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 مفرح بن �سليمان بن عبداهلل الق��سي
• اجلن�سية : �سعودي . 	
• الدرجة العلمية : �أ�ستاذ دكتور .	
• التخ�س�ص العلمي العام : �سريعة .	
• التخ�س�ص العلمي الدقيق : ثقافة �إ�سالمية .	
• العم��ل وجهت��ه : ع�سو هيئة �لتدري�ض بق�سم �لثقافة �لإ�سالمي���ة بكلية �ل�سريعة بالريا�ض 	

بجامعة �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية.

اخلربات وامل�ساركات العلمية : 
عمل �أكرث من ثالثني عامًا بالعمل �لأكادميي و�إلقاء �ملحا�سر�ت على طالب وطالبات . 1

كليات �جلامعة ، يف مرحلة �لدر��سة �جلامعية ، ومرحلة �لدر��سات �لعليا . 
�أ�سه���م  يف �إع���د�د خمططات ر�سائ���ل �ملاج�ست���ر و�لدكتور�ه يف تخ�س����ض �لثقافة . 2

�لإ�سالمية .
�أ�س���رف عل���ى �إع���د�د �لكثر م���ن �لبحوث �لعلمي���ة يف �ملرحل���ة �جلامعي���ة ومرحلة . 3

�لدر��سات �لعليا . 
�سارك يف مناق�سة وحتكيم بحوث علمية خمتلفة .. 4
تقّلد منا�سب علمية عديدة بجامعة �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية بالريا�ض .. 5
عم���ل ع�س���وً� يف جمل�ض علمية عديدة ، منها : جمل�ض ق�س���م �لثقافة �لإ�سالمية منذ . 6

�لعام �جلامعي 2002 / 2001م .  وجمل�ض وحدة بحوث كلية �ل�سريعة بالريا�ض منذ 
�لعام �جلامعي 2006 / 2007م . وجمل�ض جلنة �ل�ست�سار�ت �لبحثية باجلامعة منذ 
�لعام �جلامعي 2007 / 2008 م . وجمل�ض �لهيئة �لعلمية لكر�سي �ليوني�سكو للحو�ر 

بني �أتباع �لأديان و�لثقافات منذ �لعام �جلامعي 2103 م .
�سارك يف �لكثر من �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لعلمية ، د�خل �ل�سعودية وخارجها .. 7
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العنف الأ�سري و�ُس���ُب��ل عالجه يف �س�ء القراآن الكرمي

بحث علمي مقدم اإىل امل�ؤمتر الدويل القراآين 
)ت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج امل�سكالت املعا�سرة( 

الذي ينظمه ق�سم القراآن وعل�مه بكلية ال�سريعة واأ�س�ل الدين 
بجامعة امللك خالد باأبها 

اإعداد 
أ.د. مفرح بن سليمان القوسي

اأ�ستاذ الثقافة الإ�سالمية بكلية ال�سريعة بجامعة 
الإمام حممد بن �سع�د الإ�سالمية بالريا�ص
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املقدمة 
�حلمد هلل رب �لعاملني ، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �لأنبياء و�ملر�سلني ، نبينا حممد 

وعلى �آله و�سحبه �أجمعني ، �أما بعد : 

فيت�س���م ع�سرنا �حلا�سر بكرثة �لتحولت �حل�ساري���ة �ملتالحقة و�سرعتها ، مادية كانت 
ه���ذه �لتح���ولت �أم معنوي���ة ، وترت���ب على هذه �لتح���ولت تغ���ر�ت �سريعة يف نفو����ض �لنا�ض 
وطباعه���م ومو�قفه���م مما يدور حوله���م وعالقاتهم فيم���ا بينهم ، �أفرزت ظو�ه���ر �سلبية يف 

�ملجتمعات �لإن�سانية . 

وم���ن هذه �لظو�هر �ل�سلبية : ظاهرة ) �لعنف �لأ�سري ( �لتي تتك�سف �سو�ءتها يومًا بعد 
يوم يف �ل�سجون و�ملحاكم وو�سائل �لإعالم ، مما حّفز بع�ض �لباحثني على �لتاأمل فيها و�ل�سعي 

لبحثها ، وحماولة �لإ�سالح يف جمالها . 

