليكون كالحكم ملن يحييه(.)3
قال القرافي " :وليس ما نحن فيه تفرقة مالك بين ما قرب من العمارة فال يحيا إال بإذن اإلمام ،وبين ما بعد فيجوز بغير إذنه؛ بل هو
من قاعدة أخرى وهي أن ما قرب من العمران يؤدي إلى التشاجر والفتن وإدخال الضرر؛ فال بد فيه من نظر األئمة دفعا لذلك املتوقع  ...وما
بعد من ذلك ال يتوقع فيه ش يء من ذلك فيجوز"(.)4
الشاهد الثاني :ما جاء عن اإلمام مالك ،عن ابن شهاب ،عن األعرج ،عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :ال يمنع
أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره»(.)5
هذا الحديث يدل صراحة على جواز وضع الرجل جذعه على جدار جاره ،أذن في ذلك مالكه أو لم يأذن ،فإن امتنع عن ذلك أجبر،
لكن اإلمام مالكا ذهب إلى عدم جواز القضاء بهذا الحديث عند التخاصم ،ملخالفته أصال شرعيا وهو عدم جواز التصرف في ملك الغير إال
بإذنه ،قال ابن العربي" :األمة أجمعت على أن من اختص بحق ال يلزمه أن يعطيه لغيره وإن لم يضر به فكيف ووضع الخشبة على الجدار
مضر بصاحب الجدار إما عاجال بأن يثقل الحائط فيقصر عمره أو بأن يعيبه أو بأن ال يكون من هذين ش يء فيوجب وضع الخشبة
لصاحبها اشتراكا في الجدار مع صاحبه وحيازة له تثبت له بطول الزمان وإذا أراد صاحب الجدار أن يحض على ذلك باإلشهاد في كل وقت
واالفتقاد في كل حين شغل نفسه عن غير ذلك من أغراضه وفي ذلك إضرار به"( .)6وقال أبو العباس القرطبي" :ملا كان األصل املعلوم من
الشريعة أن املالك ال يجبر على إخراج ملك عن يده بعوض ،كان أحرى وأولى أال يخرج عن يده بغير عوض"(.)7
ولهذا ملا سئل ابن القاسم " هل كان مالك يأخذ بهذا الحديث« :ال يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره»؟ قال :ال أرى أن
يقض ى بهذا الحديث؛ ألنه إنما كان عن النبي ﷺ عندي على وجه املعروف بين الناس"(.)8
هذه هي الشروط املرعية عند اإلمام مالك في استدالله بالسنة اآلحادية ،والناظر فيما سقناه يتبين له أمور مهمة منها:
أولها :أن اإلمام مالكا  يعمل بالحديث ويعتمد عليه في استخالص الحكم الشرعي إذا لم يوجد معارض أقوى كعمل أهل املدينة أو ظاهر
من القرآن أو قاعدة عامة قطعية ،فإن وجد فإن اإلمام يرده حينئذ ،عمال بالقوي داللة.
ثانيها :أن عند تتبع األحاديث املردودة بالعمل املدني ،نجد رد اإلمام لها ليس مرتبطا بما طريقه النقل ،بل يشمل كل ما تناقله أهل املدينة
وتوارثوه بينهم في املدينة سواء كان من عمل النبي ﷺ أو مما جرى به العمل في زمن الخالفة الراشدة أو اتفق عليه الفقهاء التابعون من
بعدهم ،لذلك كان ما نسب إلى اإلمام من االعتماد على العمل فيما طريقه النقل ليس دقيقا ،بل يحتاج إلى مزيد من البحث والتحري ،هذا
مع استحضار السنة بمفهومها العام في عالقتها بالعمل ،ولذلك تجده في املوطإ كثيرا ما يروي أقضية عمر  واجتهاداته ثم يعقبها بقوله:
ليس على هذا العمل.

 - 1األرض املوات :هي األرض التي ال مالك لها قد خلت من السكان ومن العمارة ومن املاء وال ينتفع بها أحد؛ ينظر :الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لألزهري ()170؛
مقاييس اللغة ()283/5؛ املصباح املنير في غريب الشرح الكبيرألحمد الفيومي (.)583/2
 - 2املدونة (.)473/4
 - 3املعونة ( )1195/2بتصرف.
 - 4الفروق (.)207/1
 - 5املوطأ :كتاب األقضية ،باب القضاء في املرفق.
 - 6القبس ()929/3؛ وينظر أيضا له املسالك في شرح املوطإ (.)415/6
 - 7املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)530/4
 - 8املدونة (.)442/3
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ثالثها :أن األحاديث التي ردها اإلمام ليست كثيرة ،لكن يمكن ألي باحث أن يتساءل عن داللة روايتها وعدم االعتماد عليها في العملية
االجتهادية؟
يمكن القول :إن سبب روايتها في الكتاب يرجع إما إلى أن الحديث قد وصله وتركه ،ليعلم الباحثين أنه عن علم رده ،وإما إلى أن الحديث
قد يكون داال على أكثر من حكم ،فيورده مستدال به على الحكم املقصود دون غيره مما قد يستدل به غيره ،وإما إلى أن الغاية من روايتها
نقل العلم وإن خالف ما يعتقده؛ إذ ربما يظهر للناقل ما لم يظهر للراوي ،هذا مع العلم أنه ليس شرطا عند العلماء العمل بكل ما رواه
الراوي(.)1

املبحث الثالث :أوجه االستدالل بالسنة النبوية عند اإلمام مالك.
لقد وضع اإلمام مالك منهجا خاصا في استدالله بالسنة النبوية ،فهو لم يكن يستدل بالنص الحديثي كيفما اتفق ،بل كانت له قواعد
علمية يعتمدها عند االحتجاج واالستنباط ،بعضها أقوى من بعض ،وقد تتبع علماء املذهب منهجه في االعتماد على األخبار ،فألفوه
يستدل بنص السنة وظاهرها ومفهومها ودليلها وتنبيهها .وفيما يلي تفصيل لكل وجه على حدة.
أوال :النص من السنة النبوية.
( )2
لقد ذهب األصوليون بما فيهم املالكية إلى أن املقصود بالنص  :اللفظ الكاشف للمعنى بنفسه ،وعبر عنه بعضهم بطريقة أخرى
فقالوا :ما يفهم املراد منه على وجه ال احتمال فيه .وهذا الوجه من االستدالل له حضور قوي في كتاب املوطإ ،ومن الشواهد على ذلك ما
جاء عن املغيرة بن أبي بردة ،وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول :جاء رجل إلى رسول هللا ﷺ ،فقال :يا رسول هللا إنا نركب
البحر ،ونحمل معنا القليل من املاء ،فإن توضأنا به عطشنا ،أفنتوضأ به؟ فقال رسول هللا ﷺ« :هو الطهور ماؤه ،الحل ميتته»(.)3
هذا الحديث نص في طهارة ماء البحر ،وإذا كان كذلك ،فهو مطهر تحصل به الطهارة الشرعية بنوعيها عند اإلمام؛ وال يصح أن يكون معنى
الطهور الذي يتكرر التطهير به ،وال يصح أن يكون معنى الطهور :الطاهر؛ ألنهم لم يسألوه هل هو طاهر ،وإنما سألوه :هل هو مطهر؟
فأجابهم بأنه طهور؛ وهذا يقتض ي أن لفظ طهور يتضمن معنى مطهر ،وال يكون مطهرا حتى يكون ماء طاهرا ،وال خالف في جواز التطهير
بماء البحر إال ما يروى عن عبد هللا بن عمر .وقد أنكر القاض ي أبو الحسن أن يكون ذلك قوال ألحد ،واألصل في جواز التطهير به هذا
الحديث ،وهو نص في الحكم(.)4
ثانيا :الظاهر من السنة النبوية.
( )5
يقصد بالظاهر عند أصوليي املالكية وغيرهم  :املعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من املعاني التي يحتملها اللفظ ،أو هو :اللفظ
املتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح.
إذن اللفظ الظاهر هو ما احتمل أكثر من معنى ،إال أنه راجح في بعضها ،ومرجوح في غيرها ،وهو بهذا التحديد قسيم النص ،وقد ورد
كثيرا في املوطإ ،ومن األمثلة التي يستأنس بها في هذا السياق ما جاء عن اإلمام مالك ،عن ابن شهاب ،عن أبي إدريس الخوالني ،عن أبي
ثعلبة الخشني أن رسول هللا ﷺ قال« :أكل كل ذي ناب من السباع حرام»(.)6
هذا الحديث فيه داللة ظاهرة على نهي النبي ﷺ عن أكل لحوم السباع ،لكن هذا النهي حمله اإلمام مالك  في رواية عنه على
التحريم ،وفي رواية أخرى على الكراهة( ،)7الش يء الذي جعل علماء املذهب يختلفون من بعده()1؛ إذ ذهب العراقيون إلى أن النهي محمول

 - 1قال الرامهرمزي في املحدث الفاصل (" :)320وليس يلزم املفتي أن يفتي بجميع ما روى ،وال يلزمه أيضا أن يترك رواية ما ال يفتي به ،وعلى هذا مذاهب جميع فقهاء
األمصار".
 - 2إحكام الفصول في أحكام األصول ()196-195/1؛ اإلشارة في أصول الفقه ()55؛ إيضاح املحصول من برهان األصول ألبي عبد هللا محمد بن علي املازري (-305
)306؛ التحقيق والبيان في شرح البرهان لعي بن إسماعيل األبياري ()168-167/2؛ لباب املحصول في علم األصول للحسين بن رشيق املالكي ()473-471/2؛ شرح تنقيح
الفصول للقرافي ()37-36؛ تقريب الوصول إلى علم األصول ألبي القاسم محمد بن جزي الغرناطي ()162؛ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول للشريف أبي عبد
هللا محمد التلمساني ()437-429؛ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للحسين بن علي الرجراجي (.)326-322/1
 - 3املوطأ :كتاب الطهارة ،باب الطهور للوضوء.
 - 4املنتقى ( )55/1بتصرف.
املحصول
املحصول
األصول
البن العربي ()38-37؛ التحقيق والبيان ()177-171/2؛
()308-306؛
()106؛ إيضاح
 - 5إحكام الفصول ()196/1؛ اإلشارة ()56-55؛ الحدود في
لباب املحصول في علم األصول ()498-496/2؛ شرح تنقيح الفصول ()38-37؛ تقريب الوصول ()162؛ رفع النقاب (.)331-330/1
 - 6املوطأ :كتاب الصيد ،باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.
 - 7جاء في املدونة ( " :)450/1قلت :وهل يكره مالك أكل سباع الوحَ؟ قال :نعم ،قلت :أفكان مالك يرى الهر من السباع؟

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ ـ املجلد ،1العدد2018 - 1

71

ّ
منهج االستدالل بالسنة النبوية عند اإلمام مالك يف كتابه املوطإ

عبد الغني إدعيكل

على الكراهية وهو املشهور في املذهب ،في حين ذهب املدنيون واملغاربة إلى أنه محمول على التحريم ،وهذا االختالف الحاصل في املسألة فيه
داللة على أن الدليل الوارد فيها ليس نصا ،إذ شأن النصوص عدم االحتمال ،ولهذا قال الباجي  في تعليقه على هذا الحديث" :نهيه ﷺ عن
أكل كل ذي ناب من السباع ظاهره التحريم ،ويجوز أن يحمل على الكراهية بدليل إن وجد في الشرع"(.)2
ثالثا :فحوى الخطاب من السنة النبوية.
( )3
ذهب أصوليو املالكية ومن وافقهم إلى أن فحوى الخطاب ترادف مفهوم املوافقة وتعني " :ما يفهم من نفس الخطاب من قصد
املتكلم لعرف اللغة" ،أو "هي إثبات حكم املنطوق به للمسكوت عنه بطريق األولى".
وقد اعتمد اإلمام مالك  على فحوى الخطاب في استنباط األحكام الشرعية ،ومن األمثلة على ذلك ما رواه اإلمام مالك ،عن داود بن
الحصين ،عن األعرج ،عن أبي هريرة ،أن رسول هللا ﷺ كان «يجمع بين الظهر والعصر ،في سفره إلى تبوك»( ،)4وكذلك ما رواه اإلمام عن
أبي الزبير املكي ،عن سعيد بن جبير ،عن عبد هللا بن عباس أنه قال« :صلى رسول هللا ﷺ الظهر والعصر جميعا ،واملغرب والعشاء
جميعا ،في غير خوف وال سفر» قال مالك« :أرى ذلك كان في مطر»(.)5
هذا الحديثان استدل بهما اإلمام  على جواز الجمع بين الصالتين للمريض( )6من طريق األولى؛ إذ املريض –كما قال سحنون -أولى
بالجمع لشدة ذلك عليه ولخفته على املسافر ،وإنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد به السير ،فاملريض أتعب من املسافر وأشد
مؤنة لشدة الوضوء عليه في البرد ،وملا يخاف عليه منه ملا يصيبه من بطن منخرق أو علة يشتد عليه بها التحرك والتحويل ،ولقلة من يكون
له ع ونا على ذلك فهو أولى بالرخصة وهي به أشبه منها باملسافر ،وقد جمع النبي ﷺ بين املغرب والعشاء في املطر للرفق بالناس سنة من
رسول هللا ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء ،فاملريض أولى بالرفق ملا يخاف عليه من غير وجه(.)7
ومن الشواهد أيضا ما جاء عن اإلمام مالك عن نافع ،عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا ﷺ قال« :خمس من الدواب ،ليس على
املحرم في قتلهن جناح :الغراب ،والحدأة ،والعقرب ،والفأرة ،والكلب العقور»(.)8
ذهب اإلمام مالك  إلى جواز قتل املحرم كل الحيوانات التي من شأنها االعتداء على الناس باالستناد إلى هذا الحديث من طريق األولى،
ألنه إذا جاز قتل الكلب العقور العتدائه ،وجواز قتل غيره من هو أشد اعتداء وفتكا كاألسد والنمر وغيرهما من السباع أولى.
قال الباجي " :وإذا كان األسد والنمر من جميع ما يقع عليه هذا االسم –يعني االبتداء باالعتداء -وذلك الكلب والذئب ،واستبيح غير
الكلب والذئب ملا فيهما من ذلك ،فبأن يستبيح قتل األسد والنمر أولى"(.)9
وقال القاض ي عبد الوهاب " :وألنه ملا أبيح قتل الكلب العقور والذئب ،وسقط الجزاء فيه للضرر الواقع منه ،وابتداؤه بالعدو والفرس،
وكان األسد أدخل في هذه املعاني من كل ما عداه ،وضرره أشد ،كان بإباحة القتل أولى"(.)10
قال :قال مالك :ال أحب أن يؤكل الهر الوحش ي وال األهلي وال الثعلب .قلت :فهل تحفظ عن مالك أنه كره أكل ش يء سوى سباع الوحَ ،من الدواب والخيل والبغال والحمير ،وما
حرم هللا في التنزيل من امليتة والدم ولحم الخنزير؟
قال :كان ينهى عما ذكرت ،فمنه ما كان يكرهه ،ومنه ما كان يحرمه .قال :وكان مالك ال يرى بأسا بأكل القنفذ واليربوع والضب والظرب وا ألرنب وما أشبه ذلك ،قال :وال بأس بأكل
الوبر عند مالك".
 - 1ملعرفة أقوال املذهب في املسألة ينظر املصادر التالية :النوادر والزيادات على ما في املدونة من غيرها من األمهات البن أبي زيد القيرواني ()373-372/4؛ الجامع ملسائل املدونة
البن يونس الصقلي ()787-784/5؛ التبصرة ألبي الحسن علي بن محمد اللخمي ()1606-1605/4؛ مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح املدونة وحل مشكالتها
أبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي ()211-209/3؛ روضة املستبين في شرح كتاب التلقين ألبي محمد عبد العزيز بن إبراهيم املعروف بابن بزيزة ()716/1؛ التوضيح في
شرح املختصر الفرعي البن الحاجب للشيخ خليل بن إسحاق (.)224-223/3
 - 2املنتقى (.)131-130/3
 - 3إحكام الفصول ()516-514/2؛ اإلشارة ()75؛ الضروري في أصول الفقه البن رشد الحفيد ()127؛ شرح تنقيح الفصول ()54؛ تقريب الوصول ()163؛ مفتاح
الوصول ()555-552؛ رفع النقاب ()508-503/1؛ نشر البنود على مراقي السعود لعبد هللا بن إبراهيم الشنقيطي (.)97-95/1
 - 4املوطأ :كتاب قصر الصالة في السفر ،باب الجمع بين الصالتين في الحضر والسفر.
 - 5املوطأ :كتاب قصر الصالة في السفر ،باب الجمع بين الصالتين في الحضر والسفر.
 - 6جاء في املدونة ( " :)204/1وقال مالك في املريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلوات جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إال أن يخاف أن يغلب على عقله
فيجمع قبل ذلك بعد الزوال ،ويجمع بين املغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق إال أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك عندما تغيب الشمس ،وإنما ذلك لصاحب
البطن أو ما أشبهه من املرض أو صاحب العلة الشديدة التي تضر به أن يصلي في وقت كل صالة ،ويكون هذا أرفق به أن يجمعهما لشدة ذلك عليه".
 - 7املدونة ( )204/1بتصرف.
 - 8املوطأ :كتاب الحج ،باب ما يقتل املحرم من الدواب.
 - 9املنتقى (.)262/2
 - 10املعونة على مذهب عالم املدينة (.)550/2
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رابعا :دليل الخطاب من السنة النبوية.
دليل الخطاب عند أصوليي املالكية وغيرهم هو " :إثبات نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه"؛ أي ثبوت الحكم ال من محل
النطق ،ولكنه استفيد من نقيض املعنى املتضمن في اللفظة الشرعية ،ومن الشواهد على ذلك ما جاء عن اإلمام مالك عن نافع ،عن عبد
هللا بن عمر أن رسول هللا ﷺ قال« :من باع نخال قد أبرت ،فثمرها للبائع إال أن يشترط املبتاع»(.)2
هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن من ابتاع نخال ،وفيها ثمر قد أبر فهو للبائع ،ويكون للمبتاع إن اشترطه في الصفقة ورض ي البائع
بذلك.
كما أن هذا الحديث يدل بمفهومه على أن الثمرة إذا لم تؤبر فهي للمبتاع اشترط ذلك أو لم يشترطه ،وال يجوز للبائع استثناؤه ،قال
( )1

اإلمام مالك " :ومن ابتاع نخال وفيها ثمر قد أبر أو أرضا وفيها زرع لم يبد صالحه ،فذلك للبائع إال أن يشترطه املبتاع  ...وإن لم تؤبر الثمرة
ولم يظهر الزرع من األرض فهو للمبتاع ،وال يجوز للبائع استثناؤه"(.)3
خامسا :تنبيه الخطاب من السنة النبوية.
( )4
عرف املالكية تنبيه الخطاب بأنه اقتران الوصف بحكم ،لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم ،عابه الفطن بمقاصد الكالم ،
ومن الشواهد على هذا النوع من االستدالل ما جاء عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة ،عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك ،وكانت تحت ابن
أبي قتادة األنصاري ،أنها أخبرتها :أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا ،فجاءت هرة لتشرب منه ،فأصغى لها اإلناء حتى شربت .قالت
كبشة :فرآني أنظر إليه .فقال :أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت :فقلت :نعم .فقال :إن رسول هللا ﷺ قال« :إنها ليست بنجس إنما هي من
الطوافين عليكم أو الطوافات»(.)5
استدل اإلمام مالك بهذا الحديث الشريف على طهارة سؤر الهرة لعلة التطواف الذي يتعذر معه االحتراز ،ولذلك إذا رئيت تشرب من
إناء فيه ماء ،فذلك املاء طاهر يجوز الوضوء به ،لكن إن شوهد على فمها نجاسة ،فال يجوز الوضوء به ،ولهذا قال  بعد روايته للحديث:
"ال بأس به إال أن يرى على فمها نجاسة".
( )6
قال الباجي " :تنبيه على تعذر االحتراز منها وإشارة إلى تأكد طهارتها لعلة مؤثرة فيها" .
وقال ابن العربي " :اعتبار حالها في نجاسة سؤرها ،رفعا للحرج وتنبيها على أصل من أصول الفقه ،وهو أن كل ما دعت الضرورة إليه
من املحظور فإنه ساقط االعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة"(.)7
ومن األمثلة كذلك ما رواه اإلمام مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا ﷺ قال« :خمس من الدواب ليس على املحرم في
قتلهن جناح :الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»(.)8
في هذا الحديث تنبيه على علة االعتداء أو الفسق التي يجوز عندها قتل املحرم لبعض الحيوانات ،قال اإلمام مالك " :إن كل ما عقر
الناس ،وعدا عليهم ،وأخافهم مثل النمر واألسد والفهد والذئب فهو الكلب العقور .فأما ما كان من السباع ال يعدو مثل الضبع والثعلب
والهر وما أشبههن من السباع ،فال يقتلهن املحرم؛ فإن قتله فداه"(.)9
من خالل ما سبق بحثه ودراسته ،يمكن القول :إن اإلمام مالكا كانت له منهجية علمية واضحة في استدالله بالسنة النبوية ،فهو لم
يكن يقتصر على وجه وحيد في االستدالل باألخبار ،بل وسع من دائرته ومجاله حتى شمل خمسة أوجه :نص الخطاب وظاهره وفحواه
ودليله وتنبيهه.
إن هذا النهج الذي سلكه اإلمام في االستدالل ،يثبت أهليته وجدارته بالفتوى واالجتهاد ،ويجلي إمامته في تفسير النص الشرعي وإدراك
معانيه ودالالته ،والغوص على جواهره وآللئه ،ويؤكد حرصه على االقتداء واالهتداء والتقليل من استعمال الرأي والقياس ،ويقرر حقيقة
 - 1التقريب واإلرشاد للقاض ي أبي بكر الباقالني ()331/3؛ اإلشارة ()30-29؛ الحدود ()110؛ إيضاح املحصول ()337-333؛ املحصول ()106-104؛ شرح تنقيح
الفصول ()53؛ تقريب الوصول ()163؛ رفع النقاب ()509-508/1؛ نشر البنود (.)98-97/1
 - 2املوطأ :كتاب البيوع ،باب ما جاء في ثمر املال يباع أصله.
 - 3الجامع ملسائل املدونة (.)1072-1071/13
 - 4إيصال السالك إلى أصول اإلمام مالك ملحمد يحيى بن عمر املختار ()16؛ نشر البنود ()94/1؛ منهج االستدالل بالسنة (.)221
 - 5املوطأ :كتاب الطهارة ،باب الطهور للوضوء.
 - 6املنتقى (.)62/1
 - 7القبس (.)145/1
 - 8املوطأ :كتاب الحج ،باب ما يقتل املحرم من الدواب.
 - 9املوطأ :كتاب الحج ،باب ما يقتل املحرم من الدواب.

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ ـ املجلد ،1العدد2018 - 1

73

ّ
منهج االستدالل بالسنة النبوية عند اإلمام مالك يف كتابه املوطإ

عبد الغني إدعيكل

راسخة في املذهب املالكي مفادها أن العملية االجتهادية بجميع أطوارها ينبغي أن تكون مسنودة بالنص الشرعي ،فهو  لم يكن يطلق
األحكام على عواهنها ويرسلها إرساال ،بل كان يربط كل جزئية فقهية بأصلها الشرعي ،واملطلع على كتابه املوطإ يلحظ هذا األمر من دون
عناء ،فما من فرع فقهي إال وتجده مسنودا بنص شرعي أو باجتهاد من سبقه من األئمة املعتبرين من عهد الصحابة إلى عهده ،باإلضافة إلى
ذلك فإن هذا النهج في االستدالل بالنصوص جعله يستوعب القضايا اإلنسانية ويحيطها بسياج النص الشرعي ،ويحكم عليها بما يناسب
من خالل ما دل عليه ،الش يء الذي أعطى فقهه شيئا من االنضباط واالطراد ،والوسطية والواقعية ،وصيره متعلقا بالوحي الشرعي
ومؤسسا على قواعده وأصوله ومقاصده ،بعيدا عن االغتراب والشذوذ الذي يرهق العقل والبدن ،ويوطن للخرافة واألسطورة.

املبحث الرابع :استدالل اإلمام مالك بالحديث املرسل
( )1

عرف أصوليو املالكية وفقهاؤهم الحديث املرسل بأنه "ما انقطع إسناده فأخل فيه بذكربعض رواته" .
وهذا النوع من الحديث قد اعتمد عليه اإلمام مالك في االستدالل واالحتجاج ،ولم يعتبره من األخبار املردودة التي يجب تركها ،قال ابن
القصار " :ومذهب مالك  قبول الخبر املرسل إذا كان مرسله عدال عارفا بما أرسل ،كما يقبل املسند ،وقد احتج به في مواضع
كثيرة"(.)2
وباستحضار الشروط التي اعتمدها اإلمام في قبول الحديث ،فإنه يمكن القول :إنه لم يكن يرسل إال عمن كان عدال عارفا بما أرسل،
وهو أمر نستفيده من خالل التتتبع واالستقراء الذي صرح به كثير من أئمة هذا الشأن ،وكان لهم اعتناء بمرويات املوطإ؛ فقد جاء عن
حافظ املغرب أنه قال" :مراسيل مالك أصولها صحاح كلها"()3؛ وقال أيضا" :ومالك ال يروي إال عن ثقة ،وبالغاته إذا تف هِق َدت لم توجد إال
صحاحا"(.)4
وهذا األمر هو الذي جعل املالكية يجمعون على االحتجاج بمراسيل اإلمام مالك وال يسوغون ألحد الطعن فيها لثقة ناقليها وأمانة
مرسليها(.)5
إن استدالل اإلمام بالحديث املرسل ليس بدعة ابتدعها ،بل هو أمر كان منتشرا في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم ،ولم يكن هناك
إنكار على من كان يستدل به ،فلما جاء الشافعي  تكلم في املراسيل ،ووضع شروطا في قبول االحتجاج بها ،ثم تابعه العلماء من بعده في
نقدها بوضع ضوابط صارمة عند االعتماد عليها في بناء األحكام ،قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة" :وأما املراسيل فقد كان يحتج بها
العلماء فيما مض ى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس واألوزاعي حتى جاء الشافعي ،فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره
رضوان هللا عليهم"(.)6
وبما أن اإلمام قد قعد مذهبه على االحتجاج بالحديث املرسل ،وأن كثيرا من اجتهاداته تأسست عليه ،فإنه من الضروري أن يكون
لإلمام تبرير لهذا التقعيد ،وبالرجوع إلى املصادر املالكية التي اعتنت بالتأصيل للمذهب واستقراء جزئياته وربطها بكلياتها وأصولها ،نجد
التعليالت التالية:
ْ
أوال :أن امل ْر ِسل إذا كان عدال متيقظا ،فقد أسقط عنا بعدالته ويقظته تعديل من لم يذكره لنا ممن روي عنه وناب منابنا ،وكفانا
التماس عدالة من نقل عنه ،فوجب ملن وجب تقليده في عدالته أن يقلده في أنه ال يروي عن غير عدل ثقة ،وقد علم أنه إذا صرح بذكر من

 - 1ينظر املصادر التالية :مقدمة في أصول الفقه ()226-220؛ أحكام الفصول ()366-355/1؛ اإلشارة في معرفة األصول والوجازة في معنى الدليل للباجي ()245-239؛
إيضاح املحصول ()493-484؛ الضروري في األصول ()81-80؛ التحقيق والبيان ()724-712/2؛ لباب املحصول ()381-379/1؛ شرح تنقيح الفصول ()380-379؛
مفتاح الوصول ()355-352؛ رفع النقاب ( .)227-219/5هذا التعريف هو ما عليه جمهور األصوليين والفقهاء ،وهو كما ترى شامل لسائر أنواع االنقطاع ،أما في
اصطالح جمهور أهل الحديث فإن املرسل :هو أن يترك التابعي الواسطة التي بينه وبين رسول هللا ﷺ ويقول :قال رسول هللا ﷺ؛ ملزيد من التفصيل يرجى الرجوع إلى
املصادر التالية :معرفة علوم الحديث ألبي عبد هللا الحاكم النيسابوري ()26-25؛ معرفة أنواع علوم الحديث ألبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن املعروف بابن الصالح
()52-51؛ التقريب والتيسير ملعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ()35-34؛ االقتراح في بيان االصطالح البن دقيق
العيد ()16؛ الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (.)49-47
متحرز
يرسل عن
 - 2مقدمة في أصول الفقه ()221-220؛ قال الباجي  في اإلشارة (" :)240وال خالف أنه ال يجب العمل به –يعني الحديث املرسل -إذا كان املرسل غير
الثقات وغيرهم".
 - 3التمهيد (.)220/24
 - 4التمهيد (.)188/13
 - 5ينظر :التمهيد (.)2/1
 - 6رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه ألبي داود سليمان بن األشعث األزدي (.)24
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روى عنه ،فقد وكل االجتهاد إلينا لنعتبر حاله بأنفسنا ،وإذا أضرب عن ذكره ،فقد استبد بعلم ما خفي علينا من عدالته ،ولن يقول :قال
رسول هللا ﷺ األمر ،إال إذا صح عنده أن النبي ﷺ قاله(.)1
ثانيا :أن السلف  أرسلوا ووصلوا وأسندوا ،فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئا من ذلك؛ بل كل من أسند لم يخل من اإلرسال،
ولو لم يكن ذلك كله عندهم دينا وحقا ما اعتمدوا عليه؛ ألنا وجدنا التابعين إذا سئلوا عن ش يء من العلم ،وكان عندهم في ذلك ش يء عن
نبيهم ﷺ أو عن أصحابه  قالوا :قال رسول هللا كذا ،وقال عمر كذا ،ولو كان ذلك ال يوجب عمال وال يعد علما عندهم ،ملا قنع به العالم
من نفسه ،وال رض ي به منه السائل ،فلما وجد ذلك منهم وال منكر فهو إجماع وصل املصير إليه(.)2
عدله إمام من األئمة فهو عدل وال يحتاج ه
ثالثا :أن االتفاق قد حصل على أن التعديل يقع بخبر الواحد ،ومن َّ
املعدل إلى كشف معنى
ِ
العدالة؛ فإذا علم من حاله أنه ال يحدث إال عن ثقة وال يرسل إال عن عدل ،كان إرساله بمنزلة أن يقول" :إن هذا زيد قد رويت عنه هذا
الحديث ،وهو ثقة مأمون" .فال خالف أنه لو قال ذلك كان تعديال للراوي؛ فكذلك إذا ترك ذكره ،وعلم أنه ال يترك ذكر راويه إال لتوثيقه(.)3
بهذه التعليالت وغيرها ،اعتمد اإلمام مالك في استدالله بالسنة املرسلة ،وجعلها من أصول مذهبه وقاعدة من قواعد تحصيل األحكام
الشرعية ،وال يمكن بأي حال من األحوال محاكمته بما استجد في الساحة العلمية من القواعد واملناهج؛ فاملسألة اجتهادية نظرية محضة
تكثر فيها اآلراء وتتجاذبها األطراف ،وكل إمام قعد مذهبه على وفق ما ترجح عنده وأوصله إليه اجتهاده ،وال يمكن في الشرعيات إلزام املجتهد
بما تقرر عند غيره.
والناظر في أنواع األخبار املروية في املوطإ ،يجد املراسيل كثيرة جدا؛ إذ تمثل أكثر من ثلث املرويات ،وبما أن املقام ال يسمح بإيرادها
كلها ،فحسب الباحث أن يسوق منها ما كان له أثر كبير في العملية االجتهادية ،وصارت مثل األصول والقواعد في كثير من األبواب الفقهية،
ومن تلك النماذج نذكر:
( )4
أوال :ما رواه اإلمام مالك عن جعفر بن محمد ،عن أبيه ،أن رسول هللا ﷺ« :قض ى باليمين مع الشاهد» .
هذا الحديث مرسل()5؛ جعله اإلمام أصال في االستدالل على القضاء باليمين مع الشاهد الواحد؛ والعمدة التي يستند إليها في هذا
الباب ،والسنة التي ال يجوز خالفها ،قال  في تعليقه على هذا الحديث" :مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد .يحلف
صاحب الحق مع شاهده .ويستحق حقه .فإن نكل وأبى أن يحلف ،أحلف املطلوب .فإن حلف سقط عنه ذلك الحق .وإن أبى أن يحلف
ثبت عليه الحق لصاحبه"(.)6
ثانيا :ما رواه اإلمام مالك عن ابن شهاب ،عن سعيد بن املسيب ،وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ،أن رسول هللا ﷺ «قض ى
بالشفعة ،فيما لم يقسم بين الشركاء ،فإذا وقعت الحدود بينهم فال شفعة فيه»()7؛ هذا الحديث مرسل ،ورغم ذلك استدل به اإلمام،
وجعله عمدة في بابه ،وقال مالك عقبه« :وعلى ذلك السنة التي ال اختالف فيها عندنا»(.)8
ثالثا :ما رواه اإلمام مالك ،عن ابن شهاب ،عن حرام بن سعد بن محيصة ،أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه.
فقض ى رسول هللا ﷺ« :أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ،وأن ما أفسدت املواش ي بالليل ضامن على أهلها»(.)9
هذا الحديث مرسل( ،)10وقد استدل به اإلمام مالك في جنايات املواش ي كلها ،وفرق بين جناية النهار وجناية الليل ،فجعل الضمان في
الثانية دون األولى استنادا إلى السنة املروية ،قال  فيما رواه ابن أبي زيد عن أشهب ونافع" :كلما أفسدت من زرع أو حائط ،والزرع

 - 1ينظر :مقدمة في أصول الفقه ()224؛ التمهيد البن عبد البر ()3/1؛ اإلشارة ()28؛ أحكام الفصول ()359/1؛ شرح تنقيح الفصول (.)380-379
 - 2ينظر :مقدمة في أصول الفقه ()225-224؛ التمهيد البن عبد البر ()4/1؛ اإلشارة ()28؛ الضروري في أصول الفقه (.)81
 - 3إحكام الفصول (.)359/1
 - 4املوطأ :كتاب األقضية ،باب القضاء باليمين مع الشاهد.
 - 5قال ابن عبد البر في التمهيد (" :)134/2وهذا الحديث في املوطأ عن مالك مرسل عند جماعة رواته".
 - 6املوطأ :كتاب األقضية ،باب القضاء باليمين مع الشاهد؛ قال اإلمام مالك بعد هذا الكالم مباشرة" :وإنما يكون ذلك في األموال خاصة .وال يقع ذلك في ش يء من
الحدود .وال في نكاح وال في طالق ،وال في عتاقة وال في سرقة ،وال في فرية".
 - 7املوطأ :كتاب الشفعة ،باب ما تقع به الشفعة.
 - 8املوطأ :كتاب الشفعة ،باب ما تقع به الشفعة.
الضواري
والحريسة.
 - 9املوطأ :كتاب األقضية ،باب القضاء في
 - 10قال ابن عبد البر في التمهيد (" :)82/11هذا الحديث وإن كان مرسال؛ فهو حديث مشهور ،أرسله األئمة ،وحدث به الثقات ،واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه
بالقبول ،وجرى في املدينة به العمل .وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن املسيب فألفاها صحاحا ،وأكثر الفقهاء يحتجون بها ،وحسبك باستعمال أهل املدينة
وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث".
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محظور عليه أو غير محظور وال يحرس ،فعلى أهل املواش ي ما أفسدت بالليل ،وما أفسدت بالنهار ،فليس عليهم فيه ش يء .وما أفسدت
املواش ي والدواب بالليل ،فهو ضامن على أهلها وإن كان أكثر من قيمة املواش ي ،وإن لم يبد صالحه ،فعليه قيمتها يوم أفسدت"(.)1
تجلى -إذن -من خالل النقوالت السابقة عن اإلمام مالك ،أن من منهجه االستدالل بالسنة املرسلة بكل أنواعها ،ولذلك كان لزاما على
الناظر في الفقه املالكي أن يستحضر هذا األمر عند نقده ملا توصل إليه اإلمام في اجتهاده ،وما آلت إليه آراء أصحابه ومن اقتفى أثره من
بعده ،وال يتسرع ويحكم على قوله بالضعف بمجرد استناده إلى ال سنة املرسلة ،فهي محاكمة غير عادلة لعدم خضوعها لقوانين أو قواعد
متفق عليه ،فاملسألة خالفية ،وكل إمام له من املبررات ما يقوي به مذهبه ،وال يمكن تسليط أحدهم على اآلخر ،ومحاكمته بنهجه الذي ال
يقره.

