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تعليمات النشر يف جملة "املرقاة" للدراسات والبحوث اإلسالمية
- أال يكــون البحــث قــد ســبق نشــره، أو قــّدم أليــة جهــة أخــرى مــن أجــل النشــر. 
وعلــى الباحــث أن يقــدم تعهــداً خطيــاً بذلــك يقــّر فيــه أبن حبثــه عمــل أصيــل لــه، 

وأنــه ليــس مســتاًل مــن رســالة للدكتــوراه أو املاجســتري أو كتــاب منشــور لــه.
2- أن تكــون البحــوث متســمة ابلعمــق واألصالــة وحســن األســلوب ووضوحــه، 
والســالمة مــن األخطــاء اللغويــة والنحويــة، وأن يضيــف نشــرها جديــداً إىل املعرفــة.

3- أن تكــون البحــوث موثقــة مــن الناحيــة العلميــة ابملراجــع واملصــادر والواثئــق، وتوضــع 
اهلوامش يف أسفل كل صفحة، وتثبت قائمة منسقة ابملصادر واملراجع يف آخر البحث.

4- هليئــة التحريــر احلــق فـــي حتديــد أولــوايت نشــر البحــوث، وتعطــى األولويــة 
الفلســطينية. ابلقضيــة  املتعلقــة  للموضوعــات 

5- ال جيــوز للباحــث أن يطلــب عــدم نشــر حبثــه بعــد عرضــه علــى هيئــة التحريــر 
إال ألســباب تقتنــع هبــا هيئــة التحريــر، ويتحمــل الباحــث نفقــات التحكيــم وغريهــا 

مــن النفقــات الــي حتملتهــا اجمللــة يف حــال طلبــه ســحب البحــث قبــل نشــره. 
6- يف حــال قبــول البحــث للنشــر، تــؤول كافــة حقــوق امللكيــة الفكريــة للمجلــة 
ويوقــع الباحــث علــى ذلــك، وال جيــوز للمؤلــف نشــره فـــي أي منفــذ نشــر آخــر 

ورقيــاً أو إلكرتونيــاً، إال مبوافقــة اجمللــة.
7- اآلراء الــواردة فـــي البحــوث املنشــورة تعــرب عــن وجهــة نظــر الباحثــني وال تعــرب 

ابلضــرورة عــن رأي اجمللــة.
8- ال تدفــع اجمللــة مكافــآت وال تتقاضــى أيــة مبالــغ مقابــل البحــوث املنشــورة أو 
مراجعــات الكتــب أو أي أعمــال فكريــة مــا مل تكــن بتكليــف. وال تعــاد أصــول 

البحــوث املقدمــة للنشــر يف اجمللــة إىل أصحاهبــا.
9- يقــدم الباحــث ســرية ذاتيــة موجــزة مــع البحــث ابإلضافــة إىل ملخصــني ابللغــة 

العربيــة واإلجنليزيــة علــى أال يزيــد كل منهمــا عــن مائــي كلمــة.
10- أال يزيــد البحــث عــن 8000 كلمــة أي حبــدود 30 صفحــة مبــا يف ذلــك 



األشــكال والرســوم واجلــداول واملراجــع، وتســّلم نســختان إلكرتونيتــان مــن البحــث عــرب 
موقع اجمللة أو الربيد اإللكرتوين )almirqatmagazine@gmail.com(، ابستخدام برانمج 
)Microsoft Word( نســخة بصيغــة doc أو docx وأخــرى بصيغــة pdf. ويســتخدم 

للحاشــية.   )13( )16(، وحبجــم  العربيــة حبجــم  للغــة   )Traditional Arabic( خــط 
ويســتخدم خــط )Times New Roman( للغــة اإلجنليزيــة حبجــم )11(، وحبجــم )9( 

.)BOLD(للحاشــية واملســتخلص. أمــا العناويــن فتكــون خبــط أســود ابرز
11- نظام التوثيق يف اهلوامش:

* عزو اآلايت القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم اآلية، وبينهما نقطتان، ]مثل البقرة: 2[.
* عزو احلديث بذكر املخرج، واملدون احلديثي، والكتاب، والباب، ورقم احلديث.

* حيال على املصادر واملراجع كما يلي:
*عند أول إحالة على املصدر أو املرجع: يذكر اسم املؤلف، مث اسم الكتاب كاماًل، مث اسم احملقق 
)إن وجــد(، مث مــكان النشــر، مث الناشــر، مث رقــم الطبعــة، مث اترخيهــا، مث رقــم اجلــزء والصفحــة، مثالــه: 

ايسني، عبد السالم- تنوير املؤمنات، بريوت، دار لبنان، ط 1، 2003 م، 1/ 8.
* ويف اإلحــاالت املواليــة لنفــس املصــدر يكتفــى بذكــر اســم املؤلــف والكتــاب خمتصــراً، ورقــم اجلــزء 

والصفحــة، مثالــه ايســني، عبــد الســالم- تنويــر املؤمنــات 1/ 8.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
كلمة االفتتاحية

احلمــد هلل رب العاملــني وأفضــل الصــالة وأمت التســليم علــى ســيدان حممــد وآلــه 
وصحبــه والتابعــني وبعــد

فاحلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات، وهــذا كــرم هللا وفضلــه يشــملنا، 
جمللتكــم  الــدويل  التصنيــف  حيمــل  وهــو  وعدانكــم،  الثــاين كمــا  العــدد  ويصــدر 
املرقــاة، ليكــون هلــا ولنــا مــن امسهــا نصيــب إبذن هللا تبــارك وتعــاىل. وحنــن يف هيئــة 
التحريــر، نـَُعــّد احلصــول علــى هــذا التصنيــف، مســؤولية إضافيــة نتحملهــا، ابجتــاه 
احملافظــة علــى جديــة اجمللــة وموضوعيتهــا، وســنلتزم دائمــاً ابملعايــري العلميــة، واملهنيــة 
الــي يتطلبهــا هــذا التصنيــف، بــل لــن نتوقــف عنــد ذلــك، وسنســعى إبذن هللا تبــارك 
وتعــاىل، للحصــول علــى مــكان منافــس، بــني اجملــالت العلميــة احملكمــة، اإلقليميــة 
والدوليــة، ونرجــو هللا أن نتمكــن مــن تتويــج ذلــك ابحلصــول علــى التصنيــف ضمــن 

املؤسســات البحثيــة العامليــة مثــل )ســكوبس( وغــريه.
يصــدر هــذا العــدد وحيمــل يف طّياتــه ســتة مــن البحــوث اجلــادة، ذات األبعــاد 
احلضاريــة والفكريــة، فضــاًل عــن أمهيتهــا العلميــة والبحثيــة، لكاتبيهــا وألمتنــا، بــل 
للنــاس مجيعــاً. فمــن اجلمــع بــني األدلــة عنــد املالكيــة مــن حيــث املفهــوم والشــروط، 
وما يتطلبه هذا األمر من رؤية شاملة يف املذهب، ووقوف على األدلة واستيعاب 
هلــا، ضمــن الفضــاء الرحــب ملذهــب إمــام دار اهلجــرة، إىل تفعيــل دور املســجد 
لــدور  نقلــة نوعيــة  مــن  البحــث  املســتدامة، ومــا حيملــه هــذا  التنميــة  يف حتقيــق 
املســجد يف حيــاة الـــــأمة اليــوم. هــذا املســجد الــذي يــراد هتميــش دوره يف حيــاة 
النــاس، ليصبــح جمــرد تكيــة، أيوي إليهــا الذاكــرون، فيذكــرون هللا، ويعبدونــه يف 
زوااي املســجد الضيقــة، دون أن يكــون لــه امتــداد وأثــر يف واقــع احليــاة، يقــدم هــذا 
البحــث رؤيــة لــدور فاعــل للمســجد، كمؤسســة مــن مؤسســات اجملتمــع، ميكــن 
أن يكــون هلــا دورهــا يف تنميتــه والنهــوض بــه، ومــا أحــرى هــذه املؤسســة أن تســرتد 
دورهــا يف األمــة، بنــاء لألجيــال وصقــاًل لشــخصياهتم وأفكارهــم، كمــا كانــت يف 
لــإدارة، وملتقــى الســتقبال اجلنــد  للجيــش، وداراً  النبــوة األول، منطلقــاً  عهــد 
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العائديــن مــن معاركهــم، وغــري هــذا مــن األدوار املأمولــة للمســجد يف األمــة، والــي 
مــا ضــاع املســجد األقصــى مــن املســلمني؛ إال ألهنــا ُغيَِّبــت. فيــأيت ابحثنــا لريبطنــا 
ابملســجد املفقــود احملتــل، الــذي يتطلــع إلخوانــه مــن املســاجد الثالثــة وغريهــا، 
ويربطنــا مبصطلــح رحــاب املســجد األقصــى ودالالتــه الفقهيــة. فلــوال حيويــة هــذا 
املســجد وقداســته، وأن هللا ابرك فيــه وفيمــا حولــه، مــا كان هلــذه الــدالالت مــن 
حيــاة، حــى يكــون هلــا أحــكام وفقــه، ولكنــه املســجد األقصــى مســرى نبيِّنــا صلــى 
هللا عليــه وســلَّم، ومعراجــه إىل الســماء، وقبلــة املســلمني األوىل، الــذي يتعــرض 
لالعتــداء الصهيــوين الوحشــي وحمــاوالت اهلــدم والتهويــد كل حلظــة وحــني. يف 
جتــاوز لــكل القيــم احلضاريــة واإلنســانية. فتظهــر عــورة هــذا االحتــالل احلضاريــة، 
وجرمــه الــال إنســاين، وأشــد مــا تظهــر إذا مــا قــاراّن بــني معاملــة املســلمني ألهــل 
الذمــة )غــري املســلمني الذيــن عاشــوا يف ظــل الّدولــة اإلســالمية( ومــا انلــوه مــن حــق 
احلفــاظ علــى دينهــم ومعابدهــم وكنســهم دون االعتــداء عليهــا. ليطــرح الباحــث 
أثــر هــذه العالقــة احلضاريــة، الــي تتجلــى يف قيمــة احلــوار معهــم وأثرهــا يف معاجلــة 
ظاهــرة اإلرهــاب، تلــك الظاهــرة الــي نبتــت بشــكل فــجٍّ يف اجملتمــع اإلســالمي، 
حــى يــكاد جيمــع املســلمون علــى أهنــا يف غالبهــا صنيعــة العــدو احملتــل أو داعميــه 
مــن الغــرب. رغبــة يف تشــويه اإلســالم مــن جهــة، ودفــع النــاس لالنفضــاض مــن 
حولــه، وإجيــاد املــربرات لضــرب املســلمني، وحماولــة القضــاء عليهــم، نعــم إن عالقــة 
اإلســالم احلضاريــة أبهــل الذمــة، ودعوتــه للحــوار معهــم، هلــا مــا هلــا مــن اآلاثر 
اإلجيابيــة عليهــم وعلــى اجملتمــع اإلســالمي. فيغــدو اجملتمــع اإلســالمي هــادائً منتجــاً 
حيــوايً مؤثــراً. ولعــل مــن حماســن األقــدار أن نقــف يف عــددان هــذا علــى منهــج 
علــم مــن أعــالم تفســري القــرآن الكــرمي، كمنجــز مــن منجــزات أبنــاء هــذه األمــة، 
يف دوراهنــا حــول كتاهبــا القــرآن وتفاعلهــا معــه، وأتثــريه فيهــا، كمــا يعــرض أحــد 
األحبــاث لنمــوذج مــن منــاذج التعليــم الرتاثيــة يف أمتنــا، وهــو التعليــم مــن خــالل 
الكتاتيــب، ويــدرس اجلزائــر بلــد العلمــاء والشــهداء منوذجــاً، يف إشــارة إىل حيويــة 
هــذه األمــة، وأثــر التعليــم فيهــا، خاصــة تعليــم القــرآن الــذي هــو مــادة التعليــم 
األساســية يف الكتاتيــب، إىل جانــب غــريه مــن العلــوم، ومــا كان لألمــة أن تســتعيد 
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دورهــا، ومكانتهــا بغــري هــذا القــرآن، وبغــري املســجد قلبهــا النابــض، وبغــري العلــم 
والتعلــم درابً للنهــوض ومنهــج حيــاة وعنــوان حضــارة.

فنحــن نطــوف معكــم قــرّاءان وابحثينــا األعــزاء، يف عــدد يتضمــن مجلــة مــن معــامل 
هنضــة األمــة، وإن مل نقصــد ترتيبــه كذلــك وال ســعينا لــه، ولكنهــا الرســالة احليــة الــي 
حنمــل بفضــل مــن هللا تعــاىل، واألمــة الــي إليهــا ننتمــي، والــي تســعى هيئــة علمــاء 
فلســطني يف اخلــارج، إىل اســتعادة دورهــا الــرايدي الرســايل، أمــاًل يف االرتقــاء حباهلــا 

لندخــل األقصــى حمــرراً إبذن هللا.
وال يفوتين يف هذا املقام أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير لباحثينا الكرام على 
مهَّتهــم، وثقتهــم مبجلتنــا، والشــكر موصــول لألســاتذة احملكمــني علــى جهودهــم يف 
قــراءة هــذه البحــوث وغريهــا واحلكــم عليهــا، كمــا ال يفوتــين أن أقــدر عاليــاً اجلهــد 
الــذي يبذلــه إخــواين العلمــاء أعضــاء هيئــة التحريــر متطوعــني ال يبغــون األجــر إاّل 

مــن هللا تعــاىل، فأســأل هللا أن جيزيهــم خــري اجلــزاء.
كمــا ال يفوتــين أن أدعــو الباحثــني الكــرام، وأعضــاء هيئــة علمــاء فلســطني يف 
اخلــارج وغريهــم مــن العلمــاء واحملبــني، إىل تقــدمي نصحهــم، واقرتاحاهتــم، رغبــًة يف 

تطويــر جملتهــم حــى نرتقــي أبدائنــا دائمــاً، وهلــم مّنــا خالــص الدعــاء مقدمــاً.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

رئيس هيئة التحرير
أ. د. عبد اجلبار سعيد





 اجلمع بني األدلة عند املالكية، مفهومه،
ورشوطه، ومسالكه، وتوسعهم يف األخذ به

د. مراد اشهيلي*

امللخص

يهــدف البحــث إىل حتديــد مفهــوم: "اجلمــع بــني األدلــة الشــرعية"، ومقارنــة تعريفــات بعــض املعاصريــن، 
اختيــار تعريفــاً مناســباً للمصطلــح، وبيــان شــروط املالكيــة للقــول ابجلمــع بــني األدلــة، وتتبــع البحــث مســالك 
املالكيــة يف التوفيــق واجلمــع بــني األدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض، ونفــي الشــبهة املثــارة حــول املذهــب املالكــي 
األحاديــث  مــن  الكثــري  رد  التشــدد  هلــذا  ونتيجــة  األدلــة،  بــني  القــول ابجلمــع  ابلتشــدد يف  الــي وصمتــه 
الصحيحــة، وبيــان بطالهنــا وهتافتهــا وافتقارهــا إىل أدلــة تســتند إليهــا، وبــني ابألدلــة حــرص املالكيــة علــى 

اجلمــع والتوفيــق بــني األدلــة.

The research aims at defining the concept of "combining the legal evidence"، compar-
ing the definitions of some contemporary، selecting an appropriate definition of the 
term، and stating the conditions of the owner to say the evidence. The research follows 
the ownership methods in conciliation and the combination of evidence، Which he stig-
matized to say in the combination of evidence، and as a result of this hardness، many 
of the correct hadiths، and the statement of the invalidity and lack of evidence and lack 
of evidence based on them، and evidence evidence of the concern of the Maalikis to 
combine and reconcile the evidence.

* موظــف لــدى وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية املغربيــة، اتريــخ اســتالم البحــث 2018/10/15م، واتريــخ قبولــه 
للنشــر 2018/11/29م.
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مقدمة
احلمــد هلل محــًدا يليــق جبالل وجهــه وعظيــم ســلطانه، ومجيــل إحســانه ومتــام 
إنعامــه، والصــالة والســالم علــى أفضــل خلقــه وإمــام أنبيائــه، وعلــى آلــه وأصحابــه، 

والتابعــني هلــم إبحســان إىل يــوم لقائــه. وبعــد:
القــدر،  العظيمــة  املباحــث األصوليــة  مــن  التعــارض والرتجيــح  فــإن مبحــث 
واخلطــرية األمــر، واجلليلــة الشــأن، قعَّــد فيهــا األصوليــون كعادهتــم قواعــد عامــة 
كليــة، ومل يتعرضــوا للتفصيــالت واجلزئيــات، وخاصــة قاعــدة اجلمــع والتوفيــق بــني 
األدلــة، فمــا بســطوا القــول فيهــا، وال أطنبــوا فيهــا الــكالم...؛ ألن هــذا ليــس مــن 
صميــم عملهــم، وال جمــال اشــتغاهلم؛ ألن شــغلهم هــو وضــع قواعــد كليــة عامــة، 
تســهل علــى الفقيــه عملــه يف اســتثمار األدلــة الشــرعية، وتنزيلهــا علــى الوقائــع 
اجلزئيــة، فتــوىّل فقهــاؤان األجــاّلء مبختلــف مدارســهم ومذاهبهــم بيــاَن مــا أمْجلــه 
األصوليــون، وتفصيلــه يف قواعدهــم األصوليــة العامــة؛ بيــااًن عمليًّــا، فاســتثمروا هــذه 
القواعــد يف نظرهــم لألدلــة وتنزيلهــا علــى واقــع حيــاة املكلفــني اْلَمعيــش، ومــن مجلــة 
هــذه األدلــة مــا قــد يبــدو للناظــر أهنــا متعارضــٌة فيمــا بينهــا، ينفــي بعُضهــا مــا قــد 
يثبتــه اآلخــر، فأبــدع فقهــاؤان -رمحهــم هللا- وتفنَّنــوا يف وجــوه اجلمــع بــني األدلــة 

ومســالكه؛ إعمــااًل لقاعــدة: »األصــُل يف األدلَـّـة اإلْعمــاُل ال اإلمْهــاُل«)1(.
فــكان منهُجهــم هــذا خليًقــا أبن حيظــى بعنايــة الدارســني والباحثــني املعاصريــن، 
وهــو مــا حــدث ابلفعــل إذ قامــت دراســاٌت وحبــوث معاصــرة خاصــة مببحــث 

جيــح«)2( »التَّعــاُرض والرتَّ

هناية الســول شــرح منهاج الوصول جلمال الدين اإلســنوي 268/2 نشــر دار الكتب العلمية،   )1(
ط 1 ســنة 1420هـــ 1999م، والتقريــر والتحبــري يف أصــول الفقــه البــن أمــري احلــاج 194/2 

نشــر دار الفكــر ســنة 1417هـــ 1997م.
البحوث والدراسات الي وقفت عليها يف هذا املوضوع هي:  )2(

ـ التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي حملمد إبراهيم احلفناوي  
ـ التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية حبث أصويل مقارن ابملذاهب اإلسالمية املختلفة لعبد اللطيف الربزجني  

ـ منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي لعبد اجمليد السوسوة.  
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غــري أن هــذه الدراســات وتلــك البحــوث كلهــا دراســاٌت عامــة أصوليــة فقهيــة 
حديثيــة ...، مل تفــرد منهــا دراســة واحــدة لتـَتـَبُّــع وتلمــس منهــج مذهــب فقهــي 
معــني مــن مذاهبنــا الفقهيــة وإبداعاهتــا يف ابب التعــارض والرتجيــح، ومــع ذلــك 
فهــي جهــود مباركــة حممــودة ينبغــي أن ُتشــكر، وفيهــا فوائــُد ال ينكرهــا إال مكابــر، 
ـــــ موضــوع  املوضــوع  هــذا  لــو درس  وأبلــغ وأمتَّ  أكــرَب  الفائــدة ســتكون  أن  غــري 
التعــارض والرتجيــح ـــــــ مــن جانبــه الفقهــي اخلــاص مبذهــٍب مــن املذاهــب الفقهيــة 
املعتــربة، حــى يتســى لنــا الوقــوُف أواًل علــى َمناهجهــم، واالســتفادة منهــا اثنيًــا.

فــكان هــذا الســبب دافًعــا يل وحافــزًا علــى ختصيــص دراســة مقتضبــة ملنهــج مدرســة 
فقهيــة مــن مدارســنا العريقــة يف اجلمــع والتوفيــق بــني األدلــة الــي تظهــر عنــد اَبِدئ 
الــرأي أهنــا متعارضــة، وهــي املدرســة املالكيــة، بعنــوان: »اجلمــُع بــني األدلــة يف 

ــعهم يف األخــذ بــه«  املذهــب املالكــي مفهوُمــه، وشــروطُه، ومســالُكه، وتوسُّ
ــس مْنهــج املالكيــة املتفــّرِد يف التعامــل مــع األدلــة  فجــاء هــذا البحــُث؛ حماولــًة لتلمُّ
الــي ظاهرهــا التعــارض، وإبــرازًا ملعــامل هــذا املنهــج الــذي رمبــا خفــي علــى بعــض 
ر بينهــم مــن  الباحثــني)1( حــى حَكــم علــى املالكيــة خبــالف مــا ُعــرف عنهــم، وشــهِّ

التعامــل مــع األدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض.
إشكاليُة البحث وأسئلته:

فما هو مفهوم اجلمع والتوفيق بني األدّلة؟ - 
ومــا هــي الشــروط املْشــرتطة يف األدلــة الــي يُقــال ابجلمــع بينهــا؟ ومــن يتــوىّل  - 

عمليــة اجلمــع هاتــه؟
وما هي مسالُك اجلمع، ووجوُهه الي عِمل هبا املالكية؟ - 
األدلــة  -  بــني  ابجلمــع  القــول  يف  ومتشــدِّدون  مَضيِّقــون  فعــاًل  الكيــة 

َ
امل وهــل 

ذلــك؟ خــالُف  األمــر  واقــع  أنَّ  أم  املتعارضــة؟ 
فكانــت الدراســة إجابــًة عــن هــذه التَّســاؤالت، وإيضاًحــا هلــذه اإلشــكاالت، لــذا 

آثــرت أن أتنــاوَل هــذا املوضــوع يف:
سيأيت نقل أقواهلم يف املبحث الرابع.  )1(
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مقدمة
ــريعة، ومــا  ومتهيــد: ذكــرُت فيــه األدلــة علــى نْفــي التعــارض بــني نصــوص الشَّ

ــم. ُتَوهَّ
قعــده علمــاؤان مــن قواعــد لدفْــع التعــارض امل

وأربعة مباحَث:
املبحث األول: مفهوُم اجلَمع بني األدلة.

املبحث الثاين: شروُط اجلمع بني األدّلة عند املاِلكية.
املبحــث الثالــث: أْوجــه اجلمــع، ومســالُك التأليــف بــني األدلــة الــي ظاهرهــا 

التَّعــارض عنــد املالكيــة.
املبحــث الرابــع: توسُّــع املالكيــة يف اجلمــع بــني األدلــة، ودرُء شــبهة تشــدُّد 

مذهبهــم يف قَبــول اجلمــع بــني األدلــة.
اخلامتة: وتشتمل على أهم النتائج.

متهيد
اجلمــُع بــني األدلَـّـة الشــرعية َضــْرب مــن ضــروب نفــِي التَّعــارض عــن الشــريعة 
اإلســالمية الغــرَّاء، الــي نزلــت مــن عنــد أْحكــم احلاكمــني، فجــاءت أحكاُمهــا 
متَّســَقة ومتآلفــة متكاملــًة، ونزَّههــا وصاهنــا عــن أي تعــارٍض أوتضــادٍّ أوتنــاٍف بــني 
ِ لََوَجــُدوا ِفيــِه اْخِتالفــاً  أحكامهــا، ﴿أََفــال يَتََدبّـَـُروَن اْلُقــْرآَن َولـَـْو َكاَن ِمــْن ِعْنــِد َغْيــِر الّلَ

َكِثيــراً﴾ ]ســورة النســاء اآليــة82[.
ومســألُة نفــي التعــارض بــني أحــكام الشــريعة ممــا اتفَّقــت عليــه أقــواُل العلمــاء، 

وتواطَــَأت عليــه كلمُتهــم، واْجتمــع عليــه أمُرهــم.
قــال اإلمــام الّشــافعي: »ال يصــحُّ عــن النــي  أبــًدا حديثــان صحيحــان 
متضــاّدان، ينفــي أحدمهــا مــا يْثبتــه اآلخــر، مــن غــري جهــة العمــوم واخلصــوص، 

واإلمجــال والّتفســري إال علــى وْجــه النســخ.«)1(

البحر احمليط يف أصول الفقه - الزركشــي 411/4، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه حممد اتمر   )1(
ط دار الكتــب العلميــة ســنة 2000.
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ــا قاطًعــا وجــود تعــارٍض حقيقــي بــني  ونفــى اإلمــاُم أبــو إســحاق الشــاطي نفًي
األحــكاِم الشــرعية يف الواقــع ونفــِس األمــر، وإمنــا مــردُّ ذلــك إىل ِقَصــر الناظــر يف 

األحــكام الشــرعية الــذي قــد يتوهــم وجــود الّتعــارض بينهــا.
ــريعة فأدلَّتهــا عنــده ال  قــال اإلمــام الشــاطي: »كل مــن حتّقــق أبصــول الشَّ
تــكاُد تتعــارض...؛ ألن الشــريعَة ال تعــارض فيهــا البتّــة، فاملتحقِّــق هبــا متحقــٌق مبــا 
ــَزم أن ال يكــون عنــده تعــارٌض، ولذلــك ال جتــد البتَّــة دليلــنْي أمجــع  يف األمــر، فيْل
املســلمون علــى تعارضهمــا حبْيــث وجــب عليهــم الُوقــوُف، لكــن ملــا كان أفــراُد 
اجملتهِديــن غــرَي معصوِمــني مــن اخلطــأ؛ أْمكــن التعــارُض بــني األدلــة عندهــم«)1(.

ويزيد هذا املعى تقريرًا وأتكيًدا وبيااًن فيقول: »الّتعارض إما أن يعترَب من جهة 
مــا يف نفــِس األمــر، وإمــا مــن جهــة نظــر اجملتهــِد، أّمــا مــن جهــة مــا يف نفــس األمــر، 

فغــرُي ممكــن إبطــالق... وأّمــا مــن جهــة نظــر اجملتهــِد فممكــٌن بــال خــالف«)2(. 
 فالتعــارُض بــني األدلّــة ال وجــوَد لــه يف شــريعتنا، وغــري ممكــن تصــوُّرُه يف حقيقــة 
ــُدو للناظــر يف األدلَّــة الشــرعية وجــوَد تعــارٍض بينَهــا؛ لطَِبيعتــه  األمــر، لكــن قــد يْب

البشــريّة الــي ُجِبلــْت علــى حَمْدوِديــة الَفْهــم، وقلَّــة الِعلــم، ومصاحبــِة اخلطــأ.
ودفًعــا هلــذا التَّعــارض الظّاهــر بــني األحــكام الّشــرعية الــِذي قــد يتخّيلــه الناظــُر 
فيهــا ويتومّهــه، قعَّــد علمــاؤان األجــاّلء قواعــَد أربــع جعلوهــا مســاِلك للّتعامــل مــع 
األحــكام الّشــرعية الــي ظاهُرهــا التعــارض؛ لــدرء هــذا التعــارض املتَوّهــم، وتنزِيــه 
الشــريعة عنــه، وحــى يطابــَق ظاهــُر األحــكام واقــَع األمــر وحقيقتَــه، وهــذه املســالُك 
األربعــة اتّفــق العلمــاء علــى األخــذ هبــا يف اجلُملــة، وإن اختلفــوا فيمــا بينهــم يف 

تقــدمي َمســلك وأتخــرِي آخــر، فهــم متَّفقــون يف عَدِدهــا وأنَواعهــا.
قــال الباجــي حمــّدًدا هــذه املســالك، وتْرتيبهــا عنــد املالكيــة واجلُمهــور: »إذا 
تعــارض لفظــان علــى وجــٍه ال ميكــن اجلمــُع بينهمــا، فــإْن ُعلِــَم الّتاريــخ فيهمــا ُنســخ 
ــر، وإن ُجهــل ذلــك نُظــر يف ترجيــح أحدمهــا علــى اآلخــر بوجــه  املتقــدِّم ابملتأخِّ
املوافقــات يف أصــول الشــريعة - أيب إســحاق الشــاطي 294/4 تعليــق عبــد هللا دراز، دار   )1(

العــريب ط 2 ســنة 1395هـــ 1975م. الفكــر 
املوافقات 294/4.  )2(
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مــن وجــوه الرّتجيــح، فــإن تعــّذر الرتجيــح يف أحدمهــا تُــرك الّنظــر فيهمــا، وُعــدل إىل 
ســائر أدلّــة الشــرع«)1(.

لطــرق دفــع  الســادة احلنفيّــة  ترتيــب  عــن  الّشــكور متحــّداثً  ابــن عبــد  وقــال 
التعــارض بــني األحــكام الّشــرعية: »...وُحكُمــه - أي التعــارض - النســُخ إن 
ُعلم املتأّخر، وإال فالرتجيُح إن أْمكن، وإال فاجلمُع بَقْدر اإلمكان، وإن مل مُيكن 
َتَســاقطا، فاملِصــري يف احلادثــة إىل مــا دوهنمــا إن ُوجــد، وإال فالعَمــل ابألصــل«)2(.

هذه القواعُد حسب ترتيب املالكية واجلمهور:
أ ــ اجلمُع بني األدلة والتوفيق بيَنها.

ب ــ نسُخ الدليل املتقّدم ابلدليل املتأّخر عند تعذر اجلمِع بني األدلة املتعارضة.
ج ــ الرتجيُح بني األدلَّة الي ظاهرها التعارض بَضرب من ضروب الرّتجيح.

دـ ـــ القــول بَتَســاقط األدلــة، عندمــا يتعــّذر علــى اجملتهــد اجلمــُع بــني األدلــة، ومل يتَســّن 
لــه الوقــوُف علــى اترخيهــا ملعرفــة املتقــّدم مــن املتأخــر ليقــول ابلنســخ، وتتســاَوى عنــده 
األدلّــة هاتــه يف القــّوة حبيــث يتعــّذر معهــا الرتجيــح بينهــا، فَيقــول بَتســاقط األدلــة الــي 

ظاهرهــا التعــارض، ويبحــث عــن ُحكــم املســألة يف دليــل أو أدلّــة أخــرى.
ــة الشــرعية وجــٌه مــن ُوجــوه دْفــع  مــن خــالل مــا تقــّدم نُــدرك أن اجلمــَع بــني األدّل

التعــارض عــن الشــريعة الغــرّاء. 
املبحث األول: مفهوُم اجلمع بني األدّلة.

للوقــوِف علــى معــى عبــارة اجلمــِع بــني األدلــة علينــا أن نُفــكِّك ُجزئيــات هــذا 
املرّكــب اإلســنادي، والُوقــوف علــى املعــى الّلغــوي لــكل مفــردة مــن مفرداهتــا، مث 
نُعِقبهــا بتعريــف هــذه املفــردات حالــة كوهنــا مرّكبــة، والــذي يُهمنــا مــن مفــردات هــذا 

املركــب هــو كلَمــي: »اجلمــع واألدلــة«.
ينظــر إحــكام الفصــول يف أحــكام األصــول - أيب الوليــد الباجــي ص 741 حتقيــق عبــد اجمليــد تركــي،   )1(
طبعة دار الغرب اإلسالمي، ط 2 سنة 1415 هـ 1995 م واإلشارة يف أصول الفقه للباجي أيضا، 

ص 62 حتقيق حممد حســن إمساعيل، ط 1 دار الكتب العلمية ســنة 1424 هـ 2003 م .
مســلم الثبــوت مــع شــرحه فواتــح الرمحــوت- حمــب هللا بــن عبــد الشــكور 192-189/2 ،   )2(

حتقيــق عبــد هللا حممــود، نشــر دار الكتــب العلميــة ســنة 1423هـــ 2002م.
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اجلمع لغة:
اجلمــع يف اللغــة مصــدر قولــك مَجعــت الشــيء أمجُعــه)1(، ومعنــاه: ضــّم الشــيء 
بعضــه إىل بعــض، وقــد خيتــص هــذا الضــمُّ ابألشــياء املتفّرقــة واملتناثِــرة علــى وجــه 
يَصــريِّ الشــيء املتفــرق متآلًفــا، ولــذا يقــال: »مجــع الشــيء املْفــرتق فاجتمــع«)2(، أو 

»َضــمُّ مــا مــن شــأنه االفــرتاق والّتناثــر وأتليفــه، وإن مل جُيعــل كالشــيء الواحــد«.)3(
األدلة لغة:

، ويطلق يف اللغة ويراد به: األدلة مجع دليل، والدليل، اسم فاعل من دلَّ يُدلُّ
أ - املرشــُد والكاشــف واهلــادي، قــال الفيومــي: » ... والّدليــل الــدال، وقــد دلَّــه 
علــى الطريــق يُدلُـّـه َداللــة، وِداللــة، وُدُلولــة«)4(، ويقــال: »دلــه علــى الشــيء ... 

فانــدلَّ ســدَّده إليــه«)5(.
ب- مــا يقــع بــه اإلرشــاد واالهتــداُء، قــال مرتضــى الزبيــدي: » الدليــل: املرشــد 

ومــا بــه اإلرشــاد«)6(
ج- األَمــارة والعالمــة يف الشــيء، قــال ابــن فــارس: »والدليــل األمــارة يف الشــيء، 

وهــو بــني الدَّاللــة والدِّاللــة... أو إابنــة الشــيء أبمــارة تتعلَّمهــا«.)7( 
فالدليــل يف اللغــة إذن يُطلــق علــى املرشــد واهلــادي، وعلــى الطّريقــة الــي يتِــم هبــا 
كشــُف األشــياء وجالؤهــا وتْبيينهــا، وعلــى األَمــارات والعالمــات الــي ُيســَتدل هبــا 

عــن األشــياء املبحــوث عنهــا.
الغفــور، ط 4 ســنة  عبــد  أمحــد  بتحقيــق  مــادة: »مجــع«،  اجلوهــري  نصــر  الصحــاح - أيب   )1(

للماليــني. العلــم  دار  1987م  1407هـــ 
خمتــار الصحــاح - حممــد بــن أيب بكــر الــرازي مــادة: » مجــع«، ط 1 ســنة 1428هـــ 2007 م   )2(

دار الســالم.
معجــم مقاييــس اللغــة - ابــن فــارس، حتقيــق عبــد الســالم هــارون، نشــر دار الفكــر ســنة 1399هـــ   )3(
1979م، ولســان العــرب البــن منظــور، ط 3 دار صــادر ســنة 1414هـــ، واتج العــروس مــن 
جواهــر القامــوس - مرتضــى الزبيــدي، نشــر دار اهلدايــة، بــدون اتريــخ، والتوقيــف علــى مهمــات 
التعاريــف - عبــد الــرؤوف املنــاوي، ط 1 ســنة 1410هـــ 1990م عــامل الكتــب مــادة: »مجــع«.
«، نشر دار الكتب العلمية. املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري – الفيومي، مادة: »دلَّ  )4(

.» لسان العرب مادة: » دلَّ  )5(
.» اتج العروس مادة: » دلَّ  )6(

.» معجم مقاييس اللغة مادة: » دلَّ  )7(
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وهــذه املعــاين ُروعيــت كلهــا يف معــى الّدليــل االصطالحــي لــدى األصوليــني؛ ألن 
املعــايَن اللغويــة لأللفــاظ هلــا ارتبــاط وثيــٌق ابملعــاين االصطالحيــة يف الغالــب األعــّم.

الدليل يف االصطالح:
لــدى  املتــَداَول  التعريــف  أن  إال  متعــّددة،  بتعريفــات  الدليــل  األصوليــون  عــرَّف 
متأخــري علمــاء األصــول والــذي اســتقّر عليــه الــّدرس األصــويل لتعريــف الدليــل 
هــو قوهلــم: »الدليــل مــا ميكــن التوّصــُل بصحيــح الّنظــر فيــه إىل مطلــوٍب خــربي«)1(.

فالدليــل كمــا جــاء يف التعريــف وســيلة وطريقــة إىل معرفــة األشــياء الــي يُنظــر فيهــا 
ويُبحــث عنهــا، فهــو مرشــد وهــاٍد إىل املعرفــة؛ ملــا اشــتمل عليــه مــن أَمــارات وعالمــات.

معىن اجلمع بني األدلة ابعتباره مركباً إسنادايً:
مل أعثر لعلمائنا القدامى على تعريٍف للجمع بني األدلَّة الشرعية، وحاول عدٌد من 
الباحثني املعاصرين الذين تعّرضوا يف حبوثهم ودراساهِتم للمبحث األصويل: »التعارض 
والرتجيــح بــني األدلــة« وضــَع تعريــف ملعــى اجلمــع بــني األدلّــة، أُســوق تعريفاهتــم أواًل 
واالعرتاضــات الــي مُيكــن أن تـُـورَد عليهــا، مبيـّنًــا وجــوه القصــور الــي الحــت يل يف هــذه 

التعريفــات، مث أذكــر تعريًفــا رأيــت أنــه جامــٌع مانــع ملفهــوم اجلمــع بــني األدلــة.
تعريف عبد اجمليد السُّوسوة للجمع بني األدلة:- 1

عّرف عبد اجمليد السوسوة اجلمع والّتوفيق بني األدلة بقوله: »بياُن التآلف بني 
ما ظاهره التَعارض من األحاديث، وذلك ابجلمع بينها؛ ليعمَل هبا مًعا«.)2(

وجه االعرتاض على التعريف:
ــة  تعريــُف األســتاذ السوســوة تعريــف خــاّص ابجلمــع بــني نــوع مــن أنــواع األدّل
الشــرعية، وهــو اجلمــُع بــني األحاديــث الــي ظاهرهــا التعــارض، فهــو تعريــٌف خــاص 

بنــوع مــن األدلّــة الّشــرعية، وال يعمُّهــا مجيعهــا.
حاشــية حســن العطــار علــى شــرح اجلــالل احمللــي جلمــع اجلوامــع 167/1 نشــر دار الكتــب   )1(
العلميــة ســنة  الكتــب  دار  اجلرجــاين ص 181 ط 1  التعريفــات -  بــدون اتريــخ،  العلميــة 
1403هـــ 1983م، الكليــات- أيب البقــاء الكفــوي ص 686 حتقيــق عــدانن درويــش وحممــد 

الصــري، نشــر مؤسســة الرســالة.
منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلســالمي - عبد اجمليد السوســوة،   )2(

ص 144 ط 1 سنة 1418هـ 1997م دار النفائس األردن.
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تعريف عبد اللطيف الربزجني للجمع بني األدلة: - 2
عــّرف الربزجنــي اجلمــع بــني األدلــة قائــاًل: »... وأّمــا ـ أي: اجلمــع ـ اصطالًحــا: 
فاجلمــُع بــني املتعارَضــني، وأتويــُل املختلَفــني، والتوفيــق بينهمــا، والتخلُّــص مــن 

التعــارض، ودفُعــه بينهــا«)1(.
االعرتاضات على التعريف:

أن الربزجنــي وقــع يف دوٍر وتَسْلســل كمــا يف اصطــالح املناطقــة، حيــث عــّرف  - 
جمهــواًل وهــو مصطلــح: »اجلمــع« الــذي ِســيق لــه التعريــف، مبجهــول مثلــه وهــو 

قولــه: »فاجلْمــع بــني إخل«.
تعريفــه غــري مانــٍع مــن دخــول غــري املَعــرَّف – اجلمــع- يف التعريــف، حيــث  - 

مل يبــني مثــرَة هــذا التأويــل بــني املختلفــني، وال مســلَك دفــع التعــارض بــني األدلــة 
والتخلُّــص منــه، هــل ابلعمــل ابألدلــة املتعارضــة كلِّهــا وعــدم إمْهــال بعضهــا؟ أم 

بنســِخ املتأّخــر للمتقــدم منهــا؟ أم برتجيــح بعضهــا علــى بعــض؟
وعــرف حممــد إبراهيــم احلفنــاوي اجلمــع بــني األدلــة بقولــه: » اجلمــع اصطالًحــا - 3

نقليــة،  أو  الشــرعية، ســواء كانــت عقليــًة  األدلّــة  بــني  الّتوافــق واالئتــالف  بيــان 
وإظهــاُر أن االختــالَف غــري موجــود بينهمــا حقيقــًة، وســواء كان ذلــك البيــاُن 

بتأويــل الطّرفــني أو أَحدمهــا«)2(.
أوجه االعرتاض على تعريف احلفناوي:

ً وهــذا التعريــُف  -  أنــه طويــٌل، والتعريفــات ينبغــي أن تكــون عبارهتــا حمــرَّرًة موجــزة،
أشــَبه ابلشــرح منــه إىل التعريــف.

بــني  -  واالئتــالف  التوافــق  »بيــان  بعبــارة:  تعريَفــه  اســتهل  حيــث  تكــراٌر،  فيــه 
األدّلــة«، مث عــاد مــرة أخــرى وذكــَر يف أثنــاء التعريــف عاطًفــا علــى املعــى األول: 
»وإظهــار أن االختــالف غــرُي موجــود«، فهــذا تكــرار أغنــت عنــه عبــارة: »بيــان 

التعــارض والرتجيــح بــني األدلــة الشــرعية حبــث أصــويل مقــارن ابملذاهــب اإلســالمية - عبــد   )1(
العلميــة 1413هـــ 1993م. الكتــب  دار  الربزجنــي 211/1 ط 1  اللطيــف 

التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي - حممد إبراهيم احلفناوي338/1   )2(
ط 2 سنة 1408هـ 1987م دار الوفاء املنصورة.
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التوافــق واالئتــالف«؛ ألن هبــذا البيــان يُدفــع وْجــه التعــارض بــني األدلــة الظاهــِر 
للّناظــر ألول َوهلــة، فــال حاجــة لذكــره اثنيًــا.

التعريــف املختــار: بعــد اســتعراضنا لتعريفــات الباحثــني للجمــع بــني األدلــة، وذكــِر 
املالحظــات واالعرتاضــات، وأوُجــه القصــور الــي الحــت لنــا عليهــا، ميكننــا أن 

نُصــوغ تعريًفــا رأينــا أنــه حمــرٌَّر ملصطلــح اجلمــع بــني األدلــة الشــرعية فأقــول: 
اجلمــع بــني األدلــة الشــرعية هــو: »بيــاُن ســبل االئتــالِف بــني األدلــة الشــرعية 
ــا ولــو مــن وجــٍه«.  الــي ظاهُرهــا التعــارض علــى وجــٍه يــؤّدي للعمــل هبــا مجيًع

حتليل مفردات التعريف:
قولنا: » بيان«، جنس مشل كل أنواع البياانت.

وعبــارة: »ســُبل االئتــالف«، قيــد خــرج بــه مــا عــداه مــن البيــاانت األخــرى؛ كبيــان 
نســخ إحــدى األدلــة املتعارضــة، أو بيــان وجــِه الرتجيــح بــني األدلــة املتعارضــة...

وعبــارة: »األدلــة الشــرعية«، قيــد أخــرج األدلــة األخــرى غــري الشــرعية، األدلَـّـة 
العقليــة. العاديــة، واألدلــة احلّســية، واألدلــة 

وعبــارة: »ظاهرهــا التعــارض«، قيــد أخــرج األدلــة الشــرعية الــي ال تعــارض بينهــا، 
فهــي أدلــة متآلفــٌة، ال حتتــاج لبيــان وجــه توافقهــا.

عنــد  يعــرف  مــا  أخــرج  قيــد  هبــا مجيًعــا«،  للعمــل  يــَؤّدي  وعبــارة: »علــى وجــه 
أو  إحداهــا،  وإمهــال  بينهــا  الّتخيــري  أو  املتعارضــِة،  األدلــة  بتســاقط  األصوليــني 
الرتجيــح بينهــا، أو القــول بنســخ بعضهــا، عندمــا يتعــذر علــى اجملتهــد اجلمــُع بينهــا 

بوجــٍه مــن الوجــوه. 
املبحث الثاين: شروط اجلمع بني األدلة عند املالكية

ـُـرَاد اجلمــع بينهــا شــروطًا ال بــد مــن  اشــرتط العلمــاء يف األدلــة الّشــرعية الــي يـ
توفُّرهــا فيهــا، فليســت األدلــُة كلهــا يف منزلــة متســاوية، وعلــى وزن واحــد يف القــّوة 
يــة والربهــان، وليــس  والوضــوح، كل دليــل يْقــوى علــى معارضــة دليــل آخــر يف احُلجِّ
فليســت األدلــة  يقــوَم بعمليــة اجلمــع هاتــه،  الدليــل يســتطيع أن  كل انظــر يف 
كأَلً مباًحــا لــكل أحــٍد يتصــرف فيهــا كيــف يشــاء حســب هــواه وِمزاجــه، بــل 



21 جملة املرقاة السنة الثانية جملد2 العدد الثاين 1440ه/2019م

األمــر مقصــوٌر علــى خاصــة النــاس الذيــن توفّــرت فيهــم أوصــاف، وامتَلكــوا أســبااًب 
أّهلتهــم للنظــر يف الدليــل، واســتجمعوا شــرائَط االجتهــاد وأدواتِــه.

من أجل هذا وضع العلماء شروطًا للقول ابجلمع بني األدلة، وهي:
ثبــوُت احُلجيــة لــكل واحــد مــن األدلــة املتعارضــة، واحلجيــة يف الدليــل تثبــت - 1

عنــد املالكيــة ابجتمــاع أمــور فيــه)1(:
أ ــــ صحــةُ النقــل فيــه، وهــذا خــاص ابحلديــث؛ ألن القــرآَن الكــرمي طريقــة نقلــه قطعيــٌة 
جممــع عليهــا بــني املســلمني، ويُقَصــد بصحــة النقــل أن يكــون الدليــل داخــاًل يف دائــرة 
املقبُــول املعلومــة عنــد احملدِّثــني، وال يشــرتط املالكيــة للجمــع بــني األدلــة املتعارضــة 
تســاويها يف الُقوة)2(، كما اشــرتطه احلنفية)3(، وبعض الشــافعية،)4( بل يكفي أن يكون 
الدليُل مقبواًل غري مردود، فال مجع بني الدليل اْلَمرضي املقبول، وبني الدليل املرفوض 

املــردود إذا تعارضــا، بــل يعمــل ابلدليــل املقبــول، ويهمــل الدليــل املــرُدود.
ب- وضــوُح داللــة الدليــل يف املســألة الــي ُيســتدل بــه عليهــا بوجــه مــن أوجــه 
الّداللــة املعروفــة، أمــا إذا تعــارض دليــالن أحدمهــا واضــُح الداللــة يف املعــى املــراد، 
واآلخــر غــري متَِّضــح الداللــة فيــه؛ فإنــه يعمــل ابلدليــل الواضــح الداللــة يف املســألة، 

ويهمــل الدليــل اخلِفــي الداللــة يف املعــى املــراد.
قــال أبــو عبــد هللا التلمســاين: » اعلــم أن األصــل النقلــي يشــرتط فيــه أن يكــون: صحيــح الســند إىل   )1(
الشــارع صلــوات هللا عليــه، متضــح الداللــة علــى احلكــم املطلــوب، مســتمر اإلحــكام« . مفتــاح الوصــول 

إىل بنــاء الفــروع علــى األصــول – الشــريف التلمســاين ص 16 ط دار الرشــاد احلديثــة.
قــال إبراهيــم العلــوي الشــنقيطي: » وإن أمكــن اجلمــع والرتجيــح؛ فاجلمــع أوىل منــه، ألن العمــل   )2(
ابلدليلــني ولــو مــن وجــه أوىل مــن إلغــاء أحدمهــا« نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود 179/2 ط 

2 دار الكتــب العلميــة ســنة 1426هـــ 2005 م.
احلنفيــة يقدمــون قاعــدة الرتجيــح علــى قاعــدة اجلمــع بــني األدلــة يف ابب التعــارض، قــال ابــن   )3(
عبــد الشــكور: »وحكمــه ـ أي التعــارض ـ النســخ إن علــم املتأخــر، وإال فالرتجيــح إن أمكــن، 
وإال فاجلمــع بقــدر اإلمــكان، وإن مل ميكــن تســاقطا، فاملصــري يف احلادثــة إىل مــا دوهنمــا إن 
وجــد، وإال فالعمــل ابألصــل«. مســلم الثبــوت مــع شــرحه فواتــح الرمحــوت- حمــب هللا بــن عبــد 

الشــكور 189/2ـ192
قــال الزركشــي: » أمــا شــروطه ـ أي التعــارض ـ فمنهــا التســاوي بــني الكتــاب وخــرب الواحــد...   )4(
ومنهــا التســاوي يف القــوة«. البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه - الزركشــي 120/8 ط 1 ســنة 

1414هـــ 1994م دار الكتــي، ينظــر إرشــاد الســاري 154/8. وتوجيــه النظــر 
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للحاجــة  الصــالة  يف  ابلتَّســبيح  وال أبس  مالــك:  »قــال  اخلرشــي:  اإلمــام  قــال 
للرجــال والنســاء، وضعَّــف أمــَر التصفيــق حبديــث التســبيح«، وهــو قولــه: »مــن 
انبَــُه شــيء يف صالتــه فلُيَســبح«؛ ألن »َمــْن« ِمــن ألفــاظ العمــوم، وقولــه: »إمنــا 
التصفيــُق للنســاء)1(« حيتمــل أن يكــون علــى وجــه الــّذم، وحيتمــل أن يكــون أراد 

علــى وجــه التْخصيــص، أي: للفــظ العــام، »فقــدَّم الظاهــَر علــى احملَتَمــل«.)2(
ج- أن يكــون الدليــل مســتِمرَّ اإِلحــكام، ومل يثبــت نســُخه عــن املعصــوم عليــه 
الســالم، وال ُيكتفــى يف القــول ابلنســخ عنــد املالكيــة فقــط معرفــة املتقــدم مــن 
املتأخــر مــن األدلــة املتعارضــة)3( كمــا هــو األمــر عنــد احلنفيــة)4(، وبعــض الشــافعية)5(، 
فــال يلجــؤون إىل القــول ابلنســخ بــني هاتــه األدلــة املتعارضــة املعلومــة اتريــخ نُزوهلــا 
أو ُورودهــا إال حينمــا يتعــّذر عليهــم اجلمــع بينهــا، فاملالكيــة احتاطــوا يف مســألة 

النســخ احتياطًــا شــديًدا)6(.
قــال أبــو إســحاق الّشــاطي: » إن غالــب مــا ادُّعــي فيــه النســخ إذا تؤمــل وجدتــه 

متنازًعــا فيــه، وحمتِمــاًل، وقريًبــا مــن التأويــل ابجلمــع بــني الدليلــني علــى وجــه«)7(.
أن تكــون صــورة اجلمــع ووجُهــه بــني األدلــة املتعارضــة مقبولــًة لغــة، وموافقــة - 2

لــروح الشــرع، منســجمة مــع نصوصــه وأحكامــه، فــال يـُْعتســف يف اجلمــع بــني 
احلديث بشــطريه األول والثاين رواه البخاري كتاب الصالة ابب اإلشــارة يف الصالة 414/1   )1(

برقــم: 1177. 
شرح اخلرشي على خمتصر خليل 321/1، ط دار الفكر بدون اتريخ.  )2(

قــال اإلمــام ابــن العــريب معــددا شــروط النســخ: » الرابــع: أن يكــون اجلمــع بــني الدليلــني غــري   )3(
ممكــن«. الناســخ واملنســوخ البــن العــريب 9/2 حتقيــق عبــد الكبــري العلــوي املدغــري ط مكتبــة 

الثقافيــة الدينيــة مصــر د اتريــخ.
قــال اإلمــام البــزدوي: » وأمــا صريــح اختــالف الزمــان، فبــأن يعــرف التاريــخ، فيســقط التعــارض،   )4(

ويكــون آخرمهــا انســخا«. أصــول البــزدوي ص 200.
قــال اإلمــام القســطالين: » اجلمــع بــني احلديثــني أوىل مــا مل يعلــم التاريــخ« إرشــاد الســاري   )5(
70/6، وقــال اجلــالل احمللــي يف شــرح مجــع اجلوامــع: » واملتأخــر مــن النصــني املتعارضــني انســخ 
للمتقــدم منهمــا«. حاشــية البنــاين علــى شــرح اجلــالل احمللــي جلمــع اجلوامــع 447/2، ط املكتبــة 

العصريــة ســنة 1432هـــ ــــ 2011 م.
علــى  واالشــرتاك  والنقــل،  واإلضمــار،  واجملــاز،  التخصيــص،  فيقــدم   « القــرايف:  اإلمــام  قــال   )6(
 .78/1 الذخــرية  ابطــال«.  اللفــظ  يصــريِّ  لكونــه  أكثــر،  فيــه  حيتــاط  النســخ  النســخ،...ألن 

املوافقات 106/3.  )7(
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األدلــة بتأويــل بعيــد ُمتكلَّــف لغــة، أو أن يكــون وجــه اجلمــع بــني املتعارضــني خمالًفــا 
للنُّصــوص الشــرعية الصحيحــة، ومبادئهــا الســنية.

قــال أبــو إســحاق الشــاطي يف التأويــل القريــب غــري البعيــد الــذي ميكــن عــن طريقــه 
اجلمــع: » إن غالــَب مــا ادُِّعــي فيــه النســخ إذا تؤمــل وجدتــه متنازًعــا فيــه، وحمتِمــاًل، 

وقريبًــا مــن التأويــل ابجلمــع بــني الدليلــني علــى وجــٍه«)1(.
أن يكون من يباِشر عملية اجلمع أهاًل هلاته العملية، قد حتقَّقت فيه شرائُط - 3

االجتهــاد، فالناظــر يف األدلــة الشــرعية قصــَد اســتنباط األحــكام الفقهيــة منهــا، 
وتنزيلهــا علــى حيــاة املكلَّفــني وواقِعهــم املعيــش؛ ال بــد وأن يكــون متمكنًــا مــن 
اســتثارة الظــن ابلنظــر، متحقًقــا وحائــزًا علــى إحــدى مراتــب االجتهــاد بشــروطها 
رتقى الّصعب، 

ُ
املفصَّلة عند علماء األصول، وال ميكن أليٍّ كان أن يْرقى هذا امل

ويتجاســر عليــه دون التــزوُّد بــزاده، وإعــداده عدتَــه.
الشــاطي موضًحــا هــذا األمــر: »وجــوُد األدلــة ابلنســبة إىل  أبــو إســحاق  قــال 
املقلديــن وعدُمهــا ســواء، إذ كانــوا ال يســتفيدون منهــا شــيًئا، فليــس النظــر يف 

البتَّــة«.)2( األدلــة واالســتنباُط مــن شــأهنم، وال جيــوز ذلــك هلــم 
املبحــث الثالــث: مســالك اجلمــع والتأليــف بــني األدلــة الشــرعية الــي ظاهرهــا 

التعــارض عنــد املالكيــة
سلك املالكيُة مسالك عدَّة للجمع بني األدلة الي ظاهرها التعارض، ومحَلوها 
على وجوٍه مّكنتهم من دفع التعارض الظاهري بينها، والعمل ابألدلة مجيعها على 

حنو متآلٍف متناسق بني األدلة، على وفِق قواعد اللغة العربية، وروِح الشريعة.
هــذه املســالك بعُضهــا نــص عليــه فقهــاء املالكيــة يف كتبهــم األصوليــة، وبعضهــا 
ممــا اســتنبْطته مــن تصرفاهتــم، وصنيعهــم عنــد مجعهــم بــني األدلــة الشــرعية الــي 

ظاهرهــا التعــارض.
قــال اإلمــام أبُــو إســحاق الشــاطي متحــداًث عــن بعــض هــذه املســالك: »إن 
فيــه، وحمتمــاًل، وقريبًــا  إذا تؤمــل وجدتــه متنازًعــا  النســخ  فيــه  ادعــي  مــا  غالــب 

املرجع السابق.  )1(
املوافقات 500/4.  )2(
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مــن التأويــل، ابجلمــع بــني الدليلــني علــى وجــٍه، مــن كــون الثــاين بيــااًن جملمــل، أو 
ختصيًصــا لعمــوم، أو تقييــًدا ملطلــق، ومــا أشــبه ذلــك مــن وجــوه اجلمــع«)1(

وهذه املسالك هي:
اجلمع بني الدليلني املتعارضني حَبمل العاّم منهما على اخلاص.- 1

قــد يتــواَرد دليــالن أو أكثــر علــى حمــل واحــد، ويف زمــن واحــد، وحالــة واحــدة، 
أحُدمهــا أيمــر، واآلخــر ينهــى، فينفــي أحُدمهــا مــا يثبتــه اآلخــر، فيَخيــل إىل الناظــر 
عموًمــا  بينهمــا  جنــد  قــد  الدليلــني  يف  التمعُّــن  عنــد  لكــن  تعارًضــا،  بينهمــا  أن 
وخصوًصــا، فلــو عملنــا ابخلــاص يف حملّــه، وابلعــام يف غــري مــا دل عليــه اخلــاص 
النتفــى هــذا التعــارُض، وهــذا املســلك عِمــل بــه املالكيــة، ومل يشــرتطوا احتــاَد زمــان 
العــام واخلــاص، وال قرهَبمــا بــل حيملــون العــام علــى اخلــاص نــزل العــاُم أواًل أو 

اخلــاص، اقــرتاب يف الزمــان أو ابتعــدا.
قــال اإلمــام الباجــي: »إذا تعــارَض لفظــان خــاص وعــام؛ بـُـين العــام علــى اخلــاص، 
ــا علــى اخلــاص، أو متأخــرًا  هــذا قــول عاّمــة أصحابنــا... ســواء كان العــام متقدًم

عليــه، أو كان العــام متَفًقــا عليــه، واخلــاص خمَتلًفــا فيــه«)2(.
مثال جلمع املالكية بني الدليلني املتعارضني حبمل العام على اخلاص:

الدليــل األول: عــن أيب قتــادة األنصــاري  أن رســول هللا  قــال: » إذا 
دخــل أحدُكــم املســجد فْلريكــع ركعتــني قبــل أن جيلــَس«)3( .

ففي احلديث أمٌر بتحّية املسجد لكل داخٍل إليه يف أي وقٍت وزمان كان دخولُه.

املوافقات 106/3.  )1(
إحــكام الفصــول يف أحــكام الوصــول أليب الوليــد الباجــي ص 261 ط دار الغــرب اإلســالمي،   )2(

بتحقيــق عبــد اجمليــد تركــي.
رواه اإلمام مالك يف املوطأ كتاب الصالة، ابب انتظار الصالة، شرح الزرقاين على املوطأ 559/1   )3(
حتقيــق طــه عبــد الــرؤوف، ط 1 ســنة 1424هـــ 2003م مكتبــة الثقافــة الدينيــة، والبخــاري كتــاب 
الصــالة، ابب إذا دخــل املســجد، ر ح 444، فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري- احلافــظ ابــن 
حجر 82/2، دار الفكر ط 1 1428هـ 2007م ، ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، 
ابب استحباب حتية املسجد، ر ح 714، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج- أيب زكرايء 

حيىي بن شــرف النووي 340/2 املكتبة العصرية ســنة 1428هـ 2007م.
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الدليــل الثــاين: عــن أيب هريــرة : َأّن رســول اللَّ  »هنــى عــن الّصــالة بعــَد 
اْلعصــر حــى تغــرَب الّشــمُس، َوعــن الصــالة بعــد الّصبــح َحــى َتطلُــَع الّشــمس«)1(.

يف هــذا احلديــث هنــٌي مــن النــي  عــن الصــالة يف هذيــن الوقتَــني، كانــت 
الصــالة حتيــَة املســجد أو غريَهــا.

وجه التعارض بني الدليلني:
أن  قبــل  يصلــَي ركعتــني  املســجد أبن  إىل  داخــل  أيمــر كّل  األول  احلديــث 
جيلــَس، ســواء دخــل بعــد صــالة الصبــِح أو بعــد صــالة العصــر، أو يف غــري هذيــن 

الوقتــني، فهــو مطالــٌب بصــالة ركعتــني.
واحلديــث الثــاين فيــه هنــٌي لــكل مكلَّــف عــن الصــالة بعــد صــالة الصبــح، وبعــد 
صــالة العصــر، كانــت الصــالة حتيــة املســجد، أو غريهــا، فبــني الدليلــني تعــارٌض 
وقــت،  ابلصــالة يف كل  للَمســجد  الداخــَل  أيمــر  األول  الدليــل  ظاهــري؛ ألن 

والدليــل الثــاين ينهــاُه عــن الصــالة يف هذيــن الوقتــني.
صورة اجلمع بني الدليلني عند املالكية:

نظــر املالكيــة إىل الدليلــني، فــرأَوا أن بينهمــا عموًمــا وخصوًصــا يف الزمــان، 
فالدليل األول عاّم يف زمان األمر ابلصالة، والدليل الثاين خاّص يف زمان النهي 

مبــا بعــد صــالة الصبــِح، ومبــا بعــد صــالة العصــر.
قال اإلمام الرُّمَّاصي متحداًث عن نظرة املالكية هاته للدليلني: »وذلك أن حديَث 
األمــر ابلصــالة عنــد دخــوِل املســجد: عــاّم يف الزمــان، خــاص يف الصــالة، والّنهــي عــن 

الصالة بعد الفجر إال ركعتا الفجر: خاصٌّ يف الزَّمان، عامٌّ يف الصالة«)2(.
وقال البّناين مبيًنا مشهور مذهب املالكية يف املسألة الذي فيه العمُل ابلدليلني 
مًعــا بعــد محلهمــا للعــام علــى اخلــاص: »ومــن دخــل املســجد فْلريكــع ركعتــني قبــل أن 
رواه مالــك يف املوطــأ ،كتــاب الصــالة ابب النهــي عــن الصــالة بعــد الصبــح وبعــد العصــر ،شــرح   )1(
الزرقــاين 66/2، والبخــاري كتــاب الصــالة ابب الصــالة بعــد الفجــر حــى ترتفــع الشــمس، ر 

ح: 584 فتــح البــاري 194/2.
حاشية الفقيه حممد املصطفى الرماصي على جواهر الدرر يف حل ألفاظ املختصر ص 562   )2(

حبــث مرقــون.
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جيلس فيه، وذلك مســتحب له، فإن دخل رجل يف وقِت هني فال ركوع عليه«)1(.
اجلمع بني األدلة املتعارضة حبمل املطلق منها على املقيَّد:- 2

مذهــب املالكيــة أن حيمــل املطلــق علــى املقيــد مــن األلفــاظ مــا مل خيتلفــا يف 
الّســبب واحلكــم)2(.

مثال األدلة املتعارضة الي ميكن اجلمع بينها حبمل املطلق منها على املقيد:
ُم َولَْحــُم اْلِخنِزيــِر َوَما  َمــْت َعلَيـُْكــْم اْلَمْيتـَـةُ َوالــّدَ الدليــل األول: قولــه تعــاىل: ﴿ُحّرِ
ــبُُع ِإالَّ  ــا أََكَل الّسَ ــةُ َوَم ــةُ َوالّنَِطيَح يَ ــوَذُة َواْلُمتََرّدِ ــةُ َواْلَمْوقُ ــِه َواْلُمْنَخِنَق ِ بِ ــِر الّلَ ــّلَ لَِغْي أُِه
ــْم ِفْســٌق﴾ ]ســورة  ــاألَْزالِم َذلُِك ــَح َعلَــى الّنُُصــِب َوأَْن تَْستَْقِســُموا بِ ــا ذُبِ ْيتُــْم َوَم ــا َذّكَ َم

املائــدة اآليــة 4[.
فاآليــة تناولــت حمرمــات عــدة، منهــا الــدم، حيــث ورد لفظــه مطلًقــا عــن كل 
قيــد، فشــِمل القليــل والكثــري، والســائل واجلامــد، داخــَل عــروق اللحــم أو خارجهــا.
مــاً َعلَــى  الدليــل الثــاين: قولــه تعــاىل: ﴿قُــْل ال أَِجــُد ِفــي َمــا أُوِحــَي ِإلَــّيَ ُمَحّرَ
ــهُ ِرْجــٌس أَْو  ــٍر َفِإّنَ ــَم ِخنِزي ــًة أَْو َدمــاً َمْســُفوحاً أَْو لَْح ــوَن َمْيتَ ــهُ ِإالَّ أَْن يـَُك ــٍم يَْطَعُم طَاِع
ــَك َغُفــوٌر َرِحيــٌم﴾  َ ــِإّنَ َربّ ــاٍغ َوال َعــاٍد َف ــَر بَ ــّرَ َغْي ــِه َفَمــْن اْضطُ ِ بِ ــِر الّلَ ــّلَ لَِغْي ِفْســقاً أُِه

]ســورة األنعــام اآليــة 14[.
حيث قّيد الدم احملرَّم يف اآلية ابلدم السائل املْسفوح.

وجه التعارض بني الدليلني:
الفتــح الــرابين فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاين- البنــاين 493/1 ط 1 ســنة 1422هـــ 2002م دار   )1(

الكتــب العلميــة.
حيمــل املالكيــة املطلــق علــى املقيــد إذا احتــدا يف احلكــم والســبب ابتفــاق، وإن اختلــف املطلــق   )2(

واملقيــد يف الســبب أو يف احلكــم؛ اختلــف يف ذلــك
قال ابن عاصم:   

وما أتى يف موضع مقّيدا ويف سواه مطلقا أيضا بدا  
فإن يُك احلكُم به والسببمتفَقني حكم قيد جيب  

َوِإْن َيُكْن خُمَاِلًفا يف َواِحِد .. فَاخْلُْلُف يف اْلَمْذَهِب يف اْلَمَوارِِد  
املتــون  مــن  املنتخبــة  املوســوعة  الغرانطــي،  عاصــم  ابــن  األصــول-  علــم  إىل  الوصــول  مرتقــى   

.2014 1435هـــ  ســنة  احلديثــة  الرشــاد  دار  طبعــة   501/1 املتداولــة  الشــرعية 
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ظاهــر اآليــة األوىل يفيــد أن الــّدم حمــرم وجِنــس مطلًقــا، ســواء كان قليــاًل أو كثــريًا، 
مائًعــا أو جامــًدا، يف عــروق اللحــم أو يف غــريه، فــال جيــوز أكلُــه وال الصــالة بــه.

واآليــة الثانيــة قّيــدت الــدم الــذي حيــُرم أكلــه وال جتــوز الصــالة بــه ابملســفوح، 
وهــو الســائل الكثــري، أمــا املتجّمــد يف العــروق، والقليــل الــذي يقطــر مــن اللحــم؛ 

فحكمــه الطهــارُة، وجيــوز أكلــه.
وجه اجلمع بني الدليلني:

قــال ابــن يونــس »والفــرق بــني قليــل الــّدم وكثــريه أن كل مــا حــرم أكلــه مل جتــز 
الصــالة بــه، وإمنــا حــّرم هللا تعــاىل الــّدم املســفوَح؛ لقولــه تعــاىل: )أَْو َدًمــا َمْســُفوًحا( 

فــدلَّ أن مــا مل يكــن مســفوًحا حــالٌل طاهــر«)1(.
محَــل املالكيــة املطلــق علــى املقيــد مــن اآليتــني، فقيّــدوا لفــظ الــدم احملــرَّم األكل 

والنجــس ابلــدم املســفوح ال مطلــَق الــدم.
اجلمع بني األدلة املتعارضة حبمل األمر فيها على الندب ال على الوجوب.- 3

األمــر يــدل علــى الوجــوب إال إذا صرفتــه قرينــة عــن الوجــوب، والقرائــُن الــي 
تصــرف األمــر عــن الوجــوب كثــرية، منهــا ورود دليــل آخــر يفيــد جــواَز تــرك الفعــل 

املأمــور بــه... وغريهــا مــن القرائــن.
مثــاُل األدلــة املتعارضــة الــي ميكــن اجلمــع بينهــا حبمــل األمــر علــى الّنــدب ال 

علــى الوجــوب:
الدليــل األول: َعــن َأِب ُهَريــَرة  َقــال: أَتَــى النَّــيَّ  َرجــٌل َأعمــى فـََقــال: 
اَي َرســوَل اللَّ ِإنَّــه لَيــس يل قائِــٌد يقــوُدين ِإىل اْلمســجِد. فســَأل رســوَل اللَِّ  َأن 
ــا َوىلَّ دعــاُه فقــاَل: »َهــل َتســَمُع النِّــداَء  ــَص لــه فَيصلّــي يف بيتــِه فرخَّــص لَــه، فلمَّ يُرخِّ

اِبلصَّــاَلة؟«. فقــال نَعــم. قــال »فَأجــب)2(«.
الدليــل الثــاين: عــن ابــن عمــَر أن رســول هللا  قــال: »صــالُة اجلماَعــة تْفُضــل 
ابــن يونــس الصقلــي 82/1 حتقيــق جمموعــة ابحثــني، ط 1 ســنة  اجلامــع ملســائل املدونــة-   )1(

الــرتاث. وإحيــاء  العلميــة  البحــوث  معهــد   2013 1434هـــ 
رواه مســلم كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، ابب جيــب إتيــان املســجد علــى مــن مســع النــداء،   )2(

ر ح: 653 املنهــاج 288/2.
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صالة الفذِّ بســبٍع وعشــرين درجة«)1(
وجه التعارض بني احلديثني:

لــكل رجــل مكلَّــف، ومل  اجلماعــة  أمــٌر حبضــور صــالة  فيــه  األول  احلديــث 
ــص النــيُّ  يف التخلُّــف عــن ُشــهود اجلماعــة حــى لــِذي العــذر، وهــو الرجــُل  يرخِّ
األعمــى الــذي ال جيــد قائــًدا يقــوده إىل املســجد؛ لكونــه يســمُع النــداء، فوجــب 
عليــه أن يلبيَــه، فــدلَّ احلديــُث علــى وجــوب ُشــهود اجلماعــة لــكل مــن مِســع النــداء 

مــن املكّلفــني الذيــن ال عــذَر هلــم مــن ابب أوىل وأحــرى.
احلديــث الثــاين دلَّ علــى التَفاُضــل يف األجــر والثــواب بــني صــالِة املَكلــف يف 
مجاعــة، وصالتــه منفــرًدا، فاســتفدان منــه أنّــه جيــوز للمكلــف أن يصلــَي منفــرًدا يف 
بيتــه، وأن حضــور صــالة اجلماعــة ليــس واجبًــا عليــه، لكــن فيــه فضــل عظيــٌم، فمــن 

فاتْتــه صــالة اجلماعــة فقــد فاتــه خــرٌي كثــري.
وجه اجلمع بني الدليلني:

قــال ابــن عبــد الــرب مبيـًّنــا وجــه اجلمــع بــني الدليلــني حبمــل األمــر علــى النــدب 
ال علــى الوجــوب: »ويف هــذا احلديــث مــن روايــة ابــن عمــر وأيب هريــرة دليــل علــى 

جــواز صــالة الفــذ وحــده، وإن كانــت صــالُة اجلماعــة أفضــل«.
وإذا جــازت صــالُة الفــذ وحــده بطــل أن يكــون شــهوُد صــالة اجلماعــة فرًضــا؛ 
ألنــه لــو كانــت فرًضــا مل جتــز للفــذ صالتــه، وهــو قــادٌر علــى اجلماعــة اترك هلــا«)2(.

اجلمــع بــني الدليلــني املتعارضــني حبمــل النهــي الــوارد يف أحدمهــا علــى - 4
الكراهــة ال علــى احِلرمــة:

األصــل يف صيغــة النهــي إذا أُطلقــت وجتــّردت عــن القرائــن؛ فإهنــا تفيــد التحــرمي 
كمــا هــو مذهــب عاّمــة األصوليــني مالكيــٍة وغريهــم، لكــن قــد توجــد قرائــُن تصــرُف 
صيغــة النهــي يف الداللــة علــى أصــل إطالقــه وهــو احِلرمــة، إىل مــا عداهــا مــن 
رواه مالــك يف املوطــأ كتــاب الصــالة، ابب فضــل صــالة اجلماعــة، شــرح الزرقــاين 458/1،   )1(
والبخــاري كتــاب األذان ابب فضــل صــالة اجلماعــة، ر ح 645 فتــح البــاري 267/2، ومســلم 
كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، ابب فضــل صــالة اجلماعــة، ر ح: 650 املنهــاج 285/2.

االســتذكار اجلامــع ملذاهــب فقهــاء األمصــار- أيب عمــر يوســف بــن عبــد الــرب 136/2 حتقيــق   )2(
ســامل حممــد عطــا وحممــد معــوض، ط 1 ســنة 1421هـــ 2000م دار الكتــب العلميــة.
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اإلابحــة والكراهــة وغريهــا... 
مثال األدلة املتعارضة الي ميكن اجلمع بينها حبمل النهي على الكراهة: 

الدليــل األول: » عــن أيب ثعلبــة اخُلشــين : أن رســول هللا  نـََهــى عــن أْكل 
ُكل ذي انٍب مــن الســباع«)1(

مــاً َعلَــى  الدليــل الثــاين: قولــه تعــاىل: ﴿قُــْل ال أَِجــُد ِفــي َمــا أوِحــَي ِإلَــّيَ ُمَحّرَ
ــهُ ِرْجــٌس أَْو  ــٍر َفِإّنَ ــَم ِخنِزي ــًة أَْو َدمــاً َمْســُفوحاً أَْو لَْح ــوَن َمْيتَ ــهُ ِإالَّ أَْن يـَُك ــٍم يَْطَعُم طَاِع
ــَك َغُفــوٌر َرِحيــٌم﴾  َ ــِإّنَ َربّ ــاٍغ َوال َعــاٍد َف ــَر بَ ــّرَ َغْي ــِه َفَمــْن اْضطُ ِ بِ ــِر الّلَ ــّلَ لَِغْي ِفْســقاً أُِه

]ســورة األنعــام اآليــة 145[
وجه التعارض بني الدليلني:

أْكِل كّل حيــوان ذي انب،  للمســلم عــن    النــي مــن  يف احلديــث هنــٌي 
واألصــُل يف النهــي إذا أطلــق أفــاد التحــرمَي، فالنتيجــة أن أْكَل كل ذي انب حــراٌم.

واآليــة الكرميــة فيهــا حصــٌر وتْعــَداد لألشــياء الــي حَيــُرم أكلهــا علــى املســلم وهــي 
املْيتــة، والــدم املســفوح، وحلــم اخلنزيــر، ومــا أهــل لغــري هللا، وليــس فيهــا أن ذواِت 

األنيــاب مــن احليــوان حمرمــٌة كمــا أفــاده احلديــث. 
وجه اجلمع بني الدليلني:

نظــر املالكيــة يف الدليلــني، ومحلــوا النهــَي الــوارد يف احلديــث علــى الكراهــِة ال 
علــى التحــرمي؛ ألن ظاهــر اآليــة يقتضــي ذلــك، فتمكَّنــوا مــن اجلمــع بــني الدليلــني. 
عــن  الســباع  الســابقة »فخرَجــت  التحــرمي  آيــة  ذكــر  أن  بعــد  القــرايف:  قــال 
التحــرمي«، وورد عليــه أســئلة، ورابعهــا: يف املوطــأ قــال عليــه الســالم: »َأْكل كل 

ــباع حــرام«)2(. ذي انب مــن السِّ
فأجــاب القــرايف عــن الســؤال الرابــع بقولــه: »وعــن الرابــع أنــه حممــوٌل علــى 
رواه مالك يف املوطأ كتاب الذابئح، ابب الصيد وما يكره أكله، شرح الزرقاين على املوطأ 138/3،   )1(
والبخاري كتاب الذابئح ابب أكل كل ذي انب من السباع، ر ح: 5530 اجلامع الصحيح لإمام 
أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، ص 920 دار احلديث القاهرة بدون اتريخ، ومسلم كتاب 

الصيد ابب حترمي أكل كل ذي انب من السباع، ر ح 1932، املنهاج 72/5.
املوطأ كتاب الصيد ابب حترمي أكل كل ذي انب من السباع، شرح الزرقاين 137/3.  )2(
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الدليلــني«)1( بــني  الكراهــة مجًعــا 
وقــال ابــن يونــس: »قــال حممــد بــن اجلَهــم، واألهبــري: وهنــُي مالــٍك عــن أكل 
حلــوم الســباع والــدواب علــى الَكراهيــة واالحتيــاِط، ال علــى صريــح التحــرمي«)2(.

اجلمع بني األدلة املتعارضة حبملها على اختالف حمل توارُِدها:- 5
مــن األمــور الــي نبَّــه علــى مراعاهتــا علمــاء الشــريعة ومحلــُة امللــة للناظــر يف الدليــل 
هــو معرفتُــه ابلســياق الــذي ورد فيــه الدليــل، ومــا يقتضــي ذلــك مــن إملــاٍم واســع بــكل 
هــذه احلَيثيــات مــن معرفــٍة لســبب نــزول اخلطــاب أو الــورود، ووقتِــه، ومكانــه، وزمانــه، 
وحــاِل املخاطَــب... ومــا إىل ذلكــم، فهــذه األمــوُر نــرباٌس للمجتهــد تُعينُــه أواًل علــى 
االســتنباط اجليــد لألحــكام مــن األدلــة، ومــن التنزيــل األمثــل هلاتــه األحــكام علــى 

واقعِــه اثنيًــا، ومــن غابــت عنــه هــذه األمــور، فإمنــا خْيبــط َخْبــط َعْشــواء.
قــال اإلمــام القــرايف مقــررًا هــذه احلقيقــة: »فقــد اختلفــت األحــكاُم والّشــرائع 
حبســب اختــالف األزمــان واألحــوال، وظهــر أهنــا ســنُة هللا يف ســائر األمــم، وشــرُع 
مــن قبلنــا شــرع لنــا، فيكــون ذلــك بيــااًن علــى االختــالف عنــد اختــالف األْحــوال 

ــرع، وأصــول القواعــد«)3(. يف زماننــا، وظهــر أهّنــا مــن قواعــد الشَّ
مثال لألدلة املتعارضة الي ميكن اجلمع بينها ابختالف حمل تواردها:

الدليــل األول: »عــن َأيب أَيّــوَب األنصــاري  َأّن النّــِيّ -صلّــى الّلُ عَليــه 
ببَــوٍل واَل  الِقبلــَة َواَل َتســتْدبُروها  فَــال َتســَتقِبلوا  الغائــَط  أَتيتــم  ِإَذا  قَــال:  َوســّلم- 

غائــٍط، َوَلكــن شــّرِقوا أَو غرِّبــوا«)4(.
الدليــل الثــاين: َعــن َعبــد اللَّ بــِن ُعمــَر أَنّــه َكان يَقــوُل: ِإنَّ انًســا يَقولــوَن ِإذا 
قــِدِس. َفقــاَل َعبــد اللَِّ بــُن 

َ
َقعــدَت عَلــى َحاجتــَك فــاَل َتســتقبِل اْلقبلــَة واَل بَيــَت امل

ُعمــَر: َلقــد اْرَتقيــُت يَوًمــا َعلــى َظهــِر بيــٍت لَنــا ، فرأَيْــُت َرســوَل اللَِّ  َعلــى لِبنتــَـنْي 

الذخــرية- أيب العبــاس القــرايف 100/4 حتقيــق جمموعــة مــن العلمــاء، ط 1 ســنة 1994 دار   )1(
الغــرب اإلســالمي .

اجلامع ملسائل املدونة 784/5.  )2(
الذخرية - أيب العباس القرايف 47/10.  )3(

رواه البخــاري كتــاب الوضــوء ابب ال تســتقبل القبلــة بغائــط أو بــول، ر ح: 144 فتــح البــاري   )4(
255/1، ومســلم كتــاب الطهــارة ابب االســتطابة، ر ح: 264 املنهــاج 496/1.
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ْقــدِس حِلَاجِتــه«)1(.
َ
ُمســتْقِباًل بَيــَت امل

وجه التعارض بني الدليلني: 
احلديث األول هنى فيه النيُّ  كّل مسلٍم ذهب لقضاء حاجته أن يستقبَل 

القبلة، أو يستدبرها بغائط أو بول مطلًقا، ويف كل مكان.
والدليل الثاين: ورد فيه أن صاحَب التشــريع -عليه الّســالم- الذي نـََهى عن 
اســتقبال القبلــة واْســتداَبرها عنــد قضــاء احلاجــة، ُرؤَي يْفعــل مــا هنــى عنــه يف قضــاء 

. حاجتــِه، فتعــارض قولُــه مــع فعلِــه
وجه اجلمع بني الدليلني:

نظــر املالكيــة إىل الدليلــني املتعارضــني، فــرأَوا أن الّنهــي عــن اســتقبال القبلــة 
واســتدابرها يف قضــاء احلاجــة؛ خــاصٌّ مبــن ذهــب لقضــاء حاجتــه يف الَفلَــوات، 
  حيــث ال ســاتَر، وال حاجــَز مينعــه مــن االحنــراف عــن القبلــة، بينمــا الرســوُل
ُشــوهد يقضــي حاجتــه داخــل البنيــان، حيــث يوجــُد الســاتر أو احلاجــُز فاختَلــف 

احلكــم؛ بســبب اختــالِف احمَلــل.
قــال ابــُن بشــري بعــد أن ذكــر احلديثــني: »وقــد بــى مالــك هذيْــن احلديثــني، فــرأى 
أن املنــَع علــى صفــة، واجلــواز علــى صفــة اثنيــة، ومــا هــي الصفــة؟ ال خيلــو إّمــا أن 
يكــون املوضــع ال مراحيــض فيــه وال ســاتر، فــال جيــوز االســتقبال فيــه وال االســتدابُر، 
أو تكــون املراحيــُض والســاتر فيجلــس حبســب مــا تقتضيــه املراحيــُض، أو يكــون ذا 

مراحيــض وال ســاتر، فيجلــس أيًضــا حبســب مــا تقتضيــه املراحيــُض للضــرورة«)2(.
اجلمع بني األدلة املتعارضة حبملها على اختالف حال املكلَّفني- 6

املكلفــون املخاطبــون أبحــكام الشــريعة، ختتلــف أحواهلــم قــوة وضعًفــا، وصحــة 
ومرًضــا، وَســفرًا وحضــرًا، وعلًمــا وجهــاًل، وخطــًأ وعمــًدا، وِذكــرًا ونســيااًن، وأْمنًــا 

رواه مالــك يف املوطــأ كتــاب القبلــة، ابب الرخصــة يف اســتقبال القبلــة، شــرح الزرقــاين 658/1،   )1(
والبخــاري كتــاب الوضــوء ابب مــن تــربز علــى لبنتــني، ر ح 145 فتــح البــاري 256/1، 

ومســلم كتــاب الطهــارة ابب االســتطابة، املنهــاج 496/1.
التنبيــه علــى مبــادئ التوجيــه - أيب الطاهــر إبراهيــم بــن بشــري 242/1 حتقيــق حممــد بلحســان،   )2(

ط 1 ســنة 1428هـــ 2007م دار ابــن حــزم.
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وخوًفــا، وســلًما وحــراًب...
والشــريعة الغــراء راعــت أحــواَل املخاطَــب املختلفــة، فشــرعت لــكل حــال مــن 

األحــكام مــا يناســبها، وُيْصلحهــا. 
مثال لألدلة املتعارضة الي ميكن اجلمع بينها ابختالف حال املكلفني:

َيامُ َكَما ُكِتَب َعلَى  الدليل األول: قوله تعاىل:Mيَا أَّيَُها اّلَِذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيـُْكْم الّصِ
اّلَِذيــَن ِمــْن َقْبِلُكــْم لََعلَُّكــْم تَتَُّقــوَن أَّيَامــاً َمْعــُدودَاٍت َفَمــْن َكاَن ِمنـُْكــْم َمِريضــاً أَْو َعلـَـى َســَفٍر 
ةٌ ِمــْن أَّيـَـاٍم أَُخــَر َوَعلـَـى اّلَِذيــَن يُِطيُقونَهُ ِفْديَةٌ طََعامُ ِمْســِكيٍن َفَمْن تََطّوَعَ َخْيــراً َفُهَو َخْيٌر  َفِعــّدَ

لـَـهُ َوأَْن تَُصوُمــوا َخْيــرٌ لَُكــْم إِْن ُكنتـُـْم تَْعلَُمونLَ ]ســورة البقــرة اآليــة 184-183[
الدليل الثاين: عن جابر بن عبد هللا : أّن رســول هللا  رأى انًســا جمَتمعني 
علــى رُجــل فســأل، فقالــوا: رجــل أجَهــَده الصــوم، قــال رســول هللا : »ليــَس مــن 

الرب الصياُم يف الّســفر«)1(
وجه التعارض بني الدليلني: 

أفــادت اآليــة أن املســافَر يرخَّــُص لــه يف الفطــر مــن أجــل الّســفر، فهــو خمَــري بــني 
الصيــام والفطــر، لكــنَّ األوىل يف حقــه واألفضــَل لــه الصيــام.