وياأت���ي هذ� �لبحث �ملوجز �إ�سهام���ًا مني – بو�سفي �أحد �لباحثني �لأكادمييني �ملخت�سني 
بالدر��سات �لإ�سالمية – يف در��سة هذه �لظاهرة ، و�مل�ساركة بها يف �ملوؤمتر �لدويل ) توظيف 
�لدر��س���ات �لقر�آنية يف عالج �مل�سكالت �ملعا�سرة ( �لذي ينظم���ه ق�سم �لقر�آن وعلومه بكلية 

�ل�سريعة و�أ�سول �لدين بجامعة �مللك خالد باأبها . 

اأهداف البحث : 
ت�سلي���ط �ل�سوء على م�سكل���ة �لعنف �لأ�سري يف �ملجتمع �مل�سلم ، م���ن خالل در��سة �أنو�ع 

هذ� �لعنف ، وبيان خطورته ، وك�سف �أ�سبابه . 

�لإ�سهام يف �لتفعيل �لعملي لهد�ية  كتاب  �هلل يف عالج م�سكلة �لعنف �لأ�سري يف �ملجتمع 
�مل�سلم . 

�لإ�سهام يف ربط �مل�سلمني بالقر�آن �لكرمي م�سدر تلقيهم ، و�سبيل جناتهم وطريق عزهم 
و�سعادتهم وفالحهم يف �لدنيا و�لآخرة . 
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خطة البحث : 
يتكون �لبحث من : مقدمة ، ومتهيد ، ومبحثني ، وخامتة . 

• املقدمة : وت�ستمل بيان �أهمية مو�سوع �لبحث ، و�أهد�فه ، وخطته ، ومنهجه . 	
• التمهيد : وي�ستمل على �لتعريف مب�سطلحات �لبحث �لأ�سا�سية . 	
• املبحث الأول : وي�ستمل على بيان �أنو�ع �لعنف �لأ�سري و�أ�سبابه . 	
• املبحث الثاين : وي�ستمل على بيان �ُسبل عالج �لعنف �لأ�سري يف �سوء �لقر�آن �لكرمي.	
• اخلامتة : وت�ستمل على �أبرز �لنتائج �لعلمية للبحث ، و�لتو�سيات و�ملقرتحات . 	
• و�ساأذيل �لبحث – �إن �ساء �هلل - بفهر�ض للم�سادر و�ملر�جع .	

منهج البحث : 
تقت�سي طبيعة البحث اتباع منهجني اثنني يف اإعداده :

اأحدهما: �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي ، وذلك بو�سف �أنو�ع �لعنف �لأ�سري ، وحتليل �أ�سبابه.

الثاين: �ملنهج �ل�ستنباطي ، وذلك با�ستنباط �ُسبل عالج �لعنف �لأ�سري مما ورد ب�ساأنها 
من ن�سو�ض �سرعية يف كتاب �هلل .

م���ع �لعناية مب���ا يقت�سيه �لبحث �لعلمي م���ن �لتز�م �لأمانة �لعلمي���ة يف �لعزو و�لقتبا�ض 
و�لنق���ل ، وترقيم �لآيات �لقر�آنية وبيان �سورها ، وتخريج �لأحاديث �لنبوية ، و�لعناية بقو�عد 

�للغة �لعربية و�لإمالء وعالمات �لرتقيم .

و�هلل �أ�ساأل �لتوفيق و�ل�سد�د و�لر�ساد .
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التمهيد
التعريف مب�سطلحات البحث

لدين���ا يف �لبحث – بح�سب عنو�ن���ه – م�سطلحات عدة ،هي:)�لعن���ف( ، و)�لأ�سرة( ، 
و)�لعنف �لأ�سري( ، و)�ُسُبل �لعالج( ، و)�لقر�آن �لكرمي( . �أُعرف بكل منها فيما يلي :  

اأوًل : العنف : 
 �لعن���ف يف �للغ���ة �لعربية : �خُلْرق بالأمر وقلة �لرفق به ، وه���و �سد �لرفق ، ُيقال : َعُنَف 
فُه َتْعِنيفًا وهو َعِني���ٌف ، �إذ� مل يكن رفيقًا يف �أمره .  ب���ه وعلي���ه َيْعُنُف ُعْنفًا وَعَناف���ًة و�أَْعَنفُه وَعنَّ

و�ْعَتَنف �لأَمَر : �أَخذه ِبُعْنٍف)1(.