املبحث الخامس :منهج اإلمام مالك في األحاديث املتعارضة
لقد سلك اإلمام مالك مسلكا بديعا في الجمع بين األحاديث التي يتوهم ظاهرا التعارض بينها؛ فلم يثبت عنه في كتابه املوطإ أنه رد
حديثا بحديث بسبب التعارض ،بل الذي ثبت عنه الحرص واالجتهاد وبذل الوسع في الجمع بين أخبار السنة ،ودفع االختالف والتعارض
عنها.
ومن خالل التتبع للسنن املتعارضة الواردة في املوطإ ،نشير إلى أن اإلمام قد حاول الجمع بينها ما أمكن ،فإن لم يتيسر له ذلك ،حمل
داللتها على التخيير ببراءة ذمة املكلف بأيهما تعبد والتزم ،ولم أجد له مثاال على النسخ أو اإلسقاط ،والسبب في ذلك أن محاوالته تعتبر من
اللبنات األولى في التقعيد ملنهج التعامل مع األخبار ،وأن هذه األمور العلمية املنهجية مقصودة بالتبع من تأليف املوطإ ،وحتى ال أطيل ،أورد
بعض النماذج التأصيلية والتقعيدية ملنهج اإلمام في تعامله مع األخبار املتعارضة:
أوال :الجمع بين الحديثين بحمل كل واحد منهما على حال مختلف؛ ومثاله ما رواه اإلمام مالك عن أبي أيوب األنصاري أن رسول هللا ﷺ
قال« :إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول ،فال يستقبل القبلة ،وال يستدبرها بفرجه»( .)2وهذا الحديث معارض بما جاء عن اإلمام مالك
عن عبد هللا بن عمر  ،أنه كان يقول« :إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك ،فال تستقبل القبلة وال بيت املقدس» ،قال عبد هللا
«لقد ارتقيت على ظهربيت لنا ،فرأيت رسول هللا ﷺ على لبنتين مستقبل بيت املقدس لحاجته»(.)3
فهذان الحديثان قد رواهما اإلمام في كتاب القبلة ،األول في باب النهي عن استقبال القبلة واإلنسان على حاجته ،والثاني في باب
الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط.
والناظر في ظاهرهما يظن أنهما متعارضان ،لكن بالتأمل يمكن الجمع بينهما بحمل الحديث األول على النهي عن استقبال القبلة إذا
أراد قضاء حاجته عندما يكون في الفيافي والصحاري ،والحديث الثاني عندما يكون في البنيان الذي وضع على خالف الحديث األول ،والفرق
بين الحالين أن البنيان موضع ضرورة وضيق ،وليس كل من بنى خالء يمكن أن يصرفه عن القبلة ،والصحاري موضع اتساع وتمكن،
ويمكنه في األغلب أن ينحرف في جلوسه عن القبلة؛ إذ ليس هناك مانع يمنعه(.)4
قال اإلمام مالك في الجمع بين الحديثين" :إنما الحديث الذي جاء «ال تستقبل القبلة لغائط وال لبول» إنما يعني بذلك فيافي األرض
ولم يعن بذلك القرى واملدائن .قال :فقلت له :أرأيت مراحيض تكون على السطوح؟ قال :ال بأس بذلك ،ولم يعن بالحديث هذه
املراحيض"(.)5

 - 1النوادر والزيادات (.)239/8
 - 2املوطأ :كتاب القبلة ،باب النهي عن استقبال القبلة ،واإلنسان على حاجته.
 - 3املوطأ :كتاب القبلة ،باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط.
 - 4املنتقى (.)336/1
سول
الخدري
الظاهري
أن ر هللا ﷺ قال« :إذا كان
الحاصل بين الحديث الذي رواه اإلمام مالك عن أبي سعيد
 - 5املدونة ()117/1؛ واألمر نفسه يقال في التعارض
أحدكم يصلي ،فال يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع ،فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» (املوطأ :كتاب قصر الصالة في السفر ،باب التشديد في أن يمر
أحد بين يدي املصلي) ،وبين الحديث الذي رواه اإلمام عبد هللا بن عباس ،أنه قال" :أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم ،ورسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يصلي للناس ،بمنى «فمررت بين يدي بعض الصف» ،فنزلت ،فأرسلت األتان ترتع ،ودخلت في الصف ،فلم ينكر ذلك علي أحد"(املوطأ :كتاب قصر الصالة في
السفر ،باب الرخصة في املرور بين يدي املصلي).
وقد جمع املالكية بين الحديثين باختالف الحال ،فحملوا األول على النهي عن املرور بين يدي املصلي إذا كان إماما أو منفردا ،والثاني على جواز املرور بين يدي الصفوف
التي وراء اإلمام؛ قال اإلمام مالك عند حديثه عن املرور بين الصفوف" :وأنا أرى ذلك واسعا ،إذا أقيمت الصالة ،وبعد أن يحرم اإلمام ،ولم يجد املرء مدخال إلى املسجد
إال بين الصفوف"؛ (املوطأ :كتاب قصر الصالة في السفر ،باب الرخصة في املرور بين يدي املصلي).
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ثانيا :الجمع بين الحديثين بحمل الواجب على الندب؛ ومثاله ما جاء عن اإلمام مالك ،عن سعيد بن أبي سعيد املقبري ،عن أبي هريرة أنه
كان يقول« :غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة»( .)1وهذا الحديث معارض بما جاء عن اإلمام مالك عن ابن شهاب،
عن سالم بن عبد هللا ،أنه قال :دخل رجل من أصحاب( )2رسول هللا ﷺ املسجد يوم الجمعة ،وعمر بن الخطاب يخطب ،فقال عمر :أية
ساعة هذه؟ فقال :يا أمير املؤمنين انقلبت من السوق ،فسمعت النداء ،فما زدت على أن توضأت .فقال عمر :والوضوء أيضا؟ وقد علمت
أن رسول هللا ﷺ كان «يأمر بالغسل»(.)3
والناظر في الحديثين يلفي تعارضا ظاهرا بينهما؛ إذ الحديث األول فيه داللة على وجوب غسل يوم الجمعة وفرضيته ،أما الحديث
الثاني ففيه داللة على سنيته واستحبابه ،والحديثان معا مرويان في كتاب املوطإ ،مما يدل على أن اإلمام له قول واحد في املسألة :إما
الوجوب وإما السنية واالستحباب ،وبالبحث والتفتيَ في مرويات تالمذة اإلمام عنه في املسألة ،نجد أن أشهب روى عن مالك أنه سئل عن
غسل يوم الجمعة أواجب هو؛ فقال" :هو حسن وليس بواجب"( ،)4وهذا يفيدنا أنه قد حمل الوجوب على الندب.
ومعنى الوجوب في الحديث األول مؤول عند السادة املالكية ،واملراد به واجب في األخالق الكريمة وحسن املجالسة ،كما تقول العرب:
وجب حقك؛ أي في كرم األخالق والبر بالصديق ونحو هذا( ،)5ويؤكد هذا املعنى ما جاء عن عائشة  قالت :كان الناس ينتابون الجمعة من
منازلهم من العوالي ،فيأتون في العباء ،ويصيبهم الغبار ،فتخرج منهم الريح ،فأتى رسول هللا ﷺ إنسان منهم وهو عندي ،فقال رسول هللا
ﷺ« :لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا»( ،)6وهذا الحديث يؤكد أن أمر الغسل معلل بعلة التنظف وإزالة األوساخ والروائح (.)7
ثالثا :الجمع بين الحديثين بحمل العام على الخاص؛ ومثاله ما رواه اإلمام مالك عن عبد هللا بن عمر ،أن رسول هللا ﷺ قال« :ال
يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ،وال عند غروبها»( ،)8وأيضا ما رواه عن أبي هريرة ،أن رسول هللا ﷺ «نهى عن الصالة بعد
العصر حتى تغرب الشمس ،وعن الصالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»( .)9وهذان الحديثان معارضان بما رواه اإلمام مالك عن سعيد
َ ََ ْ َ ُْ َ َ ْ َ َ
است ِم ْع ِملا
بن املسيب أن رسول هللا ﷺ قال« :من نس ي الصالة فليصلها إذا ذكرها ،فإن هللا تبارك وتعالى يقول في كتابه ﴿وأنا اخترتك ف
ُي َ
وح َٰى ﴾(.)11(»)10
الحديثان األوالن يدالن بظاهرهما على عموم النهي عن الصالة بعد العصر وبعد الصبح وعند طلوع الشمس أو غروبها ،لكن اإلمام
مالك خصص هذا العموم بجواز الصالة الفائتة في تلك األوقات ،وجعل ذلك النهي منوطا بصالة النافلة؛ قال  في املدونة" :ومن ذكر
صالة نسيها فليصلها إذا ذكرها في أية ساعة كانت من ليل أو نهار عند مغيب الشمس أو عند طلوعها ،قال :وإن بدا حاجب الشمس
فليصلها ،قال :وإن غاب بعض الشمس فليصلها إذا ذكرها وال ينتظر ،وذلك أن رسول هللا ﷺ قال« :من نس ي صالة فليصلها إذا ذكرها».
قال مالك :فوقتها حين ذكرها فال يؤخرها عن ذلك"(.)12
رابعا :الجمع بين الحديثين بحملهما على التخيير؛ وهذا النوع من الترجيح موجود بكثرة في موطإ مالك  ،ومقتضاه أنه إذا ورد خبران
أحدهما مثبت لحكم واآلخر ناف ،ولم يعلم زمن صدور كل واحد منهما ،ولم يترجح أحدهما على اآلخر بأي مرجح من املرجحات املقررة،
وأمكن استعمالهما معا ،فإن اإلمام مالكا يحمل الحديثين على التخيير ،وفي ذلك توسعة على الناس وتيسير عليهم؛ ومثال هذا النوع من
الجمع ما رواه اإلمام مالك عن أنس بن مالك أن رسول هللا ﷺ ركب فرسا فصرع ،فجحَ شقه األيمن ،فصلى صالة من الصلوات ،وهو
قاعد .وصلينا وراءه قعودا .فلما انصرف قال« :إنما جعل اإلمام ليؤتم به ،فإذا صلى قائما فصلوا قياما ،وإذا ركع فاركعوا .وإذا رفع

 - 1املوطأ :كتاب الجمعة ،باب العمل في غسل يوم الجمعة.
 - 2هو عثمان بن عفان رض ي هللا عنه؛ ينظر صحيح مسلم :كتاب الجمعة ،حديث رقم (.)845
 - 3املوطأ :كتاب الجمعة ،باب العمل في غسل يوم الجمعة.
 - 4التمهيد (.)215/16
 - 5عيون األدلة البن القصار ()1353-1352/3؛ شرح صحيح البخاري البن بطال ()478-477/2؛ االستذكار ()11/2؛
 - 6متفق عليه :صحيح البخاري :كتاب الجمعة ،باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ،حديث رقم ()903؛ صحيح مسلم :كتاب الجمعة ،باب وجوب غسل الجمعة على
كل بالغ من الرجال ،وبيان ما أمروا به ،حديث رقم (.)847
 - 7عيون األدلة البن القصار ()1353/3؛ شرح الرسالة للقاض ي عبد الوهاب (.)52/1
 - 8املوطأ :كتاب القرآن ،باب النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر.
 - 9املوطأ :كتاب القرآن ،النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر.
 - 10سورة طه :اآلية .13
 - 11املوطأ :كتاب وقوت الصالة ،باب النوم عن الصالة.
 - 12املدونة (.)215/1
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فارفعوا وإذا قال" :سمع هللا ملن حمده" ،فقولوا" :ربنا ولك الحمد" ،وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون»( ،)1وهذا الحديث
معارض بما رواه اإلمام مالك عن أبي هريرة أن رسول هللا ﷺ قال« :إذا قال اإلمام :سمع هللا ملن حمده ،فقولوا :اللهم ربنا لك الحمد،
فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه»(.)2
الحديث األول فيه إشارة إلى أن اإلمام إذا قال" :سمع هللا ملن حمده" ،فإن املأموم يقول من بعده" :ربنا ولك الحمد" .أما في الحديث
الثاني ففيه أن املأموم يقول بعد اإلمام" :اللهم ربنا لك الحمد".
وقد حمل اإلمام مالك الحديثين على التخيير ،فأيهما فعل املكلف فقد أصاب السنة ،قال ابن القاسم" :وقال لي مالك مرة :اللهم ربنا
لك الحمد ،ومرة :اللهم ربنا ولك الحمد ،قال :وقال :وأحبهما إلي :اللهم ربنا ولك الحمد"(.)3
َ
ٌ َ
علم
هذه بعض ِمن املعالم التي قعدها اإلمام في تعامله مع األحاديث املختلفة املتعارضة ،وهي من أولى اللبنات في هذا املجال ،وشأن كل ٍ
في بدايته أن يكون هكذا ،ثم يتطور حتى يستوي على سوقه بخدمة العلماء وعنايتهم ،لكن يبقى الفضل دائما لواضعه ومبدعه .والناظر في
هذه املعالم يدرك العقلية العلمية التي ميزت اإلمام  على مستويات عدة ،وبوأته اإلمامة في الدين ،ويعلم أيضا أن املوطأ قد جمع بين
التنظير للقواعد وتأسيسها وربط الفروع بأصولها وكلياتها ،الش يء الذي جعل الكتاب عبارة عن قالب مركب ال يمكن التفريق بين مكوناته
إال بضرب من النظر والتدبر(.)4

الخـاتـمة:
يأمل الباحث من خالل هذه الدراسة أن يكون ما سطره كافيا للفت أنظار الباحثين والدارسين إلى أهمية املوضوع بقصد توجيه
عنايتهم إلى دراسة تراث اإلمام مالك ،وعلى وجه الخصوص كتابه املوطأ الذي يعد مشروع أربعين سنة من التأسيس والتقعيد والتمحيص
والتهذيب دراسة علمية ومنهجية ،يتم فيها استخالص أهم القواعد والضوابط املؤسسة ملنهجه عند النظر في النص الحديثي استنباطا
وتنزيال ،ونشرها بين أهل العلم وطالبه حتى تكون لهم عونا وسندا في العملية االجتهادية في كل مراحلها.
كما يأمل الباحث أيضا أن تكون هذه الدراسة محاولة أولية تأسيسية تسهم في تسليط الضوء على هذا املنهج العلمي ،وتقدم للباحثين
في التراث املالكي واملهتمين به مجموعة من النتائج والخالصات التي يمكن تسجيلها فيما يلي:
أوال  :أن السنة عند اإلمام مالك لها معنى أوسع مما عند غيره من األئمة املجتهدين ،فهي تشمل عنده ما جاء عن النبي ﷺ والصحابة وبعض
التابعين وعمل أهل املدينة وعرفها ،وكل ذلك يعتبر مما تقوم بها الحجة ،وتبنى عليها األحكام الفقهية ،ويرجع إليه الفقيه عند َع ْد ِم
النصوص الشرعية الصريحة ،الش يء الذي جعل فقهه موصوال باإلرث النبوي ،ورأيه وجيها وقويا من جهة التنظير والتنزيل ،فصار مذهبه
في االستنباط مما يقتدى به.
ثانيا :كل املصادر التي ترجمت لإلمام مالك  نجد فيها ما يدل على جاللته وعلو مكانته ورفعة شأنه في املنقول واملعقول ،فعندما يتحدث
املحدثون في علم الحديث ورجاله وطرقه؛ فهو النجم املض يء .وعندما يتك لم العلماء في اجتهادات الفقهاء واستنباطاتهم وتوجيهاتهم
وتعليالتهم وتفسيراتهم ،فهو الجهبذ النحرير ،الش يء الذي بوأه رئاسة الفقه والحديث في الحجاز كلها ،وصار قبلة للناس ،وإماما تشد إليه
الرحال ،وتضرب إليه أكباد اإلبل ،من أجل الرواية عنه والتفقه على يديه.
ثالثا :يعتبر اإلمام مالك  من أوائل املؤسسين ملنهج االستدالل بالسنة النبوية ،فاجتهاداته الفقهية جمعت بين طريقة الفقهاء وطريقة
املحدثين ،فلم يكن من الفقهاء الذين يفترضون املسائل قبل وقوعها ،ويستدلون بكل ما وجد من اآلثار ،ولم يكن أيضا جامدا على األلفاظ
من غير نظر في معانيها ومقاصدها ،الش يء الذي جعل فقهه حسنة بين حسنتين ،ووسطا بين منهجين.
رابعا :يعتبر اإلمام مالك من أوائل األئمة الذين أسهموا في تأسيس علم الجرح والتعديل ،وإرصان قواعده وإحكام لبناته ،فما كان رحمه هللا
يحدث عن كل من تحلق الناس حوله ،أو ذاع صيته بين طلبة العلم وعامة الناس ،بل اعتبر رواية الحديث وأقوال األئمة املجتهدين من
الدين الذي يجب االحتياط له ،الش يء الذي جعله مقدما على غيره في هذا الفن ،وصارت روايته عن الشيخ تعديال له ،وتركها عنه تجريحا
له خصوصا إذا كان مدنيا.

 - 1املوطأ :كتاب صالة الجماعة ،باب صالة اإلمام وهو جالس
 - 2املوطأ :كتاب الصالة ،باب ما جاء بالتأمين خلف اإلمام.
 - 3املدونة (.)168/1
 - 4قال القاض ي ابن العربي في القبس (" :)75/1هذا أول كتاب -يعني املوطأ -ألف في شرائع اإلسالم وهو آخره؛ ألنه لم يؤلف مثله؛ إذ بناه مالك  على تمهيد األصول
للفروع ،ونبه فيه على معظم أصول الفقه ،التي ترجع إليها مسائله وفروعه".
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خامسا :لقد اشترط اإلمام مالك –وهي من أولى املحاوالت لتأسيس هذا العلم -ستة شروط في قبول الرواة وهي أن ال يكون سفيها معلنا
بسفهه ولو كان أروى الناس ،أن ال يكون كذابا في حديث الناس ،أن ال يكون مبتدعا داعيا إلى هواه ،أن يكون ضابطا لحديثه وصائنا له منذ
تحمله إلى حين أدائه ،أن يكون عارفا بما يحدث مع الفضل والعبادة ،وأن يكون الراوي مشهورا بطلب الحديث.
سادسا :كل من صرح اإلمام مالك باسمه في كتابه فهو ثقة يحتج بحديثه ،ولم يرو عن املتروكين إال واحدا وهو عبد الكريم بن أبي املخارق
البصري ،أما باقي الرواة فهم صنفان :صنف مجمع على توثيقهم وهم األكثر ،وصنف خالفوه في توثيقهم ويبلغ عددهم عشرة؛ وهي نسبة
قليلة جدا باملقارنة مع غيره ممن روى الحديث وتحرى األسانيد الصحيحة ،وحاول جاهدا أن ال يروي إال عمن ثبتت ثقته وضبطه وعدالته
واهتمامه بعلم الحديث كالبخاري ومسلم.
سابعا :لقد اشترط اإلمام لالستدالل بالسنة النبوية أال تعارض القرآن الكريم ،وأال تعارض عمل أهل املدينة ،وأال تكون مخالفة
لألصول والقواعد العامة .وهذه الشروط تجلي أمرين في منهج االستدالل بالسنة عند اإلمام مالك:
أحدهما :أن اإلمام مالكا  يعمل بالحديث ويعتمد إليه في استخالص الحكم الشرعي إذا لم يوجد معارض أقوى كعمل أهل املدينة أو ظاهر
من القرآن أو قاعدة عامة قطعية ،فإن وجد فإن اإلمام يرده حينئذ ،عمال بالقوي داللة.
ثانيهما :أن عند تتبع األحاديث املردودة بالعمل املدني ،نجد رد اإلمام لها ليس مرتبطا بما طريقه النقل ،بل يشمل كل ما تناقله أهل املدينة
وتوارثوه بينهم في املدينة سواء كان من عمل النبي ﷺ أو مما جرى به العمل في زمن الخالفة الراشدة أو اتفق عليه الفقهاء التابعون من
بعدهم.
ثامنا  :كانت لإلمام مالك منهجية علمية واضحة في استدالله بالسنة النبوية ،فهو لم يكن يقتصر على وجه وحيد في االستدالل باألخبار ،بل
وسع من دائرته ومجاله حتى شمل خمسة أوجه :نص الخطاب وظاهره وفحواه ودليله وتنبيهه؛ وهذا األمر يثبت أهليته وجدارته بالفتوى
واالجتهاد ،ويجلي إمامته في تفسير النص الشرعي وإدراك معانيه ودالالته ،والغوص على جواهره وآللئه ،ويؤكد حرصه على االقتداء
واالهتداء والتقليل من استعمال الرأي والقياس ،ويقرر حقيقة راسخة في املذهب املالكي مفادها أن العملية االجتهادية بجميع أطواره ينبغي
أن تكون مسنودة بالنص الشرعي.
تاسعا :مذهب مالك  قبول الخبر املرسل إذا كان مرسله عدال عارفا بما أرسل.
عاشرا :لقد حاول الجمع بين األخبار املتعارضة واملتخالفة ما أمكن ،إما بحمل كل واحد منها على حال مختلف ،وإما بحمل الواجب على
الندب ،وإما بحمل العام على الخاص ،فإن لم يتيسر له ذلك ،حمل داللتها على التخيير ببراءة ذمة املكلف بأيهما تعبد والتزم ،ولم أجد له
مثاال على النسخ أو اإلسقاط ،والسبب في ذلك أن محاوالته تعتبر من اللبنات األولى في التقعيد ملنهج التعامل مع األخبار ،وأن هذه األمور
العلمية املنهجية مقصودة بالتبع من تأليف املوطإ.