ويف احلديث أخرب -عليه الصالة والّسالم- أن صياَم املسافر ليس فعله ذاك 
مــن الــرب يف شــيء، بــل فعلُــه رمبــا هــو َعــنُي اإلمْث.

كيف مجع املالكية بني الدليلني؟
محــل املالكيــُة اآليــة علــى املســافِر القــوي الــذي يســتطيُع حتمــل الصيــاِم مــن غــري 
مشــّقة شــديدة تُضــر بدنــه، أو تؤثِـّـر علــى ســالَمة عافيتــه، فقالــوا هــذا ُيســتحبُّ لــه 

تقــدمُي الصيــام علــى الِفطــر.
ومحلوا احلديَث على املســافِر الضعيف الذي ال يقوى على الصيام إال مبشــقٍة 
شــديدٍة قــد تُضــر صحَتــه، كمــا هــو حــال صاحــِب قصــة ورود احلديــث، فقالــوا: 
الفطــُر يف حقــه مســتحبٌّ أو واجــٌب؛ تبًعــا ملبَلــغ الضــرر الــذي قــد يصيبــه إن هــو 
رواه ابــن ماجــه، كتــاب الصيــام ابب مــا جــاء يف اإلفطــار يف الســفر، ر ح 1665 الســنن البــن   )1(

ماجــه 532/1 حتقيــق حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، نشــر دار إحيــاء الكتــب العربيــة د ت .



33 جملة املرقاة السنة الثانية جملد2 العدد الثاين 1440ه/2019م

أقْــدم علــى الصيــام.
قــال القــرايف بعــد ِذكــره للحديــث »وجوابــه: أنــُه  رأى رجــاًل يظَلَّــُل عليــه 
والّزحــام عليــه، فقــال: مــا هــذا؟ إشــارة هلــذه احلالــة، فــإن قالــوا: الّنظــر إىل عمــوم 
اللفــظ، ال إىل خصــوص الســبب، قلنــا: العــام يف األْشــخاص مطلَــق يف األحــواِل، 

وحنــن حنمــل احلالــَة املطلقــَة علــى حالــة الضــرِر«)1(.
الــرّد؛  عــن  غــين  الســفر  يف  الفطــر  »وتفضيــُل  ِعليــش:  حممــد  اإلمــام  وقــال 
ملخالفتــه لنــّص القــرآِن العزيــز، وكأّن ُشــبـَْهتهم فيــه حديــث: »ليــس مــن الــرب الصيــام 

يف الســفِر«، واألئّمــة محلــوه علــى مــن يُضــره الصــوُم؛ مجًعــا بــني الدليلــني«)2(.
اجلمــع بــني األدلــة املتعارضــة حبمــل إحداهــا علــى احلقيقــة الشــرعية وغرهــا - 4

علــى احلقيقــة اللغوية:
داللــة اللفــظ علــى معنــاه يف اللغــة العربيــة َمْهيــع واســٌع، وحبــر ال ســاحل لــه، 
وهــو مــن أعظــم الدالئــل علــى ثَــراء لغــة القــرآن الكــرمي، وَســَعتها، وتفرُّدهــا، فاللفظــة 
الواحــدة قــد يكــون هلــا معــاٍن متعــددة، منهــا مــا يكــون حقيقــًة، ومنهــا مــا يكــون 
جمــازًا، واحلقيقــة ختتلــف ابختــالف النســبة، فهنــاك حقيقــة شــرعيٌة، وحقيقــة لغويــة، 
وحقيقــة عرفيــة... فعلــى الناظــر يف األدلــة الشــرعية أن ال يعــُزَب عنــه هــذا األمــر 

حــى يكــوَن موفَـًّقــا يف نظــره، ومصيبًــا يف اجتهــاده.
مثال لألدلة املتعارضة الي ميكن اجلمع بينها ابختالف حقيَقَتيها)3(:

:  »اَل  الدليــل األول: َعــن أّم املؤمنــني َحْفصــَة  قَالَــْت: قَــاَل َرُســوُل اللَِّ
الذخرية 512/2.  )1(

فتــح العلــي املالــك يف الفتــوى علــى مذهــب اإلمــام مالــك - حممــد عليــش 110/1 نشــر دار   )2(
املعرفــة بــدون اتريــخ.

قــال اإلمــام القــرايف معــددا أنــواع احلقائــق: »... حقيقــة لغويــة، وشــرعية، وعرفيــة«. نفائــس   )3(
األصــول يف شــرح احملصــول 680/2 حتقيــق عــادل عبــد املوجــود وعلــي معــوض، ط 1 ســنة 
1416هـــ 1995م نشــر مكتبــة نــزار مصطفــى .، وقــال اإلمــام الشــاطي مبينــاً الفــرق بــني 
احلقائــق اللغويــة والشــرعية: » وذلــك أن نســبة الوضــع الشــرعي إىل مطلــق الوضــع االســتعمايل 
العــريب، كنســبة الوضــع يف الصناعــات اخلاصــة إىل الوضــع اجلمهــوري، كمــا نقــول يف الصــالة: 
إن أصلهــا الدعــاء، مث خصــت يف الشــرع بدعــاء خمصــوص، علــى وجــه خمصــوص، وهــي فيــه 

حقيقــة، ال جمــاز«. املوافقــات 26/4.
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ِصيــاَم ِلمــن ملَْ يَفِرضــُه ِمــن اللَّيــل«)1(.
الدليــل الثــاين: عــن أّم املؤمنــني عائشــَة  قالــت: »َدار علــّي رســوُل هللا 

 َدورة قــال: أعنــَدِك َشــيء قالــت: ليــس ِعنــدي شــيٌء قــال: فــأاَن َصائــم«)2(.
وجه التعارض بني الدليلني:

احلديــث األول يفيــد أن كّل صيــام أقــَدم عليــه مكلّــف مــن غــري أن يبيِّــت نيــًة 
لذلــك اليــوم الــذي ســيُصومه يف الليلــة الــي تســِبقه، فحقيقــة الصيــام فيــه منتفيــٌة، 

وإن امتنــَع عّمــا ميتنــع عنــه الصائــم طــوال يومــه.
واحلديــث الثــاين يْنبئنــا أن الرســوَل  عَقــد نيّــة الصيــام بعــد طلــوع الفجــر 
وانتهــاِء الليــل حينمــا مل جيــْد يف بيتــه مــا أيكلُــه، فأْخــرب أهلَــه أنــه قــد عقــَد العــزم 

علــى صــوم يوِمــه ذاك.
وجه اجلمع بني الدليلني:

لدفــع التعــارض بــني احلديثــني محــل املالكيــُة لفظــة: »الّصيــام« يف احلديــث 
األول علــى حقيقِتهــا ومســّماها الشــرعي، ومحلُــوا نفــَس اللفظــة يف احلديــث الثــاين 

علــى مســماها اللغــوي مجًعــا بــني الدليلــني. 
قــال الَقــرايف مبينًــا وجــه اجلمــع بــني هذيــن احلديثــني ومــا شــاهبَُهما: »قلــت: التوفيــق 
بني الدليلني أن نصرَف ذلك إىل املســّمى الشــرعي، وهذا إىل املســّمى اللغوي، ومن 

هــذا البــاب قولــه: »الَ نـِـكاَح إال بــويل«، وال صيــاَم ملــن مل يبيــت الصيــام«)3(.
املبحــث الرابــع: توســع املالكيــة يف اجلمــع بــني األدلــة، ودرء مــا أثــر عــن 

مذهبهــم مــن تشــدد يف قبــول اجلمــع. 
رواه الرتمذي كتاب الصيام ابب ما جاء ال صيام ملن مل يعزم من الليل، 99/3، برقم :730   )1(
الســنن- أيب عيســى الرتمــذي، حتقيــق أمحــد شــاكر وآخريــن، ط 2 ســنة 1395هـــ 1975م 
نشــر مصطفــى البــايب احللــي، وابــن ماجــه كتــاب الصيــام ابب مــا جــاء يف فــرض الصيــام مــن 

الليــل، 542/1 برقــم: 1700.
رواه النســائي كتــاب الصيــام، ابب النيــة يف الصيــام، 194/4، برقــم 2323 اجملتــى مــن الســنن   )2(
ألمحــد بــن شــعيب النســائي، حتقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط 2 ســنة 1406هـــ 1986م 

مكتــب املطبوعــات اإلســالمية حلــب.
نفائس األصول يف شرح احملصول - القرايف 206/5.  )3(
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وقفــُت علــى شــبهٍة حــول تشــدُّد املذهــب املالكــي يف قَبــول اجلمــع بــني األدلــة، 
أطلقهــا بعــُض الباحثــني املعاصريــن، وتلّقفهــا عنهــم بعــض مــن جــاء بعدهــم مســلًِّما 

هلــا مــن غــري متِحيــص)1(.
حيــث صنــف إمــاَم املذهــب ضمــن الفريــق املتشــّدد واملضيــق لدائــرة اجلمــع 
بــني األدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض قائــاًل: »االجتــاُه الثــاين: ذهــب مجهــور احلنفيــة، 
وبعــض الشــافعية، واإلمــام مالــك، وبعــض أهــل احلديــث إىل التشــدد يف قبــول 
اجلمــع، وأتويــل املختلفــني، وضيــق دائرتــه، ويالحــظ أنــه نتيجــة لتشــددهم هــذا 

ردوا أحاديــث كثــرية صحيحــة«)2(.
وهــذه دعــوى عريَـّـة عــن الدليــل، واي ليتهــم ذكــروا لنــا نصًّــا واحــًدا عــن ِإمــام 
مــن أئمــة املذهــب وعلمائِــه يؤيِّــد دعواهــم هاتِــه ويْعُضدهــا، بــل هــو كالم مرســل 
علــى عواهنــه، ال تؤيـّـده حّجــة، وال يعُضــده دليــل، بــل األدلــة شــاهدٌة خبــالف مــا 
ادعــْوه، ولتفنيــد دعواهــم هــذه أذكــر شــبهتهم أواًل، مث أدَحُضهــا ابلدليــل والربهــان.

دعواهــم هــذه مؤلفــة مــن شــبهتني، أوالمهــا مقدمــة وســبب للثانيــة، والثانيــة مثــرة 
ونتيجــة لــألوىل:

الشــبهة األوىل أّن املذهــب املالكــي مــن املذاهــب املتشــددة يف أتويــل األدلــة 
املتعارضــة قصــد اجلمــع بينَهــا.

لــو كلــف نفســه مثــرُي هــذه الشــبهة عَنــاء تتّبــع أقــوال أئمــة املذهــب وأراببِــه يف 
مســألة تعــارض األدلــة وتصرُّفاهتــم يف هاتــه األدلــة قصــَد اجلمــع والتأليــف بينهــا؛ 
ألدرك أن واقــَع األمــر خمالــٌف ملــا ادعــاه، وأن مذهبهــم علــى نقيــض مــا ُخيــل لــه 
وحِســَب، فأئمــة املالكيــة حريصــون أشــّد احلــرص علــى اجلمــع بــني األدلــة الــي 
ظاهرهــا التعــارض؛ ملــا يف هــَذا املســلك مــن العمــل بــكل األدلــة الشــرعية، وعــدم 

إمهــال بعضهــا؛ ألن األصــَل يف األدلــة اإلعمــاُل ال اإلمهــاُل.

ذهب إىل هذا القول األستاذ حممد احلفناوي وتبعه عليه عبد اللطيف الربزجني.  )1(
التعــارض والرتجيــح عنــد األصوليــني وأثرمهــا يف الفقــه اإلســالمي - إبراهيــم احلفنــاوي/ ص   )2(
260، ط 2 دار الوفــاء للنشــر والتوزيــع، والتعــارض والرتجيــح بــني األدلــة الشــرعية - عبــد 

العلميــة 1413 هـــ 1993. الكتــب  الربزجنــي 1/ 214، ط دار  اللطيــف 
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واملالكيــة يف منهجهــم هــذا متَّبعــون إلمامهــم مالــِك بــن أنــس -رمحــه هللا- 
الــذي كان رائــًدا يف هــذا املنهــج كمــا حكــى عنــه ذلــك أئمــة املذهــب. ويكفــي 

إلقــراِر هــذه احلقيقــة والتدليــل هلــا هــذه األدلــة:
 تصرفــاُت املالكيــة واســتثماُرهم لألدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض، حيــث مــرَّ معنــا - 1

يف مبحــث مســالك اجلمــع بــني األدلــة املتعارضــة عنــد املالكيــة منــاذج رأينــا فيهــا 
تفننهــم وإبداعهــم يف تنويــع أســاليب اجلمــع، وتعــدد وجوهــه، ومــدى توســعهم يف 
هــذا األمــر مــا دام هــذا األســلوب وذلــك الوجــه حتتملــه الّلغــة، وموافًقــا للنصــوص 

الشــرعية، ولقــد ســبق التفصيــُل يف هــذه املســألة فــال حاجــة إلعــادة ذكرهــا.
ُمرونة املالكية وتوسُّعهم يف نوعية األدلة الي قالوا ابجلمع بينها:- 2

أ- حيــث جندهــم وّســعوا دائــرة األدلــة ونوعيتهــا الــي يقــاُل فيهــا ابجلمــع عنــد 
التعــارض، فاكتفــوا بشــرط ثبــوت احُلجيــة فيــه فقــط، فيكفــي يف الدليــل أن 
يكــون مقبــواًل ســنًدا، ولــو حــاز مــن درجــة الَقبــول أدانهــا، وُيكتفــى فيــه أيًضــا 
أن تكــون داللتــه علــى املعــى املــراد بينَــة، ولــو حــاز مــن درجــة البيــان علــى 
أدانهــا، بينمــا جنــد احلنفيــة وبعــض الشــافعية)1( ضّيقــوا الدائــرة فاشــرتطوا للجمــع 

بــني األدلــة املتعارضــة تســاويها يف درجــَي الثّبــوت والّداللــة. 
ب- تشــّددهم وعــدم تســاحمهم يف جمــاوزة قاعــدة اجلمــع بــني األدلــة املتعارضــة إىل 
قاعدة نسخ املتأخِر منها للمتقدم عند معرفة اتريخ الدليلني، بل أضافوا شرطًا آخر 
وهــو اســتحالة اجلمــع بينهــا بوجــه مــن الوجــوه، عنــد ذلــك يلجــؤون إىل القــول ابلنســِخ.

ج- توسُّــعهم يف ابب ختصيــص العــام، ســواء تقــدَم اخلــاص علــى العــام أو أتخــَر 
عنــه، أو قارنَــه ومل يشــرتطوا احتــاد زَمــان العــام واخلــاص ، وال قرهبمــا بــل حيملــون 

العــام علــى اخلــاص نــزل العــاّم أواًل أو اخلــاص، اقــرتاَب يف الزمــان أو ابتعــَدا.
أقــواٌل ونصــوص نقلــت عــن أئمــة املذهــب متقدِمهــم ومتأخرِهــم كلهــا حتــّث - 3

علــى إعمــال مســلك اجلمــع والّتوفيــق بــني األدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض، وعــدم 
جماوزتِــه إىل غــريه مــن القــول بنســخ بعضهــا، والرتجيــح فيمــا بينهــا، إال إذا اســتحال 

عليهــم اجلمــع بينهــا بوجــه مــن الوجــوه، وهــذه بعــض نصوصهــم يف املســألة: 
سبقت اإلحالة على أقواهلم يف املسألة يف مبحث شروط اجلمع بني األدلة املتعارضة.  )1(
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قــال ابــن العــريب عنــد حديثــه عــن مســألة بيــع احليــوان مبثلــه مســتعرًضا مذاهــب  - 
الفقهــاء يف املســألة، ومتيُّــز منهــج اإلمــام مالــك الــذي متّكــن بنظــره الثاقــب مــن 
اجلمــع بــني األدلــة فيهــا: »... وجــاء الناقــد اجِلهبِــذ مالــك فقــال: إن احلديثــني 
ملــا تعارَضــا كان حكمهمــا عنــد التعــارض أن جُيمــع بينهمــا إن أمكــَن... واجلمــع 
بينهمــا ممكــن، أبن يكــون حديــُث جابــر)1( حممــواًل علــى اجلنــس الواحــد، وحديــُث 

عبــد هللا)2( حممــواًل علــى اجلنســني«)3(.
وقال ابن رشــد اجلد معدًدا حماســن ما ذهب إليه مالك يف مســألة كراء األرِض،  - 

وكيف اســتطاع اجلمَع بني األدلة فيها دون أن يُهمل دلياًل منها: »... فما ذَهب 
إليــه مالــٌك يف مســألة كــراء األرض أصــحُّ أقاويــل أهــل العلــم يف ذلــك؛ ألنــه اســتعمَل 
األحاديث املروية عن الني  يف هذا الباب، ومل حْيمل شيًئا منها على التعارض، 

بل جعل بعَضها مرّكبة على بعض، ومبّينة هلا، ومل يطرح شــيًئا منها«)4(.
قــال ابــن جــزي: »إذا تعــارض دليــالن فأكثــر ففــي ذلــك طــرق: األول: العمــل  - 

هبمــا، وذلــك ابجلمــع بينهمــا علــى قــدر اإلمــكان، ولــو مــن وجــه واحــد، وهــذا أوىل 
الطّــرق؛ ألنــه ليــس فيــه اطّــراح ألحدمهــا«)5(.

وقــال القــرايف: »إذا تعــارض دليــالن فالعمــُل بــكلِّ واحــد منهمــا مــن وجــه أوىل  - 

عــن جابــر  أن النــي  قــال: »احليــوان اثنــان بواحــد ال يصلــح َنســاء، وال أبس بــه يــدا   )1(
بيــد«.

رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب البيع ابب ما جاء يف كراهية بيع احليوان، ر ح 1283 اجلامع   
الصحيــح حملمــد بــن عيســى الرتمــذي 539/3 ، وأمحــد يف مســنده مســند جابــر بــن عبــد هللا/ 

ر ح: 15452 املســند لإمــام أمحــد بــن حنبــل 282/3 نشــر مؤسســة قرطبــة القاهــرة.
عــن عبــد هللا بــن عمــرو  أن رســول هللا  » أمــره أن جيهــز جيشــا فنفــدت اإلبــل، فأمــره أن   )2(

أيخــذ علــى قالئــص مــن الصدقــة، فــكان أيخــذ البعــري ابلبعرييــن إىل إبــل الصدقــة«
رواه أبــو داود كتــاب البيــع ابب يف الرخصــة، ر ح 3359 الســنن أليب داود ســليمان بــن   

اتريــخ. بــدون  بــريوت،  العــريب  الكتــاب  دار  نشــر   256/3 األشــعث 
عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي - أيب بكر بن العريب 271/5 نشر دار الكتب العلمية.  )3(

املقدمات املمهدات - أيب الوليد ابن رشد228/2 حتقيق حممد حجي، ط 1 سنة 1408هـ   )4(
1988م دار الغرب اإلسالمي.

تقريــب الوصــول إىل علــم األصــول- ابــن جــزي ص 199 حتقيــق حممــد حســن إمساعيــل، ط 1   )5(
ســنة 1424هـــ 2003م دار الكتــب العلميــة.
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مــن العمــل أبحدمهــا دون اآلخــر«)1(.
وقــال ابــن رشــد اجلــد: »... واســتعماُل اآلاثر عنــد أهــل العلــم أوىل مــن طرِحهــا  - 

مــا أمكــن ذلــك، ووجــد الســبيل إليــه«)2(. 
وقال العدوي: »ألن الدليلني إذا كان ظاهُرمها التعارض وأمكَن اجلمع بينهما  - 

كان إعماهُلما أوىل من إمهاهلما، أو العمل أبحدمها«)3(.
وقال الرجراجي: »واألحاديُث مهما أمكن اجلمع بينها فال يُطرح بعضها«)4(. - 

فاملالكيــة كمــا تبــنَي مــن األدلــة الســابقة حريصــون أشــدَّ احلــرص أواًل علــى 
دفــع التعــارض ونفيــه ودرئــه عــن األحــكام الشــرعية، وحريصــون اثنًيــا علــى العمــل 
ابألدلــِة أو الدليلــني مًعــا الــي ظاهرهــا التعــارض مــا وجــدوا إىل ذلــك ســبياًل، ومــا 
أتتّــى هلــم أمــر اجلمــع بوجــه مــن الوجــوه، فــال جيــاوزون ســبيل اجلمــع والّتوفيــق يف دفــع 
الّتعــارض بــني األدلــة إىل ســبيٍل آخــر مــن النســخ أو الرتجيــح، حــى يتعــّذَر عليهــم 
اجلمــُع والتوفيــق بينهــا بوجــه مــن الوجــوه. ويف هــذه األدلــة الســابقة الذكــِر وغريهــا ممــا 

ــبهة املثــارة.  وقفــت عليــه ومل أذكــره)5(؛ خشــيَة الطــول خــرُي ردٍّ علــى هاتــه الشُّ
الشــبهة الثانيــة: أن املذهــب املالكــي ردَّ األحاديــث الصحيحــَة نتيجــة تشــدُّده 

يف قبــول التأويــل، ومــن هــذه األحاديــث حديــث الولــوغ)6(.

)1(  الذخرية 34/1.
املقدمات املمهدات 228/2.  )2(

حاشــية العدوي على شــرح أيب احلســن املنويف لرســالة ابن أيب زيد القريواين 12/1 دار املعرفة،   )3(
ط 1 سنة 1418هـ 1998.

مناهــج التحصيــل ولطائــف التأويــل يف شــرح املدونــة وحــل مشــكالهتا لعلــي الرجراجــي 259/9   )4(
ابعتنــاء أيب الفضــل الدمياطــي وأمحــد بــن علــي، ط 1 ســنة 1428هـــ 2007م دار ابــن حــزم.

ينظــر مســألة رفــع اليديــن يف تكبــرية اإلحــرام يف كتــاب التنبيــه- ابــن بشــري 405/1، ومســألة   )5(
الســالك 302/1، وحاشــية  بلغــة  الصــالة يف كتــب:  مــن  فاتــه  مــا  املســبوق  قضــاء  كيفيــة 

الكبــري 346/1.  الشــرح  الدســوقي علــى 
روى مالــك بســنده عــن أيب هريــرة  أن رســول هللا  قــال: » إذا شــرب الكلــب يف إانء أحدكــم   )6(

فليغســله ســبع مــرات« املوطــأ كتــاب الطهــارة ابب جامــع الوضــوء، شــرح الزرقــاين 163/1.
ورواه من طريق اإلمام مالك: البخاري يف صحيحه كتاب الوضوء ابب إذا شرب الكلب ر ح: 172   
فتــح البــاري 285/1، ومســلم كتــاب الطهــارة ابب حكــم ولــوغ الكلــب ر ح 279 املنهــاج 519/1. 
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ولدفع هذه الشبهة أقول: استعماُل األساتذة الباحثني لَلفظة: »رّد احَلديث«، 
اســتعمال غرُي ســديٍد، وال أشــك أنّه اســتعمال منهم عن حســن قصٍد، لكن هذه 
العبــارة ال تليــق مبنصــب أئّمتنــا كّلهــم مالكيــة وغريِهــم؛ ألهنــا توحــي مبعــى َقدحــي، 
فمعنــاه أن اإلمــاَم مالــًكا أو أاب َحنيفــة أو غريمهــا؛ رّدوا األحاديــث ومل يقبلوهــا مــع 
أهنــا صحيحــة قويـّـة احُلّجــة عندهــم، وهــذا مل يثبــت عــن أحــد مــن أئمــة املســلمني، 
وإمنــا واقــُع األمــر أن األحاديــث صّحــت عندهــم، ومل يعملــوا هبــا؛ لرجحــان أدلــٍة 
أخــرى عندهــم يف نظرهم،كعمــل أهــل املدينــة إذا خالــف خــرَب الواحــد عنــد اإلمــام 
مالــك، وخمالفــِة الــراوي ملــا روى، وخــرِب الواحــد فيمــا تُعــمُّ بــه الَبلــوى، وخمالفــُة اخلــرب 
الواحــد للقيــاِس مــن كل وجــه عنــد الســادِة احلنفيــة وغــريه، فالعبــارة الســليمة أن 
يقــال: مل يعمــل احلنفيــُة حبديــث مــّس الذكــر، ومل يعمــل املالكيــة حبديــث الُولــوغ، 
بــدَل رّد املالكيــُة حديــث كــذا، واحلنفيــة حديــث كــذا، فــال يوجــد َرد، وإمنــا عــدم 

عمــٍل أبخبــار؛ ملرجوحيتهــا، ورجحــان أدلــٍة غريهــا عليهــا يف نظرهــم.
أمــا مســألة رّد املالكيــة حلديــث الولــوغ، فهــذا غــري صحيــٍح، بــل املالكيــة عِملــوا 
به ومل يـُْهملوه، وعللوا عدد الغســالت ابلتعبُّد ال الطهارة؛ ألن أغلَظ النجاســات 

-وهــي البــوُل والغائــُط- َيكفــي للتطهــر منهــا َغْســلة واحــدة.
اجلمــِع  إال حماولــة  املســألة  إليــه يف  ذهبــوا  مــا  علــى  مــا محلهــم  املالكيــُة  بــل 
بــني األدلــة الــواردة يف خصــوِص الكلــب، وهــي حديــُث الولــوغ، وآيــُة الصيــد: 
ــَواِرِح  ــْن اْلَج ــْم ِم ــا َعلَّْمتُ ــاُت َوَم َب ــْم الّطَّيِ ــّلَ لَُك ــْل أُِح ــْم قُ ــّلَ لَُه ــاَذا أُِح ــأَلُونََك َم Mيَْس
 ِ ــا أَْمَســْكَن َعلَيـُْكــْم َواْذُكــُروا اْســَم الّلَ ُ فـَُكلـُـوا ِمّمَ ــا َعلََّمُكــْم الّلَ ُمَكلِِّبيــَن تَُعلُِّمونَُهــّنَ ِمّمَ

َ َســِريُع اْلِحَســاِبL ]ســورة املائــدة اآليــة 4[. َ ِإّنَ الّلَ َعلَْيــِه َواتَُّقــوا الّلَ
فحَملــوا عــدد الغســالت علــى التعبُّــد، ومحلــوا اآليــة علــى ظاِهرهــا، وقالــوا بطهــارة 
الَكلب، إذ كيف يُعقل أن يباَح أكُل ما صاده الكلُب وأمسكه بفمه وخالَطه لعابه، 
ورمبا تناوَل منه شيًئا)1(، ومع كل هذا يُؤكل، ويف غري الصيد يُقال بنجاسة ما خالطه 

شــيء من أجزاِء الكلب لعابه وعرقه...؟ فهذا أمر ال يســتقيُم يف نظرهم.
قــال القــرايف: » قــال صاحــب اإلكمــال: مذهــب مالــك وأحــد قــويل الشــافعي إذا أكل الكلــب   )1(

مــن الصيــد يــؤكل«. الذخــرية 171/4.
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قــال ابــن العــريب: »وقــد قــال مالــك يــؤُكل صيــده، فكيــف يكــره لعابــه؟ وهــذا 
 Lــا أَْمَســْكَن َعلَيـُْكــْم االســتدالُل بكتــاب هللا، فــإن هللا تعــاىل قــال: Mفـَُكلُــوا ِمّمَ
]املائــدة: 4[، ومل أيمــر بغســِل مــا أصــاب لعابــه مــن الّصيــد، و هــذا بــني جــدًّا«)1(. 
العــني،  املالكيــة: »الكلــُب طاهــر  عــن مذهــب  مْفصًحــا  الفنــداّلوي  وقــال 
طاهــُر الســؤر، ويغســل اإلانء مــن ُولوغــه ســبًعا تعبّــًدا، ال لنجاســة حلّــت فيــه، 

اســتحبااًب«)2(. املــاء  ويــراُق 

اخلامتة
بعــد البحــث والتنقيــب يف هــذا املوضــوع -اجلمــع بــني األدلــة املتعارضــة عنــد 

املالكيــة- توصــل البحــث إىل النتائــج اآلتيــة:
وحُمكمــة  -  املعــى،  متَِّســقَة  احلاكمــني،  أْحكــم  مــن  اإلســالمية  الشــريعُة  نزلــت 

ــُدْن َحِكيــٍم َخِبيــٍر﴾ ]ســورة  لَــْت ِمــْن لَ ــاٌب أُْحِكَمــْت آيَاتـُـهُ ثـُـّمَ فُّصِ اْلَمبــى، )الــر ِكتَ
هــود آيــة 1[

فــال تعــارَض بــني أحكامهــا، وال تضــاّد وال تنــايف، ومــا قــد يبــدو للناظــر فيهــا 
مــن تعــارض بــني أحكامهــا، فإمنــا مــرده إىل قَصــر نظــران، وحمدوديــة عقولنــا ال إىل 

ذاِت األحــكام.
للناظــر قعَّــد  -  يبــُدو  قــد  الــذي  بــني األحــكام  التعــارض الظاهــري  لدفــع هــذا 

علماؤان األجالء قواعد جليلًة؛ للتعامل معها، حى يتطابَق ظاهر هذه األحكام 
مــع حقيقــة األمــر وواقعــه.

اجلمع بني األدلة املتعارضة أوَّل هذه القواعد عند املالكية واجلمهور، وأفضُلها  - 
عندهــم لــدرء التعــارض بــني األدلــة؛ ملــا فيهــا مــن الَعمــل ابألدلــة مجيعها، وعــدم 

عارضة األحوذي 32/6.  )1(
هتذيــب املســالك يف نصــرة مذهــب اإلمــام مالــك علــى منهــج العــدل واإلنصــاف يف شــرح   )2(
مســائل اخلــالف- أيب احلجــاج يوســف الفنــدالوي 365/1 حتقيــق وتعليــق أمحــد البوشــيخي، 

ط 1 ســنة 1430هـــ 2009 م دار الغــرب اإلســالمي.
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إمهــال بعِضهــا؛ ألن األصــل يف الدليــل اإلعمــاُل ال اإلمهــال.
يــة، وال يتــوىل عمليــَة اجلمــع  -  ال تعــارض إال بــني األدلــة املقُبولــة الثابتــة احلجِّ

إال مــن توفــرت فيــه شــروٌط، وامتلــك أســبااًب أهلتــه؛ للنظــر يف التوفيــق بــني األدلــة 
املتعارضــة.

أبــدع املالكيــةُ يف قاعــدة اجلمــع بــني األدلــة املتعارضــة، وتفنَّنــوا يف مســالك هــذا  - 
اجلمــِع؛ ممــا أابن عــن حرصهــم الشــديد يف العمــل ابألدلــة، وفرارهــم مــن إمهــاِل بعضهــا.

توســع املالكيــة يف األخــذ بقاعــدة اجلْمــع بــني األدلّــة املتعارضــة، والعمــل علــى  - 
التوفيــق بينهــا مــا وَجــدوا إىل ذلــك ســبياًل، وهــو أمــٌر تواطــأت عليــه كلمُتهــم كمــا 
رأينــا مــن نصوصهــم املنقولــة عــن أئمتِهــم أواًل، وتصرفاهتــم يف األدلــة الــي ظاهرهــا 

التعــارض، وحســن اســتثمارهم هلــا اثنًيــا.
ــــــ أقــام البحــُث احلجــَج والرباهــنَي علــى خطــأ بعــِض الباحثــني الذيــن وصُفــوا 
املذهــَب املالكــي: »ابلتشــدُّد يف التأويــل، وتضِييقــه جمــاَل اجلمــع بــني األدلــة الــي 
ظاهُرهــا التعــارض، ممــا أدَّى إىل رد املالكيــِة لبعــض األحاديــِث الصحيحــة« وهللا 

أعلــم وأحكــم.
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املصادر واملراجع
ـــــ إحــكام الفصــول يف أحــكام األصــول أليب الوليــد الباجــي حتقيــق عبــد اجمليــد تركــي 

طبعة دار الغرب اإلسالمي ط 2 سنة 1415 هـ 1995 .
ـــــ االســتذكار اجلامــع ملذاهــب فقهــاء األمصــار البــن عبــد الــرب حتقيــق ســامل عطــا 

وحممــد معــوض دار الكتــب العلميــة ســنة 2000م.
ـــ اإلشــارة يف أصول الفقه للباجي حتقيق حممد حســن إمساعيل ط 1 دار الكتب 

العلمية سنة 1424 هـ 2003 م .
ـــــ البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه للزركشــي ضبــط نصوصــه وخــرج أحاديثــه حممــد 

اتمــر ط دار الكتــب العلميــة ســنة 2000.
ـــ بلغة الســالك ألقرب املســالك ألمحد الصاوي حتقيق حممد شــاهني دار الكتب 

العلمية سنة 1415هـ 1995م.
ـــ اتج العروس من جواهر القاموس ملرتضى الزبيدي، ط دار اهلداية.

ـــــ التعــارض والرتجيــح بــني األدلــة الشــرعية لعبــد اللطيــف الربزجنــي ، ط دار الكتــب 
العلمية 1413 هـ 1993.

ـــ التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي إلبراهيم احلفناوي 
ص 260، ط 2 دار الوفاء للنشر والتوزيع.

ـــ التعريفات للجرجاين حتقيق إبراهيم األبياري ط 1 سنة 1405 دار الكتاب العريب.
تقريــب الوصــول إىل علــم األصــول البــن جــزي حتقيــق حممــد حســن ط 1 ســنة 

1424هـــ 2003م دار الكتــب العلميــة .
ـــ التقرير والتحبري يف أصول الفقه البن أمري احلاج نشر دار الفكر سنة 1417هـ 

1997م.
ـــــ التنبيــه علــى مبــادئ التوجيــه البــن بشــري حتقيــق حممــد بلحســان ط 1 ســنة 

حــزم. ابــن  دار  2007م  1428هـــ 
ــــ هتذيــب الســالك يف نصــرة مذهــب اإلمــام مالــك علــى منهــج العــدل واإلنصــاف 
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يف شرح مسائل اخلالف حتقيق أمحد البوشيخي للفندالوي ط 1 سنة 1430هـ 
2009م دار الغرب اإلسالمي.

ـــــ التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف للمنــاوي حتقيــق حممــد رضــوان ط 1 ســنة 
الفكــر. دار  1410هـــ 

ـــــ اجلامــع الصحيــح لإمــام أيب عبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل البخــاري دار احلديــث 
القاهــرة بــدون اتريــخ.

ـــــ اجلامــع ملســائل املدونــة البــن يونــس حتقيــق جمموعــة مــن الباحثــني ط 1 ســنة 
الــرتاث. 1434هـــ 2013م معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء 

ـــــ مجــع اجلوامــع البــن الســبكي ب شــرح احمللــي وحاشــية البنــاين املكتبــة العصريــة 
ســنة 1432هـــ 2011م.

ـــــ حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــري للدرديــر حملمــد الدســوقي حتقيــق حممــد 
عليــش دار الفكــر .

ـــــ حاشــية العــدوي علــى شــرح أيب احلســن لرســالة أيب زيــد القــريواين ط 1 ســنة 
املعرفــة. دار  1418هـــ 1998م 

ـــــ حاشــية الفقيــه حممــد املصطفــى الرماصــي علــى جواهــر الــدرر يف حــل ألفــاظ 
املختصــر حبــث مرقــون.

ـــــ الذخــرية لشــهاب الديــن القــرايف حتقيــق حممــد حجــي ط 1 ســنة 1994م دار 
الغــرب اإلســالمي

ـــــ الســنن أليب داود ســليمان بــن األشــعث نشــر دار الكتــاب العــريب بــريوت بــدون 
اتريــخ .

ـــــ الســنن أليب عيســى الرتمــذي حتقيــق أمحــد شــاكر وآخريــن ط 2 ســنة 1395هـــ 
1975م نشــر مصطفــى البــايب احللــي

ـــ السنن البن ماجه حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي نشر دار إحياء الكتب العربية د ت.
ســنة 1424هـــ  الــرؤوف ط 1  عبــد  طــه  املوطــأ حتقيــق  علــى  الزرقــاين  شــرح  ـــــ 
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الدينيــة. الثقافــة  مكتبــة  2003م 
ـــــ الصحــاح اتج اللغــة وصحــاح العربيــة إلمساعيــل اجلوهــري أمحــد عبــد الغفــور ط 

4 دار العلــم للماليــني ســنة 1407هـــ 1987 م.
العــريب نشــر دار  بــن  بكــر  الرتمــذي أليب  ـــــ عارضــة األحــوذي بشــرح صحيــح 

العلميــة. الكتــب 
ـــــ فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري للحافــظ ابــن حجــر ، دار الفكــر ط 1 

1428هـــ 2007م
ـــــ الفتــح الــرابين فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاين للبنــاين ضبــط وتصحيــح عبــد الســالم حممد 

أمني ط 1 دار الكتب العلمية سنة 1422هـ 2002م.
ـــــ فتــح العلــي املالــك يف الفتــوى علــى مذهــب اإلمــام مالــك حملمــد عليــش مجــع علي 

بن انيف سنة 1217ــ 1299هـ.
ـــ الكليات أليب البقاء الكفوي حتقيق عدانن درويش وحممد املصري ط مؤسسة 

الرسالة سنة 1419هـ 1998م.
ـــ لسان العرب البن منظور ط 1 دار صادر.

ـــــ اجملتــى مــن الســنن ألمحــد بــن شــعيب النســائي حتقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة ط 2 
سنة 1406هـ 1986م مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب.

ـــــ خمتــار الصحــاح أليب بكــر الــرازي ط 1 1428هـــ 2007م دار الســالم: » 
مجــع«.

ـــــ مرتقــى الوصــول إىل علــم األصــول البــن عاصــم الغرانطــي املوســوعة املنتخبــة مــن 
املتــون الشــرعية املتداولــة طبعــة دار الرشــاد احلديثــة ســنة 1435هـــ 2014.

ـــ مســلم الثبوت مع شــرحه فواتح الرمحوت حملب هللا بن عبد الشــكور حتقيق عبد 
هللا حممود ط دار الكتب العمية سنة 1423هـ 2002م.

ـــ املسند لإمام أمحد بن حنبل نشر مؤسسة قرطبة القاهرة.
ـــ املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ألمحد الفيومي ط املكتبة العلمية.
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ـــــ معجــم مقاييــس اللغــة البــن فــارس حتقيــق عبــد الســالم هــارون دار الفكــر ســنة 
1399هـــ 1979م،

ـــــ مفتــاح الوصــول إىل بنــاء الفــروع علــى األصــول للشــريف التلمســاين ط دار 
احلديثــة. الرشــاد 

ـــــ املقدمــات املمهــدات أليب الوليــد ابــن رشــد حتقيــق حممــد حجــي ط 1 ســنة 
اإلســالمي. الغــرب  دار  1408هـــ 1988م 

ـــــ مناهــج التحصيــل ولطائــف التأويــل يف شــرح املدونــة وحــل مشــكالهتا للرجراجــي 
حتقيــق أيب الفضــل الدمياطــي ط 1 ســنة 1428هـــ 2007م دار ابــن حــزم.

ـــــ املنهــاج يف شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج أليب زكــرايء حيــىي بــن شــرف النــووي 
املكتبة العصرية ســنة 1428هـ 2007م.

ـــــ منهــج التوفيــق والرتجيــح بــني خمتلــف احلديث وأثــره يف الفقــه اإلســالمي لعبــد 
اجمليــد السوســوة ط 1 ســنة 1418هـــ 1997م دار النفائــس األردن.

ـــــ املوافقــات يف أصــول الشــريعة أليب إســحاق الشــاطي تعليــق عبــد هللا دراز دار 
الفكــر العــريب ط 2 ســنة 1395هـــ 1975م

ـــــ الناســخ واملنســوخ البــن العــريب حتقيــق عبــد الكبــري العلــوي املدغــري ط املكتبــة 
الثقافيــة الدينيــة مصــر د اتريــخ.

ـــــ نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود ط 2 دار الكتــب العلميــة ســنة 1426هـــ 
م.  2005

ـــــ نفائــس األصــول يف شــرح احملصــول لشــهاب الديــن القــرايف حتقيــق أمحــد عبــد 
املوجــود وعلــي معــوض ط 1 ســنة 1416هـــ 1995م مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز

ـــــ هنايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول جلمــال الديــن اإلســنوي نشــر دار الكتــب 
العلميــة ط 1 ســنة 1420هـــ 1999م.



تفعيل دور املسجد يف حتقيق التنمية املستدامة مع اإلشارة إىل 
أنموذج “مسجد العرب” يف األردن

أ. بكر اخلرمان*

امللخص

حتــاول هــذه الدراســة إجيــاد جمموعــة مــن اآلليــات الــي ميكــن مــن خالهلــا تفعيــل دور املســجد يف حتقيــق 
التنميــة املســتدامة يف أبعادهــا الثالثــة، واســتثمار املكانــة الرفيعــة للمســجد يف نفــوس املســلمني؛ إلطــالق 

الدعــوات، والنمــاذج التطبيقيــة مأخــوذة مــن نصــوص الوحــي؛ لتقــدمي الصــورة املشــرقة للمســجد.
فاملســجد ميكــن أن يكــون أقــوى مؤثــر يف حتقيــق االســتدامة، وللتأكيــد علــى هــذا تتطــرق الدراســة إىل 
أمنــوذج تطبيقــي للمســجد “صديــق البيئــة”، وهــو “مســجد العــرب” حيــث يعــد هــذا املســجد أول مســجد 

يف األردن يُبــى وفــق أســس التنميــة املســتدامة، وقــد كان لــه صــدى كبــري يف نفــوس مجيــع النــاس.

This study attempts to find a set of mechanisms through which the role of the mosque 
can be activated in achieving sustainable development in its three dimensions and to 
invest the high status of the mosque in Muslims to launch the invitations and applied 
models taken from the texts of revelation to present the bright image of the mosque.
The mosque can be the most powerful in achieving sustainability. To emphasize this، 
the study deals with an applied model of the “friend of the environment” mosque، the 
“Mosque of the Arabs”، which is the first mosque in Jordan to be built on the founda-
tions of sustainable development، It has resonated in all people’s hearts.

* موظــف لــدى وزارة األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســالمية - األردن، اتريــخ اســتالم البحــث 2018/7/11م، 
واتريــخ قبولــه للنشــر 2018/8/7م.
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املقدمة:
احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم علــى خــامت النبيــني، وعلــى آلــه، 
وأصحابــه، وأتباعــه أمجعــني، ومــن ســار علــى هنجــه، واهتــدى هبديــه إبحســان إىل 

يــوم الديــن، وبعــد:
الباحثــني  مــن  اهتماًمــا كبــريًا  انلــت  الــي  املعاصــرة  العلــوم  مــن  التنميــة  تعــد 
والساســة واالقتصاديــني بعــد انتهــاء احلــرب العامليــة، وظهــور الــدول الناميــة، إىل 
أن أصبحــت هلــا أدبياهتــا املســتقلة، وأصبحــت فيمــا بعــد تعــرف بـ)علــوم التنميــة(.

عليــه  الرتكيــز  املســتدامة، ومت  التنميــة  أحــد علومهــا، وهــو  بــرز  ذلــك  وبعــد 
بشــكل خــاص، مث حتــول إىل علــم منفصــل بعــد عــام 1987م؛ فعقــدت األمــم 
املتحــدة يف هــذا العــام مؤمتــرًا خاصًّــا حــول هــذا املوضــوع، وصــدر عنــه مــا يعــرف 
بتقريــر )بروتالنــد( حــول التنميــة املســتدامة، والــذي وضــع تعريفهــا، وأبعادهــا، 

والتحــدايت الــي تواجههــا.
وفكــرة االســتدامة تقــوم علــى احملافظــة علــى حقــوق األجيــال احلاليــة، دون 
املســاس حبقــوق األجيــال القادمــة، وهتــدف إىل تنميــة البيئــة واالقتصــاد واالجتمــاع 
بشكل متكامل، وعلى قدم املساواة، وهي فكرة ذات جذور إسالمية، وتشتمل 
الشــريعة اإلســالمية علــى عديــد التطبيقــات والنمــاذج، ومنهــا نظــام الوقــف، وأكثــر 

صــور الوقــف انتشــارًا يف العــامل اإلســالمي هــو املســجد.
إبــراز  إىل  الباحــث  يســعى  حيــث  الدراســة،  هــذه  فكــرة  جــاءت  هنــا  ومــن 
إمكانيــة إســهام املســجد يف حتقيــق التنميــة املســتدامة مــن خــالل تفعيــل جوانــب 
متعــددة، واســتناًدا إىل جمموعــة مــن املقّومــات الــي تعــزز انتشــار فكــرة املســجد 
املســتدام، مــع اإلشــارة إىل أحــد النمــاذج التطبيقيــة وهــو »مســجد العــرب« يف 

اململكــة األردنيــة اهلامشيــة.
مشكلة الدراسة:

حيتــل املســجد مكانــة خمتلفــة يف نفــوس مجيــع املســلمني، فهــو املــكان األطهــر 
واألكثــر روحانيــة، ويرتبــط بــه املســلم بشــكل يومــي، كمــا أن التنميــة املســتدامة 
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أصبحت حديث الســاعة يف العامل أمجع على صعيد احلكومات الشــعوب، وألن 
اإلســالم جبميــع أطروحاتــه إجيــايب، وعملــّي، وحيقــق املصلحــة، واملســجد جــزء، 
وهــو مؤهــل؛ للتأثــري يف عمليّــة التنميــة املســتدامة، يطــرح الباحــث األســئلة اآلتيــة: 

ما مقّومات أتثري املسجد يف عملّية التنمية املستدامة؟- 1
التنميــة - 2 حتقيــق  يف  املســجد  يســهم  حــى  تفعليهــا  جيــب  الــي  اجلوانــب  مــا 

املســتدامة؟
ما مظاهر التنمية املستدامة يف مسجد العرب؟- 3

أهداف الدراسة:
بيان مقّومات أتثري املسجد يف عملّية التنمية املستدامة.- 1
إبــراز اجلوانــب الــي جيــب تفعيلهــا حــى يســهم املســجد يف حتقيــق التنميــة - 2

املســتدامة.
معرفة مظاهر التنمية املستدامة يف مسجد العرب.- 3

أمهية الدراسة:
حماولــة؛ لتقــدمي تطبيــق شــرعي للتنميــة املســتدامة، والــي أصبحــت مــن القضــااي - 1

املعاصــرة الــي حيتاجهــا اجملتمــع اإلنســاين.
إظهار أمهية املسجد، وقدرته على حتقيق التنمية املستدامة- 2
مساعدة القائمني على املساجد؛ ملواكبة التطورات العاملية.- 3

الدراسات السابقة:
بعــد البحــث يف فهــارس اجلامعــات، واجملــالت احملكّمــة، والشــبكة العنكبوتيــة، 
وســؤال أهــل االختصــاص، مل يقــف الباحــث –يف حــدود إطالعــه- علــى دراســة 

تناولــت العالقــة بــني املســجد والتنميــة املســتدامة.
منهج البحث:

تقوم هذه الدراسة على املناهج اآلتية: 
املنهــج االســتقرائي: وذلــك بتتبــع بعــض النصــوص الــي تظهــر قيمــة املســجد - 1

ومكانتــه.
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املنهــج الوصفــي: وذلــك بوصــف اجلوانــب الــي ميكــن للمســجد أن يســهم مــن - 2
خالهلا يف عملية التنمية املســتدامة، مســتعيًنا أبدبيات التنمية املســتدامة.

3. الــزايرة امليدانيــة: حيــث قــام الباحــث بــزايرة مســجد العــرب يف األردن، - 3
واطّلــع علــى مظاهــر التنميــة املســتدامة فيــه.

التعريف مبصطلحات الدراسة: 
- التنميــة املســتدامة: هــي »التنميــة الــي تلــي حاجــات احلاضــر دون اإلضــرار 
بقــدرة األجيــال املقبلــة علــى حتقيــق حاجاهتــا«)1(، وهــي تشــمل أبعــاًدا ثالثــة : 
البيئــة، واالقتصــاد، واجملتمــع، وتســعى إىل ترقيــة هــذه األبعــاد علــى قــدم املســاواة.
- املســجد: مبعنــاه العــام: هــو كل موضــع مــن األرض، لقولــه : »...جعلــت لــي 
األرض مســجدًا  وطهــورًا«)2(، مث خّصصــه ُعــرف النــاس بـــ»املــكان املهيّــأ للصلــوات 

اخلمس«)3(
خطة الدراسة :

املبحث األول: مقّومات أتثر املسجد على التنمية املستدامة
املبحث الثاين: جوانب تفعيل دور املسجد لتحقيق التنمية املستدامة

املبحــث الثالــث: “مســجد العــرب” يف األردن أمنــوذج تطبيقــي ملتطلبــات 
التنميــة املســتدامة.

اخلامتة: وتشتمل على النتائج والتوصيات.

مــن  عــام 1987م،  والتنميــة  للبيئــة  العامليــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  املشــرتك،  تقريــر مســتقبلنا   )1(
ص69. الكتــب،  عــامل  دار  واآلداب-الكويــت،  والفنــون  للثقافــة  الوطــين  اجمللــس  إصــدارات 

البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل، صحيــح البخــاري، حتقيــق: حممــد زهــري الناصــر، دار طــوق   )2(
رقــم335. حديــث  التيمــم،  النجــاة، ط1، 1422ه، كتــاب 

احلمــادي، أمحــد خليفــة، املســجد ودوره يف اجملتمــع، البحــث الفائــز ابجلائــزة األوىل يف جمــال البحــث   )3(
الثقــايف ضمــن جائــزة راشــد بــن محيــد يف دورهتــا الســابعة 1990م، ط1، 1993م، ص25.
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املبحث األول : مقّومات أتثر املسجد على التنمية املستدامة
املطلب األول: مكانة املسجد.

إن مكانــة املســجد لــدى املســلمني أفــراًدا ومجاعــات، أوضــح مــن أن يشــار 
إليهــا حبديــث، فهــو ملتقــى األرض ابلســماء، وفيــه يشــعر املســلم حبقيقتــه اإلميانيــة، 
ويكــون يف أحســن أحوالــه النفســية)1(، ولــه مكانــة متعــددة األبعــاد نفســيًّا وروحانيًّــا 
واجتماعيًّا، فهو أحب البقاع إىل هللا، فعن أيب هريرة  أن رســول هللا  قال: 

ــاَلِد ِإلَــى الِل أَْســَواقَُها«)2(. ــاَلِد ِإلَــى الِل َمَســاِجُدَها، َوأَْبَغــُض اْلِب »أََحــّبُ اْلِب
وهــو مــكان كســب األجــر والثــواب عنــد بنائــه، قــال : »َمــْن بــَـىَن َمْســِجًدا 
ُ لَــُه ِمثـْلَــُه يف اجلَنَّــِة«)3(، وعنــد الذهــاب إليــه قَــاَل  يـَبـَْتِغــي بِــِه َوْجــَه اللَِّ بـَــىَن اللَّ
ــَدا  ــا َغ ــِة ُكلََّم ــَن الَجّنَ ــهُ ِم ــهُ نُُزلَ ُ لَ ــّدَ الّلَ ــى الَمْســِجِد َوَراَح، أََع ــَدا ِإلَ ــْن َغ النَّــِيِّ : »َم
ــا َداَم  ــْم َم ــي َعلَــى أََحِدُك أَْو َراَح«)4(، وعنــد املكــوث فيــه قــال : »الَماَلِئَكــةُ تَُصلِّ
ُه اّلـَـِذي َصلـَّـى ِفيــِه، َمــا لـَـْم يُْحــِدْث، تَُقــوُل: اللَُّهــّمَ اْغِفــْر لـَـهُ، اللَُّهــّمَ اْرَحْمــهُ«)5(،  ِفــي ُمَصــاّلَ
، وهــو املــكان الــذي يَــدَع فيــه  ويف املســجد جيتمــع املســلمون يوميًّــا وأســبوعيًّا وســنوايًّ
املســلمون فســادهم وشــرورهم علــى البــاب، ويدخلــون إليــه بقلــب متفتــح لإميــان، 
متطلع إىل السماء، وهو الربملان الذي يتشاورون فيه مبا يعرض هلم، وهو املدرسة، 

واحملكمــة، فاملســجد يف اترخينــا املشــّرف يدخــل يف كل شــأن مــن شــؤون األمــة)6(.

ينظــر: البيومــي، حممــد رجــب، املســجد يف اإلســالم: عبــادة وثقافــة، هديــة جملــة األزهــر اجملانيــة   )1(
لشــهر ذي القعــدة 1430، )93/2(.

)2(  مســلم بــن احلجــاج النبيســابوري، صحيــح مســلم، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، كتــاب 
املســاجد ومواضــع الصــالة، ابب فضــل اجللــوس يف املســجد بعــد الصبــح، وفضــل املســاجد، 

حديــث رقــم 671.
البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل، صحيــح البخــاري، كتــاب الصــالة، ابب مــن بــى مســجًدا،   )3(

رقــم450. حديــث 
صحيح البخاري، كتاب األذان، ابب فضل من غدا إىل املسجد أو راح، حديث رقم 662.  )4(

صحيح البخاري، كتاب الصالة، ابب احلدث يف املسجد، حديث رقم 445.  )5(
ينظــر: وانلــي، خــري الديــن، املســجد يف اإلســالم: أحكامــه وآدابــه وبدعــه، املكتبــة اإلســالمية،   )6(
ط3، 1414ه، ص9 ومــا بعدهــا، و الطنطــاوي، علــي، اجلامــع األمــوي يف دمشــق، مطبعــة 

احلكومــة بدمشــق، ص4ومابعدهــا.
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فهــذه املكانــة الرفيعــة الــي يتبوؤهــا املســجد يف نفــوس اجلميــع، تعــد مقّوًمــا 
ابحلكومــات  وحــرّي  املســتدامة،  التنميــة  عمليــة  يف  املســجد  لتأثــري  أساســيًّا؛ 
واملؤسســات الدينيــة والعلمــاء إبــراز مــا ميكــن للمســجد تقدميــه يف دفــع عجلــة 
التنميــة االقتصاديــة، واحملافظــة علــى البيئــة، وحتقيــق التــواّد والتكاتــف بــني أفــراد 
اإلســالمي،  التاريــخ  امتــداد  علــى  املســجد  وضــع  إىل  النظــر  وعنــد  اجملتمــع، 
تظهــر جــذور التنميــة املســتدامة اإلســالمية، فاملســجد كان منطلًقــا للعديــد مــن 
النشــاطات يف احليــاة اإلســالمية إىل جانــب العبــادة والعلــم، وهــذا يشــكل حافــزًا 
للعمــل بشــكل جــّديٍّ للدمــج بــني األصالــة واملعاصــرة، وإظهــار الصــورة احلقيقيــة 

واملشــرقة للمســجد، ومــدى قدرتــه علــى حتقيــق التنميــة املســتدامة.
املطلب الثاين: مركز التوجيه الديين والدنيوي.

إن طبيعــة العالقــة القائمــة بــني املســلم واملســجد؛ جتعــل املســجد مركــزًا توجيهيًّــا 
رائًدا يف اجملاالت الدينية، والدنيوية على حد سواء)1(، فاملسلم يرتدد على املسجد 
يوميًّــا يف الصلــوات اخلمــس، وأســبوعيًّا بصــالة اجلمعــة، وســنوايًّ بصــالة العيديــن، 
واخلســوف،  والكســوف،  الطارئــة؛ كاالستســقاء،  املناســبات  مــن  ذلــك  وغــري 
لذلــك وامتــداًدا ملكانــة املســجد، يكــون للخطــاب الوعظــي التوجيهــي الصــادر عنــه 
نكهــة خاصــة ورونــق خمتلــف، تســتمّد مــن قــوة بالغــة القــرآن وقدســيته، ومــن هيبــة 
أحاديــث النــي ومواقــف ســريته، ومــن التاريــخ اإلســالمي، وحيــاة ســلف األمــة.

وعلــى ذلــك يعــد خطــاب املســجد مقّوًمــا أساســيًّا يؤثــر يف إدخــال مفهــوم 
االســتدامة إىل ذهنّيــة املســلم، الــذي ينقلهــا بــدوره إىل بيتــه، مث تنتشــر يف الشــارع 
واحلــي واملدرســة وهكــذا، حــى تصبــح هدفًــا يصبــو إليــه مجيــع املســلمني، ويــرى 

الباحــث أن هنــاك أمريــن يســهمان يف ذلــك: 
النصــوص  ثــروة  ابســتثمار  وذلــك  التوجيهي)التنظــريي(:  اجلانــب  األول: 
الثالثــة،  أببعادهــا  االســتدامة  موضــوع  حــول  املســتنبطة  والــدالالت  الصرحيــة، 
وبّثهــا للعامــة مــن خــالل الــدروس، واخلطــب، وحلقــات التعليــم، ومجيــع قنــوات 
االتصــال بــني اإلمــام واملصلــي، وعرضهــا بصــورة طّيبــة دون مبالغــة، أو يلٍّ ألعنــاق 
ينظر: الذهي، حممد حسني، املسجد حمور للنشاط ومركز للتوجيه الروحي والفكري لألمة، مؤمتر   )1(

رســالة املســجد، رابطة العامل اإلســالمي، 20-1975/9/25م، مكة املكرمة، ص469.
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النصــوص، وهــذا يــؤدي إىل إدخــال اخلطــاب إىل جمــاالت أرحــب تالمــس واقــع 
النــاس، ويواكــب أيًضــا مشــكالت العصــر.

املســتدامة  التنميــة  متطلبــات  إبدخــال  وذلــك  التطبيقــي:  اجلانــب  الثــاين: 
وشــروطها إىل ذات املســجد، وتقدمي صورة املســجد املســتدام للعامة-كما ســيأيت 
الحقــا-، وهــذا إذا مجــع إليــه اجلانــب الوعظــي والتوجيهــي يكــون لــه أثــر ابلــغ يف 

نفــوس مــراتدي املســجد.
إن فكــرة االســتدامة الــي تســعى إىل احملافظــة علــى حقــوق األجيــال القادمــة، 
وحتقيــق املســاواة والعدالــة االجتماعيــة، والنمــو االقتصــادي دون إحلــاق الضــرر 
ابلبيئــة، وإن كانــت غربيــة املنشــأ، لكنهــا إســالمية اجلــذور)1(، وتتناثــر النصــوص 
الصرحيــة الــي تــدل عليهــا)2(، وهنــاك مفاهيــم عامــة حتقــق مقصدهــا؛ كالوقــف، 
واملــرياث، والــزكاة، وابلتــايل فــإن أوىل النــاس يف الســعي إىل حتقيقهــا هــم املســلمون، 

وأوىل األماكــن لتطبيقهــا هــو املســجد.
املطلب الثالث: أحد صور الوقف. 

»إن إبمــكان مؤسســة الوقــف أن تقــدم الكثــري للتنميــة املســتدامة، ســواء يف 
جمــال االســتثمار البشــري أو املــادي، أو يف جمــال محايــة املــوارد، وصيانتهــا عــن 
االستخدامات اجلائرة«)3(، ويعد الوقف داخالً يف صميم عملية التنمية املستدامة؛ 
واالجتماعيــة،  االقتصاديــة،  اجملــاالت  خمتلــف  تنمويــة كبــرية يف  آاثر  مــن  لــه  ملــا 
وغريهــا)4(، والــكالم حــول العالقــة بــني الوقــف والتنميــة املســتدامة مســتفيض)5(.

ينظــر: أبــو زنــط وغنيــم، التنميــة املســتدمية مــن منظــور الثقافــة العربيــة اإلســالمية، جملــة دراســات   )1(
العلــوم اإلداريــة، عمــان-األردن، م36، ع1، 2009م، ص20 ومــا بعدهــا

ينظر: املصدر السابق، ص25  )2(
الســبهاين، عبــد اجلبــار، دور الوقــف يف التنميــة املســتدامة، جملــة الشــريعة والقانــون، اإلمــارات،   )3(

العــدد 44، 2010، ص65.
الوقــف  مؤمتــر  املســتدامة،  التنميــة  يف  ودوره  الوقــف  إبراهيــم،  أمحــد  د.  مــالوي،  ينظــر:   )4(

ص18  ،2009 اإلســالمية،  اجلامعــة  حضــارة،  وبنــاء  وإدارة  اإلســالمي«اقتصاد 
ينظر حول ذلك أوراق مؤمتر الوقف والتنمية املستدامة، ملركز البحث وتطوير املوارد البشرية-  )5(

رمــاح- يف األردن ابلتعــاون مــع جامعــة األمــري عبــد القــادر يف اجلزائــر يف عــام 2010، نشــر 
مؤسســة الــوراق.
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واملســجد هــو أحــد صــور الوقــف العديــدة أو مناذجــه الــي طرحهــا اإلســالم، 
ويتبــوأ املكانــة األبــرز يف نفــوس املســلمني، فعــالوة علــى أنــه وقــف؛ فقــد خــّص 
القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة بنــاءه، والعنايــة بــه ابألجــر والثــواب العظيــم، وهــذا 

أيًضــا دافــع آخــر؛ جلعــل املســجد مــكان التنظــري والتطبيــق للتنميــة املســتدامة.
يرى الباحث أن املســجد مبا أحاطته الشــريعة اإلســالمية من الفضائل، وأبثره 
الكبــري يف التاريــخ اإلســالمي، قــادر علــى أن يكــون األمنــوذج األمثــل واألكمــل 
للتنميــة املســتدامة، ابالســتناد إىل املقّومــات الســابقة، الــي تدفــع اجلميــع رؤســاء، 
ومرؤوســني، وأئمــة، ومأمومــني، إىل إعــادة النظــر يف أحــوال املســاجد، ومــا يصــدر 

عنهــا مــن توجيهــات؛ حــى تواكــب مســتجدات العصــر.
املبحث الثاين: جوانب تفعيل دور املسجد؛ لتحقيق التنمية املستدامة.

املطلب األول: اجلانب التعّبدي.
أو  األخــروي  البعــد  أو  والثــواب،  اجلانــب ابألجــر  هــذا  عــن  التعبــري  ميكــن 
الروحــاين، وهــو أمــر خمتــص بشــريعة اإلســالم، وعامــل ال جتــده يف غالــب أدبيــات 
التنميــة املســتدامة، وهــو يف أصلــه اســتدامة للتنميــة واخلــري، إذ يكــون غطــاًء دائًمــا 

ألي فعــل فيــه منفعــة يف أي بُعــد مــن أبعــاد التنميــة.
واإلســالم حينمــا يربــط يف مفهــوم التنميــة بــني الدنيــا واآلخــرة؛ جيــد املســلم 
اإلغــراء املشــجَع إلعمــار األرض، واحلفــاظ علــى الثــروات، وتقــدمي اخلــري للنــاس؛ 
بدافــع األجــر والثــواب يف اآلخــرة، وهــذا يســهم يف ختليــص التنميــة مــن الســلبيات 
املعيقــة املتمثلــة ابألاننيــة، والعنصريــة، واحلقــد، فيحيــا احليــاة الطيبــة بعملــه الصــاحل 
وخــري  خلــريه  العمــل  هــذا  مثــرات  وبتحويــل  جتــارة،  أو  صناعــة،  أو  زراعــة،  مــن 
النــاس)1(، فالعمــل التنمــوي بصــوره كافــًة عبــادة، وإذا كان مســتداًما فهــو األفضــل؛ 
ألن أحب األعمال إىل أدومها، وهذا يدفع املسلم حنو »جتويد مسعاه الدنيوي؛ 
لينــال ثــواب اآلخــرة، واملفهــوم اإلســالمي للســعي يف الدنيــا جيعــل اهتمــام اإلنســان 
اإلســالم، مؤمتــر  للتنميــة يف  العقائديــة واألخالقيــة  األســس  زيــد،  إبراهيــم  الكيــالين،  ينظــر:   )1(
اإلســالم والتنميــة، مجعيــة الدراســات والبحــوث اإلســالمية، 28-29/أيلــول/1985م، نشــر 

مجعية الدراسات والبحوث اإلسالمية، عمان-األردن، 1992م، ص22 
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ــا، وأيًضــا لكســب اآلخــرة«)1(.  برتقيــة جمتمعــه واهتمامــه ببيئتــه أمــًرا مهمًّ
واملســجد هــو املــكان األفضــل واألكثــر أثــراً، الــذي ميكــن مــن خاللــه حتفيــز 
هــذا اجلانــب يف نفــوس املســلمني، وربــط كل فعــل تنمــوي مســتدام بعامــل األجــر 
الــي  واألحاديــث  اآلايت  عديــد  فيــه  ورد  قــد  املســجد  أن  وخاصــة  والثــواب، 
ِ َواْلَيــْوِم  ِ َمــْن آَمــَن بِــالّلَ حتــث علــى بنائــه، قــال تعــاىلM ُّإّنََمــا يَْعُمــُر َمَســاِجَد الّلَ
ِئــَك أَْن يـَُكونـُـوا ِمــَن  َ َفَعَســٰى أُولَٰ َكاَة َولـَـْم يَْخــَش ِإاّلَ الّلَ ــاَلَة َوآتـَـى الــّزَ اْلِخــِر َوأََقــاَم الّصَ
اْلُمْهتَِديــَن Lَّ ]التوبــة: 18[، قــال ابــن رجــب: »عمــارة املســاجد تكــون مبعنيــني، 
ببنائهــا، وإصالحهــا، وترميمهــا، ومــا أشــبه ذلــك،  أحدمهــا: عمارهتــا احلســية؛ 
والثــاين: عمارهتــا املعنويــة؛ ابلصــالة فيهــا، وذكــر هللا، وتــالوة كتابــه، ونشــر العلــم 
الــذي أنزلــه علــى رســوله  وحنــو ذلــك«)2(، وكال املعنيــني مطلــوب؛ لتحقيــق 

التنميــة املســتدامة.
املطلب الثاين: جانب اإلدارة والتخطيط.

إن توســيع نشــاط املســجد وحتفيــز ســريه حنــو التنميــة املســتدامة »جيعلــه حباجــة 
إىل إدارة تســتطيع أن ختطــط، وتســهم يف تنفيــذ هــذا النشــاط؛ حبيــث ال يســتغرق 
أمريــن  والتخطيــط  اإلدارة  وتعــد  األوىل«،  مهمتــه  عــن  ويشــغله  املســجد،  إمــام 
متالزمــني، فالتخطيــط الناجــح ذو النتائــج املرجــّوة هــو نتــاج إدارة قويــة، والعكــس 
صحيــح، ومبــا أن املســاجد أصبحــت تتبــع إلدارات ووزارات تكــون هــي املســؤولة 
عــن شــؤون املســاجد كافــة، فــأول جانــب يتــم العمــل عليــه هــو اإلدارة الــي تقــدم 

اخلطــط الالزمــة لإعمــار، والرعايــة، واملتابعــة، والتفتيــش، وغــري ذلــك.
وعليه فإن حتقيق التنمية املســتدامة من خالل املســجد حيتاج إىل إدارة فعالة، 
وختطيــط ســليم؛ حــى تعمــم فكــرة املســجد املســتدام، ولتفعيــل هــذا اجلانــب يقــرتح 

الباحــث اآلليــات اآلتية:

عمــر، د.إبراهيــم أمحــد، فلســفة التنميــة رؤيــة إســالمية، املعهــد العاملــي للفكــر اإلســالمي –   )1(
1989م. ص34 اخلرطــوم، ط1  مكتــب 

ابــن رجــب، عبدالرمحــن بــن أمحــد احلنبلــي، روائــع التفســري، مجــع وترتــب: طــارق بــن عــوض هللا،   )2(
دار العاصمة-الســعودية، ط1، 2001-1422، )490/1(
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وشــؤوهنا،  للمســاجد  الناظمــة  والتشــريعات  القوانــني  يف  النظــر  إعــادة  أواًل- 
وتعديلهــا، أو إنشــاء قانــون جديــد، يتــم فيــه مراعــاة متطلبــات التنميــة املســتدامة 

مــن حيــث ختطيــط املســجد، ومرافقــه.
القانــون  املســتدامة-يف  التنميــة  بشــروط  ابلتقيــد  اإلعمــار  جلــان  تعّهــد  اثنيًــا- 
اجلديــد-، علــى أن تتــوىل إدارات األوقــاف املتابعــة الدائمــة هلــم، مث حماســبتهم 

قصــور.  أي  علــى 
اثلثًــا- إجــراء املســح امليــداين علــى أي مــكان يُقــرتح إقامــة مســجد فيــه)1(، وذلــك؛ 

للتأكــد مــن حاجــة املنطقــة له-وهــذا معمــول بــه أحيــااًن-.
رابًعــا- إتبــاع منهجيــة التخطيــط العمــراين واهلندســي، وذلــك؛ لتقديــر املســاحة 
الي حيتاجها املصلي يف املســجد، ومســاحة اخلدمات اخلارجية، وعدد الوحدات 
الصحيــة، وصنابــري امليــاه، ومواقــف الســيارات، وغــري ذلــك)2(، وهــذا يوّفــر اجلهــد 

واملــال، وحيــد مــن البنــاء العشــوائي للمســاجد)3(
خامًســا: إلــزام جلــان إعمــار املســاجد الــي يتــم تشــكيلها، بتقــدمي املخططــات 

اهلندســية وفــق الشــروط تبًعــا لنوعيــة املســجد الــذي قــّدره املســح امليــداين.
يكــون  حبيــث  املســاجد،  رعايــة  للجــان  واملاليــة  اإلداريــة  االســتقاللية  سادًســا: 
للجنــة مجــع التربعــات املاليــة والعينيــة، واســتثمارها للمســجد، ابإلضافــة إىل إنشــاء 
عقــارات، أو شــراء أراض، يكــون ريعهــا راجًعــا إىل املســجد وحــده)4(، علــى أن 

تتــوىل الــوزارات والدوائــر املهمــة اإلشــرافية.
و يفّضــل تصنيــف املســاجد إىل: مســجد جامــع، ومســجد حــّي أو ســكين، ومســجد قريــة،   )1(
ومســجد دائرة أو مؤسســة حكومية، ومســجد مســافرين أو اســرتاحة، وهكذا، وكل ذلك وفق 

متطلبــات التنميــة املســتدامة. 
ينظــر حــول ذلــك: حبــوث نــدوة عمــارة املســاجد الــذي نظمتــه كليــة العمــارة والتخطيــة يف جامعــة   )2(
امللــك سعود/الســعودية يف عــام 1419ه، واملعايــري التصميميــة ألماكــن الوضــوء يف املســاجد 
وقاعــات الصــالة، د.م أمحــد حنفــي خمتــار، املالكــي، اثمــر، 2016/5/20، هندســة املســجد 

ابب للطمأنينــة ولــذة العبــادة، صحيفــة اليــوم الســعودية.
هناك موقع امسه تصميم املســجد http://mosque-design.com، يهدف إىل مســاعدة املتربعني   )3(

واملســؤولني علــى إنشــاء املســجد بشــكل هندســي مــع اســتثمار كامــل املســاحة.
ينظــر: عثمــاين، عتيــق الرمحــن، املســجد مركــز للتوجيــه الديــين والدنيــوي، مؤمتــر رســالة املســجد،   )4(

رابطــة العــامل اإلســالمي، 20-1975/9/25م، مكــة املكرمــة، ص365.
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املطلب الثالث: اجلانب البيئي. 
أدى دخــول البيئــة يف جمــال االقتصــاد إىل تغــرّي مفهــوم التنميــة االقتصاديــة 
مــن جمــرد الــزايدة يف اســتغالل املــوارد االقتصاديــة النــادرة؛ لغايــة إشــباع احلاجــات 
اإلنســانية املتجــددة، إىل ظهــور مفهــوم التنميــة املســتدامة، وهــذا يُظهــر أن البيئــة 
أيًضــا احلجــر  التنميــة إىل عهــد جديــد، وهــي  انتقــال  املباشــر يف  الســبب  هــي 

األســاس يف عمليــة االســتدامة)1(.
وبعد ظهور التنمية املستدامة تزايدت الدعوات الي تسعى إىل نشر مفهوم املباين 
اخلضــراء )الصديقــة للبيئــة(، واســتخدام الطاقــة البديلــة، وغــري ذلــك؛ لتفــادي حــدوث 
مزيد من التلوث، واملشكالت البيئية، وميكن للمسجد اإلسهام يف ذلك من خالل:

أواًل- جمال الطاقة:
- اشــرتاط وجــود أنظمــة الطاقــة الشمســية يف توليــد الكهــرابء؛ إلانرة املصابيــح، 
وتســخني امليــاه، واســتخدام املكّيفــات واملدافــئ، وكل مــا هــو قائــم علــى الكهــرابء.

- مراعــاة اجتــاه الشــمس، ودخــول أشــعتها إىل املســجد أثنــاء ختطيطــه؛ لتخفيــف 
اســتخدام اإلانرة يف الصلــوات النهاريــة.

إمــام  عليهــا  يشــرف  حتكــم  لغرفــة  تتبــع  أجــزاء  إىل  املســجد  تقســيم كهــرابء   -
حاجــة)2(.  دون  املســجد كامــاًل  إضــاءة  لتجنــب  املســجد؛ 

- اســتخدام احلساســات الكهرابئيــة يف إانرة الوحــدات الصحيــة، حبيــث يتــم 
إضــاءة املرحــاض عنــد دخــول الشــخص إليــه، وإطفــاؤه عنــد اخلــروج منــه تلقائيًّــا؛ 

حــى ال يتــم إانرة املواضــئ واحلمامــات كافــة، مبجــرد دخــول أي شــخص.
اثنًيا- جمال املياه.

- عــزل أســطح املســاجد؛ لغــاايت جتميــع ميــاه األمطــار؛ لالســتفادة منهــا يف 
احمللــي. للمجتمــع  أو  املســجد، 

ينظــر: جامعــة امللــك عبــد العزيــز، ، التنميــة املســتدامة يف الوطــن العــريب بــني الواقــع واملأمــول،   )1(
حنــو جمتمــع املعرفــة، سلســلة يصدرهــا مركــز اإلنتــاج اإلعالمــي، الســعودية-جدة، اإلصــدار 

احلــادي عشــر، 2013م، ص22
وللحد من اخلالفات بني املصلني.  )2(
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- اســتخدام صنابــري ميــاه حديثــة، حبيــث ال ختــرج كميــة كبــرية مــن امليــاه، وتشــتمل 
علــى حّساســات تعمــل عنــد احلاجــة.

- ربط مجيع مصارف املياه يف املســجد ســواء املتوضأ أو مكان الشــرب؛ لتصّب 
يف خــزان أو بئــر مــن أجــل إعــادة اســتخدامها يف املراحيــض، أو يف عمليــات 

التنظيــف، أو العنايــة حبديقــة املســجد، وهــذه امليــاه تعــرف ابلرماديــة.
اثلثًا- حديقة املسجد. 

ال خيتلــف اثنــان يف أمهيــة األشــجار يف احلفــاظ علــى التــوازن البيئــي، وكميّــات 
األكســجني، كمــا أهنــا تلطّــف األجــواء، وتعطــي منظــرًا مجاليًّــا، وابلتــايل جيــب أن 
تدخــل فكــرة حديقــة املســجد إىل مجيــع خمططــات البنــاء؛ الســتكمال متطلبــات 
التنميــة املســتدامة؛ لالســتفادة مــن امليــاه الرماديــة، ويف حــال تعــّذر وجــود مــكان 
لذلــك نتيجــة ضيــق األرض يف املــدن املكتظــة، ميكــن زراعــة أطــراف الشــوارع احمليطــة 
يف املســجد، أو ســقاية أحــد احلدائــق القريبــة مــن املســجد؛ لتكــون متنّفًســا للنــاس.

املطلب الرابع: اجلانب االقتصادي.
يعــّد العنصــر االقتصــادي ركيــزة أساســية يف عمليــة التنميــة املســتدامة، ويســتند 
إىل املبــدأ الــذي يقضــي بــزايدة رفــاه اجملتمــع، والقضــاء علــى الفقــر، والبطالــة مــن 
خــالل اســتثمار املــوارد علــى حنــو عقــالين ورشــيد)1(، والتنميــة املســتدامة يف أصــل 

نشــأهتا هــي نتــاج التكامــل بــني علمــي االقتصــاد والبيئــة.
وأول أمــر اقتصــادي جيــب العنايــة بــه هــو »جعــل املســاجد بســيطة يف بنائهــا 
وجتهيزهــا، دون إســراف يف النقــش، والزهــو، والتزاويــق؛ ألن ذلــك عــالوة علــى كونــه 
منافيًــا للطريقــة اإلســالمية الصحيحــة، حيتــاج إىل تكاليــف ماليــة عظيمــة، وتعــداد 
املســاجد البســيطة خــري مــن هــذه التزاويــق«)2(، فالقيمــة ليــس بكميــة الزينــة، ونوعّيــة 
اإلانرة، وغري ذلك، بل القيمة مبا يقّدمه املسجد من روحانية، وبُعد بيئي واجتماعي.

الطاهــر، د.قــادري حممــد، التنميــة املســتدامة يف البلــدان العربيــة بــني النظريــة والتطبيــق،   )1(
لبنــان، ص76 بتصــّرف بــريوت-  العصريــة،  مكتبــة حســن 

عثمــاين، عتيــق الرمحــن، املســجد مركــز للتوجيــه الديــين والدنيــوي، مؤمتــر رســالة املســجد،   )2(
املكرمــة، ص365 مكــة  اإلســالمي، 20-1975/9/25م،  العــامل  رابطــة 
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كمــا أن املســجد يعمــل علــى تبصــرة النــاس بطــرق الكســب واإلنفــاق احلــالل، 
أيًضــا  يقــوم  العميــم، كمــا  ابخلــري  اإلســالمية  واجلماعــة  الفــرد  علــى  يعــود  فيمــا 
بتوضيــح عالقــة العامــل بصاحــب العمــل، وحقــوق العمــل، حــى تكــون عالقتهمــا 
مبنيّــة علــى أســس واضحــة، ليــس فيهــا ظــامل أو مظلــوم)1(، وميكــن للمســجد أن 

يعمــم مفاهيــم ترشــيد االســتهالك يف املــأكل واملشــرب وامللبــس.
وإلدارة املسجد أن تقوم إبنشاء صندوق وقفي انتج عن مجع التربّعات، ويتم من 
خاللــه منــح قــروض حســنة تدعــم املشــاريع الصغــرية؛ إلعالــة األســر الفقــرية، وتشــّكل 

جلنة حملّية؛ لتقييم جدوى املشاريع املقّدمة، ومتابعتها يف حال املوافقة عليها.
وميكــن يف حــال ارتفــاع كميّــة الطاقــة النامجــة عــن األلــواح الشمســية وحتقيــق 
فائــض فيهــا، أن تقــوم إدارة املســجد؛ إمــا إبانرة بعــض البيــوت اجملــاورة للمســجد 
مقابــل مبلــغ مــايل حيــدد وفــق احلاجــة، أو تقــوم ببيعــه جلهــات حكوميــة أو خاصــة، 

وكذلــك احلــال مــع امليــاه.
املطلب اخلامس: اجلانب االجتماعي.

تبــني ســابًقا أن املســجد مــكان لقــاء وتعــارف وآتلــف بــني املســلمني، لكــن دور 
املســجد االجتماعــي ال يقتصــر علــى هــذا األمــر، بــل ميكــن أن يكــون لــه أثــر مباشــر 
يف حتقيق العدالة االجتماعية، والرعاية االجتماعية لذوي الظروف اخلاصة، وميكن 
تفعيل دور املسجد االجتماعي مبا حيقق التنمية االجتماعية املستدامة تبعاً لآليت:

أواًل- اجملال التعليمي.
استعادة املسجد لدوره الرائد يف جمال التعليم-كما كان سابقاً-، فدوره ال يقتصر 
على العلوم الدينية، وذلك إبنشاء أماكن خمصصة تلحق ابملسجد؛ لتعليم علوم الدين 
والدنيــا ، وميكــن إعطــاء دروس تقويــة لطلبــة املــدارس، حــى يتمكــن الطالــب الفقــري مــن 
رفع مستواه دون تكلفة، والطالب الضعيف من حتسني مستواه، وهذا يسهم يف ختفيف 
الكلفة املادية على األهايل، وضمان األمانة يف التدريس، والتعّلق النفسي ابملسجد من 

قبل الطلبة، فقد كان املسجد أول مدرسة وجامعة عرفها اإلسالم.

احلمادي، أمحد خليفة، املسجد ودوره يف اجملتمع، ص75  )1(
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اثنًيا- اجملال الصحي.
وذلــك إبرفــاق مركــز طــي، أو عيــادة تكــون ضمــن خمطــط املســجد، تقــّدر 
حســب حاجــة املنطقــة، ويكــون العــالج فيهــا بســعر رمــزي، ويتــم حتفيــز أهــل 
اخلــري؛ إلصــدار بطاقــات أتمــني صحيــة لــدى عيــادة املســجد، يدفعهــا املتــربع 

ســلًفا، وملــّدة معينــة تغطــي حاجــة املريــض، ونفقــات املركــز.
اثلثًا- الرعاية االجتماعية.

الســن،  وكبــار  والبكــم،  الصــّم،  اخلاصــة؛  االحتياجــات  ذوو  هنــا  واملقصــود 
والالجئون، وغريهم، إما مبحاولة إنشاء أماكن خاصة؛ لرعايتهم ترفق ابملسجد، 

أو بتواجدهــم يف املســجد، ولــو مــرة يف األســبوع؛ لتعليمهــم، ورفــع معنوايهتــم.
رابًعا- التثقيف والتوعية.