و�لعن���ف يف �ل�سط���الح : ��ستخ���د�م �لق���وة �ملادي���ة �أو �ملعنوية لإحل���اق �لأذى بالآخرين 
��ستخد�م���ًا غ���ر م�س���روٍع ، وقيل ه���و : " �ل�ستخد�م �لفعل���ي للقوة �أو �لتهدي���د لإحلاق �لأذى 

و�ل�سرر بالأ�سخا�ض و�لإتالف للممتلكات ")2( . 

ثانيًا : الأ�سرة : 
�لأ�سرة يف �للغة �لعربية : �لدرع �حل�سينة ، وجمعها �أُ�سر )3( . 

وهي يف �ل�سطالح : ع�سرة �لإن�سان ورهطه �لأدنون ، لأنه يتقّوى بهم . 
وُير�د بها هنا مفهومها يف �لإ�سالم �لذي ي�سمل : �لزوجني و�لأولد وفروعهم ، كما ي�سمل 

�لأ�سول من �لآباء و�لأمهات ، ويدخل فيهم �لأجد�د و�جلد�ت )4( .

ثالثًا : العنف الأ�سري : 
عّرف الباحث�ن العنف الأ�سري بتعريفات كثرية ، منها : 

�أن���ه " �لعت���د�ء �أو �لإ�س���اءة �حل�سية �أو �ملعنوي���ة �أو �جلن�سية �أو �لبدني���ة �أو �لنف�سية �لتي 
حتدث من �أحد �أفر�د �لأ�سرة جتاه فرد �آخر منها ")5( . 

)1(  �نظر : ل�سان �لعرب – لبن منظور ، مادة )عنف( . 
�لعنف يف مو�قف �حلياة �ليومية : نطاقات وتفاعالت – ملحمود �سعيد �خلويل ، �ض 41 .   )2(

�نظر : ل�سان �لعرب – لبن منظور ، مادة )�أ�سر( .   )3(
�نظر : تنظيم �لإ�سالم للمجتمع – ملحمد �أبو زهرة ، �ض 62 .   )4(

دور هيئة حقوق �لإن�سان يف �حلد من �لعنف �لأ�سري مبنطقة �لريا�ض – ل�سامل �ملطري ، �ض 11 .   )5(
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و�أنه �إحد�ث �لأذى �لبدين و�ملعنوي بفرد من �أفر�د �لأ�سرة )1( . 

و�أن���ه �أي �عتد�ء ج�سدي �أو �إيذ�ء معنوي �أو نف�سي �أو جن�سي �أو �قت�سادي ي�سدر عن �أحد 
�أع�ساء �لأ�سرة �لنو�ة جتاه ع�سو �آخر منها ، �أيًا كانت دو�فعه و�أ�سبابه )2( . 

وُيعّرف �سرعًا باأنه " ممار�سة �لقوة �أو �لإكر�ه بطريقة متعمدة غر �سرعية من ِقبل فرد 
�أو �أك���رث م���ن �أفر�د �لأ�سرة �سد فرد �أو �أكرث من �لأ�سرة ذ�تها ، ويكون �ملجني عليه و�قعًا حتت 

�سيطرة �جلاين وتاأثره مما يلحق به �لهالك �أو �ل�سرر و�لأذى ")3( .

رابعًا : �ُسُبل العالج : 
 �ل�ُسُب���ل كلم���ة جمع مفرده���ا ) �سبيل ( ، و�ل�سبي���ل يف �للغة �لعربي���ة : �لطريق وما و�سح 
منه ، ومنه قوله تعاىل ) و�إن يرو� �سبيل �لر�سد ل يتخذوه �سبياًل و�إن يرو� �سبيل �لغي يتخذوه 

�سبياًل( )4()5( . 

فاع ، وُيق���ال : عالج �ملري�َض ُمعاجل���ة وِعالجًا : عاناه .  و�لِع���الُج يف �للغ���ة : �مِلَر�����ض و�لدِّ
و�ملعاِلُج : �ملد�وي ، �سو�ًء عالج َجريحًا �أو َعلياًل �أو د�بة )6( .