املراجع:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.
أحكام الفصول في أحكام األصول ألبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي ،املحقق :عبد املجيد تركي ،دار الغرب اإلسالمي-
بيروت ،الطبعة :الثانية1415 ،هـ1999/م.
اإلحكام في أصول األحكام ألبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم اآلمدي ،املحقق :عبد الرزاق عفيفي ،الناشر:
املكتب اإلسالمي -بيروت ،لبنان( ،ب ب).
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ملحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني ،املحقق :أحمد عزو عناية،
الناشر :دار الكتاب العربي ،الطبعة :األولى1419 ،هـ1999/م.
االستذكار في شرح مذاهب علماء األمصار ألبي عمر يوسف بن عبدهللا بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي؛ تحقيق:
سالم محمد عطا ،محمد علي معوض؛ الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت؛ الطبعة :األولى1421 ،هـ2000/م.
إسعاف املبطأ برجال املوطأ لعبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي ،املكتبة التجارية الكبرى -مصر( ،ب ب).
أسماء شيوخ اإلمام مالك بن أنس البن خلفون األندلس ي؛ تحقيق وتعليق :محمد زينهم محمد عزب ،مكتبة الثقافة الدينية -مصر،
(ب ب).
اإلشارة في أصول الفقه ألبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي األندلس ي ،املحقق :محمد حسن محمد حسن إسماعيل،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت– لبنان ،الطبعة :األولى1424 ،هـ2003/م.
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 .8اإلشارة في معرفة األصول والوجازة في معنى الدليل ألبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي األندلس ي ،دراسة وتحقيق وتعليق:
محمد علي فركوس ،املكتبة املكية -مكة املكرمة ودار البشائر اإلسالمية -بيروت ،الطبعة :األولى1416 ،هـ1996/م.
 .9اإلشراف على نكت مسائل الخالف للقاض ي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ،املحقق :الحبيب بن طاهر ،الناشر:
دار ابن حزم ،الطبعة :األولى1420 ،هـ1999/م.
 .10أصول فقه اإلمام مالك :أدلته النقلية لعبد الرحمن بن عبد هللا الشعالن ،منشورات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
الطبعة :األولى1424 ،هـ2002/م.
 .11االقتراح في بيان االصطالح لتقي الدين محمد بن علي بن وهب املعروف بابن دقيق العيد ،دار الكتب العلمية – بيروت( ،ب ب).
 .12اإلمام مالك وعمله بالحديث من خالل كتابه املوطأ ملحمد يحيى مبروك ،دار ابن حزم -بيروت ،الطبعة األولى1430 ،هـ2010/م.
 .13االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة ألبي عمر يوس ف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر القرطبي ،دار الكتب العلمية -بيروت( ،ب ب).
 .14إيصال السالك إلى أصول اإلمام مالك ملحمد يحيى بن عمر املختار بن الطالب ،املكتبة العلمية -تونس1346 ،هـ.
 .15إيضاح املحصول من برهان األصول ألبي عبدهللا محمد بن علي بن عمر املازري؛ تحقيق :عمار الطالبي؛ الناشر :دار الغرب
اإلسالمي؛ الطبعة :األولى.
 .16الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ،املحقق :أحمد محمد شاكر ،دار الكتب العلمية،
بيروت – لبنان ،الطبعة :الثانية.
 .17البحر املحيط في أصول الفقه ألبي عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركش ي ،الناشر :دار الكتبي ،الطبعة :األولى،
1414هـ1994/م.
 .18تاريخ ابن معين ألبي زكريا يحيى بن معين البغدادي ،رواية الدوري ،املحقق :أحمد محمد نور سيف ،مركز البحث العلمي وإحياء
التراث اإلسالمي -مكة املكرمة ،الطبعة :األولى1399 ،هـ1979/م.
 .19تاري خ أسماء الضعفاء والكذابين ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بابن شاهين ،املحقق :عبد الرحيم محمد أحمد
القشقري ،الطبعة :األولى1409 ،هـ1989/م.
 .20تاريخ الثقات ألبي الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلى ،دار الباز -السعودية ،الطبعة :الطبعة األولى 1405هـ1984/م.
 .21التاريخ الكبير ألبي بكر أحمد بن أبي خيثمة ،املحقق :صالح بن فتحي هالل ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشر -القاهرة ،الطبعة:
األولى1427 ،هـ2006/م.
 .22التاريخ الكبير ألبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة البخاري ،تحقيق :محمد عبد املعيد خان ،الناشر :دائرة
املعارف العثمانية ،حيدر آباد – الدكن( ،ب ب).
 .23تاريخ دمشق ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا املعروف بابن عساكر ،املحقق :عمرو بن غرامة العمروي ،الناشر :دار الفكر،
1415هـ1995/م.
 .24التبصرة ألبي الحسن علي بن محمد الربعي املعروف باللخمي ،املحقق :أحمد عبد الكريم نجيب ،الناشر :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية -قطر ،الطبعة :األولى1432 ،هـ2011/م.
 .25التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه لعلي بن إسماعيل األبياري؛ تحقيق :علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري؛ الناشر:
دار الضياء -الكويت (طبعة خاصة بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -دولة قطر)؛ الطبعة :األولى1434 ،هـ2013/م.
َ
 .26تذكرة الحفاظ ألبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن ق ْايماز الذهبي ،دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى،
1419هـ1998/م.
 .27ترتيب املدارك وتقريب املسالك ألبي الفضل القاض ي عياض بن موس ى اليحصبي؛ تحقيق :ابن تاويت الطنجي وعبدالقادر الصحراوي
ومحمد بن شريفة وسعيد أحمد أعراب؛ الناشر :مطبعة فضالة -املحمدية ،املغرب؛ الطبعة :األولى.
 .28تشنيف املسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي ألبي عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركش ي ،تحقيق :سيد عبد العزيز
وعبد هللا ربيع ،الناشر :مكتبة قرطبة ،الطبعة :األولى1418 ،هـ1998/م.
 .29التعريف بمن ذكر في املوطأ من النساء والرجال ألبي عبد هللا ابن الحذاء القرطبي ،دراسة وتحقيق :محمد عزالدين املعيار اإلدريس ي،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -اململكة املغربية ،الطبعة األولى1423 ،هـ.
 .30تقريب الوصول إلى علم األصول ألبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي ،املحقق :محمد حسن محمد حسن
إسماعيل ،الناشر :دار الكتب العلمية -بيروت ،الطبعة :األولى1424 ،هـ2003/م.
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 .31التقريب واإلرشاد للقاض ي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقالني املالكي ،املحقق :عبد الحميد بن علي
أبو زنيد ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثانية1418 ،هـ1998/م.
 .32التقريب والتيسير ملعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،تحقيق وتعليق :محمد
عثمان الخشت ،دار الكتاب العربي -بيروت ،الطبعة :األولى1405 ،هـ1985/م.
 .33التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد ألبي عمر يوسف بن عبدهللا بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي؛ تحقيق:
مصطفى بن أحمد العلوي  ،محمد عبدالكبير البكري؛ الناشر :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب؛ عام النشر:
 1387هـ.
 .34التنبيه على مبادئ التوجيه ألبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي املهدوي ،املحقق :محمد بلحسان ،الناشر :دار ابن
حزم ،بيروت -لبنان ،الطبعة :األولى1428 ،هـ2007/م.
 .35تهذيب التهذيب ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ،الناشر :مطبعة دائرة املعارف النظامية -الهند،
الطبعة :الطبعة األولى1326 ،هـ.
 .36تهذيب الكمال في أسماء الرجال ألبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف املزي ،املحقق :بشار عواد معروف،
الناشر :مؤسسة الرسالة -بيروت ،الطبعة :األولى1400 ،هـ1980/م.
 .37تهذيب اللغة ألبي منصور محمد بن أحمد بن األزهري ،املحقق :محمد عوض مرعب ،الناشر :دار إحياء التراث العربي -بيروت،
الطبعة :األولى2001 ،م.
 .38التوضيح شرح تنقيح الفصول ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ،املحقق :طه عبد الرؤوف سعد ،الناشر :شركة
الطباعة الفنية املتحدة ،الطبعة :األولى1393 ،هـ1973/م.
 .39التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لضياء الدين خليل بن إسحاق بن موس ى الجندي املالكي ،املحقق :أحمد بن عبد الكريم
نجيب ،الناشر :مركز نجيبويه ،الطبعة :األولى1429 ،هـ2008/م.
 .40الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه ص صحيح البخاري ملحمد بن إسماعيل أبي
عبد هللا البخاري الجعفي؛ تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر؛ الناشر :دار طوق النجاة؛ الطبعة :األولى1422 ،هـ.
 .41الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ،املحقق :محمود الطحان ،مكتبة املعارف-
الرياض( ،ب ب).
 .42الجامع ملسائل املدونة ألبي بكر محمد بن عبد هللا بن يونس الصقلي ،الناشر :معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي -جامعة
أم القرى ،الطبعة :األولى1434 ،هـ2013/م.
 .43الجرح والتعديل ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن املنذر بن أبي حاتم الرازي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي-
بيروت ،الطبعة :األولى1271 ،هـ1952/م.
 .44جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ،تحقيق :عبد املنعم خليل إبراهيم ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،بيروت -لبنان ،الطبعة :الثانية1424 ،هـ2003/م.
 .45الحدود في األصول الفقه «مطبوع مع :اإلشارة في أصول الفقه» ألبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي األندلس ي ،املحقق:
محمد حسن محمد حسن إسماعيل ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،الطبعة :األولى1424 ،هـ2003/م.
 .46الديباج املذهب في معرفة أعيان علماء املذهب لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون ،املحقق :محمد األحمدي أبو
النور ،الناشر :دار التراث -القاهرة( ،ب ت).
 .47رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه ألبي داود سليمان بن األشعث األزدي ،املحقق :محمد الصباغ ،دار العربية -
بيروت( ،ب ب).
 .48رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ألبي عبد هللا الحسين بن علي الرجراجي ،تحقيق :أحمد بن محمد السراح وعبد الرحمن بن عبد هللا
الجبرين ،الناشر :مكتبة الرشد -الرياض ،الطبعة :األولى1425 ،هـ2004/م.
 .49الرواة الثقات املتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم ألبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،املحقق :محمد إبراهيم
املوصلي ،دار البشائر اإلسالمية -بيروت ،الطبعة :األولى1412 ،هـ1992/م.
 .50روضة املستبين في شرح كتاب التلقين ألبي محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد التونس ي املعروف بابن بزيزة ،املحقق :عبد
اللطيف زكاغ ،الناشر :دار ابن حزم ،الطبعة :األولى1431 ،هـ2010/م.
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 .51الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ألبي منصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،املحقق :مسعد عبد الحميد السعدني ،دار
الطالئع( ،ب ب).
َ
ْ
 .52سير أعالم النبالء لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي؛ تحقيق :مجموعة من املحققين بإشراف
الشيخ شعيب األرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ الطبعة :الثالثة1405 ،هـ1985/م.
 .53شرح الرسالة ألبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي ،املحقق :أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي ،الناشر :دار
ابن حزم ،الطبعة :األولى1428 ،هـ2007/م.
 .54شرح صحيح البخاري ألبي الحسن علي بن خلف بن عبد امللك الشهير بابن بطال ،تحقيق :أبي تميم ياسر بن إبراهيم ،دار النشر:
مكتبة الرشد ،السعودية -الرياض ،الطبعة :الثانية1423 ،هـ2003/م.
 .55شرح علل الترمذي لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ،املحقق :همام عبد الرحيم سعيد ،الناشر :مكتبة املنار-
األردن ،الطبعة :األولى1407 ،هـ1987/م.
 .56شرح مختصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي ،تحقيق :عبد هللا بن عبد املحسن التركي ،الناشر:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى1407 ،هـ1987/م.الضروري في أصول الفقه
 .57الضعفاء الكبير ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موس ى بن حماد العقيلي ،املحقق :عبد املعطي أمين قلعجي ،دار املكتبة العلمية-
بيروت ،الطبعة :األولى1404 ،هـ1984/م.
 .58الضعفاء واملتروكون ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطني ،املحقق :عبد الرحيم محمد القشقري،
مجلة الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،األعداد1403 ،64 ،63 ،60 ،59 :هـ1404-هـ.
 .59الضعفاء واملتروكون ألبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي ،املحقق :عبد هللا القاض ي ،دار الكتب العلمية – بيروت،
الطبعة :األولى1406 ،هـ.
 .60العرف وا لعمل في املذهب املالكي ومفهومهما لدى علماء املغرب لعمر بن عبد الكريم الجيدي ،مطبعة فضالة ،املحمدية -املغرب( ،ب
ب).
 .61العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل ،رواية املروذي ،املحقق :صبحي البدري السامرائي ،مكتبة املعارف -الرياض ،الطبعة :األولى،
1409هـ.
 .62عمل أهل املدينة بين مصطلحات مالك وآراء األصوليين ألحمد محمد نور يوسف ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث-
اإلمارات ،الطبعة :الثانية1421 ،هـ2000/م.
 .63عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد املعروف بابن القصار ،تحقيق :عبد الحميد
بن سعد السعودي ،الناشر :مكتبة امللك فهد الوطنية -الرياض1426 ،هـ2006/م.
 .64فتح املغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي ألبي الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ،املحقق :علي حسين علي ،مكتبة
السنة -مصر ،الطبعة :األولى1424 ،هـ2003/م.
 .65الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي معه إدرار الشروق على
أنوار الفروق لقاسم بن عبد هللا املعروف بابن الشاط و تهذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقهية ملحمد بن علي بن
حسين املالكي ،الناشر :عالم الكتب -بيروت( ،ب ب).
 .66الفقيه واملتفقه ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي؛ تحقيق :أبي عبدالرحمن عادل بن يوسف الغرازي؛ الناشر :دار
ابن الجوزي – السعودية؛ الطبعة :الثانية1421 ،هـ.
 .67القبس في شرح موطأ مالك بن أنس للقاض ي أبي بكر محمد بن عبد هللا بن العربي املعافري؛ تحقيق :محمد عبدهللا ولد كريم؛
الناشر :دار الغرب اإلسالمي؛ الطبعة :األولى 1992 ،م.
 .68الكامل في ضعفاء الرجال ألبي أحمد بن عدي الجرجاني ،تحقيق :عادل أحمد عبد املوجود وعلي محمد معوض و عبد الفتاح أبي
سنة ،الناشر :الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،الطبعة :األولى1418 ،هـ1997/م.
 .69لباب املحصول في علم األصول للحسين بن رشيق املالكي ،املحقق :عمر غزالي عمر جابي ،الناشر :دار البحوث اإلسالمية وإحياء
التراث ،الطبعة :األولى1422 ،هـ2001/م.
 .70لسان العرب ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على بن منظور الرويفعى اإلفريقى ،الناشر :دار صادر -بيروت ،الطبعة:
الثالثة 1414 ،هـ.
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 .71مالك حياته وعصره آراؤه الفقهية ملحمد أبي زهرة ،دار الفكر العربي -القاهرة ،الطبعة :الثانية1952 ،م.
 .72املتكلمون في الرجال ألبي الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ،املحقق :عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر -بيروت،
الطبعة :الرابعة1410 ،هـ1990/م.
 .73املحدث الفاصل بين الراوي والواعي ألبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خالد الرامهرمزي ،املحقق :محمد عجاج الخطيب ،دار
الفكر -بيروت ،الطبعة :الثالثة1404 ،هـ.
 .74مختصر التحرير شرح الكوكب املنير ألبي البقاء تقي الدين محمد بن أحمد املعروف بابن النجار الحنبلي ،تحقيق :محمد الزحيلي
ونزيه حماد ،الناشر :مكتبة العبيكان ،الطبعة :الثانية 1418هـ1997/م.
 .75املدونة لإلمام مالك بن أنس األصبحي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى1415 ،هـ1994/م.
 .76مذكرة في أصول الفقه ملحمد األمين بن محمد املختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي؛ الناشر :مكتبة العلوم والحكم ،املدينة
املنورة؛ الطبعة :الخامسة 2001 ،م.
 .77املسالك في شرح موطأ مالك للقاض ي محمد بن عبد هللا أبي بكر بن العربي؛ تحقيق :محمد السليماني وعائشة السليماني؛ الناشر:
دار الغرب اإلسالمي؛ الطبعة :األولى1428 ،هـ2007/م.
 .78املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري
النيسابوري؛ تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي؛ الناشر :دار إحياء التراث العربي– بيروت.
َ
الغافقي ْ
الجو َه ِري ،تحقيق :لطفي بن محمد الصغير وطه بن علي بو سريح ،دار
 .79مسند املوطإ ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا ِ ِ
الغرب اإلسالمي -بيروت ،الطبعة :األولى1997 ،م.
 .80املصباح املنير في غريب الشرح الكبير ألبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي ،الناشر :املكتبة العلمية -بيروت( ،ب
ب).
 .81معرفة أنواع علوم الحديث ألبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن املعروف بابن الصالح ،املحقق :نور الدين عتر ،الناشر :دار الفكر-
سوريا ودار الفكر املعاصر -بيروت1406 ،هـ1986/م.
 .82معرفة علوم الحديث ألبي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه النيسابوري ،املحقق :السيد معظم حسين ،دار
الكتب العلمية -بيروت ،الطبعة :الثانية1397 ،هـ1977/م.
 .83املعرفة والتاريخ ألبي يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارس ي الفسوي ،املحقق :أكرم ضياء العمري ،مؤسسة الرسالة -بيروت،
الطبعة :الثانية1401 ،هـ1981/م.
 .84املعونة على مذهب عالم املدينة للقاض ي ألبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ،املحقق :حميَ عبد الحق ،الناشر:
املكتبة التجارية -مكة املكرمة( ،ب ب).
 .85مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول ألبي عبد هللا محمد بن أحمد التلمساني ،املحقق :محمد علي فركوس ،الناشر :املكتبة
املكية -السعودية ومؤسسة الريان -بيروت ،الطبعة :األولى1419 ،هـ1998/م.
 .86املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ألبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ،تحقيق :محي الدين ديب مستو وأحمد
محمد السيد ويوسف علي بديوي ومحمود إبراهيم بزال ،الناشر :دار ابن كثير -دمشق ودار الكلم الطيب -دمشق ،الطبعة :األولى،
1417هـ1996/م.
 .87مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،املحقق :عبد السالم محمد هارون ،الناشر :دار الفكر،
1399هـ1979/م.
 .88مقدمة في أصول الفقه للقاض ي أبي الحسين علي بن عمر املعروف بابن القصار ،تحقيق :مصطفى مخدوم ،دار املعلمة -الرياض،
الطبعة :األولى1420 ،هـ1999/م.
 .89مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح املدونة وحل مشكالتها ألبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي ،تحقيق :أبي الفضل
الدمياطي وأحمد بن علي ،الناشر :دار ابن حزم ،الطبعة :األولى1428 ،هـ2007/م.
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Abstract:
We try through this research to highlight the method of inference with the prophetic
Sunnah in Imam Malik's book "Al-Mowatta" and formulate it in a model that
demonstrates, for the researchers, some important building blocks that the Imam has
developed in dealing with the ‘hadithi’ text such as the concept, its rules of inference, the
facets of argumentation, accepting the hurried, and ways to eliminate the discrepancies
between different texts. To elucidate these rules which Imam Malik has found, I relied on
extrapolating the majority of the prophetic Hadiths reported in 'Al-Mowatta' and which
were inferred in the construction of judgments.
We have concluded that Imam Malik is one of the first Imams who have set, for
themselves, a precise scientific approach in dealings with the Prophetic text. Therefore, it
is imperative for researchers in the Islamic heritage to pay attention to these approaches in
order to bring them to existence so that scholars and students will benefit from them, to
take these approaches as a light on the path of the legitimate discourse and as a
protection from falling into deviation or intellectual delusion.
Keywords: inference, book Mawaita.
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امللخص:
ما من أمانة في عنق العالم تفوق في قدسيتها األطفال والنساء والشيوخ ،وما من واجب يعلو في أهميته فوق احترام الجميع
ً
لحقوقهم ،ألن حمايتهم واحترام حقوقهم حماية ملاض ي ومستقبل البشرية بأسرها.
وعلى الرغم من أن املجتمع الدولي لم يغفل االهتمام بهؤالء لحاجتهم للحماية والرعاية ،أكثر من غيرهم ،إال أننا ما نشاهده في أنحاء
عديدة من العالم من انتهاكات لحقوقهم ش يء يدعو إلى الحزن العميق.
ً
ه
بيد أن أكثر هذه االنتهاكات وأشدها خطرا على اإلطالق هي التي تحدث لألطفال والشيوخ والنساء من جراء اندالع الحروب
ً
ه
والنزاعات ،والتي تخلف وراءها أعدادا كبيرة من الضحايا يكون من هذه الفئات؛ لذا جاء هذا البحث ،وقد قسمت بحثي إلى مبحثين جاء
املبحث األول التعريف بالحقوق والحماية املقررة في الشريعة والقانون الدولي ،واشتمل املطلب األول :على التعريف بالحقوق والحماية،
أما املطلب الثاني :فكان الحديث عن الحماية املقررة للنساء واألطفال والشيوخ في الشريعة اإلسالمية ،وجاء املطلب الثالث :الحماية
املقررة للنساء األطفال والشيوخ في القانون الدولي.
أما املبحث الثاني  :فكان الحديث عن الحماية القانونية للنساء واألطفال والشيوخ أثناء النزاعات املسلحة .فاملطلب األول :تحدثت فيه
عن حماية النساء واألطفال والشيوخ كجزء من السكان املدنيين .واملطلب الثاني :ذكرت الحماية القانونية للنساء واألطفال والشيوخ زمن
النزاعات املسلحة .وفي املطلب الثالث :تحدثت عن أهم وسائل الحماية للنساء واألطفال والشيوخ وقت النزاعات .
تم تناولت موضوع حظر اشتراك األطفال في النزاعات املسلحة قبل وبعد البرتوكول االختياري لعام  1977امللحق باتفاقيات جنيف لعام
 ،1949وبرتوكول اتفاقية حقوق الطفل لعام  1989بشأن اشتراك األطفال في النزاعات املسلحة.
لينتهي بحثي بخاتمة :تشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي آمل أن تجد لها طريق النور.
الكلمات املفتاحية :القانون الدولي ،الحماية القانونية ،النزاعات املسلحة.

املقــدمة:
إن الحمد هلل نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن
ً
يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ً
ً
فإن موضوع حماية النساء واألطفال والشيوخ في الوقت الحاضر سواء كان في نطاق القوانين الداخلية ،أو الدولية ،يحتل مكانا واسعا
ً
وبارزا ،ودليل ذلك وجود اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين اإلضافيين الكثير من املواد القانونية الخاصة بالنساء واألطفال
والشيوخ.
ولكن هل مجرد النصوص القانونية واالدعاءات بحقوق وحماية هؤالء كافية؛ دون السعي إلى تطبيق تلك النصوص؟ وإذا كان هناك
من يقول بأن هناك منظمات دولية يدافعون عن الحقوق ،ف أسأل ماذا فعلت تلك املنظمات أثناء الحرب الشيشانية والبوسنية،
والكوسوفية ،والحروب الشرق أوسطية ،وخاصة في فلسطين ،وسورية ،ولبنان ،والعراق ،واليمن ،وغيرها لصالح هذه الفئات
الضعيفة؟
ً
وماذا قدموا ألولئك املستضعفين؟ فهذا ليس سؤالي بل سؤال كل فرد يحب اإلنسانية بعيدا عن التعصبات الدينية والسياسية
وغيرها.
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وإن الغرض من هذا البحث هو بيان القواعد واألسس التي وردت في الشريعة االسالمية والقانون الدولي ،والتي تحمي النساء واألطفال
والشيوخ أثناء الحروب وغيره.
ً
وإن أهم الصعوبات التي واجهتني ووقفت في طريقي هي قلة املصادر ،حيث إن فكرة القانون الدولي أصال فكرة جديدة ،لهذا فإن املؤلفات
في هذا املوضوع كانت نادرة ولكن بالرغم من ذلك وبعون من هللا تعالى قد أتممت بحثي والحمد هلل.
وفي النهاية أشير إلى أنني قدمت هذا البحث رغبة مني في إثراء هذا املوضوع؛ وتوضيح ما هو غامض من مفاهيم للحماية الدولية.
ً
لزاما َّ
علي البحث في هذا املوضوع ،وبيان الحماية الشرعية والقانونية لحماية املدنيين من النساء واألطفال والشيوخ فكان هذا
لذا وجدت
البحث :حماية النساء واألطفال والشيوخ في الشريعة والقانون الدولي

ً
أوال :مشكلة البحث:
الغرض من هذه الدراسة هو بيان أسس حماية األطفال والنساء والشيوخ أثناء فترة النزاعات املسلحة من الناحية الشرعية
والقانونية ،وبحث سبل حماية األطفال والنساء والشيوخ من حيث االعتداء عليهم من قبل أطراف النزاع ،وتسليط الضوء على االنتهاكات
املمارسة على األطفال والنساء والشيوخ أثناء فترة النزاعات املسلحة ،وبحث إسهامات ودور الهيئات الدولية واملنظمات واللجان الدولية
في توفير حماية شاملة وكاملة لألطفال والنساء والشيوخ أثناء فترة النزاعات املسلحة.

ثانيا :طبيعة املوضوع:
هو عبارة عن دراسة شرعية وقانونية للحديث عن حماية املدنيين من األطفال والشيوخ والنساء ،من الناحية الشرعية والقانونية،
وما يدخل ضمن الحماية هذه بما يتناسب الزمان واملكان والحال.

ثالثا :أهمية املوضوع:
ترجع أهمية هذا البحث إلى ما يلي:
 .1عظيم الفائدة العلمية املترتبة على بحثه؛ املتعلقة بحماية الشيوخ والنساء واألطفال.
 .2مالمسة املوضوع للواقع حيث إن الطوارئ يبتلى بها عامة الناس وتكثر األسئلة حولها.
 .3التعرف على مرونة الشريعة في أحكامها مع املتغيرات الطارئة التي سببتها الطوارئ؛ حيـث أرى سماحة الدين وشمولية األحكام
الفقهية لكل طارئ ،وصالحية الشريعة لكل زم ــان ومك ــان .
 .4ما أسمعه وأشاهده في الدول الغربية من املناداة بحقوق اإلنسان ،ورعايته ،واحترامه ،مما هو مقرر في الشريعة اإلسالمية ،فأردت
َ
ً
َ ً
عشر قرنا-وما جاؤوا به من أنظمة متأخرة؛ تأكيدا أن اإلسالم دين الرحمة،
بيان ذلك مقارنا ،بما جاء في اإلسالم -قبل أربعة
والكرامة ،وأنه صالح لكل زمان ومكان.
 .5الحاجة َّ
امللحة في هذا العصر ملن يدافع عن هذه الفئة الهشة (النساء والشيوخ واألطفال) فديننا واضح بين ،يأمر بالعدل
واإلحسان ،وإعطاء كل ذي حق حقه ،ال دين إرهاب وتطرف كما يزعم الناقمون عليه.
َّ .6
أن البحث في مثل هذه املوضوعات ،واملقارنة بين القوانين الدولية وبين ما جاء بشأنها في الفقه اإلسالمي يساعد على نشر دين
اإلسالم ،والدعوة إلى هللا ،عندما يرى املطلع على الحقيقة بأدلتها.

رابعا :أسباب اختياراملوضوع:
.1
.2
.3
.4
.5

أسباب اختياري لهذا املوضوع أوجزها فيما يلي :
إن اختياري لهذا البحث راجع ألهميته التي سبق أن ذكرتها.
من خالل معرفتي ملوقف بعض الدول العربية واالسالمية في عدم البت في قضية حماية الشيوخ والنساء واألطفال ،فكان البد لي
من تبيين أحكام ممارسة هذه القضايا قانونا وشرعا ،وبيان أحكامها وضوابطها الشرعية والقانونية.
رغبتي في زيادة تحصيلي العلمي في هذا املوضوع .
ابراز الحقوق والحماية لهذه الفئة الهشة بالشريعة والقانون الدولي.
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 .6دعما لعمل اإلخوة في لجنة الصليب األحمر الدولية والهالل األحمر الدولي ومدي أهمية ونشاط هاتين املؤسستين في العمل
االنساني.

خامسا :الجهود السابقة:
لعل موضوع حماية املدنيين أثناء النزاعات املسلحة قد حظي االهتمام والدراسة من العديد من الباحثين ،إال تلك الدراسات كان
يغلب عليها الجانب النظري ومن أبرزها:
 .1القانون الدولي ودوره في حماية ضحايا النزاعات املسلحة للباحثة رنا حجازي من منشورات دار املنهل اللبناني بيروت عام 2009م
والتي تقع في 256صفحة ،وأهم ما تناولت هذه الدراسة بيان القانون الدولي وقواعد الحماية ،وهذا يمكن االستفادة منه؛ إال أنه
قاصر على القانون الدولي فأدرجت مقارنتي له بالشريعة االسالمية.
 .2حماية املدنيين في النزاعات املسلحة الدولية في القانون الدولي والشريعة االسالمية للباحث خليل العيدي جامعة كليمنس العاملية
بغداد عام 2008م ،والتي يقع في 310صفحات ،وأهم ما تناوله هذا البحث دراسة ومقارنة بين القانون الدولي والشريعة االسالمية،
وبينت موقف الشريعة وأنها هي املصدر األصيل الذي اعتمد القانون الدولي عليها.
 .3الحماية الجزائية للمدنيين في زمن النزاعات املسلحة؛ دراسة تحليلية للدكتور اسماعيل عبد الرحمن من منشورات الهيئة املصرية
العامة للكتاب القاهرة عام2008م ،تقع في 377صفحة ،أهم ما تناولته الدراسة صور الجرائم وتصرفات العدوان االسرائيلي.

سادسا :خطة البحث:

ً
سيقع البحث بإذن هللا تعالى في مقدمة ،ومبحثين ،وخاتمة مشتملة على أهم النتائج والتوصيات:
أما املقدمة :فاحتوت على :مشكلة البحث ،وطبيعة املوضوع ،وأهميته ،وأسباب اختياره ،والجهود السابقة فيه ،وخطة البحث،
ومنهجيته.
وستكون مباحث هذا البحث كالتالي:
املبحث األول :
الحقوق والحماية املقررة في الشريعة والقانون الدولي ويشتمل على:
املطلب األول :التعريف بالحقوق والحماية .
املطلب الثاني :الحماية املقررة للنساء واألطفال والشيوخ في الشريعة اإلسالمية.
املطلب الثالث :الحماية املقررة للنساء األطفال والشيوخ في القانون الدولي.
املبحث الثاني :
الحماية القانونية للنساء واألطفال والشيوخ أثناء النزاعات املسلحة.
املطلب األول :حماية النساء واألطفال والشيوخ كجزء من السكان املدنيين.
املطلب الثاني :الحماية القانونية للنساء واألطفال والشيوخ زمن النزاعات املسلحة.
املطلب الثالث :وسائل الحماية للنساء واألطفال والشيوخ.
وينتهي البحث بخاتمة :تشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي سيتوصل إليها البحث.

سابعا :منهجية البحث:
سأسلك أثناء البحث املنهجية التالية:
 .1عزو اآليات إلى مواضعها من كتاب هللا .
 .2تخريج األحاديث وعزوها إلى مظانها من كتب السنة؛ وذلك عن طريق ذكر اسم الكتاب ،ثم رقم الحديث ،ثم رقم الجزء والصفحة ،ثم
ذكر الكتاب والباب ،مع نقل الحكم على الحديث إن أمكن ،إال ما كان في الصحيحين.
 .3نسب األقوال إلى قائليها من كتبهم املعتمدة ،وذلك بذكر اسم الكتاب ثم رقم الجزء والصفحة.
 .4الحرص على تتبع املسائل الفقهية والقانونية في مظانها األصلية من كتب الفقه والقانون ،باإلضافة إلى الكتب الحديثة ذات الشأن،
مع التزام الدقة في العزو والتوثيق ،بما تقتضيه األمانة العلمية.
 .5اعتمدت على األسلوب التحليلي لقواعد القانون الدولي من خالل استخراج النصوص التي توفر الحماية القانونية لألطفال والنساء
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والشيوخ من كافة الوثائق الدولية املعنية بحمايته أثناء النزاعات املسلحة.
َ
 .6شرح وتعريف املصطلحات واأللفاظ الغريبة في البحث.
 .7قمت بترجمة لبعض االعالم التي ذكرتها في البحث.
 .1تذييل البحث بفهارس عامة تتضمن:
أ  .فهرس اآليات القرآنية.
ب  .فهرس األحاديث الشريفة.
ت  .فهرس املصادر واملراجع.
ث .فهرس املوضوعات.
ه
ه
وإنني إذ أقدم هذا العمل املتواضع ألبناء أمتنا خدمة لشريعتنا ،فقد قصدت به رضا اّلل تعالى ،ووجهه الكريم ،فإن وفقت فيه فالحمد
ه ه ه
ه
اّلل ،عليه توكلت وإليه أنبت ،هإنه نعم املولى ونعم ه
النصير.
ّلل على توفيقه ،وإن كانت األخرى فحسبي هأنني اجتهدت ،وال حول وال قوة إال ب