هتــدف التنميــة املســتدامة إىل زايدة الوعــي ابملشــاكل الــي تواجههــا البشــرية 
بشــكل عــام، عــن طريــق محــالت توعويــة وتثقيفيــة قــد حتمــل يف طياهتــا أحيــااًن 
بعــض املخالفــات الدينيــة، أو تكــون غطــاًء لدعــوات هدامــة، وإبمــكان املســجد 
أن يقــوم هبــذا اجلهــد، ويكــون أتثــريه أكــرب، مســتنًدا إىل املرجعيّــة اإلســالمية، الــي 

مل تــرتك مشــكلة إال قدمــت حلــواًل هلــا؛ إمــا تصرحيًــا، أو اســتنباطًا.
خامًسا- تنظيم مظاهر اإلنفاق االجتماعي)1(

وذلــك بوجــود جــداول أبمســاء األســر العفيفــة ضمــن منطقــة املســجد، ويتــّم 
الظــروف  يف  أو  واألعيــاد،  الشــتاء  مواســم  يف  ســواء  دوري  بشــكل  تفقدهــم 
العاديــة؛ لتلبيــة احتياجاهتــم الضروريــة، والتفريــج عنهــم، وهــذا يضمــن حتقــق التنميــة 

االجتماعيــة املســتدامة عــن طريــق املســجد بعيــًدا عــن العشــوائية.

كالصدقات العامة واهلبات والنذور واهلدااي وغريها.  )1(
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املبحــث الثالــث: »مســجد العــرب« يف األردن أمنــوذج تطبيقــي ملتطلبــات 
املســتدامة)1( التنميــة 

املطلب األول: نبذة عن مسجد العرب.
يقــع مســجد العــرب يف حمافظــة الزرقــاء الــي تبعــد عــن العاصمــة األردنيــة عمــان 
قرابــة 20كــم، وقــد بُــين يف عــام 1920م مــع بــداايت تكــّون املدينــة، وهــو رابــع 
أقدم مسجد يف احملافظة، ومتت توسعته يف األربعينات، مث يف آخر اخلمسينات، 
حيــث بلغــت مســاحة املســجد آنــذاك 400 مــرٍت، ومــع توســع العمــران وزايدة 
عــدد الســكان مت توســعة رقعــة املســجد إىل 800 مــرٍت يف الســبعينات، وبقيــت 
مســاحته وحالــه -مــع بعــض عمليــات الصيانــة- كذلــك حــى عــام 2015م، 
حيــث مت هــدم املســجد، وإعــادة بنائــه بشــكل جديــد، مــع مراعــاة متطلبــات 

التنميــة املســتدامة يف أبعادهــا الثالثــة، وهــو األول مــن نوعــه يف األردن.
املطلب الثاين: مظاهر التنمية املستدامة يف املسجد.

أواًل- التخطيط اهلندسي.
يقــع املســجد علــى مســاحة 800 مــرٍت، وُروعــي يف بنائــه اجلمــع بــني أصالــة 

املاضــي، وتطــّور احلاضــر، ويتكــون مــن: 
اليســرى: املواضــئ، والوحــدات الصحيــة  التســوية)حتت األرض(: اجلهــة  طابــق 
مــع مراعــاة أحــوال كبــار الســن، وذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن خــالل تصميــم 

املواضــئ، ووجــود 4 مصاعــد يتســع كل واحــد لـ1200كــغ.
اجلهــة اليمــى مــع مدخــل خــاص: مركــز طــّي حيتــوي علــى مخــس عيــادات، وخمتــرب 

بســيط، وصيدلــة، ويعمــل علــى مــدار 24 ســاعة.
اجلهة اخللفية مع مدخل خاص: دار قران أمنوذجية للنساء.

الطابق األرضي: املصلى الرئيسي للصلوات العادية.
طابق امليزانني )الُسّدة(: مركز للصّم، والبكم مع مدخل خاص، ومكتبة عامة، وبوفيه.

قــام الباحــث بــزايرة ميدانيــة للمســجد، والتقــى إبمــام املســجد وانئــب رئيــس اللجنــة، وقــام   )1(
2018/2/19م. بتاريــخ  موثّقــة،  صوتيــة  مقابلــة  إبجــراء 
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الطابــق األول: مركــز ثقــايف مــع غرفتــني صّفيتــني، وقاعــة حماضــرات، وغرفــة إدارة 
املســجد، ومصلــى النســاء مــع مدخــل خــاص ومتوضــأ.

الطابق الثاين: مصلى اجلمعة وصالة العيدين.
علــى كامــل  مجيلــة  وإطاللــة  مرتفــع،  بســقف  صيفــي  مصلــى  الثالــث:  الطابــق 
احملافظــة، وقــد مت إجيــاد هــذا املصلــى؛ نظــرًا لطبيعــة املدينــة املكتظــة ابلســكان، 

يقــع يف وســط جتــاري. وألن املســجد 
ســطح املســجد: يشــتمل علــى وحــدات توليــد الطاقــة الشمســية، ومئذنــة ابرتفــاع 
60 مــرتًا، ابإلضافــة إىل جســم املســجد، ويف أعالهــا أربعــة شاشــات )4×6م( 
مــن كل جهــة ملواقيــت الصــالة ودرجــة احلــرارة، ويوضــع عليهــا يف كل يــوم حديــث، 

أو آيــة، أو حكمــة.
اثنًيا- البعد البيئي

- املســجد يعمــل كامــاًل علــى نظــام الطاقــة الشمســية، ويتــم توريــد جــزء مــن 
الوطنيــة. الكهــرابء  لشــركة  اإلنتــاج 

- ال تذهــب قطــرة مــاء مــن املســجد دون فائــدة، فاملواضــئ، ومشــارب امليــاه، 
وميــاه التنظيــف مربوطــة خبــزان رئيســي حبجــم 30م، يقــوم إبعــادة تدويــر امليــاه، 

واســتخدامها يف املراحيــض، ورّي األشــجار، والتنظيــف.
- مساكــة زجــاج املســجد 5ســم، ومت حقنهــا بغــاز األرجــون، الــذي مينــع تســرب 

احلــرارة، وهــذا يوفّــر الطاقــة، كمــا أنــه يعــزل الصــوت.
- جــدران املســجد، وســطحه معزولــة بشــكل كامــل، وهــذا مينــع تســّرب احلــرارة 

أيًضــا.
- مت زراعــة الشــوارع احمليطــة ابملســجد ب130 شــجرة، تتــم ســقايتها مــن خــالل 

املــاء اخلــارج مــن املســجد، وقــد أعطــت بعــًدا مجاليًّــا.
- تعمــل الوحــدات الصحيــة واملواضــئ علــى احلساســات الكهرابئيــة، حبيــث ال 

تشــّغل اإلانرة إال عنــد احلاجــة.
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- يوجــد يف املســجد غرفــة حتكــم كهرابئيــة متكاملــة حتــت إشــراف اإلمــام، وال 
يوجــد يف املســجد أي مفتــاح كهــرابء آخــر، وهــذا مينــع اإلســراف يف تشــغيل 

املصلّــني. املــراوح، ويضبــط  أو  املكّيفــات، 
- مت إنشــاء مصلــى صيفــي يعتمــد يف إانرتــه علــى أشــعة الشــمس، ممــا يعــين عــدم 

احلاجــة إىل اإلانرة يف الصلــوات النهاريــة.
اثلثًا- البعد االقتصادي.

- مت اســتخدام بعــض املــواد، واألجهــزة املتبقيــة مــن املســجد املتهــّدم، ومل يتــم 
إتالفهــا.

- قامــت جلنــة املســجد ابســترياد غالــب معــّدات املســجد مــن اخلــارج؛ لالســتفادة 
من الســعر املنخفض، وعند الشــراء احمللي، اســتفادت من اإلعفاء الضريي الذي 
متنحــه وزارة األوقــاف للمســاجد، كمــا قامــت بشــراء املــواد اخلــام، ومت تصنيعهــا؛ 

ممــا خفــض كثــريًا مــن التكاليــف.
- يقــدم املركــز الثقــايف دورس تقويــة جمانيــة للطــالب، ومكتبــة عامــة، ورعايــة جّمانيــة 
للصــم، والبكــم، ويتقاضــى املركــز الصحــي مبلغًــا رمــزايًّ ال يتجــاوز الــدوالر الواحــد.

- تنــوي إدارة املســجد إنشــاء بنــك للطعــام، وبنــك للمالبــس؛ ملســاعدة األســر 
الفقــرية؛ إمــا عــن طريــق التــربع، أو البيــع أبســعار خمفَّضــة.

رابًعا- البعد االجتماعي.
- يوجد يف املسجد مرافق تسهم يف التنمية االجتماعية تشمل اجملاالت اآلتية: 
اجملــال العلمــي: يوجــد دار قــرآن أمنوذجيــة للنســاء، تــدّرس علــوم الديــن والدنيــا، 

وغرفتــني صّفيتــني، وقاعــة حماضــرات، ومكتبــة عامــة.
اجملال الصحي: يوجد مركز طي متكامل، وعلى مدار 24ساعة.

الرعايــة االجتماعيــة: يوجــد مركــز متكامــل؛ لرعايــة الصــم والبكــم، ويتــم مــن خاللــه 
أيًضا ترمجة خطبة اجلمعة هلم بلغة اإلشارة، مع وجود شاشة للتفاعل مع اخلطيب.

اجملال الثقايف: يف املسجد مركز ثقايف إسالمي يقوم أبنشطة دورية متعددة.
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خامًسا- البعد النفسي.
- انتبهــت إدارة املســجد إىل منــاخ احملافظــة، واالكتظــاظ الســكاين؛ فأنشــأت 

مصلــى صيفيًّــا يف أعلــى املســجد، يشــكل متنفًســا ألهــايل األحيــاء اجملــاورة.
- مراعــاة أحــوال كبــار الســن واملرضــى؛ بتخصيــص مصاعــد كهرابئيــة هلــم، كمــا 
وأماكــن  هلــم،  مواضــئ  بتخصيــص  اخلاصــة؛  االحتياجــات  بــذوي  االهتمــام  مت 

ونزوهلــم. لصعودهــم، 
- تقــوم فكــرة املئذنــة علــى ربــط النــاس نفســّياً ابملســجد مــن خــالل توفــري شاشــات 

إعالنيــة يف أعالهــا، تشــتمل علــى حمتــوايت دينيــة دعويــة.
سادًسا- البعد السياحي.

- املســجد حتفــة معماريــة مــن انحيــة التصميــم واملظهــر اخلارجــي، كمــا أن بنــاءه 
التنميــة املســتدامة جيعلــه وجهــة للقاطنــني يف احملافظــات، ورمبــا  وفــق متطلبــات 

الــدول األخــرى؛ الستنســاخ الفكــرة.
- ارتفــاع املســجد منحــه إطاللــة مجيلــة تشــرف علــى كامــل احملافظــة؛ ممــا دفــع 

بعــض الســكان أن يطلــق عليــه »كرســي الزرقــاء«.
- وختاًمــا فــال بــد مــن التأكيــد علــى أن مســجد العــرب هــو أمنــوذج قابــل للتطويــر 
واإلضافــة، وهــو حماولــة انجحــة؛ إلدخــال مفهــوم التنميــة املســتدامة إىل كل بيــت، 
وجيــدر ابلقائمــني علــى املســاجد مــن دوائــر ووزارات وجلــان االقتــداء بــه، أو االقتبــاس 
منــه، حــى تعمــم فكــرة املســجد املســتدام؛ ملــا فيهــا مــن اخلــري والفائــدة للمســلمني.
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النتائج: 
توّصل الباحث بعد دراسته إىل النتائج اآلتية:

إن املســجد إبمكانــه التأثــري يف دفــع عمليــة التنميــة املســتدامة إىل األمــام، - 1
مســتنًدا يف ذلــك إىل مكانتــه يف نفــوس املســلمني.

 إن املســجد جيمــع بــني اجلانــب التنظــريي مــن خــالل اخلطــب واملواعــظ يف - 2
احلــث علــى االســتدامة، وبــني اجلانــب التطبيقــي عــن طريــق ظهــور أدبيــات التنميــة 

يف ختطيطــه ومرافقــه.
إن جانــب اإلدارة والتخطيــط هــو أول اخلطــوات لوضــع املســجد علــى ســكة - 3

االســتدامة.
إن املســجد يســتطيع تنميــة أبعــاد التنميــة املســتدامة الثالثــة )البيئــة واالقتصــاد - 4

اجملتمــع( يف آن واحــد.
إن مســجد العــرب يف األردن أمنــوذج مثــايّل، يصلــح أن يكــون مثــااًل حيتــذى - 5

بــه يف إنشــاء املســاجد املســتدامة.
التوصيات:

إعــادة النظــر يف شــروط بنــاء املســاجد، وتعديلهــا مبــا يتوافــق مــع متطلبــات - 1
التنميــة املســتدامة.

تعميــم فكــرة االســتدامة علــى األئمــة، واملشــتغلني يف املســاجد؛ لنقلهــا إىل - 2
عامــة املســلمني.

طــرح برامــج تدريبيــة لألئمــة؛ لتبصريهــم مبشــكالت البيئــة، ومعوقــات التنميــة؛ - 3
إلدماجهــم يف القضــااي العامــة.

اســتثمار أمــوال التربعــات مبــا خيــدم املســلمني ويقضــي حاجاهتــم، بــداًل مــن - 4
التزيــني والتزويــق، الــذي ال طائــل منــه.
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املصادر واملراجع
- البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل، صحيــح البخــاري، حتقيــق: حممــد زهــري الناصــر، 

دار طوق النجاة، ط1، 1422ه. 
- البيومــي، حممــد رجــب، املســجد يف اإلســالم: عبــادة وثقافــة، هديــة جملــة 

األزهــر اجملانيــة لشــهر ذي القعــدة 1430. 
بــني  العــرب  الوطــن  يف  املســتدامة  التنميــة   ، العزيــز،  عبــد  امللــك  جامعــة   -
الواقــع واملأمــول، حنــو جمتمــع املعرفــة، سلســلة يصدرهــا مركــز اإلنتــاج اإلعالمــي، 

عشــر، 2013م.  احلــادي  اإلصــدار  الســعودية-جدة، 
- احلمــادي، أمحــد خليفــة، املســجد ودوره يف اجملتمــع، البحــث الفائــز ابجلائــزة 
األوىل يف جمــال البحــث الثقــايف ضمــن جائــزة راشــد بــن محيــد يف دورهتــا الســابعة 

1990م، ط1، 1993م. 
- ابــن رجــب، عبــد الرمحــن بــن أمحــد احلنبلــي، روائــع التفســر، مجــع وترتــب: 

العاصمة-الســعودية، ط1، 2001-1422.  بــن عــوض هللا، دار  طــارق 
- الطاهــر، د.قــادري حممــد، التنميــة املســتدامة يف البلــدان العربيــة بــني النظريــة 

والتطبيــق، مكتبــة حســن العصريــة، بريوت-لبنــان.
- الطنطاوي، علي، اجلامع األموي يف دمشق، مطبعة احلكومة بدمشق.

عمــر، د.إبراهيــم أمحــد، فلســفة التنميــة رؤيــة إســالمية ، املعهــد العاملــي للفكــر 
اإلســالمي – مكتــب اخلرطــوم، ط1 1989م.
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مصطلح »رحاب« املسجد األقىص، واأللفاظ ذات الصلة 
-دالالت فقهية-

د. حممد سليم مصطفى »حممد علي«*

امللخص

فقهيــة -  الصلــة - دالالت  ذات  واأللفــاظ  األقصــى  املســجد  البحــث، مصطلــح »رحــاب«  هــذا 
يتكــون مــن مبحثــني: املبحــث األول: تعريــف ابملســجد األقصــى وبيــان معــاين الرحــاب واأللفــاظ ذات 
الصلــة، واملبحــث الثــاين: دالالت فقهيــة ملصطلــح »رحــاب« املســجد األقصــى، واتبــع فيــه الباحــث املنهــج 
الوصفــي والتحليلــي واملنهــج التارخيــي، وكان مــن أهــم نتائجــه أن دحــض ابألدلــة النقليــة مزاعــم االحتــالل 
اإلســرائيلي أبن رحــاب املســجد األقصــى هــي جمــرد ســاحات وابحــات اتبعــة لبلديتــه، وليســت جــزءا مــن 
املســجد األقصــى، وأكــد ابألدلــة النقليــة أيضــا أن املســجد األقصــى هــو حــق للمســلمني وحدهــم دون ســائر 
الــدايانت، وأنــه حيــرم علــى اليهــود دخــول املســجد األقصــى ورحابــه إال إبذن املســلمني وللمصلحــة واحلاجــة 
الــي يقدرهــا املســلمون أنفســهم. وقــد خــرج البحــث مبجموعــة مــن التوصيــات منهــا توصيــة موجهــة لكافــة 

املســلمني وهــي أن يقومــوا بتحريــر املســجد األقصــى مــن براثــن االحتــالل اإلســرائيلي الغاشــم.

This research، the idiom “Rihab” of Alaqsa Mosque and the other related vocabularies 
– Fiqh indications – consists of two fields. The first field: is the definition of Alaqsa 
Mosque and explaining the meanings of Rihab and other related vocabularies. The sec-
ond field is the Fiqh indications of the idiom “Rihab” of Alaqsa Mosque. The researcher 
adapted the descriptive، the analytic and the historical methods. 
One major conclusion of the research is that rejects by carrier evidences the claims of 
the Israeli occupation that the “Rihab” of Alaqsa Mosque is only yards and open areas 
belong to the occupation’s municipality. And that it is not part of Alaqsa Mosque. He 
also confirmed through the carrier evidences that Alaqsa Mosque is a right to Muslims 
only and not to any other religion. Moreover، Jews are prohibited entering the “Rihab” 
except if permitted by Muslims and only for the interest and need estimated by the 
Muslims themselves.
The researcher brings up some recommendations، among them one that is addressed to 
All Muslims to liberate Alaqsa Mosque from the clutches of the brutal Israeli occupation.

* أســتاذ مشــارك يف الفقــه وأصولــه، كليــة الشــريعة- جامعــة القــدس، اتريــخ اســتالم البحــث 2018/7/1م ، واتريــخ 
قبولــه للنشــر 2018/12/7م..
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مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، وأشــهد أن ال إله إال هللا وحده ال شــريك له، وأشــهد 
أن حممــًدا عبــده ورســوله، والصــالة والســالم عليــه، وعلــى آلــه، وأصحابــه، ومــن 

تبعهــم إبحســان إىل يــوم الديــن.
مشكلة البحث: 

مــا طــرأ علــى املســجد األقصــى مــن احتــالل بعــد الفتــح العمــري لــه، مل يزعــم 
فيــه أحــد مــن احملتلــني أن لــه احلــق الديــين أو التارخيــي فيــه، مــا عــدا االحتــالل 
اإلســرائيلي لــه منــذ عــام 1967م، فمنــذ ذلــك العــام واملســجد األقصــى يتعــرض 
وبشــى األســاليب لالنتــزاع مــن املســلمني، أو علــى األقــل لتقســيمه بــني املســلمني 
واليهود زمانيًّا ومكانيًّا)1(، ومن هذه األساليب زعم اليهود أن رحاب املسجد األقصى 
هــي ســاحات أو ابحــات اتبعــة لبلديــة االحتــالل، وال عالقــة هلــا ابملســجد األقصــى 
وقدســيته)2(، مث مساحهــم ابلتدريــج لليهــود ابلصــالة يف رحابــه، فبعــد أن كان القــرار 
اإلسرائيلي مبنع صالة اليهود يف املسجد األقصى بعد احتالله أبسابيع)3(، قام يف سنة 
1976م؛ أي بعــد عشــر ســنوات مــن احتاللــه، بســّن قوانــني تبيــح لليهــود ابلصــالة يف 

رحــاب املســجد األقصــى، وذلــك يف أي وقــت يشــاؤون)4(. 
ويف عــام 2003م مسحــت حماكــم االحتــالل اإلســرائيلي لليهــود ابلصــالة مــرة 
أخــرى يف رحــاب املســجد األقصــى، ابإلضافــة إىل إعطائهــم احلــق برفــع األايدي 
ابلدعاء بشكل فردي ومجاعي يف هذه الرحاب، ويف املقابل جعلت تكبري املصلني 
يف هــذه الرحــاب جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون؛ حبجــة اإلخــالل ابألمــن العــام)5(. 

مؤسســة القــدس الدوليــة، قســم األحبــاث واملعلومــات، 2017/7/19م، ورقــة معلومــات حــول   )1(
املســجد األقصــى، واملخاطــر احمليطــة بــه.

بتاريــخ  الكســواين  عمــر  الشــيخ  املبــارك  األقصــى  املســجد  مديــر  مــع  شــخصية  مقابلــة   )2(
2018م. /3 /10

برتميان، القدس مدينة بال أسوار، ترمجة: حممد ماضي، ص106- 107.  )3(
البار، حممد علي، القدس واملسجد األقصى عرب التاريخ، ص43.  )4(

مؤسســة القــدس الدوليــة، ورقــة معلومــات حــول املســجد األقصــى واملخاطــر احمليطــة بــه، ص4،   )5(
ونفــس املصــدر الســابق، بــراءة درزي وزمالؤهــا، امللخــص التنفيــذي )عــني علــى القــدس( آب، 

2016م، بــدون ترقيــم صفحــات.
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ويف عــام 2015م ويف شــهر كانــون أول منــه، مت تقــدمي مســودة؛ للمطالبــة 
املســجد  فيهــا  مبــا  املقدســة  املطلقــة يف األماكــن  الدينيــة  اليهــود احلريــة  إبعطــاء 

التلموديــة)1(.  فيهــا، ويقيمــوا شــعائرهم  ليصلــوا  الطاهــرة؛  األقصــى ورحابــه 
ومــن الناحيــة العمليــة فــإن املســجد األقصــى ومنــذ ســنوات مقســم التقســيم 
الزمــاين واملــكاين الــذي ســعى إليــه االحتــالل اإلســرائيلي؛ ليكــون اخلطــوة األوىل 
للســيطرة عليــه كامــاًل بعــد ذلــك -ال مســح هللا - أمــا التقســيم املــكاين فــال يســمح 
لليهــود بدخــول األبنيــة املســقوفة يف املســجد األقصــى؛ كقبــة الصخــرة، واملســجد 
القبلــي، واملســجد املــرواين، واملســجد القــدمي )األقصــى القــدمي(، وأمــا التقســيم 
الزمــاين فيســمح لليهــود ابقتحــام رحــاب املســجد األقصــى عنــوة، وحبمايــة الشــرطة 
اإلســرائيلية علــى فرتتــني، األوىل مــن الســاعة الســابعة صباًحــا وحــى قبيــل الظهــر، 
والفــرتة الثانيــة مــن بعــد صــالة الظهــر إىل قبيــل صــالة العصــر)2(، ويســمح هلــم 
والتجمهــر،  والدعــاء،  األقصــى ابلصــالة،  املســجد  رحــاب  تواجدهــم يف  أثنــاء 
وإلقــاء األدعيــة اجلماعيــة، وإلقــاء الكلمــات مــن قبــل احلاخامــات، والزعــم أن هــذا 
املســجد بــكل مكوانتــه لليهــود، أضــف إىل ذلــك مــا يقومــون بــه مــن تعانــق بــني 
الرجــال والنســاء، أو قــل مقدمــات الــزان يف هــذه الرحــاب، ومــا حيدثونــه مــن أذى، 
وقــاذورات فيهــا، وهــذا مــا يعــاين منــه املصلــون يف املســجد األقصــى ورحابــه، وهــو 
الــذي يدفعهــم إىل التصــدي لليهــود فيــه، واالشــتباك مــع الشــرطة اإلســرائيلية، كمــا 

نســمع ونــرى يف وســائل اإلعــالم املرئيــة املختلفــة. 
املســجد  تواجــه  الــي  اخلطــرية  املرحلــة  هــذه  إىل  وصــل  قــد  األمــر  وملــا كان 
األقصــى، رأيــت مــن واجــب نصــرة األقصــى أن أقــوم هبــذا البحــث حــول هــذه 

اآلتيــني: الســؤالني  عــن  املســألة ألجيــب 
األول: هل لرحاب املسجد األقصى حكم املسجد األقصى من الناحية الفقهية؟

الثــاين: هــل لليهــود حــق الصــالة، وإقامــة شــعائرهم التعبديــة يف املســجد األقصــى 
ويف رحابــه الطاهــرة؟

براءة درزي وزمالؤها، امللخص التنفيذي )عني على القدس(، بدون ترقيم صفحات.  )1(
مؤسسة القدس الدولية، ورقة معلومات حول املسجد األقصى واملخاطر احمليطة به، ص2.  )2(
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أهداف البحث:
أواًل- اإلثبــات ابألدلــة النقليــة أن األقصــى هــو مســجد املســلمني وحدهــم ال حــق 

لغــري املســلمني فيــه.
اثنيًــا:- التأكيــد ابألدلــة النقليــة علــى أن رحــاب املســجد األقصــى جــزء ال يتجــزأ 

منــه، وأن حكــم املســجد حكــم البقعــة الواحــدة.
اثلثًــا- دحــض دعــوى اليهــود أن هلــم احلــق يف الصــالة، وإقامــة شــعائرهم التلموديــة 

يف املســجد األقصــى، أو يف رحابــه الطاهــرة.
رابًعــا- االســتدالل ابألدلــة النقليــة علــى حرمــة دخــول اليهــود لرحــاب املســجد 

األقصــى بغــري إذن املســلمني، وللحاجــة الــي يقدرهــا املســلمون فقــط.
خامًســا- دعــوة املســلمني يف العــامل كلــه لنصــرة املســجد األقصــى بتحريــره مــن 

اإلســرائيلي. االحتــالل 
أمهية البحث: 

أواًل- فضــح االحتــالل اإلســرائيلي؛ ملــا حيدثــه مــن جرائــم يف رحــاب املســجد 
األقصــى.

 اثنًيــا- كشــف زيــف دعــواه أبن رحــاب املســجد األقصــى ابحــات أو ســاحات 
اتبعــة لبلديــة االحتــالل اإلســرائيلي.

 اثلثًا- إبطال دعوى االحتالل اإلسرائيلي حبق اليهود إبقامة شعائرهم التلمودية، 
والصالة والدعاء يف رحاب املسجد األقصى.

رابًعــا- تنبيــه املســلمني يف أرجــاء األرض كافــة ملــا يتعــرض لــه املســجد األقصــى، 
ورحابــه الطاهــرة مــن خطــر التهويــد.

الدراسات السابقة: 
املكتبــة العربيــة واإلســالمية غنيــة ابلدراســات واألحبــاث حــول املســجد األقصــى 
بشــكل عــام، وحــول املســجد األقصــى، وهــو يعيــش يف ظــل االحتــالل اإلســرائيلي 
مــن حبــث يف  املتواضــع - ال يوجــد  لكــن - حســب علمــي  بشــكل خــاص، 
موضوعــي الــذي أحبثــه، فهــو موضــوع جديــد مل يبحــث مــن قبــل مــن حيــث دحــض 
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دعوى االحتالل اإلســرائيلي أن رحاب املســجد األقصى ليســت جزًءا منه، وأهنا 
ســاحات وابحــات اتبعــة لبلديتــه، ومــن حيــث بيــان احلكــم الشــرعي يف اقتحــام 

اليهــود املســجد األقصــى، ورحابــه الطاهــرة؛ للصــالة، أو اإلحــداث فيهــا.
خطة البحث: 

يتكون البحث من مبحثني:
املبحــث األول: تعريــف ابملســجد األقصــى، وبيــان معــاين الرحــاب، واأللفــاظ 

ذات الصلــة. 
املبحث الثاين: دالالت فقهية ملصطلح »رحاب« املسجد األقصى.  

اخلامتة: النتائج والتوصيات.
املبحــث األول: تعريــف ابملســجد األقصــى، وبيــان معــاين الرحــاب، واأللفــاظ 

ذات الصلــة.
املطلب األول: تعريف عامٌّ ابملسجد األقصى.

وهــو  الشــريفني،  احلرمــني  واثلــث  املســجدين،  واثين  القبلتــني،  أول  هــو 
اســم جلميــع مــا دار عليــه الســور مــن األبنيــة املختلفــة مــن القبــاب، واحملاريــب، 
واملســاطب، والســبل، واآلابر، واملــدارس، ودور العلــم، ويقــع علــى مســاحة طــول 
اجلهــة الغربيــة منهــا 490 مــرتًا، وطــول اجلهــة الشــرقية منهــا 474 مــرتًا، وطــول 
اجلهــة الشــمالية منهــا 321 مـــرتًا، وطـــول اجلـهـــة اجلـنـوبـــية منهــا 283 مــرتًا)1(، 
فاملســجد األقصــى أول القبلتــني، فـــقد اســتقبله النــي  وأصحابــه يف صلواهتــم 
ســتة عشــر شــهرًا أو ســبعة عشــر شــهرًا مــن غــري شــك)2(. وهــو اثين املســجدين، 
ففــي احلديــث الشــريف الــذي رواه أبــو ذر  قــال: »قلــت: اي رســول هللا، 

العليمــي، األنــس اجلليــل بتاريــخ القــدس واخلليــل، ج2، ص45. ومعــروف، عبــد هللا، املدخــل   )1(
إىل دراســة املســجد األقصى، ص 26. وشــراب، حممد، بيت املقدس واملســجد األقصى، ص 

15. عبــد الــرزاق، عصــام، املســجد األقصــى الــذي نعرفــه، ص60.
العســقالين، أمحــد بــن حجــر، فتــح البــاري، كتــاب التفســري )12( ابب )ســيقول الســفهاء مــن   )2(
النــاس مــا والهــم عــن قبلتهــم الــي كانــوا عليهــا( رقــم 4486. وكتــاب الصــالة، ابب التوجــه حنــو 

القبلــة حيــث كان، رقــم 399.
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أيُّ املســجدين وضــع يف األرض أول؟ قــال: »املســجد احلــرام«، قلــت: مث 
أّي؟ قــال: »املســجد األقصــى«، قلــت: كــم بينهمــا؟ قــال: أربعــون ســنة«)1(. 
واملســجد األقصــى - أيًضــا - هــو اثلــث احلرمــني الشــريفني، فقــد قــال رســول هللا 
 : »ال تشــد الرحال إال إىل ثالثة مســاجد: املســجد احلرام واملســجد األقصى 

ومســجدي هــذا«)2(. 
وبناًء على التعريف السابق للمسجد األقصى نستنتج ما يلي:

مــكان  أو  أو كنيًســا،  بيعــة  وليــس  مســجد،  هــو  األقصــى  املســجد  أن  أواًل- 
الكــرمي،  القــرآن  أوهلــا  القاطعــة واملتواتــرة،  لعديــد األدلــة  املســلمني،  لغــري  عبــادة 
حيــث مسّــاه هللا تعــاىل ابمســه الصريــح »مســجًدا«، وذلــك يف قولــه: »Mُســْبَحاَن 
اّلـَـِذي أَْســَرى بَِعْبــِدِه لَْيــاًل ِمــَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإلـَـى اْلَمْســِجِد اأْلَْقَصــى اّلـَـِذي بَاَرْكَنــا 
َحْولَــهLُ ]ســورة اإلســراء: 1[، فهــذا نــص نقلــي قطعــي الثبــوت، وقطعــي الداللــة. 
ومــن األدلــة القاطعــة الثابتــة حديــث أيب ذر  الســابق، وهــذا أيًضــا نــص نقلــي 
صريــح، دّل مبنطوقــه علــى أن »األقصــى« هــو مســجد بــين للمســلمني بعــد بنــاء 
الكعبــة هلــم، ويكفــي هــذان التصرحيــان القاطعــان يف القــرآن الكــرمي، والســّنة النبويــة 
علــى أن »األقصــى« هــو مســجد خــاص ابملســلمني وحدهــم، وعليــه فــأي ادعــاء 

خيالــف هــذا الــذي ثبــت وصــّح، هــو ادعــاء ابطــل.
اثنيًــا- أن املســجد األقصــى ليــس هــو قبــة الصخــرة وحدهــا، كمــا يظــن العاّمــة مــن 
املســلمني خــارج فلســطني، وليــس هــو املصلــى القبلــي وحــده، وليــس هــو املصلــى 
املــرواين وحــده، بــل املســجد األقصــى كل مــا ضّمــه الســور وحــواه واشــتمل عليــه 
مــن الصخــرة، واملصليــني القبلــي واملــرواين، والرحــاب، ومــا اشــتملت عليــه مــن 
واملــآذن، ودور  واملــدارس،  واآلابر،  والســبل،  واملســاطب،  واحملاريــب،  القبــاب، 

العلــم، وغريهــا مــن األبنيــة املختلفــة.
املرجــع الســابق، كتــاب أحاديــث األنبيــاء، ابب )10(رقــم 3666. والنــووي، صحيــح مســلم،   )1(

كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، رقــم 520.
العســقالين، أمحــد بــن حجــر، فتــح البــاري، كتــاب فضــل الصــالة يف مســجد مكــة واملدينــة،   )2(
ابب مســجد بيــت املقــدس، رقــم 1197. والنــووي، صحيــح مســلم، كتــاب احلــج، ابب ســفر 

املــرأة مــع حمــرم وغــريه، رقــم 415.
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اثلثًــا- أن املســجد األقصــى هــو أول قبلــة للمســلمني، وقــد جعلهــا هللا اختبــارًا 
وامتحااًن للمسلمني، ولليهود، وللمشركني من العرب واملنافقني. قال - سبحانه 
ــْن يَْنَقِلُب  ُســوَل ِمّمَ -: Mَوَمــا َجَعْلَنــا اْلِقْبلـَـَة اّلَِتــي ُكْنــَت َعلَْيَهــا ِإاّلَ لَِنْعلـَـَم َمــْن يَتَِّبــُع الّرَ
َعلـَـى َعِقَبْيــِهL ]ســورة البقــرة:143[، فاحلكمــة مــن حتويــل القبلــة مــن القــدس إىل 
مكــة هــي معرفــة مــن يتبــع ويطيــع الرســول  ومعرفــة مــن يرتــد ويشــكك«)1(، 
وال يــزال هــذا االختبــار الــرابين للمســلمني، واليهــود، واملنافقــني مــن العــرب أبوابــه 
مفتوحــة، فاملســلمون متمســكون بقبلتهــم يبذلــون يف ســبيلها كل نفيــس ورخيــص، 
ــا هلــم فيــه زورًا وهبتــااًن، واملنافقــون مــن العــرب يركضــون وراء  واليهــود أيتفكــون حقًّ

التطبيــع مــع اليهــود الــذي حيتلونــه ويعيثــون فيــه فســاًدا.
رابًعــا- أن مكانــة املســجد األقصــى عنــد املســلمني مرتبطــة مبكانــة املســجدين 
احلــرام والنبــوي، واملســاجد الثالثــة هــذه كلهــا، ال يفــرط مســلم يف أي ذرة تــراب 

منهــا، وال يرتضــي أبــًدا أن يُعتــدى علــى أي جــزء منهــا.
املطلب الثاين: الرحاب لغة واصطالًحا. 

الرحبــة لغــة: الرحــب -ابلضــم-: الســعة، و- ابلفتــح -: الواســع، نقــول: بلــد 
رحــب وأرض رحبــة)2(، والرحبــة: مــا اتســع مــن األرض مجعهــا رحــب - بضــم الــراء، 

وفتــح احلــاء-)3(، ورحبــة املــكان ومتســعه، والرحبــة مجعهــا رحــاب)4(.
والرحبــة: القطعــة املتســقة بــني أفنيــة القــوم)5(، ورحبــة املســجد: ســاحته واجلمــع 
املســجد  ورحبــة  ورحــاب)6(،  واحلــاء،  الــراء  بفتــح  وَرَحبــات  الــراء،  بفتــح  َرَحــب 
والــدار: ســاحتهما، ومتســعهما)7(، ورحبــة املســجد: الســاحة املنبســطة)8(، ولفــظ 

انظــر: ابــن كثــري، تفســري القــرآن العظيــم، ج1 ص 457، والشــوكاين، حممــد بــن علــي، فتــح   )1(
القديــر، ج1 ص175 – 176.

اجلوهري، الصحاح، ج1، ص204.  )2(
ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص165.  )3(

إبراهيم أنيس وزمالؤه، املعجم الوسيط، ج1، ص 358.  )4(
الفيومي، املصباح املنري، ج1، ص222.  )5(

اجلوهري، الصحاح، ج1، ص204.  )6(
ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص166.  )7(

الفيومي، املصباح املنري، ج1، ص222.  )8(
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رحــب يــدل علــى الســعة، يقــال للخيــل: ارحــي، أي: توســعي)1( وفــالن رحــب 
ورحبــة  القــوم،  أفنيــة  بــني  الصحــراء  والرحبــة:  غاشــيته)2(،  أي: كثــرت  الفنــاء؛ 

صحنــه)3(()4(. املســجد: 
الرحبة اصطالًحا:

احلنفية:  رحبة املســجد: ســاحته)5( وهي: الســاحة أمام ابب املســجد غري منفصل 
عنه)6(. 

املالكية: الرحبة: الطرق املتصلة به فال يقطع)7(.
الشــافعية: الرحبــة: اخلارجــة عنــه، املتصلــة بــه، حمجــرًا عليهــا، وهــو قــول ابــن عبــد 
الســالم، وصححــه النــووي)8(، وقــال البندنيجــي: »ورحبــة املســجد هــي البنــاء املبــين 

لــه حولــه متصــاًل بــه«. وقــال القاضــي أبــو الطيــب: »هــي مــا حواليــه«)9(.
احلنابلة: الرحبة: بناء يكون أمام املسجد غري منفصل عنه)10(.

ونستنتج من املعاين اللغوية واالصطالحية للرحبة:
أواًل- الرحبة مكان متسع من األرض.

اثنًيا- الرحبة الساحة الواسعة بني أفنية القوم ودورهم.
اثلثًا- كثرة الناس الذين يغشون الرحبة ويفدون إليها.

رابًعــا- رحبــة املســجد ال تنفصــل عنــه حبــال مــن األحــوال، وهــي الســاحة الــي تكــون 
أمامه وحوله متصلة به، حمجرًا عليها بسور؛ لتدل على أهنا من املسجد، واتبعة له.

زكراي، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص376.  )1(
الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص253.  )2(

الزخمشري، أساس البالغة، ج1، ص342.  )3(
صحــن املســجد مــن املســجد، وتصــح الصــالة فيــه واالقتــداء ابإلمــام، فالرحبــة والصحــن مرتادفــان،   )4(
انظــر: الزركشــي، إعــالم الســاجد، ص346، وشــرح اخلرشــي ملختصــر خليــل، ج1، ص267.

عابدين، حممد أمني، رد احملتار على الدر املختار،ج4، ص378.  )5(
العيين، حممود، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج24، ص245.  )6(

الصاوي، أمحد، لغة السالك ألقرب املسالك، ج1، ص431.  )7(
احلصــين، حممــد، كفايــة األخيــار يف حــل غايــة االختصــار، ج1، ص132وانظــر: القليــويب   )8(

ص276 وعمــرية،ج1،  قليــويب  حاشــيتا  والربلســي، 
النووي، اجملموع شرح املهذب، ج4، ص195.  )9(

العسقالين، أمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155.  )10(
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خامًســا- أفضــل التعريفــات وأمجعهــا هــو تعريــف البندنيجــي أن الرحبــة هــي البنــاء 
املبــين حولــه متصــاًل بــه، ورحــاب املســجد األقصــى مبــا فيهــا مــن أبنيــة ومرافــق 
خمتلفــة وعديــدة ممــا ذكــرانه آنًفــا يف تعريــف املســجد األقصــى، كلهــا أبنيــة ومرافــق 
حجــرت علــى املســجد األقصــى ابلســور الــذي حجرهــا وضّمهــا، وبنــاء علــى مــا مت 
بيانــه مــن تعريــف للرحبــة اصطالًحــا وأهنــا املــكان املتصــل ابملســجد، والــذي حييــط 
بــه وال ينفصــل عنــه، وبنــاًء علــى تعريــف املســجد األقصــى فإنــه ميكنــين تعريــف 
رحــاب املســجد األقصــى أبهنــا: »كل مــا دار عليــه ســور املســجد األقصــى مــن 

الفضــاءات الواســعة الــي هــي فيــه، ويف داخلــه«.
املطلب الثالث: الساحة لغة واصطالًحا)1(

الساحة لغة:
الســاحة لغــة: الســاحة: الناحيــة، وهــي فضــاء يكــون بــني دور احلــي، وســاح يف 
األرض: ذهب)2(، والســياحة: التنقل من بلد إىل بلد؛ طلًبا للتنزه، واالســتطالع، 
والشــر،  ابلنميمــة،  األرض  يف  يســيحون  الذيــن  هــم  واملســاييح  والكشــف)3(، 

واإلفســاد بــني النــاس)4(. 
وبناًء على املعاين اللغوية للســاحة فإنه ال يناســب أن يطلق على رحاب املســجد 

األقصى املبارك اســم الســاحة، وذلك ألســباب عدة هي:
أواًل- ألن املعــى االصطالحــي للرحــاب لــه أصــل شــرعي، وينبــين عليــه أحــكام 

شــرعية خاصــة بتلــك الرحــاب التابعــة للمســجد كمــا ســيأيت بيانــه.
اثنيــًا- ألن مصطلــح ســاحات يــدل علــى الســياحة، وهــي التنقــل؛ طلبًــا للتنــزه، 
والكشــف، واالســتطالع، وهــذا مــا يســعى إليــه االحتــالل اإلســرائيلي ابلنســبة 
لرحــاب املســجد األقصــى، حيــث يدعــي منــذ احتاللــه للمســجد األقصــى أن 
اقتصــرت يف املصطلحــات ذات الصلــة برحــاب املســجد األقصــى علــى مصطلحــني مهــا: الســاحة   )1(
والباحة؛ ألهنما يطلقان وحدمها على رحاب املســجد األقصى، وألهنما يدور حوهلما اإلشــكال 

مــع اليهــود، وســأفّصل هــذا اإلشــكال عندمــا أبــني اآلن معــى الســاحة والباحــة لغــة.
ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص419 واجلوهري، الصحاح، ج1.  )2(

إبراهيم أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، ج1، ص486.  )3(
زكراي، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص424.  )4(
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هــذه الرحــاب هــي ســاحات عامــة اتبعــة لبلديــة القــدس )للتنــزه(، وغــري اتبعــة 
للمســجد األقصــى، وهــذا أهــم ســبب جيعلهــم يتجــرؤون علــى هــذه الرحــاب؛ 

ابنتهــاك حرمتهــا أبســاليب ووســائل شــى)1(.
ــا- مــن املعــاين اللغويــة للســياحة أن املســاييح هــم الذيــن يســعون يف األرض   اثلًث
ابإلفســاد، واالحتالل اإلســرائيلي يفســد يف رحاب املســجد األقصى منذ احتالله 
لــه إبدخــال العــراة فيهــا مــن الســّياح، والســماح للمســتوطنني ابنتهــاك حرمتهــا 
ابلصــالة وإقامــة الشــعائر اليهوديــة، والتحاضــن والضــم بــني اليهــود واليهــودايت، 
والتصوير على هذا النحو، وغريها من ألوان اإلفساد، وهلذا فإن مصطلح ساحات 

يكــرس هــذا املفهــوم، وهــذه اإلجــراءات املفســدة يف رحــاب املســجد األقصــى.
املطلب الرابع: الباحة لغة واصطالًحا.

الباحــة لغــة: وكمــا يطلــق مصطلــح الســاحات علــى رحــاب املســجد األقصــى، 
يطلــق أيًضــا مصطلــح ابحــات، والباحــة لغــة: ســاحة الــدار وأوســطها)2(، وأحبتــك 
الشــيء: أحللتــه لــك، واملبــاح خــالف احملظــور)3(، ومــن هــذا البــاب إابحــة الشــيء، 
وذلــك أنــه ليــس مبحظــور فأمــره واســع غــري مضيــق)4( والباحــة الســاحة والنخــل 

الكثــري)5(، واســتباحه النــاس: أقدمــوا عليــه)6(. 
ومصطلــح ابحــات أيًضــا ال يتناســب مــع رحــاب املســجد األقصــى وذلــك 

لألســباب اآلتيــة:
أواًل- ملــا ذكرتــه مــن قبــل أن املعــى االصطالحــي للرحــاب لــه أصــل شــرعي، وينبــين 

عليــه أحــكام شــرعية خاصــة بتلــك الرحــاب التابعــة للمســجد األقصــى.
 اثنًيا- ألن لفظ الباحة يدل على إابحة كل ما دار عليه سور املسجد األقصى 
الــي هــي رحابــه، وهــذا يتنــاىف مــع التأصيــل الشــرعي لرحــاب املســجد األقصــى مــن 
ادعــاءات بلديــة االحتــالل اإلســرائيلي هــذه، وإجراءاهتــم العمليــة اليوميــة يف رحــاب املســجد   )1(

األقصــى صــارت معروفــة ابلتواتــر إن صــح التعبــري.
ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص534. وزكراي، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص117.  )2(

اجلوهري، الصحاح، ج1، ص526.  )3(
زكراي، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص117.  )4(
إبراهيم أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، ج1، ص96.  )5(

املقري، املصباح املنري، ج1، ص65.  )6(
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حيــث قدســيتها عنــد املســلمني أواًل، ومــن حيــث أنــه ال يبــاح فيهــا إال مــا كان 
مشــروًعا أصــاًل إابحتــه يف املســجد؛ ألن رحابــه منــه يف الشــريعة اإلســالمية)1(.

إغــراء  األقصــى  املســجد  رحــاب  علــى  إطــالق مصطلــح ابحــات  اثلثًــا- ويف   
لالحتــالل اإلســرائيلي ابنتهــاك حرمتهــا، ولتأكيــد مســئوليته عنهــا - كمــا يســعى 

لذلــك - منــذ احتاللــه للمســجد األقصــى. 
ومجلــة القــول فإننــا إذا نظــران نظــرة مقاصديــة علــى ضــوء مــا بينــاه مــن معــاٍن 
املســجد  علــى  وتداعياهتــا  املعــاين،  هــذه  ومــآالت  والباحــة،  والســاحة،  للرحبــة، 
األقصــى املبــارك يف ظــل االحتــالل اإلســرائيلي؛ فإنــه يوجــب علينــا أن نتمســك 
إبطــالق مصطلــح رحــاب علــى كل مــا دار عليــه ســور املســجد األقصــى، إضافــة 
إىل التأصيل الشــرعي ملصطلح الرحاب، وما ينبين عليه من األحكام الشــرعية الي 

ختــص املســجد.
املبحث الثاين: دالالت فقهية ملصطلح »رحاب« املسجد األقصى

املطلب األول: الداللة لغة واصطالًحا.
الداللــة لغــة: مأخــوذة مــن الدليــل، وهــو مــا يســتدل بــه علــى الطريــق)2(، وأدللــت 

الطريــق: اهتديــت إليــه)3(.
الداللة اصطالًحا: »ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر«)4(.

املطلب الثاين: املقاصد لغة واصطالًحا.
املقصــد لغــة: مصــدر ميمــي مشــتق مــن الفعــل »قصــد«، ولــه معــان عــدة 
أمههــا: إتيــان الشــيء ابلعــزم والتوجــه إليــه، واســتقامة الطريــق، العــدل والوســط 
بــني الطرفــني، والقصــد يف الشــيء الــذي هــو خــالف اإلفــراط، والكســر والقطــع 

احلســي واملعنــوي، والقــرب فالقاصــد القريــب)5(.
التأصيل الشرعي هلذه املسألة يف املبحث الثاين من هذا البحث.  )1(

اجلوهري، إمساعيل، الصحاح اتج اللغة، ج4، ص1698.  )2(
الزخمشري، أساس البالغة، ج1، ص295.  )3(

ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص249.  )4(
ابــن منظــور، لســان العــرب، ج3، ص353. واجلوهــري، الصحــاح، ج2 ص524 والــرازي،   )5(

خمتــار الصحــاح، ج1، ص254.
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املقصــد اصطالًحــا: ال يوجــد تعريــف أو حــدٌّ ملصطلــح املقاصــد عنــد علمائنــا 
املقاصــد  عــن  عــربوا  وقــد  أذهاهنــم،  يف  مســتقرة  املعــاين كانــت  ألن  القدامــى؛ 
بتعبــريات تــدل علــى عنايتهــم مبقاصــد الشــريعة، مثــل؛ احلكمــة، والعلــة، واملفســدة، 
واملضــرة، وغــري ذلــك)1(، وأمــا العلمــاء املعاصــرون فلهــم عديــد التعريفــات منهــا:

1- املعــاين واحلكــم امللحوظــة للشــارع يف مجيــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا، 
حبيــث ال ختتــص مالحظتهــا يف نــوع خــاص مــن أحــكام الشــريعة، فيدخــل يف هــذا 
أوصــاف الشــريعة، وغاايهتــا العامــة، واملعــاين الــي خيلــو التشــريع مــن مالحظتهــا، 
ويدخــل يف هــذا معــاٍن مــن احلكــم ليســت ملحوظــة يف ســائر أنــواع األحــكام، 

ولكنهــا ملحوظــة يف أنــواع كثــرية منهــا)2(.
2- الغاايت الي وضعت الشريعة؛ ألجل حتقيقها ملصلحة العباد)3(.

اخللــق  تعبيــد  منهــا  يقصــد  الــي  الكليــة واجلزئيــة، واجلليــة واخلفيــة،  احلكــم   -3
خلالقهــم، وفــق مــراده ســبحانه؛ لتحقيــق مصاحلهــم يف اآلجــل والعاجــل، يف الديــن 

والدنيــا واآلخــرة)4(.
ومــن خــالل املعــاين الســابقة للداللــة واملقصــد لغــة واصطالًحــا، ســنقتصر علــى 
دالالت فقهيــة تتعلــق برحــاب املســجد األقصــى؛ لنتعــرف علــى املقاصــد مــن 
وجــود رحــاب املســجد األقصــى الــي يعبــد فيهــا املســلمون هللا تعــاىل؛ لتحقيــق 

مصاحلهــم يف اآلجــل والعاجــل، يف الديــن والدنيــا واآلخــرة. 

مقاصــد  علــم  واخلادمــي،  تيميــة،ص45.  ابــن  عنــد  الشــريعة  مقاصــد  يوســف،  البــدوي،   )1(
.15 ص14-  الشــريعة،ج1، 

ابن عاشور، حممد، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص51.  )2(
الريسوين، أمحد، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطي، ص19.  )3(

علي، حممد سليم، املقاصد احلاجية يف اشرتاط الوالية يف زواج املرأة قانون األحوال الشخصية   )4(
األردين منوذجــا، جملــة البحــوث للدراســات اإلســالمية، جامعــة راجشــاهي، بنغــالدش، العــدد 

الثامــن 2014م-2015م، ص4.
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املطلب الثالث: دالالت فقهية ملصطلح »رحاب« املسجد األقصى.
الفرع األول: رحبة املسجد يف املذاهب الفقهية األربعة:

املذهب احلنفي:
ألن رحبــة املســجد هــي الســاحة أمــام ابب املســجد غــري املنفصلــة عنــه عنــد 
احلنفيــة، فــإن رحبــة املســجد هلــا حكــم املســجد عندهــم. قــال العيــين: »وحكــم 
رحبــة املســجد حكمــه؛ ألهنــا منــه«)1(، وقــال أيًضــا يف حكمهــا: »وحكمهــا حكــم 
املســجد؛ فيصــح فيهــا االعتــكاف يف األصــح خبــالف مــا إذا كانــت منفصلــة 
االقتــداء  وجيــوز  املســجد)4(،  حكــم  لــه  رحبتــه)3(  وهــو  املســجد  وفنــاء  عنــه«)2(، 
فيــه، وإن مل تكــن الصفــوف متصلــة)5(، وحــى املئذنــة فــإن احلنفيــة يــرون أهنــا مــن 
املســجد. قال الكاســاين يف شــأن املعتكف: »ولو صعد املئذنة مل يفســد اعتكافه 
بال خالف، وإن كان ابب املئذنة خارج املســجد؛ ألهنا منه)6(، وكذلك قال ابن 
عابديــن: »ولــو صعــد املنــارة أي -املعتكــف-)7(مل يفســد اعتكافــه بــال خــالف، 

وإن كان ابهبــا خــارج املســجد؛ ألهنــا منــه«)8(.
املذهب املالكي

يــرى اإلمــام مالــك أن رحبــة املســجد هــي صحنــه، فأجــاز االعتــكاف يف 
رحبــة املســجد؛ ألهنــا جــزء منــه)9(، وألن االعتــكاف ال يصــح إال يف املســجد 
ابلنــص القــرآين، حيــث يقــول هللا تعــاىل: Mَواَل تَُباِشــُروُهّنَ َوأَْنتُــْم َعاِكُفــوَن ِفــي 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري،ج6، ص146.  )1(
املرجع السابق، ج4، ص245.  )2(

ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، ج1، ص657 و585.  )3(
املرجع السابق، ج1، ص585.  )4(

الطحاوي، أمحد، حاشية الطحاوي على مراقي الفالح، ج1، ص293.  )5(
وأدلتــه، ج2،  اإلســالمي  الفقــه  وهبــة،  الزحيلــي،  وانظــر  الصنائــع، ج2، ص115.  بدائــع   )6(

ص1766.
الباجــي، ســليمان بــن خلــف، املنتقــى شــرح املوطــأ، ج2، ص 79. والزرقــاين حممــد، شــرح   )7(

املوطــأ، ج2، ص305. علــى  الزرقــاين 
الكاساين، بدائع الصنائع، ج2، ص 115.  )8(

الباجــي، ســليمان بــن خلــف، املنتقــى شــرح املوطــأ،ج2، ص79، والزرقــاين، حممــد، شــرح   )9(
املوطــأ، ج2، ص305. علــى  الزرقــاين 
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اْلَمَســاِجِدL ]ســورة البقرة: 187[، فقال: »وال يبيت املعتكف إال يف املســجد 
الــذي اعتكــف فيــه إال أن يكــون خبــاؤه يف رحبــة مــن رحــاب املســجد، ومل أمســع 
أن املعتكــف يضــرب بنــاء بيــت فيــه إال يف املســجد، أو يف رحبــة مــن رحــاب 

املســجد«)1(. 
وعن ابن القاسم عن مالك قال: »وال أبس أن يعتكف يف املسجد)2(، »واملسجد 
ورحابه ســواء«)3(؛ أي: ســواء يف االعتكاف ، والرحبة هلا حكم املســجد، وإن كانت 
خارجــة عنــه)4(، وجيــوز االعتــكاف يف عجــز املســجد، ويف رحابــه)5(. وقــال الدســوقي: 
»وإذا أقيمــت الصــالة ابملســجد، وقــد أحــرم هبــا خــارج املســجد ورحبتــه؛ فإنــه يتمهــا 
وجــواًب«)6(. وتوجيــه كالم الدســوقي أن رحبــة املســجد مــن املســجد، وأمــا مــا قالــه 
الصــاوي يف شــأن مــكان االعتــكاف، وهــو قولــه)7(: »وال يصــح يف رحبتــه، وال يف 
الطرق املتصلة به إذ ال يقال لواحد منها مسجد«، فالضمري يف قوله »رحبته« يعود 

إىل مقــام الــويل الــذي جيعــل مســجًدا؛ ألنــه ال يعتــرب مســجًدا)8(.
املذهب الشافعي

ورحبــة املســجد عنــد الشــافعية هــي جــزء منــه، قــال يف مغــين احملتــاج)9(: »ويصــح 
االعتــكاف يف رحبتــه؛ ألهنــا منــه«، وأكــد الرملــي علــى أن رحبــة املســجد منــه، 
حيــث قــال)10(: »وال فــرق بــني ســطحه، وصحنــه، ورحبتــه املعــدودة منــه«، أي: 

رحبتــه املتصلــة بــه)11(.

الباجي، سليمان بن خلف، املنتقى شرح املوطأ، ج2، ص79.  )1(
أنس، مالك، املدونة الكربى، ج1، ص294.  )2(

الكردي، ابن احلاجب، جامع األمهات، ج1، ص180.  )3(
القرايف، الذخرية، ج2، ص536.  )4(

العبدري، حممد يوسف، التاج اإلكليل ملختصر خليل، ج3، ص396.  )5(
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ج1، ص324.  )6(

أمحــد بــن حممــد اخللــويت، بلغــة الســالك ألقــرب املســالك املعــروف حباشــية الصــاوي علــى الشــرح   )7(
الصغــري، ج2، ص726.

املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة.  )8(
الشربيين، ج1، ص190.  )9(

هناية احملتاج، ج2، ص116.  )10(
املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة.  )11(
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املذهب احلنبلي
ورحبــة املســجد عنــد احلنابلــة مــن املســجد إن كان عليــه حائــط وابب، ومثّلــوا 
لذلــك برحبــة جامــع املهــدي يف الرصافــة)1(، وظاهــر كالم اخلرقــي أن رحبــة املســجد 
ليســت منــه، وهــو روايــة يف املذهــب، ويف روايــة أهنــا منــه)2(، ومجــع اخلرقــي بــني 
الروايتــني فقــال)3(: »وإن كانــت حموطــة فهــي منــه وإال فــال، وحــّد املســجد هــو 

الــذي عليــه حائــط وابب«.
وخالصــة أقــوال املذاهــب الفقهيــة يف حكــم الرحبــة هــو أهنــا مــن املســجد، 
إذا كانــت حموطــة بــه، وعليهــا حائــط وابب، وغــري منفصلــة عنــه، وأتخــذ املنــارة 
واملأذنة وســطح املســجد حكم الرحبة)4(، وبناء عليه فإن رحاب املســجد األقصى 
الــي هــي حماطــة بســور، وحموطــة بــه مــن داخلــه - أي داخــل الســور - وهــي غــري 
منفصلــة عنــه، بــكل فضاءاهتــا الواســعة مبــا فيهــا مــن مســاطب وأفنيــة وغريهــا، هــي 
جــزء مــن املســجد األقصــى، وهلــا كل أحكامــه املنوطــة بــه، مــن حيــث مــا يشــرع 

فيــه ومــا حيــرم.
وأما من ذهب إىل أن رحبة املسجد ليست من املسجد، فقد استدلوا:

 أواًل- أبن مالــك بلغــه أن عمــر بــن اخلطــاب  بــى رحبــة يف انحيــة املســجد 
تســمى البطيحــاء فقــال: »مــن كان يريــد أن يلغــط، أو ينشــد شــعرًا، أو يرفــع 
صوتــه فليخــرج إىل هــذه الرحبــة«)5(. ووجــه الداللــة: أن عمــر بــن اخلطــاب مل يعتــرب 
أن للرحبــة حكــم املســجد، وكان ذلــك مبحضــر مــن الصحابــة  ويــرد علــى 
هــذا الدليــل أبن الرحبــة الــي بناهــا عمــر بــن اخلطــاب  كانــت خــارج املســجد، 

منفصلــة عنــه)6(.

ابن ضواين، منار السبيل يف شرح الدليل،ج1،ص233.  )1(
املرداوي، الفروع، ج5، ص138- 140.  )2(

املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحات، واإلنصاف، ج3، ص365.  )3(
وانظــر: ابــن عابديــن، حممــد، رد احملتــار علــى الــدر املختــار، ج2، ص446. وابــن جنيــم، البحــر   )4(
الرائــق، ح2، ص36، وابــن علــي، حممــد نــب قرامــز، الشــهري مبــال، درر احلــكام، ج1، ص110.

الباجي، سليمان بن خاف، املنتقى شرح املوطأ، ج1، ص 312.  )5(
انظر: الباجي، سليمان بن خلف، املنتقى شرح املوطأ، ج1، ص313  )6(
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 اثنيًــا- أن احلســن وزرارة بــن أيب أوىف كاان يقضيــان يف الرحبــة خــارج املســجد)1(، 
وهــذا يــدل علــى أن الرحبــة ليــس هلــا حكــم املســجد؛ ألن القضــاء ال يكــون يف 
املســجد، ويــرد علــى هــذا الدليــل مبــا رجحــه ابــن حجــر العســقالين عنــد روايــة 
احلســن وزرارة هــذه فقــال: »والــذي يظهــر أن املــراد ابلرحبــة هنــا الرحبــة املنســوبة 
إىل املســجد«)2(، وقــد ورد عــن احلســن وزرارة بــن أيب أوىف أهنمــا كاان يصليــان يف 
رحبــة املســجد، وهــذا يــدل علــى أهنمــا كاان يــراين جــواز القضــاء يف املســجد)3(.

الفرع الثاين: حكم املسجد حكم البقعة الواحدة.
ملــا كان التأصيــل الشــرعي لرحبــة املســجد أهنــا مــن املســجد، كمــا رجحنــا مــن 
خــالل املذاهــب الفقهيــة األربعــة؛ فــإن حكــم هــذه الرحــاب حكــم املســجد؛ ألن 
حكــم املســجد حكــم البقعــة الواحــدة)4(، ومــن خــالل هــذا الضابــط الفقهــي، يتبــني 
أن األحــكام الشــرعية املتعلقــة ابملســجد، تشــمل كل املواضــع فيــه، وال ختــص 
موضًعــا حمــدًدا منــه، وعليــه فاحلكــم املتعلــق مبوضــع يف املســجد ال خيــص ذلــك 
املوضــع فقــط، بــل يتحقــق هــذا احلكــم الشــرعي بوجــوده يف أي مــكان مــن أمكنــة 
املســجد؛ ألن كل بقعــة مــن بقــاع املســجد جعلــت يف حكمهــا كمــكان واحــد، 
فــال تفريــق يف احلكــم بــني أجزائــه، مــن هنــا يتبــني أن مــا حيــرم يف املســجد حيــرم يف 
كل موضــع يصــدق عليــه اســم املســجد، وكذلــك مــا يشــرع يف املســجد يشــرع يف 
كل موضــع يصــدق عليــه اســم املســجد)5(. وعليــه، فــإن رحــاب املســجد األقصــى 
وكل بقعة فيها حكمها حكم املســجد األقصى؛ فيحرم فيها ما حيرم يف املســجد 

األقصــى، ويشــرع فيهــا مــا يشــرع يف املســجد األقصــى.

ابن حجر، أمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155.  )1(

ابن حجر، أمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155.  )2(
الساعدي، حممد، املساجد وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية، ج1، ص115.  )3(

هــذا ضابــط فقهــي مــن الضوابــط الفقهيــة، انظــر: الزركشــي، مشــس الديــن حممــد بــن عبــد هللا،   )4(
شــرح الزركشــي علــى خمتصــر اخلرقــي، علــى مذهــب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، ج2، ص21 

و105. وابــن جنيــم، زيــن العابديــن ابــن إبراهيــم، األشــباه والنظائــر )193(.
انظــر: انصــر، ســلطان الناصــر، الضوابــط الفقهيــة مــن شــرح الزركشــي علــى خمتصــر اخلرقــي يف   )5(

قســم العبــادات، ص85 ومــا بعدهــا.
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املطلب الرابع: ما يشرع يف رحاب املسجد األقصى، واالحتالل اإلسرائيلي 
مينعه: شد الرحال إىل رحاب املسجد األقصى؛ للعبادة، والرابط، والذكر: 

من املتفق عليه بني العلماء مشروعية السفر إىل بيت املقدس واستحبابه، من 
أجــل زايرة املســجد األقصــى املبــارك، وهــذا االســتحباب يشــمل رحــاب املســجد 
األقصى؛ ألهنا جزء منه، ومن حكم مشــروعية شــد الرحال إىل املســجد األقصى 
ورحابــه، عبــادة هللا تعــاىل وطاعتــه فيهمــا بــكل أنــواع العبــادات املشــروعة؛ كإقامــة 
الصــالة، والذكــر، واالعتــكاف، وطلــب العلــم. قــال ابــن تيمية:«واتفــق العلمــاء 
فيــه، كالصــالة،  للعبــادة املشــروعة  املقــدس؛  بيــت  الســفر إىل  اســتحباب  علــى 
والدعــاء، والذكــر، وقــراءة القــرآن واالعتــكاف«)1(، وهــذه املشــروعية دّل عليهــا 
عديد النصوص النقلية، منها قول الني ــ صلى هللا عليه وسلم ــ: »ال تشد الرحال 
إال إىل ثالثــة مســاجد: املســجد احلــرام، واملســجد األقصــى، ومســجدي هــذا«)2(. 

وشــّد الرحــال إىل املســجد األقصــى ورحابــه مســتحب؛ ملــا اختــص بــه املســجد 
األقصــى مــن فضائــل، يقــول ابــن حجــر:« ال يســتقيم أن يقصــد ابلــزايرة إال هــذه 
البقــاع؛ الختصاصهــا مبــا اختصــت بــه«)3(، وهــو اســتحباب فيــه اقتــداء ابألنبيــاء وأتٍس 
هبم، حيث كانوا يشدون الرحال إليه؛ للعبادة، والصالة فيه)4(، وقد روى عبد هللا بن 
عمــرو عــن النــي  قــال: »ملــا فــرغ ســليمان بــن داود مــن بنــاء بيــت املقــدس ســأل هللا 
ثالاًث: حكًما يصادف حكمه، وملًكا ال ينبغي ألحد بعده، وأال أييت هذا املسجد 
أحد ال يريد إال الصالة فيه إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال الني : »أما 

اثنتــان فقــد أعطيهمــا، وأرجــو أن يكــون قــد أعطــي الثالثــة«)5(. 

الفتاوى، ج27، ص7، ورسالة شريفة يف زايرة بيت املقدس، ص25.  )1(
ابن حجر، أمحد بن علي، فتح الباري شــرح صحيح البخاري، كتاب فضل الصالة يف مســجد   )2(
مكــة واملدينــة، ابب: مســجد بيــت املقــدس، رقــم 1197، والنــووي، صحيــح مســلم، كتــاب 
احلــج، ابب: ســفر املــرأة مــع حمــرم إىل احلــج وغــريه، رقــم 415، وابــن ماجــة: الســنن، كتــاب: إقامــة 

الصــالة، ابب: مــا جــاء يف الصــالة يف مســجد بيــت املقــدس، رقــم 1410 و1408.
ابن حجر، أمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج3، ص82.  )3(

ابن تيمية، الفتاوى، ج27، ص127، وج25، ص83.  )4(
ابن ماجة: السنن، كتب: إقامة الصالة، ابب: ما جاء يف الصالة يف بيت املقدس، رقم 1408.  )5(
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ورغــم هــذا احلــق الديــين للمســلمني يف املســجد األقصــى ورحابــه، فــإن االحتــالل 
اإلســرائيلي فرق يف إجراءاته -يف حق املســلمني هذا- بني املباين املســقوفة يف املســجد 
األقصى وبني رحابه، فمنع مساطب العلم، وإقـامة حلقات التدريس، ولو كانت تتعلق 
بتعليم القرآن حفظًا وتالوة وجتويًدا، ويـعـتـقل كل من يتعبد هللا تعاىل يف رحاب املسجد 
األقصى بطلب العلم، أو تعليمه، ويقدمه للمحاكمة، ويتعرض للحكم عليه ابلسجن، 
ودفع غرامات ابهظة، كل ذلك من أجل إاتحة الفرصة للمستوطنني املتدينني اليهود؛ 
للدخول إىل هذه الرحاب الطاهرة، وإقامة شعائرهم التلمودية فيها من غري نكري، وهذا 
هــو الســبب الــذي مــن أجلــه نــرى ونســمع كل يــوم عــن مواجهــات يف رحــاب املســجد 

األقصى بني املسلمني املصلني املرابطني فيها، وبني قوات االحتالل اإلسرائيلي.
ومينع االحتالل اإلسرائيلي املسلمني من الوصول إىل رحاب املسجد األقصى 
للعبــادة والذكــر واالعتــكاف، وهــذا املنــع يشــمل املســلمني مــن أبنــاء القــدس، 
وذلــك مــن خــالل حتديــد الســن للمســموح هلــم ابلدخــول إىل هــذه الرحــاب، فمــن 
هــو أقــل مــن مخســني عاًمــا مــن الذكــور مينــع، والفلســطيين الــذي يســكن الضفــة 
الغربيــة مينــع، وحــى طــال املنــع املســلمني مــن الداخــل الفلســطيين، وذلــك ابلتضييــق 

عليهــم أحيــااًن، ومبنــع وصــول حافالهتــم إىل القــدس أحايــني أخــرى)1(. 
ومن اجلدير ابلذكر أن حماكم االحتالل اإلسرائيلي أصدرت عام 1976م، حكًما 
ينــّص علــى حــق اليهــود ابلصــالة يف رحــاب املســجد األقصــى يف أي وقــت يشــاؤون)2(. 
ودعا )موشيه كتساب(- وهو رئيس وزراء يهودي سابق- إىل أن يكون حق الدخول 
إىل رحــاب املســجد األقصــى يشــمل املســلمني واليهــود، وأن يــؤدي اليهــود شــعائرهم 
الدينية فيها كما هو متبع يف احلرم اإلبراهيمي)3(، ويشمل منع ما هو مشروع يف رحاب 
املسجد األقصى: رابط النساء، ومساطب العلم. ومن اتريخ 2015/5/18م أصدر 

االحتــالل قــرارًا ابعتبــار الــرابط، وحلقــات العلــم تنظيمــات خارجة عن القانــون)4(.
انظر يف هذه احلقائق وما بعدها إىل: امللخص التنفيذي، عني على القدس، 2016م.  )1(

البار، حممد علي، القدس واملسجد األقصى عرب التاريخ، ص433.  )2(
احلمــد، خبــاب مــروان، سياســة اليهــود يف التآمــر علــى املســجد األقصــى وأهلــه، مــاذا نســتفيد؟   )3(

وكيــف نفيــد؟ غــري مرقــم الصفحــات.
مؤسســة القــدس الدوليــة، قســم األحبــاث واملعلومــات، ورقــة عمــل حــول املســجد األقصــى   )4(

ص9. 2017/7/19م،  بــه،  احملدقــة  واملخاطــر 
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ومينــع االحتــالل اإلســرائيلي التكبــري يف رحــاب املســجد األقصــى، وهــو نــوع 
مــن أنــواع العبــادات املشــروعة يف اإلســالم، ولــون مــن ألــوان الذكــر املقــرب إىل 
هللا تعــاىل، ويعتــدي علــى حــراس املســجد األقصــى، وهــم مــن موظفــي دائــرة األوقــاف 
اإلسالمية التابعة حلكومة اململكة األردنية اهلامشية، والي هلا حصرايًّ حق إدارة شؤون 
املســجد األقصــى ورحابــه، وبلــغ عــدد املعتقلــني مــن احلــراس عــام 2016م 258 
حارًســا)1(. وأمــا عــدد املســتوطنني الذيــن ينتهكــون رحــاب املســجد األقصــى ابلدخــول 
فيــه، حتــت محايــة اجليــش اإلســرائيلي، فقــد بلــغ 8336 مســتوطًنا عــام 2017م)2(. 

ويتحكــم جيــش االحتــالل اإلســرائيلي ببــواابت املســجد األقصــى، والــي هــي 
جــزء مــن رحابــه، فيمنــع مــن يشــاء مــن الدخــول إليهــا، وحيجــز هــوايت بعضهــم 
بغض النظر عن الذكورة واألنوثة، ويعتقل بعضهم، ويالحق من يشاء من املصلني 
يف رحــاب املســجد األقصــى، بــل ولــه خمفــر شــرطة يف هــذه الرحــاب، وكل مــا ســبق 

ذكــره اعتــداء علــى حــق املســلمني املشــروع يف رحــاب املســجد األقصــى املبــارك.
املطلب اخلامس: ما حيرم يف رحاب املسجد األقصى، وتنتهك حرمته ابقرتافه: 

أواًل- إقامة الشعائر التلمودية، والصالة فيها: 
اقتحــام املتدينــني اليهــود لرحــاب املســجد األقصــى يتــم يوميًّــا مــا عــدا يومــي 
اجلمعــة والســبت، وذلــك علــى مرحلتــني األوىل: مــن الســاعة الســابعة والنصــف 
صباًحــا وحــى مــا قبــل صــالة الظهــر بقليــل، والثانيــة بعــد صــالة الظهــر إىل مــا قبــل 
صــالة العصــر، وكانــت االقتحامــات ممنوعــة طيلــة شــهر رمضــان املبــارك، ولكــن 
اليهــود أيًضــا يف شــهر  منــذ عــام 2016م، فــرض االحتــالل دخــول املتدينــني 
رمضــان املبــارك يف فــرتة واحــدة، وهــي الفــرتة الصباحيــة، مــن الســاعة الســابعة 
والنصــف إىل مــا قبــل صــالة الظهــر)3(، ولدخــول اليهــود املتدينــني لرحــاب املســجد 
األقصــى أهــداف عديــدة الــذي يهمنــا منهــا يف هــذا البحــث هــو: إقامــة صلواهتــم 

وشــعائرهم الدينيــة يف هــذه الرحــاب.
املرجع السابق، ص8.  )1(

انظر: امللخص التنفيذي، عني على القدس، بدون رقم صفحة.  )2(
ال حتتــاج هــذه املعلومــات إىل مصــدر فهــي معروفــة ابلتواتــر العملــي، وأان كإمــام وخطيــب يف   )3(

املســجد األقصــى شــاهد علــى هــذا.
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وعليــه ســيكون البحــث هنــا يف: حكــم دخــول اليهــود ألداء الصــالة، 
والطقــوس الدينيــة اخلاصــة هبــم يف هــذه الرحــاب، وهــذا بيــان ذلــك: 

مــا ليــس مبشــروع يف رحــاب املســجد األقصــى، ويفعلــه اليهــود: إقامــة الشــعائر 
التلموديــة، والصالة:

الشــعائر التلموديــة الــي يقــوم هبــا اليهــود يف رحــاب املســجد األقصــى متعــددة، 
أمههــا وأبرزهــا: الصــالة. وحــى نتعــرف إىل حكــم هــذه املســألة فقهيًّــا، ال بــد أن 
الفقهيــة األربعــة  املذاهــب  الكفــار املســاجد يف  نتعــرف أواًل إىل حكــم دخــول 
املعتــربة، مث نبــني بعــد ذلــك حكــم إقامــة اليهــود لصلواهتــم التلموديــة يف رحــاب 

املســجد األقصــى.
األول: حكم دخول الكفار املساجد يف املذاهب الفقهية األربعة:

احلنفية: قالوا جبواز دخول الذِّمِّي مجيع املســاجد مبا فيها املســجد احلرام، واملســجد 
ــي مســجًدا مطلًقــا«. فقولــه  النبــوي)1(، قــال ابــن عابديــن)2(: »وجــاز دخــول الذِّمِّ
ــّي« هــو علــى ســبيل  »مطلًقــا« أي: املســجد احلــرام وغــريه)3(، وقــول احلنفيــة »الذِّمِّ
ّي واحلريّب على السواء،  املثال فقط، فيجوز يف املذهب عندهم دخول الكافر الذِّمِّ
وقد عرب عنه »حممد« من احلنفية بلفظ »الكافر«؛ ليفيد عموم الذمي واحلريب)4(.

أدلتهم:
أواًل- أن النجاســة املذكورة يف قوله تعاىل: Mِإّنََما اْلُمْشــِرُكوَن نََجٌسL ]التوبة: 

28[ يقصد هبا اخلبث يف االعتقاد، وليس جناسة األعيان)5(.
اثنيًــا- أن النــي ــــــ  أنــزل وفــد ثقيــف يف مســجده وهــم كفار)6(حيــث ضــرب هلــم 
قبــة يف املســجد، فقالــوا: اي رســول هللا قــوم أجنــاس، فقــال رســول هللا ـ: »إنــه 
ابــن جنيــم، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق،ج8، ص231،وابــن عابديــن،رد احملتــار علــى الــدر   )1(

املختــار،ج6 ص387.
ابن عابدين، رد املختار على الدر املختار،ج6، ص 387.  )2(

املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة.  )3(
ابن جنيم، البحر الرائق، ج8، ص231. وابن عابدين، رد احملتار،ج6، ص387.  )4(

اجلصــاص، أحــكام القــرآن، ج3، ص114. والعيــين، عمــدة القــاري، ج4، ص348 وابــن   )5(
جنيــم، البحــر الرائــق، ج8، ص231.

ابن عابدين، رد املختار،ج6، ص387.  )6(
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ليــس علــى األرض مــن أجنــاس النــاس شــيء، إمنــا أجنــاس النــاس علــى أنفســهم«)1(، 
وألن أاب ســفيان كان يدخل مســجد الني  وهو كافر، فنجاســة الكفر ال متنع 

الكافــر مــن دخــول املســجد)2(.
املالكية: حرَّموا دخول الكفار املساجد كلها مبا فيها املسجد احلرام.

أدلتهم:
أواًل- أن قــول هللا تعــاىل: Mِإّنََمــا اْلُمْشــِرُكوَن نََجــٌس َفــاَل يَْقَربـُـوا اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَم 
املشــركني، وســائر  يشــمل ســائر  عــام  هــو  ]التوبــة: 28[   Lَهــَذا بَْعــَد َعاِمِهــْم 

املســاجد)3(.
ُ أَْن تُْرَفــَع َويُْذَكــَر ِفيَهــا اْســُمهLُ ]النــور:  اثنيًــا- قــول هللا تعــاىل: Mِفــي بُيـُـوٍت أَِذَن الّلَ
36[، ووجــه الداللــة مــن اآليــة: أن دخــول الكافــر املســجد مناقــض لرتفيعــه، فــدل 

ذلــك علــى حتــرمي دخولــه إليــه)4(.
اثنيــاً- قــول النــي  قــال: »إن هــذه المســاجد ال تصلــح لشــيء مــن هــذا البــول، وال 
القــذر«)5(، ووجــه الداللــة مــن احلديــث أن الكافــر ال خيلــو عــن ذلــك)6(، وقــال النــووي 
عند هذا احلديث: »وفيه احرتام املسجد، وتنزيهه من األقذار، وفيه صيانة املساجد، 

وتنزيههــا عــن األقــذار، والقــذى، والبصــاق، ورفــع األصــوات، واخلصومــات«)7(.
ــا اْلُمْشــِرُكوَن نََجــٌسL، ووجــه الداللــة أن الــل تعــاىل  رابًعــا- قولــه تعــاىل: Mِإّنََم
مسّــى املشــرك جنًســا، وهــذا يعــين: »أنــه جنــس العــني ، أو مبعــد عــن طريــق احلكــم، 

اجلصــاص، أحــكام القــرآن، ج4، ص279. وانظــر املعاطــري، عبــد امللــك بــن هشــام، الســرية   )1(
النبويــة البــن هشــام، ج2، ص540.

اجلصاص، أحكام القرآن،ج4، ص280.  )2(
القرطــي، أمحــد بــن أيب بكــر، اجلامــع ألحــكام القــرآن، ج8، ص104. وابــن العــريب، حممــد بــن   )3(

عبــد هللا، أحــكام القــرآن، ج469/2.
القرطي، اجلامع ألحكام القرآن،ج8، ص104.  )4(

النــووي، املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، كتــاب الطهــارة، ابب وجــوب غســل البــول   )5(
وغــريه مــن النجاســات، ج3، ص191.

القرطي، اجلامع ألحكام القرآن،ج8، ص105-104.  )6(
النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ج3، ص193-191.  )7(
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ولذلــك فمنعــه مــن دخــول املســاجد واجــب؛ ألن علــة النجاســة موجــودة فيــه، 
وألن احلرمــة موجــودة يف املســجد، فالكافــر ممنــوع مــن دخــول املســجد احلــرام 
ابلنــص، وممنــوع مــن دخــول غــريه مــن املســاجد؛ تعليــاًل ابلنجاســة، ولوجــوب 

صيانــة املســجد مــن كل جنــس)1(.
خامًســا- أن عمــر بــن عبــد العزيــز كتــب إىل عمالــه: أن امنعــوا اليهــود والنصــارى مــن 
.Lإِّنََما اْلُمْشــِرُكوَن نََجٌسM :دخول مســاجد املســلمني)2(، وأتبع هنيه قول هللا تعاىل

الشافعية: 
قالــوا: »ال جيــوز متكــني الكافــر مــن دخــول املســجد احلــرام أبي حــال مــن 
األحــوال، وأمــا غــري املســجد احلــرام فللكافــر دخولــه بشــرط إذن املســلم لــه، أمــا 
بغــري إذن املســلم فيمنــع مــن الدخــول، وإن دخــل يعــّزر)3(، وفصــل الشــافعية يف 
دخــول غــري املســجد احلــرام، فــإن اســتأذن للنــوم أو لــألكل فيمنــع، وإن اســتأذن 
لســماع قــرآن أو علــم أذن لــه رجــاء إســالمه؛ بشــرط أال يكــون جنبًــا«)4( ومذهــب 
الشــافعي جــواز دخــول الكافــر إبذن املســلم، ســواء كان الكافــر كتابيًّــا أو غــريه)5(.

أدلتهم:
أواًل- قــول هللا تعاىل:Mِإّنََمــا اْلُمْشــِرُكوَن نََجــٌس َفــاَل يَْقَربُــوا اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَم 
ــَد َعاِمِهــْم َهــَذاL ]التوبــة: 28[. فقالــوا: هــذه اآليــة خاصــة ابملســجد احلــرام،  بَْع
فظاهرهــا أال يقربــوا املســجد احلــرام، وهــي عامــة يف ســائر املشــركني، فــال مينعــون 

مــن دخــول املســاجد غــري املســجد احلــرام)6(.
اثنًيــا- اســتدلوا حبديــث مثامــة)7(، وهــو رجــل مــن بــين حنفيــة امســه مثامــة بــن أاثل، 

ابن العريب، أحكام القرآن،ج2، ص470، والقرطي،اجلامع ألحكام القرآن،ج8ص105.  )1(
الطربي، جامع البيان، ج14، ص192.  )2(

النووي، روضة الطالبني وعمدة املتقني،ج1، ص296.  )3(
املرجع السابق، نفس اجلزء ص297.  )4(

النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ج12، ص87.  )5(
املرجــع الســابق، نفــس اجلــزء والصفحــة. والقرطــي، اجلامــع ألحــكام القــرآن،ج8، ص105،   )6(

والكيــا هراســي، أحــكام القــرآن، ج4، ص186-185.
انظــر: ابــن حجــر العســقالين، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخاري،كتــاب املغــازي، ابب وفــد   )7(
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ربطــه املســلمون بســارية مــن ســواري املســجد)1(، قــال النــووي عــن هــذا احلديــث: 
»ويف هــذا جــواز إدخــال املســجد الكافــر«)2(.

اثلثًا- واستدلوا أبن أاب سفيان كان يدخل مسجد الني ـ وهو كافر«)3(.
احلنابلة:

منعــوا الكافــر مــن دخــول املســجد احلــرام، وقالــوا جبــواز دخولــه ســائر املســاجد 
إبذن املســلم، وللمصلحــة)4(.