وعليه يكون �ملر�د ب���) �ُسُبل �لعالج ( هنا ُطُرق مد�و�ة ظاهرة �لعنف �لأ�سري ومو�جهتها.  

خام�سًا : القراآن الكرمي : 
ير�د بالقر�آن �لكرمي هنا : " كالم �هلل تعاىل �ملنزل على حممد ملسو هيلع هللا ىلص ، �ملحفوظ بني دفتي 

�مل�سحف ، �ملتعبد بتالوته ")7( .

�نظر : �لعنف �سد �ملر�أة وكيفية مو�جهته يف �سوء �أحكام �لفقه �لإ�سالمي – للدكتور ر�سدي �أبو زيد ، �ض 26 .    )1(
�نظر : �لعنف �لأ�سري روؤية �سو�سيولوجية – للدكتورة منال عبا�ض ، �ض 27- 28 .  )2(

�لعنف �لأ�سري – ل�سماحة �ل�سيخ عبد�لعزيز بن عبد�هلل �آل �ل�سيخ مفتي عام �ململكة ، �ض 8 .   )3(
�سورة �لأعر�ف ، �لآية 146 .  )4(

�نظر : ل�سان �لعرب – لبن منظور ، مادة )�سبل( .   )5(
�نظر : �مل�سدر �ل�سابق ، مادة )علج( .   )6(

مباحث يف علوم �لقر�آن – لل�سيخ مناع �لقطان ، �ض 21 .   )7(
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المبحث األول

اأن�اع العنف الأ�سري واأ�سبابه

للعن���ف �لأ�سري �أنو�ع عديدة و�سور متنوعة ، كما �أن لتنامي هذه �لظاهرة يف �ملجتمعات 
�لإن�سانية �أ�سبابًا وعو�مل كثرة .

و�ساأتناول هذه �لأنو�ع وتلك �لأ�سباب بالبحث و�لدر��سة يف �لفقرتني �لتاليتني :

اأوًل : اأن�اع العنف الأ�سري : 
يتجل���ى �لعن���ف �لأ�س���ري يف �أنو�ع و�سور ومظاه���ر متعددة ، تعاين منها كث���ر من �لأ�سر 

�ملعا�سرة ، ولعل �أبرز هذه �لأنو�ع ما يلي : 
العنف اجل�سدي : 

وه���و ��ستخد�م �لق����وة �جل�سدية غر �مل�سروعة جت���اه �أفر�د �لأ�س���رة ، لإيذ�ئهم و�إحلاق 
�أ�س���ر�ر ج�سيم���ة بهم ، ولذلك �س���ور عديدة ، منها : �ل�سرب �مل���رح ، و�ل�سفع ، و�سد �ل�سعر 
، و�لع����ض ، و�خلن���ق ، و�حل���رق ، و�لده�ض ، و�حلب�ض ، ورمبا ميت���د �إىل �سلوكيات �أكرث عنفًا ، 

كال�سرب باأدو�ت �سلبة �أو حادة ، و��ستخد�م �لأ�سلحة �لنارية . 

ومنه���ا : ما ُي�سمى جرمي���ة �ل�سرف وهي" �جلرمية �لتي تذهب �سحيتها �إمر�أة ، متزوجة 
�أو عزب���اء ، ب�سبب �نحر�فها �لذي ميكن �أن يكون و�قعيًا �أو مفرت�سًا ، ويرتكبها عادة �أخ �أو �أب 

�أو �بن �أو عم �أو �بن عم �ملنحرفة ، ز�عمًا �إنقاذ �سرف �لعائلة ")1( . 

ومنه���ا : خت���ان �لإن���اث ، وهو : �عتي���اد كثر من �لأ�س���ر �لبد�ئية يف �لعدي���د من �لبلد�ن 
�لإ�سالمي���ة ��ستئ�س���ال بع����ض �أو كافة �لأع�س���اء �لظاه���رة �حل�سا�سة من �جله���از �لتنا�سلي 

للفتيات �ل�سغر�ت .

)1(  جر�ئم �ل�سرف يف لبنان : در��سة حقوقية �جتماعية - ملنى زحيل يعقوب ، �ض 1.
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وميكن ت�سنيف العنف اجل�سدي – بح�سب اآثاره ال�سلبية – اإىل ثالثة اأن�اع : 
ن���ع م���ؤذي : وهو �لذي يرتك عالمات عل���ى ج�سم �ملعّنف ، كالكدمات حول �لعني و�لأنف 

و�لفم �أو �ليدين �أو �أي مكان �آخر باجل�سم . 