املبحث األول :الحقوق والحماية املقررة في الشريعة والقانون الدولي.
املطلب األول :التعريف بالحقوق والحماية.
الفرع األول :تعريف الحق في اللغة واالصطالح:
أوال :تعريف الحق في اللغة :الحق مصدر حق الش يء يحقه ،إذا ثبت ووجب ،وجمعه حقوق وحقاق.
( )1
والحق يطلق علي املال ،وامللك ،واملوجب الثابت ،ومعني حق األمر :وجب ووقع بـ ـ ـ ــال شك.
( )2
وعرفه الجرجاني :بأنه الثابت الذي ال يسوغ إنكاره ،والحق اسم من أسماء هللا تعالى ،وقيل من صفاته .وعلى ذلك نجد أن كلمة الحق
معان منها.
تطلق على عدة ٍ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ ( )3
َ
َّ
َ
1ـ الثبوت والوجوب ،وفي هذا املعني تفيد ثبوت الحكم ووجوبه ،ومنه قوله تعالي :لقد حق الق ْول على أكث ِر ِه ْم فه ْم ال يؤ ِمنون ، وقوله
َ ْ
َ
( )4
ال َّالذ َ
ين َح َّق َعل ْي ِهم ال َق ْول.
تعالي :ق َ ِ
ً َ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ
الن ِار أ ْن ق ْد َو َج ْد َنا َما َو َع َد َنا َربنا َح هقا ف َه ْل َو َج ْدت ْم َما َو َع َد
2ـ ومنها األمر الثابت و املوجود ،كقوله تعالي :ونادى أصحاب الجن ِة أصحاب
َّ
َ ُّ ْ َ ه ً َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ه ٌ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ
َ ( )5
اّلل َعلى الظ ِ ِاملين.
ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤ ِذن بينهم أن لعنة ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ َ ه ََ
َ
َ َْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
)
6
(
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
اط ِل وتكتموا الحق وأنت ْم ت ْعلمون . وقوله تعاليَ :ب ْل نق ِذف ِبالح ِق على
3ـ ومنها الحق ضد الباطل كقوله تعالي:وال تل ِبسوا الحق ِبال َب ِ
ْ
َ َ
َ
( )7
اط ِل ف َي ْد َمغه ف ِإذا ه َو َز ِاه ٌق. 
ال َب ِ
َ
َ
ْ
َ ( )8
َ َ َ ه َّ َ َ ْ َ ْ
ض ِإ َّنه ل َح ٌّق ِمث َل َما أ َّنك ْم َت ْن ِطق ـ ــون.
4ـ ومنها الحق بمعني اليقين كقوله تـعالي :فور ِب السم ِاء واألر ِ
ْ
َ َّ
اّلل َي ْقض ي ب ْال َح هق َو َّالذ َ
ين َي ْدعو َن م ْن دونه ال َي ْقضو َن ب َش ْيء إ َّن َّ َ
اّلل ه َو َّ
الس ِميع ال َب ِصير
5ـ ومنها يستعمل بمعني العدل ،كقوله تعالي  :و
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ٍ ِ
َْ
َّ ْ َ َّ َ َّ َ َّ َّ
( )10
ه
( ، )9وقولـ ـ ـ ــه تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليَ  :وال َت ْقتلوا النفس ال ِتي حرم اّلل ِإال ِبالح ِق . 
َْ
( )12
6ـ ويرد الحق بمعني الواجب ،أو الحكم ،أو الحظ والنصيب )11( .قال تعاليَ  :وفي َأ ْم َو ِاله ْم َح ٌّق ِل َّ
لس ِائ ِل َوامل ْحروم. 
ِ
ِ
ً
ثانيا :تعريف الحق عند الفقهاء واألصوليين واملعاصرين.
( )1لسان العرب البن منظور ج10ص 49وما بعدها ،القاموس املحيط للفيروز آبادي ج1ص ،321املصباح املنير للفيومي ج  1ص  ،144 ،143مختار الصحاح للرازي
ص ،74املوسوعة الكويتية ملجموعة من العلماء مادة حق ج 18ص .7
( )2التعريفات للجرجاني ص.94
()3
سورة يس آية . 7
()4
سورة القصص آية .63
( )5سورة األعراف آية .44
( )6سورة البقرة آية .42
( )7سورة األنبياء آية .18
( )8سورة الذاريات آية .26
( )9سورة غافر آية .20
( )10سورة األنعام آية .151
()11
لسان اللسان تهذيب اللسان البن منظور مادة حق ج 1ص  ،276القاموس املحيط للفيروز آبادي ص ،874مختار الصحاح للرازي ص .74
( )12سورة الذاريات آية .19
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ً
أوال :تعريف الحق عند الفقهاء واألصوليين.
ً
ً
ً
علي الرغم من كثرة استخدام الفقهاء لكلمة الحق في كتاباتهم ،فلم يذكروا تعريفا اصطالحيا واضحا للحق ،وكانت تعريفاتهم للحق فيها
نوع من اإلجمال أو بيان لألقسام ،فهذا اإلمام القرافي يعرف الحق بقوله " :حق هللا أمره ونهيه ،وحق العبد مصالحه " ه
وأول حديث رسول
( )2
هللا " حق هللا على عباده أن يعبدوه ،وال يشركوا به شيئا " )1( .فقال " :والذي يقتض ي أن ه
حق هللا على العباد نفس الفعل لألمر ".
وعرف اإلمام ابن نجيم زين العابدين الحق بقوله " :الحق ما يستحقه الرجل " )3( .وهو تعريف يكتنفه الغموض ،ألن لفظ " ما " عام
( )4
يشمل املنافع واألعيان والحقوق ،كما أنه مبهم وغير واضح.
وفرق اإلمام الشوكاني بين الحق وامللك عند شرحه للبابين؛ باب النهي عن منع فضل املاء ،وباب الناس شركاء في ثالث ،حيث قال" :
ً
ً
واملاء على أضرب :حق إجماعا ،كاألنهار غير املستخرجة والسيول ،وملك خاصة وملك إجماعا كماء يحرز في الجرار ونحوها ،ومختلف
( )5
فيه :كماء اآلبار والعيون والقناة املحتفرة في امللك ".
ً
ً
ً
ومن هذا يتضح أن اإلمام الشوكاني يستخدم الحق بمعنى امللك ،فالحق ما كان مشتركا مباحا لكل الناس ،وامللك ما كان خاصا بأحد
ً
الناس أو فئة منه.
وعرفه الشيخ عبد العزيز البخاري ( )6فقال " :الحق هو املوجود من كل وجه ،الذي ال ريب في وجوده " ( )7و هذا التعريف كما هو
ظاهر ،هو عين املعنى اللغوي.
ً
رسم للحق وكأنهم رأوه واضحا.
ومن هذه التعريفات يتضح أن الفقهاء لم يعنوا بذكر ٍ
حد أو ٍ
ً
ثانيا :الحق عند الفقهاء املعاصرين:
ً
ً
ً
ً
ملا لم يجد عدد من الفقهاء املعاصرين فيما كتبه الفقهاء السابقون ،تعريفا محددا للحق ،اجتهدوا في تعريفه تعريفا اصطالحيا،
لقناعتهم بضرورة وجود تعريف محدد للحق حتى يتميز عن غيره .وإليك بيان بعض هذه التعريفات.
ً
ً ( )8
عرفه األستاذ مصطفي الزرقا بأنه " :اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تكليفا ".
ً
( )9
وعرف بأنه " :مصلحة ثابتة للفرد أو املجتمع أو لهما معا ،يقررها الشارع الحكيم " .
وعرف بأنه " :مصلحة ثابتة لشخص علي سبيل االختصاص واالستئثار يقررها الشارع الحكيم " )10( .وعرفه بعض املعاصرين
( )11
بقوله " :الحق في لغة الع رب هو الثابت ،وفي عرف الفقهاء "هو ما ثبت في الشرع لإلنسان أو هلل تعالي علي الغير ".
ً
( )12
وعرفه الدكتور فتحي الدريني بأنه " :اختصاص يقر به الشرع سلطة على ش يء ،أو اقتضاء أداء من آخر ،تحقيقا ملصلحة معينة ".
وهذا الذي أرجحه من التعريفات .
الفرع الثاني( :تعريف الحماية لغة واصطالحا):
الحماية لغة:
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َّ
َ
وتحمى :امتنع ،وال َح ِميُّ:
حميه ِحماية بالكسر :أي منعه ،وحمى املريض ما يضره :منعه إياه ،واحتمى هو من ذلك
يقال :حمى الش يء ي ِ
املريض املمنوع من الطعام والشراب (. )13
()1

الجامع الصحيح للبخاري ج  6ص  2685ح  ،6938صحيح مسلم ج 1ص  58حديث.3.
( )2الفروق للقرافي الفرق الثاني والعشرين ج 2ص.14.
( )3البحر الرائق البن نجيم الحنفي ج 6ص .148
( )
 4البحر الرائق البن نجيم الحنفي ج 6ص ،284مجمع األنهر لعبد الرحمن زادة ج 2ص.152
( )5فتح القدير ملحمد بن على الشوكاني ج 6ص .418
( )
 6هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد عالء الدين البخاري ،فقيه حنفي من علماء األصول ،من أهل بخارى ،له تصانيف منها ":شرح أصول البزدوي " و" شرح املنتخب
الحسامي " توفي سنة  73هـ ،انظر األعالم للزركلي ج 4ص.137
البخارى
ج 4ص .134
( )7شرح كشف األسرار على أصول البزدوى لعبد العزيز
( )8املدخل الفقهي العام ملصطفي الزرقا ج 3ص ،3نظرية الحكم القضائي لعبد الناصر أبو البصل ص.234
( )9بحث بعنوان نظرية الحق للدكتور أحمد فهمي أبو ستة غير منشور ص.5
( )10بحث بعنوان الحق بين اللغة والشرع والقانون كمال املصري 2001/7/29م .
( )11بحث بعنوان نظرية الحق للدكتور أحمد فهمي أبو ستة غير منشور ص.5
( )12الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدرينى ص  193وما بعدها .
( )
 13ينظر مادة (حمى) في لسان العرب :.ابن منظور .198/14 :ط .دار صادر ،بيروت ،األولى .والقاموس املحيط :الفيروز آبادي :ص  .1276ط .مؤسسة الرسالة ،بيروت،
السادسة1419 :هـ.
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ً
ويقالَ :ح َميت القوم حماية أي :نصرتهم ( ،)1ويقالَ :حميت املكانَ :م َنعته أن يقرب ،واحتمى الرجل من كذا :أي اتقاه ( .)2ويقال هذا ش يء
ً
َحم ٌّي أي :محظور ال يقربَ .
حماية :إذا دفعت عنه ،ومنعت منه من َ
والحميم :القريب املشفق وسمي بذلك؛ أل َّنه يعتد
يقرَبه،
وح َميته
ِ
ِ
َ
َ ٌ َ ً
ً
يما}  )3(.وفي الجملة نجد َّ
حماية لذويه فهو يدافع عنهم كما قال تعالى{َ :وال َي ْ
معان هي( :املنع)
على
تأتي
الحماية
أن
م
ح
يم
م
ح
ل
أ
س
ِ
ِ
ٍ
ً
و(النصرة) وهي داخلة تحت معنى املنع؛ ألن النصرة منع الغير من اإلضرار باملنصور .وكذلك تأتي بمعنى (االتقاء) وهو أيضا قريب
ً
أيضا يدخل تحت املنع ،إذ َّ
من(املنع) حيث َّ
إن
إن من احتمى من ش يء اتقاه واتقاؤه امتناعه منه .وأيضا تأتي على معنى (الدفاع) وهو
املدافع عن الش يء يمنع عنه ما يضره.
ه
والخالصةَّ :
أن الحماية للش يء هي بمعنى (املنع) من أن يقربه كذا ...ويختلف نوعها بحسب ما تضاف إليه.
الحماية اصطالحا:
ً
ً
من خالل البحث لم يتبين لي فرق بين معنى الحماية لغة واصطالحا ،فاملعنى اللغوي هو نفسه املعنى االصطالحي ،وأصل معنى الحماية ال
بحسب ما يضاف إليه.
الحماية
يختلف في نفسه ،وإنما يختلف نوع
ِ
ِ
ً َ
َ
فمعنى ِحماية املريض على سبيل املثال :املنع مما يضره من طعام أو شراب أو غيره ،ومعنى ِحماية املدني مثال :املنع مما يضره من
االعتداء عليه ،والدفاع عنه وغيره.
( )4
وهذا املعنى مستعمل في الفقه اإلسالمي ،وفي القانون الدولي على حد سواء .مثال ذلك في الفقه اإلسالمي ،قولهم" :إذا عقد الهدنة
( )5
فعليه حمايتهم من املسلمين وأهل الذمة ".
ً
ومثال ذلك أيضا قولهم " :وجبت الدية على العاقلة؛ ألنهم أهل نصرته ،فلما كانوا متناصرين في القتال والحماية أمروا بالتناصر
ً
والتعاون على تحمل الدية ليتساووا في حملها كما تساووا في حماية بعضهم بعضا عند القتال" (.)6
ومثال ذلك في القانون الدولي :نحو ما نحن بصدده ،فيقول القانونيون :حماية ضحايا الحرب ،وحماية أسرى الحرب ،وحماية
( )7
املدنيين.
املطلب الثاني :الحماية املقررة للنساء واألطفال والشيوخ في الشريعة اإلسالمية
لم تذكر الشريعة اإلسالمية الغراء مصطلح " القانون الدولي "؛ ال في القرآن الكريم وال في كتب السنة ،وال في كتب التراث اإلسالمي،
ومع ذلك فقواعد الدين اإلسالمي الحنيف ترتكز في جملة مبادئها على االلتزام باألخالق الكريمة ،بل تعتبرها قواعد ملزمة ال يجوز اإلخالل
بها أو الخروج عليها ،وإال تعرض منتهكها إلى عقاب هللا تعالى ،فهو يعتبر جميع الناس أخوة في اإلنسانية على اعتبار أنهم جميعا من آدم
وحواء قال تعالى  :يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم )9( )8(. 
الشريعة اإلسالمية تميز بين املقاتلين وغير املقاتلين.
فلقد طبقت الشريعة اإلسالمية قواعد القانون الدولي منذ قرون عديدة فخاطبت املجتمع املسلم بكل فئاته ،وأوجبت عليهم
ً
العقاب الدنيوي واألخروي قبل أن يخاطبه القانون الدولي بأربعة عشر قرنا من الزمان )10( .فنهى عن مقاتلة من ال يقاتل ،وكذلك عدم
مقاتلة من ألقى السالح ،وقتل الرهبان ورجال الدين وهدم الصوامع والبيع والتخريب)11( .
( )1كتاب األفعال :ابن القطاع .260/1 :ط .عالم الكتب ،بيروت ،األولى1403 :هـ
( )2ينظر مادة َ
(ح َمى) أساس البالغة :الزمخشري :ص  .96ط .دار املعرفة ،لبنان ،ت .عبد الرحيم محمود.
َ
مادة(ح َّم) في مفردات ألفاظ القرآن :الراغب األصفهاني :ص  .255الكريم ط .دار القلم ،دمشق ،الثانية1418 :هـ ،ت ،صفوان عدنان داودي(املعارج.)10:
( )3ينظر
ً
( )
 4الهدنة :أن يعقد ألهل الحرب اإلمام أو نائبه عقدا على ترك القتال مدة ،بعوض وبغير عوض .ينظر املغني :ابن قدامة .157 ،154/13 :ط .دار عالم الكتب ،الرابعة:
1419هـ ،ت .د .عبد هللا التركي – د .عبد الفتاح الحلو.
( )5املغني :ابن قدامة.159 /13 :
( )6أحكام القرآن :الجصاص .195/3 :ط .دار إحياء التراث ،بيروت1405 ،هـ ،ت .محمد الصادق قمحاوي.
( )7ينظر موسوعة القانون الدولي :عيس ى رباح( .177 ،172 ،167 ،115/6 :بدون معلومات نشر) ،وهي موسوعة في االتفاقيات والقرارات الدولية.
( )8سورة الحجرات اآلية .13
( )9د  .عبد الغني محمود (حماية ضحايا النزاعات املسلحة في القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية) بحث نشر في كتاب( دراسات في القانون الدولي اإلنساني ) ص
 263وما بعدها.
( )
 10د  .عبد الرحمن أبو النصر(اتفاقية جنيف الرابعة لحماية املدنيين لعام  )1949ص .38
( )11املستشار علي منصور (الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي العام) ص .328
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فالشريعة اإلسالمية قد فرقت بوضوح بين املقاتلين وغير املقاتلين؛ بل لم تبح توجيه أعمال القتال لكل املعتدين ،وإنما قيدته
بعدم توجيه أعماله إال إلى املحاربين منهم فقط ،كما حرمت قتل األطفال والنساء والشيوخ الذين ال يساهمون في أعمال القتال)1( .
فال توجه أعمال القتال إال للمقاتل القادر على حمل السالح أو الذين تم إعدادهم لهذا الغرض فقط؛ أما األشخاص املدنيين
الذين لم يتم إ عدادهم للقتال ،أو لم تؤهلهم طبيعتهم لذلك الغرض لضعفهم ،أو لم يكن من املدبرين ،أو املخططين فإنهم يكونوا بمنأى
عن القتال)2( .
فهذا الرسول
يأمر قواد الجيوش بعدم قتل األطفال والنساء والولدان والشيوخ فيقول  " :انطلقوا باسم هللا ،وعلى بركة
ً
ً ً
ً
رسوله ،ال تقتلوا شيخا فانيا ،وال طفال ،وال صغيرا وال امرأة ،وال تغلوا وأصلحوا وأحسنوا إن هللا يحب املحسنين "(. )3
ً
ً
ً
بكر الصديق  بعد أن انهزمت قريَ في بدر أمر بدفن موتاهم احتراما لإلنسان حيا أو ميتا،
وهذا أول خليفة لرسول هللا أبي ٍ
ً
ً
كافرا أو مشركا ،وكان يأمر أول أمير للجيَ في عهده وهو أسامة بن زيد فيقول له " ال تخونوا ،وال تغلوا ،وال تغدروا ،وال تمثلوا ،وال تقتلوا
ً
ً ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
طفال صغيرا ،وال شيخا كبيرا ،وال امرأة ،وال تقطعوا نخال ،وال تحرقوه ،وال تقطعوا شجرة مثمرة ،وال تذبحوا شاة ،وال بقرة ،وال بعيرا إال
ملأكله ،وسوف تمرون على قوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له " ()4
ً
وروى مالك في املوطأ( )5عن يحي بن سعيد أن أبا بكر  بعث جيوشا إلى الشام فقال :ليزيد بن أبي سفيان ،وكان أمير ربع من تلك
ً
ً
بعشر  " :ال تقتل امرأة،
األرباع " وإنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم هلل فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له .وإني أوصيك
ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
َّ
مثمرا ،وال تخر َّ
تغرقنه ،وال
تحرقن نخال ،وال
بن عامرا ،وال تعقرن شاة ،وال بعيرا إال ملأكله ،وال
وال صبيا ،وال كبيرا ،وال هرما ،وال تقطف
تغلل ،وال تجبن " فالحرب في اإلسالم متسمة بالرحمة والفضيلة ،فإذا تعينت الحرب ،كان ال بد من االلتزام بجملة من اآلداب ال بد من
مراعاتها والعمل في حدودها)6( .
فنجد أن اإلسالم قد أوجب الحماية على كل املستضعفين من النساء ،والولدان ،والشيوخ واملساملين ،بل وأوجب عدم التفرقة بين
فقد روي عنه أنه كان يغضب أشد الغضب إذا علم أن جنده قتلوا
األطفال وأمهاتهم ،وحمايتهم من القتل والفتك والتشريد.
ً
ً
ً
امرأة ،فقد عنف الرسول خالد بن الوليد  عندما ًّ
مر بامر ٍأة قتلها فقال النبي الكريم لبعض من معه( " )7أدرك
صبيا أو طفال أو
ً
ً
ً
ً
خالدا فقل له أن رسول هللا ينهاك أن تقتل وليدا ،أو امرأة ،أو عسيفا " (.)8
ً
وملا علم بأن جنده قتلوا طفال في أرض املعركة ،وقف يصيح في جنده " ما بال أقوام جاوز بهم الحد حتى قتلوا الذرية ،أال ال تقتلوا
الذرية ،أال ال تقتلوا الذرية ،أال ال تقتلوا الذرية" (. )9
فقد وضع الرسول قاعدة مؤداها" أال يقاتل غير املقاتل" بالرسالة التي أرسلها إلى خالد بن الوليد  والتي جاء فيها " أنه ال يصح
ً
قتل العسفاء وهم العمال الذين يزرعون األرض ويرعون املواش ي" ولقد أكد هذا املعنى أيضا الخليفة عمر بن الخطاب  بعزله لخالد
ً
ً
بن الوليد عندما رأى كثرة قتاله من جيَ األعداء ،وولى مكانه أبا عبيدة بن الجراح ثم قال " إن سيف خالدا لرهقا " ()10

( )1د  .زكريا عزمي ( من نظرية الحرب إلى نظرية النزاع املسلح) ص .240
( )
 2د  .سعيد سالم جويلي ( املدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني) ص .33
( )
 3أخرجه أبو داود ( ،37/3رقم  . )2614والبيهقي ( ،90/9رقم  )17932وحكم عليه األلباني بالضعف.
( )4كنز العمال في سنن األقوال واألفعال البن قاض ي خان الهندي ج  10ص .579
ْ ْ
َ ْ
َّ ْ َ ْ َ ْ ه
( )
َ
الن َس ِـاء َوال ِول َـد ِان ..حـديث رقـم -.949املستشـار علـي منصـور (الشـريعة اإلسـالمية والقـانون الـدولي العـام) ص
 5املوطـأ لإلمـام مالـك » ِكتـاب ال ِج َه ِـاد » بـاب النه ِـي عـن قت ِـل ِ
 312وما بعدها -.د  .عامر الزمالي(الفئات املحمية بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني) ورقة عمل قدمت إلى املؤتمر اإلقليمي العربـي الـذي انعقـد فـي القـاهرة فـي الفتـرة
ما بين( )16-14نوفمبر  1999بمناسبة االحتفال باليوبيل الذهبي التفاقيات جنيف( )1999-1949بحث نشر في كتاب (دراسات في القانون الدولي اإلنساني) ص .15
( )
 6د  .محمد سعيد البويطي (الجهاد في اإلسالم كيف نفهمه وكيف نمارسه) دار الفكر املعاصر -بيروت ،الطبعة األولى  1993ص  - 96فضيلة الشـيخ  :سـيد سـابق ( فقـه
السنة ) ص 107
( )7رواه االم ــام احم ــد وأب ــو داود والنس ــائي واب ــن ماج ــه م ــن ح ــديث املرق ــع ب ــن ص ــيفي ول ــم يخرج ــوه -.وانظ ــر أيض ــا :فض ــيلة الش ــيخ  :س ــيد س ــابق ( فق ــه الس ــنة ) ص - 107
املستشار :علي منصور (الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي العام) ص 329
( )8بسيوني ،محمود شريف ،الوثـائق الدوليـة املعنيـة بحقـوق اإلنسـان ،املجلـد الثـاني ،دار الشـروق ،القـاهرة .2003 ،وقـد نشـرت هـذه الوثيقـة بتصـريح مـن املعهـد الـدولي
لحقوق اإلنسان بجامعة دي بول شيكاغو.
( )9الشيخ أبي محمد عبد امللك بن هشام ( السيرة النبوية البن هشام)تعليق طه عبد الرؤوف سـعد ،الجـزء الرابـع  ،دار الجبـل بيـروت  1978ص -75وانظـر أيضـا :فضـيلة
الشيخ  :سيد سابق ( فقه السنة ) ص  107وانظر أيضا :د  .عبد الرحمن أبو النصر(اتفاقية جنيف الرابعة لحماية املدنيين لعام )1949ا ص .42
( )
 10د  .منصـور أبـو املعـاطي محمــد (تنظـيم الحـروب فـي اإلســالم ) محاضـرات ألقيـت علـى طلبــت كليـة الشـريعة والقـانون الســنة الثالثـة عـام  1988ص  -185وانظـر أيضــا:
فضيلة الشيخ  :سيد سابق ( فقه السنة ) ص .107
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املطلب الثالث :الحماية املقررة للنساء واألطفال والشيوخ في القانون الدولي:
الفرع األول  :الحماية القانونية للنساء في القانون الدولي:
يراد بلفظ املرأة " كل شخص جنسه أنثى وال يعتبر طفال ،والذي بلغ سنا معينة " ،يعتبر هذا التعريف شبه تام للمرأة باستثناء
املشاكل املتعلقة بالسن حين ال توجد أية معايير معترف بها دوليا وعامليا للتمييز بين امرأة وطفلة ،رغم أن سن البلوغ قد يشكل دليال
ومعيارا مهما للتعريف بين املفهومين.
حتى القوانين الوطنية للدولة الواحدة فقد تختلف حول مفهوم املرأة ،وعبر مختلف العصور لعبت النساء بمختلف أعمارهن دورا
رائدا في تاريخ اإلنسانية ،فمنهن من شهد لهن التاريخ باملواقف البطولية وبالتضحيات الجسام من اجل أوطانهن وشعوبهن ،ومنهن من
تطوعن طوال حياتهن لتقديم العون والدعم اإلنساني لضحايا الحروب غير مباليات باملخاطر املحيطة بهن.
ومنهن من انخرطت في الجندية وحملن السالح ودافعن وهاجمن العدو إلى جانب الرجال ،إلى أن سقطت في ساحة املعارك  ،ومنهن من
يعاني في مخيمات الالجئين من اجل حماية أبنائهن وذويهن ،ومنهن من يقاس ي مرارة العيَ في معتقالت األعداء ،فيتعرضن للتعذيب
والتنكيل واالغتصاب والعنف بمختلف أشكاله.
واملرأة هي أكث ر األشخاص املدنيين تعرضا للمخاطر والتعسفات أثناء النزاعات املسلحة على اإلطالق ،فهي الضحية املفضلة لدى
الجنود واملقاتلين األعداء بدون منازع ،وهي الشخص املدني األعزل األسهل استغالال بحكم تكوينها الجسماني الهَ وبحكم مكانتها
الخاصة والضعيفة في املجتمع لذلك تضا فرت جهود املجتمع الدولي لوضع مجموعة من القواعد القانونية الدولية لحماية املرأة من أثار
العمليات العدائية .
وسأتحدث بشكل أوسع عن الحماية القانونية للنساء في املبحث الثاني إن شاء هللا ()1
الفرع الثاني :الحماية القانونية لألطفال:
لم تأت الحماية الخاصة التي أقرتها االتفاقيات الدولية إضافة إلى ما تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر ،رغبة في إيجاد فئة جديدة
من الضحايا ،لكن احتياجات الطفل املختلفة تماما عن تلك املتطلبة للنساء أو الشيوخ هي من فرضت وجود هذه الحماية طبعا ملا قد
تخلفه معايشة النزاعات املسلحة وخاصة غير الدولية منها من أثر بالغ على مخيلة الطفل و جسده إن لم تأثر على مستقبل حياته طبعا.
ويعتبر الطفل طبقا للمادة األولى من اتفاقية " : 1980كل إنسان ال يتجاوز عمره  18سنه  ،إال إذا بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون
بلده".
بدأ االهتمام بالطفل تقريبا إثر الحرب ا لعاملية األولى  ،وذلك عندما تبنت عصبة األمم أن ذاك ما أطلق عليه باسم "إعالن جينيف"  ،و
الذي يكفل لألطفال رعية خاصة بغض النظر عن أجناسهم و جنسياتهم "  ،غير أنه لم يعترف بالطفل كجزء من املدنيين إال مع اتفاقية
جينيف لعام  ،1949رغم أن اتفاقية جنيف الرابعة لم ت نص صراحة على هذه الحماية  ،حيث كان من الواجب انتظار البروتوكولين
اإلضافيين املكملين لعام  1977ليتم تجاوز هذه النقطة  ،حيث نصت املادة  88من البروتوكول األول في فقرتها األولى :وكذلك حسب
اتفاقية جنيف  1949 :و  ( :1977املادة  37من الفقرة الثانية ) ()2
الفرع الثالث  :الحماية القانونية للشيوخ واملسنين:
عند الحديث عن الشيوخ واملسنين يقصد بهم األشخاص الذين يبلغون من العمر  65سنة فما فوق ،ولكن لم يحدد املؤتمر الدبلوماس ي
لسنة  1949أي سنة معينة لتمييز هذه الطائفة ،وترك ذلك ملمارسات الدول (  65سنة معقوال عادة سن التقاعد في عدد من الدول ) .
فقد كانت أول محاولة لوضع مشروع إعالن حول حقوق األشخاص املسنين سنة  1948بمبادرة من األرجنتين ،وقد تم عرض املشروع
على الجمعية العامة في نفس السنة ،لكن هذه الجهود لم تتوج إال في سنة  1982بانعقاد مؤتمر دولي حول موضوع " حماية حقوق
وحريات األشخاص املسنين " ،وخالل السنة نظمت األمم املتحدة في فيينا " الجمعية العاملية حول الشيخوخة " ،التي قامت بإعداد
برنامج عمل دولي حول األشخاص املسنين يتكون من  62توصية تكفل ضمان جميع الحقوق لهم في حالة النزاع املسلح ( ،سكنى ،بيئة،
صحة ،األمن االجتماعي ..) ...وقد كرس القانون الدولي حماية الشيوخ واملسنين من أثار القتال ومن تعسفات السلطة العسكرية واملدنية

( )

 1انظر صفحة 15و 18من هذا البحث وما بعدها.
( )2إتفاقية 1949جنيف  ،البروتوكول األول لسنة .1977
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باعتبارهم أشخاصا مدنيين ال يشاركون في العمليات العدائية ( نقطة مهمة ) ،كما خصصت لهم االتفاقية الرابعة لسنة  1949حماية
خاصة باعتبارهم يشكلون طائفة من املدنيين األكثر هشاشة وضعفا في املجتمع )1( .

املبحث الثاني :الحماية القانونية للنساء واألطفال والشيوخ أثناء النزاعات املسلحة
املطلب األول :حماية النساء واألطفال والشيوخ كجزء من السكان املدنيين:
تعريف املدنيين لغة واصطالحا:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
تعريف املدنيين لغة :املدنيون جمع مد ِني ،وأصلها :مدن ،ومعناها :أقام ،ومدن باملكان :أقام به وبابه دخل ،ومنه املدينة ،وهي فعيلة
وتجمع على مدائن بالهمز ،وم ْدن ،ومدن.
ً
تفخيما لها شرفها هللا ،وصانها .وإذا َ
نسبت إلى املدينة :فالرجل والثوب
واملدينة :اسم ملدينة نبينا صلى هللا عليه وسلم خاصة ،غلبت عليها
َ
َ
َّ
مدينة-وقد يخصص
َم َد ِن هي ،والطير ونحوه َم ِديني ،ويقالَ :م َدن الرجل إذا أتى املدينة )2(.وخالصة األمر أن املد ِني :هو من أقام باملدينة -أي
ٍ
املراد منه فيطلق على من سكن مدينة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ،وهذا في اصطالح فقهاء اإلسالم.
تعريف املدنيين اصطالحا:
أوال :تعريف املدنيين في الشريعة اإلسالمية:
( )4
( )3
لم يرد عن فقهاء اإلسالم هذا االصطالح ،وإنما يعبرون بتعبيرات متقاربة مثل تعبيرهم "بغير املقاتلة"  ،أو "من ليس من أهل القتال"
 ،أو "من لم يكن من أهل املمانعة واملقاتلة" ( ، )5أو قولهم" :من ال يحل قتله من الكفرة" (، )6أو يذكرون من لم يكن من أهل القتال
مباشرة)7( .
وبعد هذا نجد أن الفقهاء لم يصطلحوا على لفظ معين ،ولكن اختلفوا على من يطلق عليه وصف" من ال يحل قتله "" ،أو غير
املقاتلة"....إلخ.
َّ
وقسم الشيخ حسن أبو غدة-حفظه هللا -الفقهاء إلى قسمين في تحديد هذا املعنى.
األول :جعل َّ
كل من ال يقاتل يدخل ضمن من ال يحل قتله من الكفار ،وهذا قول جمهور أهل العلم ،ويمثلون لهم بأمثلة كاملرأة ،والصبي،
واألعمى ،والراهب...)8( .
الثاني :حصروا من ال يحل قتله من الكفار في النساء والصبيان والرسل ،وهو قول الشافعية املشهور عنهم ( ،)9وورد عن الشافعي-رحمه
ً
ً
هللا -أنه أدخل الرهبان اتباعا لقول أبي بكر الصديق -رض ي هللا عنه -ال قياسا فقد حصر من ال يجوز قتله (..)10وهو قول ابن
املنذر( )12( ،)11وابن حزم ()1( . )13
( )1المادة  18من نفس االتفاقية من المرجع السابق.