أدلتهم:
أواًل- اآليــة: Mِإّنََمــا اْلُمْشــِرُكوَن نََجــٌس َفــاَل يَْقَربـُـوا اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَم بَْعــَد َعاِمِهــْم 
َهَذاL ]التوبة: 28[، وقد مت تبيان وجه الداللة من اآلية ســابًقا عند اســتعراض 

مذهــب املالكية.
اثنًيا- »إن عليًّا بصر مبجوسي وهو على املنرب، فنزل وضربه وأخرجه«)5(.

اثلثًا- ألن اجلنابة واحليض مينعان من دخول املسجد، فالكافر أوىل ابملنع)6(.
مناقشة األدلة:

اجلمهــور مــن املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة اتفقــوا علــى منــع املشــركني مــن دخــول 
املســجد احلــرام مــا عــدا احلنفيــة، وقــد أجــاب ابــن العــريب علــى مــا اســتدل بــه احلنفيــة 
من أن املقصود ابلنجاسة هو النجاسة يف االعتقاد، وليست جناسة األعيان فقال: 
»النجاسة ليست بعني حسية، وإمنا هي حكم شرعي، أمر هللا إببعادها،كما أمر 
إببعــاد البــدن عــن الصــالة عنــد احلــدث، وكالمهــا أمــر شــرعي ليــس بعــني جنــس، وقــد 

بــين حنيفــة. وحديــث مثامــة ابــن أاثل، والنــووي، املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، 
كتــاب اجلهــاد والســري، ابب ربــط األســري وحبســه وجــواز املــّن عليــه، رقــم 1764.

النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ج12، ص87  )1(
املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة.  )2(

القرطي، اجلامع ألحكام القرآن، ج8، ص104.  )3(
البهــويت، كشــاف القنــاع عــن مــن األمتــاع، ج3، ص127. واملــرداوي، إلنصــاف يف معرفــة   )4(

الراجــح مــن اخلــالف، ج4، ص239.
البهويت، كشاف القناع عن من األقناع ،ج3، ص137.  )5(

املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة.  )6(



مصطلح »رحاب« املسجد األقصى90

ذهــل احلنفيــة عــن هــذه احلقيقــة فظنــوا أن النجاســة أمــر حســي«)1(.
وقــد أكــد املفســرون علــى منــع املشــركني مــن دخــول املســجد احلــرام عنــد قولــه 
تعــاىل: Mِإّنََمــا اْلُمْشــِرُكوَن نََجــٌس َفــاَل يَْقَربـُـوا اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَم بَْعــَد َعاِمِهــْم َهــَذا

L ]التوبــة: 28[، فقــال ابــن عطيــة)2(: »ونــص هللا تعــاىل يف هــذه اآليــة علــى 
املشــركني وعلــى املســجد احلــرام، فقــاس مالــك - رمحــه هللا - غــريه علــى مجيــع 
الكفــار مــن أهــل الكتــاب، وقــاس ســائر املســاجد علــى املســجد احلــرام، ومنــع 
دخــول مجيــع املســاجد«، وقــال ابــن جــزي)3(: »قصــر اآليــة عنــد موضــع النــص 

فمنــع املشــركني مــن دخــول املســجد احلــرام خاصــة«.
وقــال القرطــي)M )4َفــالَ يَْقَربـُـوا اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَمL: هنــي، وهــذا اللفــظ يطلــق 
علــى مجيــع احلــرم، وهــو مذهــب عطــاء، فــإذن حيــرم متكــني املشــرك مــن دخــول احلــرم 
أمجــع«، وجــاءت عبــارات ابــن كثــري يف تفســريه صرحيــة يف أمــر هللا تعــاىل عبــاده 
املقربــني الطاهريــن دينًــا وذااًت بنفــي املشــركني، والذيــن هــم جنــس دينًــا عــن املســجد 

احلــرام، وأال يقربــوه بعــد نــزول هــذه اآليــة«)5(.
وحــّرم البغــوي علــى املشــرك دخــول املســجد احلــرام حبــال، ذميًّــا كان ومســتأمًنا؛ 

لظاهــر هــذه اآليــة«)6(.
فالراجــح - وهللا أعلــم - مــا ذهــب إليــه اجلمهــور مــن الفقهــاء ومــن املفســرين 

أن دخــول املســجد احلــرام حيــرم علــى الكفــار كافــة أهــل كتــاب وغريهــم.
الثــاين: أمــا دخــول ســائر املســاجد، ومنهــا املســجد النبــوي، فيجــاب علــى أدلــة 

احلنفيــة والشــافعية مبــا أييت:
أواًل- أن قولــه تعــاىل: Mَفــاَل يَْقَربـُـوا اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَم بَْعــَد َعاِمِهــْم َهــَذاL دليــل 

ابن العريب، أحكام القرآن، ج1، ص469.  )1(
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،ج3، ص20.  )2(

التسهيل لعلوم التنزيل، ج1، ص235.  )3(
اجلامع ألحكام القرآن، ج8، ص104.  )4(

تفســري القــرآن العظيــم، ج4، ص113. وانظــر الطــربي، جامــع البيــان، ج14، ص119،   )5(
البغــوي، ج4، ص19. القــرآن تفســري  التنزيــل يف تفســري  وص115. والبغــوي، معــامل 

البغوي، معامل التنزيل يف تفسري القرآن،ج4، ص22.  )6(
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علــى أهنــم ال يقربــوا مســجًدا ســواه؛ ألن العلــة وهــي النجاســة موجــودة فيهــم، 
واحلرمــة موجــودة يف املســجدين)1(.

اثنًيــا- دعــوى أن اآليــة خاصــة ابملســجد احلــرام ال تتعــداه إىل غــريه مــن املســاجد 
هــو مــن اجلمــود علــى ظاهــر النــص؛ ألن هللا تعــاىل مل يقــل: ال يقــرب هــؤالء 
املســجد احلــرام، فيكــون احلكــم مقصــورًا عليهــم، ولــو قــال: ال يقــرب املشــركون 
واألجنــاس املســجد احلــرام لــكان تنبيًهــا علــى التعليــل ابلشــرك، أو النجاســة، أو 
ـَـا اْلُمْشــرُِكوَن جَنَــٌس  العلتــني مجيًعــا، بــل أكــد احلــال بيــان العلــة وكشــفها فقــال: Mِإمنَّ
فَــاَل يـَْقَربُــوا اْلَمْســِجَد احْلَــرَاَمL: يريــد وال بــد لنجاســتهم، فتعــدت العلــة إىل كل 

موضــع حمــرتم ابملســجدية«)2(.
 اثلثًــا- أن االســتدالل جبــواز دخــول الكافــر املســجد إبذن املســلم بربــط النــي

مثامــة ابــن أاثل يف املســجد، وهــو مشــرك، وبدخــول أيب ســفيان مســجد رســول 
هللا ، وهــو مشــرك عنــد إقبالــه؛ لتجديــد العهــد قبــل فتــح مكــة حــني خشــي 

نقــض الصلــح مبــا أحدثــه بنــو بكــر علــى خزاعــة، جيــاب عليــه مبــا أييت: 
نــــزول قولــه  قبــل  الـنـــي  كان  بـــأن دخـــول مثامــة وأيب ســفيان مـسجـــد   -1
-تعــاىل-: Mيَــا أَّيَُهــا اّلَِذيــَن آَمنُــوا ِإّنََمــا اْلُمْشــِرُكوَن نََجــٌس َفــاَل يَْقَربُــوا اْلَمْســِجَد 
اْلَحــَراَم بَْعــَد َعاِمِهــْم َهــَذاL ]التوبــة: 28[. قــال ابــن العــريب: »إن هللا منــع املشــركني 
من دخول املسجد احلرام نصًّا، ومنع من دخول سائر املساجد؛ تعلياًل ابلنجاسة، 

ولوجــوب صيانــة املســجد عــن كل جنــس، وهــذا ظاهــر ال خفــاء فيــه«)3(.
2- ورد ابــن حجــر العســقالين علــى مــن يقــول: يــؤذن للكفــار خاصــة، وذلــك 
عنــد حديــث مثامــة فقــال: »وحديــث البــاب يــرد عليهــم، فــإن مثامــة ليــس مــن أهــل 

الكتــاب«)4(.
3- وقد أذن الني  بربط مثامة يف املسجد؛ ألنه  »كان قد علم إسالمه، 

أحكام القرآن، ج2، ص469.  )1(

أحكام القرآن، ج2، ص469.  )2(

أحكام القرآن، ج2، ص470.  )3(
فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج1، ص560.  )4(
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وعلــم النــي  إبســالمه يف احلــال ال حيكــم لــه بــه يف املــآل«)1(. أو لكــي يــرق قلبــه 
هــو ومــن معــه مــن قومــه مــن املشــركني حــني يســمعون القــرآن الكــرمي، وحــني يــرون 
املســلمني يصلــون؛ فيســلموا«)2(وألنه كان للمســلمني حاجــة، وأن املشــركني كانــوا 
خياطبــون النــي  وحيملــون إليــه الرســائل واألجوبــة، وقــد يســمعون منــه الدعــوة، 

ومل يكــن النــي  ليخــرج لــكل مــن قصــد مــن الكفــار«)3(.
ُ أَْن تُْرَفــَع َويُْذَكــَر ِفيَها اْســُمهLُ ]ســورة  4- أن قــول هللا تعــاىل: Mِفــي بُيـُـوٍت أَِذَن الّلَ
النــور36[ نــص علــى حتــرمي دخــول الكفــار املســاجد؛ ألن دخوهلــم فيهــا مناقــض 
لرتفيعهــا«)4(. وعنــد قولــه تعاىل:«ويذكــر فيهــا امســه« قــال ابــن العــريب: وهــذا يــدل 

علــى أهنــا املســاجد كلهــا)5(.
رابًعــا- أن عمــر بــن عبــد العزيــز كتــب إىل عمالــه)6(: أن امنعــوا اليهــود والنصــارى مــن 

.Lِإّنََمــا اْلُمْشــِرُكوَن نََجــٌسM:دخــول مســاجد املســلمني، وأتبــع هنيــه قولــه تعاىل
خامًســا- أن أاب موســى األشــعري قــدم علــى عمــر بــن اخلطــاب حبســاب العــراق، 
فقــال: »ادع يل الكاتــب يقــرؤه، فقــال: »إنــه ال يدخــل املســجد«، فقــال:مل؟ 
قــال: ألنــه نصــراين)7( ووجــه الداللــة أن النصــراين منــع مــن دخــول املســجد؛ حلرمتــه، 

ولقذارتــه املعنويــة)8(.
َواْلَيــْوِم   ِ بِــالّلَ آَمــَن  َمــْن   ِ الّلَ َمَســاِجَد  يَْعُمــُر  Mِإّنََمــا  تعــاىل:  هللا  قــول  سادًســا- 

.]18 ]التوبــة:   Lاْلِخــِر

ابن العريب، اجلامع ألحكام القرآن،ج2، ص469.  )1(
انظــر، ابــن مهــام، عبــد الــرازق، مصنــف عبــد الــرزاق، ح رقــم1622، كتــاب الصــالة، ابب   )2(

املشــرك ال يدخــل املســجد 
البهويت، كشاف القناع، ج3، ص137  )3(

انظر، اجلامع ألحكام القرآن،ج8، ص105-104.  )4(
أحكام القرآن،ج3، ص406.  )5(

الطربي، جامع البيان ألحكام القرآن، ج14، ص292.  )6(
ابن مفلح ، عبد هللا حممد، اآلداب الشرعية ،ج2، ص433.  )7(

املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة  )8(
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أكــد مجــع مــن املفســرين علــى حرمــة دخــول الكفــار املســاجد. قــال القرطــي 
عنــد اآليــة: »فيجــب إذن علــى املســلمني تــويل أحــكام املســاجد، ومنــع املشــركني 

مــن دخوهلــا«)1(. 
وقــال البغــوي)2(: »أوجــب علــى املســلمني منعهــم مــن ذلــك؛ ألن املســاجد إمنــا 
تعمــر بعبــادة هللا وحــده، فمــن كان كافــرًا فليــس مــن شــأنه أن يعمرهــا »، وهــذا 
مــا أكــده العــز بــن عبــد الســالم حيــث بــنّي أن عمــارة املســاجد تكــون ابلــزايرة، 
والدخــول إليهــا، أو ابلكفــر، وهــذا مينــع منــه الكافــر؛ ألن املســاجد إمنــا تعمــر 
ابإلميــان)3(. وقــال ابــن كثري:«مــا ينبغــي للمشــركني أن يعمــروا مســاجد هللا الــي 

بنيــت علــى امســه وحــده ال شــريك لــه«)4(. 
وقــال الطــربي: »إن املســاجد تعمــر لعبــادة هللا فيهــا ال للكفــر بــه، فمــن كان 

كافــرًا فليــس مــن شــأنه أن يعمــر مســاجد هللا«)5(.
تعاىل:Mِإّنََمــا  قولــه  يف  النجاســة  أن  الشــافعي  اهلراســي  الكيــا  وبــني  ســابعًا- 
تعــاىل  هللا  أراد  وإمنــا  املعروفــة،  حقيقتهــا  علــى  ليســت   Lنََجــٌس اْلُمْشــِرُكوَن 
جعــل هــذه النجاســة فاحتــة؛ ملنــع قــرب الكفــار مــن املســجد؛ ملــا متنــع مــن ذلــك 
النجاســات، وكما أن النجاســة احلقيقية تزال ابملاء، فإن النجاســة املعنوية للكافر 

متنعــه مــن دخــول املســاجد)6(.
وأما االســتدالل أبن احلائض واجلنب مينعان من دخول املســجد، والكافر أوىل 
بعــدم الدخــول منهمــا، فهــو اســتدالل لــه وجاهتــه، فاحلنفيــة متنــع احلائــض واجلنــب 
مــن دخــول املســجد؛ ملــا ابحلائــض مــن األذى، واألذى أغلــظ مــن اجلنابــة، واجلنــب 
ممنــوع مــن دخــول املســجد، فكذلــك احلائــض، وهــذا ألن املســجد مــكان صــالة)7(. 

اجلامع ألحكام القرآن،ج8، ص89.  )1(
معامل التنزيل يف تفسري القرآن،ج4، ص19.  )2(

انظر، تفسري القرآن، ج2، ص11.  )3(
تفسري القرآن العظيم،ج4، ص119.  )4(

جامع البيان، ج14، ص165.  )5(

أحكام القرآن، ج4، ص185.  )6(
السرخســي، املبســوط، ج3، ص153، وانظر: العيين، بدر الدين، البناية شــرح اهلداية، ج1،   )7(

ص642، واجلصــاص، أحــكام القــرآن، ج3، ص168.
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واملالكيــة حتــرم علــى اجلنــب واحلائــض اللبــث يف املســجد)1(، وكذلــك الشــافعية 
إال للعبــور بشــرط عــدم تلويــث احلائــض للمســجد)2(. 

واحلنابلــة كذلــك ال جييــزون للحائــض واجلنــب املكــوث يف املســجد)3(، وذلــك 
للتعليــل الــذي ذكــره احلنفيــة، وللحديــث: »ال أحــل املســجد حلائــض وال جنــب«)4(، 
ودخول الكافر من غري حاجة إىل املسجد ال يؤمن منه حصول األذى، ومما نشاهده 
يف رحــاب املســجد األقصــى وهــو ثلــث مقدســات املســلمني، حيــث ال يتورعــون مــن 
الدخول إليه، وخباصة اليهودايت متربجات، وما نراه منهم رجااًل ونســاء من عناق، 
وتصويــر، ومقدمــات زان، عــدا عــن رائحتهــم القــذرة، وخباصــة اليهــود املتدينــني، وغــري 

ذلك مما يتناىف مع حرمة املســجد األقصى فكيف بباقي مســاجد املســلمني؟
إال  املســلمني  مســاجد  دخــول  مــن  الكفــار  منــع  أعلــم-  وهللا   - فالراجــح 
للمصلحــة، واحلاجــة، وإبذن املســلمني أنفســهم؛ لقــوة األدلــة الــي اســتدل هبــا 

واحلنابلــة. املالكيــة  علمــاء 
الثالث: حكم صالة اليهود يف رحاب املسجد األقصى:

مــن غــري مــا ريــب ال جيــوز لليهــود وال لغريهــم مــن أصحــاب الــدايانت الصــالة 
يف املسجد األقصى، أو يف أي جزء منه، أو الصالة يف رحابه الطاهرة بناء على 

مــا تقــدم مــن ترجيــح، ويضــاف إىل مــا ســبق مــن أدلــة األدلــة اآلتيــة:
أواًل- أن أصــح املصــادر وأوثقهــا وأصدقهــا علــى اإلطــالق وهــو القــرآن الكــرمي، 
وابلنــص القطعــي الثبــوت القطعــي الداللــة، أثبــت أن األقصــى هــو مســجد، فقــال 
ــى  ــَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإلَ ــاًل ِم ــِدِه لَْي ــِذي أَْســَرى بَِعْب هللا ــــ ســبحانه ــــ: Mُســْبَحاَن اّلَ

خليل بن إسحاق، خمتصر العالمة خليل، ج1، ص26، والقرايف، الذخرية، ج1 ص379.  )1(
النــووي، روضــة الطالبــني، ج1 ص 153، واحلصــين، كفايــة األخيــار يف حــل غايــة االختصــار،   )2(

ج1، ص78.
ابــن قدامــة، الــكايف يف فقــه اإلمــام أمحــد، ج1 ص153، وابــن قدامــة، املغــين،ج1، 224،   )3(
واملــرداوي، علــي ابــن ســليمان، االنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــالف، ج1 ص347، وابــن 

مفلــح، إبراهيــم بــن حممــد، املبــدع شــرح املقنــع، ج1، ص227.
أبــو داود )الســنن(، كتــاب الطهــارة، ابب: يف اجلنــب يدخــل املســجد، رقــم 232، واحلديــث   )4(

ضعفــه األلبــاين، انظــر املرجــع الســابق، ج1، ص60.
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اْلَمْســِجِد اأْلَْقَصــىL ]اإلســراء: 1[، ومعلــوم أن املســجد هــو مــكان خــاص 
لعبــادة املســلمني، ال يشــاركهم فيــه أحــد، كمــا أن الكنيســة والبيعــة أمكنــة خاصــة 
لعبــادة أهــل الكتــاب، ال يشــاركهم فيهــا أحــد، وهــذه اخلصوصيــة حمرتمــة ومعتــربة 

عنــد مجيــع البشــر، وعــرب األزمــان والعصــور.
 اثنًيــا- أن املســجد األقصــى أذن هللا تعــاىل ببنائــه مســجًدا للمســلمني بعــد بنــاء 
املســجد احلــرام أبربعــني ســنة، ومل يـــكن فـــي الـــقدس يـــوم بــين املسجـــد األقصــى أّمــة 
امسهــا يهــود أو بــين إســرائيل. فالرســول  يؤكــد كمــا أكــد القــرآن الكــرمي علــى أن 
األقصى هو مسجد خاص ابملسلمني وحدهم، وبين من أجل أن يكون مسجًدا، 

وليكــون اثلــث مقدســات املســلمني، فــأي زعــم غــري هــذا فهــو زعــم ابطــل. 
أبــو ذر  قــال: قلــت: اي رســول هللا، أيُّ  الــذي رواه  ويف احلديــث 
املســجدين وضــع يف األرض أول؟ قــال: »املســجد احلــرام« قلــت: مث أي؟ 

قال:«املســجد األقصــى«، قلــت: كــم بينهمــا؟ قــال: »أربعــون ســنة«)1(.
اثلثًا- أن اليهود أنفسهم اعرتفوا أن املسجد األقصى هو قبلة املسلمني األوىل، وذلك 
ــا عنهــم  ابلنــص القــرآين القطعــي الداللــة القطعــي الثبــوت، قــال هللا ــــ ســبحانه ــــ حاكًي
ُهْم َعْن ِقْبلَِتِهُم اّلَِتي َكانُوا َعلَْيَهاL ]البقرة:  ــَفَهاُء ِمَن الّنَاِس َما َواّلَ قوهلم: Mَســَيُقوُل الّسُ
142[، يف هــذه اآليــة بيــان اعــرتاض اليهــود وغريهــم علــى حتــول املســلمني مــن قبلتهــم 
األوىل، وهي املسجد األقصى إىل املسجد احلرام)2(، وهذا إقرار صريح من اليهود على 

أن املســجد األقصــى هــو للمســلمني وحدهــم، فكيــف يزعمــون حقهــم الصــالة فيــه؟
ِ أَْن يُْذَكــَر  ــْن َمَنــَع َمَســاِجَد الّلَ رابًعــا- وعنــد قــول هللا تعــاىل: Mَوَمــْن أَْظلَــُم ِمّمَ
ِفيَهــا اْســُمهُ َوَســَعى ِفــي َخَرابَِهــاL ]البقــرة: 114[، اختــار القرطــي مــن معــاين 
مســاجد هللا يف اآليــة أهنــا بيــت املقــدس وحماريبــه)3(، ممــا يــدل علــى أن املســجد 
األقصــى احتــل ذكــره يف القــرآن الكــرمي بوصــف املســجدية يف عديــد اآلايت، ممــا 

يبطــل كل دعــوى تقــول بغــري هــذا الوصــف لــه.
مت خترجيه سابقاً عند مبحث التعريف ابملسجد األقصى.  )1(

انظر، رضا، حممد رشيد، املنار، ج2، ص3، والقرطي، اجلامع ألحكام القرآن، ج2، ص 148.  )2(
اجلامع ألحكام القرآن، ج2، ص 76.  )3(
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خامًسا- أن هللا أكد يف القرآن الكرمي يف غري موضع على أن املساجد خمصصة 
فقط للمســلمني، وتوحيد هللا تعاىل بعقيدة اإلســالم وشــريعته، ومنها قوله تعاىل: 

ِ أََحــدًاL ]اجلن: 18[  ِ َفــاَل تَْدُعــوا َمــَع الّلَ َ Mَوأَّنَ اْلَمَســاِجَد لِلّ
قــال جماهــد: »كانــت اليهــود والنصــارى إذا دخلــوا كنائســهم وبيعهــم أشــركوا ابهلل، 
فأمــر هللا نبيــه واملؤمنــني أن خيلصــوا هلل الدعــوة إذا دخلــوا املســاجد كلهــا، فــال يشــركوا 
فيهــا صنًمــا وغــريه ممــا يعبــد«)1(، واملســجد األقصــى ورحابــه الــي هــي جــزء منــه مــن 
مساجد هللا املباركة واملقدسة ابلنص، فال جيوز لغري املسلمني عبادة هللا فيها ابلصالة 

وغريهــا، إال إذا دخلــوا ديــن اإلســالم، فاملســاجد بنيــت لصــالة املســلمني فيهــا)2(.
أتبــاع  مــن  املســلمون  وهــم  ألهلهــا،  إال  تكــون  ال  املســاجد  عمــارة  سادًســا- 
َواْلَيــْوِم   ِ بِــالّلَ َمــْن آَمــَن   ِ Mِإّنََمــا يَْعُمــُر َمَســاِجَد الّلَ تعــاىل:  قــال هللا   ، حممــد 
َ َفَعَســى أُولَِئــَك أَْن يـَُكونُــوا  َكاَة َولَــْم يَْخــَش ِإاّلَ الّلَ ــاَلَة َوآتَــى الــّزَ اْلِخــِر َوأََقــاَم الّصَ
ِمــَن اْلُمْهتَِديَنL]التوبــة: 18[، واملــراد مــن املســاجد يف اآليــة »جنســها الــذي 
يصــدق أبي فــرد مــن أفرادهــا«)3(، وعمــارة املســجد تعــين عبــادة هللا فيهــا)4(. وقــال 
البيضاوي:»إمنــا تســتقيم عمارهتــا هلــؤالء اجلامعــني للكمــاالت العلميــة والعمليــة، 
ومــن عمارهتــا تزيينهــا ابلفــرش، وتنويرهــا ابلســرج، وإدامــة العبــادة والذكــر ودروس 
العلــم فيهــا، وصيانتهــا ممــا مل تــن لــه«)5(، فالعبــادة فيهــا ال تكــون إال علــى الوجــه 
املشــروع، ومن املســلمني؛ ألن املســاجد هي خاصة هبم، وعليه فصالة اليهود يف 
املســجد األقصــى ورحابــه جيــب أن متنــع؛ ألن هــذا احلــق ليــس مشــروًعا هلــم فيهــا 

كمــا بينّــا، وألن املســجد األقصــى هــو مســجد للمســلمني وحدهــم.
 ســابًعا- أن املســاجد ال جيــوز فيهــا إحــداث شــيء هنــى هللا تعــاىل ورســوله 

عنــه، واليهــود حــني يقتحمــون رحــاب املســجد األقصــى ال يقتصــرون علــى الصــالة 
القرطي، اجلامع ألحكام القرآن، ج19، ص33.  )1(

انظــر: الشــوكاين، فتــح القديــر، ج5، ص 370، والنســفي، مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل،   )2(
ج3، ص553.

رضا، حممد رشيد، املنار،ج 10، ص 186.  )3(
املرجع السابق، نفس اجلزء، ص 187.  )4(

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج3، ص75.  )5(
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والشــعائر التلموديــة، بــل جياهــرون ابملعاصــي فيهــا، فنســاؤهم يدخلــن متربجــات، 
وهــن ورجاهلــم يتبادلــون العنــاق والتصويــر هلــذا العنــاق، وال يتورعــون مــن احلــدث 
يف رحابــه، فهــم يف محايــة اجليــش اإلســرائيلي، ومينــع أي مســلم مــن االقــرتاب 
منهــم، ورحــاب املســجد األقصــى واســعة، فهــم يبعــدون عــن أنظــار املســلمني 
يف أماكــن منهــا)1(، وقــد جــاء يف احلديــث الشــريف: »قــول النــي  قــال:«إن 
هــذه املســاجد ال تصلــح لشــيء مــن هــذا البــول وال القــذر«)2(. ووجــه الداللــة 
مــن احلديــث الشــريف أن الكافــر ال خيلــو عــن ذلــك)3(. وقــال النــووي عــن هــذا 
احلديــث: »وفيــه احــرتام املســجد، وتنزيهــه مــن األقــذار، وفيــه صيانــة املســاجد، 
وتنزيههــا عــن األقــذار، والقــذى، والبصــاق، ورفــع األصــوات، واخلصومــات«)4(، 
فعــدا عــن أن صــالة اليهــود يف رحــاب املســجد األقصــى حــرام وال جتــوز، فــإن 
دخوهلــم فيــه علــى هــذا النحــو، ومــن غــري حاجــة للمســلمني بدخوهلــم إليهــا، ولــو 

افرتضنــا أهنــم اســتأذنوا يف الدخــول فــال جيــوز، وجيــب أن مينعــوا.
 اثمنًــا- كل االحتــالالت للمســجد األقصــى عــرب التاريــخ مل يزعــم أحــد فيهــا حقــه 
يف املســجد األقصــى إال اليهــود، فدخوهلــم للصــالة يف رحابــه عنــوة، هــو مقدمــة؛ 
لفــرض ســيطرهتم عليــه، وهــم يف هــذا االجتــاه اخلبيــث يســلكون شــى الســبل؛ 
كمنــع حلقــات العلــم يف رحــاب املســجد األقصــى، واعتقــال مــن يريــدون مــن 
املرابطــني واملرابطــات، وتعطيــل وظيفــة حــراس املســجد األقصــى، ومنعــم مــن أداء 
واجبهــم علــى النحــو املطلــوب منهــم، وحتديــد أعمــار املصلــني، وحجــز اهلــوايت 
علــى أبــواب املســجد األقصــى، وغــري ذلــك، كل هــذا مــن أجــل هــدم املســجد 
األقصى، وحتويله إىل كنيس، أو تقسيمه بينهم وبني املسلمني، وهنا كالم نفيس 
حملمــد رشــيد رضــا، جيــب ذكــره مــن غــري تصــرف؛ ألمهيتــه يف هــذا اجلانــب يقــول: 
»فلــو عــرض اليهــود علــى املســلمني يف هــذا العصــر أن يعمــروا املســجد األقصــى 

مثــل هــذه احلقائــق ال حتتــاج إىل توثيــق، فهــي تظهــر عــرب األخبــار يف القنــوات الفضائيــة وهــي   )1(
معروفــة ابملشــاهدة اليوميــة املتواتــرة مــن أبنــاء القــدس.

مت خترجيه عند ذكر أدلة املالكية على حرمة الكافر دخول املساجد.  )2(
مت ذكر املراجع عند أدلة املالكية على حرمة الكافر دخول املساجد.  )3(
مت ذكر املراجع عند أدلة املالكية على حرمة الكافر دخول املساجد.  )4(
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برتميــم مــا كان تداعــى أو ضعــف مــن بنائــه، أو بذلــوا هلــم مــااًل لذلــك؛ ملــا جــاز 
هلــم أن يقبلــوا هــذا وال ذاك، وإن مل يتــوّل اليهــود العمــل؛ ملــا علــم مــن طمعهــم 
يف االســتيالء علــى هــذا املســجد، والتوســل لــه مبــا جيعلونــه ذريعــة؛ الدعــاء حــق 
هلــم فيــه«)1(، وميكــن اعتبــار هــذه فتــوى مــن هــذا العــامل قبــل عقــود يعــّض عليهــا 
ابلنواجــذ، فكيــف واحلــال اليــوم أســوأ، والطمــع يف املســجد األقصــى ورحابــه أظهــر 
مــن اليهــود، مــن خــالل مــا يشــاهد ويعلــم مــن إجراءاهتــم التعســفية والظاملــة فيــه، 

ويف رحابــه.

اخلامتة
النتائج:

أواًل- املســجد األقصــى اســم جلميــع مــا دار عليــه الســور مــن األبنيــة املختلفــة مــن 
القبــاب، واحملاريــب، واملســاطب، والرحــاب، والســبل، واآلابر، واملــدارس، ودور العلــم.

اثنيًــا- املســجد األقصــى هــو املســجد الثــاين الــذي بــين يف األرض يف القــدس، 
ومل يكــن فيهــا يهــود وقتئــذ، ففــي احلديــث الشــريف الــذي رواه أبــو ذر  قــال: 
قال:«املســجد  أول؟  األرض  يف  وضــع  املســجدين  أي  هللا،  رســول  اي  قلــت: 
قــال:  بينهمــا؟  قلــت: كــم  األقصــى«،  قال:«املســجد  أي؟  مث  قلــت:  احلــرام« 

»أربعــون ســنة.« 
اثلثًــا- املســجد األقصــى هــو مســجد، وليــس بيعــة أو كنيًســا أو مــكان عبــادة لغــري 

املســلمني، لعديــد األدلــة القاطعــة واملتواتــرة.
رابًعــا- مكانــة املســجد األقصــى عنــد املســلمني مرتبطــة مبكانــة املســجدين احلــرام 
واملســجد النبــوي، واملســاجد الثالثــة هــذه كلهــا، ال يفــرط مســلم يف أي ذرة تــراب 

منهــا، وال يرتضــي أبــًدا أن يعتــدى علــى أي جــزء منهــا.
بــه، وال  املتصــل ابملســجد، والــذي حييــط  املــكان  الرحبــة اصطالًحــا  خامًســا- 

عنــه.  ينفصــل 
تفسري املنار، ج10 ص189.  )1(



99 جملة املرقاة السنة الثانية جملد2 العدد الثاين 1440ه/2019م

سادًســا- رحــاب املســجد األقصــى: »كل مــا دار عليــه ســور املســجد األقصــى 
مــن الفضــاءات الواســعة الــي هــي فيــه، ويف داخلــه«.

للتنــزه،  التنقــل؛ طلبًــا  الســياحة، وهــي  يــدل علــى  ســابًعا- مصطلــح ســاحات 
والكشــف، واالســتطالع، وهذا ما يســعى إليه االحتالل اإلســرائيلي ابلنســبة لرحاب 
املسجد األقصى، حيث يدعي منذ احتالله للمسجد األقصى أن هذه الرحاب هي 

ســاحات عامــة اتبعــة لبلديــة القــدس )للتنــزه(، وغــري اتبعــة للمســجد األقصــى.
اثمنًــا- االحتــالل اإلســرائيلي يفســد يف رحــاب املســجد األقصــى منــذ احتاللــه لــه 
إبدخال العراة فيها من الســّياح، والســماح للمســتوطنني ابنتهاك حرمتها ابلصالة 
وإقامــة الشــعائر اليهوديــة، والتحاضــن والضــم بــني اليهــود واليهــودايت، والتصويــر 
علــى هــذا النحــو، وغريهــا مــن ألــوان اإلفســاد، وهلــذا فــإن مصطلــح ســاحات يكــرس 

هــذا املفهــوم، وهــذه اإلجــراءات املفســدة يف رحــاب املســجد األقصــى.
اتسًعا- مصطلح الباحة يدل على إابحة كل ما دار عليه سور املسجد األقصى 
الــي هــي رحابــه، وهــذا يتنــاىف مــع التأصيــل الشــرعي لرحــاب املســجد األقصــى مــن 
حيــث قدســيتها عنــد املســلمني أواًل، ومــن حيــث أنــه ال يبــاح فيهــا إال مــا كان 

مشــروًعا أصــاًل إابحتــه يف املســجد؛ ألن رحابــه منــه يف الشــريعة اإلســالمية.
عاشــرًا- إطــالق مصطلــح ابحــات علــى رحــاب املســجد األقصــى إغــراء لالحتــالل 
اإلســرائيلي ابنتهــاك حرمتهــا، ولتأكيــد مســئوليته عنهــا - كمــا يســعى لذلــك - 

منــذ احتاللــه للمســجد األقصــى.
حــادي عشــر- جيــب علينــا أن نتمســك إبطــالق مصطلــح رحــاب علــى كل مــا 
دار عليه ســور املســجد األقصى، إضافة إىل التأصيل الشــرعي ملصطلح الرحاب، 

ومــا ينبــين عليــه مــن األحــكام الشــرعية الــي ختــص املســجد.
اثين عشــر- ملــا كان التأصيــل الشــرعي لرحبــة املســجد أهنــا مــن املســجد، كمــا 
رجحنــا مــن خــالل املذاهــب الفقهيــة األربعــة؛ فــإن حكــم هــذه الرحــاب حكــم 

املســجد؛ ألن حكــم املســجد حكــم البقعــة الواحــدة.
اثلــث عشــر- اقتحــام املتدينــني اليهــود لرحــاب املســجد األقصــى يتــم يوميًّــا مــا 
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عــدا يومــي اجلمعــة والســبت، وذلــك علــى مرحلتــني، األوىل: مــن الســاعة الســابعة 
والنصــف صباًحــا وحــى مــا قبــل صــالة الظهــر بقليــل، وبعــد صــالة الظهــر إىل 
مــا قبــل صــالة العصــر، وكانــت االقتحامــات ممنوعــة طيلــة شــهر رمضــان املبــارك.

رابــع عشــر-فالراجح - وهللا أعلــم - مــا ذهــب إليــه اجلمهــور مــن الفقهــاء ومــن 
املفســرين أن دخــول املســجد احلــرام حيــرم علــى الكفــار كافــة أهــل كتــاب وغريهــم.

خامــس عشــر- الراجــح -وهللا أعلــم- منــع الكفــار مــن دخــول مســاجد املســلمني 
إال للمصلحــة، واحلاجــة، وإبذن املســلمني أنفســهم؛ لقــوة األدلــة الــي اســتدلَّ هبــا 

علمــاء املالكيــة، واحلنابلــة. 
ســادس عشــر: ال جيــوز لليهــود وال لغريهــم مــن أصحــاب الــدايانت الصــالة يف 
املســجد األقصــى، أو يف أي جــزء منــه، أو الصــالة يف رحابــه الطاهــرة؛ بنــاء علــى 
النقليــة، وألن األقصــى هــو مســجد، واملســجد خمصــص  مــن األدلــة  تقــدم  مــا 

للمســلمني دون غريهــم.
التوصيات:

األوىل: أوصــي بتحريــر املســجد األقصــى مــن االحتــالل اإلســرائيلي فقــد طــال 
انتظــاره للفاتــح اجلديــد.

الثانية: أوصي حكومة اململكة األردنية اهلامشية بصفتها صاحبة الوالية والوصاية 
علــى املســجد األقصــى أن تكثــف مــن نشــاطها السياســي والدبلوماســي؛ ملنــع 

اليهــود مــن اســتباحة املســجد األقصــى ورحابــه الطاهــرة.
الثالثــة: أوصــي كل مســلم مــن أبنــاء فلســطني عامــة، ومــن أبنــاء القــدس، وأبنــاء 
الداخــل الفلســطيين خاصــة، أن يكثفــوا رابطهــم يف املســجد األقصــى، ويف كل 

الصلــوات.
الرابعــة: أوصــي وســائل اإلعــالم العربيــة واإلســالمية املختلفــة أن جتعــل للمســجد 

األقصــى احلــظ الوافــر مــن براجمهــا.
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بــريوت، ط5، 1999م. العصريــة،  املكتبــة  الشــيخ حممــد،  يوســف 
الراغــب األصفهــاين، احلســني بــن حممــد، املفــردات يف غريــب القــرآن،    )21(
حتقيــق: صفــوان عــدانن الــداودي، دار القلــم، والــدار الشــامية، بــريوت ودمشــق، 

ط1، 1414هـــ.
رضا، حممد رشيد، املنار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 1990م.   )22(

بــريوت،  الفكــر،  دار  احملتــاج،  هنايــة  العبــاس،  أيب  بــن  حممــد  الرملــي،   )23(
1984م. 

الريســوين، أمحــد ،نظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطي، املعهــد العاملــي   )24(
1995م. أمريــكا،  اإلســالمي،  للفكــر 

الزحيلــي، وهبــة مصطفــى، الفقــه اإلســالمي وأدلتــه، ســورية، دمشــق،    )25(
2011م. ط12، 
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الزرقــاين، حممــد بــن عبــد الباقــي، شــرح الزرقــاين علــى املوطــأ، حتقيــق: طــه    )26(
عبــد الــرؤوف، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ط1، 2003م.

الزركشي، بدر الدين بن حممد، إعالم الساجد أبحكام املساجد، حتقيق:    )27(
أبــو الوفــا مصطفــى املراغــي، اجمللــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية، ط4، 1996م.

الزركشــي، مشــس الديــن حممــد بــن عبــد هللا، شــرح الزركشــي علــى خمتصــر   )28(
اخلرقــي، علــى مذهــب اإلمــام أمحــد ابــن حنبــل، حتقيــق: عبــد هللا بــن عبــد الرمحــن 

بــن عبــد هللا اجلربيــن، ط1، 1412ه.
الزخمشــري، حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، أســاس البالغــة، حتقيــق: حممــد    )29(

ابســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط1، 1998م. 
زكــراي، أمحــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، حتقيــق: عبــد الســالم    )30(

1979م. الفكــر،  دار  هــارون،  حممــد 
الساعدي، حممد ، املساجد وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية، املعاونية    )31(

الثقافيــة، طهــران، ط1، 2009م.
السرخسي، حممد بن أمحد، املبسوط، دار املعرفة، 1993م.   )32(

الســلمي، عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم، تفســري القــرآن، )وهــو   )33(
خمتصــر لتفســري املــاوردي(، حتقيــق: عبــد هللا بــن إبراهيــم الوهــي، دار ابــن حــزم، 

بــريوت، ط1، 1996م.
شــراب، حممــد حســن ن بيــت املقــدس واملســجد األقصــى، دار القلــم،    )34(

ط2،2013م
الشــربيين، حممــد بــن أمحــد اخلطيــب، مغــين احملتــاج، دار الكتــب العلميــة،    )35(

ط1، 1994م
الشــافعي، حممــد بــن إدريــس، تفســري اإلمــام الشــافعي، حتقيق:أمحــد بــن    )36(

مصطفــى الفــران ، دار التدمريــة، الســعودية، ط4، 2006م.
الكلــم  دار  ابــن كثــري،  دار  القديــر،  فتــح  بــن علــي،  الشــوكاين، حممــد    )37( 

1414ه. ط1،  بــريوت،  دمشــق،  الطيــب، 
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املعــروف  املســالك  الســالك ألقــرب  بلغــة  بــن حممــد،  أمحــد  الصــاوي،    )38(
هـــ. املعــارف،1241  دار  الصغــري،  الشــرح  علــى  الصــاوي  حباشــية 

ابــن ضــواين، إبراهيــم بــن حممــد بــن ســامل، منــار الســبيل يف شــرح الدليــل،    )39( 
املكتبــة الوقفيــة، الطبعــة الثالثــة.

الطحــاوي، أمحــد بــن حممــد بــن إمساعيــل، اشــية الطحــاوي علــى مراقــي    )40(
الفــالح، حتقيق:حممــد ابــن العزيــز اخلالــدي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت،ط1، 

1997م.
الطــربي، حممــد بــن جريــر، جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن، حتقيق:أمحــد    )41(

حممــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 2000م.
ابــن عابديــن، حممــد أمــني، رد احملتــار علــى الــدر املختــار، دار الفكــر،    )42(

1992م. ط1،  بــريوت، 
الشــركة  اإلســالمية،  الشــريعة  مقاصــد  الطاهــر،  حممــد  عاشــور،  ابــن    )43(

للتوزيــع. التونســية 
اإلميــان،  دار  نعرفــه،  الــذي  األقصــى  املســجد  عصــام،  الــرزاق،  عبــد    )44(

2007م. ط1،  اإلســكندرية، 
العبــدري، حممــد يوســف، التــاج اإلكليــل ملختصــر خليــل، دار الكتــب    )45(

1994م. ط1،  العلميــة، 
ابــن العــريب، حممــد بــن عبــد هللا، أحــكام القــرآن، دار الكتــب العلميــة،    )46(

2003م. ط3،  بــريوت، 
العســقالين، أمحــد بــن حجــر، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار   )47( 

املعرفــة، بــريوت، 1379ه.ـ
ابــن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب، احملــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب    )48(
العزيــز، حتقيــق: عبــد الســالم عبــد الشــايف حممــد، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 

1422ه. ط1، 
العليمــي، جمــري الديــن احلنبلــي، األنــس اجلليــل بتاريــخ القــدس واخلليــل،    )49(
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حتقيــق: عــدانن يوســف أبــو ثباتــة، مكتبــة دنديــس، عمــان، 1999م.
علــي، حممــد ســليم، املقاصــد احلاجيــة يف اشــرتاط الواليــة يف زواج املــرأة،    )50(
قانون األحوال الشخصية األردين منوذجا، حبث حمّكم، جملة البحوث للدراسات 

اإلســالمية، جامعــة راجشــاهي ببنغــالدش، العــدد الثامــن.
العيــين، بــدر الديــن حممــود، عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار    )51(

إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت.
العيــين، حممــود بــن حممــد بــن موســى، البنايــة شــرح اهلدايــة، دار الكتــب    )52(

بــريوت، ط1، 2000م. العلميــة، 
الفيومــي، أمحــد بــن حممــد بــن علــي، املصبــاح املنــري، املكتبــة العلميــة،    )53(

بــريوت.
حممــد  حتقيــق:  الذخــرية،  إدريــس،  بــن  أمحــد  الديــن  شــهاب  القــرايف،    )54(
حجــي، وســعيد أعــراب، وحممــد بوخبــزة، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، ط1 ن 

1994م.
ابــن قدامــة، عبــد هللا أمحــد، الــكايف يف فقــه األحــكام أمحــد، دار الكتــب    )55(

العلميــة، ط1،1994م.
ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد ، املغين، مكتبة القاهرة.   )56(

القرطــي، أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح، اجلامــع ألحــكام القــرآن، حتقيــق:    )57(
أمحــد الــربدوين، وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب املصريــة، القاهــرة، ط2، 1964م.

القيلــويب والربلســي، أمحــد ســالمة وأمحــد عمــرية، حاشــيتا قلــويب وعمــرية،    )58(
دار الفكر،بــريوت، 1995م.

الكاســاين، عــالء الديــن بــن مســعود، بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الشــرائع،    )59(
دار الكتــب العلميــة، ط2، 1986م.

ابــن كثــري، إمساعيــل بــن عمــر ، تفســري القــرآن العظيــم ، حتقيق:ســامي بــن    )60(
حممــد ســالمة ،دار طبيــة، ط2، 1999م
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الكردي، ابن احلاجب، جامع األمهات.  )61(
الكيــا اهلراســي، علــي بــن حممــد، أحــكام القــرآن، حتقيــق موســى حممــد    )62(

علــي وعــزة عبــد عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بــريوت،ط2، 1405 هـــ.
ابــن ماجــة، حممــد بــن يزيــد القزويــين، )الســنن(، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد    )63(

الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل عيســى احللــي.
املــردواي، حممــد بــن مفلــح، الفــروع، حتقيــق: عبــد هللا بــن حمســن الرتكــي،    )64(

مؤسســة الرســالة، ط1، 2003م.
املرداوي، علي بن سليمان، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،دار    )65(

إحيــاء الــرتاث العــريب، ط2.
املعافــري، عبــد امللــك بــن هشــام، الســرية النبويــة، البــن هشــام، حتقيــق:    )66(

طــه عبــد الــرؤوف ســعد، شــركة الطباعــة الفنيــة املتحــدة.
معروف، عبد هللا، املدخل إىل دراســة املســجد األقصى، مؤسســة عمارة    )67( 

القدس واملقدســات.
شــعيب  حتقيــق:  الشــرعية،  اآلداب  حممــد،  بــن  هللا  عبــد  مفلــح،  ابــن    )68( 

1999م. ط3،  الرســالة،  مؤسســة  القيــام،  وعمــر  األرنــؤوط، 
الكتــب  دار  املقنــع،  شــرح  املبــدع يف  بــن حممــد،  إبراهيــم  مفلــح،  ابــن    )69( 

19997م. ط1،  بــريوت،  العلميــة، 
ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم، لســان العــريب، دار صــادر، بــريوت، ط4،   )70( 

1414ه.
مؤسســة القــدس الدوليــة، قســم األحبــاث واملعلومــات، ورقــة عمــل جــول    )71(

املســجد األقصــى واملخاطــر احملدقــة بــه، 2017/7/19م
العالمــة  الديــن اجلنــدي، خمتصــر  بــن إســحاق، ضيــاء  موســى، خليــل    )72( 

القاهــرة، ط1، 2005م. احلديــث،  دار  جــاد،  أمحــد  حتقيــق:  خليــل، 
الزركشــي علــى  الفقهيــة مــن شــرح  الناصــر، الضوابــط  انصــر، ســلطان    )73(
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العبــادات. قســم  يف  اخلرقــي  خمتصــر 
ابــن جنيــم، زيــن العابديــن بــن إبراهيــم ،األشــباه والنظائــر، حتقيــق: عبــد    )74( 

الكــرمي الفضيلــي، بــريوت، املكتبــة العصريــة، 1414 هـــ.
ابــن جنيــم، زيــن الديــن إبراهيــم، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، دار   )75(

 .2 اإلســالمي،ط  الكتــاب 
النــووي، حمــي الديــن بــن شــرف، روضــة الطالبــني وعمــدة املتقــني، حتقيــق:   )76( 
زهــري الشــاويش، املكتــب اإلســالمي، بــريوت، دمشــق، عمــان،ط3 ، 1991م.

النووي، حمي الدين بن شرف، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،    )77(
دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، ط2، 1392ه.

النــووي، حمــي الديــن بــن حيــىي بــن شــرف، اجملمــوع شــرح املهــذب، حتقيــق:    )78(
حممــد جنيــب املطيعــي، مكتبــة اإلرشــاد، 2008م.

اإلســالمي،  املكتــب  الــرزاق،  عبــد  مصنــف  الــرزاق،  عبــد  مهــام،  ابــن    )79(
1983م.



ة يف الفكر اإلسالمي مَّ احلوار مع أهل الذِّ

وأثره يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

د. عالء أمحد القضاة*

امللخص

ــة يف الفكــر اإلســالمي, وأثــره يف معاجلــة  هتــدف هــذه الدراســة إىل بيــان منهجيــة احلــوار مــع أهــل الذِّمَّ
ظاهــرة اإلرهــاب، وتكمــن مشــكلة الدراســة يف اهتــام الشــريعة اإلســالمية ابنغالقهــا علــى ذاهتــا, وغيــاب لغــة 
احلوار مع أهل الذِّمَّة يف الفكر اإلســالمي، فجاءت الدراســة؛ لدحض هذه الشــبهة إبابنة منهجية اإلســالم 
يف احلــوار معهــم, وأثــره يف معاجلــة ظاهــرة اإلرهــاب. وقــد اعتمــد الباحــث يف هــذه الدراســة علــى املنهــج 
االســتقرائي, واملنهــج التحليلــي: وذلــك بتتبــع األحــكام املتعلقــة مبوضــوع الدراســة مــن مظاهنــا مــن القــرآن 
الكــرمي، والســنة املطهــرة، والكتــب الفقهيــة, وكتــب الســرية والتاريــخ ذات الصلــة، وحماولــة فهــم النصــوص، 
ودراســتها بشــكل علمــي، وحماولــة اســتنباط املقاصــد الشــرعية مــن النصــوص، وبيــان وجــه الدليــل فيهــا، 
واحللــول املتعلقــة بذلــك. وقــد توصــل الباحــث إىل مجلــة مــن النتائــج كان مــن أبرزهــا أصالــة منهجيــة احلــوار 

ــة يف الفكــر اإلســالمي, وأن هلــذه املنهجيــة أتثــري إجيــايب يف معاجلــة ظاهــرة اإلرهــاب. مــع أهــل الذِّمَّ
The purpose of this study is to explain the methodology of dialogue with the covenant-
ed non-Muslim people “Dhimmis”in Islamic thought and its impact in addressing the 
phenomenon of terrorism.
The problem of the study lies in the accusation of the Islamic Sharia of being closed to 
it، and that the language of dialogue with the Dhimmis is absent in Islamic thought. The 
study came to refute this suspicion by showing the Islamic methodology in dialogue 
with them and its impact in addressing the phenomenon of terrorism.
In this study، the researcher reliedon the inductive method and analytical method: by 
tracing the provisions related to the subject of the study from its sources، namely the 
Quran، the Sunnah of the Prophet، the books of Islamic law، the relevant books about 
the life and traditions of the Prophet and history books. Then، the researchersought to 
understand the texts and study them scientifically، in an attempt to derive the sharia’s 
purposes of the texts، and indicate the evidence in it and the solutions related thereto.
The researcher found a number of results، most notably the originality of the methodol-
ogy of dialogue with the Dhimmis in Islamic thought، and that this methodology has a 
positive impact in addressing the phenomenon of terrorism

* حماضــر غــري متفــرغ يف أكادمييــة حســني بــن عبــد هللا الثــاين- جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، اتريــخ اســتالم البحــث 
2018/9/9م. للنشــر  قبولــه  واتريــخ  2018/7/26م، 
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املقدمة
ــة يف الفكــر اإلســالمي، وأثــره يف معاجلــة   تُعــد منهجيــة احلــوار مــع أهــل الذِّمَّ
ظاهــرة اإلرهــاب، أحــد القضــااي املهمــة يف وقتنــا احلاضــر، وممــا دفــع بظهورهــا بقــوة 
يف العــامل اإلســالمي اليــوم واقــع األفــكار واملفاهيــم واملمارســات الــي متــارس علــى 
أرض الواقــع عنــد بعــض فئــات اجملتمــع املســلم، والــي تفتقــد يف بعــض احلــاالت إىل 

املنهجيــة الشــرعية الصحيحــة، والنظــرة الواقعيــة الرصينــة.
وقــد أســهمت تلــك احلالــة إىل النــزوع للعنــف واإلرهــاب، كمــا تركــت صــورًا 
الــذي ابت يشــكل خطــرًا علــى منظومــة  كثــرية مــن اإلقصــاء واإللغــاء، األمــر 
املبــادئ اإلنســانية برمتهــا، ويســهم إىل حــدٍّ كبــري يف عرقلــة قنــوات التواصــل والــوائم 

بــني اإلســالم واحلضــارات األخــرى.
وقــد تعــددت وجهــات النظــر حــول مســألة احلــوار مــع أهــل الذِّمَّــة يف وقتنــا 
احلاضر، وتباينت يف جزئياهتا وتفاصيلها ما بني مؤيد متفائل غاٍل ال يُقر بوجود 
حــدود للحــوار معهــم، دون تفريــق بــني األصــول الثابتــة للديــن، واألحــكام املتغــرية يف 
الفقــه، وبــني رافــض متشــائم ال يــرى جــدوى مــن احلــوار معهــم، وال االنفتــاح عليهــم؛ 
متوهــٍم أن الســالمة تكمــن يف التقوقــع واالنغــالق علــى الــذات، وبــني هــؤالء وهــؤالء 
متحــري مــرتدد التبــس عليــه األمــر ال يقــدر علــى التمييــز بــني احلــق والباطــل، وال الغــث 
والســمني، وهنــاك فريــق رابــع خــرٌي مــن أولئــك الثالثــة، فهــو يقــف يف الوســط يتعامــل 
مــع املســألة حبــذر وموضوعيــة، ال يغفــل عــن األبعــاد اإلجيابيــة، واجلوانــب الســلبية 
للحــوار معهــم، وكل ذلــك عنــده يســري يف ضــوء ضوابــط الديــن ومقتضيــات العقــل، 

فهــو حيــاول اجلمــع بــني الصحيــح املنقــول، والصريــح املعقــول.
وانطالقًــا مــن هــذه املواقــف املتباينــة؛ فقــد تعــددت الكتــاابت حــول موقــف 
اإلســالم مــن احلــوار مــع أهــل الذِّمَّــة، والقضــااي املتصلــة بــه، ويف تلــك الكتــاابت – 

بطبيعــة احلــال- غــث ومســني، وصحيــح وســقيم، والبــاب مفتــوح للمزيــد.
 إنَّ جتــدد احلديــث بــني احلــني واحلــني حــول اإلســالم، واحلــوار مــع أهــل الذِّمَّــة 
ــاً مــا يكــون؛ كــردة فعــل علــى ســلوك، أو تصــرف حيــدث  يف وقتنــا احلاضــر، غالب
مــن بعــض املســلمني هنــا أو هنــاك، حيــث جنــد يف عاملنــا اليــوم الكثــري مــن املنابــر 
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الــي تتحــدث بصــورة ســلبية وســوداوية حــول  اإلعالميــة، والســاحات الفكريــة 
عالقــة اإلســالم أبهــل الذِّمَّــة، مســتندين يف ذلــك علــى مــا يصــدر مــن بعــض 
املســلمني مــن فتــاوى متشــددة، أو مواقــف منغلقــة ال تتوافــق مــع القيــم احلضاريــة 

اإلســالمية واإلنســانية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تــربز مشــكلة الدراســة يف اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس: مــا أثــر احلــوار مــع 
مَّــة يف الفكــر اإلســالمي يف معاجلــة ظاهــرة اإلرهــاب ؟ ويتفــرع منــه  أهــل الذِّ

األســئلة اآلتيــة:
ما املقصود أبهل الذِّمَّة، واإلرهاب؟- 1
ما هي ضوابط احلوار مع أهل الذِّمَّة؟- 2
ما هي حقوق اآلخر يف الشريعة اإلسالمية؟- 3

أمهية الدراسة:
تكمــن أمهيــة موضــوع هــذه الدراســة يف عــدم وجــود دراســة مســتقلة يف احلــوار 
مــع أهــل الذِّمَّــة يف الفكــر اإلســالمي، وأثــره يف معاجلــة ظاهــرة اإلرهــاب، ابإلضافــة 

إىل مــا يلــي:
توضيح منهجية اإلسالم يف احلوار مع أهل الذِّمَّة.- 1
بيان ضوابط احلوار مع أهل الذِّمَّة يف الفكر اإلسالمي.- 2
التعــرف علــى بعــض احلقــوق الــي كفلتهــا الشــريعة اإلســالمية ألهــل الذِّمَّــة يف - 3

الدولــة اإلســالمية.
الفكــر اإلســالمي يف معاجلــة ظاهــرة - 4 الذِّمَّــة يف  أهــل  مــع  احلــوار  أثــر  إبــراز 

اإلرهــاب.
أسباب اختيار املوضوع:

ظهــور ثقافــة اإلقصــاء، وعــدم تقبــل اآلخــر، وابألخــص بعــد ظهــور مــا يســمى - 1
بنظــام العوملــة.

الــرد علــى املزاعــم الــي يطلقهــا الغــرب وبعــض املستشــرقني أبن اإلســالم ديــن - 2
منغلــق ال يقبــل اآلخــر.
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الكشــف عــن مــدى أتثــري احلــوار مــع أهــل الذِّمَّــة يف الفكــر اإلســالمي يف - 3
معاجلــة ظاهــرة اإلرهــاب.

أهداف البحث:
بيان منهجية احلوار مع أهل الذِّمَّة يف الفكر اإلسالمي.- 1
التصدي للدعوات الي تتهم اإلسالم ابالنغالق، وعدم االعرتاف أبهل الذِّمَّة.- 2
بيان الضوابط الشرعية يف احلوار مع أهل الذِّمَّة يف الفكر اإلسالمي.- 3
الرد على أطروحة الصدام بني احلضارات أو صراعها.- 4
توضيــح مــدى أتثــري احلــوار مــع أهــل الذِّمَّــة يف الفكــر اإلســالمي يف معاجلــة - 5

ظاهــرة اإلرهــاب.
الدراسات السابقة:

مل يقــف الباحــث – حبســب حــدود علمــه – علــى دراســة علميــة تناولــت 
احلــوار مــع أهــل الذِّمَّــة يف الفكــر اإلســالمي، وأثــره يف معاجلــة ظاهــرة اإلرهــاب 
– إال أن هنــاك دراســات عديــدة تناولــت أطرافًــا مــن حبثنــا هــذا بصــورة موجــزة 
ومتفرقــة؛ فجــاءت هــذه الدراســة؛ لتجمــع أطــراف هــذا املوضــوع يف دراســة علميــة 

مســتقلة، ومــن مجلــة تلــك الدراســات مــا أييت:
أســس التعايــش الســلمي يف اإلســالم ومرتكزاتــه: للشــيخ املصلــح، عبــد هللا - 1

بــن عبــد العزيــز، مــج 45، العــدد الثالــث والرابــع،2013 ، صــوت األمــة – اهلنــد، 
تنــاول يف الدراســة مفهــوم التعايــش الســلمي، مث بينــت الدراســة مرتكــزات التعايــش 

وضوابطه.
اســتثمار مقاصــد الشــريعة يف احلــوار مــع اآلخــر، للدكتــور هشــام بــن ســعيد - 2

أزهــر، جامعــة امللــك عبــد العزيــز، حبــث مقــدم ملؤمتــر احلــوار مــع اآلخــر يف الفكــر 
اإلســالمي يف الفــرتة: 16 -18 / 2007م، تنــاول فيــه الباحــث مفهــوم احلــوار 
الشــريعة مــن  بــني مقاصــد  الشــريعة مــن احلــوار، كمــا  وأنواعــه، وأمهيــة مقاصــد 
احلــوار نفســه، مث حتــدث عــن اســتثمار مقاصــد الشــريعة العامــة يف احلــوار مــع 
اآلخــر؛ كالعــدل، واملســاواة، والســماحة، واليســر، والتــدرج، وغريهــا، كمــا تنــاول 
قواعــد املقاصــد يف احلــوار مــع اآلخــر؛ كقاعــدة النظــر يف املــآالت، ومراعــاة فقــه 
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األولــوايت واملــوازانت، وأخــريًا تطرقــت الدراســة إىل اســتثمار مقاصــد الشــريعة 
اخلاصــة واجلزئيــة يف احلــوار مــع اآلخــر؛ كدفــع شــبهة تعــدد الزوجــات، ودفــع شــبهة 

قطــع يــد الســارق، وغريهــا .
جرميــة - 3 مــن  املضروريــن  جتــاه  اإلرهابيــة  للجماعــات  املدنيــة  املســئولية 

اإلرهــاب، دراســة مقارنــة ابلفقــه اإلســالمي: حبــث مقــدم يف املؤمتــر الــدويل ) 
اإلرهــاب بيـــن تطــرف الفكــر وفكــر التطــرف(، يف اجلامعــة اإلســالمية ابملدينــة 
املنــورة، للدكتــور ممــدوح حممــد علــي مــربوك، تنــاول فيــه الباحــث: مفهــوم اجلرميــة 
وأمهيــة التعويــض عــن أضرارهــا، ومــن مث بــني مفهــوم املســئولية املدنيــة للجماعــات 
للجماعــات  املدنيــة  املســئولية  أركان  تنــاول  اإلرهابيــة، وطبيعتهــا، وأسســها، مث 

وشــروطها. اإلرهابيــة 
اإلســالمية - 4 اجلامعــة  جملــة  يف  منشــور  حبــث  اآلخــر:  مــع  احلــوار  ضوابــط 

)سلســلة الدراســات اإلســالمية( اجمللــد الســادس عشــر، العــدد األول، ص81 
-ص 133 ينايــر 2، للدكتــور ســعد عبــد هللا عاشــور األســتاذ املشــارك بقســم 
العقيــدة – كليــة أصــول الديــن اجلامعــة اإلســالمية – غــزة- فلســطني، تنــاول فيــه 
الباحــث ضوابــط احلــوار وآدابــه وأخالقياتــه الــي إن رعيــت كانــت فرصــة اتصــال 
املســـلمني بغـــري املســـلمني أكــرب، وذلــك؛ إليصــال اإلســالم لغــري املســلمني مــن 
جهــة، وتضييــق مســاحة اخلــالف بــني العاملــني لإســالم، ونشــر ثقافــة األخــوة، 

والتفاهــم، واحلــب بينهــم مــن جهــة أخــرى.
رفــض اآلخــر وأثــره يف واقــع املســلمني: حبــث مقــدم يف املؤمتــر العلمــي - 5

اخلامــس لكليــة الشــريعة جبامعــة جــرش ) حاضــر العــامل اإلســالمي: عوامــل التخلــف 
والنهوض (، األردن، عثمان، عبد الكرمي، التاريخ امليالدي: 2002، تناول الباحث 
فيه بعض مصطلحات البحث، ومن مث تطرق إىل احلديث عن اإلنسان، ووظيفته؛ 
وفقــاً ملــا جــاء يف القــرآن والســنة النبويــة، كمــا تطــرق إىل أســباب رفــض املســلم ألخيــه 

املســلم وأثــر ذلــك، مث حتــدث عــن أســباب رفــض املســلم لغــري املســلم، وأثــر ذلــك.
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منهج البحث:
استخدم الباحث يف هذا البحث املناهج اآلتية:

أواًل: املنهــج االســتقرائي: وذلــك بتتبــع األحــكام املتعلقــة مبوضــوع الدراســة مــن 
مظاهنــا، مــن القــرآن الكــرمي، والســنة املطهــرة، والكتــب الفقهيــة، وكتــب الســرية 

والتاريــخ ذات الصلــة.
اثنيًــا: املنهــج التحليلــي: وذلــك مبحاولــة فهــم النصــوص، ودراســتها بشــكل علمــي، 
فيهــا،  الدليــل  النصــوص، وبيــان وجــه  مــن  الشــرعية  املقاصــد  اســتنباط  وحماولــة 

واحللــول املتعلقــة بذلــك.
خطة البحث:

قسم الباحث الدراسة إىل مقدمة، ومخسة مباحث، وخامتة.
الدراســة، ومشــكلتها،  أمهيــة  عــن  نبــذة موجــزة  فيهــا  املقدمــة: فذكــرت  أمــا 

البحــث. وخطــة  واملنهــج،  الســابقة،  والدراســات  وأمهيتهــا،  وأهدافهــا، 
املبحث األول: بيان معىن مفردات عنوان البحث.

الفكــر  يف  مَّــة  الذِّ أهــل  مــع  للحــوار  الشــرعي  التأصيــل  الثــاين:  املبحــث 
اإلســالمي.

املبحث الثالث: ضوابط احلوار مع أهل الذِّمَّة يف الفكر اإلسالمي.
املبحث الرابع: حقوق أهل الذِّمَّة يف الفكر اإلسالمي.

املبحث اخلامس: أثر احلوار مع أهل الذِّمَّة يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب.
اخلامتة: وتشمل النتائج والتوصيات.
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املبحث األول: بيان معىن مفردات عنوان البحث
إذا كان حتريــر املصطلــح وضبطــه وحتديــد معــاين املفاهيــم واملصطلحــات، هــو 
الطريــق اآلمــن ألي نتيجــة حقيقيــة ومثمــرة، بــل والكتشــاف مســاحات االتفــاق 
املفاهيــم،  تلــك  بيــان  نشــرع يف  أن  فالواجــب علينــا  الفرقــاء؛  بــني  واالختــالف 
واملصطلحــات؛ لنتمكــن مــن الســري علــى هــدى وبصــرية يف موضوعنــا هــذا علــى 

النحــو اآليت:
املطلب األول: احلوار لغة واصطالًحا، واأللفاظ ذات الصلة.

الفرع األول: احلوار لغة واصطالًحا
الــكالم  املســألة األوىل: احلــوار لغــة : مــن احلــور، وهــو الرجــوع؛ أي مراجعــة 
مبعــى:  يتحــاورون،  وهــم  التجــاوب،  والتحــاور:  اجملادلــة،  واحملــاورة:  وتداولــه، 
يرتاجعــون الــكالم، فمرجــع احلــوار للتخاطــب والــكالم املتبــادل بــني اثنــني فأكثــر)1(، 
نســتطيع مــن خــالل املعــى اللغــوي للحــوار اســتخالص مجلــة مــن األركان الــي يقــوم 
عليها احلوار وهي: وجود طرفني للحوار أو أكثر، قضية احلوار واألخذ والرد فيها.

املســألة الثانيــة : احلــوار اصطالًحــا : للحــوار عــدة تعريفــات يف االصطــالح، كلهــا 
تــدور يف فلــك املعــى اللغــوي الســابق، فهــو مراجعــة الــكالم بــني طرفــني خمتلفــني، مــع 
تقدمي احلجج والرباهني؛ إلقناع أحدمها برأي اآلخر، أو لتقريب وجهات النظر)2(.

اثنــان منهــا  الكــرمي يف ثالثــة مواضــع:  القــرآن  لفــظ )احلــوار( يف  وقــد ورد 
ــُر  ــا أَْكَث ــاِوُرُه أَنَ ــَو يَُح ــِه َوُه ــاَل لَِصاِحِب ــٌر َفَق ــهُ ثََم يف صيغــة الفعــل؛ ومهــا: M َوَكاَن لَ
ــهُ  ــهُ َصاِحبُ ــاَل لَ ــرًا L ]الكهــف: 34[، وقولــه تعــاىل: Mَق ــّزُ نََف ــااًل َوأََع ــَك َم ِمْن
ــاًل  اَك َرُج ــّوَ ُــّمَ َس ــٍة ث ــْن نُْطَف ُــّمَ ِم ُــَراٍب ث ــْن ت ــَك ِم ــِذي َخلََق ــْرَت بِاّلَ ــاِوُرُه أََكَف ــَو يَُح َوُه
L ]الكهــف: 37[، أمــا املوضــع الثالــث ففــي صيغــة املصــدر يف قولــه تعــاىل: 
ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم، لســان العــرب، بــريوت، دار صــادر، ط1، 4/ 217، ابــن   )1(
ســيده، أبــو احلســن علــي بــن إمساعيــل، املخصــص، حتقيــق: خليــل إبراهيــم جفــال، بــريوت، دار 

إحيــاء الــرتاث العــريب، ط1، 1417هـــ 1996م، 217/1. 
إبراهيــم، احلوار… الــذات واآلخــر، قطــر: منشــورات وزارة األوقــاف،  الســتار  اهليــي، عبــد   )2(

 .40 2004م،  ط1، 
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ُ يَْســَمُع  ِ َوالّلَ ُ َقــْوَل اّلَِتــي تَُجاِدلُــَك ِفــي َزْوِجَهــا َوتَْشــتـَِكي ِإلَــى الّلَ M َقــْد َســِمَع الّلَ
َ َســِميٌع بَِصيــرL ]اجملادلــة :1[. تََحاُوَرُكَمــا ِإّنَ الّلَ

الفرع الثاين: األلفاظ ذات الصلة.
تــرتدد عنــد ذكــر مصطلــح احلــوار مصطلحــات أخــرى ذات وشــائج قويــة الصلــة 

بــه؛ كاجلــدل واملناظــرة، وبياهنــا كمــا أييت:
املسألة األوىل: اجلدل لغة واصطالًحا.

اجلــدل يف اللغــة: مــن َجــَدَل، وجادلــه مبعــى خاصمــه، وجمادلــة، وجــدااًل: - 5
ونقاشــه)1(. خصومتــه  اشــتدت 

املتنازعــني مقتضــى - 6 اجلــدل يف االصطــالح: عرفــه اجلويــين بقولــه: »إظهــار 
اإلشــارة  مــن  مقامهمــا  يقــوم  مــا  أو  ابلعبــارة،  والتنــايف  التدافــع  علــى  نظرهتمــا 

والداللــة«)2(.
ُ َقــْوَل اّلَِتــي تَُجاِدلـُـَك ِفــي  وقــد اجتمــع اللفظــان يف قولــه تعــاىل: Mَقــْد َســِمَع الّلَ
ــِميٌع بَِصيٌرL]اجملادلــة  َ َس ــا ِإّنَ الّلَ ــَمُع تََحاُوَرُكَم ُ يَْس ِ َوالّلَ ــى الّلَ ــتـَِكي ِإلَ ــا َوتَْش َزْوِجَه
:1 [، إال أن هــذا االجتمــاع ليــس ابلضــرورة معنــاه االتفــاق، فالعالقــة بــني اجلــدل 
واحلــوار ليســت عالقــة اتفــاق، فاجلــدل مظنــة التعصــب، واإلصــرار علــى نصــرة 
الــرأي ابحلــق وابلباطــل، والتعســف يف ســوق الشــبه والظنــون حــول احلــق إذا بــرز 
مــن املناظــر اآلخــر، فيمــا جنــد أن احلــوار عنــوان مــن عناويــن التقــارب، وقنــاة مــن 
قنــوات االلتقــاء والتواصــل اجملتمعــي، وركيــزة مــن ركائــز بنــاء الثقــة، وتقريــب وجهات 
لــكل أســاليب التخاطــب، ســواء كانــت منطلقــة  النظــر، فكلمــة احلــوار تتســع 
مــن وضــع ال يوحــي ابخلــالف أو يوحــي بــه، أمــا كلمــة )اجلــدال( فإهنــا ختتــزن 
يف داخلهــا معــى اخلــالف والتنــازع، وحتمــل يف ثناايهــا كذلــك معــى التحــدي 

والصــراع)3(.
الزايت، وآخرون، املعجم الوسيط، 1/ 111.   )1(

اجلويــين، عبــد امللــك بــن عبــد هللا، الكافيــة يف اجلــدل، حتقيــق:د. فوقيــة حممــود، القاهــرة، مطبعــة   )2(
عيســى البــايب احللــي– 1300 هـــ - 1979م، 20. 

فضل هللا، حممد حسني، يف آفاق احلوار اإلسالمي املسيحي، دار املالك، ط1، 1414هـ - 1994م،   )3(
8، يف أصول احلوار، إعداد الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، ط4، 1415 هـ، 1994م، 12. 
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املسألة الثانية: املناظرة لغة واصطالًحا.
املناظرة لغة: »انظره مناظرة؛ أي جادله جمادلة«)1(.- 7
املناظــرة اصطالًحــا: »إقامــة الدليــل علــى خــالف مــا أقــام عليــه اخلصــم«)2(، - 8

وعرفهــا اجلرجــاين: »النظــر ابلبصــرية مــن اجلانبــني يف النســبة بــني الشــيئني إظهــارًا 
للصــواب«)3(، واجلــدل ليــس علــى وتــرية واحــدة وال مســتوى واحــد يف احلكــم؛ فقــد 
يكــون جــدااًل حممــوًدا، وقــد يكــون مذموًمــا، أمــا ابلنســبة لعالقــة املناظــرة ابحلــوار 

فــإن احلــوار أوســع مدلــواًل مــن املناظــرة؛ فهــو – احلوار-يضــم املناظــرة وغريهــا)4(.
املطلب الثاين: أهل الذِّمَّة لغة، واصطالًحا.

الفرع األول: الذِّمَّة لغة.
الذِّمَّة لغة: تعين العهد، واألمان، والضمان)5(.

الفرع الثاين: أهل الذِّمَّة اصطالًحا. 
ــة يف االصطــالح يف كتــب الفقــه والتشــريع  ــة اصطالحــاً: تــرد لفظــة الذِّمَّ الذِّمَّ
اإلســالمي علــى أكثــر مــن ُمصطلــح، فمــرة تــرد مطلقــة، ومــرة تــرد مقرونــة أبلفــاظ 
أخرى تغري املقصود فيها، وفيما أييت بيان املقصود ابلذِّمَّة، وأهل الذِّمَّة كمركب.

أمــا الذِّمَّــة اصطالًحــا بصــورة عامــة، فقــد عرفهــا القــرايف مــن القدامــى أبهنــا: 
»معــى شــرعي مقــدر يف املكلــف قابــل لاللتــزام واللــزوم«)6(، وعرفهــا الزرقــا مــن 
املعاصريــن: »حمــل اعتبــاري يف الشــخص تشــغله احلقــوق الــي تتحقــق عليــه«)7(. 
الفيومــي، أمحــد بــن حممــد، املصبــاح املنــري يف غريــب الشــرح الكبــري، القاهــرة، املطبعــة األمرييــة،   )1(

ط4، 1921م، 841/2. 
نكري، عبد رب الني بن عبد رب الرســول، دســتور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات   )2(

الفنــون، لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1421 هـــ - 2000م، 3/ 204. 
دار  بــريوت،  األبيــاري،  إبراهيــم  التعريفــات، حتقيــق:  علــي،  بــن  بــن حممــد  علــي  اجلرجــاين،   )3(

 .298 1405هـــ،  ط1،  العــريب،  الكتــاب 
زايدة، خليل عبد اجمليد، احلوار واملناظرة يف القرآن الكرمي، دار املنار، 18 -19.   )4(

ابن منظور، لسان العرب، 311/3.   )5(
القــرايف، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس )ت: 684هـــ(، الفــروق، أنــوار الــربوق يف   )6(

أنــواء الفــروق، عــامل الكتــب، 33/3. 
الزرقــاء، مصطفــى أمحــد، املدخــل إىل نظريــة االلتــزام العامــة يف الفقــة اإلســالمي، دمشــق، دار   )7(

القلــم، ط1،1420 – 1999م، 201. 
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يكــون  أن  املســلمني علــى  مــع  يقيمــون  الــذي  الذِّمَّــة كمركــب: »هــم  أهــل 
هلــم مــا هلــم، وعليهــم مــا عليهــم، وهــم يقيمــون بــني املســلمني بعقــد يســمى عقــد 
الذِّمَّة)1(ويتــواله ويل األمــر؛ ألنــه يفــرض واجبــات علــى الدولــة يتــوىل ويل األمــر 

تنفيذهــا، ويفــرض حقوقًــا للشــخص جيــب علــى الدولــة رعايتهــا«)2(.
املطلب الثالث: الفكر اإلسالمي لغة، واصطالًحا.

الفرع األول: الفكر لغة، واصطالًحا. 
لغة: جاء يف لسان العرب: »الفكر والفكر: إعمال اخلاطر يف الشيء«)3(.

واصطالًحا : جمموعة من اآلراء واملبادئ واألفكار الســائدة لدى جمموعة بشــرية 
معينــة، وخــالل مــدة زمنيــة معينــة)4(.

الفرع الثاين : اإلسالمي لغة، واصطالًحا.
لغــة: مأخــوذ مــن اإلســالم واإلســالم : االنقيــاد واخلضــوع والــذل،  اإلســالمي 

انقــاد)5(. أســلم واستســلم، مبعــى:  يقــال: 

وهــو تعريــف املالكيــة، وهــو قــول عنــد الشــافعية. انظــر: عليــش، منــح اجلليــل شــرح خمتصــر   )1(
خليــل، ج213/3، الغــزايل، أبــو حامــد حممــد ابــن حممــد الطوســي )ت505هـــ/1112م(، 
الوســيط يف املذهــب، )حتقيــق أمحــد حممــود إبراهيــم وحممــد حممــد اتمــر(، القاهــرة، دار الســالم، 
ط1، 1417هـــ-1997م، 55/7، وعرفــة الشــافعية: »أن يقــر أهــل الكتــاب علــى املقــام 
يف دار اإلســالم جبزيــة يؤدوهنــا عــن رقاهبــم يف كل عــام« املــاوردي، أبــو احلســن، علــي بــن 
حممــد، احلــاوي الكبــري، حتقيــق علــي حممــد معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود، بــريوت، دار 
بعــض  »إقــرار  احلنابلــة:  العلميــة، ط1، 1419هـــ- 1999م، 297/14، وعرفــة  الكتــب 
الكفــار علــى كفرهــم بشــرط بــذل اجلزيــة والتــزام أحــكام امللــة« البهــويت، منصــور بــن يونــس بــن 
صــالح الدين)ت1051هـــ/1641م(، الــروض املربــع شــرح زاد املســتقنع، )خــرج أحاديثــه عبــد 
ــْرداوي، اإلنصــاف يف معرفــة 

َ
القــدوس حممــد نذيــر(، دار املؤيــد - مؤسســة الرســالة، 299، امل

الراجــح مــن اخلــالف، 445/10، وعرفــة الزحيلــي مــن املعاصريــن: »التــزام تقريــر الكفــار يف 
داير اإلســالم ومحايتهــم والــذب عنهــم ببــذل اجلزيــة واالستســالم مــن جهتهــم« الزحيلــي، وهبــة، 

الفقــه اإلســالمي وأدلتــه، دمشــق، دار الفكــر، ط3، 1409هـــ - 1989م، 442/6. 
أبو زهرة، حممد، العالقات الدولية يف اإلسالم، دار الفكر العريب، 61.   )2(

ابن منظور ، لسان العرب ، 65/5.  )3(
عامر حسن فياض وعمي عباس مراد، مدخل إىل الفكر السياسي القدمي والوسيط، ص16.  )4(

ابن منظور، لسان العرب، 12/ 293 .  )5(
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اإلســالم اصطالًحــا: يطلــق علــى معنيــني : األول: معــى عــام، وهــو: اخلضــوع 
املعــى  فهــو  الثــاين:  أمــا  العاملــني)1(،  رب  االختيــاري هلل  واالنقيــاد  واالستســالم 
اخلــاص: »ديــن هللا الــذي أوصــى بتعاليمــه يف أصولــه وشــرائعه إىل النــي حممــد 
، وكلفــه بتبليغــه للنــاس كافــة، ودعوهتــم إليــه”)2(، وقيــل: مــا دلــت عليــه نصــوص 
القــرآن الكــرمي، والســنة الصحيحــة مــن املعــاين واألحــكام، ومــن املقاصــد والقواعــد؛ 
داللــة صرحيــة واضحــة )3(، وابلنظــر يف التعريفــني فــإن الباحــث ال جيــد بينهمــا فــرق 
ســوى يف العبــارات، فكالمهــا يــدل علــى أن اإلســالم هــو القانــون العــام، أو النظــام 

العــام الــذي جــاء بــه حممــد  مــن عنــد ربــه، وأمــر بتبليغــه للنــاس .
الفــرع الثالــث: الفكــر اإلســالمي ابعتبــاره مركبًــا: يقصــد بــه مجيــع االجتهــادات 
واإلنتاجات واإلبداعات الفكرية الي تتخذ من اإلسالم مصدراً، ومرجعاً أساسياً 
هلــا)4(، وقيــل: هــو الفكــر الــذي يســعى إىل إنتــاج املعرفــة ابلنــص الديــين، وابلواقــع 

االجتماعــي علــى قاعــدة االرتبــاط ابملنظومــة املرجعيــة اإلســالمية الكــربى)5(. 
املطلب الرابع: اإلرهاب لغة، واصطالحاً.

ال يوجــد كلمــة أكثــر إاثرة للجــدل واســتخداماً يف خمتلــف وســائل اإلعــالم 
العامليــة يف الســنوات األخــرية مثــل كلمــة )إرهــاب(، ويف هــذا املطلــب نبحــث عــن 

أصلهــا اللغــوي ودالالهتــا يف املنظــور اإلســالمي مقارنــة ابملفهــوم الغــريب.
الفرع األول: اإلرهاب لغة.

أصلــه يف اللغــة مــن مــادة )ر هـــ ب(، وهلــا أصــالن يف اللغــة، أحدمهــا: يــدل 
علــى خــوف، واآلخــر: يــدل علــى دقــة وخفــة)6(، واألصــل األول هــو مقصــود حبثنــا.

زيــدان، عبــد الكــرمي، أصــول الدعــوة، بــريوت، مؤسســة الرســالة انشــرون ، ط1، 1426هـــ -   )1(
2006م ،13. 

الشــروق ، ط18، 1421هـــ -  شــلتوت ، حممــود، اإلســالم عقيــدة وشــريعة، مصــر، دار   )2(
.7 2001م، 

الريســوين، أمحــد، الفكــر اإلســالمي وقضــاايان السياســة، املنصــورة دار الكلمــة للنشــر للتوزيــع   )3(
.9 ،ط1، 2013م، 

الريسوين، الفكر اإلسالمي وقضاايان السياسة، 10.  )4(
حمسن عبد احلميد، الفكر اإلسالمي تقوميه وجتديده، بغداد، مطبعة اخللود، ط1، 1987م، 7 .  )5(

ابــن فــارس، أمحــد، معجــم مقاييــس اللغــة، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، بــريوت، دار   )6(
اجليــل، ط2، 1420هـــ - 1999م، 2/ 401. 
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الفرع الثاين: اإلرهاب اصطالًحا.
اصطالحــي  تعريــف  إىل  الوصــول  مــن  نتمكــن  لكــي  اإلرهــاب:  تعريــف 
نصــوص  اإلرهــاب يف  إىل دالالت كلمــة  العــودة  علينــا  يتحتــم  فإنــه  لإرهــاب 
القــرآن الكــرمي، ويف الســنة النبويــة املطهــرة؛ وصــواًل إىل مفهومهــا لــدى الغــرب، 
جنــد مــا أييت: فبالعــودة إىل املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــرمي)1( نلحــظ أن 
كلمــة اإلرهــاب وردت يف القــرآن الكــرمي ابشــتقاقات متنوعــة دون أن تشــتمل 
علــى تعريــف لإرهــاب، وأن القــرآن الكــرمي مل يســتعمل مصطلــح )اإلرهــاب( هبــذه 
الصيغــة، وإمنــا اقتصــر علــى اســتعمال صيــغ خمتلفــة االشــتقاق مــن نفــس املــادة 
يــدل  يــدل علــى اإلرهــاب واخلــوف والفــزع، والبعــض اآلخــر  اللغويــة، بعضهــا 
علــى الرهبنــة والتعبــد)2(، وإذا انتقلنــا إىل رحــاب الســنة النبويــة جنــد أنــه مل تــرد كلمــة 
اإلرهــاب يف الســنة النبويــة كثــريًا، ولعــل أشــهر مــا ورد هــو لفــظ )رهبــة( يف حديــث 
الــرباء ابــن عــازب t الــذي يرويــه يف الدعــاء: “وأجلــأت ظهــري إليــك رغبــة ورهبــة 
إليــك”)3(، وقــد جــاء يف فتــح البــاري: أي رغبــة يف رفــدك وثوابــك، )ورهبــة(؛ أي 
خوفًــا مــن غضبــك وعقابــك)4(، وقــال صاحــب النهايــة، الرهبــة: اخلــوف والفــزع)5(.