ون���ع خط��ر : وهو �لذي ينتج عنه �إ�سابات خط���رة ، كالعمى ، وفقد�ن �ل�سمع ، و�لك�سور 
يف �لأطر�ف ، و�حلروق �ل�سديدة ، و�إ�سابات �لر�أ�ض . 

ون�ع قاتل : وهو يوؤدي �إىل فقد�ن �ملعّنف حلياته ، نتيجة لل�سدة و�لق�سوة يف �ملعاملة)1( .

وقد ك�سف مركز روؤية للدر��سات �لجتماعية يف �أحدث در��سة ميد�نية غطت كافة مناطق 
�ململكة عن مدى �نت�سار �أ�سكال �لعنف �جل�سدي يف �ملجتمع �ل�سعودي ، فقد ر�أى 44% من عينة 
�لدر��س���ة �أن �ل�سرب باليد �أو �لرف�ض هو �أك���رث �أ�سكال �لعنف �جل�سدي �نت�سارً� باململكة ، يليه 
�لدف���ع و�لرمي على �لأر�ض بن�سب���ة 37% ، ثم �سد �ل�سعر بن�سبة 34% ، وبعده �جللد بالعقال �أو 
�ل�سل���ك �أو �ل�س���وط �أو �لع�س���ا بن�سبة 32% ، وبعده ��ستخد�م �آلة ح���ادة كال�سكني بن�سبة %31 ، 
وياأت���ي بعده �لكي و�حلرق بالنار بن�سبة 30% ، و�أخ���رً� �سكب مادة حارقة على �جل�سم بن�سبة 

  . )2( %28
العنف اجلن�سي : 

وه���و �أحد �أب���رز �أنو�ع �لعن���ف �حل�سي �ل���ذي ميار�ض مع �أح���د �أفر�د �لأ�س���رة على �سبيل 
�ل�سيطرة و��ستخد�م �لقوة . 

وله���ذ� �لن���وع �سور عديدة ، منها : ممار�سة �جلن�ض م���ع �لزوجة باأ�ساليب حمرمة �سرعًا 
، و�غت�س���اب �لن�ساء �ملحارم ، وممار�سة �جلن�ض و�ل�س���ذوذ �جلن�سي بكل �أ�سكاله مع �لأطفال 

و�لنا�سئة من �جلن�سني ، وكذ� �لتحر�ض �جلن�سي بهم �أو باأحدهم . 

وغالب���ًا ما تظه���ر �أعر��ض ج�سمية و�سلوكي���ة ونف�سية على �لأطف���ال و�لنا�سئة لهذ� �لنوع 
م���ن �لعنف ، �أم���ا �لأعر��ض �جل�سمية فاأبرزه���ا : �إح�سا�ض �ملعّنف جن�سي���ًا ب�سعوبة يف �مل�سي 

�نظر : �لعنف بري�سة �لأطفال – لالأمانة �لعامة للجنة �لوطنية للطفولة بوز�رة �لرتبية و�لتعليم �ل�سعودية ، �ض 20 .  )1(
�نظر : �لعنف �لأ�سري بني �ملو�جهة و�لت�سرت – ملركز روؤية للدر��سات �لجتماعية ، �ض 157- 158 .   )2(
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و�جللو����ض ، و�ل�سع���ور بالأمل و�حلكة �ل�سدي���دة يف �لأع�ساء �لتنا�سلي���ة ، و�لإ�سابة بالأمر��ض 
�لتنا�سلية )1( . 

و�أما �لأعر�����ض �ل�سلوكية و�لنف�سية فاأبرزها : �ل�سعور باخلوف و�لقلق �ل�سديد ، و�حلزن 
و�لإحب���اط و�لكتئاب ، و�لرهاب �لجتماعي ، و�لو�سو��ض �لقه���ري ، وتدين �مل�ستوى �لدر��سي 
، وم����ض �لأ�سابع ، و�لتبول �لليلي ، وفق���د�ن �لثقة بالآخرين ، وتقّلب �ملز�ج ، وثور�ت �لغ�سب 

غر �ملررة ، و�مليل �إىل �ل�سلوك �لعدو�ين . 
العنف اللفظي : 

وهو �لتلفظ بالكلمات و�لألفاظ �مل�سيئة و�لعبار�ت �لبذيئة ، كعبار�ت �ل�ستهز�ء و�ل�سخرية 
، و�ل�سب و�ل�ستم ، و�لإزدر�ء و�لتحقر ، و�لتوبيخ ، و�لتهديد و�لتخويف و�لرتهيب .