َ
مادة(م َد َن) في لسان العرب :ابن منظور .402،403/13:والقاموس املحيط :الفيروز آبادي :ص  .1233وأنيس الفقهاء :القونوي .128/1:ط .دار الوفاء ،جدة،
( )2ينظر
األولى1406 :هـ ،ت .د .أحمد الكبيس ي .ومختار الصحاح :الرازي .258/1:ط .مكتبة لبنان ناشرون ،لبنان1415 ،هـ ،ت .محمود خاطر.
( )
 3األم :اإلمام الشافعي .240/4 :ط .دار املعرفة ،بيروت ،الثانية1393 :هـ.
( )
 4شرح منتهى اإلرادات :البهوتي .18/3 :ط .مؤسسة الرسالة ،األولى1421 :هـ ،ت .عبد اله التركي.
( )5مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية :جمع عبد الرحمن وابنه محمد القاسم .354/28 :ط .مجمع امللك فهد.
( )6بدائع الصنائع :الكاساني .163/7 :ط .دار املعرفة ،بيروت ،األولى1420 :هـ.
( )
 7ينظر فتح القدير :ابن الهمام .453/5 :ط .دار الفكر ،بيروت ،الثانية .والبحر الرائق :ابن نجيم .84/5 :ط .دار املعرفة ،بيروت ،الثانية .وحاشية ابن عابدين.213/6 :
ط .دار الكتب العلمية1424 ،هـ والذخيرة :القرافي .227/3 :ط .دار الكتب العلمية ،بيروت ،األولى1422 :هـ.ومغني املحتاج :الشربيني .65/6 :ط .دار إحياء التراث العربي،
َّ
1422هـ.واملغني :ابن قدامة .178 ،177/13 :واملحلى :ابن حزم .215،214/7 :ط .دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،األولى1418 :هـ ،ت .أحمد شاكر.
( )
 8ينظر قضايا فقهية في العالقات الدولية حسن أبو غدة :ط .مكتبة العبيكان ،الرياض ،األولى1419 :هـ.
( )9املهذب :الشيرازي .234/2 :ط .دار الفكر ،بيروت وروضة الطالبين :النووي :ص .1803ط .دار ابن حزم ،األولى1423 :هـ .ومغني املحتاج :الخطيب الشربيني.65/6 :
( )10األم240/4 :
( )11اإلقناع .464/2:ط .مطابع الفرزدق ،الرياض ،األولى1408 :هـ.
( )12ابن املنذر :اإلمام الحافظ العالمة ،شيخ اإلسالم أبو بكر ،محمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري الفقيه ،ولد في حدود موت أحمد بن حنبل ،ويعد من فقهاء
ً
ً
الشافعية ،كان غاية في معرفة االختالف والدليل ،مجتهدا ال يقلد أحدا ،ومن كتبه "األوسط في السنن" و"اإلشراف في اختالف العلماء" و"اإلجماع" .توفي عام ثمان عشرة
وثالثمائة من الهجرة على الصحيح .ينظر سير أعالم النبالء :الذهبي . 490/14 :ط .مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الحادية عشرة .وتذكرة الحفاظ :الذهبي .782/3 :ط .دار
إحياء التراث العربي ،بيروت .وطبقات الحفاظ :السيوطي .328 :ط .مكتبة وهبه ،مصر ،ت .علي محمد عمر.
َّ
( )13املحلى البن حزم.215/7:
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َ ْ
ْ ْ
ويستدلون بعموم األدلة التي تأمر بقتل املشركين كافة فمنها :قوله تعالى{ :فاقتلوا املش ِر ِك َين َح ْيث َو َج ْدتموه ْم}( )2حيث جعل –سبحانه
وتعالى-القتل لكل مشرك إال أن يسلم( ،)3وال يستثنى من هذا إال بدليل ،ولم يرد دليل على استثناء أحد سوى النساء والصبيان ويبقى ما
عداهم على األصل .وقوله " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا"...الحديث )4( .حيث إن النبي خبر بأنه يقاتل جميع
الناس بال استثناء حتى يقولوا ال إله إال هللا ..)5( .وال يخرج غير املسلم ِم ْن هذا العموم إال من استثناه الشارع ولم يرد باستثناء أحد سوى
النساء والصبيان والشيوخ ،ويبقى ما عداهم على األصل.
ً
ً
ويقول ابن املنذر ( )6في ذلك " :وال أعلم حجة قاطعة يجب بها االمتناع من قتل الرهبان والشيوخ واملرض ى من ظاهر الكتاب"(.)7وضعف
ابن حزم األدلة التي استدل بها الجمهور)8( .
ن ً
أما الجمهور فقد استدلوا بأدلة خصصت هذا العموم ،ويستدلو أيضا بالقياس على النساء والصبيان في عدم جواز القتل لوجود علة
النهي في غيرهم)9( .
الراجح في هذه املسألة -وهللا تعالى أعلم -هو ما ذهب إليه الجمهور؛ حيث إن القتال ملن قاتل ال بمجرد الكفر و مقصوده هو أن يكون
الدين كله هلل ،وأن تكون كلمة هللا هي العليا ،فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق املسلمين"()11( . )10
ثانيا :تعريفهم في القانون الدولي:
التعريف األول" :الذين ال يحملون السالح في وجه العدو وال يساهمون في األعمال الحربية")12( .
وأما عالقة هذا التعريف باملعنى اللغوي ،فنلحظ َّأنهما يشتركان في معنى واحد وهو (اإلقامة باملدينة ،أو سكنى املدينة ،أو إتيان املدينة)
ولكن هذا القيد لم يرد في تعريف القانونيين ،ألنه قيد أغلبي ومتعارف عليه ،حيث إن حياة الناس اليوم َم َد ِنية .فاملدني عندهم من
يسكن املدن( )13ولم يساهم في األعمال الحربية ،وهذا وصف أغلبي ،وإال فقد يكون هناك من يساهم في األعمال الحربية ولم يسكن
ً
املدينة فهو مع هذا عندهم من املدنيين ( ، )14أما في اللغة فإنه من سكن املدينة نسبة لها.
التعريف الثاني:
عرفت اتفاقية جنيف بشأن األشخاص املدنيين وقت الحرب ،واملؤرخة /12آب/أغسطس1949م ،املدنيين في املادة الرابعة بأنهم":
األشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما ،وبأي شكل كان ،في حالة قيام حرب أو احتالل ،تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من
رعاياه ،أو دولة احتالل ليسوا من رعاياها" )15( .ثم أضافت في نفس املادة املستثنين من نطاق الحماية في هذا ،وهم:
 .1أهالي الدولة التي ال تكون مرتبطة بهذه االتفاقية حيث ال تحميهم االتفاقية.
( )

 1ابن حزم :هو اإلمام العالمة الحافظ الفقيه املجتهد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارس ي األصل اليزيدي األموي موالهم القرطبي الظاهري ،ولد في
ً
ً
ً
ً
رمضان عام 384هـ،كان أوال شافعيا ثم تحول ظاهريا ،كان صاحب فنون ،وورع ،وزهد ،وإليه املنتهى في الذكاء والحفظ ،أجمع أهل األندلس قاطبة لعلوم اإلسالم ،مع
َّ
توسعه في علم اللسان والبالغة والشعر والسير واألخبار ،له "املجلى" في الفقه على مذهبه واجتهاده وشرحه "املحلى" و"امللل والنحل" و"اإليصال في الفقه الحديث" وغير
ذلك .توفي في جماد األولى سنة سبع وخمسين وأربعمائة .ينظر كتاب الصلة :ابن بشكوال :ص.415ط .دار الكتب املصرية ،مصر1966 ،م .وطبقات الحفاظ :السيوطي:
ص .436وتذكرة الحفاظ :الذهبي.1146/2 :
( )
 2سورة التوبة :من اآلية.5
َّ
( )
 3ينظر اإلقناع :ابن املنذر  .464/2املحلى :ابن حزم .215/7 :ومغني املحتاج :الشربيني .65/6 :وبداية املجتهد :ابن رشد.342/1 :ط .دار ابن حزم ،بيروت ،األولى1424 :هـ.
( )4رواه البخاري في صحيحه ،واللفظ له .13/1 :ح ( )25ط .دار إحياء الكتب العربية ،مصورة من طبعة بوالق .ومسلم في صحيحه .51/1 :ح ( .)32ط .رئاسة إدارات
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد1400 ،هـ ،ت .محمد فؤاد عبد الباقي.
( )
 5ينظر األم :اإلمام الشافعي .238/4 :بداية املجتهد :ابن رشد.342/1 :
( )6سبقت ترجمته.
( )
 7اإلقناع :ابن املنذر.464/2 :
( ) َّ
 8املحلى :ابن حزم.216،215/7 :
( )9بدائع الصنائع ،الكاساني .163/7 :وبداية املجتهد :ابن رشد .342/1:واملغني :ابن قدامة.177/13 :
( )10مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية.354/28 :
( )11وهذا تقسيم من الشيخ أبو غدة جيد؛ َّ
ألن فيه ٌ
نظر إلى املعنى-العلة -الذي استند إليه كل قول.
ِ
( )12القانون الدولي العام :علي صادق أبو هيف :ص .816
( )13ولهذا يعبرون في اتفاقية جنيف بـ (السكان املدنيين) .ينظر املادة ( )50و( )51من امللحق األول اإلضافي إلى اتفاقية جنيف 1949م املتعلق بحماية ضحايا املنازعات
الدولية املسلحة .ينظر موسوعة القانون الدولي :عيس ى رباح.197 ،196/6 :
( )
 14ينظر املصدر السابق املادة ( )50الفقرة األولى والثانية :ص .197 ،196
( )15موسوعة القانون الدولي :عيس ى رباح .116/6:وموسوعة حقوق اإلنسان :محمد وفيق .238/1 :ط .القاهرة1970 ،م.
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ً
 .2أهالي الدولة املحايدة الذين يجدون أنفسهم في أراض ي دولة محاربة ،وكذا رعايا الدولة التي تتعاون مع دولة محاربة ،ال يعتبرون أيضا
ً
أشخاصا تشملهم حماية االتفاقية طاملا كانت الدولة التي يحملون جنسيتها لها تمثيل سياس ي عادي لدى الدول املوجودين في أيديها.
 .3األشخاص الذين تحميهم اتفاقيات جنيف الثالثة املؤرخة في /12أغسطس عام1949م وهم على التوالي:
أ -االتفاقية الخاصة بتحسين أحوال الجرحى واملرض ى من أفراد القوات املسلحة في امليدان.
ب -االتفاقية الخاصة بتحسين أحوال الجرحى واملرض ى والغرقى من أفراد القوات املسلحة في البحار.
ت -االتفاقية الخاصة بحماية أسرى الحرب)1( .
ً
وهؤالء األشخاص ال يخرجون من مفهوم الحماية مطلقا ،وإنما هناك اتفاقيات خاصة بهم تحميهم الختالف أحوالهم عن املدنيين ،إذ
َّإنهم ِم َن املساهمين واملشاركين في القتال.
وخالصة األمر :أن التعريف األول للمدنيين هو الراجح ،الذي ينبغي األخذ به؛ َّ
ألنه تعريف جامع مانع ملفهوم املدني في القانون الدولي؛ إذ
َّ
ً
سواء كان ممن سكن املدن أو ال؛ فإنه يعتبر من املدنيين،
أن املدني من لم يساهم في األعمال الحربية بأي شكل كانت هذه املساهمة،
فخرج بذلك أفراد الجيَ ،وقواده ،واملشاركون معهم.

املطلب الثاني :الحماية القانونية لألطفال والنساء والشيوخ زمن النزاعات املسلحة.
الفرع األول :الحماية القانونية للنساء زمن النزاعات.
وفي هذه الحاالت البد من أن نميز بين نقطتين وهما:
ً
ً
أ -إذا كان النـزاع املسلح نزاعا دوليا.
ً
ً
ب -إن كان النـزاع املسلح نزاعا داخليا.
قبل أن نتطرق إلى املوضوع يالحظ بأنه من األولى أن نعرف النـزاع ومن ثم ما املقصود بالنـزاع املسلح الدولي والداخلي لكي يكون القارئ
على بينة من هذا املوضوع.
فالنـزاع :هو حالة خالف شديدة التوتر ،والنـزاع االجتماعي الذي يصل إلى حالة قصوى من التطرف يستكمل بطرح عسكري (اشتباك
مسلح ،انقالب ثوري ،حرب أهلية)2( .)..
النـزاع املسلح الدولي :هو حرب تنشب بين القوات املسلحة لدولتين على األقل ،وجدير باملالحظة هنا أن حروب التحرير الوطني تعتبر
نزاعات دولية مسلحة.
النـزاع املسلح الداخلي (غير الدولي) :هو قتال ينشب داخل إقليم دولة ما بين القوات املسلحة النظامية وجماعات مسلحة يمكن
التعرف على هويتها أو بين جماعات مسلحة تتقاتل فيما بينها.
االضطرابات الداخلية :هي اختالل خطير يصيب النظام الداخلي من جراء أعمال العنف ال ترقى إلى مستوى النـزاع املسلح)3( .
أرى من خالل البحث أن اتفاقيات جنيف مع البروتوكول األول تطبقان في حالة النـزاع املسلح الدولي ،أما في حالة النـزاعات املسلحة غير
الدولية أي الداخلية فإن البروتوكول الثاني هو الذي يطبق ،أما في حالة االضطرابات الداخلية فإن مبادئ أو قواعد حقوق اإلنسان
ً
والقانون الداخلي هي التي تطبق ،ويالحظ بأن املادة ( )3املشتركة التفاقيات جنيف  1949أيضا تطبق في حالة النـزاعات الداخلية
املسلحة)4( .
أ -إذا كان النـزاع املسلح نزاعا دوليا:
في هذه الحالة يستمد النساء الحماية من االتفاقية الرابعة التفاقيات جنيف  1949والبروتوكول األول وبموجب نصوص هذه االتفاقية
وهذا البروتوكول فإنه ال يجوز االعتداء على حياتهن وسالمتهن البدنية كالقتل بجميع أنواعه وأشكاله واملعاملة القاسية والتعذيب.
وكذلك ال يجوز أخذهن كرهائن وأنه يمنع إصدار أحكام وتنفيذ عقوبات عليهن دون إجراء محاكمة عادلة سابقة تم تشكيلها وفق

( )1موسوعة القانون الدولي :عيس ى رباح .116/6:وموسوعة حقوق اإلنسان :محمد وفيق.238/1 :
( )2د .كمال حماد ،النـزاع املسلح والقانون الدولي العام ،ط ،1بيروت ،1997 ،ص.19
( )3القانون الدولي اإلنساني ،إجابات على أسئلتكم ،من منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ص.4
ً
( )
 4عامر الزمالي ،مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني ،منشورات املعهد العربي لحقوق اإلنسان ،ط ،1993 ،1ص ،20وراجع أيضا د .كمال حماد ،ص ،108وراجع
القانون الدولي اإلنساني ،ص.20-19
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القانون وهذا يعني بأنه إذا ارتكبت إحدى النساء انتهاكات يتعلق بالنـزاع فإنها يجب أن تحاكم أمام محكمة مشروعة وأن تصدر الحكم
عليها وفق القانون)1( .
وأالحظ بأن النساء يجب حمايتهن بصفة خاصة ضد االعتداءات التي تقع على أعراضهن وخاصة (االغتصاب ،واإلكراه على الدعارة ،وأي
هتك لحرمتهن))2( .
ب -إذا كان النـزاع املسلح نزاعا داخليا:
ً
أما إذا كان النـزاع املسلح داخليا فإن النساء يستمدون الحماية من املادة ( )4من البروتوكول الثاني والتي تطبق على النـزاعات املسلحة
غير الدولية ،وتجدر اإلشارة إلى أن هذه املادة مادة مطورة ومكملة للمادة الثالثة املشتركة في االتفاقيات األربعة ،حيث نجد أن في هذه
املادة ما يوفر الحماية الخاصة للنساء حيث تنص الفقرة (هـ) منه على أن (انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص املعاملة املهينة
ً
واملحطة من قدر اإلنسان واالغتصاب واإلكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء) تعد من األعمال املحظورة حاال ومستقبال
وفي كل األزمان واألماكن.
جهود األمم املتحدة لحماية املرأة أثناء النزاع املسلح
كانت نقطة بداية اهتمام األمم املتحدة بحقوق اإلنسان في النزاع في مؤتمر طهران لعام  ،1968ومن خالل الجمعية العامة واملؤتمرات
الدولية لحقوق اإلنسان أصبحت حقوق النساء في النزاع املسلح محل اهتمام املجتمع الدولي .
وقد أكد إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدهما املؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في يونيو  1993على أن " انتهاكات الحقوق األساسية
للنساء في حاالت النزاع املسلح تخالف املبادئ املؤسسة لحقوق اإلنسان والقانون  ،وان هذه االنتهاكات تقتض ي اتخاذ تدابير فعالة
بصورة خاصة " .
وأسفرت املجهودات املبذولة على اعتماد إعالن بشأن القضاء على أعمال العنف ضد النساء من قبل الجمعية العامة في دجنبر ،1993
وقد اعترف هذا اإلعالن صراحة بأن النساء يتعرضن بصورة خاصة ألعمال العنف في حاالت النزاع املسلح .
وفي  1994حدث تحول مهم في هذا االتجاه تمثل في تعيين مقرر خاص مكلف بمسالة العنف ضد النساء ،تشمل واليته حاالت النزاع
املسلح .
وفي  1995عينت اللجنة الفرعية املعينة بمكافحة التدابير التمييزية حماية األقليات ،ليندا شافيز كمقررة خاصة بشأن حاالت
االغتصاب النظامي والرق الجنس ي واملمارسات املشابهة للرق في فترة النزاعات املسلحة ،وقد قدمت هذه املقررة تقريرا مفصال عما
تتعرض له النساء من عنف جنس ي واغتصاب واتجار في أجسادهن في عام . 1996
وقد أكد مؤتمر بكين الذي نظم تحت رعاية األمم املتحدة عام  1995على أن النزاعات املسلحة تكون لها عواقب خطيرة على حياة
النساء ،وألح املؤتمر في بيانه الختامي على دعوة الدول إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية النساء والفتيات ضد كل األخطار التي يتعرضن لها ،
خاصة في حالة الحرب وحالة االحتالل ،وذلك عن طريق احترام الدول للقانون الدولي والعمل على فرض احترامه من قبل املسؤولين
العسكريين واملدنيين التابعين لها .
الفرع الثاني حماية الطفل في النزاعات املسلحة الدولية:
أالحظ تنامي ظاهرة مشاركة األطفال في العمليات العدائية .وقد تتراوح بين تقديم املساعدة الغير مباشرة إلى املقاتلين ( نقل األسلحة
والذخائر وأعمال االستطالع واالستكشاف  ،إلخ  )...وبين تجنيدهم في القوات املسلحة النظامية وغيرها من الجماعات املسلحة .
وقد أكدت أخر الوثائق التي توجه بها االتحاد األوروبي للجنة الدولية للصليب األحمر بتاريخ  27مايو  ، 2011تحت عنوان  " :الخطوط
التوجيهية التحاد األوروبي حول األطفال و النزاعات املسلحة " ،على وجود  300,000طفل مجند حول العالم (حسب ما نراه على أرض
الواقع ) مشتركين في النزاعات املسلحة بصفة مباشرة  ،كما تحدثت الوثيقة أيضا عن االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ()CRC 1989
حيث رغم كونها بالعاملية  ،إال أنها تبقى متوقفة التنفيذ في حاالت النزاعات املسلحة .
أ – وضعية الطفل في النزاع املسلح الدولي بوصفه جزء من العمليات القتالية:
وعلى نفس الحال لم تتوصل إتفاقية  1949وال حتى البروتوكول األول لسنة ،1977إلى تحريم تجنيد األطفال األقل من  15سنة  ،حيث
لم تجز املادة  77الفقرة  2االشتراك في األعمال العدائية بصفة مباشرة فقط )1( .
( )

 1االتفاقية الرابعة التفاقيات جنيف  1949والبروتوكول األول.
( )2بموجب املادة ( )27الفقرة ( )2من االتفاقية الرابعة التفاقيات جنيف  1949والبروتوكول األول.
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ثم جاءت الفقرة الرابعة من نفس املادة  ،لتحديد شروط اعتقال أو احتجاز األطفال في النزاع املسلح لتشترط وضعهم في أماكن منفصلة
 ،عن تلك املخصصة للبالغين  ،أما بالنسبة ملن هم بين  16و  18سنة فقد استقر الوضع على ترك هذا األمر للقوانين املحلية وخيار
أطراف النزاع .
ب -وضعية الطفل في النزاع املسلح الدولي كجزء من املدنيين :
يستفيد الطفل من كل الضمانات و الحماية التي تقرر للبالغين من املدنيين  .سواء أكان ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة  ،أو حتى
طبقا ألحكام البروتوكول األول لعام .1977
فقد تمت حمايتهم من األعمال العدائية ( املادة  17من اتفاقية جنيف الرابعة ) ،والتي نصت على أن األطفال ينقلوا من األماكن املحاصرة
كما أن البروتوكول األول في مادته  78كان قد منع إجالء األطفال إال ألسباب قهرية ،تتعلق بصحة الطفل أو عالجه الطبي  ،حتى إذا تطلب
ذلك سالمته في إقليم محتل .وأيضا فيما يتعلق بحرية مرور اإلغاثة ملن تجاوز عمره  15سنة ( املادة  33من اتفاقية جنيف الرابعة )  ،كما
أن البروتوكول األول في مادته  70شدد على توزيع حصص اإلغاثة على األطفال .
هذا و أوجب القانون الدولي دولة االحتالل وفقا للمادة  50من االتفاقية الرابعة أن تعنى باملؤسسات الخاصة باألطفال  ،كما منعت
تشغيل األطفال إذا كانوا أقل من  15سنه  ،ومنع تغيير أوضاعهم العائلية .
أما في حاالت إجالء األطفال فقد نصت الفقرة الثانية من املادة  ، 78من البروتوكول اإلضافي األول على ما يلي " :يتم تزويدهم أثناء
وجودهم خارج البالد بالتعليم قدر اإلمكان بالتعليم  ،بما في ذلك تعليمه الديني و األخالقي وفق رغبة والديه" ،أما في حاالت االعتقال
فيفصل األطفال عن البالغين ( املادة  88من الفقرة الرابعة )  ،كما ال يمكن تنفيذ حكم اإلعدام بمن ال يتجاوز  18سنة .
و أخيرا فقد كفلت االتفاقية الرابعة  ،في املادة  24ملن افتقدوا ذويهم  ،أن يتعهد أطراف النزاع بعدم ترك هؤالء األطفال وشأنهم  ،بل أن
واجب االعتناء بهم يقع على دولة االحتالل حسب املادة  50من نفس االتفاقية .
الطفل في النزاعات املسلحة غير الدولية :
أ  -وضعية الطفل في النزاع املسلح غير الدولي بوصفه جزء من العمليات القتالية:
األمر هنا ال يختلف عن حالة الطفل كمقاتل أو جزء من العمليات العسكرية في ظل النزاعات املسلحة الدولية  ،فنفس األحكام تنطبق في
ما يخص منع تجنيد األطفال أو حتى استخدامهم بصفة مباشرة لتحقيق أهداف في النزاع املسلح غير الدولي وهم دون  15سنة  ،و أيضا
في ما يخص معاملتهم في حاالت االعتقال حيث ال يعاملون معاملة أسرى الحرب  ،بل معاملة خاصة قائمة على وضعيتهم الهشة .
غير أن االختالف هنا يكمن في وضعية النزاع غير الدولي املتسمة بالفوضوية و عدم تطبيق القوانين و األعراف الدولية  ،فإن كانت هذه
األخيرة ال تحترم بصفة كاملة و مضبوطة في حاالت تكون الجيوش النظامية أطراف نزاع فيها  ،فما بالك بحاالت الحرب األهلية و
العدوان.
ب -وضعية الطفل في النزاع املسلح غير الدولي كجزء من املدنيين )2( :
تسري الحماية املقررة بموجب املادة الثالثة املشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام  ، 1949وتلك التي جاءت في البروتوكول على األطفال كما
على البالغين ،غير أن البروتوكول الثاني خص األطفال بحماية خاصة  ،تتجلى مثال في املادة  ، 4فقرة  3و التي تشجع على إجالء األطفال
من مناطق االقتتال بعد موافقة ذويهم ،كما منح األطفال حق العناية و العون و ضرورة اتخاذ كافة التدابير لجمع شمل األسر  ،و الحق
في التربية الدينية تحقيقا لرغبة آبائهم .
وأرى هنا أن فئة األطفال مشمولة بعناية خاصة ال على مستوى النزاعات املسلحة ،كونها فئة هشة حساسة و في أمس حاجة للحماية ،
ورغم ذلك فإن العهود و االتفاقيات املنضوية تحت مظلة :القانون الدولي  ،تبقى قاصرة في توفير هذه الحماية كاملة ،بل و تحتاج إلى
املالئمة و التحيين مع املعاهدات الدولية األخرى املتعلقة بحقوق الطفل و التي تتضمن إطارا أوسعا من الحقوق املتعلقة بالطفل،
حصوصا كون حاالت النزاعات املسلحة غير الدولية من حروب التحرر و الحروب األهلية التي تجعله هدفا لإلبادة و الترهيب تعدا مثاال
صارخا لوقوف القانون الدولي مكتوف األيدي حيالها .
• بعض القرارات املؤسسة لحماية الطفل في النزاع الدولي :
البروتوكول االختياري األول امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال أو تجنيدهم و استخدامهم قصرا.
( )
 1إتفاقية 1949جنيف  ،البروتوكول األول لسنة .1977
( )2إتفاقية 1949جنيف  ،البروتوكول األول لسنة .1977
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قرار مجلس األمن رقم  ، 2004/1539 :األطفال و النزاعات املسلحة .
القرار  ، 2005/1612 :األطفال و النزاعات املسلحة
امليثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه األطفال .1990
املطلب الثالث :وسائل الحماية للنساء واألطفال والشيوخ.
ويقصد بالوسائل تلك األسس القانونية لاللتزام بحماية النساء واألطفال والشيوخ باعتبارهم من املدنيين.
لم يتخل املجتمع الدولي عن وضع الضوابط التي يسلكها املحاربون أثناء القتال رجاء حماية املدنيين والتقليل من الويالت الجسيمة التي
تخلفها الحروب ،فالحق في الحماية والسالمة اإلنسانية للمدنيين ،والحق في الحياة بصفة عامة من املبادئ األساسية في حقوق اإلنسان
العاملية بالنص عليها في:
 .1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في .1948
 .2اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بشأن حماية املدنيين أبان النزاعات املسلحة .1949
 .3االتفاقيات الدولية للحقوق املدنية والسياسية لعام . 1966
 .4البروتوكولين اإلضافيين األول والثاني  1977امللحقين التفاقية جنيف 1949
 .5لجنة حقوق اإلنسان التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة.
 .6نظام روما األساس ي ملحكمة الجنايات الدولية.1998 .
فقد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان السابق في املادة الثالثة منه على أنه " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه "
فمبدأ صيانة الحرمات ،من املبادئ األساسية في القانون الدولي فيجب للفرد حق احترام حياته وسالمته البد نية والروحية ،وخصائصه
الشخصية في وقت السلم وفي وقت الحرب ،فالحق في الحياة هو األساس الذي ترتب علية كافة الحقوق األخرى ،وعند فقده فال قيمة
ً
للحقوق األخرى )1( .وملا كانت القواعد القانونية املنصوص عليها في الئحة الهاي غير كافية لضمان الحماية الالزمة للفئة األكثر تضررا في
الحرب ،اجتهد املجتمع الدولي في البحث عن قواعد جديدة ملعالجة هذا الوضع ،ولم يتوصل القانون الدولي إلى معالجة ذلك إال بإبرام
اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية املدنيين زمن الحرب  ،1949إلى جانب اإلضافات الهامة التي وردت في البروتوكول األول
لسنة)2( .1977
فقد نصت اتف اقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية املدنيين وقت الحرب في املادتين ( )3( )147 ،146على الحق في الحياة ،وحماية
املدنيين)4( .
ً
ً
وتشكل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية املدنيين لعام  1949في الحقيقة حصنا ومالذا للضحايا املدنيين زمن الحرب ،ومما يدل على أهمية
هذه االتفاقية قرارات األمم املتحدة بشأن الدعوة النعقاد مؤتمر األطراف السامية املتعاقدة في االتفاقية الرابعة في  / 15يوليو عام
 1999للبحث في تفعيل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة ،وتنص هذه القرارات على أن " تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن تحترم هذه
االتفاقية وتكفل احترامها في جميع األحوال " مما يؤدي ذلك إلى تحقيق طفرة كبرى في احترام قواعد القانون الدولي من ناحية بصفة
عامة ،ومن ناحية أخرى احترام اتفاقية جنيف الرابعة لحماية املدنيين  1949بصفة خاصة)5( .
نصت املادة( )54من البروتوكول األول لعام 1977على ضرورة عدم توجيه الهجمات الحربية ضد املنشآت واألعيان التي ال غنى عنها لبقاء
السكان املدنيين)7( )6( .
ومن القيود التي ال بد منها لضمان تحقيق الحماية العامة للسكان املدنيين وبقائهم.
أوال :عدم توجيه هجمات الردع إلي األعيان التي ال بد منها.
( )1د  .جان س .بكتيه( القانون الدولي اإلنساني تطوره ومبادئه)( دراسات في القانون الدولي اإلنساني) ص.51
( )2د  .عامر الزمالي(الفئات املحمية بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني) ورقة عمل قدمت إلى املؤتمر اإلقليمي العربي الذي انعقد في القاهرة في الفترة ما بين()16-14
نوفمبر  1999بمناسبة االحتفال باليوبيل الذهبي التفاقيات جنيف()1999-1949بحث نشر في كتاب(دراسات في القانون الدولي اإلنساني) ص .121
( )3انظر نص املادتين ( )147 ،146من اتفاقية جنيف الرابعة  ( 1949موسوعة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني) ص.245
( )4د  .حازم محمد عتلم ( قانون النزاعات املسلحة الدولية) ص.361
( )5د  .عبد الرحمن أبو النصر(اتفاقية جنيف الرابعة لحماية املدنيين لعام 1949م) ص.6 -3
( )
 6د  .سعيد سالم جويلي( املدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني) ص .325
( )7انظر :نص الفقرات () 3 ،2 ،1من املادة ( )54البروتوكول األول املضاف لعام (1977موسوعة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني) ص  292وما بعدها.
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فيحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان واملواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيين ومثلها املواد الغذائية واملناطق الزراعية
التي تنتجها واملحاصيل واملاشية ومرافق املياه وشبكات وأشغال الري " فحظر تجويع املدنيين كوسيلة من وسائل الحرب وإنكار املاء على
السكان املدنيين غير قانوني  ،كما يحظر على األطراف املتنازعة عدم اتخاذ أي إجراءات في أي حال من األحوال حيال املرافق املائية قد
يتوقع أن تدع السكان املدنيين بما ال يغني من مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح ،فالضرورة العسكرية ال
تمنح الجنود رخصة لتدمير مرفق مائي إذا كان ال غ نى عنه لبقاء السكان املدنيين على قيد الحياة إال إذا استخدم املاء في دعم مباشر
ً
لعمل عسكري هنا يجوز تدميرها ،والهجوم عليه وفقا ألحكام املادة( )14من البروتوكول الثاني .)1( 1977
ثانيا :ومن القيود التي ال بد منها لضمان تحقيق الحماية العامة للسكان املدنيين :عدم توجيه هجمات الردع لألشغال الهندسية
واملنشآت املحتوية على قوة خطرة:
فحظر البروتوكول األول لعام  1977توجيه أعمال عدائية ضد األشغال الهندسية واملنشآت التي تحوي قوى خطرة شأن السدود
ً
والجسور واملحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية ،ولو كانت أهدافا عسكرية ملا يترتب على ذلك من كوارث وخسائر ال حصر لها في
ً
الغالب فنصت املادة ( )4/56على أنه يحظر اتخاذ أيا من األشغال الهندسية أو املنشآت أو األهداف العسكرية املذكورة في الفقرة األولى
ً
هدفا لهجمات الردع ،وجاءت املادة ( )15من البروتوكول الثاني لعام 1977لتؤكد على هذه الحماية حيث نصت على" أن ال تكون األشغال
ً
الهندسية أو املنشآت التي تحوي قوى خطرة أال وهي الجسور والسدود واملحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محال للهجوم حتى
ً
ولو كانت أهدافا عسكرية إذا كان من شان هذا الهجوم أن يتسبب في انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان املدنيين)2( .
فالحماية العامة للسكان املدنيين تقوم على أساس املبدأ العام الذي يحرم توجيه العمليات الحربية ضد السكان املدنيين من الطرفين
ً
سواء الهجومية أو الدفاعية )3( .وفي حالة توجيه أعمال عدائية نحو املدنيين مما يتسبب في إحداث وفيات وإصابات خطيرة يعد ذلك
ً
جريمة حرب طبقا لنص املادة ( )2/51من البروتوكول األول ()4

الخاتمة:
تعتبر الحماية التي جاءت بها قواعد القانون الدولي والتي يقع على عاتق الدول أوال؛ واجب تنفيذها وهي الحد األدنى من الحماية
التي من الواجب أن يتمتع بها كل من يشارك في العمليات العدائية ،وأن املعاملة التي يحظى بيها النساء واألطفال والعجزة بصفة تفضيلية
يراد منها تخفيف املعاناة عن فئات لم تشارك في اتخاد قرار القتال أصال ،لكن يقع على عاتقها بناء املستقبل ،وتعتبر قواعد قانون حقوق
اإلنسان هي األخرى خير سند من أجل تدعيم الحماية املقررة لضحايا النزاعات املسلحة.
ونظرا لعجز الدول أحيانا في عدم تطبيق قواعد القانون الدولي ،البد من تشجيع نمو أجهزة الرقابة املحايدة وتفعيل دور وعمل
الصليب األحمر والهالل  ،والتشديد على أهمية نشر هذه القواعد التي تفض ي بزيادة الوعي الشعبي بها ،واملطالبة بالتالي بتنفيذها في
حاالت التماطل.