عبد الباقي، حممد فؤاد، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن، بريوت، دار األندلس، 325.   )1(
املؤمتــر  علميــة،  ومنــارات  حبثيــة  إضــاءات  اإلرهــاب  حممــد،  أمحــد  هليــل،  ينظــر:  لالســتزادة   )2(
املكرمــة،  مكــة  اإلســالمي،  العــامل  رابطــة  نظمتــه  اإلرهــاب،  مكافحــة  العاملــي:  اإلســالمي 

 .14  -9 2015م، 
البخــاري، أبــو عبــد هللا، حممــد بــن إمساعيــل، اجلامــع املســند الصحيــح املختصــر مــن أمــور رســول   )3(
هللا صلــى هللا عليــه وســلم وســننه وأايمــه = صحيــح البخــاري، احملقــق: حممــد زهــري بــن انصــر 
الناصــر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية إبضافــة ترقيــم حممــد فــؤاد عبــد الباقــي(، 
ط1، 1422هـــ، كتــاب: الوضــوء، اَبُب: َفْضــِل َمــْن اَبَت َعَلــى الُوُضــوِء، ج1/ 58، حديــث 
رقم: 247، مســلم بن احلجاج، املســند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم، احملقــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقي،بــريوت،دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 
َعــاِء َوالتَـّْوبَــِة َوااِلْســِتْغَفاِر، اَبُب: َمــا يـَُقــوُل ِعْنــَد النَـّــْوِم َوَأْخــِذ اْلَمْضَجــِع، 4/  كتــاب: الذِّْكــِر َوالدُّ

2082، حديــث رقــم: 2710. 
ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دمشق، مكتبة دار الصحابة، 111/11.   )4(

ابــن األثــري، أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد، النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، حتقيــق: طاهــر   )5(
أمحــد الــزاوى حممــود حممــد الطناحــي، بــريوت، املكتبــة العلميــة - 1399هـــ - 1979م، 280/2. 
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وبعــد هــذا العــرض لبعــض اآلايت القرآنيــة واألحاديــث النبويــة الشــريف الــي 
ورد فيهــا لفــظ اإلرهــاب، نقــف مــع بعــض تعريفــات اإلرهــاب عنــد املســلمني علــى 

النحــو اآليت:
التعريــف األول: “هــو فعــل منظــم مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه، يســبب 
فزًعــا، أو رعبًــا مــن خــالل أعمــال القتــل، أو االغتيــال، أو حجــز الرهائــن، أو 
اختطــاف الطائــرات، أو تفجــري املفرقعــات وغريهــا، ممــا خيلــق حالــة مــن الرعــب، 
والفوضــى، واالضطــراب؛ هبــدف حتقيــق أهــداف سياســية، وذلــك ســواء قامــت بــه 
دولــة، أو جمموعــة مــن األفــراد ضــد دولــة أخــرى، أو جمموعــة أخــرى مــن األفــراد، 
يف غــري حــاالت الكفــاح املســلح الوطــين املشــروع مــن أجــل التحريــر والوصــول 
إىل حــق تقريــر املصــري يف مواجهــة مجيــع أشــكال اهليمنــة، أو قــوات اســتعمارية، 
أو حمتلــة، أو عنصريــة، أو غريهــا، وبصفــة خاصــة حــركات التحريــر املعــرتف هبــا 
مــن األمــم املتحــدة، ومــن اجملتمــع الــدويل، واملنظمــات اإلقليميــة؛ حبيــث تنحصــر 
أعماهلــا يف األهــداف العســكرية، أو االقتصاديــة للمســتعمر أو احملتــل أو العــدو، 
وال تكــون خمالفــة ملبــادئ حقــوق اإلنســان”، وهــذا التعريــف هــو تعريــف جلنــة 

اخلــرباء العــرب يف تونــس، يف الفــرتة مــن )22 إىل 24 آب 1989 م(.
وإبنعــام النظــر يف هــذا التعريــف جنــد أنــه حــاول التمييــز بــني اإلرهــاب الــدويل، 
وبــني نضــال الشــعوب؛ لغــاايت التحــرر، حيــث بــنيَّ التعريــف أن نضــال احلــركات 
التحرريــة هــو نضــال مشــروع إذا كان مــن أجــل التحريــر، والوصــول إىل حــق تقريــر 
املصــري يف مواجهــة مجيــع أشــكال اهليمنــة، أو قــوات اســتعمارية، أو حمتلــة، أو 
عنصريــة، أو غريهــا، ولعــل نضــال الشــعب الفلســطيين مــن أنصــع األمثلــة علــى 

ذلــك؛ فهــو نضــال مشــروع يســعى إىل التخلــص مــن نــري االحتــالل الصهيــوين.
كما جند أن التعريف قد اشرتط يف ذلك النضال أن يكون منسجًما مع أغراض 

ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، وسواه من قرارات أجهزهتا ذات الصلة ابملوضوع.
التعريــف الثــاين: »ظاهــرة عامليــة، ال ينســب لديــن، وال خيتــص بقــوم، وهــو انتــج 
عــن التطــرف الــذي ال يــكاد خيلــو منــه جمتمــع مــن اجملتمعــات املعاصــرة ... وهــو 
العــدوان الــذي ميارســه أفــراد، أو مجاعــات، أو دول؛ بغيًــا علــى اإلنســان -دينــه 
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ودمــه وعقلــه ومالــه وعرضــه-، ويشــمل صنــوف التخويــف، واألذى، والتهديــد، 
والقتــل بغــري حــق، ومــا يتصــل بصــور احلرابــة، وإخافــة الســبيل، وقطــع الطريــق، 
وكل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد، يقــع تنفيــًذا ملشــروع إجرامــي فــردي أو 
مجاعــي، ويهــدف إىل إلقــاء الرعــب بــني النــاس، أو ترويعهــم إبيذائهــم، أو تعريــض 
حياهتــم، أو حريتهــم، أو أمنهــم، أو أحواهلــم للخطــر، أو إحلــاق الضــرر ابلبيئــة أو 
أبحــد املرافــق واألمــالك العامــة أو اخلاصــة، أو تعريــض أحــد املــوارد الوطنيــة أو 

الطبيعيــة للخطــر«)1(، وهــو تعريــف اجملمــع الفقهــي.
إذا أنعمنــا النظــر يف هــذا التعريــف جنــد أنــه يؤكــد جبــالء أن اإلرهــاب ليــس مــن 
اإلســالم، وأن اجلهــاد الشــرعي ال يعــدُّ إرهــااًب، فاجلهــاد يف اإلســالم هــو حــرب 
عادلــة؛ ال تســتخدم فيهــا القــوة إالّ ابلقــدر الــالزم لتحقيــق األهــداف العليــا الــي 
فيهــا إلشــباع رغبــات  مــكان  والــي ال  مــن حرهبــم،  املســلمون  القــادة  يتوخاهــا 

شــخصية، أو نــزوات حيوانيــة، كمــا نــرى ونســمع عــن احلــروب قدميًــا وحديثًــا.
ونستشــف مــن التعريــف أيًضــا أن اجلهــاد يف اإلســالم إمنــا ُشــرع ُنصــرة للحــق، 
ودفًعــا للظلــم، وإقــرارًا للعــدل والســالم واألمــن، وأنــه ال يوجــد أّي عالقــة بــني 
اجلهــاد، وبــني مــا يقــع مــن جتــاوزات يف بعــض األحيــان ابســم اجلهــاد؛ كقتــل مــن 
ال يستحق القتل، أو التخريب؛ فذلك ال ميثل هدي اإلسالم يف فريضة اجلهاد، 
وإمنــا ميارســه بعــض املفســدين أو اجلاهلــني ابســم اإلســالم، فيظــن كثــري ممــن ال 
يتعمــق يف النظــر إىل األمــور؛ ليعطيهــا حقهــا مــن الفهــم أن ذلــك مــن اإلســالم، 

وهــو ال ميــت إليــه أبدىن صلــة.
ويشــري التعريــف إىل أمــر غايــة يف األمهيــة أنــه ال ميكــن التســوية بــني إرهــاب 
ويدنســون  اإلنســان،  كرامــة  ويهــدرون  األوطــان،  يغتصبــون  الذيــن  الطغــاة 
املقدســات، وينهبــون الثــروات، وبــني ممارســة حــق الدفــاع املشــروع الــذي جياهــد بــه 

املصــري. تقريــر  املشــروعة يف  املســتضعفون؛ الســتخالص حقوقهــم 

قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي– رابطة العامل اإلسالمي– اململكة العربية السعودية، 356.   )1(
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تعريــف اإلرهــاب عنــد الغــرب: حتمــل كلمــة اإلرهــاب عنــد الغــرب مدلــوالت 
ومعــاين مغايــرة وبعيــدة عــن معانيــه الــواردة يف معاجــم اللغــة العربيــة ويف نصــوص 
الوحَيــنِي؛ مــن أجــل تســويق وتربيــر جرائمهــم، ومــن مجلــة تعريفاهتــم لإرهــاب مــا 
ورد يف قامــوس )املــورد()1( أن كلمــة )terror( تعــين: “رعــب، ُذعــر، هــول، كل 
مــا يوقــع الرعــب يف النفــوس، إرهــاب، عهــد إرهــاب”، ومــن تعريفاهتــم لــه أيًضــا 
أنــه: »القتــل، واخلطــف، وإشــعال احلرائــق، ومــا شــاهبها مــن أعمــال عنــف جنائيــة؛ 
بغــض النظــر عــن األســباب والدوافــع الــي تقــف وراء القائمــني عليهــا«)2(، هــذا 
يعــين أن أايًّ مــن أعمــال العنــف مهمــا كان أســباهبا هــي أعمــال إرهابيــة؛ أي أن 

العمــل ذاتــه، وليســت دوافعــه هــي الــي تضفــي عليــه صفــة اإلرهــاب.
ويعــرف تــوين بلــري اإلرهــاب أبنــه: »قتــل املدنيــني األبــرايء عمــًدا حــى أن بعًضــا 

مــن تلــك الــدول متــارس اإلرهــاب مثــل حــرب ابكســتان علــى كشــمي«)3(.
وهكــذا فإننــا جنــد أن يف معظــم التعريفــات الغربيــة خلــاًل أساســيًّا، وهــو إغفاهلــا 
للمعى اللغوي األصلي للكلمة، وهو معى تتفق عليه الكلمتان اإلجنليزية والعربية، 
إذ يشــري أكثرهــا إىل أن اإلرهــاب قتــل، أو خطــف، أو ختريب،كمــا نالحــظ أن 

تعريفــات اإلرهــاب االصطالحيــة عنــد الغــرب ختتلــف ابختــالف الغايــة منهــا.
ويعلــق الدكتــور أمحــد نوفــل علــى املوقــف األمريكــي واملوقــف الغــريب بقولــه: 
إّن بعــض املعاديــن أو األعــداء أشــد عــداوة، يســتنكف عــن التمييــز بــني املســلم 
واإلســالم واإلرهــاب، فيجعلهــا مجيًعــا حزمــة واحــدة، وبعضهــم أشــد دهــاء، وال 
ــا؛ هــذا األشــد دهــاء جياملنــا، أو يســتغفلنا إذ ميتــدح اإلســالم  أقــول أكثــر إنصاًف

أبنــه ديــن إنســاين، ولكــن كثــريًا مــن املســلمني إرهابيــون.
قــال: إن  قــول كل خطيــب إذ  القــس )فالويــل( األمــر، وقطــع  وقــد حســم 
اإلســالم بذاتــه ديــن إرهــايب -ال أحســن مــن الصراحــة دون لــف أو دوران- وأن 

البعلبكي، منري، املورد- قاموس إنكليزي عريب، بريوت، دار العلم للماليني، ط7، 1995م،   )1(
 .77

http://www. rezgar. com/debat/show. art. asp?aid=24716 ،وهو تعريف حلف الناتو  )2(
 .http: //www. org/musings/blair_sept_2005. php  )3(
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حممــداً -عليــه الصــالة والســالم وحاشــاه- هــو أول إرهــايب، فمــن الطبيعــي– بنــاء 
عليــه- أن يكــون كل مســلم إرهابيًّــا)1(.

وممــا يظهــر كيدهــم لإســالم وحقدهــم عليــه قــول املبشــر األصــويل )جــريي 
فالويــل( يف برانمــج 60 دقيقــة الــذي تبثــه حمطــة )CBS( حيــث قــال: “إن النــيَّ 
أكــرب  املتطــرف )ابت روبرتســون(-الذي ميلــك  القــس  إرهــايب”، وقــول  حممــًدا 
شــبكة فضائيــة دينيــة- واصفــاً اإلســالم أبنــه خدعــة كبــرية، وأن النــي حممــًدا كان 

.r جمــرد متطــرف، لقــد كان ســارقًا وقاطــع طــرق)2(، وحاشــاه مــن ذلــك
املبحث الثاين: التأصيل الشرعي للحوار مع أهل الذِّمَّة، وضوابطه

املطلب األول: التأصيل الشرعي للحوار مع أهل الذِّمَّة.
الفرع األول: التأصيل الشرعي للحوار مع اآلخر يف القرآن الكرمي.

إبنعــام النظــر يف آايت القــرآن الكــرمي، فإننــا جنــد أن هنــاك الكثــري مــن اآلايت 
ــة، منهــا – علــى ســبيل  القرآنيــة الكرميــة تؤكــد علــى مســألة احلــوار مــع أهــل الذِّمَّ

الذكــر ال احلصــر-:
ــا َوبَْينـَُكــْم أاَّلَ  ــى َكِلَمــٍة َســَواٍء بَْيَنَن ــْوا ِإلَ ــاِب تََعالَ ــَل اْلِكتَ ــا أَْه ــْل يَ قولــه تعــاىل: Mقُ
ــِإْن  ِ َف ــْن دُوِن الّلَ ــا ِم ــا أَْربَابً ــا بَْعًض ــَذ بَْعُضَن ــْيئًا َواَل يَتَِّخ ــِه َش ــِرَك بِ َ َواَل نُْش ــَد ِإاّلَ الّلَ نَْعبُ
ــا  ــا ُمْســِلُموَنL ] آل عمــران: 64[، وقولــه تعــاىل: Mيَ ــوا اْشــَهُدوا بِأَّنَ ــْوا َفُقولُ تََوّلَ
ــوَنL] آل  ــوَن اْلَحــّقَ َوأَْنتُــْم تَْعلَُم ــَم تَْلِبُســوَن اْلَحــّقَ بِاْلَباِطــِل َوتـَْكتُُم ــاِب لِ ــَل اْلِكتَ أَْه
عمــران: 71[ ، وقولــه تعــاىل: Mقُــْل يَــا أَْهــَل اْلِكتَــاِب لَْســتُْم َعلَــى َشــْيٍء َحتَّــى 
تُِقيُمــوا التـَّـْوَراَة َواْلِْنِجيــَل َوَمــا أُْنــِزَل ِإلَيـُْكــْم ِمــْن َربُِّكــْم َولََيِزيــَدّنَ َكِثيــرًا ِمْنُهــْم َمــا أُْنــِزَل 
ِإلَْيــَك ِمــْن َربِّــَك طُْغَيانًــا َوُكْفــرًا َفــاَل تـَـْأَس َعلَــى اْلَقــْوِم اْلَكاِفِريَنL]املائــدة: 68[، 
ــاِس  ــًدى لِلّنَ ــورًا َوُه ــِه ُموَســى نُ ــاَء بِ ــِذي َج ــاَب اّلَ ــَزَل اْلِكتَ ــْن أَْن ــْل َم وقولــه تعــاىل: Mقُ
تَْجَعلُونـَـهُ َقَراِطيــَس تُْبُدونََهــا َوتُْخُفــوَن َكِثيــرًا َوُعلِّْمتـُـْم َمــا لَْم تَْعلَُمــوا أَْنتـُـْم َواَل آبَاؤُُكْم قُِل 

http: //www. ju. edu. jo/publication/cultural67/Islam4. htm  )1(
دجــاين، نبيــل، جملــة املســتقبل العــريب مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان، شــهر5، 2003م،   )2(

العــدد: 291، مــن مقــال: أجهــزة اإلعــالم الغربيــة وموضــوع اإلرهــاب، ص33. 
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ُ ثـُـّمَ َذْرُهــْم ِفــي َخْوِضِهــْم يَْلَعبُــوَنL ]األنعــام: 91[، وقولــه تعــاىل:Mَوِإّنَ اّلَِذيــَن  الّلَ
ــا يَْعَملـُـوَنL ] البقــرة:  ُ بَِغاِفــٍل َعّمَ أُوتـُـوا اْلِكتـَـاَب لََيْعلَُمــوَن أَّنـَـهُ اْلَحــّقُ ِمــْن َربِِّهــْم َوَمــا الّلَ
144[، وقولــه تعــاىل: Mَولَِئــْن أَتَْيــَت اّلَِذيــَن أُوتـُـوا اْلِكتـَـاَب بِــُكّلِ آيـَـٍة َمــا تَِبُعــوا ِقْبلَتـَـَك 
َوَمــا أَْنــَت بِتَابِــٍع ِقْبلَتَُهــْم َوَمــا بَْعُضُهــْم بِتَابِــٍع ِقْبلـَـَة بَْعــٍض َولَِئــِن اتََّبْعــَت أَْهَواَءُهْم ِمــْن بَْعِد 

َمــا َجــاَءَك ِمــَن اْلِعْلــِم ِإّنـَـَك ِإذًا لَِمــَن الّظَالِِميــَنL ] البقــرة: 145[. 
وهكــذا جنــد أن نصــوص القــرآن الكــرمي شــاهدة مبــا حــوت مــن آايت ابلدعــوة 
إىل احلــوار مــع أهــل الذِّمَّــة، وتؤكــد أن احلــوار معهــم أمــر اثبــت وعقيــدة راســخة 
للمســلمني أن  البــاب  يفتــح  بذلــك– اإلســالم -  الفكــر اإلســالمي، وهــو  يف 
إليهــم، والعــدل  العقيــدة، والداينــة، واإلحســان  املخالفــني يف  مــن  يــربُّوا غريهــم 
معهــم، واســتحثهم علــى معاملتهــم معاملــة طيبــة بنــاًء علــى مبــدأ االحــرتام املتبــادل، 
واملصــاحل املشــرتكة بــني النــاس مجيًعــا، إال أن ذلــك مرهتــن بكوهنــم مســاملني غــري 

حماربــني للمســلمني.
الفرع الثاين: التأصيل الشرعي للحوار مع اآلخر يف السنة النبوية.

1- وثيقــة املدينــة املنــورة أو الصحيفــة: وهــي الوثيقــة الــي أبرمهــا الرســول ، بينــه 
وبــني أهــل املدينــة مــن غــري املســلمني غــداة هجرتــه إىل املدينــة املنــورة، والــي تعتــرب 
أول دســتور قانــوين مكتــوب، بــل إهنــا األمنــوذج األول الــذي يصــوغ املعــى احلقيقــي 
ملفهــوم التعدديــة، والتنــوع، وقبــول اآلخــر، وحيــدد أســس املواطنــة، ويؤكــد معانيهــا، 
حيــث جنــد أن تلــك الوثيقــة قــد ابدرت إىل تنظيــم العالقــات بــني ســكان املدينــة 
املنــورة، وأصَّلــت، وأوضحــت التزامــات مجيــع األطــراف الــي تعيــش فيهــا، ويف هــذا 
أتكيــد علــى عامليــة رســالة اإلســالم ومساحتــه، يف دعوتــه القائمــة علــى مبــدأ الــوائم 
والتعايــش بــني اجملتمعــات، واالعــرتاف خبصوصيتهــا؛ بصــرف النظــر عــن اختــالف 
أصوهلــا العرقيــة، ومعتقداهتــا الدينيــة؛ مقــرًّا هلــا ابحلريــة املطلقــة يف ممارســة معتقداهتــا، 

وفــض نزاعاهتــا، وخالفاهتــا وفــق شــرائعها)1(.
الشــريف، عبــد العزيــز احلســني عثمــان، أســس الوحــدة الوطنيــة يف نصــوص صحيفــة املدينــة،   )1(
مصــر، جملــة الثقافــة والتنميــة، مجعيــة الثقافــة مــن أجــل التنميــة، 2015م، العــدد: 98، 19-
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علــى  انفــت  الــي  موادِّهــا  يف  حتدثــت  الدســتورية  الوثيقــة  هــذه  جنــد  كمــا 
اخلمســني مــادة، عــن التنــوع الديــين يف إطــار األمــة، وعــن املســاواة بــني األطــراف 
بذلــك  لينصهــر  والدينيــة؛  القبليــة  الفروقــات  متجــاوزة   ، وفكــرايًّ عقــدايًّ  املتنوعــة 
مجيــع األطــراف الــي تقطــن يف املدينــة يف بوتقــة واحــدة داخــل دولــة املدينــة؛ دعًمــا 
للنســيج الوطــين الواحــد ووصــواًل ابملدينــة املنــورة موطنــه اجلديــد إىل وحــدة سياســية 

ونظاميــة مل تكــن معروفــة مــن قبــل يف ســائر أحنــاء احلجــاز)1(.
ولتحقيــق تلــك الــرؤى واألهــداف الــي كان الرســول  يطمــح إىل حتقيقهــا 
نســوق طائفــة مــن البنــود الــي اشــتملت عليهــا وثيقــة املدينــة؛ لتؤكــد علــى عمــق 
 ...« : النظــرة اإلســالمية، ورحابــة الشــريعة ومساحتهــا، حيــث يقــول الرســول
وأن يهــود بين عــوف أمــة مــع املؤمنــني، لليهود)2( دينهــم، وللمســلمني دينهــم- 
مواليهــم وأنفســهم- إال مــن ظلــم وأمث فإنــه ال يوتــغ إال نفســه وأهــل بيتــه ... وأن 
علــى اليهــود نفقتهــم، وعلــى املســلمني نفقتهــم، وأن بينهــم النصــر علــى مــن حــارب 
أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلمث ... وأن النصر 

للمظلــوم ... وأن يثــرب حــرام جوفهــا ألهــل هــذه الصحيفــة ...«)3(.
هبــذا الوضــوح إذن يف التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة أقــرت وثيقــة املدينــة الــي وضعهــا 
الرســول  منــذ أربعــة عشــر قــراًن حريــة العقيــدة، وحريــة الــرأي، كمــا نقلــت أهــل 
املدينــة مــن أجــواء احلقــد، والكراهيــة، والعنصريــة، والعصبيــة القبليــة إىل أجــواء 
االحــرتام املتبــادل، والتســامح الديــين، والتعايــش الســلمي، والتعــاون، واملســاواة 
بــني أبنــاء الوطــن الواحــد، يقــول الدكتــور عبــد اهلــادي بــو طالــب: »إن اإلســالم 
هيكل، حممد حسني، حياة حممد صلى هللا عليه وسلم، دار املعارف، 1981م، ص236.   )1(
كانــت قلعــة اليهــود األساســية هــي يثــرب )املدينــة فيمــا بعــد( وكانــوا قــد قدمــوا إىل اجلزيــرة   )2(
العربيــة مــن الشــام هــراًب مــن ظلــم الرومــان والبيزنطيــني، وكانــت قبائلهــم الــي اســتقرت يف يثــرب، 

وشــكلت نصــف ســكاهنا تقريبًــا، هــي بنــو قينقــاع، وبنــو النضــري، وبنــو قريظــة. 
الواحــد،  النبويــة، حتقيــق مصطفــى عبــد  الســرية  بــن عمــر،  الفــداء إمساعيــل  أبــو  ابــن كثــري،   )3(
بــريوت، دار املعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1396هـــ -1971م، 2/ 322، ابــن هشــام، 
أبــو حممــد مجــال الديــن عبــد امللــك، الســرية النبويــة، حتقيــق مصطفــى الســقا وإبراهيــم األبيــاري 
وعبــد احلفيــظ الشــلي، مصــر، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللــي وأوالده، ط2، 

 .503/1 1955م،  1375هـــ- 
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وداينــي أهــل الكتــاب جــاءت؛ ملناهضــة الشــرك والقضــاء عليــه، ولكــن مــع ذلــك 
اســتثى اإلســالم من أهل الشــرك من ســاملوه منهم، ومن بينه وبينهم عهد وميثاق 
للســلم والتعايــش ... وقــد كان مشــركو املدينــة طرفًــا أصيــاًل يف التعايــش الــذي 
ضبــط مقتضياتــه )الدســتور(، ومنهــم أتلفــت مجيًعــا أمــة يثــرب نــواة اإلمرباطوريــة 

اإلســالمية العظمــى«)1(.
وإذا كانــت وثيقــة املدينــة قــد نصــت علــى أن اليهــود أمــة مــع املؤمنــني، وليســوا 
أمــة مــن املؤمنــني)2(، مبــا يعــين أهنــم أمــة مســتقلة إىل جانــب املســلمني، وإذا كان 
لــكل فريــق حــق االعتقــاد، واحلقــوق املدنيــة كافــة إال مــا يهــدد ســالمة الدولــة أو 
يفــرق وحدهتــا، وإذا كان الظــامل يف هــذه الدولــة معرًضــا للعقــاب أايًّ كان، ســواء 
 : كان مســلًما أم غــري مســلم، وذلــك مــن خــالل أداة العمــوم )مــن( يف قولــه
»إال مــن ظلــم وأمث فإنــه ال يوتــغ إال نفســه...«، فهــل بعــد ذلــك حيــق ألحــد أن 

يتحــدث عــن نفــي اإلســالم لآلخــر، ورفضــه التعايــش معــه؟
ويف رحاب هذا اإلطار الراقي والعميق من الفهم، وتطبيق القيم اإلسالمية الراقية 
من العدالة، واملساواة، والتسامح أسس رسول هللا  يف املدينة املنورة مبدأ التعايش، 
منطلًقــا مــن ثوابــت وأصــول منهجيــة، مــن إميــان بوحــدة األصــل واخللــق اإلنســاين، 
واإلميان بوحدة الغاية واملصري املشــرتك، واإلميان أبن الناس كافة مســتخلفون يف هذه 

األرض، ومؤمتنــون علــى عمارهتــا، وإال كان اإلنســان ظلوًمــا جهــواًل)3(.

بــو طالــب، عبــد اهلــادي، عامليــة اإلســالم ونــداؤه للســالم، اإلســالم اليــوم، 2002م، العــدد:   )1(
19، 46-47، بتصــرف يســري. 

هنــاك مــن فســر بنــد )اليهــود أمــة مــع املؤمنــني( أبن ســكان املدينــة كلهــم مــن مســلمني ويهــود   )2(
يشكلون أمة واحدة، ظنًّا منهم أبن ذلك أدعى لتقرير املساواة، إال أن ذلك ال حيقق املساواة 
املقصــودة يف الوثيقــة، فاعتبــار اليهــود جــزًءا مــن املســلمني فيــه تذويــب لكياهنــم داخــل األمــة 
اإلســالمية، يف حــني أن اعتبارهــم أمــة مســتقلة داخــل الدولــة اإلســالمية فيــه إقــرار لشــخصيتهم 
املســتقلة عــن املســلمني، ويف ذلــك أتكيــد ملســاواة املســلمني مــع غريهــم يف الواجبــات واحلقــوق، 
ويتضــح ذلــك أكثــر يف البنــود األخــرى مــن الوثيقــة. انظــر للمزيــد مــن التفصيــل، البوطــي، حممــد 

ســعيد رمضــان، اإلســالم والغــرب، دار الفكــر، 2007م، 133-132. 
منصــور، عبــد امللــك، اآلخــر وحقوقــه مــن املنظــور اإلســالمي، تونــس، جملــة التنوير-املعهــد   )3(

الزيتونــة، 2005 م، 327.  الديــن جبامعــة  العــايل ألصــول 
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2-وثيقــة نصــارى جنــران الــي وضعهــا الرســول  لوفــود نصــارى جنــران الذيــن 
أتــوا إىل النــي  يف الســنة التاســعة للهجــرة؛ حياجــون يف عيســى ، ويزعمــون 
ألوهيتــه، فطلــب منهــم الرســول  )املباهلــة()1(، فحاورهــم النــي  وجادهلــم 
طويــاًل، وأذن هلــم ابلصــالة يف مســجده يف صــورة مشــرقة مــن الســماحة واليســر؛ 

لتنتهــي هــذه الواقعــة بعهــد وضعــه هلــم، ومــن خاللــه للنصــارى يف كل مــكان.
ومــن مجلــة مــا اشــتملت عليــه مــن النصــوص قولــه : »َولَِنْجــَراَن َوَحاِشــَيِتِهْم 
َوأَْرِضِهــْم،  َوِملَِّتِهــْم،  أَْنُفِســِهْم،  َعلَــى   ِ الّلَ َرُســوِل  الّنَِبــّيِ  ــٍد  ُمَحّمَ ــةُ  َوِذّمَ الِل  ِجــَواُر 
َعــْن  أُْســُقفًا  ــُروا  يَُغّيِ اَل  َوَصلََواتِِهــْم،  َوبَِيِعِهــْم،  َوَشــاِهِدِهْم،  َوَغاِئِبِهــْم،  َوأَْمَوالِِهــْم، 
 : ــِه ... إىل أن قــال ــْن َوْقَفانِّيَِت ــا َع ــِه، َواَل َواِقًف ــْن َرْهَبانِّيَِت ــا َع ــُقِفّيَِتِه، َواَل َراِهًب أُْس
ــِرِه ِإْن  ُ بِأَْم ــَي الّلَ َــى يَْأتِ ــدًا َحتّ ــّيِ أَبَ ــةُ الّنَِب ِ َوِذّمَ ــِة ِجــَواُر الّلَ ِحيَف ــِذِه الّصَ ــا ِفــي َه َوَعلَــى َم
نََصُحــوا َوأَْصلَُحــوا ِفيَمــا َعلَْيِهــْم َغْيــَر ُمْثَقِليــَن بِظُْلــٍم«)2(، وهكــذا فإننــا جنــد أن هــذه 
الوثيقــة تُعــد أمنوذًجــا فريــًدا آخــر يف التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة، واحلــوار معهــم، 

واالعــرتاف هبــم.
3-الكتب والرســائل الي بعثها رســول هللا -صلى اله عليه وســلم- لآلخر: فقد 
بعــث النــي  زهــاء مخســني كتــااًب للملــوك، واألمــراء؛ ليحــاول النــي  بذلــك 

فتــح قنــوات، ومســارب حلــوار جــادٍّ وهــادف معهــم)3(.

ــَك ِفيــِه ِمــْن بـَْعــِد َمــا َجــاَءَك ِمــَن اْلِعْلــِم فـَُقــْل تـََعالَــْوا نَــدُْع أَبـْنَــاَءانَ َوأَبـَْناءَُكــْم  قــال تعــاىل: ﴿َفَمــْن َحاجَّ  )1(
َوِنَســاَءاَن َوِنَســاءَُكْم َوأَنـُْفَســَنا َوأَنـُْفَســُكْم مُثَّ نـَبـَْتِهــْل فـََنْجَعــْل َلْعنَــَت اللَِّ َعلَــى اْلَكاِذبِــنَي﴾، ]آل 
عمــران: 61[، جــاء يف لســان العــرب، 72/11، املباهلــة: ) البهــل: اللعــن، وهبلــه هللا هبــاًل 
أي: لعنــه، وابهــل القــوم بعضهــم بعًضــا وتباهلــوا وابتهلــوا: تالعنــوا، واملباهلــة: املالعنــة، يقــال: 
ابهلــت فــالاًن: أي العنتــه(، أمــا يف االصطــالح فهــي: هــي أن جيتمــع القــوم إذا اختلفــوا يف شــيء 
مصطحبــني أبناءهــم ونســاءهم فيدعــون هللا تعــاىل أن حيــل لعنتــه وعقوبتــه ابلــكاذب مــن الفريقــني. 
ابــن ســعد، أبــو عبــد هللا حممــد بــن منيــع، الطبقــات الكــربى، حتقيــق إحســان عبــاس، بــريوت،   )2(
دار صــادر، ط1، 1968م، 288/1، البيهقــي، أبــو بكــر، أمحــد بــن احلســني بــن علــي، 
دالئــل النبــوة، حتقيــق عبــد املعطــي قلعجــي، بــريوت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1408هـــ- 

1988م، 5/ 389. 
ســعيد بــن منصــور اخلراســاين، ســنن ســعيد بــن منصــور، احملقــق: حبيــب الرمحــن األعظمــي،   )3(

العلميــة، 178/2.  الكتــب  دار  بــريوت، 
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الفرع الثالث: التأصيل الشرعي للحوار مع اآلخر من فعل الصحابة.
لقــد ســار الصحابــة -رضــوان هللا عنهــم أمجعــني- وفقــاً ملــا تقــدم بيانــه مــن 
النهــج القــرآين، واملنهــج النبــوي يف احلــوار مــع أهــل الذِّمَّــة واالعــرتاف هبــم، واألمثلــة 

علــى ذلــك كثــرية، منهــا:
1-العهــدة العمريــة: تعتــرب العهــدة العمريــة جتســيًدا للرؤيــة واملنهجيــة الثابتــة للحــوار 
مــع أهــل الذِّمَّــة يف الفكــر اإلســالمي، فقــد كتــب أمــري املؤمنــني عمــر بــن اخلطــاب 
ألهــل إيليــاء عندمــا فتحهــا املســلمون ســنة )638م( كتــااًب أمنهــم فيــه علــى 

كنائســهم وممتلكاهتــم، وقــد اعتــربت هــذه الوثيقــة إحــدى أهــم الواثئــق يف اتريــخ 
عالقــة املســلمني بغريهــم، ومــن نصوصهــا الــي احتوهتــا: »هــذا مــا أعطــى عبــد هللا 
عمــر أمــري املؤمنــني أهــل إيليــاء مــن األمــان... أعطاهــم أمــااًن ألنفســهم وأمواهلــم، 
ولكنائســهم وصلباهنــم... وأنــه ال تســكن كنائســهم وال هتــدم، وال ينقــص منهــا، 
وال مــن حيزهــا، وال مــن صليبهــم، وال مــن شــيء مــن أمواهلــم، وال يكرهــون علــى 
دينهــم، وال يضــار أحــد منهــم...«)1(، فقــد نــص عمــر  فيهــا علــى محايــة 

حريتهــم الدينيــة، وحرمــة االعتــداء علــى معابدهــم وشــعائرهم.
واعرتافــاً هبــذه املنهجيــة اإلســالمية يف التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة، فقــد شــهد علــى 
بنــود هــذه الوثيقــة كبــار الصحابــة مــن بينهــم خالــد بــن الوليــد، وعبــد الرمحــن بــن 
عــوف ، علــى أن عمــر بــن اخلطــاب  حــني قــام بذلــك فهــو مل يفعلــه حبكــم 
سياســته الرشــيدة، وإدارتــه احلكيمــة فحســب، بــل كان يف ذلــك مطبًقــا لتعاليــم 

. اإلســالم، منفــًذا ألحكامــه الــي اســتمدها مــن كتــاب هللا، وســنة رســوله
2-كتــاب أيب بكــر وهــو رأس اهلــرم يف الدولــة اإلســالمية، إىل أهــل جنــران 
جيريهــم فيــه جبــوار هللا، وذمــة رســول هللا  )2(، حيــث يُعــد هــذا الكتــاب أمنوذًجــا 

مــن النمــاذج الــي خطــت آليــات التعامــل مــع اآلخــر، واالعــرتاف بــه.

الطــربي، أبــو جعفــر، حممــد بــن جريــر، اتريــخ الطــربي، بــريوت، دار الكتــب العلميــة، ط1،   )1(
 .436/4 1407هـــ، 

أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم، اخلــراج، بــريوت، دار املعرفــة للطباعــة والنشــر، 1399هـــ -   )2(
1979م، 73. 
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3- مكاتبــة خالــد بــن الوليــد فكاتــب أهــل )عــاانت( أبن هلــم أن يضربــوا 
نواقيســهم يف أي ســاعة شــاؤوا مــن ليــل أو هنــار، إال يف أوقــات الصــالة، وعلــى 

أن خيرجــوا الصلبــان يف أايم أعيادهــم)1(.
وبعــد هــذا العــرض املوجــز ملوقــف القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة وفعــل الصحابــة 
رضــوان هللا عليهــم يف احلــوار مــع أهــل الذِّمَّــة، واالعــرتاف هبــم؛ يتبــني لنــا أصالــة 
املنهجيــة اإلســالمية يف ترســيخ قيــم احلــوار، والتســامح، واالنفتــاح علــى أهــل الذِّمَّــة 

بضوابــط ســيأيت بياهنــا.
الفرع الرابع: التأصيل الشرعي للحوار مع اآلخر يف الفقه اإلسالمي.

على هذه اخلطى السابقة كان موقف الفقه اإلسالمي، -كما سيأيت تفصيله 
يف املبحــث الرابــع- حيــث حفلــت كتبهــم ومصنفاهتــم علــى كثــري مــن األحــكام 
الفقهيــة الــي تتعلــق ابحلــوار مــع أهــل الذِّمَّــة، وقبوهلــم، وإعطائهــم حقوقهــم، واعتبــار 

مــن يعيشــون يف الدولــة اإلســالمية مكــوانً رئيســاً مــن مكوانهتــا.
املطلب الثاين: ضوابط احلوار مع أهل الذِّمَّة.

إن قضيــة احلــوار مــع أهــل الذِّمَّــة يف اإلســالم ليســت مرتوكــة علــى عواهنهــا، بــل 
هــي حمكومــة جبملــة مــن األســس والضوابــط، ومــن تلــك الضوابــط:

أواًل- االعــرتاف أبن االختــالف بــني البشــر يف الديــن واقــع مبشــيئة هللا I، وأن 
هللا تعــاىل أعطــى اإلنســان احلريــة يف اختيــار دينــه، يقــول I: } َفَمــْن َشــاَء َفْليُْؤِمــْن 
َوَمــْن َشــاَء َفْليـَْكُفــْرL] الكهــف: 29[، فمهمــة املســلم وفًقــا لذلــك تنحصــر يف 
البــالغ املبــني دون فــرض عقيــدة أو فكــر ال ابلقــول وال ابلفعــل، يقــول تعــاىل: } 

يــِنL ]البقــرة: 256[. اَل ِإْكــَراَه ِفــي الّدِ
اثنيًــا- وحــدة األصــل اإلنســاين: وضــع القــرآن الكــرمي قاعــدة واضحــة للعائلــة 
البشــرية، تعلــن أن النــاس مجيًعــا خلقــوا مــن نفــس واحــدة، وتشــري اآليــة إىل مــا 
نســتطيع تســميته بـــ )وحــدة األصــل اإلنســاين( يقــول تعــاىل: Mاَي أَيُـَّهــا النَّــاُس 
اتَـُّقــوا َربَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن نـَْفــٍس َواِحــَدٍةL ] النســاء: 1[، ومبقتضــى هــذه 

املرجع السابق، 146.   )1(



احلوار مع أهل الذِّمَّة يف الفكر اإلسالمي130

الوحــدة كانــت الضــرورة ملحــة؛ لتتعــارف الفــروع، وتتعــاون وتتآخــى يف ظــل وحــدة 
إنســانية جامعــة، تقــوم علــى القبــول أبهــل الذِّمَّــة، واحــرتام حــدود العالقــة معهــم، 
وتعزيــز التعايــش الســلمي بــني مجيــع مكــوانت اجملتمــع وأطيافــه، مــع عــدم إغفــال 

اخلصوصيــات ابلنســبة إىل األفــراد، واجلماعــات علــى حــد ســواء)1(.
 اثلثًــا- التعــارف: فقــد جعــل اإلســالم التنــوع والتعــدد آيــة مــن اآلايت الدالــة علــى 
عظيــم قــدرة هللا ابعتبــاره واحــدة مــن الســنن الكونيــة، والدالئــل الرابنيــة املرتبطــة 
ابالختــالف والتعــدد والتنــوع بــني األمــم واحلضــارات والثقافــات والــدايانت، يقــول 
ــي  ــْم ِإّنَ ِف ــَنِتُكْم َوأَْلَوانُِك ــاَلُف أَْلِس ــَماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِت ــُق الّسَ ــِه َخْل ــْن آيَاتِ I: }َوِم
َذلـِـَك َليـَـاٍت لِْلَعالِِميــَنL ]ســورة الــروم: 22[، والتعــدد بــني بــين البشــر -شــعوب، 
قبائــل-، يفتــح البــاب علــى مصراعيــه إىل التعــارف والتآلــف الــذي يشــمل التعــاون 
بــني النــاس مجيًعــا، ويف خمتلــف اجملــاالت، يقــول تعــاىل: Mيَــا أَّيَُهــا الّنَــاُس ِإّنَــا 
 ِ َخلَْقَناُكــْم ِمــْن َذَكــٍر َوأُْنَثــى َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعوبًا َوَقَباِئــَل لِتََعاَرفُــوا ِإّنَ أَْكَرَمُكــْم ِعْنــَد الّلَ
َ َعِليــٌم َخِبيــرL ]احلجــرات: 13[، فاخلطــاب اإلهلــي الشــامل يف  أَتَْقاُكــْم ِإّنَ الّلَ
هــذه اآليــة ميكــن أن يعتــرب الفصــل يف العالقــة بــني املســلمني وغــري املســلمني، 
ســواء كانــوا أهــل كتــاب أم غــري ذلــك مــا مل يبــادروا بظلــم، أو عــدوان، أو انتهــاك 

حلقــوق املســلمني)2(.
ُ َعــِن اّلَِذيــَن لَــْم يَُقاتِلُوُكــْم ِفــي  رابًعــا- التعايــش: يقــول تعــاىل: Mاَل يَْنَهاُكــُم الّلَ
يُِحــّبُ   َ الّلَ ِإّنَ  ِإلَْيِهــْم  َوتُْقِســطُوا  تََبّرُوُهــْم  أَْن  ِديَاِرُكــْم  ِمــْن  يُْخِرُجوُكــْم  َولَــْم  يــِن  الّدِ

.]8 ]املمتحنــة:   Lاْلُمْقِســِطيَن
خامًســا- االنطــالق مــن كلمــة ســواء )مراعــاة القيــم اإلنســانية املشــرتكة(: فاحلــوار 
مــع أهــل الذِّمَّــة جيــب أن ينطلــق مــن القواســم والقضــااي املشــرتكة، فاإلميــان بوحــدة 
أصــل األداين الســماوية يشــكل قاعــدة راســخة؛ لتكــون أساًســا ومنطلًقــا للحــوار 

منصور، اآلخر وحقوقه من املنظور اإلسالمي، ص3.   )1(
رشــيد، الصــادق، دعــوة اإلســالم إىل احلــوار والتعايــش واالعــرتاف ابآلخــر، أعمــال نــدوة موقــع   )2(
اإلســالم يف القيــم الكونيــة وحــوار احلضــارات، تونــس، مركــز الدراســات اإلســالمية ابلقــريوان- 

جامعــة الزيتونــة، 2005م، ص187. 
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اجلــاد واهلــادف بــني املســلمني وغريهــم، وقــد بــذل اإلســالم جهــوًدا كبــرية يف ســبيل 
االنطــالق يف احلــوار معهــم مــن قواســم مشــرتكة، وكلمــة ســواء بــني املتحاوريــن، 
حبيــث يقــف اجلميــع أمــام كلمــة ســواء علــى مســتوى واحــد فــال يعلــو أحــد علــى 
أحــد، وهــي كلمــة عــدل، ودليــل انصــع علــى عمــق مبــدأ التعايــش يف قولــه تعــاىل: 
 َ Mقُــْل يَــا أَْهــَل اْلِكتَــاِب تََعالَــْوا ِإلَــى َكِلَمــٍة َســَواٍء بَْيَنَنــا َوبَْينـَُكــْم أاَّلَ نَْعبُــَد ِإاّلَ الّلَ
ــوا  ــْوا َفُقولُ ــِإْن تََوّلَ ِ َف ــْن دُوِن الّلَ ــا ِم ــا بَْعًضــا أَْربَابً ــَذ بَْعُضَن ــْيئًا َواَل يَتَِّخ ــِه َش ــِرَك بِ َواَل نُْش

ــا ُمْســِلُموَن L ]آل عمــران: 64[)1(. اْشــَهُدوا بِأَّنَ
سادًســا- عــدم اســتثارة مشــاعر العــداء عنــد اآلخريــن: فمــن الضوابــط الضروريــة 
يف أي حــوار انجــح أن ال يكــون ذلــك احلــوار قائًمــا علــى اســتثارة مشــاعر العــداء 
لــدى الطــرف اآلخــر فــال جيــوز اســتثارة اآلخريــن ابلتعــرض لعقيدهتــم، وطقــوس 
عبادهتــم، وقــد دل علــى هــذا أدلــة كثــرية تبلــغ حــد االســتفاضة، فقــد هنــى هللا 
ا للذريعــة؛ لئــال يكــون ذلــك ذريعــة هلــم  I املؤمنــني أن يســبوا آهلــة املشــركني؛ ســدًّ
 ِ أن يســبوا اإلســالم، يقــول هللا تعــاىل: Mَواَل تَُســّبُوا اّلَِذيــَن يَْدُعــوَن ِمــْن دُوِن الّلَ
ــٍة َعَملَُهــْم ثـُـّمَ ِإلَــى َربِِّهــْم َمْرِجُعُهــْم  َ َعــْدوًا بَِغْيــِر ِعْلــٍم َكَذلِــَك َزّيَّنَــا لِــُكّلِ أُّمَ َفَيُســّبُوا الّلَ
ــوَن L ]األنعــام: 108[ ، وجــاء يف احلديــث الصحيــح  ــوا يَْعَملُ ــا َكانُ ــْم بَِم ئُُه َفيَُنّبِ
الــذي أخرجــه البخــاري عــن أيب هريــرة  قــال: »بينمــا يهــودي يعــرض ســلعته، 

ومعــى اآليــة: أننــا حنــن وإايكــم مجيًعــا نعتقــد أبن العــامل مــن صنــع إلــه واحــد، والتصــرف فيــه   )1(
إللــه واحــد، هــو خالقــه ومدبــره، وهــو الــذي يدلنــا – بواســطة أنبيائــه - مــا يرضيــه مــن العمــل 
ومــا ال يرضيــه، فتعالــوا بنــا نتفــق علــى إقامــة هــذه األصــول املتفــق عليهــا وطــرح الشــبهات الــي 
تعرض هلا، حى إذا ســلمنا أن فيما جاءكم من نبأ املســيح شــيًئا فيه لفظ ابن هللا خرجناه مجيًعا 
علــى وجــه ال ينقــض األصــل الثابــت العــام الــذي اتفــق عليــه األنبيــاء، وإن ســلمنا أن املســيح قــال 
إنــه ابــن هللا، قلنــا: هــل فســر هــذا القــول أبنــه إلــه يعبــد؟ وهــل دعــا إىل عبادتــه وعبــادة أمــه أم كان 
يدعو إىل عبادة هللا وحده؟ ال شك أنكم متفقون معنا على أنه كان يدعو إىل عبادة هللا وحده 
واإلخــالص لــه ابلتصريــح الــذي ال يقبــل التأويــل. ينظــر: رضــا، حممــد رشــيد بــن علــي، تفســري 
القــرآن احلكيــم ]تفســري املنــار[، اهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب، 1990م، 21/6، اآللوســي، 
شــهاب الدين حممود بن عبد هللا احلســيين، روح املعاين يف تفســري القرآن العظيم والســبع املثاين، 

حتقيــق: علــى عبــد البــاري عطيــة، بــريوت، دار الكتــب العلميــة، 1415 هـــ، 2/ 104. 
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أعطــي هبــا شــيًئا كرهــه، فقــال: ال، والــذي اصطفــى موســى علــى البشــر، فســمعه 
رجــل مــن األنصــار، فقــام فلطــم وجهــه، وقــال: تقــول، والــذي اصطفــى موســى 
علــى البشــر، والنــي  بــني أظهــران؟ فذهــب إليــه، فقــال: أاب القاســم، إن يل ذمــة 
وعهــًدا، فمــا ابل فــالن لطــم وجهــي؟ فقــال: مل لطمــت وجهــه؟ فذكــره، فغضــب 
النــي  حــى رؤي يف وجهــه، مث قــال: ال تفضلــوا بــني أوليــاء هللا، فإنــه ينفــخ يف 
الصور، فيصعق من يف السموات، ومن يف األرض إال من شاء هللا، مث ينفخ فيه 
أخــرى، فأكــون أول مــن بعــث، فــإذا موســى آخــذ ابلعــرش، فــال أدري أحوســب 

بصعقــة يــوم الطــور، أم بعــث قبلــي«)1(.
وإذا نظــران يف احلديــث الشــريف فإننــا نستشــف مــن فعلــه  أنــه أراد أن 
يقــرر جمموعــة مــن اآلداب يف التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة، فــأراد أن يعلــم أتباعــه 
األدب والتواضــع ولــني اجلانــب، وحســن التعامــل مــع النــاس، حــى وإن تعلــق 
التخاصــم أبمــر مــن أمــور العقيــدة، كمــا أراد  أن يبــني عــدم جــواز التفضيــل 
وانتقــاص اآلخريــن؛ ألن مثــل هــذا التفضيــل يــؤدي إىل اجلــور والظلــم، وقــد يكــون 
فيهــم أصحــاب فضــل ودرجــة، مثــل األنبيــاء -عليهــم الصــالة والســالم- وملــا يف 
التفضيــل واملقارنــة مــن اســتثارة اآلخريــن، وإاثرة عصبيتهــم، ويف ذلــك مــا فيــه مــن 

إاثرة الفــن والقالقــل.
ســابًعا- أن يكــون حــوارًا عقليًّــا وعلميًّــا متــزاًن: فالقــرآن الكــرمي يســتحث املؤمنــني 
إىل اســتعمال احلكمــة، واملوعظــة احلســنة، واجملادلــة ابلــي هــي أحســن يف احلــوار 
ودعــوة اآلخريــن، ويلفــت أنظــار املســلمني إىل أمهيــة االســتناد إىل القواعــد العقليــة، 
والشــواهد الكونيــة العلميــة احملسوســة يف تلــك الدعــوة، -وعلــى ســبيل التمثيــل 
العقليــة  الكــرمي يف دعوتــه إىل توحيــد هللا اســتعمل احلجــج  ال احلصر-فالقــرآن 
والدالئل العلمية، فقال يف ســبيل إثبات ذلك – على ســبيل الذكر ال احلصر-: 
ُ لََفَســَدتَا  Mأَِم اتََّخــُذوا آلَِهــًة ِمــَن اأْلَْرِض ُهــْم يُْنِشــُروَن لَــْو َكاَن ِفيِهَمــا آلَِهــةٌ ِإاّلَ الّلَ
ــا يَِصُفــوَن L ]األنبيــاء: 21-22[، ومــن ذلــك  ِ َرّبِ اْلَعــْرِش َعّمَ َفُســْبَحاَن الّلَ
البخــاري، اجلامــع املســند الصحيــح املختصــر، ِكتَــاُب: َأَحاِديــِث اأَلنِْبيَــاِء، اَبُب قــَـْوِل اللَّ تـََعــاىَل:   )1(
ْرَســِلنَيL ]الصافــات: 139[ » 4/ 159، حديــث رقــم: )3414(. 

ُ
Mَوِإنَّ يُونُــَس َلِمــَن امل
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أيًضــا أننــا جنــد أن القــرآن الكــرمي يف كثــري مــن آايتــه يدعــو النــاس إىل النظــر يف 
كتــاب الكــون املنظــور؛ ليقفــوا علــى مــا يف الكــون مــن عجائــب ودالئــل علميــة 
ــَماَواِت َواأْلَْرِض  تعــاىل: Mِإّنَ ِفــي َخْلــِق الّسَ قــال  علــى وجــود هللا ووحدانيتــه، 
ــا  ــاَس َوَم ــُع الّنَ ــا يَْنَف ــِر بَِم ــي اْلَبْح ــِري ِف ــي تَْج ــِك اّلَِت ــاِر َواْلُفْل ــِل َوالّنََه ــاَلِف اللَّْي َواْخِت
ــَماِء ِمــْن َمــاٍء َفأَْحَيــا بِــِه اأْلَْرَض بَْعــَد َمْوتَِهــا َوبـَـّثَ ِفيَهــا ِمــْن ُكّلِ َدابـَّـٍة  ُ ِمــَن الّسَ أَْنــَزَل الّلَ
ــَماِء َواأْلَْرِض َليـَـاٍت لَِقــْوٍم يَْعِقلـُـوَن  ِر بَْيــَن الّسَ ــَحاِب اْلُمَســّخَ يـَـاِح َوالّسَ َوتَْصِريــِف الّرِ

L ] البقــرة: 164[.
ومل يقــف القــرآن الكــرمي عنــد هــذا احلــد، بــل دعــا النــاس إىل االســتفادة مــن 
الــدروس التارخييــة لالعتبــار بعاقبــة الظاملــني واملتكربيــن، فضــرب هلــم أمثلــة عمليــة 
مــن أصحــاب الســلطة؛ كفرعــون، والنمــرود، وغريمهــا، ومــن أصحــاب املــال واجلــاه؛ 
كقــارون، والوليــد بــن املغــرية، وغريمهــا؛ حــى تكــون هــذه الــدروس موعظــة وعــربة 
هلــم علــى مــر األايم، يقــول تعــاىل: Mأََفلـَـْم يَِســيُروا ِفــي اأْلَْرِض َفَيْنظـُـُروا َكْيــَف َكاَن 
ًة َوآثـَـارًا ِفــي اأْلَْرِض َفَمــا أَْغَنــى  ــّوَ َعاِقَبــةُ اّلَِذيــَن ِمــْن َقْبِلِهــْم َكانـُـوا أَْكَثــَر ِمْنُهــْم َوأََشــّدَ قُ

َعْنُهــْم َمــا َكانـُـوا يـَْكِســبُوَن جبL ] غافــر: 82[. 
اثمنًــا- التعــاون يف املتفــق عليــه، وعــدم اإلكــراه يف املختلــف فيــه: أمــا ابلنســبة 
للتعــاون يف املتفــق عليــه، فيقــول هللا تعــاىل: Mيـَـا أَّيَُهــا الّنَــاُس ِإّنـَـا َخلَْقَناُكــْم ِمــْن َذَكــٍر 
َ َعِليــٌم  ِ أَتَْقاُكــْم ِإّنَ الّلَ َوأُْنَثــى َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعوبًا َوَقَباِئــَل لِتََعاَرفـُـوا ِإّنَ أَْكَرَمُكــْم ِعْنــَد الّلَ
َخِبيــٌر L ]احلجــرات: 13[، وهــذا النــص القــرآين هــو أســاس العالقــات الدوليــة 
كمــا نظمهــا القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة، وهــذا النــص يقيــم العالقــة بــني النــاس 
علــى أســاس التعــاون، وينفــي أن يكــون التمايــز يف العــرق، أو اللــون دااًل علــى 
التبايــن يف احلكــم، فهــم وإن اختلفــوا يف أعراقهــم وألواهنــم إال أن األصــل اإلنســاين 
الواحــد جيمعهــم، ولذلــك ســعى النــي حممــد  منــذ أن شــيد دولــة اإلســالم يف 
املدينــة املنــورة إىل التعــاون مــع مجيــع مكــوانت املدينــة مــن اليهــود، فقــد جــاء يف 
وثيقــة املدينــة املنــورة: »إن اليهــود يتفقــون مــع املؤمنــني مــا دامــوا حماربــني، وإن 
يهــود بــين عــوف أمــة مــع املؤمنــني، لليهــود دينهــم، وللمســلمني دينهــم- مواليهــم 
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وأنفســهم- إال مــن ظَلــم وأمث فإنــه ال يُوتِــغ)1( إال نفســه وأهــل بيتــه«)2(.
أمــا ابلنســبة لعــدم اإلكــراه علــى املختلــف فيــه: فاألدلــة عليــه كثــرية جــداً، 
يــِنL ] البقــرة: 256[، قــال  ومنهــا مــا جــاء يف قولــه تعــاىل: Mاَل ِإْكــَراَه ِفــي الّدِ
ابــن عبــاس--: نزلــت يف رجــل مــن األنصــار مــن بــين ســامل بــن عــوف يقــال 
لــه احلصــني، كان لــه ابنــان نصرانيــان، وكان هــو مســلًما، فقــال للنــي : أال 

اســتكرمها، فإهنمــا قــد أبيــا إال النصرانيــة؟ فأنــزل هللا اآليــة.
جاء يف بعض التفاســري أنه حاول إكراههما، فاختصموا إىل الني  فقال: 
اي رســول هللا، أيدخــل بعضــي النــار، وأان أنظــر؟، وذكــر ابــن جريــر يف تفســريه 
رواايت عــدة يف نــذر النســاء يف اجلاهليــة هتويــد أوالدهــن؛ ليعيشــوا، وأن املســلمني 
بعــد اإلســالم أرادوا إكــراه مــن هلــم مــن األوالد علــى ديــن أهــل الكتــاب علــى 

اإلســالم، فنزلــت اآليــة، فكانــت فصــل مــا بينهــم.
 يتبني لنا من هذه اآلية الكرمية أن القرآن الكرمي يسري يف رسم عالقة املسلم 
مع أهل الذِّمَّة برتســيخه مبدأ االعرتاف هبم بصورة جلية، وأنه ال جمال للمســاس 
أو التدخــل مبعتقــدات اآلخريــن، مــع مالزمــة احــرتام الرافضــني لدعــوة اإلســالم، بــل 
لــه حريــة االختيــار، ويكفــل لــه عــدم إكراهــه علــى شــيء، يقــول تعــاىل: Mأََفأَْنــَت 
 M:يونــس: 99[)3(؛ إعمــااًل لقولــه تعــاىل [Lتـُْكــِرُه الّنَــاَس َحتّـَـى يـَُكونـُـوا ُمْؤِمِنيــَن
لَُكــْم ِدينـُُكــْم َولِــَي ِديــِن Lَّ] الكافــرون: 6[، فاآليتــان تســقطان التســلط ابســم 
أبــرز األســباب الرئيســة يف نشــوء اإلرهــاب،  يــزال أحــد  الــذي كان وال  الديــن 

الوتــغ لغــة: مأخــوذة مــن وتــغ وتًغــا: أي وجــع، ويقــال: وأوتغــه، مبعــى أوجعــه، وأوتغــه هللا أي   )1(
أهلكــه، ووتــغ يف حجتــه وتغًــا: أخطــأ، واالســم الوتيغــة. والوتــغ: اإلمث وفســاد الديــن، وقــد أوتــغ 
دينــه ابإلمث، وقيــل: الوتــغ قلــة العقــل يف الــكالم. ابــن منظــور، لســان العــرب، 458/8، أمــا يف 
االصطــالح فإنــه يتطابــق املعــى االصطالحــي مــع املعــى اللغــوي، واملعــى أن مــن ظلــم فإنــه ال 

يهلــك إال نفســه وأهــل بيتــه. 
ابن كثري، السرية النبوية، 2/ 322، ابن هشام، السرية النبوية، 503/1.   )2(

العمــري، حممــد خــري حســن حممــد، والعمــري، حممــد علــي حممــد، اآلخــر مــن منظــور إســالمي   )3(
العالقــات الدوليــة منوذًجــا دراســة حتليليــة يف ضــوء املقاصــد العامــة لرســالة عمــان، األردن، جملــة: 

هــدي اإلســالم، 2006م، اجمللــد) 50(، العــدد: ) 9(، 69 – 70. 
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وهتديــد الســلم العاملــي علــى مــر التاريــخ، ومهــا بذلــك تفتحــان مياديــن احلــوار، 
وآفــاق االلتقــاء مــع اآلخــر، ومراعــاة خصوصياتــه، وعــدم املســاس بعقيدتــه.

وممــا يؤكــد تلــك احلقيقــة الدامغــة يف احلــوار مــع أهــل الذِّمَّــة يف الفكــر اإلســالمي 
يــِن َولَــْم  ُ َعــِن اّلَِذيــَن لَــْم يَُقاتِلُوُكــْم ِفــي الّدِ مــا جــاء يف قولــه تعــاىل: Mاَل يَْنَهاُكــُم الّلَ
 Lــّبُ اْلُمْقِســِطيَن َ يُِح ــْم ِإّنَ الّلَ ــْم َوتُْقِســطُوا ِإلَْيِه ــْم أَْن تََبّرُوُه ــْن ِديَاِرُك ــْم ِم يُْخِرُجوُك

] املمتحنــة: 8[.
وقــد اختلــف أهــل العلــم يف تفســريها، فقــال بعضهــم املعــين هبــا: الذيــن كانــوا 
آمنــوا مبكــة، ومل يهاجــروا فــأذن هللا للمؤمنــني بربهــم واإلحســان إليهــم، وإىل هــذا 
ذهــب جماهــد، وقــال آخــرون: عــين هبــا مــن غــري أهــل مكــة مــن مل يهاجــر، وقــال 
آخــرون: بــل عــين هبــا مــن مشــركي مكــة مــن مل يقاتــل املؤمنــني ومل خيرجوهــم مــن 
دايرهــم، ونســخ هللا ذلــك بعــد ابألمــر بقتاهلــم، ويــروى هــذا عــن قتــادة، وهنــاك مــن 
قــال: أهنــم أهــل العهــد الذيــن عاهــدوا رســول هللا  علــى تــرك القتــال، واملظاهــرة 
يف العــداوة، وهــم خزاعــة كانــوا عاهــدوا الرســول علــى أن ال يقاتلــوه وال خيرجــوه، 
فأمــر الرســول  ابلــرب والوفــاء إىل مــدة أجلهــم، وقــال جماهــد: هــي خمصوصــة 
يف الذيــن آمنــوا ومل يهاجــروا، وقيــل: يعــين بــه النســاء والصبيــان؛ ألهنــم ممــن ال 
يقاتــل، فــأذن هللا بربهــم، حــكاه بعــض املفســرين، وقــال أكثــر أهــل التأويــل: هــي 
حمكمــة)1(، وجــاء يف تفســري الطــربي بعــد أن ســاق اختــالف العلمــاء يف حتديــد 
املعــين ابآليــة الكرميــة: قــال: وأوىل األقــوال يف ذلــك ابلصــواب قــول مــن قــال: عــين 
بذلــك: ال ينهاكــم هللا عــن الذيــن مل يقاتلونكــم يف الديــن مــن مجيــع أصنــاف امللــل 
واألداين أن تربوهــم وتصلوهــم وتقســطوا إليهــم؛ ألن هللا عــز وجــل عــم بقولــه: 
ــْم  ــْم ِمــْن ِديَاِرُك ــْم يُْخِرُجوُك يــِن َولَ ــْم يَُقاتِلُوُكــْم ِفــي الّدِ ُ َعــِن اّلَِذيــَن لَ M اَل يَْنَهاُكــُم الّلَ
َ يُِحــّبُ اْلُمْقِســِطيَنL، مجيــع مــن كان ذلــك  أَْن تََبّرُوُهــْم َوتُْقِســطُوا ِإلَْيِهــْم ِإّنَ الّلَ
صفتــه، فلــم خيصــص بــه بعًضــا دون بعــض، وال معــى لقــول مــن قــال: ذلــك 
القرطــي، أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر )ت: 671هـــ(، اجلامــع ألحــكام القــرآن   )1(
) تفســري القرطــي(، حتقيــق: أمحــد الــربدوين وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب املصريــة – القاهــرة، 

ط2، 1384هـــ - 1964 م، ج18، ص 59. 
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منســوخ؛ ألن بــر املؤمــن أحــًدا مــن أهــل احلــرب ممــن بينــه وبينــه قرابــة نســب، أو ممــن ال 
قرابة بينهما وال نسب غري حمرم، وال منهي عنه إذا مل يكن يف ذلك داللة له أو ألهل 

احلــرب علــى عــورة ألهــل اإلســالم، أو تقويــة هلــم بكــراع أو ســالح)1(.
اتســًعا- التمســك ابهلويــة اإلســالمية: إن املســلم يتميــز عــن غــريه عقــدايًّ وســلوكيًّا، 
وعــدم التفريــط أبصــول العقيــدة، وال أبصــول اإلســالم ومبادئــه، وال أبمــر مــن األمــور 
املعلومة من الدين ابلضرورة، حتت مسمى احلوار أو التسامح والتعايش مع اآلخر)2(.

 عاشــًرا- أن ال يكون احلوار مع غري املســلمني وســيلة لعرض عقائدهم الباطلة، 
دون التنبيــه إىل مــا فيهــا مــن احنرافــات ختالــف العقيــدة اإلســالمية)3(.

املبحث الثالث: حقوق أهل الذِّمَّة يف الفكر اإلسالمي
الــي تتعلــق  الفقهيــة  الفقهــاء ومصنفاهتــم بكثــري مــن األحــكام  تزخــر كتــب 
حبقــوق أهــل الذِّمَّــة يف كنــف الدولــة اإلســالمية، ومــن تلــك احلقــوق واألحــكام– 

علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر-:
1- حريــة االعتقــاد والعبــادة: فقــد كفلــت الشــريعة اإلســالمية ألهــل الذِّمَّــة 
ممن يعيشــون يف رحاب الدولة اإلســالمية احلرية املطلقة فيما يعتقدون، فإن شــاء 
اســتنار بنــور اإلســالم، وإن شــاء بقــي علــى دينــه؛ ألن الديــن هــو إذعــان النفــس، 
ويســتحيل أن يكــون اإلذعــان ابإللــزام واإلكــراه والقســر، وإمنــا ابلبيــان والربهــان 
واحلجــة العقليــة، كمــا كفلــت هلــم حريــة أداء عباداهتــم دون أن تلزمهــم بعبــادة مــا، 
  طاملا أهنم ال يؤذون املسلمني وال يظاهرون عليهم، وسواء أقروا برسالة حممد
أم مل يقــروا)4(، قــال ابــن قدامــة: »وإذا ُأكــره علــى اإلســالم مــن ال جيــوز إكراهــه؛ 

الطــربي، أبــو جعفــر، حممــد بــن جريــر بــن يزيــد)ت: 310هـــ(، جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن،   )1(
احملقــق: أمحــد حممــد شــاكر، ط1، مؤسســة الرســالة،1420 هـــ - 2000 م، ج23، ص 321. 
اإلبراهيم، موســى، حوار احلضارات وطبيعة الصراع بني احلق والباطل: دراســة حتليلية على ضوء   )2(
مفهــوم الــوالء والــرباء يف اإلســالم، األردن، دار اإلعــالم، 1423هـــ/2003م، ) ط1(، ص246. 
احلســن، يوســف، احلــوار اإلســالمي املســيحي الفــرص والتحــدايت، أبــو ظــي اإلمــارات العربيــة   )3(

املتحــدة: منشــورات اجملمــع الثقــايف، ط1، 1997م، 425. 
احلســن، العالقــات الدوليــة يف القــرآن الكــرمي والســنة، األردن، مكتبــة النهضــة اإلســالمية-   )4(

 .26 1980م، 
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كالذمــي واملســتأمن فأســلم؛ مل يثبــت لــه حكــم اإلســالم حــى يوجــد منــه مــا يــدل 
علــى إســالمه طوًعــا«)1( فاإلســالم ال أيمــر النــاس ابلدخــول فيــه ابلقــوة أو حتــت 
بريــق الســيف، بــل يــرتك أمــر الدخــول فيــه إلرادة اإلنســان احلــرة، ولقناعتــه املطلقــة 
دون أن يتعــرض ألي أتثــري، أو ضغــط، أو إرغــام، فحريــة الفــرد يف االختيــار تعتــرب 

مــن أجلــى صــور االعــرتاف بــه يف الدولــة اإلســالمية)2(.
وقــد بلــور هــذه املنهجيــة الراقيــة يف الدعــوة إىل هللا صاحــب الشــريعة- حممــد 
- بطريقة تعامله مع أهل الذِّمَّة، أبن أقام معهم املعاهدات واملواثيق الي تكفل 

هلــم حريــة املعتقــد، وممارســة طقوســهم الدينيــة، واحملافظــة علــى أماكــن عبادهتــم، 
وضمــان حريــة الفكــر والتعلــم)3(، يقــول أبــو الوليــد الباجــي: »إن أهــل الذِّمَّــة يقــرون 
علــى دينهــم، ويكونــون مــن دينهــم علــى مــا كانــوا عليــه، ال مينعــون مــن شــيء منــه 
يف ابطــن أمرهــم، وإمنــا مينعــون مــن إظهــاره يف احملافــل واألســواق، وأن ال حيدثــوا 
كنيســة يف مدينــة إســالمية مل يكــن هلــم فيهــا كنيســة مــن قبــل، وذلــك ملــا يف اإلظهــار 
واإلحــداث مــن حتــدي الشــعور اإلســالمي؛ ممــا قــد يــؤدي إىل فتنــة واضطــراب«)4(.

2-احلــق يف املســاواة: وهــذا مبــدأ إســالمي أصيــل، يقــرر ذلــك مــا جــاء يف حمكــم 
التنزيــل: M يـَـا أَّيَُهــا الّنَــاُس اتَُّقــوا َربـَُّكــُم اّلـَـِذي َخلََقُكــْم ِمــْن نَْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخلـَـَق ِمْنَها 
ــِه َواأْلَْرَحــاَم  َ اّلَــِذي تََســاَءلُوَن بِ َزْوَجَهــا َوبَــّثَ ِمْنُهَمــا ِرَجــااًل َكِثيــرًا َونَِســاًء َواتَُّقــوا الّلَ
ــا Lٍّ ] النســاء: 1[، وقــد أكــدت الســنة النبويــة املطهــرة  ــْم َرِقيًب َ َكاَن َعلَيـُْك ِإّنَ الّلَ
، َواَل ِلَعَجِمــيٍّ َعلَــى  هــذا املعــى، فيقــول: »َأاَل اَل َفْضــَل ِلَعــَريبٍّ َعلَــى َعَجِمــيٍّ
، َواَل َأمْحَــَر َعلَــى َأْســَوَد، َواَل َأْســَوَد َعلَــى َأمْحَــَر، ِإالَّ اِبلتَـّْقــَوى أَبـَلَّْغــُت«)5(،  َعــَريبٍّ
ابــن قدامــة، أبــو حممــد عبــد هللا بــن أمحــد، املغــين، مكتبــة القاهــرة، 1388هـــ - 1968م،   )1(
23/9، البهــويت، منصــور بــن يونــس، كشــاف القنــاع عــن مــن اإلقنــاع، بــريوت، دار الكتــب 

 .180/6 العلميــة، 
القرضــاوي، يوســف، غــري املســلمني يف اجملتمــع اإلســالمي، بــريوت، مؤسســة الرســالة، ط2،   )2(
1983م، 20، اهلــدابن، إبراهيــم، املواطنــة: بــني الشــريعة اإلســالمية والقوانــني الوضعيــة، مصــر، 

جملــة البحــوث املاليــة والتجارية،جامعــة بــور ســعيد،2011م،العدد: )1(، 210. 
العمري، اآلخر من منظور إسالمي العالقات الدولية، 72.   )3(

الباجــي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف، املنتقــى شــرح املوطــأ، مصــر، مطبعــة الســعادة، ط1،   )4(
1332 هـــ -1913م، 178/2. 

تقدم خترجيه.   )5(
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فجعلــت الشــريعة أســاس التمايــز بــني النــاس التقــوى، والشــريعة اإلســالمية إذ تقــر 
ابملســاواة بــني النــاس فإهنــا ال ترمــي إىل إزالــة مظاهــر التفرقــة علــى أســاس اجلنــس، 
أو اللغــة، أو العقيــدة، أو اللــون، أو غــري ذلــك مــن االعتبــارات والتمايــزات، وإمنــا 
تطمــح إىل حتقيــق العدالــة واملســاواة التامــة بــني األفــراد يف احلقــوق والواجبــات، 
وإزالــة  السياســية،  واحلقــوق  العامــة،  املســؤوليات  والقضــاء، ويف  القانــون  وأمــام 
مظاهــر التمييــز بــني أفــراد اجملتمــع، كمــا هتــدف إىل إاتحــة الفرصــة يف املشــاركة 
الفاعلــة يف مؤسســات احلكــم بصــورة متســاوية)1(، يقــول وهبــة الزحيلــي: »إن مبــدأ 
املســاواة يف اإلســالم عــام شــامل دون قيــود، وال اســتثناءات، وأســاس يف نظــام 
احلكــم اإلســالمي ... فقــررت الشــريعة املســاواة التامــة يف احلقــوق، والواجبــات، 
وأمــام القانــون والقضــاء ويف املســؤوليات العامــة، واحلقــوق السياســية بــني األفــراد، 
واجلماعات، واألجناس، وبني احلاكمني واحملكومني، ال فضل لرجل على آخر إال 
ابلتقــوى، والعمــل الصــاحل، ودون تفرقــة بســبب اجلنــس، أو اللــون، أو الطبقــة؛ أي 
يف الغى والفقر، أو القوة والضعف، أو احلسب والنسب«)2(، وهكذا فإن املساواة 
بــني النــاس تعتــرب واحــدة مــن املرتكــزات اجلوهريــة للحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة ممــن يقيمون 
علــى إقليمهــا، شــريطة التزامهــم أبحــكام اإلســالم الــي ُتطبــق علــى املســلمني؛ ألهنــم 
مبقتضــى عقــد الذِّمَّــة صــاروا حيملــون جنســية الدولــة اإلســالمية، فعليهم أن يتقيــدوا 
بقوانينهــا الــي ال متــس عقائدهــم وحريتهــم الدينيــة دون أن يتعــرض هلــم يف ذلــك 

إببطــال وال عتــاب)3(.
وأتكيــًدا هلــذا النهــج فقــد أعطــت الشــريعة اإلســالمية أهــل الذِّمَّــة احلريــة التامــة 
إىل  اللجــوء  يف  أمامهــم  الســبيل  وفتحــت  اخلاصــة،  حماكمهــم  يف  التقاضــي  يف 
القضــاء اإلســالمي مــى رغبــوا يف ذلــك طواعيــة؛ لعلمهــم األكيــد بعدالــة الشــريعة، 
اهلــدابن، املواطنــة: بــني الشــريعة اإلســالمية والقوانــني الوضعيــة، 210، ســعيد، عبــد هللا حســن   )1(
غــري  ماجســتري  رســالة  الســودان،  مقارنــة،  فقهيــة  واملواطن«دراســة  الوطــن  مفهــوم  عبــد هللا، 

منشــورة، جامعــة أم درمــان اإلســالمية، 2007م، 46-45. 
وأهــم  املذهبيــة  واآلراء  الشــرعية  لألدلــة  الشــامل  وأدلتــه:  اإلســالمي  الفقــه  وهبــة،  الزحيلــي،   )2(
ط12،  الفكــر،  دار  دمشــق،  وخترجيهــا،  النبويــة  األحاديــث  وحتقيــق  الفقهيــة  النظــرايت 

 .6415 /8
القرضاوي، غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي، 39.   )3(



139 جملة املرقاة السنة الثانية جملد2 العدد الثاين 1440ه/2019م

ــنَّة أن يــرد أهــل  وعدالــة تشــريعاهتا وأحكامهــا، ويف هــذا يقــول الزهــري: مضــت السُّ
الذِّمَّــة يف حقوقهــم، ومعامالهتــم، ومواريثهــم إىل أهــل دينهــم، إال أن أيتــوا راغبــني 
يف حكمنا، فيحكم بينهم بكتاب هللا، وإن حتاكم أهل الذِّمَّة إىل حاكم املسلمني، 
ورضــي اخلصمــان بــه مجيعــاً، فــال حيكــم بينهمــا إال برضــا مــن أســاقفهما، فــإن كــره 
ذلك أساقفهم فال حيكم بينهم، وكذلك إن رضي األساقفة ومل يرَض اخلصمان أو 
أحدمهــا مل حيكــم بينهمــا)1(، وعلــى هــذا قــد انعقــد اإلمجــاع، يقــول ابــن حــزم: »واتفقوا 
علــى أنــه-أي القاضــي-إن حكــم بــني الذميــني الراضيــني حبكمــه مــع رضــا حــكام 

أهــل ديــن ذينــك الذميــني أن ذلــك لــه، وأنــه حيكــم مبــا أوجبــه ديــن اإلســالم«)2(.
3-احلــق يف العدالــة، فــإذا أجلنــا النظــر يف نصــوص القــرآن الكــرمي والســنة املطهــرة 
فإننــا جنــد أن هنــاك كثــريًا مــن اآلايت القرآنيــة، واألحاديــث النبويــة الــي جــاءت؛ 
لتجســد معــاين العدالــة، ومقتضياهتــا، وحتــذر مــن نقيضهــا، فمــن نصــوص القــرآن 
َ يَْأُمــُر بِاْلَعــْدِل َواْلِْحَســاِن َوِإيتـَـاِء ِذي اْلُقْربـَـى َويَْنَهــى  الكــرمي، قولــه تعــاىل: Mِإّنَ الّلَ
ــُروَن L ]النحــل: 90[،  َعــِن اْلَفْحَشــاِء َواْلُمنـَْكــِر َواْلَبْغــِي يَِعظُُكــْم لََعلَُّكــْم تََذّكَ
ــَد تَْوِكيِدَهــا  ِ ِإَذا َعاَهْدتـُـْم َواَل تَْنُقُضــوا اأْلَْيَمــاَن بَْع ــِد الّلَ ــوا بَِعْه وقولــه تعــاىل: Mَوأَْوفُ
ــوَنL ]النحــل: 90[، فقــد  ــا تَْفَعلُ ــُم َم َ يَْعلَ ــاًل ِإّنَ الّلَ ــْم َكِفي َ َعلَيـُْك ــُم الّلَ ــْد َجَعْلتُ َوَق
أمــر هللا ابلعــدل والوفــاء مــع اجلميــع؛ أايً كانــت أصنافهــم وأشــكاهلم، فالعدالــة هــي 
امليــزان املســتقيم الــذي حيــدد العالقــات بــني النــاس يف حــال الســلم واحلــرب علــى 
الســواء، ففــي الســلم يكــون حســن اجلــوار قائًمــا علــى العــدل، ويف احلــرب يكــون 

الباعــث عليهــا العــدل)3(.
العيــين، أبــو حممــود بــن أمحــد بــن موســى، عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، بــريوت، دار   )1(

إحيــاء الــرتاث العــريب، 294/23. 
ابــن حــزم، أبــو حممــد علــي بــن أمحــد، مراتــب اإلمجــاع يف العبــادات واملعامــالت واالعتقــادات،   )2(
بــريوت، دار الكتــب العلميــة، 50، ابــن القطــان، أبــو احلســن علــي بــن حممــد، اإلقنــاع يف 
مســائل اإلمجــاع، حتقيــق: حســن فــوزي الصعيــدي، الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنشــر، ط1، 

1424هـــ - 2004م، 145/2. 
منــه يف اإلســالم-موقع وزارة  الرمحــن، نظــرة يف مفهــوم اإلرهــاب واملوقــف  املطــرودي، عبــد   )3(
 www. al. aslam.( الشــئون اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد علــي الشــبكة الدوليــة

 .39 الســعودية،   ،)com
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وقــد اســتحثت الســنة النبويــة املســلمني علــى العدالــة مــع اخللــق مجيًعــا، ويف 
هــذا يقــول الرســول : »ِإّنَ اْلُمْقِســِطيَن ِعْنــَد الِل َعلـَـى َمَنابِــَر ِمــْن نـُـوٍر، َعــْن يَِميــِن 
ْحَمــِن ، َوِكْلتـَـا يََدْيــِه يَِميــٌن، اّلَِذيــَن يَْعِدلـُـوَن ِفــي ُحْكِمِهــْم َوأَْهِليِهــْم َوَمــا َولـُـوا«)1(. الّرَ

ويف ســبيل حتقيــق هــذا املبــدأ العظيــم، فقــد أمــر هللا إقامــة العــدل بــني النــّاس 
ومعتقداهتــم،  وألواهنــم،  وأقوامهــم،  وأعراقهــم،  أجناســهم،  عــن  النظّــر  بصــرف 
ولغاهتــم؛ ليتحّقــق هلــم بذلــك األمــن، واالطمئنــان)2(، ويف ذلــك جتســيد ألرقــى 
صــور التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة والتعايــش معهــم، يف حــني أننــا نــرى كثــريًا مــن الــدول 
غــري اإلســالمية ال تتعامــل مــع املســلمني الذيــن يعيشــون علــى أراضيهــا مبقتضــى 
العدالــة، بــل إهنــا تفــرق ومتايــز يف كثــري مــن األحيــان بــني املواطــن األصلــي الــذي 
ينحــدر مــن أصوهلــم، وبــني املواطــن )املســلم( الــذي حيمــل جنســية تلــك الــدول.

3-احلقــوق السياســية: أعطــت الشــريعة اإلســالمية أهــل الذِّمَّــة احلــق يف تــويل 
الوظائــف العامــة)3(- علــى تفصيــل عنــد العلمــاء، فهنــاك رســائل علميــة تناولتهــا- 
مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب اإلمــارة، ابب فضيلــة اإلمــام العــادل وعقوبــة اجلائــر واحلــث علــى   )1(

الرفــق ابلرعيــة والنهــي عــن إدخــال املشــقة عليهــم، 3/ 1458، حديــث رقــم: ) 1827(. 
املنجــد، صــالح الديــن، اجملتمــع اإلســالمي يف ظــل العدالــة، بــريوت، دار الكتــاب اجلديــد،   )2(

 .21-15 1976م،  ط3، 
ماعدا اإلمامة العظمى أو رائسة الدولة اإلسالمية أو قيادة اجليوش اإلسالمية )إمارة اجليش اإلسالمي(   )3(
أو واليــة الصدقــات- شــريطة أن يكــون مســلًما، عــداًل، عاملــاً أبحــكام الــزكاة إن كان مــن عمــال 
التفويض- أو القضاء بني املسلمني ابإلمجاع ما عدا عند احلنفية يف القضاء إذ أجازوا تعيني الذمي 
قاضيًــا علــى أهــل الذِّمَّــة، انظــر: املــاوردي، أبــو احلســن علــي بــن حممــد، األحــكام الســلطانية، القاهــرة، 
دار احلديث، 15، و 111، احلطاب، أبو عبد هللا حممد ابن حممد بن عبد الرمحن، مواهب اجلليل 
يف شرح خمتصر الشيخ خليل، دار الفكر، ط3، 1412هـ-1992م، 6/ 87، ابن رشد)احلفيد(، 
أبو الوليد حممد بن أمحد، بداية اجملتهد و هناية املقتصد، القاهرة، دار احلديث، 1425هـ-2004م، 
243/4، الشربيين، حممد ابن أمحد، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، دار الكتب العلمية، 
ط1، 1415هـــ - 1994م، 262/6، البهــويت، كشــاف القنــاع، 295/6، ابــن قدامــة، املغــين، 
36/10، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز، رد احملتار على الدر املختار)حاشية ابن 
عابديــن، بــريوت، دار الفكــر، ط2، 1412هـــ- 1992م، 355/5، الزيلعــي، أبــو عمــر عثمــان بــن 
علي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، القاهرة، املطبعة الكربى األمريية، ط1، 1313هـ، 224/4، 
املاوردي، احلاوي الكبري، 158/16، الروايين، أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل، حبر املذهب يف 
فروع املذهب الشافعي، حتقيق طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط1، 2009م، 157/11، 
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واختلفــوا يف توليتهــم مــا ليــس مــن قبيــل الــوالايت العامــة، ففريــق يــرى عــدم جــواز 
تــويل غــري املســلمني؛ ألي وظيفــة يف الدولــة اإلســالمية مطلًقــا)1(.