وكث���رً� ما يح�سل هذ� �لنوع م���ن �لو�لدين �أو �لأقارب �ملحيط���ني بالأ�سخا�ض �ملعّنفني ، 
مم���ا ُي�سهم يف غر����ض �سفات �حلقد و�لكر�هي���ة وينّمي �ل�سلوك �لع���دو�ين يف نفو�سهم ، فقد 
�أثبت���ت �لدر��س���ات �لعلمية باأن ما يقرب من 85% من �ل�سر�عات �لطالبية ترجع �إىل �أ�ساليب 

�لتحقر و�ل�سخرية و�لتن�سئة �ملنزلية غر �ل�سوية )2( . 

وك�س���ف مرك���ز روؤية للدر��س���ات �لجتماعية - يف �أح���دث در��سة ميد�ني���ة غطت معظم 
مناط���ق �ململك���ة – ع���ن �أن �أ�سد �سور �لعنف �للفظ���ي �نت�سارً� يف �ملجتم���ع �ل�سعودي تتمّثل يف 
�لتوبيخ �ل�سديد ، يليه �ل�ستهز�ء و�لتحقر ، ثم �ل�سب و�ل�ستم و�للع�ن ك�سب �لو�لدين و�لأقارب 

، ثم تهديد �لزوجة بالطالق ، ثم �لتلفظ بالكلمات �لنابية �أمام �لآخرين )3( .  

وغالب���ًا ما مُيار�ض ه���ذ� �لنوع من �لعنف �س���د �لأطفال و�لزوجات ، فه���م �أكرث �سحاياه 
عددً� . 

�نظر : �لعنف �لأ�سري جاهلية �لع�سر – لعامر با�سماخ ، �ض 42-41 .   )1(
�ن��ظ���ر: �لعن���ف �للف��ظ���ي م����رف���و�ض يف دينن��ا �لإ�س��المي ، وه���و مق��ال من����س�������ور يف جم��ل���ة )وز�رة �ل�س����وؤون      )2(

�لجت���ماعي��ة �لقطرية( ، يف �لعدد �ل�سادر عام 2013م ، �ض 28 . 
)3(  ر�جع : �لعنف �لأ�سري بني �ملو�جهة و�لت�سرت – ملركز روؤية للدر��سات �لجتماعية ، �ض 161 . 
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العنف النف�سي : 
وُير�د به �أي فعل موؤٍذ لنف�سية �ملعّنف ولعو�طفه من دون �أن يكون له �أية �آثار ج�سدية عليه، 

ولهذ� �لنوع �سور عديدة ، منها : 

ع�سل �لويل ملن جعل �هلل �سبحانه �لولية �ل�سرعية له عليهن ، كع�سل �لأب لبناته ، و�لأخ 
لأخو�ته ، و�لعم لبنات �أخيه ، ومنعهن من �لزو�ج بالأكفاء بدون وجه حق حتى يكرن يف �ل�سن 

فيبلغن �سن �لعنو�سة )1(. 

حرم���ان �لزوجة من حقها �ل�سرع���ي يف زيارة �أمها و�أبيها و�أخوتها و�أخو�تها و�أقاربها من 
حمارمها ، ويف تو��سلها معهم . 

�إ�س���ر�ر �ل���زوج بزوجت���ه ، وذلك بهجره���ا وتركها معه معلق���ة ، لي�ست متزوج���ة ك�سائر 
�لزوجات ، ولي�ست مطلقة . 

قم���ع �لزوجة و�لأولد ، و�سلبه���م حرياتهم يف �لتعبر عن �آر�ئه���م ، ويف �ختيار ما يرونه 
منا�سب���ًا لهم يف حدود ما �سرع �هلل ، كاختيار �لأولد ذكورً� و�إناثًا نوعية �لتعليم �لذي يرغبون 
فيه ، �أو �لوظيفة �لتي يريدونها ، وكاإكر�ههم على �لزو�ج مبن ل يرت�سونه زوجًا و�سريك حياة. 