النتائج و التوصيات:
أوال :النتائج:
 .1اإلسالم أوجب الحماية على كل املستضعفين من النساء ،والولدان ،والشيوخ واملساملين ،بل كان أول املتصدرين والداعين
والداعمين لحماية فئات النساء واألطفال والشيوخ ،وذلك من خالل نصوص وردت فيه.
 .2كرس القانون الدولي حماية الشيوخ واملسنين من آثار القتال ومن تعسفات السلطة العسكرية واملدنية باعتبارهم أشخاصا
مدنيين ،بل خصص لهم االتفاقية الرابعة لسنة  1949حماية خاصة باعتبارهم يشكلون طائفة من املدنيين األكثر هشاشة
وضعفا في املجتمع .
 .3القانون الدولي رغم مناداة الدول بتفعيله واألخذ به ،إال أن هناك إخفاقات بتطبيق القوانين واملواد الخاصة بحماية الشرائح التي
تحدثت عنها.

( )1انظر :إيما دالي(تدمير شبكات املياه ومرافقها)على شبكة املعلومات الدولية ،على املوقع التالي:
http://www.crimes of war.org/ arabic/easteurope10.htm

( )2د  .حازم محمد عتلم ( قانون النزاعات املسلحة الدولية) ص .220
( )
 3د  .زكريا عزمي ( من نظرية الحرب إلى نظرية النزاع املسلح) ص .349
( )4راجع نص املادة ( )2/51من البروتوكول األول من اتفاقية جنيف.
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 .4ال يجوز االعتداء على حياة املدنيين كالقتل بجميع أنواعه وأشكاله ،واملعاملة القاسية والتعذيب ،وكذلك ال يجوز أخذهم كرهائن
وأنه يمنع إصدار أحكام وتنفيذ عقوبات عليهم دون إجراء محاكمة عادلة سابقة تم تشكيلها وفق القانون.
 .5تعتبر قواعد قانون حقوق اإلنسان هي األخرى خير سند من أجل تدعيم الحماية املقررة لضحايا النزاعات املسلحة.
 .6كفلت املواثيق العاملية لحقوق اإلنسان ضمان هؤالء األشخاص(الشيوخ والنساء واألطفال) لحقوقهم كغيرهم من األشخاص
الذين يدخلون في الفئات الهشة؟
 .7يجب أن يكون املواطن املدني موضع احترام خاص وأن تكفل لهم الحماية ضد أي صورة من صور خدش الحياء  ،ويجب أن تهيء
أطراف النزاع الحماية و العون للذين يحتاجون إليها  ،سواء بسبب سنهم أم ألي سبب أخر".
ثانيا :التوصيات
 .1أوص ي الجميع بتطبيق الشريعة االسالمية ألنها هي أول ما دعت إلى حماية األفراد واملمتلكات وهي الداعمة لتحقيق الحماية.
 .2أوص ي بتفعيل دور القانون الدولي لحماية املدنيين ،لعدة أسباب وهي :
السبب األول :تنامي الحروب املسلحة الدولية وغير الدولية في العالم بأسره مع استخدام األسلحة الفتاكة بأنواعها املختلفة.
السبب الثاني :الفلسفة السائدة بين الدول الكبرى ،والقاضية بعدم املساواة بينها وبين الدول األخرى وهذا ما نشاهده اليوم في
الكثير من الحروب الدائرة.
ولتحقيق الحماية العامة للسكان املدنيين وبقائهم.
ً
أوال :عدم توجيه هجمات الردع إلي األعيان التي ال بد منها .فيحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان ،واملواد التي ال غنى
عنها لبقاء السكان املدنيين؛ ومثلها املواد الغذائية واملناطق الزراعية التي تنتجها واملحاصيل واملاشية ومرافق املياه وشبكات
وأشغال الري.
ثانيا :عدم توجيه هجمات الردع لألشغال الهندسية واملنشآت املحتوية على قوة خطرة.
 .3أدعو اللجنة الدولية إلى تكثيف وزيادة ثقافة الحماية املدنية ،والقيام بدورات وبورشات عمل لتدريس القانون الدولي في كافة
املناطق.

املراجع:
 القرآن الكريم وكتب التفسير.
 .1القرآن الكريم
ي
 .2الجصاص أحكام القرآن .ط .دار إحياء التراث ،بيروت1405 ،هـ ،ت .محمد الصادق قمحاو .
 .3الزمخشري أساس البالغة :ط .دار املعرفة ،لبنان ،ت .عبد الرحيم محمود.
 .4محمد بن على الشوكاني فتح القدير الناشر :دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بيروت.
 مراجع الحديث الشريف واألثر.
 .1ابن ماجة سنن ابن ماجه أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي.
 .2أبو داوود السجستاني سنن أبو داود أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن الشيباني املحقق :شعيب األرنؤوط .
 .3االمام أحمد مسند اإلمام أحمد بن حنبل أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد،
وآخرون مؤسسة الرسالة الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2001 -م.
 .4البخاري الجامع الصحيح  ،ط .دار إحياء الكتب العربية ،مصورة من طبعة بوالق.
 .5عالء الدين كنز العمال في سنن األقوال واألفعال عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاض ي خان القادري الشاذلي الهندي تحقيق :بكري
حياني  -صفوة السقا مؤسسة الرسالة الطبعة الخامسة1401 ،هـ1981/م
 .6مالك بن انس املوطأ ،خرج أحاديثه وعلق عليه :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء الكتب العلمية .بيروت.
 .7مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الجامع الصحيح  .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت .
 .8النسائي سنن النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة.
 مراجع الفقه االسالمي
 .1ابن القطاع كتاب األفعال ألبي القاسم علي بن جعفر السعدي  .ط .عالم الكتب ،بيروت.
 .2ابن املنذر اإلقناع :ابن املنذر النيسابوري ط .مطابع الفرزدق ،الرياض ،األولى1408 :هـ.
 .3ابن الهمام فتح القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس ي املعروف بابن الهمام .ط .دار الفكر ،بيروت ،الثانية.
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.6
.7
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ابن بشكوال كتاب الصلة .أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال ط .دار الكتب املصرية ،مصر.
ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ اإلسالم :جمع عبد الرحمن وابنه محمد القاسم . :ط .مجمع امللك فهد.
َّ
ابن حزم املحلى ،ط .دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،األولى1418 :هـ ،ت .أحمد شاكر.
ابن رشد بداية املجتهد ونهاية املقتصد ،ط .دار ابن حزم ،بيروت ،األولى1424 :هـ.

 .8ابن عابدين حاشية ابن عابدين  .ط .دار الكتب العلمية1424 ،هـ.
 .9ابن قدامة املغني .ط .دار عالم الكتب ،الرابعة1419 :هـ ،ت .د .عبد هللا التركي.
 .10ابن نجيم الحنفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق  .ط .دار املعرفة ،بيروت ،الثانية.
 .11أحمد فهمي أبو سنة بحث بعنوان نظرية الحق للدكتور غير منشور .
 .12اإلمام أبو عبد هللا محمد بن ادريس الشافعي األم :ط .دار املعرفة ،بيروت ،الثانية1393 :هـ.
 .13البهوتي شرح منتهى اإلرادات .ط .مؤسسة الرسالة ،األولى1421 :هـ ،ت .عبد هللا التركي.
 .14حسن أبو غدة قضايا فقهية في العالقات الدولية .:ط .مكتبة العبيكان ،الرياض ،األولى1419 :هـ.
 .15الدرينى الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده .د .فتحي الدريني  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،ط . 3
 .16د  .محمد سعيد البويطي (الجهاد في اإلسالم كيف نفهمه وكيف نمارسه) دار الفكر املعاصر -بيروت ،الطبعة األولى .1993
 .17الشربيني الخطيب مغني املحتاج .ط .دار إحياء التراث العربي1422 ،هـ.
 .18الشيرازي املهذب :أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي :ط .دار الفكر ،بيروت
 .19عبد الرحمن زادة مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر املؤلف :عبد الرحمن بن محمد بن سليمان املدعو بشيخي زاده الناشر :دار الكتب
العلمية.
 .20عبد العزيز البخارى شرح كشف األسرار على أصول البزدوى ،دار الكتاب اإلسالمي.
 .21عبد الناصر أبو البصل نظرية الحكم القضائي عبد الناصر موس ى أبو البصل ،دار النفائس للنشر.
 .22القرافي أنوار البروق في أنواع الفروق شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي ط .دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .23القرافي :الذخيرة . :ط .دار الكتب العلمية ،بيروت ،األولى1422 :هـ.الشهير بـ  :القرافي .
 .24الكاساني بدائع الصنائع :عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي .ط .دار املعرفة بيروت.
 .25مصطفي الزرقا املدخل الفقهي العام دار القلم دمشق .الطبعة األولى  1418هـ 1998م.
 .26النووي روضة الطالبين وعمدة املفتين .يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا ط .دار ابن حزم.
 .27محمد سعيد البوطي (الجهاد في اإلسالم كيف نفهمه وكيف نمارسه) دار الفكر املعاصر -بيروت ،الطبعة األولى .1993
 .28محمد عبد هللا دراز( دراسات إسالمية في العالقات االجتماعية والدولية) الكويت  :دار القلم للطباعة.1974 ،
 .29منصور أبو املعاطي محمد (تنظيم الحروب في اإلسالم ) محاضرات ألقيت على طلبت كلية الشريعة والقانون السنة الثالثة عام .1988
 مراجع السيرة النبوية.
 .1سيد سابق فقه السنة دار العربي ،بيروت -لبنان الطبعة :الثالثة 1397 ،هـ 1977 -م.
 .2الشيخ أبي محمد عبد امللك بن هشام ( السيرة النبوية البن هشام)تعليق طه عبد الرؤوف
 .3محمد سعيد رمضان البوطي ،فقه السيرة -دراسات منهجية علمية لسيرة املصطفى عليه الصالة السالم.
 .4والسالم وما تنطوي عليه من عظات ومبادئ وأحكام) الطبعة السابعة ،مكتبة الدعوى اإلسالمية.
 مراجع معاجم اللغة.
 .1ابن منظور لسان العرب .ط .دار صادر ،بيروت ،األولى .والقاموس املحيط :الفيروز آبادي ط .مؤسسة الرسالة ،بيروت ،السادسة:
1419هـ.
 .2ابن منظور لسان اللسان تهذيب اللسان ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع– 1993 ،
. 1488
 .3الجرجاني التعريفات علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني املحقق :محمد صديق املنشاوي.
 .4الرازي مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مكتبة لبنان؛ سنة النشر 1986 :العرقسوس ي؛ مطبعة الرسالة.
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 .5الفيروز آبادي القاموس املحيط محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين؛ املحقق :محمد نعيم الناشر :املكتبة العلمية – بيروت.
 .6الفيومي املصباح املنير أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ،أبو العباس ط .دار الوفاء ،جدة ،األولى1406 :هـ ،ت .د .أحمد
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ي
 .7مختار الصحاح الراز  .ط .مكتبة لبنان ناشرون ،لبنان1415 ،هـ ،ت .محمود خاطر.
 مراجع وكتب القانون
 .1االتفاقية الرابعة التفاقيات جنيف  1949والبروتوكول األول.
 .2إيما دالي(تدمير شبكات املياه ومرافقها)على شبكة املعلومات الدولية ،على املوقع التاليhttp://www.crimes of war.org/ :
arabic/easteurope10.htm
 .3البروتوكول األول املضاف لعام (1977موسوعة اتفاقيات القانون الدولي).
 .4بسيوني ،محمود شريف ،الوثائق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان ،املجلد الثاني ،دار الشروق ،القاهرة .2003 ،وقد نشرت هذه الوثيقة
بتصريح من املعهد الدولي لحقوق اإلنسان بجامعة دي بول شيكاغو.
 .5جان س .بكتيه( القانون الدولي تطوره ومبادئه) بحث منشور.
 .6حازم محمد عتلم ( قانون النزاعات املسلحة الدولية) دار النهضة العربية. 2003 ،
 .7زكريا عزمي ( نظرية الحرب إلى نظرية النزاع املسلح) رسالة دكتوراة ،جامعة القاﻫرة1978 ،م.
 .8سعيد سالم جويلي ( املدخل لدراسة القانون الدولي) دار النهضة العربية.
 .9طارق عزت رخا ( تحريم التعذيب واملمارسات املرتبطة به ،دراسة مقارنة في القانون الدولي العام والقانون الوطني والشريعة اإلسالمية) دار
النهضة العربية  1999 ،القاهرة.
 .10عامر الزمالي(الفئات املحمية بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني) ورقة عمل قدمت إلى املؤتمر اإلقليمي العربي الذي انعقد في القاهرة
في الفترة ما بين( )16-14نوفمبر  1999بمناسبة االحتفال باليوبيل الذهبي التفاقيات جنيف( )1999-1949بحث نشر في كتاب (دراسات في
القانون الدولي اإلنساني).
 .11عامر الزمالي ،مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني ،منشورات املعهد العربي لحقوق اإلنسان ،ط.1993 ،1
 .12عبد الرحمن أبو النصر(اتفاقية جنيف الرابعة لحماية املدنيين لعام 1949م).
 .13علي صادق أبو هيف القانون الدولي العام ط ،17منشأة املعارف ،اإلسكندرية.1992 ،
 .14علي منصور (الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي العام) غير مفهرس؛ الناشر :املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية – مصر.
 .15عيس ى رباح موسوعة القانون الدولي( .بدون معلومات نشر).
 .16فرنسواز كريل ،حماية النساء في القانون الدولي اإلنساني ،مقالة مترجمة إلى اللغة العربية من  -19مجلة اللجنة الدولية للصليب األحمر.
بتاريخ تشرين الثاني ،كانون األول 1985م .من منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف.
 .17القانون الدولي اإلنساني ،إجابات على أسئلتكم ،من منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر.
 .18كمال املصري بحث بعنوان الحق بين اللغة والشرع والقانون 2001/7/29م.
 .19كمال حماد ،النـزاع املسلح والقانون الدولي العام ،ط ،1بيروت.1997 ،
 .20محمد عبد هللا دراز( دراسات إسالمية في العالقات االجتماعية والدولية) الكويت  :دار القلم .1974 ،
 .21محمد وفيق موسوعة حقوق اإلنسان :ط .القاهرة1970 ،م.
 .22محيي الدين العشماوي حقوق املدنيين تحت االحتالل الحربي ط .عالم الكتب ،القاهرة.
 .23امللحق األول اإلضافي إلى اتفاقية جنيف 1949م املتعلق بحماية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة.
 .24منصور أبو املعاطي محمد (تنظيم الحروب في اإلسالم ) محاضرات ألقيت على طلبت كلية الشريعة والقانون السنة الثالثة عام .1988
 .25موسوعة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني حقوق الطبع :اللجنة الدولية للصليب األحمر ،سنة اإلصدار 2002 :ط :القاهرة.
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Abstract:
There is no trust in the world that is more sacred than children, women and the
elderly. There is no duty of importance above the respect of all of their rights, because
their protection and respect for their rights protect the past and future of humanity as a
whole. Although the international community has not neglected to pay attention to those
who need protection and care more than others, what we see in many parts of the world
as violations of their rights is deeply regrettable. However, the most serious and most
serious of these violations occur to children, the elderly and women as a result of the
outbreak of wars and conflicts, which leave behind large numbers of victims of these
categories. This research was divided into two sections. The second requirement was to
talk about the protection of women, children and the elderly in Islamic law. The third
requirement was the protection of children and the elderly in international law. The
second topic was the legal protection of women, children and the elderly during armed
conflicts. First, I spoke of the protection of women, children and the elderly as part of the
civilian population. The second requirement was the legal protection of women, children
and the elderly in times of armed conflict. In the third demand: I talked about the most
important means of protection for women, children and the elderly in times of conflict.
The prohibition of the involvement of children in armed conflict was addressed before and
after the 1977 Optional Protocol to the Geneva Conventions of 1949 and the 1989
Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.
The end of the research ends: includes the most important findings and
recommendations that the researcher hopes to find the way of light.
Keywords: International Law, Legal Protection, Armed Conflict.
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امللخص:

التطرف والغلوً ،
يؤكد املختصون في دراسة االنحراف الفكري ،من َّ
ُّ
بعيدا عن
أن الفكر محور الهدم للمجتمع املسلم ،بدفعه إلى
منهج اإلسالم؛ ألن العقيدة اإلسالمية تربط بين سالمة العقيدة وسالمة الفرد واملجتمع؛ لذلك دعى إلى أسبابه ،ولتحقيق األمن الفكري
داخل املجتمع املسلم كانت مشكلة البحث (أثر العقيدة اإلسالمية في تحقيق األمن الفكري) ،الذي من أهدافه إبراز أهمية العقيدة
اإلسالمية ،وأثرها في تحقيق األمن الفكري من خالل منهج تحليلي لنصوص الوحي وأقوال السلف.
ً
ً
مصدرا لالنحراف الفكري والتطرف ،بل هي مصدر
مصدرا لإلرهاب ،وليست
وخرج بعدد من النتائج منها :عقيدة اإلسالم ليست
االعتدال والوسطية ،وأن اإلسالم برئ من معتقد التكفير ،وزعزعة لألمن ،وضرورة العناية بتربية النَء تربية عقدية ،مع استقصاء
مواطن الخالف لدى الجمعات التكفيرية ،ونقاشها بشكل واضح ال حرج فيه وال غموض.

الكلمات املفتاحية :فكر ،اعتقاد ،أمن ،تطرف.

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء وسيد املرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين وبعد:
ه
مكونات األمن بصفة عامة ،بل هو أهمها وأسماها وأساس وجودها واستمرارها ،وهو النعمة التي ال يمكن أن
األمن الفكري أحد ِ
ََْ ُْ ُ َ ا َ َ َْْ ا َ ْ
ْ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
وع
تستقيم
الحياة بغيرها ،ولذلك امتن هللا بهذه النعمة على كفار قريَ حين قال﴿:فليعبدوا رب هذا البي ِت*ال ِذي أطعمهم ِمن ج ٍ
َ
َ َ
ْ
َوآ َمن ُه ْم ِمن خوف﴾(قريَ )4،كما أن األمن الفكري غايته استقامة املعتقد ،وسالمته من االنحراف ،ومن أكبر أسباب فساد العقيدة التنطع
والغلو في فهم النصوص الشرعية  ،وقصر اإلدراك العقلي عن فهمها وفق املقاصد العامة للدين بمايسمى بــ"الغلو "أو "التطرف" وعلى عكس ذلك
الغلو في االنحالل الديني والوصول لإللحاد والزندقة وكالهما فساد في االعتقاد وخروج عن منهج السلف.

مشكلة البحث :يؤكد املختصون في دراسة االنحراف الفكري ،من َّ
أن الفكر محور الهدم للمجتمع املسلم ،بدفعه
التطرف والغلوً ،
ُّ
بعيدا عن منهج اإلسالم وعقيدته املتوازنة؛ لذا آثرت دراسة أثر ودور العقيدة اإلسالمية
إلى
لتحقيق وغرس األمن الفكري داخل املجتمع املسلم ،ومن هنا تبرز املشكلة التي يتناولها البحث (:أثر العقيدة
اإلسالمية في تحقيق األمن الفكري)
أسئلة البحث:
 ما دور العقيدة اإلسالمية في تحقيق األمن الفكري؟
 ماهي أهم القواعد في العقيدة اإلسالمية والتي لها دور في حفظ األمن؟
 ما أبرز االنحرافات الفكرية الناتجة عن االنحراف العقدي؟

أهداف البحث:
 .1إبراز أثر العقيدة اإلسالمية ،وأهدافها النبيلة في تحقيق األمن الفكري فاألمن والفكر متالزمان.
 .2التأكيد على أنه لن يكون هناك تزعزع أمني إال وكان االنحراف الفكري أحد أسبابه.
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 .3استخالص عدد من القواعد العقدية من خالل نصوص الوحي ،ونشر الوعي بها من أهم عوامل تحقق األمن الفكري.

أهمية البحث:

ً
 .1تأصيل العقيدة اإلسالمية في النفس وتربية النَء عليها من األهمية بمكان حفاظا على سالمة املعتقد من التيارات واملذاهب
الهدامة
 .2جذور االختالف واحدة والفرقة في الدين هي عدم أمن ،وإبراز هذه الجذور وتوعية النَء بها واملجتمع من وسائل حمايته من
الغلو واالنحراف.

الدراسات السابقة:
املقاالت والكتابات في اإلرهاب واألمن متعددة ،لكن ما وصلت له من أبحاث علمية وقد تكون قريبة من عنوان بحثي في األمن الفكري
هي:
 مفهوم األمن الفكري دراسة تأصيلية في ضوء اإلسالم :ماجد بن محمد الهذيلي ،رسالة ماجستير ،في جامعة اإلمام1433 ،ه ،في
أربعة مباحث :داللة مفهوم األمن الفكري ،والثاني :نشأة مفهوم األمن الفكري ،والثالث :املصطلحات ذات الصلة باألمن الفكري،
والرابع :آثار تحقيق األمن الفكري على الفرد واملجتمع.
منهج القران الكريم في تحقيق األمن الفكري دراسة موضوعية في التفسير املوضوعي ،نذير عبد الحميد الشرايري2010،م وكالهما
تختلفان عن بحث األول تناول تأصيل املفهوم واملصطلح في اإلسالم ودالالته ،وإن كان أشار للوسطية واالعتدال في املبحث الثالث لكني
سأتناول مضامين العقيدة وأسباب االنحراف من خالل نصوص الوحي ،أما اآلخر فهو بحث في التفسير املوضوعي يختلف تماما عن
موضوعي.
 السلم في القران والسنة :عبد الهادي الخميش ي بين فيه املؤلف مفهوم السلم في اإلسالم أنه ال يقتصر على ضبط العالقة بين الدول
ً
ً
املتحاربة أو املتنازعة ،بل ُّ
يمتد ليشمل كل مناحي الحياة اإلنسانية ،فيعبر عن أمر اإلنسان ،فردا وأسرة ومجتمعا ودولة ،وبين املؤلف
هذا كله من خالل رسالته العلمية هذه ،وذكر مرتكزات ووسائل حماية الفرد واملجتمع واألسرة ،ثم مرتكزات ووسائل السلم الدولية،
َ
وأولى األخيرة أكبر العناية وهذا يختلف عن ما في هذا البحث بذكر فقط أثر العقيدة اإلسالمية على الفرد فكريا ودورها في حماية فكره
من االنحراف .
ً
 أثر العقيدة في تحقيق األمن النفس ي :د/أحمد يوسف تناول أن لإليمان باهلل تعالى دورا هام في تحقيق األمن النفس ي لإلنسان كل
بحسب درجة إيمانه ،فكل ما زاد اإليمان زادة الطمأنينة الحاصلة لإلنسان وزاد انتفاعه بهذا اإليمان فاإليمان باهلل تعالى يورث
اإلنسان الحياة الطيبة املطمئنة خالية من املنغصات النفسية واالضطرابات الروحية ،وهذا يختلف ويتفق مع فكرة البحث من جهة
التأثير للعقيدة ولكن يختلف لتركيز هذا الباحث على جانب الفكر والغلو والتطرف.

حدود البحث:
نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء املتعلقة بعقيدة السلف واستنباط داللتها على أهمية العقيدة الصحيحة في تحقيق األمن
الفكري.
منهج البحث وإجراءاته :سيكون "املنهج التحليلي" على النحو التالي:
 جمع واستنباط داللة نصوص القران والسنة حول األمن الفكري
 االستعانة بأقوال العلماء وعلماء العقيدة حول األمن الفكري وارتباطه بالعقيدة الصحيحة.
 قراءة نصوص القران والسنة واستخراج النصوص الدالة على املراد وإبراز ما يخدم الدراسة.
 نقد الفرق املنحرفة عن مفهوم األمن الفكري وبيان ارتباطه بسالمة املعتقد.
ه ً
مفصال في آخر البحث في حقل فهرس املصادر واملراجع.
 سأذكر املصادر واملراجع
حدود البحث :نصوص القران والسنة املتعلقة باألمن الفكري وحماية الفكر من االنحراف.
تقسيم الدراسة :الدراسة في تمهيد يشمل تعريف بمصطلحات الدراسة ومبحثين وخاتمة وتوصيات:
املبحث األول :دور العقيدة في حفظ األمن الفكري
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املبحث الثاني :االنحرافات الفكرية الناتجة عن االنحراف العقدي

تمهيد :مصطلحات الدراسة:

َ
َ
 .1مفهوم األثر لغة :األثر محركة ،بقية الش يء ،ويطلق األثر على ما بقي من رسم الش يء ،وجمعه آثار ،وأثور ،ويقال جئتك على أثر
ْ
ً
فالن ،كأنك جئته تطأ أثره ،ومنه خرج فالن في إ ِثره ،وأثر فيه ترك فيه أثرا ،وتأثر الش يء ظهر فيه األثر ،وبالش يء تطبع فيه،
َّ َ
َْ َ
َ َْ
اّلل أر ِوني
(واألثارة العالمة وبقية الش يء(،الزبيدي2001م،والفيومي210م ،الرازي1979م) ومنه﴿:ق ْل أ َرأيتم َّما تدعون ِمن دو ِن ِ
َ َْ
َ ََ
األ ْرض َأ ْم َله ْم ش ْر ٌك في َّ َ
ات ْائتوني بك َتاب همن َق ْبل هذا َأ ْو َأ َث َارة هم ْن ع ْلم إن كنت ْم َ
ص ِاد ِق َين﴾(االحقاف)4،
َماذا خلقوا ِمن
الس َماو ِ
ِ ِِ ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ ِ ٍ ِ
ِ
تعريف األثر اصطالحا :هو حصول ما يدل على وجود الش يء والنتيجة ،وقال الجرجاني :األثر له ثالثة معان؛ األول :بمعنى النتيجة،
وهو الحاصل من الش ي ،والثاني :بمعنى العالمة ،والثالث :بمعنى الجزء (الجرجاني2008،م)
 .2العقيدة في اللغة :من العقد وهو الربط واإلبرام ،واإلحكامَّ ،
والتوثق ،والشد بقوه ،والتماسك ،واملراصة ،واإلثبات ،ومنه اليقين
ِ
ِ
والجزم فهذه املادة عقد :تدل في اللغة على التصميم والعزم والصالبة ،يقال :عقدت الحبل والبيع والعهد فانعقد ،واعتقد الش يء أي
اشتد وصلب ،واعتقد كذا بقلبه ،واملعاقدة :املعاهدةْ .
والعقد نقيض الحل ،ويقال َ :عقده يعقده ْعقدا ،ومنه ْعقدة اليمين والنكاح (ابن
َّ َّ ْ َ
َ َ َّ ُّ ْ َ
األ ْي َم َ
ان ﴾(املائدة)89،
منظور210،م ،الفيروزبادي2005،م) قال تعالى ﴿:ال يؤاخذكم اّلل ِباللغ ِو ِفي أ ْي َما ِنك ْم ولكن ي َؤ ِاخذكم ِبما عقدتم
َ
ً
اإليمان الجازم والحكم القاطع الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده ،ويجب أن يكون مطابقا للواقع ،وهذا
العقيدة اصطالحا :هي ِ
َ
ً
اإلنسان عليه قلبه جازما به ،فهو عقيدة ،سواء أكان حقا أم باطال.
هو املعنى العام للعقيدة ،أي ما عقد ِ
ن ً ً
وقيل :هي األمور التي يجب أن يصدق بها القلب ،وتطمئن إليها النفس ،حتى تكو يقينا ثابتا ال يمازجه ريب ،وال يخالطها شك فإن لم
يصل العلم ِإلى درجة اليقين الجازم ال يسمى عقيدة(األثري210،م)
 .3مفهوم األمن الفكري
ًْ ََْ َ ْ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ٌ
ْ
َ
أوال :تعريف األمن :األمن لغة :األمن لغة مصدر أمن :واألمان واألمانة ِبمعنى ،وقد أ ِمنت فأنا أ ِمن ،وآمنت غيري ِمن األمن واألمان،
َ
َ
ُّ َّ ْ
ٌ َّ
ُّ َ
ضد الك ْفر ،واإليمان :ب َم ْع َنى َّ
ضد الخيانة ،واإليمان ُّ :
واألمانة ُّ :
الت ْ
قوم وكذب
التك ِذيب ،ي َقال َ :آم َن ِب ِه
ص ِد ِيق ،ضده
ضد الخ ْو ِف،
واأل ْمن :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٌ َ
َ
َ ه َ َ ُّ َ
ضد أخ ْفته قال تعالىَ ﴿:و َآم َنه ْم ِم ْن خ ْو ٍف﴾ (ابن منظور210،م) ،وهو سكون القلب واطمئنانه ،قال
قوم ،فأما َآم ْنته املتع ِدي فهو
ِب ِه
ه
ابن فارس" :الهمزة وامليم والنون أصالن متقاربان؛ أحدهما :األمانة التي هي ضد الخيانة ،ومعناها سكون القلب ،واآلخر :التصديق (ابن
ً
ً
ً
فارس1988،م) و"أصل األمن طمأنينة النفس وزوال الخوف  ،ويجعل األمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها اإلنسان في األمن ،وتارة
ً
اسما ملا ي ْؤ َمن عليه اإلنسان"(األصفهاني1991،م).
ً
ً
وفي االصطالح هو :ويعرف األمن بالنظر إلى مقاصد الشرع َّ
بأنه :الحال التي يكون فيها اإلنسان مطمئنا في نفسه ،مستقرا في وطنه،
ً
ساملـا من كل ما ينتقص دينه ،أو عقله ،أو عرضه ،أو ماله؛ إشارة إلى مقاصد الشريعة اإلسالمية األخرى ،والتعريف بهذه التقييدات
قد َ
أبان َّ
أن األمن ال يتحقق ما لم يكن هناك حفظ للضروريات الخمس التي جاءت الشريعة اإلسالمية بحفظها والعناية
بها(الزنيدي.)2002،

ٌ ه
ً
ُّ
َّ
اللغة :هو ،قال ابن فارس" :الفاء والكاف والراء؛ ُّ
ورجل ِف ِكير؛
تردد القلب في الش يء ،يقال :تفكر إذا َّردد قلبه معتبرا،
ثانيا :تعريف الفكر :الفكر في
أي كثير الفكر"(ابن فارس1998،م)
ُّ
ٌ
طرقة للعلم إلى املعلوم ،والتفكر جوالن تلك القوة بحسب نظر العقل ،وذلك لإلنسان دون الحيوان ،قال بعض األدباء:
قال الراغب" :الفكرة قوة م ِ
ً
ٌ
مقلوب عن الفرك ،لكن يستعمل الفكر في املعاني؛ وهو فرك األمور وبحثها طلبا للوصول إلى حقيقتها" (األصفهاني )2002،وقال الفيومي:
الفكر

ْ ً َ َ
ه ْ َ َ َّ َ َ َ ْ
ْ ْ َ
وب؛ َيكون ِعلما ،أ ْو ظ هنا "(.الفيومي)2002،
ور ِفي ِ
الذه ِن يتوصل ِبها إلى مطل ٍ
"ويقال :ال ِفكر ت ْرِتيب أم ٍ
ً
الفكر في االصطالح" :الفكر في املصطلح الفكري والفلسفي خاصة؛ هو :الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في املعقوالت؛ أي
ُّ
ُّ
والتدبر ،واالستنباط ،والحكم ،ونحو ذلك ،وهو كذلك املعقوالت نفسها؛ أي املوضوعات التي أنتجها العقل البشري
والتأمل،
النظر،
"(الزنيدي2001،م)
ً
وبناء على هذا ،فمفهوم الفكر يشمل النظر العقلي ،وما ينتج عن ذلك النظر والتأمل من علوم ومعارف.