الفــراء، أبــو يعلــى حممــد بــن احلســني، األحــكام الســلطانية، صححــه وعلــق عليــه حممــد حامــد الفقــي، 
بريوت، دار الكتب العلمية، ط2، 1421هـ- 2000م، 115، إال أن بعض املعاصرين قد خالفوا 
هذا اإلمجاع منهم: حممد العوا، وعلي مجعة. يُراجع التسجيل التليفزيوين حملمد سليم العوا على موقع 
يوتيــوب، عنــوان الرابــط: youtube. com/watch?v=HL57DYJyD8k، ويظهــر أن العــوا عــدل عــن 
رأيــه يف كتابــه )يف النظــام السياســي للدولــة اإلســالمية( حيــث يقــول فيــه: )أمــا حــق تــويل رائســة الدولــة 
فهــو مقيــد بشــرط اإلســالم طبًعــا(. انظــر: العــوا، يف النظــام السياســي للدولــة اإلســالمية، 79-78، 
Boswtol. com/religion/fatwas/12/ :يُراجع أيضاً التســجيل التليفزيوين لعلي مجعة، عنوان الرابط

March/13/109552، وقــد اســتدل أصحــاب هــذا القــول أبدلــة، منهــا: 

1 يف زمننــا املعاصــر انتهــى عقــد الذِّمَّــة بســقوط اخلالفــة اإلســالمية، فــال ترتتــب عليــه آاثره، بــل   
تصبــح كأن مل تكــن ويتســاوى غــري املســلم مــع املســلم يف الدولــة اإلســالمية، وكمــا أن للمســلم 

الرتشــح للرائســة فــإن لغــري املســلم ذلــك؛ لتســاويهم يف املواطنــة. 
2 قياًسا على دخول غري املسلمني اجليش، وتوليهم قيادته.   

3 قالوا: إن املعترب فيمن يتوىل رائسة الدول الكفاءة، فال فرق بني مسلم وغريه.   
وقــد أُجيــب عــن تلــك األدلــة: إن القــول أبن عقــد الذِّمَّــة قــد انتهــى بســقوط اخلالفــة، فــإن هــذا   
احلكــم مناقــض ألحــكام الشــريعة، ويرتتــب عليــه تبعــات كثــرية، منهــا: انتفــاء عصمتهــم وإابحــة 
دمائهــم، أمــا القــول ابلقيــاس علــى قيــادة اجليــش؛ فــإن يف ذلــك خمالفــة ألحــكام الشــريعة كذلــك 
ابعتبار قيادة اجليش وظيفة دينية، وأما القول أبن املعيار الكفاءة فنحن نسلم لكم بضرورة تويل 
الكــفء إال أن هــذا الشــرط يــدور بــني املســلمني فيمــا بينهــم أضــف إىل ذلــك أن الديــن يُعــد مــن 
أعلــى معايــري الكفــاءة. انظــر: أبــو دالل، أمحــد ابســم، احلقــوق السياســية لغــري املســلمني يف الفقــه 

اإلســالمي، فلســطني، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، اجلامعــة اإلســالمية، 2015م، 54. 
وممــن قــال هبــذا اجلصــاص مــن احلنفيــة. اجلصــاص، أبــو بكــر أمحــد بــن علــي، أحــكام القــرآن،   )1(
حتقيــق عبــد الســالم حممــد علــي شــاهني، بــريوت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1415هـــ-

1994م، 11/2-12، وأخــذ هبــذا كذلــك القرطــي مــن املالكيــة، ينظــر: القرطــي، اجلامــع 
ألحــكام القــرآن، 4/ 178، 180، وممــن قــال بــه أبــو أُمامــة بــن النقــاش مــن الشــافعية. ابــن 
ــة، حتقيــق ســيد كســروي،  النقــاش، أبــو أمامــة حممــد بــن علــي، املذمــة يف اســتعمال أهــل الذِّمَّ
بــريوت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1422هـــ- 2002م، 256-327، وقــال بــه كذلــك 
أيــوب، أحــكام أهــل الذِّمَّــة،  ابــن  بــن أيب بكــر  ابــن القيــم، حممــد  القيــم مــن احلنابلــة.  ابــن 
حتقيــق يوســف بــن أمحــد البكــري وشــاكر بــن توفيــق العــاروري، الدمــام، رمــادي للنشــر، ط1، 
1418هـــ - 1997م، 499/1. ابــن مفلــح، أبــو عبــد هللا مشــس الديــن حممــد بــن حممــد، 
بــريوت، مؤسســة  القيــام،  الشــرعية واملنــح املرعيــة، حتقيــق شــعيب األرانؤوط وعمــر  اآلداب 

 .451-444/2 1417هـــ-1996،  ط2،  الرســالة، 
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وذهــب فريــق اثن إىل جــواز تــويل غــري املســلمني مجيــع الوظائــف، أو املناصــب 
يف الدولــة اإلســالمية، مــا عــدا املناصــب الرئيســية الــي تقــدم اتفــاق العلمــاء علــى 
حرمــة توليهــم إايهــا، وقــد أخــذ هبــذا كوكبــة كبــرية مــن الباحثــني املعاصرين)1(،وهنــاك 
فريــق اثلــث، قالــوا: بعــدم جــواز تــويل غــري املســلم ألي منصــب، أو وظيفــة يف 
الدولــة اإلســالمية، إال مــا كان مــن الوظائــف غــري املهمــة، وبشــروط)2(،)3(، ومــن 
مجلــة حقوقهــم السياســية الــي كفلتهــا هلــم الشــريعة اإلســالمية يف رحــاب الدولــة 
اإلســالمية، احلــق يف االنتخــاب)4( والرتشــح)5(، حيــث اتفــق العلمــاء علــى جــواز 
ويوســف  الفاروقــي،  وإمساعيــل  زيــدان،  الكــرمي  وعبــد  املــودودي،  األعلــى  أبــو  هــؤالء:  مــن   )1(
القرضاوي. انظر -على الرتتيب-: املودودي، أبو األعلى، نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة 
والقانــون والدســتور، نقلــه إىل العربيــة جليــل حســن اإلصالحــي، راجــع الرتمجــة وصححهــا 
مســعود النــدوي وحممــد عاصــم احلــداد، دمشــق، دار الفكــر، ط2، 1967م، 363-362، 
زيــدان، عبــد الكــرمي، أحــكام الذميــني واملســتأمنني يف دار اإلســالم، بــريوت، مؤسســة الرســالة، 
1982م، 78-79، الفاروقي، إمساعيل، حقوق غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية: األوجه 
االجتماعيــة والثقافيــة، مصــر، جملــة املســلم املعاصــر، 1981م، العــدد: )26(، 36-35، 

القرضــاوي، غــري املســلمني يف اجملتمــع اإلســالمي، 22. 
وهي على النحو اآليت:  )2(

أن تكون هناك ضرورة حقيقة يف املسلمني إىل ذلك.   
أن ال يكون املنصب الذي يتواله غري املسلم جيعله مقدرًا أو حمرتًما عند املسلمني.   

أن ال يكون املنصب فيه كشف ألمور املسلمني الداخلية الي خيشى أن يفشوها إىل األعداء   
مــن أهــل احلــرب. 

وممــن قــال بــه ابــن اهلمــام، و ابــن كثــري مــن الشــافعية، وأبــو النجــا مــن احلنابلــة، انظــر -علــى   )3(
الرتتيــب: ابــن اهلمــام، حممــد بــن عبــد الواحــد السيواســي، فتــح القديــر، دار الفكــر، 62-60/6، 
ابــن كثــري، أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر، تفســري القــرآن العظيــم، بــريوت، دار املعرفــة، ط1، 
1407هـــ / 1987م، 2/ 92-93، احلجــاوي، شــرف الديــن، موســى بــن أمحــد بــن موســى، 
اإلقنــاع يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، حتقيــق عبــد اللطيــف حممــد موســى الســبكي، بــريوت، دار 

املعرفــة، 52/2-53، وقــد اتبعــه البهــويت. انظــر: البهــويت، كشــاف القنــاع، 3 /139. 
االنتخــاب: لغــة: انتخــب الشــيء: اختــاره، وخنبــة القــوم وخنبتهــم: خيارهــم. ابــن منظــور، لســان   )4(
العــرب، 751/1-752، حــرف البــاء، فصــل النــون. أمــا االنتخــاب اصطالًحــا فهــو: عمليــة 
اختيــار مــن قبــل املواطنــني الذيــن تتوافــر فيهــم شــروط االنتخــاب ملــن ينــوب عنهــم يف ممارســة 

الســلطة. ينظــر: العنبكــي، طــه محيــد، حــق االنتخــاب، العــراق، اجلامعــة املســتنصرية، 11. 
ــل؛ ويقــال: فــالن يرشــح  الرتشــح: لغــة: الرتبيــة والتهيئــة للشــيء، ورشــح لألمــر: ُريبِّ لــه وأُهِّ  )5(
للخالفــة إذا ُجعــل ويل العهــد. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 450/2، حــرف اجليــم، 
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الدنيويــة يف  األمــور  البلديــة، ويف  اجملالــس  انتخــاب  املســلمني يف  غــري  مشــاركة 
رحــاب الدولــة اإلســالمية، واختلفــوا يف مشــاركتهم يف انتخــاب رئيــس الدولــة، 
واجملالــس النيابيــة، فقــد ذهــب بعــض العلمــاء إىل جــواز مشــاركتهم يف االنتخــاب 
والرتشــح للمجالــس النيابيــة)1(، يف حــني أن فريًقــا اثنيًــا قالــوا: بعــدم جــواز ذلــك)2(.

وإبنعــام النظــر فيمــا تقــدم جنــد مبــا ال يــدع جمــااًل للشــك أن اإلســالم بلــغ شــأاًن 
بعيًدا يف حتقيق التعايش الســلمي مع أهل الذِّمَّة، واحرتامهم، ومنحهم حقوقهم، 
وهــذا دليــل علــى أن املســلمني بطبيعــة دينهــم، وتعاليــم شــريعتهم أمــة مــربَّأة مــن 

الضغائــن الدينيــة، والتعصبــات املذهبيــة)3(.
املبحث اخلامس: أثر احلوار مع أهل الذِّمَّة يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب

بعد أن فرغنا من احلديث حول مفهوم احلوار مع أهل الذِّمَّة، والتأصيل الشرعي 
لــه، وضوابــط فتــح قنــوات احلــوار معهــم، ومــا يســتحقونه مــن حقــوق يف رحــاب الدولــة 
اإلسالمية؛ فإننا نستطيع اجلزم أبن هلذه املنهجية الفريدة األثر البالغ يف معاجلة ظاهرة 
اإلرهاب، وجتفيف منابعه، وقطع كل السبل املؤدية إليه، من خالل تفنيد الشبهات 
الي حتوم حول اإلسالم لديهم، فكثري منهم من يبلغه اإلسالم، ومينعهم منه شبهات 

حتول بينهم وبينه، فيحتاجون إىل إجاابت شافية عليها)4(.
فصــل الــراء املهملــة. أمــا الرتشــح اصطالًحــا فهــو: إبــداء الناخــب لرغبتــه الصرحيــة يف املشــاركة 
يف احليــاة السياســية؛ لغــرض تــويل مناصــب حمليــة، أو وطنيــة نيابيــة، أو رائســية. ينظــر: عباســي، 
ســهام، ضمــاانت وآليــات محايــة حــق الرتشــح يف املواثيــق الدوليــة واملنظومــة التشــريعية اجلزائريــة، 

اجلزائــر، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة احلــاج خلضــر ابتنــة، 2014م، 6. 
وممــن قــال هبــذا عبــد الكــرمي زيــدان، فريــد عبــد اخلالــق، فهمــي هويــدي وحممــد العــوا. انظــر:   )1(
زيــدان، أحــكام الذميــني، 84، عبــد اخلالــق، فريــد، يف الفقــه السياســي اإلســالمي-مبادئ 
1998م،170- ط1،  الشــروق،  دار  القاهــرة،  املســاواة-،  العــدل،  الشــورى،  دســتورية: 
172، هويــدي، فهمــي، مواطنــون ال ذميــون، القاهــرة، دار الشــروق، ط3، 1999م،123-

124،العــوا، يف النظــام السياســي للدولــة اإلســالمية، ص79-78. 
الذِّمَّــة، كتــاب  أهــل  أبــو األعلــى، حقــوق  املــودودي،  املــودودي.  أبــو األعلــى  وإليــه ذهــب   )2(

 .33-32 واعيــة،  إســالمية  طالئــع  حنــو  املختــار: 
حممد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، دار املعرفة، 1971م، 288/1.   )3(

ابــن تيميــة، أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم )ت: 728هـــ(، اجلــواب الصحيــح ملــن بــدل ديــن   )4(
املســيح، حتقيــق: علــي بــن حســن - عبــد العزيــز بــن إبراهيــم - محــدان بــن حممــد، الســعودية: 

دار العاصمــة، ط2، 1419هـــ / 1999م، 98/1. 
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وهــذا يقــودان إىل احلديــث عــن ضــرورة تفعيــل لغــة احلــوار معهــم؛ بغيــة الوصــول 
لبعــض  هنائيــة  تعريفــات  صياغــة  علــى  أمجــع  العــامل  ومــع  معهــم،  توافقــات  إىل 
املصطلحــات؛ حــى ال تبقــى مائعــة تتداخــل األهــواء واأليدلوجيــات يف رمسهــا، 
مثــل مصطلــح اإلرهــاب، والتطــرف، واألصوليــة؛ مــن أجــل اختــاذ مواقــف مشــرتكة 
إزاءهــا، وحماولــة التصــدي للمتالعبــني هبــا؛ لتحقيــق سياســاهتم اخلبيثــة، ابلتأكيــد 
على أنه دين الســالم والســماحة، وأنه جرم وحرم كل مظاهر اإلرهاب، وأنواعه، 
ومساهــا ابســم فريــد، وهــو الفســاد يف األرض، فاإلرهــاب ليــس مــن نتــاج الديــن، 
كمــا حيــاول أن يلبــس أو يصــور الغــرب، وإمنــا هــو انتــج عــن قصــور يف فهــم حقيقــة 

الديــن، واملمارســات اخلطــأ للّتديــن.
كمــا أن جعــل اإلســالم احلــوار مــع أهــل الذِّمَّــة غايــة وهدفًــا لــه أثــر فعــال يف 
معاجلــة ظاهــرة اإلرهــاب مــن خــالل حتقيــق التــوازن يف احليــاة اإلنســانية؛ للوصــول إىل 
التعايــش يف ســالم، ومبعــزل عــن الشــقاق، والنــزاع، والصــراع، واحلــروب، واإلرهــاب، 
فدعوة اإلســالم للحوار مع أهل الذِّمَّة أتيت يف إطار محاية اإلنســان لذاته، وهتيئته؛ 
ليقــوم بوظيفتــه الــي أانطهــا هللا بــه بعمــارة األرض، وخالفــة هللا، وعبادتــه ابلعلــم 
النافــع، واإلميــان الصــادق، والعمــل الصــاحل، والتواصــي ابحلــق والصــرب مبعــزل عــن 
النزعات املادية واالستغاللية الي تدعو إليها كثري من الثقافات واحلضارات احلديثة 
والقدميــة، والــي جعلــت الثــروات املاديــة، ومظاهــر القــوة االقتصاديــة، والعســكرية هي 

أســاس عمــارة األرض والكــون، وأن حتميــة الصــراع تكــون علــى هــذه األســس.
ويف هــذا اإلطــار الراقــي مــن الفهــم والنظــرة الشــمولية جــاءت دعــوة اإلســالم 
إىل التفاهــم حــول العيــش الواحــد، الــذي يعــين مشــاركة مجيــع أبنــاء الوطــن بقطــع 
النظــر عــن داينتهــم، وانتماءاهتــم يف محــل مهــوم الوطــن، واإلســهام يف تقدمــه ومنائــه، 
وحتقيــق املصــاحل العليــا للدولــة، الــي ال تتحقــق إال ابلتحــاور والتعاقــد معهــم عليهــا، 
كمــا فعــل الرســول  مــع يهــود املدينــة، ومــع نصــارى جنــران، ممــا يؤكــد إنســانية 
اإلســالم وعامليتــه، وأن مقــدار مــا ينضــوي يف تعاليمــه وأحكامــه مــن قيــم إنســانية 
راقيــة تؤكــد علــى حضاريــة الديــن اإلســالمي، وحتضُّــر الدولــة اإلســالمية مــن خــالل 
كيفيــة تعاملهــا مــع أهــل الذِّمَّــة ممــن يشــاركون املســلمني احلضــارة والوطــن، حبيــث 
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يصبحون من ِعداد املواطنني، ويرتبطون ابلدولة اإلســالمية برابط الوالء والتبعية، 
ويتمتعــون ابحلقــوق كافــة ضمــن مواثيــق وعهــود؛ لتنصهــر بعــد ذلــك مجيــع أشــكال 
التبعيــة األخــرى)1(، والشــريعة اإلســالمية بذلــك تكــون قــد بلغــت شــأانً بعيــًدا يف 
ــة، وهــذا دليــل علــى أن املســلمني »بطبيعــة دينهــم وبتعاليــم  احلــوار مــع أهــل الذِّمَّ
كتاهبــم أمــة منزهــة مــن األحقــاد الدينيــة، والتعصبــات املذهبيــة، أليــس مــن املدهــش 
أن جند يف اتريخ األداين أمة شــديدة البطش، قوية الســلطان، متماســكة القوى، 
مغرمــة بعقيدهتــا، تعامــل األمــم الــي ختالفهــا يف الديــن معاملــة قصــر عنهــا ورثــة 

الكتــب الســماوية القدميــة، وحفظــة املدينــة اإلنســانية العتيقــة«)2(.
يقــول )آدم متــز( -املستشــرق األملــاين- بعــد أن ســاق مقارنــة بــني اإلمرباطوريــة 
اإلســالمية وبــني أورواب: »بــل كان وجــود النصــارى بــني املســلمني ســبًبا؛ لظهــور 
مبــادئ التســامح عنــد املســيحيني، الــي ينــادي هبــا املصلحــون احملدثــون، وكانــت 
احلاجــة إىل املعيشــة املشــرتكة، ومــا ينبغــي أن يكــون مــن وفــاق، ممــا أوجــد أول 
األمــر نوًعــا مــن التســامح، الــذي مل يكــن معروفًــا يف أورواب يف العصــور الوســطى، 
ومظهــر هــذا التســامح نشــوء علــم مقارنــة األداين؛ أي دراســة امللــل والنحــل علــى 
اختالفهــا، واإلقبــال علــى هــذا العلــم بشــغف عظيــم«)3(، ويف ترســيخ هــذا الشــعور 

ســد لــكل املســارب ملــن تســول هلــم أنفســهم القيــام أبعمــال إرهابيــة.
والشــريعة اإلســالمية إذ تقــرر الكثــري مــن األحــكام اخلاصــة أبهــل الذِّمَّــة، والــي 
تقــدم أن بيَـّنَّــا طرفًــا منهــا؛ كاحلــق يف حريــة االعتقــاد، وحريّــة ممارســة شــعائرهم 
الّدينيّــة، وعباداهتــم، واحملافظــة علــى أماكنهــا مــن التخريــب أو االعتــداء، ســواء 
يف حالــي الّســلم أو احلــرب)4(؛ فإهنــا بذلــك تشــكل احلاضنــة الــي يتــم مــن خالهلــا 
مــا  هلــم  أبن  الذِّمَّــة  أهــل  يشــعر  فحــني  املشــاعر)5(،  وتوحيــد  القلــوب،  ترويــض 

العريب، حممد ممدوح، دولة الرسول يف املدينة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 1988م، 254.   )1(
حممد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، دار املعرفة، 1979م، 288/1   )2(

القيم احلضارة اإلسالمية، 75/1.   )3(
برقــان، ابراهيــم حممــد خالــد، حقــوق اإلنســان يف اإلســالم خصائصهــا وجماالهتــا، األردن، اجمللــة   )4(
األردنيــة يف الدراســات اإلســالمية – جامعــة آل البيــت، 2014م، اجمللــد )10(، العــدد: ) 4(، 17. 

عمارة، حممد، يف املسألة القبطية: حقائق وأوهام، القاهرة، مكتبة الشروق، ط1، 2001م، 9.   )5(
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للمســلمني، وعليهــم مثــل الــذي عليهــم إال يف أشــياء يســرية اســتثنتها الشــريعة، 
فالشــريعة مبــا احتــوت مــن أحــكام، وتشــريعات، وتوجيهــات حتــرم التعــرض أبي 
شــكل، أو صــورة هلــم يف أنفســهم، وأمواهلــم، وأعراضهــم، ويف هــذا يقــول الرســول 
: »مــن قتــل نفــس معاهــد مل يــذق رائحــة اجلنــة، وإن رحيهــا يوجــد مــن مســرية 
أربعني عاًما«)1(، ويقول أيًضا: »َأال َمْن ظََلَم ُمَعاِهًدا، أَْو انـْتـََقَصُه، أَْو َكلََّفُه فـَْوَق 
طَاقَِتِه، أَْو َأَخَذ ِمْنُه َشيـًْئا ِبَغرْيِ ِطيِب نـَْفٍس، فََأاَن َحِجيُجُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة«)2(، بل إن 
جمــرد قــذف أحدهــم يعتــرب كبــرية مــن الكبائــر يف عــرف كثــري مــن الفقهــاء، وال يقــف 
ســراين العمــل هبــذه التشــريعات ومثيالهتــا إال أن يعلــن أهــل الذِّمَّــة احلــرب علــى 
املسلمني، أو يقاتلوهم، أو يبدر منهم ما يسيء لإسالم واملسلمني)3(، يقول القرايف: 
»إن عقــد الذِّمَّــة يوجــب حقوقًــا علينــا هلــم؛ ألهنــم يف جــواران، ويف خفارتنــا، وذمــة هللا، 
وذمــة رســوله ، وديــن اإلســالم، فمــن اعتــدى عليهــم، ولــو بكلمــة ســوء، أو غيبــة 
يف عــرض أحدهــم، أو نــوع مــن أنــواع األذيــة، أو أعــان علــى ذلــك؛ فقــد ضيــع ذمــة 
هللا تعــاىل، وذمــة رســوله، وذمــة وديــن اإلســالم«)4(، وهكــذا فــإن كل هــذه احلقــوق 
جعلت من أهل الذِّمَّة يندجمون يف اجملتمع اإلسالمي، وينعمون حبياة كرمية، حيسون 
فيهــا ابلعــدل، واإلنصــاف يف تواصــل، وتراحــم، وبــر، وإحســان مبــذول عــادت آاثره 
اإلجيابيــة علــى حيــاة الفــرد، واألســرة، واجملتمــع الــذي دان لســلطان الدولــة اإلســالمية؛ 
ممــا ســينعكس بصــورة إجيابيــة علــى مفهــوم احلــوار، ويعــزز مــن قيمتــه، ومعانيــه، ويســهم 

بصــورة كبــرية يف معاجلــة ظاهــرة اإلرهــاب.
ــة  وهكــذا فإننــا نســتطيع اجلــزم أبن منهجيــة اإلســالم يف احلــوار مــع أهــل الذِّمَّ
تؤســس قاعــدة متينــة قائمــة علــى احــرتام متبــادل بــني األطــراف املتحــاورة، واحــرتام 
كل جانــب لوجهــة نظــر اجلانــب اآلخــر، وإن مل يقبــل بــه؛ ألن اهلــدف الرئيــس مــن 
البخــاري، اجلامــع الصحيــح، كتــاب اجلهــاد والســري، ابب إمث مــن قتــل معاهــدا بغــري جــرم، 3/   )1(

1155، احلديــث رقــم: ) 2995(. 
أبــو داود، ســليمان بــن األشــعث، ســنن أيب داود، حتقيــق: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، دار   )2(
ــة إذا اْختـََلُفــوا اِبلتَِّجــارَاِت،  َمــاَرِة َواْلَفــْيِء، اَبب يف تـَْعِشــرِي َأْهــِل الذِّمَّ الفكــر، ِكَتــاب اخْلَــرَاِج َواإْلِ

170/3، احلديــث رقــم: ) 3052(. 
برقان، حقوق اإلنسان، 17.   )3(

القرايف، الفروق، 14/3.   )4(
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احلــوار معهــم هــو الســعي لربــط العالقــات مــع ذلــك اآلخــر ترســيًخا لقيــم التســامح 
واحــرتام إنســانية اإلنســان، ابلبحــث اجلــاد عــن القواســم املشــرتكة الــي تشــكل 

الركيــزة األســاس للتعــاون الفعــال بــني األمــم والشــعوب)1(.
اخلامتة

بعد أن استعرضنا منهجية اإلسالم يف التعامل مع اآلخر، وأثر تلك املنهجية 
يف حماربة ظاهرة اإلرهاب، نستخلص مجلة من النتائج، وهي على النحو اآليت:

أصالة احلوار مع أهل الذِّمَّة يف الفكر اإلسالمي. - 1
احلوار مع أهل الذِّمَّة حمكوم جبملة من الضوابط، فليس مرتوًكا على عواهنه.- 2
إن ما يكتنزه الفقه اإلســالمي من أحكام مســتمدة من القرآن الكرمي، والســنة - 3

مــن صيحــات  للدولــة اإلســالمية  واقيًــا  الصحابــة يشــكل درًعــا  املطهــرة، وفعــل 
اإلرهــاب، ويســهم يف قطــع دابــره، وابألخــص مــا قــد يصــدر عــن أهــل الذِّمَّــة .

ــة أتيت يف إطــار محايــة اإلنســان لذاتــه، - 4 دعــوة اإلســالم للحــوار مــع أهــل الذِّمَّ
وهتيئتــه؛ ليقــوم بوظيفتــه الــي أانطهــا هللا بــه بعمــارة األرض، وخالفتــه.

ابــن صغــري، حمفــوظ، العالقــة مــع اآلخــر يف ضــوء تقريــر حقــوق اإلنســان وحتقيــق الوســطية يف   )1(
اإلســالم، اجلزائــر: جملــة احلقــوق والعلــوم اإلنســانية - جامعــة زاين عاشــور ابجللفــة، 2015م، 

العــدد: ) 23(، 142. 
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املصادر واملراجع
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دراســة حتليلية على ضوء مفهوم الوالء والرباء يف اإلســالم، األردن، دار اإلعالم، 
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حتقيق ســيد كســروي، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1422هـ- 2002م.
ابن اهلمام، حممد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، دار الفكر .- 6
ابــن تيميــة، أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم )ت: 728هـــ(، اجلــواب الصحيح - 7

ملــن بــدل ديــن املســيح، حتقيــق: علــي بــن حســن - عبــد العزيــز بــن إبراهيــم - محــدان 
بن حممد، السعودية، دار العاصمة، ط2 ، 1419هـ / 1999م.

دار - 8 مكتبــة  دمشــق،  البخــاري،  صحيــح  شــرح  البــاري  فتــح  حجــر،  ابــن 
. الصحابــة 

ابــن حــزم، أبــو حممــد علــي بــن أمحــد بــن ســعيد، مراتــب اإلمجــاع يف العبــادات - 9
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املختار)حاشــية ابــن عابديــن(، بــريوت، دار الفكــر، ط2، 1412هـــ- 1992م.
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1388هـــ - 1968م.
ابــن كثــري، أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر، الســرية النبويــة، حتقيــق مصطفــى - 18

عبد الواحد، بريوت، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 1396هـ -1971م.
ابــن كثــري، أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر، تفســري القــرآن العظيم،بــريوت،دار - 19

املعرفــة،ط1، 1407هـــ / 1987م.
ابــن مفلــح، أبــو عبــد هللا مشــس الديــن حممــد بــن حممــد، اآلداب الشــرعية - 20

واملنــح املرعيــة، حتقيــق شــعيب األرانؤوط وعمــر القيــام، بــريوت، مؤسســة الرســالة، 
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ابــن هشــام، أبــو حممــد مجــال الديــن عبــد امللــك بــن أيــوب، الســرية النبويــة، - 22

حتقيــق مصطفــى الســقا وإبراهيــم األبيــاري وعبــد احلفيــظ الشــلي، مصــر، شــركة 
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أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي الدين - 23
عبد احلميد، دار الفكر.

أبو دالل، أمحد ابسم، احلقوق السياسية لغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي، - 24
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أبو زهرة، حممد، العالقات الدولية يف اإلسالم، دار الفكر العريب.- 25
أبــو يعلــى حممــد بــن احلســني، األحــكام الســلطانية، بــريوت، دار الكتــب - 26

1983م. العلميــة، 
أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم، اخلــراج، بــريوت، دار املعرفــة للطباعــة - 27
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اآللوســي، شــهاب الديــن حممــود ابــن عبــد هللا احلســيين، روح املعــاين يف - 28

تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين، حتقيــق: علــى عبــد البــارى عطية،بــريوت، 
دار الكتــب العلميــة، 1415 ه .

الباجــي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد، املنتقــى شــرح املوطــأ، - 29
الســعادة، ط1، 1332 هـــ -1913م . مصر،مطبعــة 

الصحيــح - 30 املســند  اجلامــع  إمساعيــل،  بــن  حممــد  عبــد هللا،  أبــو  البخــاري، 
املختصــر مــن أمــور رســول هللا  وســننه وأايمــه = صحيــح البخــاري، احملقــق: 
حممــد زهــري بــن انصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية إبضافــة 

ترقيــم ترقيــم حممــد فــؤاد عبــد الباقــي(، ط1، 1422هـــ.
اإلســالم خصائصهــا - 31 يف  اإلنســان  حقــوق  خالــد،  حممــد  ابراهيــم  برقــان، 

آل  جامعــة   – اإلســالمية  الدراســات  يف  األردنيــة  اجمللــة  األردن:   ( وجماالهتــا، 
.)4 العــدد)   ،)10( اجمللــد  2014م(،  البيــت، 

العلــم - 32 بــريوت،دار  عــريب،  إنكليــزي  قامــوس  املــورد-  منــري،  البعلبكــي، 
. 1995م  ط7،  للماليــني، 

ابــن يونــس بــن صــالح الدين)ت1051هـــ/1641م(، - 33 البهــويت، منصــور 
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املؤيــد - مؤسســة الرســالة.
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البهــويت، منصــور بــن يونــس، كشــاف القنــاع عــن مــن اإلقنــاع، بــريوت، دار - 34
الكتــب العلميــة.
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اجلصــاص، أبــو بكــر أمحــد بــن علــي، أحــكام القــرآن، حتقيــق عبــد الســالم - 39

حممــد علــي شــاهني، بــريوت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1415هـــ-1994م.
اجلويــين، عبــد امللــك بــن عبــد هللا، الكافيــة يف اجلــدل، حتقيــق: د. فوقيــة - 40
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أمحــد بــن حنبــل، حتقيــق عبــد اللطيــف حممــد موســى الســبكي، بــريوت، دار املعرفــة.
احلســن، العالقــات الدوليــة يف القــرآن الكــرمي والســنة، األردن،مكتبــة النهضــة - 42

اإلسالمية- 1980م.
أبــو - 43 والتحــدايت،  الفــرص  املســيحي  اإلســالمي  يوســف، حــوار  احلســن، 

الثقــايف، ط1، 1997م. اجملمــع  منشــورات  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  ظــي: 
احلطــاب، أبــو عبــد هللا حممــد ابــن حممــد بــن عبــد الرمحــن، مواهــب اجلليــل يف - 44

شرح خمتصر الشيخ خليل، دار الفكر، ط3، 1412هـ-1992م.
دجــاين، نبيــل، جملــة املســتقبل العــريب مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان، - 45
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الــروايين، أبــو احملاســن عبــد الواحــد بــن إمساعيــل، حبــر املذهــب يف فــروع - 49

العلميــة، ط1،  الكتــب  دار  الســيد،  فتحــي  طــارق  الشــافعي، حتقيــق  املذهــب 
2009م.
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)آيات األحكام نموذجًا(

د. أمين عبد احلميد عبد اجمليد البدارين*

امللخص

هــذا حبــث بعنــوان )منهــج ابــن أطََّفيِّــش يف تفســريه تيســري التفســري )آايت األحــكام منوذجــا( حــرص 
الباحــث فيــه أن يضيــئ معــامل الطريــق الــي ســلكها العالمــة ابــن أطََّفيِّــش يف تفســريه تيســري التفســري، واتبــع 
الباحــث فيــه املنهــج الوصفــي والتحليلــي مســتفيداً مــن االســتنباطي، وقســم البحــث إىل متهيــد وســتة مطالــب 
بــني يف التمهيــد أمهيــة املوضــوع وأســئلة البحــث والدراســات الســابقة ومنهــج البحــث وتقســيمه، عــرف يف 
املطلــب األول اببــن أطََّفيِّــش وتفســريه، ويف الثــاين ابملنهــج العــام يف تفســريه الســورة القرآنيــة، ويف الثالــث 
اخلــاص يف تفســريه آايت األحــكام،  املنهــج  بــني  الرابــع  القــرآن، ويف  اخلــاص يف تفســريه آلايت  ابملنهــج 
وابخلامــس نبــه علــى أهــم املؤاخــذات علــى تفســريه تيســري التفســري ككثــرة اعتمــاده علــى اإلســرائيليات، 
واالســتطراد، واالســتدالل ابألحاديــث الضعيفــة ورده للصحيحــة أو أتويلهــا إن مل تتفــق مــع منهجــه، وختــم 
الباحــث هــذه املطالــب مبطلــب ســادس بــني فيــه منوذجــاً تطبيقيــاً ملنهــج ابــن أطََّفيِّــش الفقهــي مــن خــالل آايت 
األحــكام، ومنوذجــاً تطبيقيــاً ملنهجــه يف العقيــدة إمتامــاً للفائــدة، وختــم البحــث ببيــان أهــم النتائــج والتوصيــات.
This is a research is entitled: (The Approach of Ibn Atfish in His Interpretation of Tay-
seer al-Tafsir – Judgment Verses as a Model). The researcher was keen to illuminate 
the path followed by Ibn Atfish in his interpretation Tayseer al-Tafsir. The researcher 
adopted the descriptive, analytical, and sometimes the deductive methodology. This 
research is divided into an introduction and six Chapters. The Introduction indicated 
the importance of the topic, research questions, previous studies, and research meth-
odology. It also included an introduction of Ibn Atfish and his interpretation of Tay-
seer al-Tafsir. The Second Chapter tackled the general approach followed by Ibn Atfish 
in his interpretation of the Quranic verses. The Third Chapter identified Ibn Atfish’s 
special approach interpreting verses of the Holy Quran. However, the Fourth Chapter 
indicated his special approach interpreting the verses of judgments. The Fifth Chapter, 
he warned of the most important reservations in the interpretation of Tayseer al-Tafsir, 
such as dependence on the Israelites, the digression, and the interpretation of the weak 
Hadiths and how he responded to the correct ones if they are inconsistent with his ap-
proach. The researcher concluded with a Sixth Chapter where he indicated an applied 
model of Ibn Atfish's jurisprudence through the verses of the judgments, and an applied 
model of his methodology in faith to complement the benefit. The research concluded 
to a number of findings and recommendations.

* أســتاذ مشــارك يف الفقه وأصوله ورئيس قســم الفقه والتشــريع، كلية الشــريعة- جامعة اخلليل، اتريخ اســتالم البحث 
2018/9/9م، واتريخ قبوله للنشر 2019/2/18م.
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متهيد
العاملــني، والصــالة والســالم علــى أشــرف اخللــق واملرســلني،  احلمــد هلل رب 
وخــامت النبيــني، ســيدان حممــد ومــن ســار علــى دربــه مــن املتقــني إىل يــوم الديــن، 
اللهــم ال ســهل إال مــا جعلتــه ســهال، وأنــت اي مــوالي جتعــل احلــزن والصعــب إذا 
شــئت ســهال، اللهــم يســر لنــا أمــوران، وأشــرح لنــا صــدوران، وارزقنــا قلبــا خاشــعا، 
وعلمــا انفعــا، واجعــل هــذا العمــل خمَلصــا متقبــال برمحــة منــك اي أرحــم الرامحــني.

أما بعد:
فهــذا حبــث بعنــوان )منهــج ابــن أطََّفيِّــش يف تفســريه تيســري التفســري )آايت 
األحــكام منوذجــا( حرصــت فيــه أن أضيــئ معــامل الطريــق الــي ســلكها عــامل مــن 
علمــاء األمــة املعاصريــن يف تفســري كتــاب هللا تعــاىل؛ وهــو العالمــة ابــن أطََّفيِّــش 

ليكــون قــدوة لغــريه فيمــا أجــاد فيــه وأفــاد يف خدمــة كتــاب هللا تعــاىل.
وســبب اختيــاري هلــذا الكتــاب مــا رأينــاه كثــريا يف األعصــار الســابقة وأصبــح 
ظاهــرة يف عصــران أن ينســب املخالــف ملخالفــه مــا مل يقلــه دون حتريــر وحتقيــق، 
مــن  وأجــزاء  عمــان  اليــوم يف  املنتشــر  املذهــب  هــو  اإلابضــي  املذهــب  أن  ومبــا 
اجلزائــر، وقــد تبنــت الدولــة الُعمانيــة هــذا املذهــب بشــكل رمســي، فعلينــا لتحقيــق 
مبــدأ التعايــش مــع األخ اآلخــر أن نفهــم حقيقــة مذهبهــم خاصــة مــن الناحيتــني 
العقيديــة والفقهيــة، وكــي ال نعتمــد علــى نقــل عنهــم، ونســب إليهــم، كان لزامــا 
علــى الباحثــني أن أيخــذوا العلــم مــن أهلــه، والذهــب مــن يف صاحبــه، ســعيا وراء 
التجــرد يف احلكــم علــى اآلخريــن، واســتفادة مــن تراثهــم، فاحلكمــة ضالــة املؤمــن 
أىن وجدهــا فهــو أحــق هبــا، ســائال املــوىل الكــرمي أن جيعلــه صدقــة جاريــة يف ميــزان 

حســنايت ووالــدي.
منهج البحث

اتبعت يف حبثي هذا املنهجني: الوصفي االســتقرائي والتحليلي، مســتفيداً من 
املنهــج االســتنباطي، مقتصــرا علــى اســتقراء تفســري »تيســري التفســري« الســتنباط 

منهجه.
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مشكلة البحث
حياول البحث اإلجابة عن األسئلة التالية:

من هو ابن اطفيش؟ وكيف نشأ علميا؟ وما املدرسة الي يتبعها؟.- 1
مــا هــي اإلابضيــة ومــا أبــرز معتقداهتــا والفــروق بينهــا وبــني مدرســة أهــل الســنة - 2

واجلماعة؟.
ما سبب أتليف ابن اطفيش لتفسريه تيسري التفسري؟.- 3
هــل البــن اطفيــش منهــج خــاص يف التفســري. ومــا هــو هــذا املنهــج العــام - 4

القــرآن خصوصــاً؟. القرآنيــة عمومــا وتفســري آايت  الســورة  تفســري  الغالــب يف 
ما هي معامل املنهج اخلاص اببن أطََّفيِّش يف تفسري آايت األحكام؟.- 5
ما هي أبرز وأهم املؤاخذات على تفسري تيسري التفسري؟.- 6
آايت - 7 يف  تطبيقاتــه  يف  اخلــاص  الفقهــي  مبنهجــه  اطفيــش  ابــن  التــزم  هــل 

األحــكام؟.
الدراسات السابقة

مل أجــد ســوى دراســة واحــدة فقــط تتعلــق مبوضــوع حبثــي وهــي )منهــج الشــيخ 
حممــد بــن أطفيــش يف تفســريه تيســري التفســري( للطالــب حممــد مصطفــى اخلواجــا 
نوقشــت يف اجلامعــة األردنيــة عــام 1994م إبشــراف الدكتــور أمحــد فريــد، وقــد 
امتــاز حبثــي عنهــا مبيــزات أمههــا تركيــزي علــى اجلانــب الفقهــي إبظهــار ميــزات مل 
يبينهــا الباحــث الكــرمي، وحتليــل منهــج ابــن أطفيــش يف الســور عمومــا وخصــوص 
منهجــه يف اآلايت وهــو مــا مل يتطــرق إليــه الباحــث اآلخــر، وانفــراد حبثــي هــذا 
بذكــر ميــزات كثــرية يف منهــج ابــن أطفيــش مل يتطــرق إليهــا الباحــث اآلخــر أصــال.

تقسيم البحث
الــذي  التمهيــد  بعــد  متهيــد وســتة مطالــب  إىل  البحــث  هــذا  قســمت  وقــد 
بينــت فيــه أمهيــة املوضــوع وأســئلة البحــث والدراســات الســابقة ومنهــج البحــث 

وهــي:  وتقســيمه، 
املطلب األول: التعريف اببن أطََّفيِّش وتفسريه.
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املطلب الثاين: املنهج العام البن أطََّفيِّش يف تفسري السورة القرآنية.
املطلب الثالث: املنهج اخلاص اببن أطََّفيِّش يف تفسري آايت القرآن.

املطلب الرابع: املنهج اخلاص اببن أطََّفيِّش يف تفسري آايت األحكام.
املطلب اخلامس: أهم املؤاخذات على تفسري تيسري التفسري.

املطلب السادس: منوذج تطبيقي ملنهج ابن أطََّفيِّش.
وختمت ببيان بعض نتائج البحث وتوصيات البحث.

املطلب األول: التعريف اببن أطََّفيِّش وتفسره.
قبــل اخلــوض يف منهــج املؤلــف رمحــه هللا تعــاىل ال بــد مــن التعريــف بــه وبكتابــه 

ومدرســته العقيديــة والفقهيــة اإلابضيــة.
الفرع األول: من هو الشيخ ابن أطََّفيِّش.

هــو حممــد بــن يوســف بــن عيســى أطََّفيِّــش احلفصــي العــدوي اجلزائــري ولــد عــام 
)1236هـــ - 1332هـــ( وتــويف عــام )1820م - 1914م( عالمــة ابلتفســري 
بــالده  أثــر ابرز يف قضيــة  لــه  املذهــب، جمتهــد، كان  والفقــه واألدب، إابضــي 
السياســية يــدل علــى وطنيــة صحيحــة. مولــده ووفاتــه يف بلــدة يســجن )مــن وادي 

ميــزاب يف اجلزائــر()1(.
وهــو مــن عشــرية آل اباحْمَمَّــد ببــين يزقــن، وينتهــي نســبه للحفصيــني يف تونــس، 
ووالــده مــن أعيــان زمانــه مــارس التجــارة يف مشــال اجلزائــر مث يف ميــزاب، تــويف والــده 
فربتــه أمــه َماَمــه َســيِّ بنــت احلــاج ســعيد بــن عــدُّون صغــريا وربتــه علــى طلــب العلــم 

فحفــظ القــرآن وهــو ابــن عشــر ســنني، وكانــت شــهيته هائلــة يف القــراءة)2(. 
وأمــا معــى امســه »أطََّفيِّــش« فهــو لفــظ بربــري، مركــب تركيبــا مزجيــا مــن ثــالث 
كلمــات، األوىل )أطَّــف( بفتــح اهلمــزة وتشــديد الطــاء املفتوحــة وســكون الفــاء، 
ومعناهــا ببعــض لغــات الرببــر )أمســك( والثانيــة )أاي( بفتــح اهلمــزة وتشــديد اليــاء، 
الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )-1396هـ(،   )1(
األعــالم، دار العلــم للماليــني، الطبعــة: اخلامســة عشــر، أاير/مايــو 2002 م. )156/7(. 
ويف مقدمــة الطبعــة العمانيــة للتفســري انــه ولــد عــام )1237هـــ - 1818م(. وضبطــت امســه بـــ 

)احممــد( بوضــع الــف قبيــل اســم حممــد معــه صفحــة س.
مقدمة الطبعة العمانية لتفسري تيسري التفسري صفحة س-ع.  )2(
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ومعناهــا )أقبــل - تعــال( والثالثــة )أش( ومعناهــا )كل( فمجمــوع اجلملــة )أطــف 
أاي أش( وترمجتهــا )أمســك، تعــال، كل()1(.

نشــأ بــني قومــه، وُعــِرف عندهــم ابلزهــد والــورع.. واشــتغل ابلتدريــس والتأليــف 
وهو شــاب مل يتجاوز السادســة عشــرة من عمره، وانكبَّ على القراءة والتأليف، 
حــى قيــل إنــه مل ينــم يف ليلــة أكثــر مــن أربــع ســاعات. ولــه مــن املؤلفــات يف شــىَّ العلــوم 
ثروة عظيمة تربو على الثالمثائة مؤلَّف... فمن ذلك: نظم املغى البن هشام مخسة 
آالف بيت.. وكان ذلك يف شبابه، وشرح كتاب التوحيد للشيخ عيسى بن تبغورين 
وهــو مــن أهــم مؤلفاتــه يف علــم الــكالم، ولــه مؤلفــات أخــرى يف النحــو والصــرف، 
والبالغة، والفلك، والعروض، والوضع، والفرائض، وغريها. وأما التفسري فله »مهيان 

الزاد إىل دار املعاد«، و«تيســري التفســري«، وهو خمتصر من الســابق)2(.
مــة ابلتفســري والفقــه واألدب إابضــي املذهــب، جمتهــد، وقــد حفــظ  وهــو عالَّ
القــرآن وهــو ابــن مثــان ســنني وأخــذ عــن علمــاء بلــده حــى نبــغ واشــتهر، ســافر إىل 
الــداير املقدســة مرتــني وكان يؤلــف وهــو يف الســفينة، وقــد عــرف بعدائــه الشــديد 
لالســتعمار وحبــه للعــامل اإلســالمي وغريتــه عليــه وكان لــه أثــر ابرز يف قضيــة بــالده 
السياســية يــدل علــى وطنيــة صحيحــة، مــن كتبــه يف التفســري )داعــي العمــل إىل 
يــوم األمــل( وهــو تفســري مل يكمــل مــن ســورة الرمحــن إىل ســورة النــاس قــال إبراهيــم 
أطََّفيِّــش: لقــد رأيــت يف هــذا التفســري مــن التحقيــق مــامل أره يف غــريه. ولــه أيضــا: 
شــرح النيــل وشــفاء العليــل: عشــرة أجــزاء كبــرية يف الفقــه اإلابضــي وعليــه قامــت 

شــهرته يف العــامل اإلســالمي)3(. 
الزركلي، األعالم )157-156/7(.  )1(

الذهــي، حممــد الســيد حســني الذهــي )-1398هـــ(، التفســري واملفســرون )236/2(، مكتبــة   )2(
وهبــة، القاهــرة، مصــر. وانظــر: الرومــي، أ. د. فهــد بــن عبــد الرمحــن بــن ســليمان الرومــي، 
إدارات  رائســة  إبذن  طبــع   ،)306-305/1( عشــر  الرابــع  القــرن  يف  التفســري  اجتاهــات 
برقــم 5/951  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  واالرشــاد  والدعــوة  واالفتــاء  العلميــة  البحــوث 

1986م. 1407هـــ-  األوىل  الطبعــة:   ،1406/8/5 واتريــخ 
أبــو األرقــم املصــري، حممــد بــن رزق بــن عبــد الناصــر بــن طرهــوين الكعــي الســلمي أبــو األرقــم املصــري   )3(
املدين، التفسري واملفسرون يف غرب أفريقيا )356/1-358(، أصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراه، 

دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 1426 هـ 
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والعــروض،  والفلــك،  والبالغــة،  والصــرف،  النحــو  أخــرى يف  مؤلفــات  ولــه 
والوضــع، والفرائــض، وغريهــا منهــا: )الذهــب اخلالــص( يف الديــن وآدابــه، و)نظــم 
املغــين( أرجــوزة يف حنــو مخســة آالف بيــت، و)شــامل األصــل والفــرع( يف علــوم 
الشريعة، جزآن، و)ختليص العاين من ربقة جهل املثاين( يف البالغة، و)وفاء الضمانة 
أبداء األمانة( يف احلديث، ثالثة أجزاء، و)جامع الشمل( حديث، و)السرية اجلامعة( 
يف املعجــزات، و)شــرح الدعائــم( يف الفقــه، طبــع منــه جــزآن، و)شــرح عقيــدة التوحيــد( 
و)إطالة األجور يف فضائل الشــهور( و)شــرح أمساء هللا احلســى( و)الغســول يف أمساء 
الرسول( و)ترتيب اللقط( فقه، و)شرح النيل( عشرة أجزاء كبرية يف الفقه، و)خمتصر 
الوضع واحلاشــية( يف الفقه وأصول الدين، و)حيَّ على الفالح( ســتة أجزاء، حاشــية 
علــى اإليضــاح لعامــر الشــماخي، فقــه، و)بيــان البيــان يف علــم البيــان( و)ربيــع البديــع( 
يف علــم البديــع، و)إيضــاح الدليــل إىل علــم اخلليــل( عــروض، و)داعــي العمــل إىل يــوم 
األمــل( تفســري مل يكمــل، و)شــرح القلصــادي( و)إيضــاح املنطــق( و)إزالــة االعــرتاض 
عــن حمقــي آل إابض( رســالة، و)رســالة يف بعــض تواريــخ أهــل وادي مــزاب( و)رســالة 
اإلمــكان( و)اجلُنــة يف وصــف اجلَنــة(، و)حاشــية القناطــر( يف علــوم الديــن، و)الرســم( 

يف قواعــد اخلــط العــريّب. ولــه شــعر يف )ديــوان()1(. 
ويــدل علــى نشــاطه السياســي أنــه عندمــا احتلــت فرنســا اجلزائــر كان للمنطقــة 
الــي يعيــش فيهــا ابــن أطفيــش وضــع خــاص ومعاهــدة خاصــة مــع الفرنســيني منهــا 
أن ال تتدخــل فرنســا يف شــؤوهنا وال يشــارك ابنــاء ميــزاب يف التجنيــد اإلجبــاري 
الفرنســي... لكــن فرنســا نقضــت العهــد وأمــرت ابحتــالل وادي ميــزاب فوقــف 
الشــيخ حممــد ابــن أطفيــش يف وجــه قائــد احلملــة بــكل جــراءة وأنكــر عليــه نقــض 
املعاهــدة، وأن أهــل ميــزاب ال يرضــون ابالحتــالل الفرنســي، فخــاف قائــد احلملــة 
الفرنســي أن يثــري عليــه هــذا العــامل أبنــاء ميــزاب والصحــراء فقــام ابعتقالــه، ومل يطلــق 
ســراحه حــى احتــل عاصمــة الــوادي )غردايــة( واســتقوى جبنــده وأمــن املقاومــة)2(.

الشــيخ  مــن مذكــرات  الزركلــي ترمجتــه مباشــرة  الزركلــي، األعــالم )156/7-157(، وأخــذ   )1(
الرتمجــة. ابــن أخــي صاحــب  إبراهيــم أطََّفيِّــش 

جهــالن، عــدوان، الفكــر السياســي عنــد اإلابضيــة مــن خــالل آراء الشــيخ حممــد بــن أطفيــش،   )2(
مكتبــة الضامــري، ُعمــان، 1991م )ص110(.
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الفرع الثاين: طبعات التفسر وسبب أتليفه وأمهيته.
صــدرت الطبعــة األوىل منــه يف ســبعة جملــدات طبــع يف بــالد املغــرب، وصــدرت 

أجزاؤه بني ســني 1325-1327هـ.
وقــد أعــادت وزارة الــرتاث القومــي والثقافــة يف ســلطنة عمــان طبعــه كامــال 
يف ســبعة عشــر جملــدا بتحقيــق الشــيخ ابراهيــم حممــد طــالي مبســاعدة جلنــة مــن 

األســاتذة، وصــدرت طبعتــه األوىل عــام 2004م.
وقــد أوجــز ابــن أطََّفيِّــش ســبب تفســريه هلــذا التفســري يف مقدمــة تفســريه وبــني 
أنــه اختصــار لتفســريه مهيــان الــزاد فقــال: »فإنــه ملــا تقاصــرت اهلمــم عــن أن هتــم 
هبميــان الــزاد إىل دار املعــاد الــذي الفتــه يف صغــر الســن وتكايلــوا عــن تفســريي » 
داعــي العمــل ليــوم األمــل » أنشــطت مهــي إىل تفســري يغتبــط وال ميــل، فــان شــاء 
هللا قبلــه بفضلــه وأئمتــه قبــل األجــل، وأان مقتصــر علــى حــرف انفــع وملصحــف 

عثمــان اتبــع، وأســأل ذا اجلــالل أن ينعــم علــي ابلقبــول واإلكمــال«)1(.
وأصــل هــذا التفســري وهــو »مهيــان الــزاد إىل دار املعــاد«، ذلــك التفســري الــذي 
ألفــه صاحبــه يف صغــره، فقــد طبــع يف زجنبــار ابملطبعــة الســلطانية ســنة 1314هـــ، 
وأصــدرت الطبعــة الثانيــة وزارة الــرتاث القومــي والثقافــة، يف ســلطنة عمــان ســنة 
1401هـــ، وقــد خلــص املؤلــف منهجــه يف هــذا التفســري الــذي اختصــره الحقــا يف 
تيســري التفســري بقولــه: »وبعــد، فهــذا تفســري رجــل يســجين –اســم بلدتــه- إابضــي 
وهــي، ويعتمــد فيــه علــى هللا ســبحانه وتعــاىل مث علــى مــا يظهــر لفكــره بعــد إفــراغ 
وســعه وال يقلــد فيــه أحــدا إال إذا حكــى قــوال أو قــراءة أو حديثــا أو قصــة أو أثــرا 
لســلف، وأمــا نفــس تفاســري اآلي والــرد علــى بعــض املفســرين واجلــواب فمنــه، إال 
مــا تــراه منســواب، وكان ينظــر بفكــره يف اآليــة أوال مث اترة يوافــق نظــر جــار هللا)2( 
والقاضــي)3( وهــو الغالــب واحلمــد هلل واترة خيالفهمــا، ويوافــق وجهــا أحســن ممــا 
أثبتــاه أو مثلــه... ويتضمــن -إن شــاء هللا- الكفايــة، يف الــرد علــى املخالفــني فيمــا 

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )1/1( من الطبعة العمانية بتحقيق طالي.  )1(
هو املفسر جار هللا الزخمشري املعتزيل صاحب التفسري املهشور.  )2(

هو القاضي عبد اجلبار املعتزيل.  )3(
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زاغــوا فيــه وإيضــاح مذهــب اإلابضيــة الوهبيــة واعتقادهــم، وذلــك حبجــج عقليــة 
ونقليــة«)1(.

مــن  اإلابضيــة  عنــد  للتفســري  األهــم  املرجــع  التفســري  تيســري  تفســريه  ويعتــرب 
اخلــوارج، غــري أنــه ال ُيَصــوِّره لنــا حالــة التفســري عندهــم يف عصورهــم األوىل، وذلــك 
لقــرب عهــد مؤلفــه، وأتخــره عــن زمــن كثــري مــن التفســري الذيــن وافقــوه يف مذهبــه، 
والذيــن خالفــوه فيــه. ولقــد جــرت ُســنَّة هللا بــني املؤلفــني أن أيخــذ الالحــق مــن 
الســابق، وأن يســتفيد املتأخــر مــن املتقــدم، وصاحبنــا يف تفســريه هــذا، اســتمد مــن 
ــرين علــى اختــالف حِنَلهــم ومشــارهبم وإن كان يدَّعــى  كتــب َمــن ســبقه مــن املفسِّ
يف مقدمتــه أن ال يُقلِّــد فيــه أحــداً إال إذا حكــى قــواًل، أو قــراءة، أو حديثــاً، أو 
ــرين،  قصــة، أو أثــراً لَســَلف. وأمــا نفــس تفاســري اآلى، والــرد علــى بعــض املفسِّ
واجلــواب، فمــن عنــده إال مــا نســبه لقائلــه. كمــا َيدَّعــى أنــه كان ينظــر بفكــره يف 
اآليــة أواًل، مث اترة يوافــق نظــر جــار هللا الزخمشــري، والقاضــي البيضــاوي - وهــو 
الغالــب - واترة خيالفهمــا، ويوافــق وجهــاً أحســن ممــا أثبتنــاه أو مثلــه. ومهمــا 
يكــن مــن شــيء فــال يســعنا إال أن نقــول: إن الرجــل - وقــد قــرأ الكثــري مــن كتــب 
التفســري - أتثــر مبــا جــاء فيهــا، واســتفاد الكثــري مــن معانيهــا ممــا يدعــوان إىل القــول 
أبن تفســريه ميثــل التفســري املذهــي للخــوارج اإلابضيــة يف أواخــر عصورهــم فقــط، 

وبعــد أن خرجــوا مــن عزلتهــم الــي مكثــوا فيهــا مــدة طويلــة مــن الزمــن)2(.
الفرع الثالث: التعريف ابإلابضية.

هــم أصحــاب عبــد هللا بــن إابض الــذي خــرج يف أايم مــروان بــن حممــد، فوجــه 
إليــه عبــد هللا بــن حممــد بــن عطيــة، فقاتلــه بتبالــة، وقيــل: إن عبــد هللا بــن حيــىي 
اإلابضــي كان رفيقــا لــه يف مجيــع أحوالــه وأقوالــه)3(. وقــد أمجعــت اإلابضيــة علــى 

ابــن أطََّفيِّــش، مهيــان الــزاد إىل دار املعــاد، الطبعــة األوىل ابملطبعــة الســلطانية يف زجنبــار 1314،   )1(
وطبعــة وزارة الــرتاث القومــي والثقافــة يف ســلطنة عمــان 1401، ج1 ص5.

الذهي، التفسري واملفسرون )237-236/2(   )2(
الشهرســتاين، أبــو الفتــح حممــد بــن عبــد الكــرمي بــن أب بكــر أمحــد الشهرســتاين )-548هـــ(،   )3(

امللــل والنحــل )134/1-135(، مؤسســة احللــي، دون معلومــات طبــع.
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القول إبمامة عبد هللا بن أابض)1(. 
وقد ذهب بعض العلماء من اإلابضية إىل حتديد الوقت الذي استعملت فيه 
تســمية اإلابضيــة، وأن ذلــك كان يف القــرن الثالــث اهلجــري، وقبلهــا كانــوا يســمون 

أنفسهم »مجاعة املسلمني«، أو »أهل الدعوة«، أو »هل االستقامة«)2(.
من أبرز معتقدات اإلابضية)3(:

احلكــم علــى خمالفيهــم أهنــم مــن أهــل القبلــة كفــاٌر غــرُي مشــركني، ومناكحتهــم - 8
الســالح والكــراع عنــد احلــرب  مــن  جائــزة، ومداراهتــم حــالل، وغنيمــة أمواهلــم 
ــرِّ غيلــة إال بعــد نصــب  حــالل، ومــا ســواه حــرام. وحــرام قتلهــم وســبيهم يف السِّ
القتــال، وإقامــة احلجــة. وإن دار خمالفيهــم مــن أهــل اإلســالم دار توحيــد، إال 
معســكر الســلطان فإنــه دار بغــي. وأجــازوا شــهادة خمالفيهــم علــى أوليائهــم. وقالــوا 

يف مرتكــي الكبائــر: إهنــم موحــدون ال مؤمنــون.
ويــرون أن أفعــال العبــاد خملوقــة هلل تعــاىل: إحــدااثً وإبداعــاً، ومكتســبة للعبــد - 9

حقيقــًة. 
العامل يفى كله إذا فين أهل التكليف. - 10
أمجعــوا أن مــن ارتكــب كبــرية مــن الكبائــر كفــَر ُكْفــَر النعمــة ال كفــر املِلَّــة، - 11

وتوقفــوا يف أطفــال املشــركني، وجــوزوا تعذيبهــم علــى ســبيل االنتقــام، وأجــازوا أن 
يدخلــوا اجلنــة تفضــال. 

مث اختلفــوا يف النفــاق: أيســمى شــركا أم ال؟ قالــوا: إن املنافقــني يف عهــد - 12
رســول هللا  كانــوا موحديــن، إال أهنــم ارتكبــوا الكبائــر، فكفــروا ابلكبــرية ال 

ابلشــرك.
يعتقــدون أن كل شــيء أمــر هللا تعــاىل بــه فهــو عــام ليــس خبــاص، وقــد أُِمــَر - 13

بــه املؤمــن والكافــر، وليــس يف القــرآن خصــوص.
عبــد القاهــر البغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد بــن عبــد هللا البغــدادي التميمــي   )1(
بــريوت،  اجلديــدة،  اآلفــاق  دار  الفــرق،  بــني  الفــرق  منصــور )-429هـــ(،  أبــو  األســفراييين، 

)ص:82(.  1977 الثانيــة،  الطبعــة: 
أجوبة ابن خلفون )ص 9(. العواجي، فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم )246/1(  )2(

الشهرستاين، امللل والنحل )135-134/1(.  )3(
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فمــا جيمــع فرقهــم املختلفــة اتفاقهــم أن خمالفيهــم مــن هــذه األمــة بــراء مــن الشــرك 
واإلميــان، وأهنــم ليســوا مؤمنــني وال مشــركني ولكنهــم كفــار، وأجــازوا شــهادهتم، 

وصححــوا مناكحتهــم والتــوارث منهــم)1(.
قــال ابــن حــزم: »وشــاهدان اإلابضيــة عنــدان ابألندلــس حيرمــون طعــام أهــل 
الكتــب، وحيرمــون أكل قضيــب التيــس والثــور والكبــش، ويوجبــون القضــاء علــى 
مــن انم هنــارا يف رمضــان فاحتلــم، ويتيممــون وهــم علــى اآلابر الــي يشــربون منهــا 
إال قليــال منهــم وقــال أبــو إمساعيــل البطيحــي)2( وأصحابــه وهــم مــن اخلــوارج: َأْن ال 
صــالة واجبــة إال ركعــة واحــدة ابلغــداة وركعــة أخــرى ابلعشــي فقــط، ويــرون احلــج 
يف مجيــع شــهور الســنة، وحيرمــون أكل الســمك حــى يذبــح، وال يــرون أخــذ اجلزيــة 
مــن اجملــوس، ويكفــرون مــن خطــب يف الفطــرة واألضحــى، ويقولــون إن أهــل النــار 

يف النــار يف لــذة ونعيــم، وأهــُل اجلنــة كذلــك«)3(.
وافرتقت اإلابضية فيما بينهم أربع فرق وهي: احلفصية)4( واحلارثية)5(واليزيدية)6( 

عبد القاهر البغدادي، الفرق بني الفرق )ص:82- 83(.  )1(
قــال اخلطيــب حممــد بــن عبــد هللا العســكري الفقيــه، يعــرف ابلبطيحــي، قــال الدارقطــين: أبــو   )2(
إمسعيــل البطيحــي ثقــة. ومــات ســنة 203هـــ، وقــد يكــون الِبطِّْيحــْي عــرف بذلــك حممــد بــن عبــد 
هللا بــن منصــور أبــو ســعيد الشــيباين الفقيــه اإلمــام العســكري البــكاء لقــب اشــتهر بــه اهليتــم بــن 
مجــاز الكــويف لكثــرة بكائــه. القرشــي، عبــد القــادر بــن حممــد )-775هـــ(، اجلواهــر املضيــة يف 

طبقــات احلنفيــة، مــري حممــد كتــب خانــه، كراتشــي )70/2( )364/2(. 
الظاهــري  القرطــي  األندلســي  حــزم  بــن  ســعيد  بــن  أمحــد  بــن  علــي  حممــد  أبــو  حــزم،  ابــن   )3(
.)144/4( والنحــل  واألهــواء  امللــل  يف  الفصــل  القاهــرة،  اخلاجنــي،  مكتبــة  )-456هـــ(، 

قَالُــوا إبمامــة َحْفــص بــن أيب اْلِمْقــَدام، َوُهــَو الــذى زعــم أَن بَــني الّشــرك واالميــان معرفَــة هللا تـََعــاىَل   )4(
َوحدَها، َفمن عرفه مثَّ كفر مبَا ســواُه من َرُســول اَْو جنَّة اَْو اَنر اَْو عمل جِبَِميِع اْلُمحرَمات من قتل 
النَّفس َواْسِتْحاَلل الّزاَِن َوَسائِر اْلُمحرَمات فـَُهَو َكاِفر برئ من الّشرك، َومن جهل اِبللَّ تـََعاىَل َوأْنكرُه 
فـَُهَو ُمْشرك، َوَزَعُموا أن عليا ُهَو الذى أْنزِْل هللا ِفيِه )َومن النَّاس من يـُْعِجبك قـَْوله يف احْلََياة الدُّنـَْيا 

َويْشــهد هللا علــى َمــا يف قلبــه َوُهــَو أَلــد اخلَِْصــام(. البغــدادي، الفــرق بــني الفــرق )ص: 83(.
هــم اتبــاع َحــارِث بــن مزِيــد اإلابضــي، وقَالُــوا يِف اْلقــدر مبِثــل قَــول املعتزلــة، وزعمــوا أَن ااِلْســِتطَاَعة قبــل   )5(
اْلِفْعل، وأكفرهم َسائِر اإلابضية يف ذَِلك؛ أَلن مجهورهم على َقول أهل الّسنة يف أن هللا تـََعاىَل َخالق 
أَعمال اْلعباد، ويف أَن االستطاعة مع الفعل، َوزَعوا أنه مل يكن هَلُم إَِمام بعد احملكمة االوىل ِإالَّ عبد هللا 
بــن أابدي َوبعــده َحــارِث ابْــن مزِيــد اإلابضــي. عبــد القاهــر البغــدادي، الفــرق بــني الفــرق )ص: 84(.

يــع  ارِِجــي، وََكاَن علــى رَْأي اإلابضيــة مثَّ إنــه خــرج َعــن قَــول مَجِ هــم اتبــاع يزِيــد بــن اب أنيَســة اخلَْ  )6(
ــَماء وينســخ  األمــة لدعــواه أن هللا عــز َوجــل يبـَْعــث َرُســوال مــن اْلَعجــم َوينــزل َعَلْيــِه كتــااب مــن السَّ



167 جملة املرقاة السنة الثانية جملد2 العدد الثاين 1440ه/2019م

وأصحاب طاعة ال يراد هللا هبا)1(.
طائفــة  إىل  منهــم  املعتزلــة  إىل  أقــرب  العقيــدة  ملذهبهــم جيدهــم يف  والــدارس 
أخــرى مــن فــرق املســلمني، مــن حيــث منهجهــم االســتداليل، وآرائهــم العقيديــة يف 

الصفــات ورؤيــة هللا تعــاىل...
وقــد تفــاىن بعــض اإلابضيــة املعاصــرون يف رد كل قــول جيعــل اإلابضيــة مــن 
اخلــوارج، وهامجــوا مجيــع علمــاء الفــرق املتقدمــني منهــم واملتأخريــن علــى حــد ســواء، 
واعتــربوا عــد اإلابضيــة مــن اخلــوارج ظلــم وخطــأ اترخيــي كبــري؛ ألن اتريــخ اخلــوارج 
عنــده يبــدأ مــن ســنة 64هـــ بقيــام انفــع بــن األزرق فمــن بعــده، ومســى مــا قــام بــه 
احملكِّمة األوىل فتناً داخلية، ونفوا وجود أي صلة ما بني احملكِّمة األوىل واخلوارج 

بقيــادة انفــع بــن األزرق، وجنــدة بــن عامــر، وغريمهــا مــن اخلــوارج)2(.
املطلب الثاين: املنهج العام البن أطََّفيِّش يف تفسر آايت القرآن.

أواًل: الرتابط املنطقي يف عرض املباحث وتسلسلها.
عندمــا يعــرض فكــرة مــا يف أي علــم مــن علــوم الشــريعة تــراه يعرضهــا أبســلوب 
منطقــي تصاعــدي فيبــدأ ابملقدمــات وصــوال إىل النتائــج يف حبكــة مقنعــة ملــن ليــس 

لــه اطــالع علــى أقــوال غــريه وأدلتهــم فيهــا.
اثنياً: التخصيص وعمق الطرح.

عــن  وجميبــا  متســائال  والوقــوف  الطــرح  وعمــق  ابلتخصيــص  التفســري  ميتــاز 
مواضــع كثــري مــن الكلمــات مثــال ذلــك كلمــة )قــد( الــي أبتــدأ هللا هبــا ســورة 
اجملادلــة، ملــاذا أبتــدأ هللا بقــد، اجلــواب: »لتوقــع املخاطــب ألن النــي  وخولــة 
وزوجهــا أويــس األنصاريــني يتوقعــون اجلــواب أو الَقبــول مــن هللا، واملعــى أنَّ » قــد 

ــد . عبــد القاهــر البغــدادي، الفــرق بــني الفــرق )ص: 263(. وانظــر:  بشــرعه َشــرِيَعة حُمَمَّ
الشهرســتاين، امللــل والنحــل )136/1(

يقولــون أَنــه َيصــح وجــود طاعــات َكثِــرَية ممَّــن اَل يُرِيــد هللا تـََعــاىَل هَبــا َكَمــا قَالَــه ابــو اهلزيــل َوأَتـَْباعــه   )1(
مــن اْلَقَدرِيَّــة. عبــد القاهــر البغــدادي، الفــرق بــني الفــرق )ص: 84(.

اإلابضيــة بــني الفــرق اإلســالمية ص 377 و 383 ))واإلابضيــة يف موكــب التاريــخ(( ص 62 كالمهــا   )2(
لعلــي حييــي معمــر. العواجــي، فــرق معاصــرة تنتســب إىل اإلســالم وبيــان موقــف اإلســالم منهــا )247/1(.
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» اســتعملت يف كالم ينتظــره أحــد، كقــول املقيــم للصــالة قــد قامــت الصــالة فــإن 
النــاس احلاضريــن ينتظروهنــا، كذلــك النــي  والزوجــان ينتظــرون الوحــي ابجلــواب 
أو الَقبــول، والســمع املتوقــع هــو جــواب هللا عــز وجــل أو قبولــه شــكواها علــى 
التجــوز اإلرســايل؛ ألن الســمع ســبب للجــواب أو القبــول، وملــزوم الســمع كنايــة 

عــن اجلــواب أو الَقبــول، وجيــوز أن تكــون قــد للتحقيــق«)1(.
اثلثاً: ظهور شخصية الباحث وثقته بنفسه.

شــخصيته واثقــة قويــة ويرجــح دائمــا مــا يــراه صــوااب مــع ذكــر اخلــالف، كمــا 
ذكــر اســم املــرأة الــي نزلــت فيهــا ســورة اجملادلــة فرجــح أهنــا خولــة بنــت ثعلبــة بنــت 
حكيــم، وأن مــا ذهــب إليــه هــو مــا عليــه األكثــر، وضعــف األقــوال الســتة األخــرى، 

ومثلــه يف اســم زوجهــا.
رابعاً: أصالة الطرح.

التفســري جــاد يف كل صفحــة مــن صفحاتــه علــى منــط القدمــاء فــال خيتلــف 
عنهــم يف شــيء، فمــن يقــرأه مــن احملَدثِــنْي دون أن يعــرف اتريــخ وفــاة مؤلفــه يظــن 

أنــه مــن مؤلفــات القــرن الســابع أو الثامــن اهلجــري.
خامساً: طرح مشاكل األمة املعاصرة وحماولة حلها من خالل تفسره.

تفســري الشــيخ ميثــل العصــر الــذي عــاش فيــه )فقــد عــاش يف النصــف األخــري 
مــن القــرن التاســع عشــر وأربعــة عشــر عامــا مــن القــرن العشــرين( وهــذه الفــرتة مــن 
أحــرج الفــرتات الــي مــرت هبــا األمــة اإلســالمية. وانقشــها الشــيخ يف تفســريه بــكل 
مــا فيهــا مــن حماســن ومســاوئ وعكــس لنــا صــورة مــا تعيشــه األمــة مــن أحــداث 
ومتغــريات، ومــا تعانيــه مــن مشــكالت اجتماعيــة وسياســية، فكافــح وانفــح يف 
ســبيل توحيــد كلمــة املســلمني ومجــع مشلهــم يف ظــل اخلالفــة العثمانيــة الــي كانــت 
هدفــا لالســتعمار، وكان الشــيخ مــن بــني القالئــل الذيــن يدركــون خطــر االســتعمار 
وينبهــون إىل ذلــك، فوظــف الشــيخ فهمــه لــآلايت لعــرض مــا تعانيــه األمــة حمــاوال 
الرتكيــز علــى مــا أورده القــرآن الكــرمي مــن حلهــا وهــو هبــذا يشــابه اجتــاه املدرســة 

االجتماعيــة احلديثــة يف التفســري كالعالمــة حممــد رشــيد رضــا.
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )170/13(  )1(
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سادساً: االستفادة من نتاج األقدمني والبناء عليه واملوازنة بينه.
فــال يـَنـُْقــل إال عــن األقدمــني وخاصــة الصحابــة والتابعــني، واندرا مــا ينقــل عــن 
املتأخريــن مــن املفســرين، فيكثــر النقــل عــن ابــن عبــاس وعلــي...، فعنــد بيانــه مــن 
هــو طــه، قــال: ومعــى طــه: اي رجــل أو اي إنســان عنــد جماهــد واحلســن والضحــاك 

وعطــاء وغريهــم)1(.
غالبــا مــا يذكــر ســبب نــزول الســورة كمــا ذكــر ســبب نــزول ســورة اجملادلــة وهــو 

قصــة خولــة وزوجهــا أوس)2(.
سابعًا: االعتدال يف النقل عن أئمة التفسر وروايته عن أكثر الصحابة.

يعتدل يف نقله عن غريه، فرتاه يكثر النقل عند بيان اخلالف أو أوجه تفسري 
آيــة أو كلمــة ليبــني أهنــا ليســت مــن بنــات أفــكاره داللــة علــى أمانتــه العلميــة، لكنــه 

أحياان يذكر اسم املخالف وغالبا ال يذكره إال بلفظ: وقيل كذا.....
ومل يقتصــر علــى فئــة معينــة بــل روى عــن مجيــع الصحابــة كعلــي وعثمــان وعــن 
املفســرين والقــراء والنحويــني واللغويــني والبالغيــني واألصوليــني والفقهــاء وغريهــم، 
ُتظهــر منزلتــه  يناقشــها –غالبــا- مناقشــة علميــة  بــل كان  ومل يكــن جمــرد انقــل 
وبراعتــه يف التفســري، وقــد أجــاد الشــيخ يف صنيعــه هــذا ملــا فيــه مــن االطــالع علــى 

آاثر العلمــاء واملفســرين.
اثمنــاًً: أبــدع يف اإلكثــار مــن ذكــر الوجــوه املتنوعــة يف تفســر كلمــة أو آيــة مــع 

ترجيــح قــول منهــا.
حــى أنــه يصــح أن يســمى » التفســري االحتمــايل » لكثــرة بيانــه للوجــوه الــي 
حيتملهــا النــص، مــع بيــان القــوي مــن الضعيــف منهــا، ففــي معــى » الــربوج » 
حيــث ذكــر أربعــة آراء يف معناهــا وكــذا يف )وشــاهد ومشــهود( حيــث ذكــر اكثــر 
مــن عشــر أقــوال يف معــى الشــاهد واملشــهود، وغالبــا مــا يذكــر القــول الراجــح يف 

أول تفســري اآليــة مث بعــد ذلــك يذكــر بقيــة األقــوال)3(.
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )127/8(  )1(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )171/13(  )2(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )60-57/15(  )3(
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اتسعاً: تفسر القرآن ابلقرآن والسنة.
اهتــم بتفســري القــرآن ابلقــرآن كتفســري قولــه تعــاىل Mَويَْســتَْغِفُروَن لَِمــْن ِفــي 
بعمــوم:  املــراد  فقصــر  الشــورى ابملؤمنــني،  ]الشــورى: 5[ يف ســورة   Lاأْلَْرِض
Mَويَْســتَْغِفُروَن  تعــاىل  بقولــه  مســتدال  اأْلَْرِض(، وخصهــم ابملؤمنــني  )ِلَمــْن يف 
لِلَِّذيــَن آَمنـُـواL ]غافــر: 7[)1(، وفســر قولــه تعــاىل يف ســورة الدخــان Mَوأَْوَرثَْناَهــا 
َقْوًمــا آَخِريــَنL ]الدخــان: 28[ أبن القــوم اآلخريــن هــم بنــو إســرائيل بدليــل قولــه 

تعــاىل Mَكَذلِــَك َوأَْوَرثَْناَهــا بَِنــي ِإْســَراِئيَلL ]الشــعراء: 59[. 
عاشرًا: االستعانة ابلقراءات يف التفسر.

كمــا يف )جُتَاِدلُــَك( يف ســورة اجملادلــة ذكــر قــراءات أخــرى مثــل )حتــاورك()2( 
)تســائلك()3(، حيــث جعلهــا مفســرة ملعــى كلمــة » اجملادلــة »)4(.

عليهــا  حيكــم  أن  دون  والشــاذة  املتواتــرة  القــراءات  مــن  يــورد كثــرياً  والشــيخ 
ابلشــذوذ وقــد اعتمــد يف تفســريه علــى قــراءة انفــع فقــد ذكــر يف مقدمــة تفســريه أنــه 
ســيعتمد علــى حــرف انفــع)5(، ومــن القــراءات الشــاذة الــي اعتمــد عليهــا تفســريه 
ــرًاL ]يوســف:  ــي أَْعِصــُر َخْم ــي أََرانِ للخمــر بعصــري العنــب يف قولــه تعــاىل Mِإّنِ

36[ يف ســورة يوســف ؛ قــال: » وقــرأ عبــد هللا وُأيَبّ )أعصــر عنبــا(«)6(. 

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )6/3(  )1(
. الفــراء، أبــو زكــراي حيــىي بــن زايد بــن عبــد هللا بــن منظــور الديلمــي الفــراء  وهــي قــراءة َعْبــد اللَّ  )2(
)-207هـــ(، معــاين القــرآن احملقــق: أمحــد يوســف النجــايت /حممــد علــي النجــار /عبــد الفتــاح 
إمساعيــل الشــلي، الناشــر: دار املصريــة للتأليــف والرتمجــة – مصــر، الطبعــة: األوىل )138/3(

ابن أطََّفيِّش، تيســري التفســري )170/13(. ليســت قراءة وإمنا ذكرها أهل التفســري مفســرة لقراءة   )3(
حتــاورك. انظــر مثــال: القرطــي، أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح األنصــاري 
اخلزرجــي مشــس الديــن القرطــي )-671هـــ(، تفســري القرطــي، حتقيــق: أمحــد الــربدوين وإبراهيــم 
أطفيــش، دار الكتــب املصريــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1384هـــ - 1964 م )272/17(.

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )170/13(  )4(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )7/1(  )5(

ابــن أطََّفيِّــش، تيســر التفســري )134/6(. قــال الطــربي: ابراهيــم بــن بشــري األنصــاري، عــن   )6(
حممــد بــن احلنفيــة قــال يف قــراءة ابــن مســعود: إيّنِ أَرَاين َأْعِصــُر ِعنـًَبــا. وذكــر أن ذلــك مــن لغــة 
أهــل عمــان، وأهنــم يســمون العنــب مخــرًا. الطــربي، مــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب 
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حادي عشر: االعتماد على تفسر القرآن ابحلديث.
فاســتدل بكــم هائــل مــن الــرواايت وكثــري مــن األحاديــث أحيــاان يذكــر راويهــا 
وأحيــاانً ال يذكــر ومجيــع كتــب احلديــث الــي انتخــب منهــا هــي كتــب ألهــل الســنة 

كالصحيحــني واملســانيد والســنن األربعــة.
اثين عشر: يعترب تفسراً جامعاً بني املنقول واملعقول.

فقــد أكثــر رمحــه هللا مــن اســتعمال علــم الــكالم واملنطــق والعلــوم العقليــة يف 
تفســريه، إضافة اىل أســباب ابلنزول وتفســري القرآن ابلقرآن، وتفســريه ابألحاديث 
النبويــة وأقــوال الصحابــة والتابعــني، وقــد ظهــر هــذا وســيظهر يف غــري مــكان يف 

هــذا البحــث.
اثلث عشر: يؤول آايت الصفات اخلربية، وينكر على املفوضة واجملسمة.

الشــيخ إابضــي املعتقــد معتــزيل املشــرب فكثــري مــن عقائــد اإلابضيــة معتزليــة 
املشــرب واملنهــج، فهــو يــؤول الصفــات عمومــا: كمــا أول الســمع ابلعلــم يف آيــة 
اجملادلة قال: »)مسع هللا( أجاب أو قبل وإال فسمعه تعاىل علمه ابألصوات«)1(.

وكذا يـَُؤوُِّل البصر أبنه العلم بكل شيء تدركه العني من ذات وهيئة)2(.
رابع عشر: عرضه لبعض القواعد األصولية.

ففــي تفســريه لقولــه تعــاىل )فَــِإَذا أََفْضتُــْم ِمــْن َعَرفَــاٍت فَاذُْكــُروا اللََّ ِعْنــَد اْلَمْشــَعِر 
احْلَــرَاِم( ]البقــرة: 198[ وقــال: اإلفاضــة مــن عرفــات واجبــة؛ ألن األمــر اجملــرد 
فهــو  بــه  إال  الواجــب  يتــم  ال  ومــا  عرفــات،  ابلكــون يف  إال  يتــم  وال  للوجــوب 

واجــب)3(.
ــْهِر احْلَــرَاِم ِقتَــاٍل ِفيــِه( ]البقــرة:  ويف تفســريه لقولــه تعــاىل )َيْســأَُلوَنَك َعــِن الشَّ
217[ قــال: واملذهــب _ قصــد اإلابضــي - أن شــرع مــن قبلنــا ليــس شــرعا لنــا، 

اآلملــي، أبــو جعفــر الطــربي )-310هـــ(، تفســري الطــربي= جامــع البيــان، احملقــق: أمحــد حممــد 
شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: األوىل، 1420هـــ-2000م )97/16(.