املبحث األول :دور العقيدة في حفظ األمن الفكري
املطلب األول :أثر العقيدة اإلسالمية في املسلم:
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أوال :ارتباط العقيدة اإلسالمية بالعلم والبصيرة  ،فمن عرف التوحيد وحقيقته وعرف الشرك الذي هو نقيضه وحقق اإليمان باهلل
َّ َ
ً
َ
ََ َ َ َ َ ًْ ََ ْ ََْ َ َ ََْ َ ً َ ْ
اس ك َمن َّمثله
تعالى ،قذف هللا في قلبه نورا وبصيرة في الدين والدنيا قال تعالى﴿:أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يم ِش ي ِب ِه ِفي الن ِ
َ َ
َْ
َ َ
َ
ُّ َ َ ْ َ َ
ين َما كانوا َي ْع َملون﴾(االنعام )122 ،قال الطبري رحمه هللا" :فأحييناه" :فهديناه لإلسالم
س ِبخ ِار ٍج هِم ْن َها كذ ِل َك ِزهي َن ِللكا ِف ِر
ات لي
ِفي الظلم ِ
ً
فأنعشناه ،فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها ويعمل في خالصها من سخط هللا وعاقبته في معاداته ،فجعل إبصاره الحق تعالى ذكرا
ً
ً
عما نهاه عنه ومعرفته بوحدانيته وشرائع دينه بعد جهله بذلك حياء وضياء يستض يء به فيمش ي على قصد السبيل ومنهج الطريق في
الناس (الطبري2000،م).
ثانيا :ومن آثار العقيدة ،تصحيح مفاهيم الفرد وتصوراته عن الكون والحياة ،في الدنيا وعن الحياة األخرى.فاملفاهيم والتصورات من
ً
األمور املهمة جدا في النمو الفكري والتحضر والنهضة والتقدم وهذه املفاهيم والتصورات ال تصلح وال تستقيم إال بالعلم واإليمان،
ومن خاللهما يعرف الجواب عن أسئلة مهمة :مثل ملاذا أوجدنا هللا تعالى؟ وملاذا كانت الدار اآلخرة؟ وكيف أتعامل وأتصرف مع الكون
َ َ
َ
َّ َ
ْ
َّ
ََ ْ
اّلل َما ال َي َنفع َنا َوال َيض ُّرَنا َون َر ُّد َعلى أ ْع َق ِاب َنا َب ْع َد ِإذ َه َد َانا اّلل
والخلق؟ وما هي أوجه العالقات والصالت بينها؟ ﴿ق ْل أندعو ِمن دو ِن ِ
َْ
ْ َ
ْ
َ َّ
َّ َ َّ
ْ َ َ ْ َّ
ص َح ٌ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
األ ْ ض َح ْي َر َ
ان َله َأ ْ
اّلل ه َو اله َدى َوأ ِم ْرَنا ِلن ْس ِل َم ِل َر ِ هب ال َع ِامل َين﴾
اب يدعونه ِإلى الهدى ائ ِتنا ق ْل ِإن هدى ِ
كال ِذي است ْهوته الش َي ِ
اطين ِفي ر ِ
(االنعام  )71نقل ابن كثير رحمه هللا عن ابن عباس رض ي هللا عنهما قال :هو الذي ال يستجيب لهدى هللا ،وهو رجل أطاع الشيطان
وعمل في األرض باملعصية وحاد عن الحق وضل عنه وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأمرونه هو الهدى ،يقول هللا
ذلك ألوليائهم من اإلنس :إن الهدى هدى هللا ،والضالل ما يدعو إليه الجن (ابن كثير1999،م) فالذي أضلته الشياطين في األرض
بالشرك والكفر يظل في األرض في تيه وحيرة بين داعيين ،بين داعي الرسالة والعقل الصحيح والفطرة املستقيمة وبين داعي الشيطان
والهوى ،فيظل في حيرة وتردد ،حال الكثير من الناس إال من رحمه هللا تعالى(السعدي1981،م).

ثالثا :إذا رسخ اإليمان في القلوب كافأ هللا عباده بالدنيا باألمن الفكري؛ َّ
إلن غايته استقامة املعتقد ،وحفظه من االنحراف؛ قال تعالى﴿:الذين آمنو
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون﴾ (األنعام )82،ذكر املفسرون أن الذين يستحقون األمن هم املؤمنون الذين لم يلبسوا
إيمانهم بفساد عقيدة أو شرك أو ما شابه ذلك (ابن كثير1999،م،القرطبي1935،م) فاستحقوا األمن لنقاء العقيدة وسالمتها ،فاإلخالل به يعرض
َ
َ ْ
َ
اإلنسان ألن يكون عمله ً
هباء ال ثقل له في ميزان اإلسالم ،قال تعالىَ ﴿:وق ِد ْم َنا ِإلى َما َع ِملوا ِم ْن َع َم ٍل ف َج َعل َناه َه َب ًاء َم ْنثورا﴾(الفرقان. )23،واألمن
الفكري يتعلق بالعقل ،والعقل آلة الفكر ،الذي أساس استخراج املعارف.
ي
ثانيا :قواعد في العقيدة اإلسالمية لها دور في حماية الفكرمن االنحراف :األمن الفكر يتعلق بالعقل ،والعقل آلة الفكر ،الذي أساس استخراج
ً
املعارف واملحافظة على العقل ،وحمايته من املفسدات ،مقصدا من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وسالمة العقل ال تتحقق إال باملحافظة عليه،
وسنذكر هنا عددا من القواعد في العقيدة اإلسالمية لها دور في حماية الفكر من االنحراف:

القاعدة األولى :االعتقاد بتعدد املفاهيم للمقولة الواحدة :إن النزاع بين الفرق والجماعات وأصحاب الفكر؛ قد يكون سببه ألفاظ
ومعان مشتبهة ،فقد يكون لقول املخالف أكثر من مفهوم ،ويحتمل أكثر من احتمال ،فيجب حمله على جانب الصواب،
مجملة مبتدعة،
ٍ
ً
باعتبار عموم حاله ،ذكر ابن تيمية :أن املقالة ينظر في شيئين منها :هل هي حق؟ أم باطل؟ أم تقبل التقسيم فتكون ً
حقا باعتبار ،وباطال باعتبار؟
ً
ً
وهو كثير وغالب؟ ثم النظر الثاني :في حكمه ً
إثباتا ،أو ً
نفيا أو تفصيال ،واختالف أحوال الناس فيه ،فمن سلك هذا املسلك أصاب الحق قوال
ً
ً
مشهودا له باإليمان واالستقامة فال ينبغي أن يحمل
وعمال ،وعرف إبطال القول وإحقاقه وحمده أشار لذلك السبكي بقوله :فإذا كان الرجل ثقة
كالمه ،وألفاظ كتاباته على غير ما ه
تعود منه ومن أمثاله ،بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله (الخازن1995،م).

القاعدة الثانية :الوعي بمفهوم االختالف وواقعه لتحقيق األمن الفكري ،وننظر لالختالف من عدة جوانب ،أهمها:
اس أ َّم ًة َواح َد ًة َوَال َي َزالو َن م ْخ َتلف َين إ َّال َم ْن َرح َم َرُّبكَ
أن االختالف بين البشر واقع قدرًا ،قال تعالىَ ﴿:و َل ْو َش َاء َرُّب َك َل َج َع َل َّ
َّ .1
الن َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ََ
َ
َوِلذ ِل َك خل َقهم﴾(هود )119،الخالف بين البشر بتصوراتهم وأفكارهم وعقائدهم ،سنة قدرية من سنن هللا في الخلق ال يمكن
مغالبتها وإنكارها.
َّ
 .2اإلسالم أمر باجتناب الخالف :ذم هللا االختالف ،وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة ،فلو كان االختالف من دينه ما ذمه،
ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة ونقل اإلمام الشاطبي قوله :كل مسألة حدثت في اإلسالم
واختلف الناس فيها ،ولم يورث ذلك االختالف بينهم عداوة وال بغضاء ،وال فرقة ،علمنا أنها من مسائل اإلسالم ،وكل مسألة
حدثت وطرأت فأوجبت العداوة وال بغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في ش يء(الشاطبي.)2008،
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 .3أن الخطأ في دقائق املسائل وآحادها ال يلزم منه التبديع والتضليل :ابن تيمية رحمه هللا في االستقامة نبه
لذلك :وال ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور لألمة ،وإن كان ذلك في املسائل العلمية ،ولوال ذلك لهلك
أكبر فضالء هذه األمة ،وإذا كان هللا يغفر ملن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل ،مع كونه لم يطلب
العلم فالفاضل املجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصده متابعة الرسول
بحسب إمكانه هو أحق أن يتقبل هللا حسناته ،ويثيبه على اجتهاداته وال يؤاخذه بما أخطأ (ابن
تيمية1982،م).
ويرى الذهبي رحمه هللا لو أنه كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد املسائل خطأ مغفور له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه ،لم يسلم معنا ابن نصر ،وال
ابن منده ،وال من هو أكبر منهما ،وهللا هو الهادي الخلق إلى الحق ،وهو أرحم الراحمين ،فنعوذ باهلل من الهوى والفضاضة"

(الذهبي1987،م) ،هذا هو منهج السلف فإن مسائل الدق في األصول ال يكاد يتفق عليها طائفة إذ لو كان كذلك ملا تنازع في بعضها
السلف من الصحابة والتابعين ،وقد ينكر الش يء في حال دون حال ،وعلى شخص دون شخص (ابن تيمية1982،م).
القاعدة الثالثة :قيام فكر اإلنسان واعتقاده على نصوص الوحي واالعتقاد بشمولها على مسائل الدين ورد التنازع لها :الكتاب
َ
ٌ
َّ
القرآن
عارض
والسنة هما العمدة في معرفة الدين :وهي طريقة
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ،فلم يكن منهم أحد يقبل من ٍ
ِ
أحد أن ي ِ
وال َّ
خيال ِه ،بل ينظر في أقوال الناس وآرائهم وتعرض على الكتاب والس َّنة في َ
قبل منها ما وافقهما ،وي َر ُّد ما خالفهما
السنة
بمعقول ِه أو ِ
ِ
َ
َ
ْ
﴿:ال َي ْو َم أ ْك َم ْلت َلك ْم ِد َينك ْم َوأ ْت َم ْمت َع َل ْيك ْم ن ْع َمتي َو َرضيت َلكم اإل ْس َ
الم ِد ًينا﴾ (املائدة )3:فكان فكل من زعم أنه بقي في
وقال تعالى
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َّ
َّ
الدين ش يء لم يكمل فقد كذب باآلية (االعتصام1981،م) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :إن رسول هللا  بين جميع الدين أصوله
َ
َّ
َ
َ
َ
العلم واإليمان)(ابن تيمية1982م).
وفروعه ،باطنه وظاهرهِ ،علمه وعمله ،فإن هذا األصل هو أصل أصو ِل ِ
فمن األصول املتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ أنه ال يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن ال برأيه ،وال ذوقه،
ََ َ
ََ
وال معقوله ،وال قياسه ،ألن فساد الدين يقع باالعتقاد بالباطل ،والعمل بخالف الحق فيدخل تحت قوله تعالى ﴿:أف َرأ ْي َت َم ِن َّاتخذ
َ ًَ َ
َ ْ َّ َ َ َ َ َّ
َ َْ َ َ َ ََ َ َ
َ َ َ َ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
اّلل أفال َتذكرون﴾(الجاثية)24،
ِإل َهه هواه وأضله اّلل على ِعل ٍم وخت َم على س ْم ِع ِه وقل ِب ِه وجع َل على بص ِر ِه ِغشاوة ف َمن َي ْه ِد ِيه ِمن بع ِد ِ
أو العمل بموروثات األجداد واآلباء ،وهذا فيه من الكفر والنفاق بحسب حاله من اإلعراض واإلباء ،كيف وقد شرط هللا تعالى لتحقيق
ً
ً
بثبات أصول الدين وبراءتها من النسخ والتعديل،
اإليمان صدق التحاكم إلى دينه،
ظاهرا وباطنا(حسن2006،م) كما أن في ذلك القول ِ
وفيه تحقيق صفة العلم هلل تعالى ،وفيه االقتداء بجميع األنبياء واملرسلين ،وفيه السالمة من موافقة أهل االبتداع كالرافضة
َ
آن َو َل ْو َك َ
ون ْالق ْر َ
والخوارج وغيرهم  ،ويترتب على ذلك درء التعارض بين نصوص الكتاب والس َّنة :قال تعالىَ ﴿:أ َفال َي َت َد َّبر َ
ان ِم ْن ِع ْن ِد غ ْي ِر
ِ
ِ
ِ
َّ َ
ْ ً َ
والسنة ،ونفي التعارض واالختالف بينهاَّ ،
َّ
وأن ما يظنُّ
باتفاق نصوص الكتاب
اّلل ل َو َجدوا ِف ِيه اخ ِتالفا ك ِث ًيرا﴾ (النساء )82:واالعتقاد
ِ
ِ
ِ
َّ
ُّ
واختالف بين بعض النصوص فذلك حسب الظاهر ال في نفس األمر ،أشار لذلك الشاطبي في موافقاتهِ " :أدلة الشريعة ال
تعارض
من
ٍ
ٍ
َّ
األمر ،ولذلك ال تجد البتة دليلين أجمع املسلمون على تعارضهما ،بحيث وجب عليهم الوقوف ،لكن قد يقع التعارض
تتعارض في نفس ِ
في فهم الناظرين"(الشاطبي املوافقات2000،م)
القاعدة الرابعة :قيام االعتقاد والفكر على مبدأ الوسطية واالعتدال :حذر رسول هللا  في الحديث الذي رواه ابن عباس رض ي
هللا عنه بقوله(:إياكم والغلو في الدين ،فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين) (أحمد2000،م ،ابن حبان2014،م) وهذا عام في جميع
أنواع الغلو في االعتقادات واألعمال ويترتب على هذا قاعدتين:
أ-التحذير من الفرق املخالفة ملنهج الحق فاألمن راجع لهذا املنهج (ما أنا عليه ،وأصحابي) ،ومن خرج عليه فقد فتح على نفسه وعلى
مجتمعه باب فتن ال تنتهي إال بالرجوع لهذا املنهج الحق ،فجاء تحذير الشريعة من فرق الضالل ،وأمرت بلزوم منهج الحق ،ورأس ذلك
َ َ
ِهبين في قوله (:افت َرقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين ِفرقة) (أبوداود.)2010،
ً
ً
ب-التحذير من أعمال أهل الضالل :حين حذرت الشريعة من الغلو باعتباره منهجا منحرفا يسوق إلى الهالك بما يحمله من فساد
وإفساد ،ورد في الحديث( :وإياكم والغلو في الدين ،فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين) (أحمد ،2000،ابن ماجه2010،م).
ً
خاصا ،فهو نهي عام لكل غلو ،يقول العالمة زيد مدخلي :أمر هللا األمة جمعاء أن تسلك طر ًيقا ً
واحدا هو الصراط
فالنهي وإن كان
َ َْ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
َ َ َّ َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
اّلل قصد الس ِب ِيل و ِمنها جا ِئر ولو شاء لهداكم أجم ِعين﴾ (النحل )9،فأما أهل
املستقيم ،وأن تحذر السبل املعوجة في قوله الحق﴿:على ِ
الكتاب والسنة والفهم الصحيح :فإنهم أخذوا هذه الوصية اإللهية في قلوبهم ،وفي ألسنتهم وتفاعلوا معها بجوارحهم ،فلم يعـدلوا عن
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الخـط القويم الذي يوصـل إلى هللا ونيل رضاه ،وأما أهل البدع :فإنهم انحرفوا عن الخط املستقيم إلى الخطوط التي عن يمينه
وشماله(مدخلي2015،م).
ين َآمنوا َأطيعوا َّ َ
القاعدة الخامسة :السمع والطاعة لوالة األمر وربط األمة بعلمائها :قال تعالى﴿ َيا َأ ُّي َها َّالذ َ
اّلل َو َأ ِطيعوا َّ
الرسو َل
ِ
ِ
َْ
ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ْ
َ َ ٌَْ ََ ْ َ َْ ً
َ
َ ُّ َ َّ
َ ََ َ ْ
َ
اّلل َو َّ
اّلل واليو ِم اآل ِخ ِر ذ ِلك خير وأحسن تأ ِويال
الرسو ِل ِإن كنتم تؤ ِمنون ِب ِ
وأ ِولي األ ْم ِر ِمنك ْم ف ِإن تنازعت ْم ِفي ش ْي ٍء فردوه ِإلى ِ
﴾(النساء )59،قيد الرب تعالى طاعة ولي األمر بطاعة هللا وطاعة رسوله ،في الحديث" :السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره ما لم
يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة"(البخاري210،م) قال عبادة بن الصامت رض ي هللا عنه" :بايعنا رسول هللا  على السمع

ً
ً
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ،وأال ننازع األمر أهله قال إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من هللا
برهان"(البخاري210،م) وذكر أهل العلم أن أولي األمر صنفان من الناس أحدهما العلماء والثاني األمراء ،فال بد لألمة من علماء يقودونها إلى
ً
ً
شريعة هللا بيانا وإيضاحا تعليما وتربية ،والبد لألمة من أمراء يطاعون في غير معصية هللا وإذا لم يكن لألمة علماء ولم يكن لألمة أمراء صارت في
جهل عميق وفوض ى شديدة وفسدت األمة ولهذا قال النبي" ال يحل لثالثة نفر يكونون بأرض فالة إال أمروا عليهم أحدهم"(أحمد2000،م).

ذلك َّ
أن نجاة وأمن الناس الفكري منوطة بوجود العلماء ،فإن يقبض العلماء يهلكوا ،عن عبد هللا ابن عمرو بن العاص رض ي هللا عنهما
ً
قال :سمعت الرسول  يقول َّ
(:إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم يبق
ً
ً
ً
فض ُّلوا َوأ َ
جهاال ،فسئلوا ،فأفتوا بغير علمَ ،
ض ُّلوا)(البخاري2010،م) وأخبر هللا عز وجل أن الرسول  ، برئ
عاملا ،اتخذ الناس رؤوسا
َّ َ
َ ََ
َّ َّ َ َ
َ
َ َّ
َ ْ َ ْ
ً
من الذين يفرقون دينهم  ،ويكونون ً
اّلل
شيعا
وأحزابا ،قال تعالىِ ﴿ :إن ال ِذين ف َّرقوا ِدينه ْم وكانوا ِش َي ًعا لست ِمنه ْم ِفي ش ْي ٍء ِإن َما أ ْمره ْم ِإلى ِ
َ
َ
َ
ث َّم ين ِهبئه ْم ِب َما كانوا َي ْف َعلون ﴾ (االنعام ،)159،ذكر القرطبي رحمه هللا :أن املراد بهم أهل البدع والشبهات والضاللة من هذه
األمة(القرطبي1935،م) ولذا السلف رحمهم هللا أكدوا :أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة ،وترك قتال األئمة ،وترك
القتال في الفتنة ،وأما أهل األهواء ،كاملعتزلة فيرون ،القتال لألئمة من أصول دينهم فكان لزوم الجماعة من أهم القواعد العقدية ،ألن
فيها نجاة من االنحراف ،قال ابن مسعود رض ي هللا عنه" :يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة ،فإنها حبل هللا الذي أمر به ،وما
تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة (.الاللكائي2010،م)
القاعدة السادسة :تعزيزقيمة الوالء والبراء :وفيها:
عقيدة الوالء :لغة الوالء :الواو والالم والياء ،أصل صحيح يدل على القرب ،ومن ذلك الولي :القريب ،واملواالة :ضد املعاداة،
والولي :ضد العدو ،وتواله :أتخذه ً
وليا(ابن فارس1987،م) والبراء :برئ إذا تخلص ،وبرئ إذا تنـزه وتباعد ،،هي« :أن تحب في هللا أنبياءه
وأتباعهم ،وتبغض في هللا أعداء رسله(الزبيدي2001،م،السعدي1981،م) وهما من األصول العقدية الهامة  ،ومحاولة اإلخالل بهذا
املفهوم وهذا املعتقد هو الطريق إلى القضاء على وحده األمة ،ولهذا كان الوالء والبراء أوثق عرى اإليمان ،قال رسول هللا(:أوثق عرى
اإليمان الحب في هللا والبغض في هللا) (ابن أبي شية2002،م،الطبراني1994،م،املوطأ1967م).
َ ً ه ْ ْ َ َ َ َّ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ
ْ َ َ َ َّ َ َ
َ
ْ
ْ
فالحب شرط فيه اإليمان ،قال تعالى﴿:ترى ك ِثيرا ِمنهم يتولون ال ِذين كفروا ل ِبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن س ِخط اّلل علي ِهم و ِفي
ََْ
َ
َ
اب ه ْم خ ِالدون﴾ (املائدة،)80،ومن هذا نرى أن :اإلخالل بهذا املعتقد يتوجب سخط الرب سبحانه وتعالى ،وهو من الفسق
العذ ِ
والخروج فكان من مستلزمات اإليمان استصحاب هذا املعتقد في جميع األحوال  ،لذا ابن تيمية رحمه هللا في هذه اآلية ذكر جملة
َ
شرطية تقتض ي أنه إذا وجد الشرط ،وجد املشروط بحرف (لو) التي تقتض ي مع الشرط انتفاء املشروط ،فقالَ ﴿ :ول ْو َكانوا ي ْؤ ِمنو َن
َ َ
ْ َ
َ
َ
َّ َ
َْ
ب َّ َ َّ َ
اسقون﴾ فدل على اإليمان املذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ،وال
اّلل والن ِب ه ِي و َما أ ِنزل ِإل ْي ِه َما اتخذوه ْم أوِل َي َاء ولكن ك ِث ًيرا هِمنه ْم ف ِ
ِ ِ
يجتمع اإليمان واتخاذهم أولياء في القلب ،ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ،ما فعل اإليمان الواجب من اإليمان باهلل ،والنبي  و
ما أنزل إليه (ابن تيمية1995،م) ولهذا للوالء والبراء شروط عقدية يتحقق بها األمن الفكري وهي :
الشرط األول :كون الوالء والبراء فيما وافق الكتاب والسنة ،فالحق الذي يوالي مصدره هللا عز وجل ،فما وافق الكتاب والسنة نواليه،
وننصره ،وندعو وننادى له ،ويتبع ،وما خالفهما يعادى ،وال يناصر.
ً
الشرط الثاني :أن موالة غير املسلمين وعدم التبرأ منهم ،أعظم ضررا ممن يكفر في نفسه ،وذلك أن :اإلضرار باملسلمين يزيد على تغيير
االعتقاد ،ويفعله من يظن سالمة االعتقاد ،وهو كاذب عند هللا ورسوله واملؤمنين في هذه الدعوى والظن ،ومعلوم أن املفسدة في هذا
أعظم من املفسدة في مجرد تغيير االعتقاد (ابن تيمية1998،م)
الشرط الثالث  :أن الناس أصناف في ميزان الوالء والبراء ،يحسب درجة اإليمان ،فالحمد والذم والحب والبغض واملوالة واملعاداة
فإنما تكون باألشياء التي أنزل هللا بها سلطانه ،وسلطانه كتابه ،فمن كان ً
مؤمنا وجب مواالته من أي صنف كان ،ومن كان ً
كافرا وجبت
َ
َ
َّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ َ َّ
َْ َ
ْ َ َ َْ ْ ْ َ َْ
ض َو َمن َي َت َولهم هِمنك ْم
معاداته من أي صنف كان قـال تعـالى﴿ :يا أيها ال ِذين آمنوا ال تت ِخذوا اليهود والنصارى أوِلياء بعضهم أوِلياء بع ٍ
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ْ
َ َّ ْ ْ َّ َّ َ َ
َّ
اّلل ال َي ْه ِدي ال َق ْو َم الظ ِ ِامل َين﴾ (املائدة ، )51،ومن كان فيه إيمان وفجور أعطي من املوالة بحسب إيمانه ،ومن البغض
ف ِإنه ِمنهم ِإن
بحسب فجوره ،وال يخرج من اإليمان بالكلية بمجرد الذنوب واملعاص ي ،كما يقول الخوارج واملعتزلة(.ابن تيمية1995،م).
ومقتض ى ذلك أن العاص ي أو مرتكب املنكر وهو مؤمن يواليه املؤمنون ،ويناصحونه؛ ألن مقتض ى الوالية في اإليمان تقتض ي ذلك،
َّ
َ
َ
َ
وتحب له ما تحبه لنفسك قال تعالىَ ﴿:وإن َطائ َف َتان م َن ْامل ْؤمن َين ْاق َت َتلوا َف َأ ْ
ص ِلحوا َب ْي َنه َما َِفإن َبغ ْت ِإ ْح َداه َما َعلى األخرى ف َق ِاتلوا ال ِتي
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ
َّ
)
اّلل﴾(الحجرات ، 9،جعلهم أخوة مع وجود القتال والبغي ،وأمر باإلصالح بينهم ،وليتدبر املؤمن :أن املؤمن تجب
َت ْب ِغي حتى ت ِف
يء إلى أ ْم ِر ِ
مواالته وإن ظلمك واعتدى عليك ،والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك.
الشرط الرابع :مواالة الكفار أقسام :موالة مطلقة عامة :وهذا كفر صريح ،منهي عنه كما ذكرنا.
مواالة خاصة :وهذه تكون لغرض دنيوي مع سالمة االعتقاد ،وعدم إضمار نية الكفر بمحبتهم قال فمسألة إظهار العداوة غير مسألة
َ َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ َْ
ين أ ْوِل َي َاء ِمن دو ِن امل ْؤ ِم ِن َين َو َمن َي ْف َع ْل ذ ِل َك
وجود العداوة ،األول :بعذريه مع العجز والخوف لقوله تعالى﴿ :ال َي َّت ِخ ِذ امل ْؤ ِمنون الكا ِف ِر
َّ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ
ْ َ ً َ َ ه
َ
َ َ ْ َ َ َّ
َّ َ َ َّ
اّلل امل ِصير﴾ (آل عمران ، )28،الثاني :البد منه؛ ألنه يدخل في
فلي
اّلل ِفي ش ْي ٍء ِإال أن تتقوا ِمنه ْم تقاة ويح ِذركم اّلل نفسه وِإلى ِ
س ِمن ِ
الكفر بالطاغوت ،وبينه وبين حب هللا ورسوله تالزم كلي ،ال ينفك عنه املؤمن(أئمةالدعوة2005،م)
ويتحقق األمن الفكري للفرد بهذا املعتقد بالبراءة من كل معصية وذنب ارتكبه املؤمنين مع اإلنكار عليهم ،ومناصحتهم.
القاعدة السابعة :غرس قيمة االنتماء للوطن :الحاجات من دوافع السلوك اإلنساني ،واإلنسان بحاجة ملحة إلى االنتماء ،وهو أحد
قيد؛ ليكون انتماؤه
االحتياجات اله َّامة لإلنسان والدوافع املؤثرة في حركته ،وقد قامت عقيدة اإلسالم على تحرير اإلنسان من كل ٍ
األول هو هلل عز وجل.
وملة
واالنتماء؛ مطلب فطري ،وهو عدة أنواع ،أولها :االنتماء إلى الدين اإلسالمي ،وهو أصل مقرر في الشرع ،فاملسلمون أمة واحدة ِ
واحدةَّ ،اتفق عليها جميع األنبياء ،قال تعالى  ﴿:إ َّن َهذه أ َّمتك ْم أ َّم ًة َواح َد ًة َو َأ َنا َرُّبك ْم َف ْ
اعبدو ِن ﴾(األنبياء )92،ثم االنتماء إلى القبيلة
ِ
ِ ِِ
ْ
ََ
َ
ََ
َ
أقره الشرع ،يكفي في الداللة على ذلك قوله تعالى َ ﴿:يا َأ ُّي َها َّ
َّ
الناس ِإ َّنا خل ْق َناك ْم ِم ْن ذك ٍر َوأ ْنثى َو َج َعل َناك ْم شع ًوبا َوق َب ِائ َل ِل َت َع َارفوا
إ َّن﴾(الحجرات ) 13،ثم االنتماء إلى األسرة بأن ينسب الولد إلى أبيه وهو مما أقره اإلسالم؛ قال تعالى ْ ﴿:ادعوه ْم آل َبائه ْم ه َو َأ ْق َسط ع ْندَ
ِ
ِ
ِ ِِ
َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ْ ََْ َ ََْ ْ َ ٌ َ َ ْ َْ ْ ََ ْ َ َ
ْ َ َ َ َّ
َ َ ْ َ ْ
ْ
َ
ه
َ
َ
َ
َ
اّلل َغفوراً
َ
ْ
َّ
الد ِين ومو ِاليكم وليس عليكم جناح ِفيما أخطأتم ِب ِه ول ِكن ما تعمدت قلوبكم وكان
اّلل ف ِإن لم تعلموا آباءهم ف ِإخوانكم ِفي ِ
ِ
ً
َر ِحيما ﴾(األحزاب ،)5،ثم االنتماء إلى الوطن واألرض ،االنتماء إلى األرض محل املولد  ،وحب الوطن مما أقره اإلسالم؛ فورد أن النبي
ٌ
وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول( :وهللا ،إنك لخير أرض هللا وأحب أرض هللا إلى هللا عز وجل ولوال أني أخرجت منك ،ما
َ
خرجت)(أحمد2000،م،الترمذي 1962،م) ثم االنتماء إلى الدولة و الجماعة املسلمة تحت ولي األمر املختار ،الذي يقيم شرع هللا فيهم،
وجواز هذا محل إجماع عند أهل العلم؛ فكان مراعاة هذه الغريزة وتنميتها وغرسها قاعدة مهمة من قواعد االسالم تؤثر في السلوك في
ً
الفكري سلبا وإيجابا .