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )170/13(  )1(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )173/13(  )2(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )303/1(  )3(
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والذي عندي أنه شرع لنا وأنه يقدم عل االجتهاد ما مل ينافه القرآن أو احلديث 
أو اإلمجــاع بدليــل راجــح، وال خــالف يف أنــه ليــس شــرعا لنــا إذا صــرح يف ذلــك 
خبالفــه وال يصــح أن شــيئا شــرع ملــن قبلنــا إال إن ذكــر عنهــم القــرآن أو احلديــث 

أو اإلمجــاع أو رواه ثقــة اســلم منهــم كعبــد هللا بــن ســالم)1(. 
خامس عشر: األدب مع املخالف. 

عندمــا يذكــر املخالفــني لــه – خاصــة يف األمــور الفقهيــة – يكــون يف غايــة 
األدب يف عــرض أقواهلــم والــرد عليهــا أبســلوب علمــي رصــني، أمــا خمالفيــه يف 

االعتقــاد مــن أهــل الســنة فقــد يقســو عليهــم.
فعندمــا أنكــر علــى املعتزلــة قوهلــم إنَّ اإلنســان خيلــق فعلــه قــال: واملعتزلــة قبحهــم 

هللا – يقولــون: الفاعــل خيلــق فعلــه)2(.
سادس عشر: أحد أهم مصادر التفسر البالغي البياين. 

فهــو يشــري إىل األوجــه البالغيــة والبديعيــة إن وجــدت غالبــا: مــن ذلــك قولــه: 
»فالــربوج يف اآليــة اســتعارة تصرحييــة ال مْكِنيــة معهــا، أو شــبه الســماء ابملدينــة أو 
ســورها فذلــك اســتعارة وإثبــات الــربوج ختيــل ابق علــى أصلــه، أو بلفــظ الــربوج 

اســتعارة«)3(.
سابع عشر: اهتمام الشيخ كثراً ابللغة. 

العربيــة وفنوهنــا وأفناهنــا كاملباحــث  ألــوان علــوم  بــكل  فتفســريه ســفر حافــل 
اللغويــة واملفــردات القرآنيــة واالجتــاه النحــوي البــارز فيهــا تفســريه، حــى أن القــارئ 

لََيخالُــه أعــرب غالــب آايت كتــاب هللا.
اثمن عشر: االستشهاد ابلشعر.

متييــز  تفســريه وإن كان يصعــب  مــن االستشــهاد ابلشــعر يف  الشــيخ  يكثــر 
الشــعر عــن غــريه يف طبعــات الكتــاب بســبب طبــع الكلمــات متالصقــة دون كتابــة 

الشــعر كتابــة شــعرية مرتبــة الئقــة أحيــاان.
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )327/1(  )1(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )382/13(  )2(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )57/15(  )3(
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ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن بُيُوتُِكْم َســَكنًاL ]النحل: 80[،  ففي تفســري قوله تعاىل Mَوالّلَ
فســر الســكن بقوله: »موضعا تســكنون فيه حني اإلقامة كالقبض مبعى املقبوض، 

قال: جاء الشــتاء ومل أعدد له ســكناً اي ويح نفســي من شــر القراميص«.)1(
على املتبادر أو جيعل مبعى يستأنس إليه كقول صاحب ألميه العجم: 

قَاَمة ابلزوراء اَل ُسْكى ... فيَها َواَل اَنَقي ِفيَها َواَل مجلي)2(. فيَم اإْلِ
اتسع عشر: التوسط يف استخدام األلفاظ الصعبة.

وإن كان  القدميــة،  الصعبــة  العربيــة  والعبــارات  األلفــاظ  يســتخدم  مــا  اندرا 
الــي ال  املصطلحــات املنطقيــة والكالميــة والنحويــة والبالغيــة  يســتخدم أحيــاانً 

املبتــدأ. املتخصــص ال  أو  املطلــع  إال  يفهمهــا 
العمــوم متوســط  فيسَّــر يف جانــب وصعــب يف آخــر، إال أن تفســريه علــى 
الصعوبــة، ال حيســن فهمــه العامــي، ويتذوقــه طالــب العلــم اجلــاد بشــيء قليــل مــن 

الرتكيــز اللهــم إال عنــد غوصــه يف بعــض املناحــي النحويــة والبالغيــة.
عشرون: يقتصر يف اإلعراب على الوجه الالزم يف تفسر اآلية.

يف تفســري قولــه تعــاىل Mقُِتــَل أَْصَحــاُب اأْلُْخــُدوِدL ]الــربوج: 4[ قــال: » 
علــى األخبــار علــى حــذف الــالم وقــد؛ ألنــه إلجيــاٍب ابملاضــي املثبــت املتصــرف 
الــذي مل يثبــت معمولــه بدوهنــا إال أنــه جيــوز حذفهــا للفصــل أي: والســماء ذات 

الــربوج لقــد قتــل أصحــاب األخــدود)3(.
وجدته: جاء الشتاُء وملَّا أختذ َرَبًضا ... اي ويح كفَّيَّ من َحْفِر القراميِص  )1(

ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق )املتــوىف: 244هـــ(، اصــالح املنطــق، احملقــق: حممــد 
مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، الطبعــة: األوىل 1423 هـــ ، 2002 م )ص: 60(

والقرمــوص: حفــرة حيتفرهــا إىل صــدره، فيدخــل فيهــا إذا اشــتد عليــه الــربد. وقولــه »ربضــا« أي: 
موضعــا آوي إليــه. ويقــال ملبيــض القطــاة: قرمــوص وأفحــوص. ابــن الســكيت، أبــو يوســف 
يعقــوب بــن إســحاق )املتــوىف: 244هـــ(، كتــاب األلفــاظ، احملقــق: د. فخــر الديــن قبــاوة، مكتبــة 

لبنــان انشــرون، الطبعــة: األوىل، 1998م )ص: 351(
الميــة العجــم للطغرائــي. ابــن أطََّفيِّــش، تيســري التفســري )47/7(. الدمــريي، كمــال الديــن،   )2(
ِمــريي أبــو البقــاء الشــافعي )املتــوىف: 808هـــ(، شــرح  حممــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الدَّ
الميــة العجــم حتقيــق: الدكتــور مجيــل عبــد هللا عويضــة، طبعــة: 1429هـــ /2008م. )ص: 5(.

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )63/15(  )3(
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 Lِ الّلَ ِإلَــى  Mَوتَْشــتـَِكي  تعــاىل  قولــه  تفســري  يف  اجملادلــة  تفســري  يف  وقولــه 
]اجملادلــة: 1[ ومــن العجــب جعــل الــواو للحــال داخلــة علــى مضــارع مثبــت جمــرد 

مــن قــد علــى القلــة أو داخلــة علــى مبتــدأ حمــذوف.....()1(.
املطلب الثالث: املنهج اخلاص اببن أطََّفيِّش يف تفسر السورة القرآنية.

وهو املنهج الذي اتبعه املفسر ابن أطََّفيِّش غالباً يف سورة الكتاب:- 14
يبدأ تفسري السورة مبقدمة حول السورة:- 15

لكن مثة اضطراب بني يف أسلوب تقدميه للسور:
أ. فقــد تكــون هــذه املقدمــة معــى اســم الســورة كمــا يف ســورة الواقعــة قــال: 
»والواقعــُة َعلَــٌم ابلغلبــة للقيامــة، أو منقــول، وذكــر ابــن عبــاس أنــه مــن أمسائهــا، 

وذلــك كاآلزفــة، ومسيــت بذلــك لتحقــق وقوعهــا«)2(.
ب. وأحيــاانً يبــدأ الســورة بذكــر فضلهــا كمــا يف ســورة طــه واحلديــد حيــث ذكــر 
يف احلديــد أثــر علــي بــن أب طالــب: »اي بــراء إذا أردت أن تدعــو هللا ابمســه 

األعظــم فاقــرأ مــن أول احلديــد عشــر آايت..... اخل«)3( 
ت. وأحيــاانً يبــدأ حبكــم الفقهــي كمــا يف مقدمــة ســورة الرمحــن حيــث ذكــر 
حتــرمي تســمية ســورة الرمحــن ابلرمحــن دون اإلضافــة إىل الســورة)4(، كمــا حكــم 
النضــري  بــين  بتحــرمي تســمية ســورة احلشــر هبــذا االســم وإمنــا تســمى بســورة 

معتمــدا علــى مــا رواه ابــن عبــاس يف البخــاري)5(.
ث. وأحياانً يبدأ مباشرة يف التفسري كما يف سورة الربوج)6(. 

اجملادلــة  فعــل يف ســورة  نزوهلــا كمــا  بذكــر ســبب  الســورة  يبــدأ  ج. وأحيــاانً 
واألنفــال.

ح. وأحيــاانً يذكــر املأثــور عــن الســورة مــن كالم رســول هللا  أو صحبــه 
كمــا فعــل يف ســورة مــرمي.

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )171/15(  )1(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )57/13( أو الطبعة العمانية )259/14(.  )2(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )114/13(  )3(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )5/13(  )4(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )219/13(  )5(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )57/15(  )6(
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يذكــر معــاين الكلمــات الصعبــة، وال يعتــين ابملعــى القاموســي وإمنــا يركــز علــى - 16
اشتقاقاهتا.

17 - Lَخْمــرًا Mأَْعِصــُر  مثــل  اآليــة،  يف  وغريهــا  املتواتــرة  القــراءات  يذكــر 
وقــد  شــاذة،   ]36 ]يوســف:   Lأَْعِصــُر عنبــاM و  متواتــرة،   ]36 ]يوســف: 

معنــاً. مــرت 
يبــني وجــه اإلعــراب الراجــح يف اآليــة ليبــني مــن خاللــه معــى اآليــة، فــال تــراه - 18

يذكــر اإلعــراب إال كوســيلة ملعــى يرجحــه بعدهــا وقــد يذكــر بعــض وجــوه اإلعــراب 
األخــرى بلفــظ )قيــل( 

يبــني غالبــا بالغــة اآلايت مــن حمســنات بديعيــة وغريهــا بعبــارة موجــزة رصينــة - 19
وإبداعــات فائقــة مجيلــة.

كثــرياً مــا يبــني وجــه التقــدمي والتأخــري يف اآلايت واحلكمــة مــن اســتخدام - 20
كلمــة دون غريهــا، وحيــاول أن حيــل اإلشــكاالت الــي قــد تــرد علــى نظــم اآلايت.

االنتصــار ملذهبــه دائمــا يف شــى اجملــاالت العقديــة والفقهيــة واألصوليــة كلمــا - 21
ســنحت لــه الفرصــة.

وقــد خيتــم الســورة ابلصــالة علــى الرســول الكــرمي عليــه أصــدق الصــالة وأمت - 22
التسليم أو بكلمة: » هللا أعلم« مث بعد ذلك يبدأ بتفسري اآلايت آية آية تفسريا 

حتليليــا دون منهــج مطــرد أو مرتــب.
املطلب الرابع: املنهج اخلاص اببن أطََّفيِّش يف تفسر آايت األحكام.

يظهــر منهجــه الفقهــي يف تفســريه مــن خــالل أنــه يف كل آيــة فيهــا تطــرق 
إىل القضــااي الفقهيــة يبــدأ ابلراجــح عنــده مث يذكــر خــالف الفقهــاء كأهــل الســنة 
وغريهــم، واندرا مــا يذكــر املخالــف وإمنــا يذكــره بلفــظ: »قيــل« مثــال ذلــك قولــه يف 
حكــم الســحر: »وتعلــم الســحر للعمــل بــه أو لتعليمــه أو للثــراء بــه حــرام، وللحــذر 
منــه أو لتعليمــه مــن ال يعصــي بــه فمبــاح، أو لغــريه فمكــروه أو مبــاح أو حــرام 

أقــوال، وعــن أمحــد أن الســحر شــرك ولــو مل يعتقــد ِحلَّــه وال تضمــن«)1(.
وكمــا يف جتويــزه التعريــض للبائــن حبرمتهــا أبــدا بوجــه مــن وجــوه التحــرمي أو 

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )139/1(  )1(
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بطالق الثالث أو خالف من تكون االثنان أو الواحدة يف حقها ثالاثً... »وال 
جيــوز التعريــض يف ابئــن يصــح رجعتهــا برضاهــا«)1(.

مــع  والشــافعي  حنفيــة  أيب  خــالف  املخالفــني كذكــره  اســم  يذكــر  وأحيــاانً 
املطلقــة)2(. متعــة  مقــدار  يف  اإلابضيــة كمــا 

هــذا  األحــكام يف  الفقهيــة وآايت  للقضــااي  معاجلتــه  الشــيخ يف  فقــد ظهــر 
التفســري فقيهــاً متبحــراً حــاز أســس االجتهــاد واقتــدر علــى توجيــه اآلراء، وعــرض 
إىل جانب مذهبه اإلابضي للفقه املقارن فكشف عن العديد من مذاهب العلماء 
وآرائهــم الفقهيــة، وأظهــر بعــض قيــم األحــكام والتوجيهــات الســلوكية الــي تؤخــذ مــن 

اآلايت وتعــرض لبعــض أصــول الفقــه فحقــق بذلــك كلــه ثــروة فقهيــة طائلــة)3(.
وقــد امتــاز منهجــه الفقهــي مبيــزات تــدل علــى ســعة فقــه الرجــل وتعمقــه 

فيــه، فمــن ذلــك:
اســتدالله ابلقواعــد األصوليــة يف توجيــه النصــوص الشــرعية، يظهــر ذلــك - 23

ــْهِر اْلَحــَراِم ِقتَــاٍل ِفيــِه  يف آايت كثــرية كمــا يف قولــه تعــاىل Mيَْســأَلُونََك َعــِن الّشَ
قُــْل ِقتَــاٌل ِفيــِه َكِبيــٌرL ]البقــرة: 217[ اســتعان ابلقاعــدة األصوليــة شــرع مــن 
قبلنــا، وخالــف مذهبــه يف ذلــك مدلــاًل علــى اجتهــاده –رمحــه هللا – يف املذهــب 
فقــال: »واملذهــب أن شــرع مــن قبلنــا ليــس شــرعا لنــا، والــذي عنــدي أنــه شــرع 
لنــا، وأنــه يقــدم علــى االجتهــاد مــا مل ينفــه القــران أو احلديــث أو اإلمجــاع بدليــل 
مــن  منــه  أقــوى  يعارضــه  قبلنــا أبن ال  مــن  قبــول شــرع  بــني شــروط  راجــح« مث 
نــص أو إمجــاع، وثبوتــه بدليــل شــرعي أو بنقــل عمــن اســلم منهــم كعبــد هللا بــن 
ســالم، مث نقــل عــن األكثــر االســتدالل بقاعــدة النســخ علــى نســخ حرمــة القتــال 
ُــوا اْلُمْشــِرِكيَن  ــُهُر اْلُحــُرُم َفاْقتُل ــِإَذا اْنَســلََخ اأْلَْش يف األشــهر احلــرم بقولــه تعــاىل Mَف
َحْيــُث َوَجْدتُُموُهْمL]التوبــة: 5[ واســتدل لذلــك بقاعــدة )اإلجيــاب املطلــق يرفــع 
التحــرمي املقيــد(، مث أكمــل نقاشــه األصــويل ابإلجابــة عــن اعــرتاض أصــويل أن 

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )374/1(  )1(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )376/1(  )2(

1. بتصرف من: اخلواجا، منهج الشيخ حممد بن اطفيش ص )227(  )3(
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القتــال نكــرة يف ســياق اإلثبــات فــال يعــم فــال ينســخ اخلــاص أصــال مبينــا عمومــه 
بطريقــة مجيلــة بقولــه: » وقيــل: نســخت هــذه اآليــة ولــو كان »قتــال« نكــرة يف 
االثبــات... وال ســيما أهنــا قيــدت مبــا تعــم بــه وهــو قولــه »فيــه«، علــى أنــه نعتهــا أو 
متعلــق هبــا، فلمــا عمــت صــح نســخها بقولــه تعــاىل Mَفاْقتُلـُـوا اْلُمْشــِرِكيَن َحْيــُث 

َوَجْدتُُموُهــْمL ]التوبــة: 5[«))1((.
كمــا جتــده يف أي آيــة فيهــا فقــه يعنــون بقولــه )فقــه( بــني قوســني. وأحيــاانً - 24

يعنــون بعنــوان فقهــي كقولــه: »التســمية عنــد الذبــح واألكل واإلطعــام منهــا( يف 
ِ لَُكــْم ِفيَهــا َخْيــٌر َفاْذُكــُروا  شــرح قولــه تعــاىل Mَواْلبـُـْدَن َجَعْلَناَهــا لَُكــْم ِمــْن َشــَعاِئِر الّلَ

L ]احلــج: 36[)2(. ِ َعلَْيَهــا َصــَواّفَ اْســَم الّلَ
يكثــر مــن اســتدالله ابلســنة وأســباب النــزول لبيــان فقــه اآليــة كمــا يف اآليتــني - 25

السابقتني)3(.
االســتدالل آباثر الصحابــة، واالســتئناس آباثر التابعــني، فقــد اســتدل علــى - 26

ربــط الرجــل اليســرى للذبيحــة بفعــل النــي  يف ابــن أيب شــيبة وأيب داود، ونقــل 
عــن ابــن عبــاس الرجــل اليمــى، وعــن عطــاء التخيــري بــني الرجلــني)4(.

املقارنة مع املذاهب األربعة، فغالبا ما يقارن يف املســائل اخلالفية مع املالكية - 27
خاصــة لعيشــه بينهــم واطالعــه الوثيــق علــى مذهبهــم، كمــا يقــارن كثــريا مــع مذهــب 

احلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة، كمــا تــرى ذلــك حاضــرا يف تفســريه كآيــة الوضــوء)5(.
املطلب اخلامس: أهم املؤاخذات على تفسر “تيسر التفسر”.

يؤخذ على التفسري جمموعة من املؤاخذات أبرزها:
كثــرة اعتمــاده علــى اإلســرائيليات دون متحيــص ممــا جعلــه يــورد مــا خيالــف - 28

الشــريعة اإلســالمية.
أ. فبعد أن ذكر قصة أصحاب األخدود اتبعها برواايت إسرائيلية كثرية)6(.

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )27/2 وما بعدها(  )1(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )400/9(  )2(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )27/2 وما بعدها( )400/9(  )3(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )401/9(  )4(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )478/3 وما بعدها(  )5(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )67/15(  )6(
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ــْل ِفــي َســِبيِل  ــكًا نَُقاتِ ــا َمِل ــُم اْبَعــْث لََن ــّيٍ لَُه ب. وكــذا يف تفســري Mِإْذ َقالُــوا لَِنِب
إســرائيليات كثــرية)1(. ذكــر   ]246 L]البقــرة:  ِ الّلَ

ت. وكذا يف قصة الذي أماته هللا مائة عام مث بعثه)2(.
ث. وكــذا يف قصــة اْلَمَلكــني اللذيــن يعلمــان الســحر حيــث ذكــر موضــوع 

خــامت ســليمان ومل ينكــره مــع أن بــه طامــات)3(.
االســتطرادات الكثــرية الــي ختالــف مقصــود التفســري املبــين علــى االختصــار - 29

والتيســري ويف أمــور جانبيــة: كمــا يف تفســري معــى الــربوج يف ســورة الــربوج حيــث 
اســتطرد يف أقســام الــربوج والكواكــب ومعلومــات علميــة حوهلــا وذكــر أرقامــا يف 
ســرعات الكواكــب ودوراهنــا ابليــوم وأجــزاءه إىل الدقيقــة مــأل صفحــاٍت كاملــًة 

مبعلومــات عــن الكواكــب)4(.
اإلســهاب مســة عامــة يف هــذا التفســري: فالتفســري مســهب جــدا يف تفســري - 30

كل آيــة فقــد جــاء التفســري يف )15( جملــداً ضخمــاً، مــع أن هدفــه مــن تفســريه هــذا 
االختصــار والتســهيل علــى تالمذتــه وطلبــة العلــم اإلابضــي؛ لطــول تفســريه اآلخــر.

االنتصــار للفكــر اإلابضــي يف كل آيــة فيهــا دليــل هلــم أو عليهــم، كمــا ســيأيت - 31
معنــا يف املثــال التطبيقــي يف اجلانــب العقيــدي.

مــع - 32 تتفــق  ال  الــي  األحاديــث  وأتويــل  الضعيفــة  االســتدالل ابألحاديــث 
منهجــه وخاصــة يف فضائــل الســور. كحديــث )اقــرءوا علــى مواتكــم يــس( فقــد 

ضعفــه الدارقطــين وابــن حجــر)5(.
قليالً ما حيكم على األحاديث، فأحياان يذكر مصدر احلديث كأثر ابن عباس - 33

يف كراهة تسمية سورة احلشر هبذا االسم)6( يف البخاري، وما نسبه لرواية الرتمذي يف 
تفسري الشاهد واملشهود)7( وغالبا ال يذكر احلكم على احلديث أو األثر.

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )390/10(  )1(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )424/420(  )2(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )140-1(  )3(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )60-57/15(  )4(

اخلواجا، منهج ابن أطََّفيِّش )101(  )5(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )219/13(  )6(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )62/15(  )7(
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نقلــه عــن غــريه أحيــاان دون أن يذكــر امســه أو يقــول: قــال بعــض املفســرين - 34
أو بعضهــم أو قيــل...

صعوبــة األســلوب )جــرى علــى طريقــة القدمــاء فيــه(: التفســري مل يصــل بطلبــة - 35
العلــم إىل مقصــده فقــد اســتخدم العبــارة واألســلوب والرتاكيــب الصعبــة الــذي ال 
يســري معهــا طلبــة العلــم املبتدئــني واملتوســطني إال بصعوبــة ابلغــة، واملنتهــون حبــذر 
وانتباه دائبني حى ال يفوهتم شيء من درره، انهيك عن عدم وضوح أسلوبه يف 
تفســريه وكل هــذا عقَّــد األمــر، إال أنــه يف اجلملــة مــن التفاســري املتوســطة الصعوبــة 

كالبيضاوي.
الســنة - 36 أهــل  مذاهــب  املتبوعــة  األربعــة  املذاهــب  أصحــاب  علــى  هتجمــه 

ــْم ُزبُــرًا ُكّلُ  ــْم بَْيَنُه ــوا أَْمَرُه واجلماعــة، خاصــة عنــد تفســريه لقولــه تعــاىل Mَفتََقّطَُع
ِحــْزٍب بَِمــا لََدْيِهــْم َفِرُحــوَنL ]املؤمنــون: 53[ وعــرض ابألئمــة األربعــة بعــد ذكــره 
أنــه دخــل يف هــذه اآليــة كل مذهــب زائــغ حيــث قــال )وقــد هــرب الشــافعي إىل 
مصــر خوفــا مــن القتــل أو العــذاب، وقيــد املأمــون أمحــد حــى وضربــه حــى غــاب 
عقلــه، ومــات يف ســجنه، فعــل ذلــك هبــم لقوهلــم ابلرؤيــة وقــدم القــرآن، فأيــن 

االتفــاق علــى هــؤالء األئمــة األربعــة«)1(.
ندرة الربط بني السور واآلايت:- 37
ال يربــط بــني الســور واآلايت إال اندرا ومــن ذلــك قولــه يف الربــط بــني ســورة هــود - 38

ويوســف )ومساهــا هللا احســن قصــة ملــا فيهــا مــن العــرب واألحــكام، ومصــاحل امللــوك 
والعامــة، وبيــان مكــر النســاء، والصــرب والعفــو مــع املقــدرة، ويقــال: إن أهــل اجلنــة 
يتفكهون بســورة مرمي وســورة يوســف، وأنه ال يســمع ســورة يوســف حمزون إال اســرتاح 
إليهــا، فيناســب أن يقــال هلــذا: لعلهــا نزلــت بعــد ســورة هــود الــي شــيبته  ليــزول هبــا 

مهــه، وفيهــا أيضــا تســلية مبــا القــى يوســف ممــن هــم أقــرب إليــه وهــم اخوتــه)2(. 
ومــن لطائفــه: بيانـُـه مناســبة ســورة الطــور لســورة النجــم فقــال يف بدايــة الثانيــة: 
)اتصلــت ابلــي قبلهــا الختتامهــا ابلنجــوم كابتــداء هــذه - بعــد البســملة املشــرتكة 

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )60-57/15(  )1(
انظر: ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )34-33/9(  )2(
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واتبعتهــم ذريتهــم  أمنــوا  الذيــن  القســم – ابلنجــوم، وألنــه يف األوىل ذكــر  وواو 
إبميــان، ويف هــذه Mُهــَو أَْعلـَـُم بُِكــْم ِإْذ أَْنَشــأَُكْم ِمــَن اأْلَْرِض َوِإْذ أَْنتـُـْم أَِجّنَــةٌ ِفــي بُطـُـوِن 
َهاتُِكــْمL ]النجــم: 32[(، وهــو متضمــن لذكــر ذريــة اليهــود، وأيضــا قــال يف  أُّمَ

ــا َســَعى( ]النجــم: 39[)1(. ــَس لِْلِْنَســاِن ِإاّلَ َم الكفــار أو العمــوم Mَوأَْن لَْي
املطلب السادس: منوذج تطبيقي ملنهج ابن أطََّفيِّش.

مبا أن ابن أطفيش من املفسرين املعاصرين وهو صاحب منهج عقيدي خمتلف، 
كان هــذا املنهــج ال بــد أن يظهــر يف جمالــني رئيســني مهــا العقيــدة والفقــه، وســأقدم 

العقيــدة ألمهيتهــا، وأختــم ابلفقــه الــذي هــو مقصــودي، فأضــرب علــى كٍل مثــال:
الفرع األول: منوذج تطبيقي ملنهجه العقيدي.

آيــي النضــر والنظــر مــن ســورة القيامــة واآلايت مــن قولــه تعــاىل Mبـَـِل اْلِْنَســاُن 
ــا  ــِه ِإّنَ َعلَْيَن ــَل بِ ــانََك لِتَْعَج ــِه لَِس ْك بِ ــّرِ ــَرُه اَل تَُح ــى َمَعاِذي ــْو أَْلَق ــَرةٌ َولَ ــِه بَِصي ــى نَْفِس َعلَ
ــَة  ــوَن اْلَعاِجلَ ــْل تُِحّبُ ــهُ َكاّلَ بَ ــا بََيانَ ـُـّمَ ِإّنَ َعلَْيَن ــهُ ث ــْع قُْرآنَ ــاُه َفاتَِّب ــِإَذا َقَرأْنَ ــهُ َف ــهُ َوقُْرآنَ َجْمَع
َوتـَـَذُروَن اْلِخــَرَة ُوُجــوهٌ يَْوَمِئــٍذ نَاِضــَرةٌ ِإلَــى َربَِّهــا نَاِظــَرةLٌ ]القيامــة: 20 - 23[.

ابتــدأ املفســر مباشــرة بتفســري الســورة دون ربــط هلــا مبــا قبلهــا أو مــا بعدهــا مــن 
الســور أو أي شــيء عــن الســورة فقــال: » Mاَل أُْقِســُم بَِيــْوِم اْلِقَياَمــِةL ]القيامــة: 

1[ ال: انفيــة أي ال أقســم بــه عظــم شــأين«)2(.
ذكر يف تفسري اآلية اثنا عشر وجهاً:

الوجه األول: ال انفية: أي ال أقسم بع لعظم شأين فأان الصادق املصدق.
الوجــه الثــاين: ال انفيــة: أي ال أقســم بــه لوضــوح األمــر أي ولــو كنــت أقســمت 

ألقســمت بيوم القيامة إعظاما لشــأنه.
الوجــه الثالــث: انفيــة: أي: ال أقســم بيــوم القيامــة الــذي مــن شــانه اإلقســام بــه 

قلبــا إلنكارهــم لــه.

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )523/12(  )1(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )413/15 وما بعدها(  )2(
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الوجــه الرابــع: »ال« انفيــة حملــذوف، أي ال ينتفــي البعــث كمــا زعمتــم بــل هــو 
اثبــت أقســم بــه. ورفــض تفســري املغــرية بــن شــعبة وعلقمــة للقيامــة مبطلــق مــوت 

اإلنســان مســتدال أبنــه تواتــر إطــالق يــوم القيامــة ليــوم البعــث.
الوجه اخلامس: »ال« زائدة، فهي ِصلة للتأكيد تزاد أول الكالم كما تزاد آخره.

واستدل على احتمال زايدهتا ابلشعر ومنه:
ال وأمك ابنة العامري.

قــال: قيــل: إمنــا تــزاد وســطا وهنــا وســط ألن القــرآن ككالم واحــد، أي: فمــا 
قبــل »ال« مــن كالم هللا أيضــا وهــو واحــد وأجــاب: أن القــرآن كالم واحــد يف 

تصديــق بعضــه بعضــا وتقييــده ببعــض ال يف مثــل هــذا.
واستدل على ذلك ابلقرآن الكرمي فقال:

 Lٌْكــُر إِّنـَـَك لََمْجنـُـون كمــا أجيــب قولــه تعــاىل Mَوَقالـُـوا يـَـا أَّيَُهــا اّلـَـِذي نـُـّزَِل َعلَْيــِه الّذِ
ــوٍنL ]القلــم: 2[. ــَك بَِمْجنُ ــِة َربِّ ــَت بِِنْعَم ــا أَْن ]احلجــر: 6[ بقولــه تعــاىل Mَم

الوجــه الســادس: الم االبتــداء وألــف أان. أي »ألان أقســم« وذكــر بصيغــة 
التمريــض وقبــل دون أن يعلــق عليهــا.

الوجه السابع: قيل: الم االبتداء أشبعت ودخلت على املضارع.
الوجــه الثامــن: »ال« نفــي للقســم ال جــواب لــه. وعلــق علــى هــذا االحتمــال 

بقولــه: ال ابس هبــذا.
الوجه التاسع: قيل: »ال« نفي للقسم جوابه حمذوف تقديره تبعثن.

الوجه العاشــر: قيل: »ال« نفي للقســم جوابه Mأَيَْحَســُب اْلِْنَســانLُ ]القيامة: 
3[ ورد هذا االحتمال أبن جواب القسم ال يكون »بلى«، فهو جواب لغري القسم 
الوجه احلادي عشر: » الالم« يف خرب »إن« أي: »إين ال أقسم«، وأشبعت 
أبلــف زائــدة. واســتدل هلــذا االحتمــال بقــراءة قنبــل »القســم« بــال إشــباع، وقــد 

ذكــر هــذا االحتمــال بصيغــة التمريــض »قيــل«.
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الوجــه الثــاين عشــر: »ال« الم قســم دخلــت علــى املضــارع دون أن يؤكــد 
التمريــض »قيــل«. هــذا االحتمــال بصيغتــه  ابلنــون، وذكــر 

أما يف بيان معى النفس اللوامة فقد جاء بسبعة وجوه لتفسريها 
الوجــه األول: هــي النفــس املؤمنــة والكافــرة؛ ألن مــن شــأهنا أن أتيت مبــا تــالم 
عليــه، واســتدل حبديــث عــن رســول هللا  يف هــذا املعــى وبــني أن فائــدة ذكــر 

اللــوم الزجــر والتنبيــه علــى مــا ســيقع.
الوجه الثاين: نفس املؤمن، حيث تلوم نفسها على تقصريها وتتمى زايدة اخلري، 

فذكِّرها مبا سيحدث اآلن حى جتتهد وال تزال تلوم نفسها وتنسبها ابلتقصري.
الوجه الثالث: نفوس األخيار الي تلوم األشرار يوم القيامة.

الوجــه الرابــع: »ال« األوىل: صلــة، و »ال« الثانيــة: انفيــة، أي: أقســم بيــوم 
القيامــة لعظمــه، وال أقســم ابلنفــس اللوامــة خلســتها.

الوجــه اخلامــس: هــي النفــس الــي مل تــزل تلــوم نفســها علــى الطاعــة وجتتهــد، 
أي: ال أقســم هبــا ألن األمــر ظاهــر.

الوجــه الســادس: نفــس آدم الــي مل تــزل تنــدم عــن األكل مــن الشــجرة املوجــب 
إلخراجــه مــن اجلنــة. 

الوجــه الســابع: نفــس الشــقي تلومــه علــى املعصيــة املوجبــة للشــقوة، تقــول: اي 
حســريت علــى مــا فرطــت.

مث بني الفرق بني أنواع النفوس: 
اللوامة: وهي الي تندم جدا على فعل املعصية وهي دون األمَّارة.

األمارة ابلسوء: وهي املباِلغة يف املعصية وتوبتها قليلة.
املطمئنة: وهي الراسخة يف اخلري.

وبني أن كل هذا اصطالح ألن كل نفس أمارة ابلسوء إال ما رحم ريب.

ويف تفسري قوله تعاىل Mبَِل اْلِْنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَِصيَرةLٌ ]القيامة: 14[.
فأتى خبمسة وجوه يف تفسري »بصرية« يف اآلية: 
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الوجه األول: أي »بصري« والتاء للمبالغة ال للتأنيث.
ومعناهــا: جــوارح الكافــر برهــان علــى نفســه تنطــق مبــا فعــل، ومســى الربهــان 

بصــرية ألنــه مســبب والزم عــن اإلبصــار.
الوجــه الثــاين: التــاء للتأنيــث، أي: حجــة بصــرية، وإســناد البصــر إىل احلجــة 
جمــاز؛ ألن البصــري صاحبهــا، أو شــبه اإلنســان ابحلجــة ورمــز إليهــا بالزمهــا وهــي 

اإلبصــار.
الوجــه الثالــث: جــوارح اإلنســان علــى نفســه بصــرية أي شــاهدة، واســتدل 
ــْم  ــْوَم تَْشــَهُد َعلَْيِهــْم أَْلِســَنتُُهْم َوأَْيِديِهــْم َوأَْرُجلُُه لتفســري اآليــة هبــذا بقولــه تعــاىل Mيَ

بَِمــا َكانُــوا يَْعَملُــوَنL ]النــور: 24[.
الوجه الرابع: قال: وجيوز أن تكون اآلية جتريدا أبن جرد من اإلنسان إنساان آخر.

الوجــه اخلامــس: وقيــل: البصــرية ملــكان يكتبــان أعمالــه فــال جتريــد وقولــه علــى 
نفســه خــرب بصــرية.

 Lاْلِخــَرة َوتَــَذُروَن  اْلَعاِجلَــَة  تُِحّبُــوَن  بَــْل  Mَكاّلَ  تعــاىل  قولــه  تفســري  ويف 
أوجــه: ســتة  ابآلايت  املخاطــب  مــن  توجيــه  ذكــر   ]21  ،20 ]القيامــة: 

الوجــه األول: وهــو الــذي رجحــه، املخاطــب يف »كال بــل حتبــون العاجلــة« 
الرســول  فهــو ردع لــه عــن العجلــة ولــو يف طلــب العلــم وأمــر الديــن ألهنــا إذا 
كانــت علــى حــد غــري الئــق كان اخللــل، إال أنــه عليــه الســالم ال يوصــف حبــب 

الدنيــا وال بــرتك اآلخــرة.
وفسر قوله »َوَتَذُروَن اآْلِخرَة« أبنه خطاب لسيدان حممد أيضاً، فمعناها أن هللا 

تعاىل ال يساحمك فيم يساحمك فيه غريك من العجلة لعلو منصبك فال يعافيك.
وبني أن حتريكه عليه الصالة والسالم للسانه ابلقرآن قبل النهي طاعة ال ذنب 

ألن األصل قبل الوحي اإلابحة، ومل حيرك لسانه عليه السالم به بعد النهي.
الوجه الثاين: مل يدخل  يف هذا اخلطاب واستدل هلذا الرأي بقراءة مجاعة 

» حيبون ويذرون« ابلَغيبة، فيكون اخلطاب للكفار.
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الوجه الثالث: اخلطاب لكل من يصلح.
الوجه الرابع: اخلطاب له  ولغريه واملراد غريه.

الوجه اخلامس: اخلطاب لإنسان يف قوله تعاىل ال حترك ما بعده إىل وتذرون 
يقــال لــه: Mاْقــَرأْ ِكتَابـَـَك َكَفــى بَِنْفِســَك اْلَيــْوَم َعلَْيــَك َحِســيبًاL ]اإلســراء: 14[ 
فيتلجلــج لســانه للســرعة يف القــراءة وللخــوف فيقــال لــه ال حتــرك....اخل، فانــه 
علينــا ابلوعــد واحلكمــة مجــع أعمالــك وقراءهتــا عليــك فاتبــع قراءهتــا ابإلقــرار وعلينــا 

بيــان جزئهــا، فاهلــاءات لكتــاب اإلنســان 
الوجــه الســادس: اهلــاءات ليــوم القيامــة: أي ال حتــرك لســانك بذكــره يف شــأن 
وقته وال يف شــأن ما يقع فيه وعلينا بيان أحواله وما عليك إال أن تســتعد له وما 

يناســبه وتبليــغ الوحــي، وال يكــن يف قلبــك ميــل إىل أن نبينــه وقــد بـُلِّغــت وكفــى.
أمــا يف تفســري قولــه تعــاىل Mُوُجــوهٌ يَْوَمِئــٍذ نَاِضــَرةٌ ِإلـَـى َربَِّهــا نَاِظــَرةLٌ ]القيامــة: 

 :]23 ،22
ففســر الوجــوه ابملعــى املتبــادر أو األجســاد، واليــوم هــو يــوم القيامــة إذ بــرق 

البصــر وخســف القمــر.
والناضــرة هــي احلســنة املســفرة املشــرقة املتهللــة الغضــة الطريــة ملــا يف القلــب مــن 

الســرور بذلــك اليــوم ألن فيــه فــوز املؤمــن ودمــار الكافــر.
وأمــا » انظــرة« فنفــى أن تكــون مبعــى النظــر إىل هللا تعــاىل؛ ألن ذلــك يف نظــره 
يلــزم عليــه التحيــز للــذات اإلهليــة، فأوهلــا وجعــل معناهــا: منتظــرة ثــواب رهبــا ورمحتــه.

واستدل لذلك من الشعر والقرآن وكالم علي بن أب طالب.
استدل من الشعر:

وجوٌه انظراٌت يوَم بدٍر إىل الرمحِن أييتْ ابلفالِح.
وقول » شاعر«: 

كل اخلالئِق ينظروَن سجالُه نظَر اجلحيِم إىل طلوِع هالِل.
استدل من القرآن: بقوله تعاىل Mَفَنِظَرةٌ ِإلَى َمْيَسَرٍةL ]البقرة: 280[.
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استدل بقول علي: »على انظرة تنتظر مى أيذن هلم رهبم يف دخول اجلنة«.
ومــع تســليمه أن تفســريه للنظــر ابالنتظــار: أتويــل؛ ألن األصــل أن يكــون 

النظــر ابلعــني قــال مبينــا منهجــه يف مثــل هــذه اآلايت.
»كل حــذف أو أتويــل ولــو كان خــالف األصــل مقــدم علــى عدمــه إذا كان 
عدمــه يــؤدي إىل التشــبيه أو حنــوه، والتقديــر والتأويــل مهــا املناســبان لقولــه تعــاىل 
Mلَْيــَس َكِمْثِلــِه َشــْيٌءL ]الشــورى: 11[ املتفــق عليــه ولكونــه ال يتحيــز وال يتجــه 
وال يتجســم كمــا هــو املتفــق عليــه ولكــون املتنــزه عــن احلــوادث ال تدركــه احلــوادث 
كمــا هــو املتفــق عليــه ولتنزهــه عــن احللــول كمــا هــو املتفــق عليــه ولتنزهــه عــن الزمــان 
كمــا هــو املتفــق عليــه وذلــك كلــه ابلــذات ال يتخلــف ابختــالف األزمنــة ولتنزهــه 
عــن اللــون والطــول والقصــر والغلظــة والرقــة ورؤيتــه تنقــض هــذه األصــول كلهــا 

وتثبــت غيبتــه عــن املواضــع األخــرى والتجــزؤ«.
ورد على األشاعرة املثبتني للرؤية إبلزامهم أنه إن رئي لزم أن يكون حمسوسا.

وادعــى أن األشــاعرة ومــن أثبــت الرؤيــة » وضعــوا أحاديــث » يف إثبــات النظــر 
إىل هللا تعــاىل، راداً بذلــك مــا ثبــت أبحاديــث يف الصحيحــني وغريمهــا.

ومثــل علــى هــذه األحاديــث املوضوعــة حبديــث )إن أكــرم أهــل اجلنــة علــى هللا 
تعــاىل مــن ينظــر إليــه صباحــا ومســاًء(، وحديــث )أنــه تعــاىل ينظــر إىل أهــل اجلنــة 

وينظــرون إليــه وال يقطعــون نظرهــم حــى حيتجــب عنهــم()1(.
واســتطرد يــرد علــى أهــل الســنة واجلماعــة يف إثباهتــم الــكالم النفســي هلل تعــاىل 

وأن هللا امسعــه موســى وخــصَّ رده ابلــرد علــى الغــزايل واألشــعري يف ذلــك.
وقــال: وال ينفــع مدعــي الرؤيــة دعــوى أهنــا ليســت علــى املعتــاد ألن حاصلهــا 

االنكشــاف وهــو منــزه عنــه.
وكالمــه يف نفــي رؤيــة هللا تعــاىل كالم ابطــل، فســريى املؤمنــون هللا يــوم القيامــة 
رؤيــة حقيقيــة ال كمــا نــرى األجســام اليــوم، فشــروط الرؤيــة اإلهليــة ختتلــف عــن 

مل أجــد احلديثــني يف كتــب الســنة مــع ســعة حبــث، ومل أجــد أحــداً اســتدل هبمــا مــن األشــاعرة   )1(
أصــال خالفــا ملــا زعــم!!!.
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َعْنــَك  Mفـََكَشــْفَنا  الغطــاء  ذلــك كشــف  علــى  يــدل  اجلســمية،  الرؤيــة  شــروط 
ِغَطــاَءَك َفَبَصــُرَك اْلَيــْوَم َحِديــٌدL ]ق: 22[، وليــس هــذا مقــام النقــاش العقيــدي 

ملســألته، وإمنــا هــي دراســة حتليليــة ملنهجــه.
الفرع الثاين: منوذج تطبيقي يف تفسر آايت األحكام.

L ]البقــرة:  يف تفســري قولــه تعــاىل Mَواَل تَنـِْكُحــوا اْلُمْشــِرَكاِت َحتَّــى يُْؤِمــّنَ
M 221[ بــني دخــول الكتابيــات حتــت حترميهــا مث بــني نســخ ذلــك بقولــه تعــاىل

َواْلُمْحَصَنــاُت ِمــَن الّنَِســاِءL ]النســاء: 24[ وبقيــت الكتابيــات احملــارابت وســائر 
املشــركات علــى التحــرمي، ومل يقــل أبهنــا خمصصــة حيــث شــرط للتخصيــص اقــرتان 
اآليتــني جــراي مــع مذهــب اإلابضيــة فقــال: » ومل اقرتنــت اآليتــان؟ لقلــت: إن ذلــك 
مــن ختصيــص العــام كمــا شــهر يف املذهــب«، مث بــني رأي الشــافعية أبنــه ختصيــص 

ال نســخ، وقوهلــم جبــواز أتخــر دليــل اخلصــوص.
ولــك   « بقولــه:  اخلــالف  هــذا  مــن  خيــرج  اثلــث  بقــول  أييت  أن  حــاول  مث 
بــل املشــركات يف اآليــة غــري الكتابيــات«،  أن تقــول: ال نســخ وال ختصيــص، 
وعلــل ذلــك أبن كثــريا مــن اآلايت قابلــت املشــركات ابلكتابيــات Mلَــْم يـَُكــِن 
يــَنL ]البينــة: 1[، مث نقــل عــن  اّلَِذيــَن َكَفــُروا ِمــْن أَْهــِل اْلِكتـَـاِب َواْلُمْشــِرِكيَن ُمْنَفّكِ
بعــض اإلابضيــة جــواز نــكاح الكتابيــات احلربيــات لعمــوم اآليــة، وأنكــره أبنــه ليــس 

بشــيء، ونــص ابــن عبــاس علــى املنــع وهــو الصحيــح)1(.
ــاَلِة َفاْغِســلُوا  ويف تفســري قولــه تعــاىل Mيَــا أَّيَُهــا اّلَِذيــَن آَمنُــوا ِإَذا قُْمتـُـْم ِإلَــى الّصَ
ــِن  ــى اْلَكْعَبْي ــْم ِإلَ ــُكْم َوأَْرُجلَُك ــُحوا بُِرُءوِس ــِق َواْمَس ــى اْلَمَراِف ــْم ِإلَ ــْم َوأَْيِديـَُك ُوُجوَهُك
ــُروا َوِإْن ُكْنتُــْم َمْرَضــى أَْو َعلَــى َســَفٍر أَْو َجــاَء أََحــٌد ِمنـُْكــْم  َوِإْن ُكْنتُــْم ُجنًُبــا َفاّطَّهَ
ــا َفاْمَســُحوا  ًب ُمــوا َصِعيــدًا طَّيِ ِمــَن اْلَغاِئــِط أَْو اَلَمْســتُُم الّنَِســاَء َفلَــْم تَِجــُدوا َمــاًء َفتََيّمَ
يُِريــُد  َولَِكــْن  َحــَرٍج  ِمــْن  َعلَيـُْكــْم  لَِيْجَعــَل   ُ الّلَ يُِريــُد  َمــا  ِمْنــهُ  َوأَْيِديـُكــْم  بُِوُجوِهُكــْم 

َرُكــْم َولِيُِتــّمَ نِْعَمتَــهُ َعلَيـُْكــْم لََعلَُّكــْم تَْشــُكُروَنL ]املائــدة: 6[)2(. لِيَُطّهِ
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )39-38/2(  )1(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )478/3 وما بعدها(  )2(
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بــدأ وبــني حتميــة اإلرادة للصــالة وشــرطية الطهــارة مــن احلدثــني هلــا، وأنــه ال 
جيــب الوضــوء لــكل صــالة مســتدال بفعلــه  أنــه مجــع الصلــوات اخلمــس بوضــوء 
واحــد قصــدا دون أن يبــني مصــدر احلديــث، ورد علــى الظاهريــة القائلــني بلــزوم 
جتديــد الوضــوء لــكل صــالة بقولــه تعــاىل Mأَْو َجــاَء أََحــٌد ِمنـُْكــْم ِمــَن اْلَغاِئــِط أَْو 
ُمــواL ]النســاء: 43[ حيــث جعــل احلــدث  اَلَمْســتُُم الّنَِســاَء َفلـَـْم تَِجــُدوا َمــاًء َفتََيّمَ
شــرطا للتيمــم وهــو بــدل الوضــوء فيأخــذ حكمــه، وأن تكــرار الوضــوء لــكل صــالة 
منــدوب وعليــه حيمــل فعــل األئمــة، ورد علــى مــن ادعــى أن اآليــة علــى ظاهرهــا 
توجــب لــكل صــالة وضــوء، وأهنــا نســخ للتجديــد؛ ألن ســورة املائــدة آخــر مــا نــزل 
مســتدال بقولــه  )املائــدة مــن آخــر مــا نــزل، فأحلــوا حالهلــا وحرمــوا حرامهــا( ومل 
أجــد هــذا النــص يف كتــب الســنة، أمــا حديــث )عمــدا فعلــت( الــذي اســتدل بــه 
علــى أن النــي  صلــى مخــس صلــوات بوضــوء واحــد فهــو يف صحيــح ابــن حبــان 
ونصــه عــن ســليمان بــن بريــدة عــن أبيــه قــال صلــى رســول هللا :) الصلــوات 
كلهــا يــوم فتــح مكــة بوضــوء واحــد ومســح علــى خفيــه فقــال لــه عمــر إين رأيتــك 
اليــوم صنعــت شــيئا مل تكــن تصنعــه قبــل اليــوم، قــال: »عمــدا فعلــت اي عمــر()1(.

مث اســتدل مبــا يف ســنن أيب داود ونســبه لــه والبــن حبــان والطــربي ونصــه الــذي 
ذكــره خمالــف بعــض الشــيء ملــا يف أيب داود ومل أجــده يف ابــن حبــان.

عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صالة 
طاهــرا، وغــري طاهــر، عــم ذاك؟ فقــال: حدثتنيــه أمســاء بنــت زيــد بــن اخلطــاب، أن عبــد 
هللا بــن حنظلــة بــن أيب عامــر، حدثهــا »أن رســول هللا  أمــر ابلوضــوء لــكل صــالة، 
طاهــراً وغــر طاهــر، فلمــا شــق ذلــك عليــه، أمــر ابلســواك لــكل صــالة«()2(، مث قوى 
هــذا احلديــث علــى حديــث املائــدة أخــر مــا نــزل ونقــل عــن العراقــي أنــه مل جيــده مرفوعــاً.

وصحــح األرانؤوط اســناده. ابــن حبــان، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َمْعبــَد،   )1(
التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسي )-354هـ(، صحيح ابن حبان، ترتيب: األمري عالء الدين 
علــي بــن بلبــان الفارســي )-739 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب األرانؤوط، 
الناشــر: مؤسســة الرســالة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، 1408 هـــ - 1988 م - حمققــا )608/4(

أبــو داود، أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــري بــن شــداد بــن عمــرو األزدي   )2(
ِجْســتاين )-275هـــ(، ســنن أيب داود، احملقــق: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، املكتبــة  السِّ

العصريــة، صيــدا - بــريوت )12/1(
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مث اســتدل ابلقاعــدة األصوليــة )األمــر اجملــرد للوجــوب( فــال تقبــل دعــوى أن 
اآليــة فيهــا نــدب لتجديــد الوضــوء لــكل صــالة.

مث يف تفســري قولــه تعــاىل )اغســلوا( َشــرََح َحــدَّ الوجــه مــع وجــوب غســل جــزء 
مــن الــرأس لتحقــق غســل كامــل الوجــه، مث عــرف الغســل أبنــه إفــراغ املــاء مــع 
الدلــك عنــد اإلابضيــة واملالكيــة، وأن الدلــك شــرط، ورد علــى الشــافعية واحلنفيــة 
واحلنابلــة أنــه ســنة ال شــرط، وذكــر خــالف أاب يوســف يف قطــر املــاء عنــد الغســل، 
ونسب أنه جاء احلديث إبشراب العينني املاء لئال تراي انرا حامية – ومل أجده- 

ال غســلهما؛ ألنــه ضــرر.
وقــال بكفايــة الغســل دون الدلــك ملــا بــني األصابــع عنــد تفســريه لقولــه تعــاىل 
Mَوأَْيِديـَُكــْم ِإلـَـى اْلَمَراِفــِقL معلــال ذلــك بقلــة مــا بينهــن، وحكــم بدخــول املرافــق 
يف اليد، ونسب إىل داود وزفر وإىل اجلمهور إدخاهلا، وأن إىل مبعى مع مستدال 
تُِكــْمL ]هــود: 52[ أي وأيديكــم مضافــة إىل  ًة ِإلـَـى قُّوَ بقولــه تعــاىل Mَويَِزْدُكــْم قـُـّوَ
املرافــق ابلغســل، وبــني احلكمــة مــن ذكــر املرافــق جلعــل حــد للوضــوء حــى ال نصــل 
يف غســل اليــد إىل اإلبــط لدخــول العضــد يف مســمى اليــد، وملــا مل تتميــز املرافــق 
حكمنــا بدخوهلــا، وقــال: وصــح عنــه  أنــه أدار املــاء علــى مرافقــه، مث تكلــم عــن 

وجــوب غســل الكفــني وحتريــك اخلــامت إليصــال املــاء حتتــه.
الــرأس بثــالث أصابــع، ونســب  وحكــم بكفايــة غســل ثــالث شــعرات مــن 
للشــافعي: بعــض شــعرة، وأليب حنيفــة ربــع الــرأس، ومالــك وأمحــد الــكل احتياطــا، 

مث ســاق دليــل احلنفيــة يف مســح الناصيــة ورد علــى اســتدالهلم بــه.
مث بــني وجــوب غســل الرجلــني كمــا جــاءت بــه الســنة وعمــل الصحابــة ونســبه 
للجمهــور، وحــدد الغســل )إىل الكعبــني( مث بــني حكمــة جعلهــا بعــد مســح الــرأس 

إميــاء لتقليــل املــاء يف غســلها أبن جيعــل كاملســح خشــية اإلســراف.
مث حكــم بوجــوب ترتيــب أعضــاء الوضــوء لرتتيبهــا يف اآليــة، كذلــك يســتفاد 
الرتتيــب مــن حــرف الفــاء، وقياســا علــى الســعي لقولــه  )نبــدأ مبــا بــدأ هللا بــه( 
قــول  ليــس واجبــا عنــد اإلابضيــة –وخالفهــم- وعنــد احلنفيــة، مث رد  والرتتيــب 
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القائلــني مبســح الرجلــني مســتدال أبثــر عــن عائشــة، وأنــه مل يثبــت عــن أحــد مــن 
الصحابــة وفــق مــا نقلــه عــن عطــاء.

مث ختــم بدخــول غســل الفــم واألنــف يف الغســل ومل يبــني حكمــه، وأنــه ال 
يكفــي أن يوضــئ أحــد أحــدا؛ ألن الوضــوء غــري معقــول املعــى، مثلــه الغســل مــن 

النفــاس واحليــض واجلنابــة.
أهم نتائج البحث

توصل الباحث إىل عدد من النتائج أبرزها:
والفقــه واألدب، - 1 أطََّفيِّــش عالمــة ابلتفســري  بــن عيســى  يوســف  بــن  حممــد 

إابضــي املذهــب، جمتهــد، كان لــه أثــر ابرز يف قضيــة بــالده السياســية يــدل علــى 
وطنيــة صحيحــة. 

تفســري تيســري التفســري اختصــار لتفســريه مهيــان الــزاد ويعتــرب املرجــع األهــم - 2
للتفســري عنــد اإلابضيــة.

الــدارس لإابضيــة جيدهــم يف العقيــدة أقــرب إىل املعتزلــة مــن حيــث منهجهــم - 3
االســتداليل، وآرائهــم العقيديــة يف الصفــات ورؤيــة هللا تعــاىل... وإن كانــت هلــم 
آراء خاصــة كاحلكــم علــى خمالفيهــم أهنــم مــن أهــل القبلــة كفــار غــري مشــركني...

اهتــام اإلابضيــة أبهنــم خــوارج يســتحلون دمــاء املســلمني ويكفــرون مرتكــب - 4
الكبــرية فيــه ظلــم لإابضيــة مــن وجــوه.

أمههــا: - 5 مبيــزات  القــرآن  آايت  تفســري  يف  العــام  أطفيــش  ابــن  منهــج  امتــاز 
الرتابــط املنطقــي يف عــرض املباحــث وتسلســلها، التخصــص وعمــق الطــرح، ظهــور 
شــخصية الباحــث وثقتــه بنفســه، أصالــة الطــرح، طــرح مشــاكل األمــة املعاصــرة 
وحماولتــه حللهــا، االســتفادة مــن نتــاج األقدمــني والبنــاء عليهــا واملوازنــة بينهــا، أبــدع 
يف اإلكثــار مــن ذكــر الوجــوه املتنوعــة يف تفســري كلمــة أو آيــة مــع ترجيــح قــول 

منهــا، أحــد أهــم مصــادر التفســري البالغــي البيــاين...
يظهــر منهجــه الفقهــي يف تفســريه مــن خــالل أنــه يف كل آيــة فيهــا تطــرق - 6

إىل القضــااي الفقهيــة يبــدأ ابلراجــح عنــده مث يذكــر خــالف الفقهــاء كأهــل الســنة 
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وغريهــم... وأحيــاانً يذكــر اســم املخالفــني كذكــره خــالف أب حنفيــة والشــافعي.
ظهــر الشــيخ يف معاجلتــه للقضــااي الفقهيــة وآايت األحــكام يف هــذا التفســري - 7

فقيهــاً متبحــراً حــاز أســس االجتهــاد، وقــد امتــاز منهجــه الفقهــي مبيــزات تــدل علــى 
واســع فقــه الرجــل وتعمقــه فيــه.

ابلقواعــد - 8 اســتدالله  األحــكام  آايت  عــرض  يف  منهجــه  نقــاط  أبــرز  مــن 
األصوليــة يف توجيــه النصــوص الشــرعية، وكثــرة اســتدالله ابلســنة وأســباب النــزول، 

التابعــني... آباثر  واالســتئناس  الصحابــة،  آباثر  واالســتدالل 
علــى - 9 اعتمــاده  التفســري« كثــرة  تفســري »تيســري  علــى  املؤاخــذات  أهــم  مــن 

اإلســرائيليات دون متحيــص، واالســتطرادات الكثــرية، واالســتدالل ابألحاديــث 
الضعيفة وأتويل األحاديث الي ال تتفق مع منهجه وخاصة يف فضائل السور... 

توصيات الباحث
يوصــي الباحــث أبن تــدرس مذاهــب فــرق أهــل اإلســالم مــن خــالل كتبهــم ال 
مــن خــالل مــا ســطره خمالفوهــم عنهــم ونســبوه إليهــم، حيــث ســيجد الباحــث خطــَأ 
نســبَة كثــري مــن األقــوال إليهــم ممــا ســيضيق فجــوة اخلــالف بــني املســلمني اليــوم، 
حــااث الدراســني أن يتناولــوا تفاســري أخــرى للمعتزلــة والشــيعة والزيديــة... ابلــدرس 

والتنقيــب والتمحيــص.
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املراجع واملصادر
الكعــي  -  بــن طرهــوين  الناصــر  بــن عبــد  بــن رزق  أبــو األرقــم املصــري، حممــد 

الســلمي أبــو األرقــم املصــري املــدين، التفســري واملفســرون يف غــرب أفريقيــا، أصــل 
هــذا الكتــاب: رســالة دكتــوراه، دار ابــن اجلــوزي للنشــر والتوزيــع، اململكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة: األوىل، 6241 هـــ 
ابــن أطََّفيِّــش، تيســري التفســري، وزارة الــرتاث القومــي والثقافــة يف ســلطنة عمــان،  - 

بتحقيــق الشــيخ ابراهيــم حممــد طــالي، الطبعــة األوىل، 4002م.
ابــن أطََّفيِّــش، مهيــان الــزاد إىل دار املعــاد، الطبعــة األوىل ابملطبعــة الســلطانية يف  - 

زجنبــار 4131، وطبعــة وزارة الــرتاث القومــي والثقافــة يف ســلطنة عمــان 1041.
جهــالن، عــدوان، الفكــر السياســي عنــد اإلابضيــة مــن خــالل آراء الشــيخ  - 

ُعمــان، 1991م  الضامــري،  بــن أطفيــش، مكتبــة  حممــد 
ابــن حــزم، أبــو حممــد علــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلســي القرطــي  - 

الظاهــري )-654هـــ(، مكتبــة اخلاجنــي – القاهــرة، الفصــل يف امللــل واألهــواء 
والنحــل.

ابــن حبــان، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َمْعبــَد، التميمــي،  - 
أبــو حــامت، الدارمــي، الُبســي )-453هـــ(، صحيــح ابــن حبــان، ترتيــب: األمــري 
عــالء الديــن علــي بــن بلبــان الفارســي )-937 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق 
عليــه: شــعيب األرانؤوط، مؤسســة الرســالة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، 8041 

هـــ - 8891 م – حمققــا.
أبــو داود، أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــري بــن شــداد  - 

ِجْســتاين )-572هـــ(، ســنن أيب داود، احملقــق: حممــد حميــي  بــن عمــرو األزدي السِّ
الديــن عبــد احلميــد، املكتبــة العصريــة، صيــدا – بــريوت.

ِمــريي أبــو  -  الدمــريي، كمــال الديــن، حممــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الدَّ
البقــاء الشــافعي )املتــوىف: 808هـــ(، شــرح الميــة العجــم حتقيــق: الدكتــور مجيــل 

عبــد هللا عويضــة، طبعــة: 9241هـــ /8002م.
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التفســري واملفســرون،  -  الذهــي )-8931هـــ(،  الســيد حســني  الذهــي، حممــد 
مكتبــة وهبــة، القاهــرة، مصــر. 

الرومــي، أ. د. فهــد بــن عبــد الرمحــن بــن ســليمان الرومــي، اجتاهــات التفســري يف  - 
القــرن الرابــع عشــر، طبــع إبذن رائســة إدارات البحــوث العلميــة واالفتــاء والدعــوة 
برقــم 5/159 واتريــخ 6041/8/5،  الســعودية  العربيــة  اململكــة  واالرشــاد يف 

الطبعــة: األوىل 7041هـــ- 6891م.
الزركلــي  -  فــارس،  بــن  علــي  بــن  حممــد  بــن  حممــود  بــن  الديــن  خــري  الزركلــي، 

الدمشــقي )-6931هـ(، األعالم، دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامســة عشــر، 
أاير/مايــو 2002 م. وأخــذ الزركلــي ترمجتــه مباشــرة مــن مذكــرات الشــيخ إبراهيــم 

أطََّفيِّــش ابــن أخــي صاحــب الرتمجــة.
ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق )املتــوىف: 442هـــ(، اصــالح  - 

املنطــق، احملقــق: حممــد مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، الطبعــة: األوىل 3241 
هـ ، 2002 م.

ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق )املتــوىف: 442هـــ(، كتــاب  - 
األلفــاظ، احملقــق: د. فخــر الديــن قبــاوة، مكتبــة لبنــان انشــرون، الطبعــة: األوىل، 

8991م.
الشهرســتاين، أبــو الفتــح حممــد بــن عبــد الكــرمي بــن أب بكــر أمحــد الشهرســتاين  - 

)-845هـــ(، امللــل والنحــل، مؤسســة احللــي، دون معلومــات طبــع.
الطــربي، حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلملــي، أبــو جعفــر  - 

الطــربي )-013هـــ(، تفســري الطــربي= جامــع البيــان، احملقــق: أمحــد حممــد شــاكر، 
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-دراسة ميدانية وصفية يف الكَتاتيب اجلزائرّية-

مولياط بن حليمة*

ُملخص البحث:

يَهــدف هــذا البحــث إىل إبــراز وظيفــة الكتاتيــب يف احملافظــة علــى اهلويّــة العربيّــة اإلســالمية ومكانتهــا 
اإلســرتاجتية يف دعــم األهــداف البيداغوجيــة للمدرســة االبتدائيــة يف املراحــل األوىل لتمكــني املتعلمــني مــن 
اكتســاب املهــارات الّلغويــة املســتهدفة، كالســماع، والقــراءة، والكتابة)اخلــط واإلمــالء( ومــن حيــث برانمــج 
احملفــوظ مــن القــرآن الكــرمي مبــا يتناســب والربامــج التَّعليميــة، ومناهجهــا املتَّبعــة يف الكتاتيــب وإظهــار أصالتهــا 
العربيــة اإلســالمية فيكــون بذلــك التَّكامــل والتَّفاعــل بينهــا وبــني املدرســة الّنظاميــة للوصــول إىل هــدف إعــداد 
اإلنســان الصَّــاحل الّــذي يقــوم بتكاليــف اخلالفــة يف األرض. كمــا تســعى هــذه الّدراســة امليدانيــة إىل اكتشــاف 
بعــض األهــداف اخلاصــة ابألنشــطة الّتعليميــة الــي يتضمنهــا املنهــاج الرتبــوي اجلزائــري وقــد حَققهــا التعليــم 
تــايب ابمتيــاز. وهــذا مــن خــالل االســتبيان الــذي قمــت بــه. خاصــة علــى مســتوى: القــراءة، والكتابــة،  الكُّ
واإلمــالء، وبرانمــج السُّــور املقــرَّرة للحفــظ مــن القــرآن الكــرمي. علــى أن أتطــرَّق يف البحــث الثــاين إن شــاء هللا 

إىل ُمســتوايت التَّكامــل والتَّفاعــل مــع ذكــر ُمســتوايت التَـَّبايــن كمــا هــي يف واقــع الكتاتيــب اجلزائريــة.

This research aims at highlighting the role of schools in preserving the Arab Islamic 
identity besides its effective role in supporting school pedagogic goals in the early stages 
to enable learners to acquire the target language skills; listening, reading and writing. The 
Holy Quran in accordance with the educational programs, and its methods used in the 
education of generations, and the extraction of educational methods that highlight the ad-
vantages of the Koran in showing the authenticity of the Arab Islamic, so the integration 
and logical interaction between them and the regular school to reach the goal of a good 
human preparation, who is responsible for the costs of the succession in the earth.  This 
field study also seeks to discover some of the objectives of the educational activities in 
the Algerian curriculum and have been achieved by written education with distinction. 
This is through my questionnaire, especially at the level of reading, writing, dictation, and 
the program of the fence scheduled for conservation from the Holy Quran. On the second 
research, God willing, I will refer to the levels of integration and interaction with the 
mentioned levels of variation as they are in the reality of the Algerian writing.

البحــث  اســتالم  اتريــخ  -غليــزان،  زابنــة  أمحــد  جامعــة   ، دكتــوراه  وطالــب  احلديثــة،  اجلزائريــة  ابملدرســة  أســتاذ   *
2019/1/24م. للنشــر  قبولــه  واتريــخ  2018/7/2م، 
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مقدمة البحث:
يُعــدُّ االهتمــام ابلطُّفولــة مــن أعظــم املعايــري الّــي يُقــاس هبــا حتضــر األمــم، وَتقــدُّم 
ــعوب، فهــي مرحلــة هاّمــة يف حيــاة اإلنســان وهــذا مــا توّصلــت إليــه البحــوث  الشُّ
مــن  الرّابعــة والّسادســة  بــني  مــا  املمتــّدة  النمــو  أّن مرحلــة  مــن  الرّتبويــة  الّنفســية 
العمــر مرحلــة حرجــة يف منـّـو شــخصية الطّفــل وتطورهــا ففيهــا تُبــى اأُلســس اأُلوىل 

للّشــخصية وتقــام. 
ومــن اّلذيــن درســوا هــذه املرحلــة جــان بياجيــه الــذي متثــل يف دراســته املقاربــة. 
الســيكولوجية والبيولوجيــة واملنطقيــة. مبعــى أن جــان بياجيــه قــد رّكــز يف خمتلــف 
دراســاته علــى تبيــان كيفيــة تطــور الّتفكــري عنــد الطّفــل عــرب جمموعــة مــن املراحــل 
العمريــة املختلفــة، وكيــف حُيّقــق نوًعــا مــن التَّــوازن مــن خــالل الّتفاعــل البنيــوي 

الّتكويــين بــني الــّذات واملوضــوع أو بــني الــذّكاء والبيئــة.
هذا،وقــد متّثــل جــان بياجيــه املالحظــة العلميــة املنّظمــة يف جتاربــه العلميــة حــني 
رصــِده ملختلــف املراحــل الّــي كان ميــّر هبــا طفلــه. كمــا اسرتشــد أيًضــا بتعاليــم 
فلســفة كانــط األملــاين، حينمــا بــنّي أبّن الطّفــل يف تعلُّمــه ال يعتمــد فقــط علــى 
املنطقيــة يف اكتســاب  الفطريــة و  العقليــة و  قدراتــه  أيضــاً  بــل يشــّغل  حواســه، 
املعرفــة، وابلتّــايل، يعــرف جمموعــة مــن العمليــات املنطقيــة البديهيــة، مثــل الّســببية، 

والزمــان، واملــكان، ودميومــة األشــياء...
 وقــد حــدد أربــع مســائل نفســية وتربويــة هــي: املرحلــة احلّســية احلركيــة ومتتــد مــن 
حلظــة امليــالد حــى الّســنة الثّانيــة ومرحلــة مــا قبــل العمليــات، وتبتــدئ مــن الّســنة 
الثاّنيــة إىل الّســنة الّســابعة، ومرحلــة العمليــات املاديــة أو احلّســية، وتبتــدئ مــن 
الّســنة الّســابعة حــى الّســنة احلاديــة عشــرة، ومرحلــة الّتفكــري اجملــّرد، وتبتــدئ مــن 
الّســنة الثّانيــة عشــرة إىل بدايــة فــرتة املراهقــة. ويعــين هــذا أّن الطّفــل يف تعلُّمــه ومنــوه 

العقلــي واجلســدي ينتقــل مــن مســتوى احملســوس إىل مســتوى اجملــرد.)1( 

مجيل محداوي: التصورات الرتبوية اجلديدة،دار أفريقيا الشرق،د ط، 2014م ،ص30،29.  )1(
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مــن خــالل مــا ســبق ميكننــا القــول أّن هــذه املرحلــة تتميّــز إبمــكاانت كبــرية 
للّتعلــم إذا اســُتغلت اســتغالال فّعــااًل وهادفــاً فالطّفــل يتأثّــر ابلوســط االجتماعــي 
الّتحضرييــة  الرّتبيــة  وخدمــات  األســرة  يف  واملتمثّــل  فيــه  ينمــو  الّــذي  والّتعليمــي 
)الّروضــة( و)الكتاتيــب( وقــد بيَّنــت نتائــج الُبحــوث املقارِنــة أّن األطفــال اّلذيــَن 
اســتفادوا مــن التَّحضــريي أو الكتاتيــب قَبــل االلتحــاق ابملدرســة االبتدائيــة هــم 
ــا وكيًفــا مــن غريهــم الذيــن مل يَِلُجــوا املؤّسســتني املذكورتــني يف  أســرع مُنــًوا وتطــورًا كمًّ

القــدرات العقليــة ويف الّتواصــل والّتفاعــل مــع الغــري.
وهــذا مــا ذهــب إليــه أمحــد أوزي، يف كتابــه )ســيكولوجية الطفــل( إىل حتديــد 
جمموعة من املراحل الّنفســية للطّفل هي مرحلة املهد من الوالدة إىل ســن الثّانية، 
ومرحلــة الطُّفولــة املبّكــرة مــن الّســنة الثّالثــة إىل الّســنة اخلامســة، ومرحلــة الطفولــة 
الوســطى مــن الّســنة الّسادســة إىل الّســنة الّتاســعة، ومرحلــة الطُّفولــة املتأخــرة مــن 

الّســنة الّتاســعة إىل الّســنة الثّانيــة عشــرة.)1( 
والّــذي يُهّمنــا مــن هــذه املراحــل الّنفســية هــي املرحلــة الثّانيــة، وهــي مرحلــة 
َبّكــرة الّــي تبــدأ مــن الّســنة الثّالثــة إىل الّســنة اخلامســة وهــي املرحلــة 

ُ
الطُّفولــة امل

الُعمريــة الّــي غالبــاً مــا يلتحــق فيهــا الِطّفــل ابلُكتّــاب أو الّروضــة. وهــذا يعــين تبــينِّ 
بيداغوجيــا تعليميــة كفائيــة متنوعــة فّعالــة ونشــيطة، ُيســتعمل فيهــا أدوات التعلُّــم 
األساســية، وأتثــري هــذا الوســط الّتعليمــي يف حيــاة الفــرد يُعتــرب القاعــدة األساســية 
الّــي تقــوم عليهــا، حيــث أنَّ عمليــة الّتنشــئة مرتبطــة بفعاليــة العمليــة الرتّبويــة ومــدى 
وعــي املــريبِّ ابلقواعــد الّــي ترتكــز عليهــا، ومــدى ُوُضوحهــا يف ذهنــه وكيفيــة التَّعامــل 
معهــا يف الوســط الرّتبــوي للوصــول إىل الرّتبيــة والّتنشــئة املثلــى الَـّـي حُتقــق إشــباع 
حاجــات الفــرد وحاجــات اجملتمــع، وحتقــق معهــا الطمأنينــة والّســكينة وســعادة 
نيــا واآلخــرة. وهــذا مــا يطــرح مســألة االهتمــام برعايــة الطفــل وتنشــئته  الّداريــن الدُّ
كأمــر حيــوي تتَّضــح علــى ضوئــه معــامل املســتقبل وضمــن هــذا الســياق تعمــل 
الــدُّول العربيــة واإلســالمية علــى إعــداد األجيــال تربــواًي وعلميًــا يتوافــق وجتديــد 
أمحــد أوزي: ســيكولوجية الطفــل، مطبعــة دار النجــاح اجلديــدة، الــدار البيضــاء –املغــرب-،   )1(

، ص94. ط3، 2012م 
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مناهجهــا وتغيــري طـُـرق عملهــا ونســق إدارهتــا ملواكبــة التقــّدم العلمــي واملعــريف الــذي 
أحدثتــه التكنولوجيــا اجلديــدة وتســارع واتئــر العوملــة، وتعتــرب دولــة قطــر العربيــة 
اإلســالمية أمنوذجــاً يُقتــدي بــه، وهــذا بفضــل سياســتها الراشــدة وتبنيهــا مشــروع 
)رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030( وممَّــا جــاء فيــه: »هتــدف دولــة قطــر إىل بنــاء تعليمــي 
يُواكــب املعايــري العامليــة العصريــة ويُــوازي أفضــل النُّظــم الّتعليميــة يف العــامل. ويُتيــح 
هــذا الّنظــام الفــرص للمواطنــني لتطويــر قدراهتــم و يُوفِّــر هلــم أفضــل تدريــب ليتمّكنــوا 
مــن الّنجــاح يف عــامل ُمتغــرّي تتزايــد متطّلباتــه العلميــة. كمــا يشــّجع هــذا الّنظــام 
ــي القــدرة علــى اإلبــداع و االبتــكار ويؤّكــد علــى  الّتفكــري الّتحليلــي الّنقــدي و يُنمِّ
إىل  ويدعــوا  تراثــه،  و  القطــري  اجملتمــع  احــرتام  و  االجتماعــي  الّتماســك  تعزيــز 
ــاء مــع شــعوب العــامل. ولدعــم الّنظــام التَّعليمــي املنشــود تطمــح دولــة  التعامــل البّن

قطــر ألن تكــون مركــزاً فعــّااًل للبحــث العلمــي و النشــاط الفكــري.«)1( 
بنــاء  يف  التَّكاملــي  ودورهــا  االجتماعيــة  التَّنشــئة  ُمؤّسســات  ألمهيــة  ونظــرًا 
شــخصية الفرد وكيانه االجتماعي، ســوف نتعرض يف حبثنا هذا إىل أبرز مؤّسســة 
خاصــة ابلّتنشــئة االجتماعيــة حيــث ختتلــف تســميتها مــن ُقطــٍر عــريب إىل آخــر، يف 
الشــام والعــراق ومشــال أفريقيــا ُتدعــى ابلكتاتيب)املــدارُس القرآنيــة( ويف السُّــودان 

تُعــرف ابخلــالوي ويف فلســطني وغــزة تســمى مراكــز حتفيــظ القــرآن. 
املنهج املتبع:

وقد اعتمدت يف هذا البحث على املناهج اآلتية:
عــن  تســمح جبمــع معلومــات  فيــه طريقــة  وقــد وظّفــت  التَّارخيــي:  أوَّاًل-املنهــج 
حقائــق وأحــداث ماضيــه وفحصهــا والتأكــد مــن صحتهــا وكــذا ترتيبهــا، وتتبــع 

احلــدود الثقافيــة والتارخييــة للكتاتيــب العربيــة منــذ نشــأهتا إىل يومنــا هــذا.
اثنيًا-املنهــج الوصفــي: عمــدت إىل وصــف الكتاتيــب اجلزائريــة والوقــوف عنــد 
اخلدمــات الــي تُقدِّمهــا هــذه األخــرية للمدرســة النِّظاميــة، وحماولــة نقــل مظاهــر 

التأثــري والتأثّــر بــني املؤسســتني.
متيــم بــن محــد آل اثين ، رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030م ، األمانــة العامــة للتخطيــط التنمــوي ،   )1(
www.mdps.gov.qa/ar/qnv1/Pages/default.aspx 2008،ص10.  ،متــوز  قطــر   ، الدوحــة 
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اثلثًا-املنهــج اإلحصائــي التحليلــي: اعتمــدت فيــه علــى دراســة تقومييــة إحصائيــة. 
حُمــاواًل اإلجابــة علــى اإلشــكاالت التاليــة: 

 - ما املنهج املتَّبع يف التَّعليم القرآين ابلَكتاتيب اجلزائريّة؟ 
بوية الَّي يعتمدها ُمعّلمو القرآن الكرمي؟   - وماهي اأُلُسُس الرتَّ

 - وهل ميتلك ُشيوُخ الَكَتاتيب طريقًة تتحّقق هبا تعليميُة القرآن الكرمي ؟ 
 - وما هي األساليب املعتمدة عند الشَّيخ يف تعليم أجبدية اللُّغة العربية؟ 

 - وأخريا ًكيف يـَُقوَُّم طفل الكتاتيب؟
ضبط الدَّاللة: 

لُغــًة: يقــول ابــن منظــور يف لســان العــرب عــن معــى َكتَــَب: الِكتـْبَــُة »اِْكِتَتابُــَك 
ِكَتــااًب تنســخه. ويقــال : اِْكتـََتــَب فــالٌن فــالانً ؛ أي ســأله أن يكتــب لــه كتــااب يف 
حاجــة، واْســَتْكتـََبُه الّشــيء؛ أي ســأله أن َيْكتـُبَــُه لَــُه، وقيــل َكتـَبَــُه : َخطَّــُه، واْكتـَتـَبَــُه 

اســتماله«.)1( 
ــِه  ــٰى َعلَْي ــَي تُْملَ ــا َفِه ــَن اْكتَتََبَه لِي ــاِطيُر اأْلَّوَ ــوا أََس ويف الّتنزيــل قــال تعــاىل: M َوَقالُ

الفرقــان:5[ L]ســورة  َوأَِصيــاًل  بـُْكــَرًة 
ــم الكتابــة، وقــال  ــم، وقــال الّلحيــاين : هــو املَكتِّــُب اّلــذي يُعّل »واملَكتِّــب املعّل
ُكتِّــُب 

ــٌد امل ــا ابلطائــف يعــين ُمَعّلًمــا، ومنــه قيــل: ُعبـَْي احلســن : كان احلجــاج ُمْكِتًب
ــُب والُكتَّــاب: موضــع تعليــم  ــُب موضــع الُكتَّــاِب، واملْكَت ألنّــه كان معّلمــا. واملْكَت

الكتابــة واجلمــع الكتاتيــب واملكاتــب...«)2( 
الدَّاللة االصطالحية: 

الُكتَّــاُب أو مــا ُيصطلــح عليــه )اجلامــع( :«مؤسَّســة صغــرية تتــم مببــادرة مــن 
مجاعــة حتــرص علــى أن يتلقَّــى أبناؤهــم املعــارف األّوليــة الّضروريــة، ويعتمــد املعلِّــم 
فيهــا علــى آابء التالميــذ«)3(، »والكُّتــابُّ بضــم الــكاف وتشــديد البــاء هــو موضــع 
ابــن منظــور أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم بــن على:لســان العــرب، دار صــادر،   )1(

ل(، ص18. )ك،  -كتب-حــرف  مــادة  بريوت-لبنــان-،  2000م،  ط1،  ج13، 
املصدر نفسه:ص 18.  )2(

حممــد عيســى: رســالة املســجد، الســنة اخلامســة، العــدد اخلامــس، ذو القعــدة 1428، نوفمــرب   )3(
،7200م، ص09.
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تعليــم الكتابــة واجلمــع الكتاتيــب واْســتـَْعَمل أحيــاانً ابــن ســحنون كلمــة) َمْكَتــب( 
فيــه  يتلقَّــى  الــذي  واملــكان  الكتابــة  موضــع  فالُكتَّــاُب  لفظــة ُكتَّــاب«)1(  عــوض 
بيــان العلــم وجيتمعــون فيــه حلفــظ القــرآن الكــرمي قــراءًة وكتابــًة ويتلقَّــون فيــه  الصِّ
مبــادئ الدِّيــن اإلســالمي والّلغــة العربيــة وبعــض العلــوم األخــرى. وختتلــف التَّســمية 
ابختــالف البيئــة واحمليــط، ففــي مناطــق مــن القطــر اجلزائــري مثــال جنــد مســميات 
عديــدة كاملســيد يف اجلزائــر العاصمــة و)اجلامــع( يف واليــة تيــارت وضواحيهــا. 
ــا »مراكــز صغــرية، قاعــة واحــدة مليئــة بعشــرات  ويـَُعــرِّف الغــزايل الكتاتيــب أبهنَّ
املســتوايت تضــم تقريبــا مائــة صــي بــني الرّابعــة والّسادســة عشــر كل منهــم عاكــف 
علــى الّلــوح الّــذي يكتــب فيــه أو يقــرأ منــه«)2( وقــد تكــون ُملحقــة مبســجد كبــري، 
قــال الشــيخ عبــد احلميــد بــن ابديــس رائــد اإلصــالح والرّتبيــة يف اجلزائــر يف هــذا 
الشــأن : »إّن الّتعليــم املســجدي يف َقَســْنطِّيَنة كان ُمقتصــراً علــى الكبــار ومل يكــن 
للّصغــار إالّ الكتاتيــب، فلّمــا يّســر هللا يل االنتســاب للّتعليــم ســنة ألــف وتســع 
مائــة وثالثــة عشــر َجعلــُت مــن مُجلــة ُدروســي تعليــم صغــار الكتاتيــب القرآنيــة بعــد 

خروجهــم، فــكان ذلــك أّول عهــد للنــاس بتعليــم الصِّغــار«)3(. 
والكتاتيــب هــي مجــع ُكتَّــاب وهــو: »مــكان للّتعليــم األساســي كان يُقــام غالبًــا 
جبــوار املســجد لتعليــم القــراءة والكتابــة والقــرآن الكــرمي، وشــيء مــن علــوم الّشــريعة 
والعربيّــة، والّتاريــخ، والرايضيــات... وهــو أشــبه ابملدرســة االبتدائيــة اليــوم« ويُديرهــا 
قطــر وهــي: ســّيدان مبصــر  أمســاء حســب كّل منطقــة وكل  بعــّدة  يـُْعــَرُف  معلّــم 
العربيــة، والفقيــه بواليــة تلمســان اجلزائريــة واملطــوع أو املطّوعــة أو املــالّ بدولــة قطــر 
ــؤّدب وهــي أمســاء 

ُ
العربيــة اإلســالمية، والطّالــب بواليــة تيــارت اجلزائريــة، والّشــيخ وامل

ــل هــذا الرجــل. كّلهــا تُبجِّ

تونــس 1972م،   الوهــاب، ط:2  املعلمــني، حتقيــق :حســين عبــد  حممــد ســحنون،  آداب   )1(
ص48.

حممد الغزايل: سلســلة من مذكرات املشــاهري، دار املوعظة للنشــر والتوزيع، )د.ط(،2014م.  )2(
ص07.