املبحث الثاني :االنحرافات الفكرية الناتجة عن االنحراف العقدي
يحدثنا التاريخ والواقع أن انحراف العقيدة واإليمان له عواقب وخيمة على الدولة واملجتمع السيما إن سكت املجتمع على هذه االنحرافات
ولم يعالجها في حينها ولم يتتبع أثر من استعلن بها ودعا إليها ومارسها على وجه الدعوة إليها والتحريض على اعتناقه ،وقد ظهرت العواقب الوخيمة
ً
ً
لألفكار الفاسدة املفسدة بظهور الفرق املنحرفة عبر تاريخ الدولة اإلسالمية ،وقد سطر املؤرخون قديما وحديثا أفعال هذه الفرق الغالية كأخبار
الخوارج ومن قابلهم من الباطنية ،ومن املؤرخين القدامى الغزالي في كتابه فضائح الباطنية وغيره  ،ومما تجدر اإلشارة إليه أن هللا قد طهر األمة
من فتنة الخوارج والباطنية ولكن أفكار هاتين الطائفتين الغاليتين املبتدعتين في الدين ال تزال تتسلل إلى بعض الفرق والجماعات التي تترجم ذلك
إلى أعمال عنف وإرهاب ،وإفساد للعقيدة بالشبهات فكان له أكبر أثر على انحراف وتزعزع األمن الفكري ،واالضطراب وتزعزع ثوابت األمة ،وأمنها
وشريعتها ،ومن أبرز آثار هذه األفكار والشبهات البعد عن منهج العقيدة الصحيحة بعدد من املظاهر مثل:

األثر األول :ظهور التطرف والغلو وادعاء اتباع الشرع :ظهور املغالين كالخوارج ،وكان من سماتهم كثرة الصالة ،وقراءة القرآن،
واملبالغة في العبادة بغلو وتطرف ،قال رسول هللا فيهم( :يخرج في هذه األمة -ولم يقل منها -قوم تحقرون صالتكم مع صالتهم،
يقرؤون القرآن ال يجاوز حلقوهم أو حناجرهم) (البخاري2010،م)  ،ابن حجر رحمه هللا :وصف إيمانهم ال يجاوز حناجرهم ،فعلمهم
لم ينفعهم وال تقبل منهم عبادتهم (ابن حجر1959،م) وما كان اجتهادهم في العبادة واملبالغة في العمل ،إال ادعاؤهم أنهم أتباع شريعة،
فقالوا بخالف ما دلت عليه النصوص فخرجوا عن جادة الطريق ،وانحرفوا عن الصواب وهم وان مرت األزمان واختلفت املسميات
انتشارا ً
ً
قويا ،وحسبنا أن نعلم أن
فملة االنحراف واحد التكفير موجود ،واإلرجاء موجود ،وانتشر في األمة في العصور املتأخرة
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األشاعرة واملاتردية يتبنون هذا الفكر(امليداني1970،م) ،وقد أخبر أنه سيشرب ناس من أمته الخمر يسمونها بغير
اسمها(أحمد2000،م،ابن حبان2014،م،ابن ماجه. )2010،
ً
ظهورا للتكفير  ،وقد ألب َ
س منهج
األثر الثاني  :السرعة في تكفير الناس بغير برهان :فمن صور التطرف الفكري في هذا العصر نشهد
ِ
السلف ،وادعى بأنه اعتقاد الفرقة الناجية ،وربما ترك من االتجاه ً
أفكارا معينة لتبرأ ساحة معتقده ،وهذا ما أشار له ابن تيمية رحمه
هللا :بأن هؤالء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكالم السلف ،بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن املتكلمين من الجهمية
ونحوهم ،من أهل البدع فيبقى الظاهر قول السلف ،والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد مقالة في اإليمان (ابن تيمية1995،م)؛
من كتاب هللا ،وال سنة رسول هللا  ويظهر ذلك في تكفير املجتمعات اإلسالمية ،التكفير باملعصية ،تكفير املعين ،تكفير الحاكم بغير
ما أنزل هللا بإطالق ،الحكم على ديار املسلمين بأنها ديار كفر ،التكفير باملواالة ،فرتبوا على ذلك استباحة الدماء واألموال ،وهذا ديدن
كل فرقة فارقت الجماعة ،وورد في الحديث الذي يصف الخوارج(:يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان)(الشاطبي2000،م) ،وما
جاء عن أبي قالبة قوله :ما ابتدع قوم بدعة إال استحلوا السيف(الاللكائي2010،م)  ،يقتلون املسلمين ويتركون الكفار ،وحذر رسول
هللا  من هذه السمة بقوله( :من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية ،ومن قاتل تحت راية عميه يغضب لعصبة ،أو
يدعو إلى عصبة ،أو ينصر عصبة فقتل فقتله جاهلة ،ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ،وال يتحاش مؤمنها ،وال يفي لذي عهد
عهده فليس مني ولست منه) (مسلم2006،م)،و جاءت النصوص بالتحذير من التكفير ،والوعيد الشديد ملن كفر ً
أحدا من املسلمين،
قال رسول هللا (: إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء به أحدهما)(البخاري2010،م) ،حتى وإن أخطأ  ،أو زل لسانه  ،بكلمة الكفر،
لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما ،ال يكفر بها لعدم القصد(ابن تيمية1995،م) ،كما ورد في قصة الرجل الذي قال ألهله" :إذا مت
فخذوني ،فذروني في البحر في يوم صا ئف ،ففعلوا به ،فجمعه هللا ثم قال :ما حملك على الذي صنعت؟ قال :ما حملني عليه إال
مخافتك فغفر له"(البخاري2010،م) ،فهذا رجل شك في قدرة هللا ،وفي إعادته إذا ذري ،بل اعتقد أنه ال يعاد ،وهذا كفر باتفاق
ً
جاهال ال يعلم ذلك ،وكان ً
مؤمنا يخاف هللا أن يعاقبه ،فغفر له بذلك ،واملتأول من أهل االجتهاد الحريص على
املسلمين ،لكنه كان
متابعة الرسول عليه الصالة والسالم أولى باملغفرة من ذلك .
األثر الثالث :التطاول على العلماء ورجال الدين والتنقص منهم:
أصحاب الفكر املتطرف ،يرون أنهم الجديرين باالتباع ،ورأيهم هو الصواب ،مخالفين بذلك منهج أهل السنة ،ابن القيم رحمه هللا
يشير لفضل أهل العلم  :البد من معرفة فضل أئمة اإلسالم ومقاديرهم ومراتبهم ،وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم هلل ولرسوله ،ال
يوجب قبول كل ما قالوه ،وما وقع من فتاويهم من املسائل التي خفي عليهم ما جاء به الرسول ،فقالوا بمبلغ علمهم ،والحق بخالفها ،ال
يوجب اطراح أقوالهم وتنقصهم ،والوقيعة فيهم ،فهذان طرفان جائران عن القصد ،وقصد السبيل بينهما أال نؤثم وال ننقص( ابن
القيم1970،م) وهذا هو املنهج العدل الوسط :توقير واحترام العلماء ،ال يعني بالضرورة قبول أخطائهم ابن عبد البر رحمه هللا يؤكد
ً
ً
قليال وأخطأ ً
قليال وأصاب ً
كثيرا فهو جاهل(ابن
كثيرا فهو عالم ،ومن أصاب
ذلك  :ال يسلم العالم من الخطأ ،فمن أخطأ
عبدالبر1993،م).
األثر الرابع :شيوع فكر اإلرجاء وفيه قضيتين:
َ َ َ ْ َْ َ َ
ْ
ُّ
َّ
ه
َّ
َ
َ
َ
ْ
أوال :تحرير مفهوم اإلرجاء في اللغة :هو التأخير" :أرجأت األمر :أخرته ،وق ِرئ( :وآخرون مرجون ِألم ِر اّلل)؛ أي :مؤخرون حتى ين ِزل هللا
رجل م ْر ٌ
ٌ
جئ ،مثال :م ْر ِج ٍع ،والنسبة إليه م ْر ِج ِئ ٌّي ،مثال:
فيهم ما يريد ،ومنه س هِم َي ْت الـم ْر ِج َئة مثال :الـم ْر ِج َع ِة .يقال:
مرجعيا(الجوهري1978،م).
َْ
ه
َ َْ ََ َ
َ
َ
َ
اش ِرين ﴾؛ أي :أمهله وأخره.
أرسل ِفي املد ِائ ِن ح ِ
اإلرجاء في االصطالح :يطلق على معنيين :أحدهما بمعنى :التأخير ﴿:قالوا أر ِج ِه وأخاه و ِ
بحكم هما في الدنيا من كونه من أهل
والثاني :إعطاء الرجاء ،وقيل اإلرجاء :تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة ،فال يقض ى عليه
ٍ
الجنة أو من أهل النا ر؛ فعلى هذا املرجئة والوعيدية :فرقتان متقابلتان(الشهرستاني1899،م) ،وقيل اإلرجاء :تأخير على رض ي هللا
عنه من الدرجة األولى إلى الرابعة في الخالفة؛ فعلى هذا املرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان ،وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا:
"املرجئة والجهمية ومن اتبعهم من األشعرية والكرامية قالوا :ليس من اإليمان فعل األعمال الواجبة ،وال ترك املحظورات البدنية،
َّ
فإن اإليمان ال يقبل الزيادة وال النقصان ،بل هو ش يء واحد يستوي فيه جميع املؤمنين من املالئكة واملقتصدين واملقربين
والظاملين"(ابن تيمية1978،م).
ً
ثانيا :اآلثار السيئة لفكر اإلرجاء :لم يكن فكر اإلرجاء مجرد أفكار تجريدية ال تتصل بالواقع ،بل كان ظاهرة لها آثار خطيرة في واقع
املسلمين؛ ومن تلك اآلثار:
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َّ
َّ -1
أن فكر اإلرجاء بدعة في الدين ،وخروج عن إجماع أئمة املسلمين ،ولذلك حذر منه أئمة اإلسالم أشد التحذير مثل ابن تيمية رحمه
هللا" :لهذا عظم القول في ذم اإلرجاء حتى قال إبراهيم النخعي :لفتنتهم (يعني املرجئة) أخوف على هذه األمة من فتنة األزارقة ،وقال
الزهري :ما ابتدعت في اإلسالم بدعة أضر على أهله من اإلرجاء (ابن تيمية1995،م).
-2ضياع معالم الدين الحق ،واالستهانة بارتكاب املعاص ي مع اعتقاد كمال اإليمان.
-3الوقوف في وجه كل دعوة إصالحية تهدف إلى تبصير املسلمين ،وسلوك الصراط املستقيم.
ً
ً
ً
-4الجرأة على دين هللا سبحانه وتعالى سخرية واستهز ًاء ،وأصبح هذا ميدانا للزعماء واملفكرين ،وملهاة للشعراء والصحفيين ،وجرت
ألفاظ االستهزاء على ألسنة العوام.
ً
ً
-5التهيئة لنفاذ الغزو الفكري والعسكري األجنبي إلى بالد املسلمين ،ونجاحه في تشويه اإلسالم؛ عقيدة وشريعة ،وإبعاده عن واقع
الحياة ،وإثارة ُّ
الشبهات والشهوات ،وإشغال األمة بها ،وتدمير مرتكزاتها األخالقية واالقتصادية والعلمية ،وإضعاف روح الوالء هلل
ولرسوله وللمؤمنين( .الزهراني.)2015،
األثر الخامس :الخلط بين مفهوم الجهاد والعنف واإلرهاب :كلمة (إرهاب) وردت في القرآن الكريم ،وبعض األحاديث النبوية ،فهي
َ َ ُّ َ
َ
ْ َ
َ
َ
ْ َ َْ
اط الخ ْي ِل ت ْر ِهبون ِب ِه َعد َّو
مصطلح استعمل في بعض النصوص الشرعية منها قوله تعالى﴿ :وأ ِعدوا لهم َّما استطعتم هِمن ق َّو ٍة و ِمن ه ِرب ِ
َّ َ
َ َ َ
َّ َ َ َّ ْ َ َ
آخر َ
ين ِمن د ِون ِه ْم ال ت ْعلم َونهم اّلل َي ْعلمه ْم ﴾ (األنفال ، )60،يقول ابن العربي رحمه هللا( :ترهبون) تخيفون بذلك أعداء
ِ
اّلل وعدوكم و ِ
ً
ى
هللا ،وأعداءكم من اليهود والنصار وكفار العرب(ابن عربي2003،م) وال شك أن هناك فرقا بين الجهاد واإلرهاب؛ ألن الجهاد شرعه
هللا عز وجل لنشر اإلسالم ،والدفاع عن حياض الدين وأحكامه وتشريعاته ،والدفاع عن النفس والعرض والوطن واملال  ،قال رسول
هللا ( :من قتل دون ماله فهو شهيد ،ومن قتل دون دمه فهو شهيد ،ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن قتل دون أهله فهو شهيد)
َ َ ُّ َ
ْ َ
َ
َ
ْ َ َْ
ً
اط الخ ْي ِل
(التبريزي1985،م)
وكثيرا ما يتمسك القائلون بمشروعية اإلرهاب بقوله تعالى﴿ :وأ ِعدوا لهم َّما استطعتم هِمن ق َّو ٍة و ِمن ه ِرب ِ
َ
َ َّ َّ
َ
َ
َّ
ْ
اّلل وعدوكم﴾ وهي في سياقها ليست موجهة إلى اإلفراد وال الجماعات ،بل موجهة إلى أولي األمر املسؤولين عن تجهيز
ت ْر ِهبون ِب ِه عدو ِ
َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ
َ ََ
اّلل إ َّنه ه َو َّ
الس ِميع
الجيوش ،وإعالن الجهاد ،وما جاء بعدها من آيات يؤكد ذلك قوله﴿ :وِإن جنحوا ِللسل ِم فاجنح لها وتوكل على ِ ِ
ْ
ال َع ِليم ﴾(االنفال ، )61-60،فاملأمور بإعداد القوة التي يرهب بها عدو هللا وعدوهم ،هم أولي األمر ،كما أنها تؤكد أن املستهدفين
باإلرهاب هم أهل دار الحرب ،وبينهم وبين املسلمين حرب قائمة(سانو2010،م) ،أما إيذاء املسلم أو غير املسلم في دار اإلسالم ،أو دار
َّ َ َّ َ َ
َّ
العهد بسفك دمه ،أو انتهاك عرضه ،أو إبادة ماله ً
عمدا ،يعد ً
ين ل ْم
أمرا حر ًاما بداللة النصوص قال تعالى﴿ :ال َي ْن َهاكم اّلل ع ِن ال ِذ
ْ
َّ َ َّ َ َ
ي َقاتلوك ْم في ه
الدين َو َل ْم ي ْخرجوكم همن د َيارك ْم َأن َت َب ُّروه ْم َوت ْقسطوا إ َل ْيه ْم إ َّن َّ َ
ين ق َاتلوك ْم ِفي
اّلل ي ِح ُّب امل ْق ِس ِط َين ِإ َّن َما َي ْن َهاكم اّلل ع ِن ال ِذ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ه َ ْ َ َ
َّ
ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ ْ َ َ َ َ َ َّ
ه ََ ْ
)
َ (
َ
ْ
َ
ن
الد ِين وأخرجوكم ِمن ِدي ِاركم وظاهروا على ِإخر ِاجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظ ِاملو ﴾ املمتحنة ، 9-8،فالجهاد ماض إلى
ِ

قيام الساعة ،ومن أنكره ،أو جحده فهو كافر والعياذ باهلل ،أما اإلرهاب الذي هو ترويع وقتل الناس ،فهو حرام ومنهي عنه
بالنصوص الشرعية ،وهذا الخلط بين املفهومين أوقع كثير من الشباب في االنحراف وعدم األمن الفكري،
والتطرف ،بسبب البعد عن منهج العقيدة السليمة.

األثر السادس :االنحراف في مفهوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومجانبة منهج الوسطية :األحكام الشرعية قائمة على أن درء
املفسدة مقدم على جلب املصلحة ،ولهذا شرع األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،قال ابن القيم رحمه هللا :شرع هللا ألمته إيجاب إنكار
املنكر ،ليحصل من املعروف ما يحبه هللا ورسوله ،فإن كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منه ،وأبغض إلى هللا ورسوله فإنه ال
﴿:وَال َتس ُّبوا َّالذ َ
يسوغ إنكاره ،وإن كان هللا يبغضه ويمقت أهله (ابن القيم1970،م) ،وقد نبه هللا عز وجل رسوله  بقوله َ
ين َي ْدعو َن
ِ
َ
َ ْ
َ
َ َ
َ
َّ
اّلل َف َيس ُّبوا َّ َ
اّلل َع ْد ًوا ِبغ ْي ِر ِعل ٍم كذلك َزَّي َّنا ِلك ِ هل أ َّم ٍة َع َمله ْم ث َّم إلي َرِهب ِهم َّم ْر ِجعه ْم فين ِهبئهم ِب َما كانوا َي ْع َملون﴾ (األنعام )108،قال
ِمن دو ِن ِ
ابن عباس رض ي هللا عنه قالت قريَ" :يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لتهجون ربك ،فنهاهم هللا أن يسبوا أوثانهم ،قال قتادة :كان
املسلمون يسبون أصنام الكفر ،فيسب الكفار هللا عز وجل ً
عدوا بغير علم ،فأنزل هللا هذه اآلية" (ابن أبي حاتم1998م،
الواحدي2000،م) ،ولهذا قال القاسمي رحمه هللا يستدل بها على سقوط وجوب األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر إذا خيف من ذلك
مفسدة أقوى ،وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مفسدة أقوى من مفسدة تركه(القاسمي1997،م).
فكان من آثار هذا االنحراف الدعوة للخروج على والة األمر من باب اإلنكار عليهم مع أن منهج اإلسالم أمر بالطاعة باملعروف،
وإن أمر بمنكر أو أمر يخالف الشرع ال تطيع ،لكن ال يجوز الخروج وقتاله من باب اإلنكار  ،كما ال يجوز التكفير بالكبيرة ،والحكم على
املسلمين إال ببينة قاطعة من أهل الفقه والعلم  ،كما حذر من الغدر باألمير ،وأمر بالصبر والتحمل وعدم الخروج ،حتى وإن رأى ما
يكره؛ ألن املفسدة في الخروج والعصيان أكبر ،قال ( : من كره من أميره ً
شيئا فليصبر ،فإنه من خرج عن السلطان ً
شبرا مات ميتة
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الجاهلية)(البخاري2010،م) ،ألن الخروج على إمام املسلمين ،واملجتمع في حال من االستقرار ،واجتماع الكلمة ،منكر عظيم،
ومفسدة كبرى ،وقد استشهد على حرمة هذا األمر سماحة الشيخ اإلمام عبدالعزيز بن باز رحمه هللا بحديث رسول هللا(: من أتاكم
وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه ً
كائنا من كان)(مسلم2006،م).
ً
أخيرا هذه أهم االنحرافات املترتبة على الخلل في فهم العقيدة اإلسالمية ،وأثرها في فكر الفرد والجماعة ،والتي تم استقراؤها من خالل
حال الفرق الضالة ،وانحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة .وصلى هللا على نبينا محمد والحمد هلل رب العاملين
الخاتمة :بعد أن ه
من هللا على بإتمام هذا البحث أخلص فيه إلى عدد من النتائج أن:
ً
ً
مصدرا لالنحراف الفكري والتطرف ،بل هي مصدر االعتدال والوسطية،
مصدرا لإلرهاب ،وليست
 .1عقيدة اإلسالم ليست
واالنحراف عنها هو تطرف وغلو ،وفساد االعتقاد هو العامل األول لالنحراف الفكري.
 .2اإلسالم برئ من معتقد التكفير ،وما يجرى في البلدان من تخريب ،وزعزعة لألمن ،وخروج على والة األمر ،هو تصرف من
صاحب فكر منحرف ،وعقيدة ضالة مفرطة ،وهو محض إفساد وإجرام ترفضه الشريعة اإلسالمية.
ً
ً
 .3أن من أهم وسائل محاربة االنحراف الفكري ،هو العناية بالعقيدة اإلسالمية ودراستها وتحقيق دالالتها واقعا تربويا ليتحقق
األمن الفكري لدى املجتمع وأفراده.
 .4هناك قواعد عقدية تدعو إلى تصحيح االعتقاد ،ونبذ البدع واالجتماع على كتاب هللا ،وسنة رسوله تعين في السالمة من الوقوع
في الفرقة ،والخروج عن منهج أهل السنة والجماعة ،والبحث سلط الضوء على أهمها والتي تساهم في تحقيق األمن الفكري،
وتحدد نقطة الخلل في هذ ا السلوك ،وتعين على إيجاد الوسائل وسبل العالج لهذه الظاهرة وهذا الفكر.
التوصــيات :بعد أن َّ
من هللا عز وجل على بهذا البحث أخرج بعدد من التوصيات وهي:
 .1ضرورة العناية بتربية النَء تربية عقدية ،من خالل توجيه املؤسسات التعليمية ،والجامعات ،ودور التحفيظ ،واملؤسسات
الخيرية بالتركيز على التربية العقدية للشباب.
 .2إظهار مواطن الخلل في العقيدة لدى الشباب ،خاصة القضايا التي تمس ولي األمر ،الكفار ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
والردة ،وبيان منهج أهل السنة والجماعة ،بطرح منطقي عقلي.
 .3تبني الجامعات ومراكز البحوث لقضايا العقيدة ،وعالقتها بالتربية ،وأثرها في املجتمع بشكل مشاريع بحثية.
 .4استقصاء مواطن الخالف لدى الجماعات التكفيرية ،ونقاشها بشكل واضح ال حرج فيه وال غموض؛ إلزالة اللبس الواقع فيها.
 .5نشر ثقافة األمن وأنه واجب على أفراد املجتمع ،وإظهار أثر الفتنة واإلفساد في األرض ،من خالل قنوات الحوار املفتوحة عبر
االنترنت ووسائل اإلعالم.

املراجع:
 .1األصفهاني ،ح 1991،م ،املفردات في غريب القران ،بيروت ،ط ،1دار القلم46/ 4- 31/1 ،
 .2األثري ،ع210،م ،الوجيز في عقيدة السلف الصالح ،ط ،1السعودية ،وزارة االوقاف والشؤون االسالمية30،
 .3ابن أبي حاتم ،ع1998،م ،تفسير القران العظيم البن أبي حاتم ،ط ،1اململكة العربية السعودية1366/4 ،
 .4ابن حبان ،م2014،م ،صحيح ابن حيان ،ط ،2بيروت ،مؤسسة الرسالة 87/2-160/15،رقم67/2-3708رقم -3871و140|14
 .5ابن حجر ،أ1959 ،م ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ط ،1بيروت ،دار املعرفة-59 /8 ،و- 89/4و-307/12و301/2
 .6ابن حزم1975،م ،اإلحكام في أصول األحكام ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية69 / 6 ،
 .7ابن تيمية ،أ1998 ،م ،اقتضاء الصراط املستقيم ،ط ،1تحقيق د/ناصر العقل ،بيروت ،دار الكتب العربية148 / 1،
 .8ابن تيمية ،أ 1982،م ،االستقامة ،ط ،3تحقيق ،محمد رشاد سالم ،الرياض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ص.45
 .9ابن تيمية ،أ1995،م ،اإليمان ،ط ،1دمشق ،دار الثقافة اإلسالمية ،املكتب اإلسالمي ،ـ ص.14
 .10ابن تيمية ،أ2005 ،م ،بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية ،ط ،1املدينة مطابع املصحف الشريف.65 ،
 .11ابن تيمية ،أ1986،م ،الزهد والورع والعبادة ،ط ،1األردن ،مكتبة املنار ،ص130
 .12ابن تيمية ،أ1998 ،م ،الصارم املسلول على شاتم الرسول ،ط ،1مصر ،دار الوفاء .ص.371
 .13ابن تيمية ،أ1995 ،م ،مجموع الفتاوى ،تحقيق عبد الرحمن قاسم ،ط 2املغرب ،مكتبة املعارف-114/12-143/7-592/1- 582/7،
395 ،394 /7-231/3- 404/5-286/3- 285/3-285/3-157/3-132/9-54/5- 274/19

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد ،1العدد2018 - 1

114

أثر العقيدة اإلسالمية يف حتقيق األمن الفكري

بدرية الفوزان

 .14ابن تيمية ،أ1983،م ،مجموعة الرسائل واملسائل ،ط ، 1علق عليها وصححها جماعة من العلماء ،بيروت :دار الكتب العلمية/3 ،
.339
 .15ابن أبي شيبة1988،م ،ع ،الكتاب املصنف في األحاديث واآلثار ،ط ،1تقديم :كمال الحوت ،املدينة املنورة :مكتبة الزمان-45/3،
و456/4رقم3043
 .16أبو داوود ،س2010 ،م ،سنن أبي داود ،ط ،2بيروت ،املكتبة العصرية 13 /5 ،رقم  168 /5-4607ح  495 /4-4833رقم-4319
 ،122/5رقم 4764
 .17ابن العربي ،م2003 ،م ،أحكام القرآن ،ط ،2تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،بيروت ،دار الكتب العلمية.875/3 ،
 .18ابن القيم1970،م ،م ،إعالم املوقعين ،ط ، 2تحقيق :محمد عبد السالم إبراهيم ،لبنان ،دار الكتب العلمية- 214/2 ،و-72/2و54/3
 .19ابن كثير ،أ1999،م ،تفسير القران العظيم ،الرياض ،ط ،2دار طيبة583/3- 163/3،
 .20ابن منظور210،م ،م ،لسان العرب ،ط ،3بيروت ،دار صادر263/3 ،21/1،
 .21البخاري ،م2010 ،م ،صحيح البخاري ،ط ، 2دمشق ،دار الكتب العلمية ،كتاب التفسير ،209/8 ،رقم- ،234و259/7حديث
رقم- ،100و ،295/12رقم-1931و 132/3رقم-356و ،520/3برقم 2612/6- 70
 .22البغدادي ،ع1977،م ،الفرق بين الفرق ،ط ،2بيروت ،دار االفاق الجديدة ،ص-151-45 ،و128 /2
 .23التبريزي ،م1985 ،م ،مشكاة املصابيح ،ط ،3تحقيق ناصر الدين األلباني ،بيروت ،املكتب اإلسالمي ،رقم ()3529
 .24الترمذي ،م1962،م ،الجامع الصحيح ،ط ، 1مصر ،ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،574 /4 ،رقم -2346-و 543/5-
رقم- 11624و78/رقم- 240و182/4برقم 766
 .25الجرجاني2008 ،م ،التعريفات ،ط 2بيروت ،دار الكتب العمية64،23،
 .26الجوهري ،ا1986،م ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ط 1تحقيق أحمد عطار ،بيروت ،دار العلم للماليين- 783 /2،و52 /1
 .27الحاكم ،م1990،م ،املستدرك على الصحيحين ،ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية- 430 /4 ،و- 466/1و-96/1و431/3-128|1
 .28حسن ،ع 2006،م ،منهج االستدالل على مسائل االعتقاد ،ط ،5الرياض ،مكتبة الرشد ،ص.38
 .29الحفظي ،ع2008 ،م ،استثمار مسائل االعتقاد في حماية األمن الفكري( ،بحث منشور) في املؤتمر الوطني األول لألمن الفكري في
جامعة امللك سعود في1430/5/23ه ،ص3
 .30الخازن ،ع1955 ،م ،تفسير الخازن لباب التأويل ،ط2ـ ،مصر ،مصطفى البابي الحلبي78/3-46/4 ،
 .31الدارمي ،ع1991،م ،سنن الدارمي ،ط ،1الرياض ،دار املغني376/4 ،رقم 54/1-2789رقم65
ي
 .32الذهبي ،ش1987،م ،األربعين في صفات رب العاملين – ضمن ست رسائل للحافظ الذهبي ،ط ،2تحقيق-32 :جاسم الدوسر ،
املدينة املنورة ،الدار السلفية للنشر والتوزيع ،ص145
 .33الرازي ،أ1979،م معجم مقاييس اللغة ،ط 1تحقيق :عبد السالم هارون ،لبنان ،دار الفكر446 /4-54/1،
 .34الزبيدي ،م2001،م ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ط ،1الكويت ،دار الهداية145/1 ،
 .35الزنيدي ،ع2001 ،م ،حقيقة الفكر اإلسالمي ،ط ،2الرياض ،دار املسلم ،ص10
 .36الزهراني ،ع2009 ،م ،االنحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارها في - 37حياة األمة ،مكة:
دار الرسالة138 – 116 ،
ى
 .37السعدي ،ع1981،م ،الفتاو السعدية ،ط ،2الرياض ،مكتبة املعارف261/2- 98/1 ،
 .38السفاريني ،ش1981،م ،لوامع األنوار البهية ،ط ،2دمشق ،مؤسسة الخافقين ،حديث رقم 21
 .39السليمان ،ع2006 ،م ،صلة الغلو في التكفير بالجريمة ،الرياض ،دار الوطن ،ص 222
 .40الشاطبي1981 ،م ،إ ،االعتصام ،ط ،1الرياض ،دار عفان204- 189|2-493/2-282/2- 236/2 ،
 .41الشاطبي ،إ2000 ،م ،املوافقات ،ط ،1تعليق :عبد هللا دراز ،بيروت ،دار املعرفة- 523/1 ،و150/5
 .42الشهرستاني1899،م ،أ ،امللل والنحل ،ط ،1مصر ،مؤسسة الحلبي186 ،
 .43الشوكاني ،م1994 ،م ،أدب الطلب ومنتهى األرب ،ط ،1القاهرة :مكتبة ابن تيمية ،ص 26
 .44الشيباني ،أ1995،م ،كتاب َّ
السنة ،ط ، 4تحقيق :محمد بن سعيد القحطاني ،الرياض :دار عالم الكتب 137 /1،ب رقم-4356
177/2
 .45الشيباني ،أ2000،م ،مسند اإلمام أحمد ،ط ،2بيروت ،مؤسسة الرسالة  272/2،و-318/5-و-10 /31و215/1
 .46العبكري ،ع2002،م ،الشرح واإلبانة على أصول َّ
السنة والديانة ،ط ، 1تحقيق :رضا بن نعسان معطي ،املدينة املنورة :مكتبة العلوم
والحكم ،ص  148برقم .83
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 .47الفيومي ،أ 2010،م ،املصباح املنير في غريب الشرح الكبير ،ط ،2بيروت ،دار الفكر479 /2 ،
 .48الفيروزبادي ،م ،2005،القاموس املحيط ،ط2نمحمد نعيم العرقسوس ي ،بيروت ،مؤسسة الرسالة1299،
 .49القاسمي ،م1997،م ،بيروت ،دار الكتب العلمية.2463/6،
 .50القرطبي ،م1935،م ،الجامع ألحكام القرآن ،ط ،1القاهرة ،دار الكتب املصرية-373/3 ،و.97/7
 .51القرطبي ،ي1993،م ،جامع بيان العلم وفضله ،ط ،1الرياض ،دار ابن الجوزي 29/7- 135 /2،
48/2 - 134 /2 .52
 .53القزويني ،م2010 ،م ،سنن ابن ماجه ،ط ،4حلب ،دار إحياء التراث65/2 ،رقم ،4/1 ،3385رقم 54/2،3رقم 3108
 .54الطبري ،م200،مجامع البيان في تأويل القران ،ط ،1بيروت ،مؤسسة الرسالة 67/2،
 .55الطبراني ،س1994،م ،املعجم الكبير ،ط ،2القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،218/2 ،رقم (247/8 ،- )538
 .56الطحاوي ،ع2012،م ،شرح العقيدة الطحاوية ،ط ،3بيروت ،دار الكتاب العربي 2-87/1،و-688/و228/1
 .57الاللكائي2010،م ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،ط ،1تحقيق :أحمد الحمدان ،الرياض ،دار طيبة134/1- 154/1 ،
 .58املالكي ،ع2008 ،م ،نحو مجتمع آمن ً
فكريا ،بحث مقدم للمؤتمر األول لألمن الفكري في كرس ي األمير نايف ،الرياض ،جامعة امللك
سعود ،ص80
 .59مدخلي ،ز2015 ،م ،سلم الوصول إلى بيان الستة األصول ،الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،جازان ،مكتبة اآلجري.19/3 ،
 .60مجموعة رسائل أئمة الدعوة2005،م ،الدرر السنية في األصول النجدية ،ط ،2الرياض ،دار الوطن.359/1 ،
 .61امليداني1970 ،م ،شرح الطحاوية ،ط ،1تحقيق محمد مطيع الحافظ ،دمشق ،دار الفكر ،ص.98
 .62النيسابوري2006 ،م ،صحيح مسلم ،ط 1الرياض ،دار طيبة ،234/5 ،رقم-2553و 119 /1ح -212و56/1رقم-67
و53/9رقم-1849و46/10رقم ،238/12-1852رقم.654
 .63النووي ،ي1980 ،م ،رياض الصالحين ،ط ،4تحقيق :عبد العزيز رباح ،وأحمد الدقاق ،دمشق :دار املأمون للتراث ،ص ،178
رقم365
 .64الواحدي ،ع2000،م ،أسباب نزول القرآن ،ط ،1الدمام ،دار اإلصالح ،ص254
 .65اللويحق ،ع2000 ،م ،ظاهرة الغلو في الدين ،ط ،1بيروت ،مؤسسة الرسالة150 ،
املقاالت:

 .1سانو ،ق2015 ،م ،مصطلح اإلرهاب وحكمه ،ص.62مقال
 .2باشميل ،أحمد ،مقال أسباب ظهور فكر التكفير واإلرجاء ،ص.1
 .3الشامي ،ص2013 ،م ،الشكل واملضمون والجمال ،أ /صالح الشامي "مقال
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Abstract:
This is why it is important to study the impact and role of the Islamic faith in
achieving and instilling intellectual security within the Muslim community. Hence, the
problem that the research deals with is highlighted in this study. (The impact of Islamic
belief in the achievement of intellectual security), which aims to highlight the
importance of Islamic faith, and its impact on the achievement of intellectual security
through an analytical approach to the texts of revelation and the words of the
predecessor. The Islamic faith is not a source of terrorism, nor a source of intellectual
deviation and extremism; it is the source of moderation and moderation. Islam is free
from the belief of atonement, insecurity, and the need to take care of the youth.
Takfirist and discussion clearly does not have any ambiguity
Keywords: thought, belief, security, extremis.
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