بــن ابديــس رائــد اإلصــالح والرتبيــة يف اجلزائــر، ط:03،  رابــح تركــي: الشــيخ عبــد احلميــد   )3(
1981م.ص79.
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 حملة اترخيية عن نشأة وتطور الكتاتيب:
بــدأ يف وقــت  الّتعليــم عنــد املســلمني  أّن  التَّارخييــة والواقعيــة  تؤكِّــد الشــواهد 
ــرية النَّبويــة جيــد بيــت املصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم أّول  ُمبكِّــر، فاملتصفــح للسَّ
مدرســة لنشــر تعاليــم الّديــن اإلســالمي والّدليــل يف قولــه تعاىل:Mَوأَنــِذْر َعِشــيَرتََك 
اأْلَْقَربِيــَنL ]الشــعراء:214[ فقــد كان احلبيــب صلــى هللا عليــه وســلم يتلّقــى مــا 
يُوحــى إليــه مــن ربّــه فيحفظــه ويعيــه وحُيَفِّظْــُه ألصحابــه رضــوان هللا عليهــم أمجعــني 
بعــد ذلــك كان الّشــرف لــدار »األرقــم بــن األرقــم« ... وكان النّــي صلــى هللا عليــه 
وســلم جيتمــع مبــن أســلم ِســرّا يف هــذه الــّدار فيتلــوا عليهــم آايت القــرآن الكــرمي 
ويعّلمهــم شــرائع اإلســالم«)1(، وهــذا امتثــااًل لقولــه عــّز وجــل: Mاْقــَرأْ بِاْســِم َربِّــَك 
اّلـَـِذي َخلـَـَق ﴿1﴾ َخلـَـَق اْلِنَســاَن ِمــْن َعلـَـٍق ﴿2﴾ اْقــَرأْ َوَربّـُـَك اأْلَْكــَرُم ﴿3﴾ اّلـَـِذي 
َعلّـَـَم بِاْلَقلَــِم ﴿4﴾ َعلّـَـَم اْلِنَســاَن َمــا لَــْم يَْعلَــْم L ] ســورة العلــق:1-5[ وهــو أّول 

مــا أُنْــزَِل مــن الذِّكــر احلكيــم. 
واملســتقرئ للّتاريــخ اإلســالمي يــرى أن فكــرة إنشــاء الكتاتيــب بــدأت يف وقــت 
ُمبكِّــر وابلّتحديــد يف العــام الثــاين للهجــرة النَّبويــة وُنشــوء الّدولــة اإلســالمية، وهــذا 
حــه الروايــة املشــهورة عــن الّرســول  »حــني جعــل فــداء بعــض األســرى  مــا تُوضِّ
ممـّـن يعــرف القــراءة و الكتابــة منهــم، أن يُعلّــم عشــرة مــن أطفــال املســلمني، ويكــون 
هــذا فــداًء لــه، وهــذا تصــرٌف رائــٌع مــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم لــه داللــة 
عظيمــة علــى عنايــة اإلســالم ابلّتعليــم، فهــذه أّول حادثــة مــن نوعهــا يف اتريــخ 
البشــرية، فلــم يُعــرف أّن فاحتــاً منتصــراً قبلــه صنــع مثــل هــذا الّصنيــع.«)2( ويف هــذا 
يــة  يقــول يوســف القرضــاوي: »الرَّائــع هنــا أّن هــذا النّــي األُّمــي يف هــذه األُّمــة األُمِّ
أّول مــن جمّــد القلــم وعمــل علــى إشــاعة الكتابــة وحمــو األُّميــة بــني أتباعــه بــكل 
السُّــبل.«)3( ومــن خــالل مــا ســبق نســتنتج أن النّــي صلــى هللا عليــه وســلم قــد بــنّي 
لنــا أّن الكتابــة والقــراءة مهــا الّســبيل ملعرفــة األُمــور الغائبــة ومــا هلــا مــن فضــٍل ومنافــع 
اجلزائــر، ط:01، 2010م. دار األصالــة،  الراشــدة،  النبويــة واخلالفــة  الســرية  قبــاين:  حممــد   )1(

ص28.
املرجع نفسه:ص58.  )2(

يوسف القرضاوي: كتاب الرسول والعلم، دار الصحوة، القاهرة، ط1، 2002م. ص40.  )3(
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عظيمــة، ألنَّ هبــا ُتضبــط األُمــور وتُــدّون العلــوم واحلكــم وتُعــرف أخبــار املاضــني 
وأحواهلــم وســرّيهم ومقاالهتــم، ولوالمهــا مــا اســتقام أمــر الّديــن وال الّدنيــا.

لقــد توسَّــعت فكــرة الكتاتيــب يف عهــد الصحــايب اجلليــل عمــر بــن اخلطــاب 
 حيــث »أمــر ببنــاء بيــوت املكاتــب وَنصَّــب الّرِجــال لتعليــم الصبيــان وأتديبهم، 
وكانــوا يســردون القــراءة يف األســبوع ُكلّــه. فلّمــا فتــح عمــر الّشــام ورجــع قافــال 
للمدينــة تلقــاه أهلهــا ومعهــم الصبيــان، وكان يــوم األربعــاء، فظلــوا معــه عشــية 
األربعــاء ويــوم اخلميــس وصــدر يــوم اجلمعــة فجعــل ذلــك لصبيــان املكاتــب وأوجب 
هلــم ســّنة لالســرتاحة، ودعــا علــى مــن عطّــل هــذه الســنة. مث اقتــدى بــه الّســلف يف 

االســرتاحات املشــروعة إىل يومنــا هــذا.«)1( 
الفاحتــني  املســلمني  عنــد  الّتاريــخ  مــدارس عرفهــا  أبســط  هــي  الكتاتيــب  إنَّ 
وهــذا االعــرتاف جنــده عنــد املستشــرق »ريــس« وممّــا جــاء يف كتاابتــه مــا يلــي: 
»... ويظهــر أنَـّـه قــد ُوجــدت منــذ فجــر اإلســالم، أمكنــة كانــوا جيتمعــون فيهــا 
القــرآن وتدارســه وال شــك يف أن هــذه املواضــع، كانــت كاملــدارس  الســتظهار 
األوليّــة يتعّلمــون فيهــا مبــادئ القــرآن وأصــول الكتابــة العربيــة...«)2( لقــد انتشــرت 
الكتاتيــب انتشــارا كبــريا ومبّكــرا يف العواصــم واملــدن اإلســالمية فمــا مــن قريــة فتحهــا 

املســلمون إاّل وأسَّســوا فيهــا ُكتّــااب لتعليــم الصبيــان.
الكتاتيب يف اجلزائر:

 أدرك االحتــالل الفرنســي أن انتشــار الّلغــة العربيــة ُيشــكِّل خطــرًا علــى وجــوده 
اجلزائريــني  فـَْرَنســة  إىل  اهلادفــة  خمّططاتــه  علــى  ويقضــي  اإلســالمية،  اجلزائــر  يف 
فحــاول القضــاء علــى أصالتهــم وعمــل علــى حماربــة اللُّغــة العربيــة بشــّى الوســائل 
وخمتلــف األســاليب للحــدِّ مــن تعلُّمهــا وانتشــارها وكان مــن مجلــة هــذه اإلجــراءات 
إصــدار القانــون املعــروف بقانــون: »24 كانــون األول / ديســمرب 1904 والّــذي 
ينــصُّ علــى عــدم الّســماح ألّي معّلــم مســلم أن يتــوىّل إدارة مكتــب لتعليــم اللُّغــة 

حممــد عبــد احلــي الكتــاين اإلدريســي احلســين، نظــام احلكومــة النبويــة املســمى الرتاتيــب اإلداريــة   )1(
حتقيــق عبــد هللا اخلالــدي، شــركة دار األرقــم بــن أيب األرقــم، بــريوت- لبنــان،ط2،ج2،ص200.
مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا، دار الورّاق املكتب اإلسالمي، ط1، 1998م، ص88.  )2(
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العربيــة بــدون رخصــة مينحــه إايهــا عامــل الواليــة – العمالــة – أو قائــد الفيلــق 
العســكري ويُعــدُّ فتــح مكتــب بــدون رخصــة اعتــداء علــى حــدود القوانــني اخلاّصــة 
ابألهــايل املســلمني«)1( وأمــام سياســة الّتجهيــل الّــي كانــت تطّبقهــا فرنســا مــن 
تــزد الشــعب اجلزائــري إاّل قــّوة،  الّــي مل  أجــل حمــو الّشــخصية الوطنيــة اجلزائريّــة 
وكانــت الكتاتيــب بديــال حلالــة الّتجهيــل الّــي مارســها االحتــالل، وآليــة مــن آليــات 
املقاومــة األهليــة للّتمســك جبانــب مــن اهلويّــة العربيــة اإلســالمية، حيــث عملــت 
علــى تلقــني أبنــاء اجملتمــع أجبديــة اللُّغــة العربيــة، وحتفيظهــم شــيئا مــن القــرآن الكــرمي 
وبُغيــة كســر هــذا الصُّمــود الّــذي أظهــره الّشــعب اجلزائــري جلــأت فرنســا إىل حيلتهــا 
اخلبيثــة مــن خــالل إصــدار تعليمــات مــن بــني مــا جــاء فيهــا: »أنَّــه ال جيــوز ملكاتــب 
الّتعليــم العربيــة أن تفتــح أبواهبــا لِــألوالد اّلذيــن هــم يف ســن الّتعليــم أثنــاء ســاعات 
العمــل يف املدرســة الفرنســية، وذلــك يف القــرى الــي تبُعــد ثــالث كيلومــرتات عــن 
املدرســة الفرنســية«)2(، وهــذا مــا يعكــس القناعــة الــي رســخت لــدى االســتعمار 
الفرنســي مــن أّن تعليــم القــرآن الكــرمي يف مكاتــب الشُّــيوخ يُنافــس الثقافــة الفرنســية 
املفروضــة مــا جعلــه ُيضّمــن قانونــه الفقــرة األخــرية حماولــًة للحــّد مــن نشــاط الّتعليــم 
يف املســجد والُكّتــاب، وحــى يُرِغــم التالميــذ علــى التوجــه إىل املــدارس الّتابعــة لــه 
والّــي أظهــر األهــايل عزوفــاً عــن تعليــم أوالدهــم فيهــا ملــا ُتشــّكله مــن خطــر يهــدِّد 
دينهــم ويضــرب أصالتهــم، ومل يقــف االحتــالل عنــد ذلــك احلــّد بــل ســعى لوضــع 
جمموعــة مــن العراقيــل حتــوُل أمــام منــح رخصــة الّتعليــم، فــكان علــى املعلــم – الّشــيخ 
– التعرُّض ملواقف صعبة والرضوخ لشروط مهينة يلتزم بتنفيذها نصًّا وروًحا يف ُكّتابه 
حّى حيصل على رخصة الّتعليم القانونية وكانت تلك الشروط تنص على ما يلي:)3( 

1- اقتصار الّتعليم على حتفيظ القرآن الكرمي ال أكثر.
2-عــدم الّتعــُرض أبي وجــه كان إىل تفســري اآلايت القرآنيــة، وخاّصــة تلــك الّــي 

حتــض علــى اجلهــاد يف ســبيل هللا وتدعــو إىل حماربــة الظُّلــم واالســتبداد.
لبنــان- بــريوت-  النفائــس،  دار  اجلزائــري،  الشــعب  جهــاد  العســلي:  بســام   )1(

.599 03،ص ج: ،2009 ، ط( . د (
املرجع نفسه :ص599.  )2(
املرجع نفسه: ص599.  )3(



203 جملة املرقاة السنة الثانية جملد2 العدد الثاين 1440ه/2019م

3-اســتبعاد تدريــس اتريــخ اجلزائــر، واتريــخ العــرب املســلمني، وجغرافيــة اجلزائــر 
والبــالد العربيــة.

العلميــة  املــواد  العــريب جبميــع علومــه، واالمتنــاع عــن تعليــم  4-اســتبعاد األدب 
والرايضيــة.

إّن للقــرآن الكــرمي مكانــة عظيمــة جــًدا يف قلــوب اجلزائريــني واجلزائــرايت ملــا ورد 
يف ذلــك مــن أحاديــث نبويــة حتــثُّ املســلمني علــى صــرف العنايــة إىل خدمتــه، 
ومــن مُجلــة األحاديــث الّشــريفة نذكــر علــى ســبيل املثــال قولــه صلــى هللا عليــه 
وســلم: »َخيـْرُُكــْم َمــْن تـََعلَّــَم اْلُقــْرآَن َوَعلََّمــهُ «)1( وهلــذا حيــرُص اآلابُء علــى تعليــم 
صغارهــم القــرآن الكــرمي منــذ ســن مبّكــرة وجنــد ذلــك يف األرايف خاّصــًة، فــال 
يــكاد الّصــي يبلــغ الرّابعــة مــن عمــره حــى أيخــذه والــده إىل املدرســة القرآنيــة الّتابعــة 
للمدرســة  الذّكــر احلكيــم، ويّتخــذه بعضهــم كتعليــم حتضــريي  للمســجد حلفــظ 
ويكتفــون بتحفيــظ أبنائهــم مــا تيّســر هلــم مــن الّســور القرآنيــة القصــرية قبــل بلوغهــم 
ســّن الّسادســة، ودخوهلــم الّرمســي إىل املدرســة النظاميــة، بينمــا يتَّخــذه بعضهــم 
غايــة يف حــدِّ ذاتــه وال يقبلــون مبــا دون حفــظ أبنائهــم القــرآن كامــاًل ال تنقــص منــه 
آيــة بــل حيفظونــه كمــا أُنــزل وبرمســه العثمــاين، وتنتشــر يف اجلزائــر ثالثــة أنــواع مــن 

مــدارس حتفيــظ القــرآن الكــرمي وهــي: كاآليت:
النوع األول: )وكان يسمى يف العصر العّباسي ُكتَّاب ُحكومي(

املدارس القرآنية الّتابعة لوزارة الشُّــُؤون الّدينية وتقع داخل املســاجد ال يفصل 
بيــان، فقــد فصــل  بينهمــا إالّ جــدار، وذلــك جتنُّبــاً إلزعــاج املصليــني مــن طــرف الصِّ
اجلزائريــون منــذ البدايــة بــني الُكتَّــاب واملســجد وأمــروا املعّلمــني أبالّ يعقــدوا حلقــًة 
للّتحفيظ يف املسجد، ويف هذا قال أبو العبَّاس الونشريسي يف معياره: »مل جيعل 
هللا املســاجد لُتكتســب هبــا األرزاق،...والواجــب علــى تلــك أهــل البلــدة أن مينعــوا 
مســاجدهم مــن مثــل هــذا، وآابء الصبيــان يف حــرج مــن هــذا، ليــس ينفــرد ابحلــرج 
املعلّــم وحــده، فيوعــظ املعّلمــون وآابء الصبيــان ليخرجــوا مــن املســاجد إىل بقــاع 
البخــاري، أبوعبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل: صحيــح البخــاري، دار الكتــب العلميــة، بــريوت-  )1(

لبنــان-،ط:02.198.
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يصلح فيها التكسُّــب وال يضرٌّ ابملســلمني فإن كان املعّلم أب فليُنزع الصبيان من 
عنــد آابءهــم وإن اعتصــم املعلــم أبحــد فليــس يعصمــه إالّ ظــامل«)1(، وتعكــس هــذه 
الفتــوى أتكيــد الفقهــاء اجلزائريــني علــى وظيفــة الُكتَّــاب وضــرورة إنشــائه خــارج 

املســجد حــى يبقــى هــذا األخــري للعبــادة وللرّاشــدين مــن طلبــة العلــم. 
النَّوع الثاين: 

ُشــيوخ  يفتحهــا  ابألرايف  بكثــرة  وتنتشــر  احلُــرَّة(  )املــدارس  الكتاتيــب   
للُقــرآن الكــرمي يف بُيوهتــم أو جبوارهــا وتتميّــز بتواضــع بنائهــا وبســاطتها  حفظــة 
الشَّــديدة، ويتلقَّــى الشُّــيوخ ُأجورهــم الشَّــهرية مــن التَّالميــذ وهــي الختضــع للقانــون 
يف  بكثــرٍة  النــوع  هــذا  شــاع  ولقــد  لفتحهــا،  رخصــًة  تتطلــب  وال  للضرائــب  أو 
عهــد االحتــالل الفرنســي رداً علــى سياســة التجهيــل الــي اعتمدهتــا فرنســا حبــق 
الشــعب اجلزائــري ملنــع تشــكُّل الوعــي لديــه، وســامهت هــذه املــدارس بفعاليــة يف 
ــعب اجلزائــري  حفــظ اإلســالم والقــرآن واللُّغــة العربيــة وإفشــال خمطــط فـَْرَنســة الشَّ
يوليو1962(وبعــد   5  -1830 يوليــو   5( االحتــالل  مــن  ســنة   132 طيلــة 
ــة فضــاًل عــن  االســتقالل، واصلــت رســالتها احلضاريــة، وختــرَّج منهــا آالف األِئمَّ
أتهيــل تالميذهــا الذيــن تلقــوا فيهــا »تعليمــاً حتضــريايً« ملزاولــة حياهتــم الدراســية 
الرمسيــة بنجــاح كبــري، وعــادة مــا حيتــل طلبُتهــا املراتــب األوىل يف املــدارس الرَّمسيــة 
ويتفوَّقــون علــى أقراهنــم الذيــن تلقــوا تعليًمــا حتضــرياًي عصــراًي، كمــا يتميَّــز طلبــة 
الكتاتيــب ابلتَّمُكــن التَّــام مــن اللُّغــة العربيــة بقواعدهــا وحنوهــا وصرفهــا ويكتســبون 
ثــروة لغويــة كبــرية، وقــد أمــدَّت الكتاتيــب اجلزائَريــة ابآلالف مــن املدافعــني عــن 
الوقــوف  يف  والشــهداء  اجملاهديــن  رســالة  اآلن  يواصلــون  الذيــن  العربيــة  اللَّغــة 
2344 ُكتّــااب  حاليــاً  الكتاتيــب  عــدد  ويبلــغ  ابجلزائــر.  الفرنســية  األقليــة  بوجــه 
 تضــم 2348 قســًما، ويــدرس فيهــا 85488 تلميــًذا ويُؤطرهــا 2533 ُمعلًمــا. 
الحــظ أنَّ وظيفــة الكتاتيــب تراجعــت منــذ عقديــن تقريبــاً مقارنــة مــع فــرتة 

ُ
وامل

أبــو العبــاس أمحــد بــن حيــي عبــد الواحــد الونشريســي، املعيــار املعــّرب واجلامــع املغــّرب عــن فتــاوى   )1(
أهــل إفريقيــة واألندلــس واملغرب،ختريــج مجاعــة مــن الفقهــاء إبشــراف الدكتــور حممــد حجــي، دار 

الغرب اإلســالمي ، بريوت،ج7، ســنة 1401 ه 1981م،ص:36.
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ــبعينيات، فأغلــق الكثــري مــن الكتاتيــب أبوابَــه ألســباٍب عديــدة،  الســتِّينيات والسَّ
ــاه تالميذهــم الذيــن  ســني هلــا واجتَّ منهــا وفــاة عــدد معتــرب مــن »الشــيوخ« املؤسِّ
حفظــوا القــرآن علــى أيديهــم إىل العمــل يف املــدارس القرآنيــة الرَّمسيــة التَّابعــة لــوزارة 

الشــؤون الدِّينيــة لضمــان تلقــي رواتــب منتظمــة علــى األقــل.«)1( 
النوع الثالث:

يتعلق ابلزوااي الصوفية الي خيصِّص بعُضها فضاًء لتحفيظ األطفال واملريدين 
للقــرآن الكــرمي، ويبلــغ عــدُد الــزوااي املعنيــة 328 زاويــة وتضــم 15563 طالبــاً مــن 
بينهــم 4322 طالبــة، وتضمــن الــزوااي النظــام الداخلــي لـــِ 8366 طالبًــا اتبًعــا هلــا. 
وميكــن إضافــة »املعاهــد احلــرة« للقــرآن والعلــوم الدينيــة إىل األنــواع الســابقة مــن 
املــدارس، وعددهــا 9 مــدارس منهــا 3 بواليــة غردايــة ابجلنــوب الغــريب للجزائــر، 
بيــد أهنــا تتميَّــز عنهــا أبهنــا ُموجَّهــة للكبــار وتُــدرِّس أيًضــا خمتلــف العلــوم الدِّينيــة 
لتأهيــل طلبتهــا لإمامــة مســتقباًل. وُعموًمــا يبلــغ العــدد اإلمجــايل للمــدارس القرآنيــة 
مبختلف أنواعها يف اجلزائر 5246 مدرسة تقوم بتحفيظ كتاب هللا لنحو 288 
تخّرِجــني فيهــا مــن الذيــن حفظــوا 

ُ
ألــف طالــب. وال تتوافــر إحصائيــات عــن عــدد امل

 القــرآن كلــه أو أغلبــه أو نصفــه، ولكــن األكيــد أهنــم يعــّدون بعشــرات اآلالف.
للكتاتيــب والــزوااي، فــإن فتــح مدرســة قرآنيــة يف مســجد أو يف حميطــه  وخالفــاً 
تســميتها  حُيــدِّد  الــذي  الدينيــة  الشــؤون  وزيــر  مــن  قــرار  مبوجــب  يتــم  الوقفــي، 
ــة إدارهتــا إىل إمــام املســجد عــادًة، ويتــوىلَّ هــذا األخــري تعيــني  وموقعهــا، ويســند ُمهمَّ
معلــم القــرآن للتَّالميــذ مــن الذيــن تتوافــر فيهــم صفــات الكفــاءة وحفــظ القــرآن كلــه 
ــل الدَّولــة براتــب املعلــم ومصاريــف صيانــة املدرســة  ــم وســعة الصــدر، وتتكفَّ واحلِل
والتجهيــز وتســاعدها املؤسســات اخلرييــة يف التمويــل، كمــا يوّجــه جــزٌء مــن رصيــد 
أمــوال الــزّكاة إىل متويــل املــدارس القرآنيــة، وهــي جتربــة جديــدة اســتحدثتها الــوزارة 

منــذ ســنوات قليلــة.)2(

www.alittihad.ae/article/40877/2009  )1(
www.alittihad.ae/article/40877/2009  )2(
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 منهج الّتعليم القرآين يف الكتاتيب اجلزائريّة:
لقــد فّصــل العاّلمــة عبــد الرمحــان بــن خلــدون تفصيــاًل واضًحــا يف بيــان منهــج 
أهــل إفريقيــة واملغــرب يف تعليــم القــرآن الكــرمي حيــث تنــاول ذلــك يف معــرض مقارنــة 
منهــج األمصــار اإلســالمية يف تعليــم الولــدان فقــال: »أّمــا أهــل املغــرب فمذهبهــم 
يف الولــدان االقتصــار علــى تعليــم القــرآن فقــط، وأخذهــم أثنــاء املدارســة ابلّرســم 
ومســائله واختــالف محلــة القــرآن فيــه؛ ال خيلطــون ذلــك بســواه يف شــيء مــن 
جمالــس تعليمهــم، ال مــن حديــث وال مــن فقــه وال مــن شــعر وال مــن كالم العــرب، 
إىل أن حيــذق فيــه أو ينقطــع دونــه فيكــون انقطاعــه يف الغالــب انقطاًعــا عــن العلــم 
ابجلملــة، وهــذا مذهــب أهــل األمصــار ابملغــرب ومــن تبعهــم مــن قــرى الرببــر أمــم 
املغــرب، يف ولداهنــم إىل أن جيــاوزوا حــّد البلــوغ يف الّشــبيبة وكــذا يف الكبــري إذا 
راجــع مدارســة القــرآن بعــد طائفــة مــن عمــره، فهــم لذلــك أقــَوُم علــى رســم القــرآن 

وحفظــه مــن ســواهم«)1(. 
ولعــّل هــذا املنهــج الــذي ولّــد خصوصيــة ضبــط القــرآن علــى حســاب اللِّســان 
لــدى املغاربــة عمومــاً، واجلزائريــني خصوصــا حيــث ظهــر فيهــم »القصــور عــن ملكــة 
الّلســان مجلــة، وذلــك أن القــرآن ال ينشــأ عنــه يف الغالــب ملكــة ملــا أّن البشــر 
مصرفــون عــن اإلتيــان مبثلــه، فهــم مصرفــون لذلــك عــن االســتعمال علــى أســاليبه 

واالحتــذاء هبــا«)2(.
لقــد أبــدى العاّلمــة عبــد الّرمحــن ابــن خلــدون استحســانه ابملنهــج الــذي اقرتحــه 
القاضــي أبــو بكــر بــن العــريب يف تعليــم القــرآن الكــرمي رغــم انتقــاده لطريقــة املغاربــة 
وعــدم إمكانيــة تطبيقهــا يف أرض الواقــع ملــا اكتســبته الطّريقــة القدميــة مــن االنطبــاع 
والّرســوخ يف منهــج اجلزائريــني يف تعليــم القــرآن. حيــث جنــده يقــول: »ولقــد ذهــب 
القاضــي أبــو بكــر ابــن العــريب يف كتــاب رحلتــه إىل طريقــة غريبــة يف وجــه الّتعليــم 
ــعر علــى ســائر العلــوم كمــا هــو  وأعــاد يف ذلــك وأبــدا، وقــّدم تعليــم العربيــة والشِّ
تقدميــه،  إىل  ويدعــوا  العــرب،  ديــوان  ــعر  الشِّ »ألّن  قــال:  األندلســي.  املذهــب 

عبد الرمحن بن خلدون:املقدمة،  بريوت لبنان)د.ط(، ص:556.  )1(
املصدر نفسه: ص:755.  )2(
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وتقــدمي العربيــة يف الّتعليــم ضــرورة، مث ينتقــل منــه إىل احلســاب فيتمــّرن فيــه حــى 
يــرى القوانــني مث ينتقــل إىل درس القــرآن فإنــه تيســري عليــه هبــذه املقدمــة. مث قــال: 
واي غفلــة أهــل بــالدان يف أن يُؤخــذ الّصــي بكتــاب هللا يف أوامــره، يقــرأ مــا ال يفهــم 
وينصــب يف أمــر، غــريه أهــم عليــه منــه. «)1( رغــم الّنقــد الكبــري الّــذي ُوجــه إىل طريقــة 
بيان القرآن دون فهم إالّ أّن اجلزائريني ما زالوا حلدِّ الساعة يّتبعوهنا إمياانً  حتفيظ الصِّ

منهــم أّن الربكــة حتصــل للُمتعلِّــم عنــد حفظــه لبعــض ســور القــرآن القصــار. 
أّمــا ابــن ابديــس رمحــه هللا رائــد الّنهضــة يف اجلزائــر، ورئيــس مجعيــة علمائهــا 
فقــد كان منهجــه ُمســتمًدا مــن كتــاب هللا وســّنة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، 
ويّتضــُح هــذا جليًــا يف أقوالــه وأفعالــه ومــن خــالل ممارســاته اليوميــة يف حلقــات 
الــّدرس، والكتاتيــب واملــدارس والنّــوادي واألســواق، فقــد كان حريًصــا علــى إعــداد 
جيــل يُنقــذ الشــعب اجلزائــري مــن خماطــر التَّغريــب والتَّجهيــل والتَّجنيــس وأن يــدل 
ــنة وتــراث اإلســالم أزكــى  أبنــاءه علــى موردهــم الصــايف، فينهلــوا مــن القــرآن والسُّ
العلوم وأطيب املعارف وأمجل اآلداب، حيث جنده يقول :»إنَّ أبناءان هم رجال 
املســتقبل، وإمهاهلــم قضــاء علــى األّمــة إذ يُسوُســها أمثاهلــم وحيكــم يف مصائرهــا 
ــران  أشــباههم....وحنن ينبغــي هنــا أن نُــريّب أبنــاءان كمــا عّلمنــا اإلســالم، فــإن قصَّ
ِة  فــال نُلوَمــنَّ إالَّ أنُفســنا، ولكــن واثقــني أنّنــا نبــين علــى املــاء مــا مل نُعِــدَّ األبنــاء ِبُعــدَّ
اخلُلــق الفاضــل، واألدب الّديــين الصحيــح«)2( وبذلــك حُتّصــن الّشــخصية اجلزائريــة 
املســلمة يف عقيدهتــا وأفكارهــا، ووجداهنــا ولغتهــا وآداهبــا فبــدى لنــا متأثــراً إىل حــد 
كبــري ابلطريقــة األندلســية يف التدريــس وإصــالح التعليــم، وهــذا مــا صــرح بــه الشــيخ 
حممــد البشــري اإلبراهيمــي واصفــاً الطّريقــة الــي اتّفقــا عليهــا لرتبيــة النشء...وكانــت 
الطّريقــة الــي اتفقنــا عليهــا أان وابــن ابديــس يف املدينــة، يف تربيــة النــشء هــي: أال 
نتوســع لــه يف العلــم، وإمنــا نربِّيــه علــى فكــرة صحيحــة، ولــو مــع علــم قليــل، فتّمــت 

لنــا هــذه التجربــة يف اجليــش الــذي أعــددانه مــن تالمذتنــا.«)3(
املصدر نفسه: ص:558.  )1(

آاثر ابن ابديس:الشهاب،ج8، غرة شعبان 1354ه، نوفمرب 1935م، ص36.  )2(
مصطفــى حممــد محيداتــو: عبــد احلميــد بــن ابديــس وجهــوده الرتبويــة، وزارة األوقــاف والشــؤون   )3(

اإلســالمية، الدوحــة- قطــر- ط1، 1997،ص:136.
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أمــا ابلنِّســبة حملتــوى املنهــج فيقــول عنــه ابــن ابديــس : »تشــتمل الــدُّروس علــى 
التفســري للكتــاب احلكيــم وجتويــده وعلــى الفقــه يف املختصــر وغــريه، وعلــى العقائــد 
بفنوهنــا كاملنطــق  العربيــة  وعلــى  اإلســالمية،  واألخــالق  اآلداب  وعلــى  الدينيــة، 
واحلســاب وغريمهــا.«)1( ويظهــر ذلــك جليــاً يف النشــاط الواســع املكثــف الّــذي قــام بــه 
الرجــل يف جمــاالت التعليــم والكتابــة والصحافــة إبنشــاء املــدارس واجلرائــد املختلفــة، 
ويف جمــال التفكــري مبحاربــة اجلمــود الصــويف، والدعــوة إىل اإلميــان بعــد االســتدالل 
واالقتنــاع، ونبــذ التــواكل واحلــث علــى االعتمــاد علــى النفــس، حيــث جنــده نقــول:

وإىل العروبـة ينتسب شعب اجلزائر ُمسلــم 
أوقال مات فقد كـذب من قال :حاد عن أصله 
رام احملال من الطلــب أو رام إدماجاً لـــــــــــــــــــــــــــه 

وبك الصباح قد اقرتب اي نشُء أنت رجاؤنــــــــــــــــــــا 
وخض اخلطوب وال هتب)2(  خذ للحياة سالحـهـــــــــــا 

 لقــد ارتبطــت حركيــة الّتعليــم ابجلزائــر منــذ عهــد قــدمي بتعليميــة اللغــة العربيــة 
وحفــظ القــرآن الكــرمي، وتشــمل هــذه الظّاهــرة الّتعليميــة حقــال خصبــا لدراســة 
القائمــة  التاريــخ  العميقــة يف  اجلزائــر  التدريــس يف  وطــرق  العربيــة  اللغــة  تعليميــة 
أصــال علــى التلقــني واحلفــظ مســلكاً ومنهجــاً بيداغوجيــاً. لقــد مت دخــول القــرآن 
الكــرمي إىل القطــر اجلزائــري مــع الفاحتــني األولــني وتلقــاه النــاس ابلّســماع واحلفــظ، 
ــه  وأخــذه اخللــف عــن الّســلف كامــال غــري منقــوص بســوره وآايتــه وحروفــه، بــل خبطِّ
بيــان حســب الطّريقــة الّــي تلقــوه هبــا، إن التَّعلِيــم  العثمــاين اخلــاص بــه فتعّلمــه الصِّ

ــايب كغــريه يتمحــور الّتفكــري فيــه حــول ثالثــة أقطــاٍب رئيســية هــي :  الُكّت
• القطب النفسي وخيص املتعلِّمني.

• القطب املعريف املتعلق ابملعارف املطلوب تدريسها.
• القطب البيداغوجي ويهتم ابملعلِّم. 

املرجع نفسه: ص137.  )1(
أمحد اخلطيب: الثورة اجلزائرية، دار العلم للماليني، بريوت – لبنان -، د ط، سنة 1958م،   )2(

ص:125.
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الوســائل  الُكتَّــايب؟ وماهــي  النِّظــام  املعتمــدة يف  فماهــي األســاليب والطــرق 
؟  التعليميــة 

وماهي وظيفة املعلم)الشيخ(؟وما هي شروط اختياره هلذه املهمَّة النَّبيلة ؟
وماهي املعارف املطلوب تدريسها؟

وسأحاول اإلجابة عن هذه األسئلة:
أواًل: املعلِّــم : ويُعــرف ابســم الفقيــه أو الّســيد أو الّشــيخ حســب كل منطقــة 
ــل هــذا الرجــل، فهــو األب الرُّوحــي للّتالميــذ ورجــل العلــم  وهــي أمســاء ُكّلهــا تبجِّ
الــذي ُتشــد إليــه األبصــار، وهــو عنــد عمــوم الّشــعب اجلزائــري أرفــع منزلــة فهــو 
األســرار  علــى  يُؤمتــن  وقــد  البــالء،  ويدفــع  الــّداء  يعــاجل  الــذي  والرّاقــي  الطبيــب 
والودائــع، فهــو الّرجــُل املطــاع وحمــل احــرتام وتقديــر مــن قبــل اجلميــع، الغــين منهــم 
والفقــري وهــو املستشــار الدِّيــين واالجتماعــي، حيــل املشــكالت ويعــاجل اخلصومــات 
ويعقــد ِقــران الــّزواج، حيظــى ابحــرتام كبــري وتفضيــل وطاعــة اتمــة ومتُيــزه هــذا ليــس 
يف اجلزائــر فقــط بــل يف كل جمتمــع مســلم، وممــا جــاء يف روايــة األايم للدكتــور طــه 
حسني عن هذا الرجل قوله : »... وكان يضع لذلك شروطاً ويُطالب حبقوقه.. 
فكــم لســيدان علــى اأُلســرة مــن حقــوق«)1( أمــا ُأجــرة الشــيخ أو الفقيــه مــا مل يكــن 
ــل هبــا مجاعــة املســلمني بعــد اتّفــاق يكــون قــد  اتبعــاً لــوزارة الشــؤون الدِّينيــة فتتكفَّ
مّت بينهمــا. وقــد جــاء هــذا يف معيــار أيب العبــاس الونشريســي حيــث جنــده يقــول: 
»... ويتفــق هــذا املعلــم مــع أابء الطــالب علــى أجــٍر معــني، فــإن كثــر عنــده عــدد 
الطُـّـالب، فلــه أن ُيشــرك معــه معلِّمــاً آخــر، أو غــري واحــد مــن املعلِّمــني... وإذا 
بيــان يف عاشــوراء واألعيــاد بشــيء مــن العطــاء قبلــه، وذلــك  تكــّرم عليــه آابء الصِّ
حســب جــاري العــادة، وقــد كان فاشــيا يف بــالد املغــرب األوســط واألقصــى تقــدمي 
الشــمع للمعلِّــم يف ميــالد النّــي صلــى هللا عليــه وســلم كمــا كان فاشــيا يف البــوادي 
أخــذ الزُّبــَد، جيعــل لــه علــى كل بيــت خمضــة زُبــٍد وُيســمُّونه مخيــس الطالــب«)2( أّمــا 

طه حسني: األايم، بيت احلكمة، ط1،سنة2013، ص22.  )1(
أبــو العبــاس أمحــد بــن حيــي عبــد الواحــد الونشريســي، املعيــار املعــّرب واجلامــع املغــّرب عــن فتــاوى   )2(

أهــل إفريقيــة واألندلــس واملغــرب،ج7،ص:162.
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لبــاس معّلــم القــرآن املعــروف واملشــهور يف كل منطقــة ِجلبــاابً وِســروااًل فضفاضــاً، 
وال يُقبــل بــدون عمامــة، وإىل جانــب الشَّــيخ يوجــد شــخص يســمَّى العرِّيــف وهــو 
ــم يقــوم مبســاعدة املعلِّــم علــى أتديــة واجبــه، ومــن  أحــد تالميــذ الُكتَّــاب بلــغ احلُل
مهامــه احملافظــة علــى اهلــدوء عنــد غيــاب الشَّــيخ وتبليغــه عنــد ُرجوعــه، كمــا ينــادي 
علــى املتعلِّمــني اّلذيــن يطلبهــم الفقيــه للتَّســميع وال يقتصــر دور معلــم القــرآن علــى 
تعليــم األطفــال القــراءة والكتابــة وحفــظ القــرآن، بــل حيــرص علــى تنشــئتهم الّنشــأة 
الفاضلــة والعــادات  الصاحلــة وغــرس األخــالق احلميــدة يف نفوســهم، واملبــادئ 
الّســليمة والقيّــم اإلســالمية،كما كان معلِّــم الكتاتيــب يقــوم مبراقبــة الِصبيــان خــارج 
حجــرة الــدَّرس وحيّثهــم علــى العمــل مبــا تعّلمــوا ويشــعرهم أبهنــم يتميــزون عــن غريهــم 
يف تصرفاهتــم وســلوكياهتم، وهــذا كلــه تقديســاً ملــا حيملونــه مــن كالم هللا العزيــز 

احلكيــم، كمــا يُطالبهــم ابحملافظــة علــى مُسعــة الُكّتــاِب الــذي ينتمــون إليــه.
اثنياً: إنتخاب املعلِّمني: 

كان األجــداد ـــــ رمحهــم هللا ـــــ يتحــّرون ُجهدُهــم يف انتخــاب مــن يتــوىّل تعليــم 
مــن تقــّرر عندهــم حســُن أخالقــه  فــال خيتــاُرون إىل هــذه املهّمــة إالّ  صبياهنــم، 
العفــاف،  و  ابالســتقامة،  االشــتهار  منهــا  مجّــة،  رشــيدة  فيــه خصــال  وتوفــرت 

والعدالــة، مــع اخلــربة الّتامــة ابلقــرآن وعلومــه.
»قــال الشــيخ الصــاحل أبــو إســحاق اجلبنيــاين املتــوىف ســنة 379 هــــ ،وكان ممـّـن 
يُعّلــم اليتامــى وأبنــاء الفقــراء احتســااب لوجــه هللا الكــرمي وابتغــاء مرضاتــه ال تعّلمــوا 

أوالدكــم إالّ عنــد رجــٍل حســن الّديــن، ألّن ديــن الصــي علــى ديــن معلِّمــه.«)1( 
ــــ رمحهــم هللا  الّســلف  ابــن ســحنون: »وكان  قالــه  مــا  املعلــم  ومــن واجبــات 
يشــرتطون مــع ذلــك علــى املعلِّــُم أن يتخلَّــى عــن كّل شــيء للّتعليــم، وأن ال يشــتغل 
بغــري صناعــة الّتعليــم، وأن يُعّمــر أوقــات فراغــه ابلنَّظــر فيمــا يعــود علــى تالميــذه 
ابلنَّفــع و الفائــدة يف تعليمهــم، و مراقبــة غدّوهــم و رواحهــم وإعــالم أوليائهــم عــن 
مغيبهــم بــال عــذر، وحجــروا عليــه اختّــاذ العريــف يقــوم مقامــه مــا مل يكــن يف مرتبتــه 
حممــد ابــن ســحنون:آداب املعلمــني، حتقيــق حســن احلســين عبــد الوهــاب وحممــد العروســي   )1(

ص:47. الشــرقية،تونس،  الكتــب  1392ه1972م،دار  ط3،ســنة  املطــوي، 
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ــة و أخالقــة املرضيــة، حبيــث يكــون املــؤّدب منقطعــا بنفســه متــام االنقطــاع  العلمّي
املرضــى و تشــييع اجلنائــز.«)1(   أهّنــم منعــوا عليــه عيــادة  بيــة حــّى  للتَّدريــس والرتَّ
وفرضــوا عليــه املســاواة التَّامــة يف تعليــم أبنــاء األشــراف و الفقــراء ال فــرق بــني 
، بــل مهــا سواســية يف ذلــك قــال اإلمــام ســحنون: »جيــب العــدل يف  الفقــري و الغــىِّ
التَّعليــم، وال يُفضَّــل فيــه بعضهــم علــى بعــض ولــو تفاضلــوا يف اجلعــل إاّل أن يبــنيِّ 
ذلــك لوليِّــه يف عقــده و يكــون تفضيلــه يف وقــت غــري وقــت تعليمــه للّصبيــان.«)2( 

يه اليــوم ابلــّدروس اخلصوصيــة . وهــو مــا ُنســمِّ
اثلثاً: األسس الرّتبوية يف التعليم الكتاب:

إّن مهمــة كل تربيّــة هــي إيصــال ونقــل القيّــم الّــي اختارهــا اجملتمــع لنفســه، 
والكتاتيــب اجلزائريّــة ال ميكنهــا أن َتُشــّذ عــن هــذه القاعــدة، ومــن هــذا املنطلــق، 

فــإنَّ مــن أوىل أولوايهتــا مــا أييت:
»احلفظ اجلّيد للقرآن الكرمي و احلديث الّنبوي الشريف .

تنمية شعور املتعلِّم ابالنتماء إىل الدِّين اإلسالمي و االعتزاز مبصادره.
تزويــد املتعلــم ابملعــارف اخلاصــة ببعــض العبــادات و الشــعائر الّدينيــة و تعويــده 

علــى ممارســتها و لــو مل تكــن مفروضــة عليــه يف هــذا الّســن.
تنمية القيم اإلسالمية يف املعامالت اليومية .

تعزيز املعرفة بوحدانية هللا و ترسيخها يف نفوس املتعّلمني .
والقيّــم  الّنبويــة  الّســرية  و  الّســلوكيات  و  ابلعبــادات  املتعلقــة  املعــارف  تنميــة 

الّدينيــة«)3( الشــعائر  بعــض  ممارســة  وكيفيّــة  األخالقيــة 
مصــادر  و  اإلســالم  ُروح  مــن  معارفهــا  تســتمد  الكتاتيــب  العمــوم  وعلــى 

يف: املتمثّلــة  الّتشــريع، 
ــريفة، مبــا حُيّقــق تربيــة شــاملة، مــن خــالل  القــرآن الكــرمي والّســّنة النبويّــة الشَّ

املرجع نفسه:ص:49.  )1(

املرجع نفسه:ص:49.  )2(
- وزارة الرتبيــة الوطنيــة، اللجنــة الوطنيــة للمناهــج، مديريــة الّتعليــم األساســي، الديــوان الوطــين   )3(

للمطبوعــات املدرســية، طبعــة2016، ص144.
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التــوازن بــني الــّروح و اجلســد و بــني أعمــال الّدنيــا واآلخــرة، و تّفتحــاً علــى العصــر 
مــن دون إخــالل ابملبــادئ اإلســالمية وروح مقاصــد الشــريعة.

أ- مراعــاة الفــروق الفرديــة: كان الشــيوخ يطبِّقــون مبــدأ الفــروق الفرديــة بــني 
املتعلمــني: فمنهــم مــن كان ُيكلّــف حبفــظ ســورة قصــرية ومنهــم مــن كان ُيكلّــف 
حبفــظ ربــع ومنهــم حبفــظ نصــف وغالبيــة الطّلبــة مطالبــون حبفــظ الثُّمــن وذلــك مــن 

بدايــة األســبوع إىل هنايتــه وهــذا حســب اســتعداداهتم وقدراهتــم العقليــة. 
ب- اســتخدام مبــدأ الثــواب والعقــاب: يســتخدم معلــم الكتاتيــب مبــدأ 
الثــواب والعقــاب حيــث أوضحــت الدراســة أنَّ الشــيخ كان يُعاقــب املتعلِّمــني، 
وكان يســتعمل العصا الفلقة وكذلك الّضرب على اليدين أو مســك األذنني كما 
أهّنــم يســتخدمون التوبيــخ واللّــوم والّتأنيــب، حيكــي فضيلــة الشــيخ حممــد متــويل 
الشــعراوي رمحــه هللا عــن طفولتــه فيقــول : »عندمــا كنــت صغــرياً وتعلمــت القــرآن 
الكــرمي وحفظــه يف اللَّــوح وبســبب قــراءيت اخلاطئــة ل:)حــم - عســق ( أخطــأت يف 
القــراءة فُضربــت ضــرابً شــديدا ًمــن ُمعّلمــي ومســاعده العرِّيــف.«)1( وكانــوا يعتقــدون 

أن الّضــرب جيلــب منفعــة للمتعّلمــني وجيعلهــم حريصــني علــى احلفــظ. 
ويف هــذا املقــام يقــول حممــد الغــزايل: »... ومــن بــني احلــني واحلــني تســمع 
اســتغاثة مضــروب مل حُيســن األداء ، يتوجــع مــن لذعــة العصــا، واآلابء يوصــون 
املعّلمــني أبالّ أتخذهــم شــفقة يف الّتعليــم والّتأديــب، فعصــا الفقيــه مــن اجلنــة كمــا 
أّن  النفــس واالجتمــاع  الرتبيــة احلديــث وعلــم  أثبــت علــم  يقولــون....«)2( وقــد 
العقــاب اجلســدي)الضرب( مضــرة ابلطفــل وهــو أنــواع منهــا: الضــرب، والتهديــد، 
واجلــزر، والُصــراخ يف وجــه الطفــل. ويف هــذا يقــول أحــد الباحثــني: » العقوبــة 
البدنيــة يف اعتقــادي ال تكــون أبــًدا صــواابً، فاخلفيــف منهــا حُيــدُث قليــاًل مــن الضرر 
ــديد منهــا يُولّــد القســوة والوحشــية.«)3(  مــن غــري أن ينفــع، وإين مقتنــع أبّن الشَّ
ويف الــرتاث جنــد العاّلمــة ابــن خلــدون حتــّدث عــن الشــّدة علــى املتعلمــني و مــا 

حممد متويل الشعراوي: معجزة القرآن الكرمي، دار اهلدى، )د.ط(،2004،ص:9.  )1(
حممد الغزايل: سلسلة مذكرة املشاهري، دار املوعظة للنشر والتوزيع، د ط، 2014،ص:07.  )2(

برترانــد رســل: يف الرتبيــة، ترمجــة مســري عبــده، منشــورات دار مكتبــة احليــاة، بــريوت – لبنــان –   )3(
ص: 125.
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حُتدثــه مــن مضــرة هبــم حيــث يقــول: »وذلــك أن إرهــاف احلــّد يف الّتعليــم ُمضــر 
ابملتعلّــم ِســيما يف أصاغــر الولــد، ألنـّـه مــن ســوء امللكــة، ومــن كان َمــرابُه ابلعســف 
والقهــر مــن املتعّلمــني واملماليــك أو اخلــدم ســطا بــه القهــر وضّيــق عــن النفــس يف 
ــل علــى الكــذب واخلبــث،  انبســاطها، وذهــب بنشــاطها ودعــاه إىل الكســل ومحُِ
وهــو الّتظاهــر بغــري مــا يف ّضمــريه، خوفًــا مــن انبســاط األيــدي ابلقهــر عليــه، وعّلمــه 
املكــر واخلديعــة لذلــك، وصــارت لــه عــادة وخلقــا، وفســدت معــاين اإلنســانّية الــي 
لــه مــن حيــث االجتمــاع والتمــرُّن وهــي احلميــة واملدافعــة عــن نفســه أو منزلــه، 
وصــار عيــاال علــى غــريه يف ذلــك، بــل وكســلت النفــس عــن اكتســاب الفضائــل 
واخللــق اجلميــل.«)1( لقــد شــاع يف األوســاط الرتبويــة أن غالبيــة معلمــي الكتاتيــب 
ــروط  ليســت لديهــم أدىن فكــرة بعلــم النفــس الرتبــوي الــذي أصبــح شــرطا مــن الشُّ
األساســية لاللتحــاق مبهنــة الّتعليــم يف الــدُّول املتقدمــة، وإن كانــت الكتاتيــب قــد 
اهُتمــت إبمهاهلــا بصفــة كاملــة نفســية الطفــل مــن حيــث قدراتــه العقليــة واجلســمية 
واســتعداداته وميوالتــه وإن كان مــا يقولونــه صحيحــا فذلــك عيــب العصــر كلــه، 
فلــم يكــن يعــرف يف احلقبــة الزمنيــة القدميــة الّــي عايشــتها الكتاتيــب أن الطفــل 
ينفــرد بشــخصية متيــزه عــن غــريه ومل يكــن علــم النفــس يُطبــق يف املؤسســات الرّتبويــة 

إالّ عندمــا اســتقّل عــن الفلســفة وأصبــح علمــا قائمــا بذاتــه.
رابعاً: البعد البيداغوجي يف أنشطة الُكتَّاب: 

من الصعب إجياد تعريف حمدد للبيداغوجيا، وذلك راجع إىل ارتباط املصطلح 
مبصطلحــات جمــاورة لــه، وبصفــة عاّمــة تعــين جممــوع طــرق الّتدريــس » إهنــا حقــل 
معــريف، قوامــه الّتفكــري الفلســفي والســيكولوجي، يف غــاايت وتوجهــات األفعــال 
واألنشــطة املطلوبــة ممارســتها يف وضعيــة الرتبيــة والّتعليــم علــى الطّفــل و الرّاشــد«)2( 

وبناًء على ما سبق حيق لنا أن نتساءل عما يلي: 
هل ميتلك شيوخ الُكتَّاب طريقًة يتحّقق هبا تعليمية القرآن الكرمي؟

وما هي الوسائل الّتعليمية الي يعتمدوهنا يف حتسني عملية الّتعليم والّتعلم؟ 
عبد الرمحن ابن خلدون: املقدمة، ص: 558.  )1(

abdo-math.blogspot.com/2010/12/blog-post_15.html  )2(
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أ/- الّطريقــة: أدرك املربُـّـون منــذ زمــن بعيــد أمهيــة الطُـّـرق الرّتبويــة فحاولــوا 
ابتــداع طــرق جديــدة للّتدريــس أكثــر فاعليــة وأكثــر جناحــا وإنّــه مــن يرجــع إىل 
اتريــخ الرّتبيــة يالحــظ أن هــذه احملــاوالت يف طــرق الّتدريــس حتتــل ُجــزًءا هاًمــا منــه، 
ويُعــد علــم النفــس عامــة وعلــم النفــس الرّتبــوي خاصــة الــذي كشــف وحّفــز علــى 
تعــدد طــرق الّتدريــس لتتــالءم مــع اخلــربات املختلفــة وتُــؤدي األهــداف املرجــوة. 

بوية املعتمدة يف الكتاتيب؟  فما هي أنواع الطُرق الرتَّ
لإجابــة علــى هــذا اإلشــكال توجَّهــُت إىل أحــد خّرجيــي الكتاتيــب املدعــو 
)أمحــد ابــن طاهــر( وهــو مــن الذيــن حفظــوا القــرآن علــى عــدة مشــايخ وهــو إمــام 
خطيــب وُمعلِّــم قــرآن ُمتطــوع )مبســجد الكوثــر الواقــع ببلديــة البخاتــة بدائــرة مغنيــة 
ألفــان وســبعة عشــر يف  مــن شــهر أوت  الثّامــن  تلمســان(، وحماورتــه يف  واليــة 
املســجد الســابق ذكره، وقد دامت املقابلة ســاعة ونصف، مثَّة تبنيَّ يل أنّه ليســت 
ُهنــاك طرائــق حُمــدَّدة جُممــٌع عليهــا؛ بــل كان ذلــك يرجــع إىل اجتهــادات الشــيوخ 
أو املعلِّمــني ) لِــُكلِّ شــيخ طريقــه( ولكــن يف الغالــب كان الّتعليــم يبــدأ مجاعيــا 
ــر مــن الذِّكــر احلكيــم مُيليــه الشــيخ ُمشــافهة علــى  حبيــث يكتــب املتعلــم مــا تيسَّ
التلميــذ الــذي اســتوعب احلــروف وحــذَق يف مهــارة الكتابــة وأتقــن قواعــد اإلمــالء 
تعّلــم حبفظــه وذلــك بعــد قراءتــه أمــام الّشــيخ عــدة 

ُ
وغالبــاً مــا يكتــب مُثنــاً ويُؤمــر امل

مــرّات حــى يتأّكــد مــن ســالمة النُّطــق واحــرتام الوقــف، فــإذا حفظــه مُتحــى الّلوحــة 
ويكتــب الثُّمــن الــذي يليــه حــى يبلــغ احلــزب األول، مــع الرتكيــز علــى الــِورد- الــورد 
بكســر الواو وتعين النصيب من الشــيء _ والورُد يف القرآن وهو الّنصيب اليومي 
مــن قــراءة القــرآن الكــرمي، بقــراءة مجاعيــة كل مســاٍء يــوم األربعــاء أمــا لألطفــال 
الصغــار َحِديثــي االلتحــاق ابلُكّتــاِب فــإّن الّشــيخ يقــرأ اآلايت األوىل مــن الســور 
القصــار ويـُـردد بعــده الصبيــان واحــداً واحــداً وذلــك حــى يتأّكــد مــن ســالمة النطــق 
ومراعــاة خمــارج احلــروف، وكمــا أخــربان الفقيــه أمحــد كمــا ُيســمُّونه أهــل ذلــك البلــد، 
تميّــز أن يراجــع مــع زمالئــه األقــّل منــه حفظــاً 

ُ
أّن الّشــيخ يطلــب مــن املتعلّــم امل

وفهمــاً، كأســُلوب ُيســهِّل علــى الّدارســني االســتيعاب وتوصيــل املعلومــات بُيســر 
هلــم، وهــذا مــا يعــرف حديثــا )تعليــم األقــران( وذلــك يف قــراءة الرّاتــب، وعلــى أيِّ 
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حــال فــإنَّ املعلِّمــني اعتمــدوا يف تعليمهــم للقــرآن الكــرمي مــن خــالل ُمراجعــة عمليــة 
احلفــظ واالســتظهار دون فهــم كلمــات القــرآن الغريبــة. 

خامساً: واقع تعليمية القرآن يف الكتاتيب:
عندمــا حيضــر الطفــل ألّول مــرّة إىل الُكتُّــاب يقــدم لــه الّشــيخ لوحــة أو أييت هبــا 
معــه، فيطلــب منــه أن يطليهــا ابلطــني مث يرتكهــا جتــف يف الشــمس أو أمــام املوقــد 
يف فصــل الشــتاء، مث حيضــر املتعّلــم بــني يــدي الشــيخ أو جيلــس علــى ميينــه فيقــوم 
بتســطري اللوحــة بلوحــة مثلهــا، وبعــد ذلــك يشــرع يف كتابــة احلــروف أ، ب، ت، 
ث.... بواســطة قلــم مصنــوع مــن أجــود القصــب دون اســتعمال الصمغ)احلــرب 
املصنــوع بطريقــة تقليديــة( وذلــك ابلضغــط علــى القلــم الــذي يــرتك أاثراً علــى 
الّلوحــة املطليــة ابلطِّــني مث يقــوم املتعلِّــم بتتبــع األثــر لكتابــة احلــروف مســتعماًل احلــرب 
ويف اجلهــة الثانيــة مــن اللوحــة يقــوم الشــيخ بكتابــة ســورة الفاحتــة مث يبــدأ يف تلقــني 
هــذه الســورة مُجلــًة ليحفظهــا مساعــاً بــدون هتجــني وبــدون فهــم، فــإذا مــا حفظهــا 
يف أســبوع أو أســبوعني، ميحوهــا مبــاء طاهــر يف مــكان نظيــف ال تدوســه األقــدام 
مث ُتدهــن ابلصَّلصــال وبعــد أن جتِّــف ُتســطَّر، ويكتــب لــه ســورة النّــاس للحفــظ 

ابلّتلقــني وابلّســماع وهكــذا صعــوداً مــع املصحــف. 
 أمــا حــروف اهلجــاء فتبقــى ُمســجَّلة يف تلــك اجلهــة ملــدة أشــُهر حــىَّ حيفظهــا 
التِّلميــذ عــن ظهــر قلــٍب فيحفظهــا أواًل أبمسائهــا : ألــٌف ابٌء، اتٌء… حــى آخــر 
حــرف مث ينتقــل التلميــذ إىل نُطقهــا ابلعاميــة : الّليــف مــا ينقطش)بــدون نقــط( البــا 
وحــدة مــن حتــت... اخل. مث ينتقــل التلميــذ إىل معرفــة صــور احلــروف وأشــكاهلا، 
ومعرفــة وجــه الشَّــبه بينهمــا وبــني بعــض األدوات احملسوســة الَّــي يشــاهدها التلميــذ 
يف حميطــه، األلــف مثــل العصــا...اخل، كمــا ســنبينه يف اجلــدول املرفــق، بعــد أن 
ترســخ احلــروف يف ذهــن التلميــذ يُطلــب منــه أن يكتبهــا بــدون حــركات مث أتيت 
املرحلــة الثالثــة يتعــرَّف فيهــا التلميــذ علــى احلــركات البســيطة الضمــة، الفتحــة، 

)الكســرة ِب( )فتحــة َب (
) فتحــة َث(، وهكــذا مــع احلــروف، ويف املرحلــة الرّابعــة يتعــرف التلميــذ علــى 
املــد: اب، بــو، يب، ويف املرحلــة اخلامســة يتعــّرف التلميــذ علــى التنويــن، أمــا املرحلــة 
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الّسادســة فيأيت دور التهجي، يـُهَّجي املتعلِّم الكلمة الي ميليها عليه املعّلم فُيعّدد 
حروفهــا ويرجــع عنــد كل حــرف يُريــد كتابتــه إىل احلــروف املرســومة علــى الّلوحــة، 

فُيســّجل احلــرف املعــين بصورتــه وحركتــه وينقطــه إذا كان حيمــل نُقطــاً وهكــذا.... 
خالصــة القــول أن الطّريقــة الرّتبويــة الّتعليميــة الّــي كانــت ُمّتبعــة يف الكتاتيــب 
هــي قدميــة وجــدت مــع هــذه املؤسســات فهــي تتــم ابلّتعلــم وذلــك بكتابــة احلــروف 
األجبديــة وحفظهــا حرفــاً حرفــاً؛ أي ابلطّريقــة اجلُزئيــة مث االنتقــال إىل الطّريقــة الكليّــة. 
سادســاً: أســلوب املعلــم يف تعليــم أجبديــة اللُّغــة العربيــة: يســتخدم ُمعّلمــو 
الكتاتيــب عــّدة طــرق تتكامــل فيمــا بينهــا يف تعليــم أجبديــة اللُّغــة العربيــة، يبــدأ 

بتقــدمي احلــروف إىل التِّلميــذ، وذلــك علــى النحــو اآليت:)1( 

أوصاف احلرفحتفيظ للرتسيخالنطقاحلرف
مطريق – تصغري مطرق ال ينقط ألف أ

أثينا نقطة من حتت )أسفل(ابء ب 
ثنينة نقطتني من فوق اتءت
ثنينة ثالث نقط من فوق اثء ث
خميطف نقطة من حتت جيمج
خميطف الشان عليه أي )النقط عليه(حاء ح
خميطف نقطة من الفوق خاء خ
ثنينة ثالث نقط من فوق اثء ث
خميطف نقطة من حتت جيمج
خميطف الشان عليهحاء ح
خميطف نقطة من الفوق خاء خ
بوجناحني الشان عليهدالد

93.رمضــان  العــدد:  الثقافيــة،  اجمللــة  اجلزائــر،  ابجللفــة  القدميــة  املؤسســات  مصطفــى:  زائــد   )1(
ص:14 1406ه، 
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بوجناحنينقطة من الفوق ذال ذ
معرقالشان عليه راءر
معرقنقطة من فوق زايز
بوقرن-بوقارونالشان عليهطاءط
بوقرن – بوقاروننقطة من فوق ظاءظ
بوجناح واحدالشان عليهكافك
معرق واحدالشان عليه الم ل
دوويرةالشان عليهميمم
معرفة نقطة من الفوق نونن

مزود الشان عليهصادص 
مزود نقطة من الفوق ضادض
فم الديبالشان عليهعنيع
فم الديبنقطة من الفوق غني غ
ام رقيبة نقطة من الفوق فاءف
بورقيبةاثنني من الفوق قاف ق
تالث سنيناتالشان عليه سنيس
تالث سنينات تالث نقط من الفوق شني ش
ام كرشتنيالشان عليهواوو
معرق – بوطيطة الشان عليههاء ه
بوقحيحةالشان عليهالمال
مكورة معرقةنقطتني من حتتايء ي
مردودة الشان عليهمهزة ء
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ومبجــرد االنتهــاء مــن هــذه الطّريقــة الســابقة الذكــر تكــون احلــروف قــد رســخت 
يف أذهــان التالميــذ طبقــا لقــدرات االســتيعاب لــدى كل تلميــذ يشــرع املعلــم يف 
تدريســها مرتبطــة مبوضوعــات وصــور حمسوســة مــن بيئــة التلميــذ وهــذا مُيّكنــه مــن 
إجيــاد عالقــة بــني الصــور احلســية الــي يعرفهــا خــالل الّلعــب واحليــاة اليوميــة العاديــة 

وصــور احلــرف املطلــوب منــه تعلُّمــه.
سابعاً: الوسائل املستعملة يف الكتاتيب اجلزائرية:

إن الوســائل املســتعملة يف الُكتّــاب اجلزائريــة بســيطة وزهيــدة الّتكاليــف، مُيكــن 
العثــور عليهــا يف البيئــة احملليــة بســهولة، كمــا أن الّتعليــم الُكتّــايب ال يتطلّــب نفقــات 
تســيري هاّمــة، فهــو بذلــك اقتصــادي مــن الّناحيــة املاّديــة، مــن حيــث الّتجهيــز 
والّتخطيــط فعــادة مــا جيلــس التالميــذ علــى حصائــر مصنوعــة مــن الدِّيــس، أو 
علــى مقاعــد خشــبية ال تــكاد ترتفــع إاّل بســنتمرتات علــى ســطح األرض، وهــذا 
قــد فرضتــه احلالــة املزريــة والفقــر الــذي كان يعــاين منــه ٌجــّل الشــعب اجلزائــري يف 
عهــد االحتــالل الفرنســي وقــد دفعتــه احلاجــة إىل اخــرتاع وســائل بســيطة كمــا قيــل 

)احلاجــة أُمُّ االخــرتاع(.
وهــذه الوســائل هــي: الّلوحــة، واحلــرب، والقلــم، وأدوات احملــو املتمثلــة يف الصلصــال 
املتواجــدة بكثــرة يف حميــط التلميــذ، إاّل أّن متطلبــات الّتطــور املســتمر ومواكبــة 
العصــر احلديــث أّدى إىل إدخــال بعــض الوســائل احلديثــة علــى املــدارس القرآنيــة 
حيــث أُدخلــت تكنولوجيــا االتصــال مثــل احلواســيب، الســبورات، والطّــاوالت، 
واألقــالم الصوفيــة امللونــة، واأللــواح البالســتيكية املســطّرة... اخل، وهــذا كلّــه مــن 
أجــل دعــم األهــداف البيداغوجيــة للمدرســة يف املراحــل األوىل لتمكــني التالميــذ 
مــن اكتســاب معــارف لغويــة ودينيــة عــرب ترقيــة هــذه الكتاتيــب مــن حيــث الوســائل 
والربامــج، ودفعهــا العتمــاد الطــرق التعليميــة احلديثــة وتكييــف برانجمهــا التحفيظــي 
إىل برانمــج بيداغوجــي خيــدم حاجيــات التلميــذ املعرفيــة دون خروجهــا عــن إطارهــا 

الديــين واألخالقــي. 
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اثمناً: التَّقومي يف الكتاتيب: 
يــؤدي التقــومي وظائــف كثــرية يف أغلــب جوانــب احليــاة االجتماعيــة، فمــا مــن 
عمــل إال ويصاحبــه التقــومي، غــري أن وظيفــة التقــومي يف اجملــال الرتبــوي أكــرب، إْذ 
يفيــد يف معرفــة عناصــر القــوة والضعــف، وإىل أي مــدى وصلــت العمليــة الرتبويــة 
مــن النجــاح يف حتقيــق أهدافهــا لتتضــح الرؤيــة الــي علــى ضوئهــا حتــّدد املســارات 
الرتبوية مســتقباًل، ومن هنا يعّد الّتقومي نشــاطا هاما من النشــاطات الرتبوية، الي 

ينبغــي أن نوليهــا عنايــة كــربى ألنــه جــزء ال يتجــزأ مــن احليــاة الرشــيدة. 
ونقــل  والّتوجيــه  للّتعليــم  الّتلقــني كوســيلة  ُأســلوب  علــى  الكتاتيــب  تعتمــُد 
لقِّــن يف حــني يتــوىل األطفــال دور امللقَّــن، يعــرض 

ُ
املعــارف، ويتــوىل الشٌّــيوخ دور امل

املعلــم مــن خالهلــا األفــكار واملفاهيــم، وتتــم عمليــة التَّقييــم ابلكتاتيــب مــن خــالل 
احلفــظ واالســتظهار دون فهمــه لكلماتــه الغريبــة وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن خلــدون 
عــن القاضــي أبــو بكــر إذ يقــول : »واي غفلــة أهــل بــالدان يف أن أيخــذ الصــي 
بكتــاب هللا يف أوامــره يقــرأ مــا ال يفهــم وينصــب يف أمــر، غــريه أهــم عليــه منــه«)1( 
كمــا أن مشــايخ الُكتّــاب يعتــربون اخلطــأ تقصــريا مــن طــرف املتعلــم يتوجــب عليــه 
العقــاب ابلّضــرب والّتأنيــب ومنــع الصــي مــن الّلعــب وقــد يبقيــه املعلــم يف الُكتّــاب 

بعــد خــروج أقرانــه ويطالبــه بتكــرار مــا كتــب لــه علــى اللــوح حــى يرســخ لــه .
منهجية الدراسة امليدانية:

بعدما ُقمت بتحديد موضوع دراســي وإشــكاليات حبثي وصياغي لفرضياته، 
ودراســته دراســة نظريــة كان مــن الواجــب علــيَّ التأكــد مــن صحــة أو خطــأ هــذه 
الفرضيــات، وال يتحقــق هــذا إال إذا قمــت بدراســة اجلانــب امليــداين الــذي ميــدين 
مبعطيــات تســاعدين يف اإلجابــة عــن تســاؤالت طبقــت مــن خالهلــا اســتبيان وزعتــه 
علــى املعلمــني واهلــدف املرجــو مــن كل هــذا معرفــة رأي األســاتذة، الذيــن يَُدّرُِســون 
يف االبتدائي عن مدى قوة أو ُضعف أطفال الكتاتيب يف النشــاطات الي تُقدَّم 
هلــم ومــا مــدى ســعي ُمتعلِّمــو الُكتَّــاب يف حتصيــل مهــارات اللُّغــة العربيــة، ومــن 

عبد الرمحن ابن خلدون: املقدمة،ص:558.  )1(
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أجــل هــذه الدِّراســة وحــى تكــون الّنتائــج أكثــر ِدقــًة لــزَّم علــيَّ إتبــاع منهجيــة علميّــة 
ســليمة ومنظمــة حيــث اعتمــدت علــى وســائل وتقنيــات وأدوات تُــالؤم موضــوع 
دراســي ، أضــف إىل ذلــك اختيــار العّينــة املناســبة هلــذه الدراســة ، وكــذا مــكان 
وزمــان الدراســة ، بعــد ذلــك ُقمــت بتحليــل وتفســري النتائــج املتحصــل عليهــا مــن 
خــالل االســتبيان، وهــذا بعــد معاجلتهــا إحصائيــا، غــري أنَّ املقــام ال يتَّســع لعــرض 
كافــة النتائــج الّــي أســَفر عنهــا االســتبيان، لذلــك ســأكتفي أبهــم نتائــج تقــومي 
بعــض النشــاطات، وارأتيــت يف األخــري أن أُقــّدم جمموعــة مــن االقرتاحــات لعّلهــا 

تُفيــد وتســاعد مــن يعمــل هبــا.
1-منهج الدراسة :

لقــد اعتمــدت يف دراســي هلــذا املوضــوع علــى املنهــج الوصفــي الــّذي يَهــدف 
يكتفــي  املنهــج ال  هــذا  أنَّ  معــنّي حيــث  جمــال  أو  موقــف  إىل وصــف وحتليــل 
ابلوصــف والتَّحليــل فقــط بــل يتعــّدى ذلــك فهــو حُيلّــل ويُفّســر ويقــارن ويهــدف 
إىل التعــرف علــى الواقــع كمــا هــو ، ابإلضافــة إىل املنهــج اإلحصائــي الــذي أيخــذ 
جانبــاً مــن هــذه الّدراســة حيــث اعتمــدت عليــه يف بنــاء جــداول إحصائيــة وتنظيــم 

النتائــج والعمليــات احِلســابية .
2- مكان وزمان إجراء الدِّراسة:

إّن الدراســة احلاليــة املتمثلــة يف معرفــة واقــع طْفــل الكتاتيــب يف املدرســة االبتدائيــة 
حســب وجهــة نظــر املعلمــني هلــا حــدود زمانيــة وحــدود مكانيــة :

3-اجملال الزمين:
شــرعت يف إجنــاز هــذه الدراســة بدايــة شــهر أكتوبــر 2017م، واســتغرقت 
الدراسة املكتبية وجتميعها إىل غاية شهر ماي 2018م.وبعد أن مّتت اإلجراءات 
الّضروريــة مــن أجــل التطبيــق ميدانيًــا مــع اجلهــات املعنيــة )مديــر االبتدائيــة، ومعلمــو 
املدرسة(، وبعد حتديد مواعيد التطبيق شرعت يف العملية يف 25 ماي 2018م 
حيــث ُقمــت ابلّدراســة االســتطالعية للُمؤّسســة، والتالميــذ واملعلمــني واســتغرقت 
الدِّراســة أســبوعاً مث َشــرعت يف تطبيــق االســتمارة ومجــع البيــاانت امليدانيــة وأهنيتهــا 

يف أواخــر شــهر جــوان 2018م.
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4- اجملال البشري :
مشلــت الدراســة تالميــذ ابتدائيــة )آيــت مولــود ســعيد الداخليــة بلديــة ســي عبــد 
الغــين واليــة تيــارت( الذيــن يُتابعــون تعليمــاً ُكّتابيــاً ابملدرســة القرآنيــة املســماة )احلــاج 

الطاهــر( ويف نفــس الوقــت يتابعــون دروســهم ابملدرســة الّنظاميــة.
والعيِّنة الثَّانية ُمعلِّمو املدرسة.

بويــة موضــع الّدراســة هــي مــن أهــم املؤسَّســات ابلواليــة مــن حيــث  فاملدرســة الرتَّ
عــدد التالميذ.

5- أداة الدراسة:
املعلومــات  مرحلــة مجــع  هــي  العلمــي  البحــث  مراحــل  مــن  مرحلــة  أهــم  إنَّ 
املــراد  املوضــوع  املعلومــات ابختــالف  والبيــاانت، وختتلــف طــرق ووســائل مجــع 
ُد اســتعمال الوســيلة املناســبة أَليِّ دراســة علــى ضــوء أهدافهــا  دراســته، ويتحــدَّ

ومنهجهــا. وفروضهــا 
وقــد اعتمــدت يف حبثــي هــذا كوســيلة جلمــع املعلومــات والبيــاانت املتعلقــة 
ابملوضــوع علــى االســتمارة الــي تعــد إحــدى وســائل البحــث العلمــي املســتعملة 

علــى نطــاق واســع، خاصــة يف البحــوث الرتبويــة.
وميكــن تعريــف االســتمارة كاآليت: »جمموعــة مــن األســئلة املرتبــة حــول موضــوع 
معني يتم وضعها يف استمارة ترسل لألشخاص املعنيني ابلربيد أو جيري تسليمها 

ابليــد متهيــداً للحصــول علــى أجوبــة لألســئلة الــواردة فيهــا«)1(
6- حجم عيينة الدراسة وكيفية اختيارها :

بلــغ عــدد أفــراد عيِّنــة الّدراســة 14 معلمــا ومعّلمــة ، أمــا عــن عــدد املتعّلمــني 
بــني  ُمتمــدرس  منهــم 73  الدراســية  األطــوار  علــى كل  مّوزعــني  متعلِّمــاً   462

النظّاميــة. واملدرســة  الُكتّــاب 

عمــار بوحــوش: مناهــج البحــث العلمــي وطــرق إعــداد البحــوث، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة،   )1(
اجلزائــر 1999م، ص:66.
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اجلدول01: توزيع جمموع تالميذ املدرسة مبا فيهم أطفال الكتاتيب.

الرتبية السنوات
التحضريية

السنة 
األوىل

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
اجملموعاخلامسة

124769466229264الذكور
133142464223197اإلانث
24781119210442462اجملموع

املصدر: مدير املدرسة 
اهلدف من هذا اجلدول دراسة إحصائية ملتعلمي املدرسة. 

اجلدول 02: توزيع أطفال الكتاتيب من حيث اجلنس.
النسبة املئويةالتكراراجلنس
42.46%31ذكور
57.53%42إانث
100%73اجملموع

اهلــدف منــه: معرفــة عينــة التالميــذ الذيــن يتابعــون تعليمــاً ُكتَّابيــاً، بعــد خروجهم 
من املدرســة اإللزامية ويف أايم العطل عدا يوم اجلمعة فهو اســرتاحة للجميع

اجلــدول  نتائــج  خــالل  مــن  وحتليلهــا:  األول  االســتبيان  نتائــج  01-عــرض 
ُنالحــظ أن عــدد اإلانث مُيثــل 42% أكثــر مــن الذكــور و هــذا انبــع مــن رغبــة 
اأُلســر اجلزائريــة يف تعليــم بناهتــنَّ تعليمــاً دينيــاً انبعــاً مــن هويتنــا العربيــة اإلســالمية.

اجلــدول 03: معرفــة مــدى ســعي ُمتعّلمــو الُكتَّــاب يف حتصيــل اللُّغــة العربيــة 
وأدائهــا والتحــدث هبــا.

النسبة املئويةالتكرار
100%73نعم
00%00ال

100%73اجملموع
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االســتنتاج: مــن خــالل اجلــدول يـَّتضــح أن 100% مــن األســاتذة ُمَتِفُقــون أن 
طفــل الكتاتيــب ُمتمكــن مــن املهــارات اللغويــة و ذلــك أن التعليــم الُكّتــايب يُقــدم 
تعلّــم كفــاءاٍت َيســعى 

ُ
خدمــًة للتَّعليــم الِنظامــي حيــث أنــه ُيســاهم يف إكســاب امل

املنهــاُج املدرســي إىل حتقيقهــا نذُكــر منهــا:
ــــ القدرة على القراءة اإلمجالية.

ـــ الُنطُق الصَّحِيح لألصوات و احلروف.
ــــ إدراك حدود الكلمات و اجلمل.

ــــ الّتمييُز الّسريع بني احلروف املتشاهبة شكاًل و املختلفة لفظاً.
ــور القرآنيــة املقــررة يف مرحلــة  اجلــدول04: معرفــة مــدى حفــظ طفــل الُكتّــاب للسُّ

التعليــم االبتدائــي.
النسبة املئويةالتكرار

100%73نعم
00%00ال

100%73اجملموع
االســتنتاج: كمــا هــو مالحــظ مــن خــالل اجلــدول أن كل األســاتذة ُمتفقــون 
ــور  علــى أن َتالميــذ الكتاتيــب يلتحقــون ابملدرســة النظاميــة وقــد حفظــوا كل السُّ
قــررة يف منهــاج الرتبيــة اإلســالمية وهي:)ســورة الفاحتــة، اإلخــالص، 

ُ
القرآنيــة امل

للُمتعلِّمــني  يَتَفــرَّغ  وقتــاً كافيــاً كــي  لألســتاذ  مينــح  مــا  وهــذا  الفلــق...(  النّــاس، 
الذيــن مل يســبق هلــم حفــظ السُّــور املطلوبــة، خاصــًة و أنَـّنَــا نُعــاين يف اجلزائــر مــن 

االكتظاظ)أربعــون تلميــذ يف الفــوج الواحــد(
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اجلدول 05: معرفة مدى حتكم طْفل الكتاتيب يف نشاطي اخلط واإلمالء.
النسبة املئويةالتكرار

98.63%72نعم
1.36%01ال

100%73اجملموع
االستنتاج:

1ـــــــــ علــى مســتوى اخلــط: مــن خــالل قراءتنــا للجــدول نالحــظ أن تِلميــذ الُكتّــاب 
يَلِــُج املدرســة النظاميــة وقــد جتــاوز بعــض الُصعــوابت الّــي تُعيــق تُعلُّمــه نذكــر منهــا 

علــى ســبيل املثــال: 
مسك القلم بطريقة صحيحة.

كتابة احلروف منفردة و متصلة يف كلمات.ـ
متيز احلروف و رمسها بشكل حيقق املقروئية.

الكتابة على السطر، واحرتام أوضاع احلروف و اجتاهاهتا.
2 ــــ على مستوى اإلمالء:

إّن الّتعليــم الُكتّــايب يـُـويل اهتمامــاً ابلغــاً لَنشــاط اإلمــالء، وهــذا انبــٌع مــن قداســة 
القــرآن الكــرمي، حيــث يُطلــُب مــن املتعلــم أن َيكتــب الكلمــات كمــا مُتلــى عليــه أو 
كمــا هــي موجــودة يف املصحــف الّشــريف فقــد جتــده يكتــب اهلمــزة علــى الــواو يف 
كلمــة املؤمنــون وإذا ســألته ملــاذا كتبتهــا هكــذا؟ فهــو ال يعــرف القاعــدة اإلمالئيــة 

ولكنــه يُطبِّقهــا حفظــاً.
االستنتاج العام: 

ومن مجلة النتائج الي توصلت إليها من خالل هذا البحث:
دة عــن  -حتفيــظ القــرآن الكــرمي لــه أثــٌر ابلــغ يف اســتقامة الّلســان واللُّغــة والبيــان، زايَّ

اســتقامة اجلســد والرُّوح. 
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-الكتاتيــب ُتكســب الطفــل املعايــري والقيــم اخللقيــة وجتعلــه قــادراً علــى التفاعــل مــع 
أكثــر قضــااي حياتــه اليوميــة املعاصــرة.

-إمكانية االستعانة ابلكتاتيب يف دعم األهداف البيداغوجية للمدرسة النظامية 
يف املراحل األوىل لتمكني املتعلِّم من اكتســاب معارف لغوية و دينية.

التَّوصيات املقرتحة:
مــن االقرتاحــات الــي رأيتهــا قــد ُتســاهم يف رفــع مســتوى الكتاتيــب وجعلهــا يف 
بويــة األخــرى  ُمســتوى التَّحــدي وحــىَّ تضمــن مكانــًة مرموقــًة بــني املؤسَّســات الرتَّ

مايلي:
1ــــ مراعاة اجلانب التنظيمي من حيث احلجم الزمين والعطل...

2 ـــ العناية ابلكتاتيب واالطِّالع على واقعها.
الطــرق  والربامــج، ودفعهــا العتمــاد  الوســائل  مــن حيــث  الكتاتيــب  ترقيــة  ــــــ   3

احلديثــة.  التَّعليميــة 
4ــــــ بنــاء برامــج تعليميــة للكتاتيــب تتعامــل مــع جمــاالت علميــة وتربويــة أخــرى، 

ختــدم كل اجلوانــب املتعلقــة ابملتعلم)اجملــال العقلــي والوجــداين والبــدين (. 
5 ــــــ االهتمــام بتكويــن املعلمــني القائمــني علــى هــذه املهمــة خاصَّــة يف علــم النفــس 
الرتبــوي، والَّــذي يــكاد يكــون ُمنعدمــاً يف الكتاتيــب رغــم احلاجــة املاسَّــة إليــه حــىَّ 

نفهــم ذلــك الكائــن الصَّغــري الــربيء.
6ـ ــــــ ضــرورة إتِّبــاع طــرق التَّدريــس احلديثــة الّــي تعتــرب التِّلميــذ طرفًــا إجيابيًــا يف عمليــة 

الّتعليــم والتعلُّم.
7ــــــ االهتمــام ابلوســائل التَّعليميــة والتكنولوجيــة احلديثــة إلثــراء العمليَّــة الّتعليميــة 

توفــريًا واســتخداًما، الســيما السَّــمعي ابلتَّحديــد. 
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خامتة 
اهتمامــات  يف  املتــني  الركــن  ومازالــت  ظلَّــت  التعليميــة  املناهــج  أن  الشــك 
عرفــة ُتشــكل اهلــدف األهــم اختلفــت ُســبل 

َ
األمــم الفكريــة، والرّتبويــة، وملــا كانــت امل

تبليغهــا الختــالف القناعــات، حيــث تعــددت النظــرايت وكثــرت املقــارابت عنايــة 
منهــا أبطــراف العمليــة التعليمية/التَّعُلميــة .

هــذه  تـَُعــربِّ  َحيــث  ابحملتــوى  التَّدريــس  ُمقاربــة  الكتاتيــب  تَبنَّــت  وقــد  هــذا 
قيمــة  علــى  تُراهــن  إذ  للُمتعلِّــم،  املعرفــة  تبليــغ  خيــص  اجتهــاد  عــن  البيداغوجيــا 
املباحــث  مــن خــالل إحاطتــه ابملضامــني و املوضوعــات، و  املعــريف  الَتكديــس 

ِشــَعارها: الِفكــر  يف  متأّصلــة  غايــة  املعرفــة  مادامــت 
ــــ من َحِفظ املتون حاز الُفنون. 

ــــ احفظ إنَّ ُكل حافٍظ إمام.
َترتكــز علــى احلفــظ  الِشــعارين نســتخلص أن هــذه املقاربــة  مــن خــالل َهذيــن 
واالســتظهار وترســيخ القــدرات يف نفــس املتعلــم وصقلهــا ابملـِـراِن والُدربَــِة والتكــرار. 
ومن املعُروف أن النظام الرتبوي اإلســالمي القدمي كان يعتمد على العقل والنقِل 
مــن جهــة، ويســتعني ابحلفــظ و احلــوار مــن جهــة أخــرى، وال ننســى أبن َملكــة 
احلفــظ َضروريــة لبنــاء معارفنــا، وقــد رّكــزت ثقافتنــا القدميــة علــى هــذه امللكــة األوليــة 
 ، واألساســية فأجنبــت لنــا علمــاء موســوعيني َســامهوا بشــكٍل َكبــري يف مياديــن َشــىَّ

كالغــزايل، وابــن ســينا، وابــن رشــدوابن خلــدون، وابــن رشــيق القــريواين... 
ولكــن هــذا ال مينــع مــن ُمســايرة مــا اســتجد مــن املناهــج والتصــورات والنظــرايت، 
والتكيــف الَســريع مــع مــا ُأســُتحدث مــن معلومــات و أفــكار، كاالنفتــاح علــى 

الَعــوامل الرقميــة، واالســتفادة مــن التكنولوجيــا احلديثــة.
وعليــه فــإّن إعــداد جيــل ُمثقــف واع وُمؤمــن بــدوره وبقضــااي أُمَّتــه هــو السَّــبيل للنَّجــاح 
والبقــاء، والقــدرة علــى التَّنافــس يف هــذا العــامل املتغــري لــن يتأتَّــى إالّ بصياغــة مناهــج 
انبعــة مــن تراثنــا، وثقافتنــا، وهويتنــا العربيــة اإلســالمية حــى يتحقــق مــا نبتغيــه وحُنّصــن 

أجيالنــا القادمــة، وهنيئهــا لَِتحمُّــل مســؤوليتها كاملــة اجتــاه أُمَّتهــا ودينهــا ولغتهــا.
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