�لتفرقة �ل�سديدة يف تعامل �لو�لدين �أو �أحدهما مع �لأولد ، وتف�سيل بع�سهم على بع�ض 
بغر وجه حق يف �لرتبية ويف ح�سن �لتعامل ، وكذ� يف �لنفقة و�لهبة و�لعطية ، ول�سيما تف�سيل 

�لذكور من �لأولد على �لإناث . 

�إهم���ال �لعناية باملر�سى و�مل�سنني ، من حيث عدم تعهده���م بالتغذية �ل�سليمة و�لنظافة 
�لالزم���ة يف �أبد�نه���م ومالب�سهم وفر�سهم ، وم���ن حيث عدم متكينهم م���ن تناول عالجاتهم 
�ل�سروري���ة يف مو�عيده���ا ، وم���ن حيث عدم �ملب���الة بر�حته���م وتاأمني متطلباته���م �ملعي�سية 

و�لطبية .

وغالب���ًا م���ا يكون �سبب هذ� �لع�سل : طمع �لويل يف �ملرتب �ل�سهري ملوليته ، وحتير �لبنت لبن عمها ، وهي عادة   )1(
منت�سرة يف وقتنا �حلا�سر لدى �لكثر من �لقبائل يف �جلزيرة �لعربية . 
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�إي���د�ع �لأولد �آباءه���م �مل�سنني يف دور �لعجزة و�مل�سنني ، وهي ما ت�سمى ب����) دور �لرعاية 
�لجتماعية ( .

العنف املايل : 
وي���ر�د ب���ه قيام �أحد �أفر�د �لأ�سرة باإيذ�ئها �أو �إيذ�ء �أح���د �أفر�دها �أو �لت�سييق عليهم يف 

�جلانب �ملايل ، ولهذ� �لنوع من �لعنف �سور عديدة ، منها :
�لقيام بال�سرقة �أو �لحتيال و�ل�ستيالء على مال �لطرف �لآخر بغر حق ، كا�ستيالء . 1

�لزوج���ة عل���ى مال زوجت���ه ومرتباته���ا �ل�سهرية ، وفر����ض �لو�ساية عليه���ا يف �إد�رة 
�أمو�لها و�أمالكها و�سلبها حق حرية �لت�سرف فيها . 

وبخل ويل �أمر �لأ�سرة وتقتره يف �لإنفاق عليها وتق�سره �ل�سديد يف تلبية حاجاتها . 2
�ل�سرورية . 

وقيام �لأبناء ول�سيما �ملر�هقني منهم بتخريب ممتلكات �أهاليهم �أو حرقها و�إتالفها. . 3

و��ست���غ���الل كب���ار �ل�سن م���ن �لآب�اء و�لأق�����ارب و�لتحاي���ل علي��هم ل�سل���ب �أم��و�لهم . 4
وممتلكاته���م ، وكاحلجر عليه���م بحجة عدم �أهليته���م �لعقلية عل���ى �إد�رة �أمو�لهم 
، وكالتحاي���ل عليه���م يف توقيع م�ستن���د�ت ومبايعات ووكالت ليعلم ه���وؤلء �مل�سنني 

م�سامينها ، �أو �إجبارهم على �لتوقيع عليها . 

ثانيًا : اأ�سباب العنف الأ�سري : 
للعنف �لأ�سري يف �ملجتمع���ات �لإ�سالمية �أ�سباب كثرة متد�خلة وعو�مل متنوعة ، وعند 
تاأمل���ي يف ه���ذه �لأ�سباب و�لعو�مل تبني يل �أنه ميكن ت�سنيفه���ا يف خم�سة عو�مل رئي�سة ، هي 

ما يلي : 
1- اأ�سباب مرتبطة مب�ست�ى التدين لدى مرتكبي العنف : 

وتتمث���ل ه���ذه �لأ�سباب يف : �سع���ف �لدين ، وقلة �لورع ، و�لبعد ع���ن �هلل ، وعدم �خلوف 
من���ه �سبحانه ومن عقاب���ه يف �لعاجل و�لآجل عند مرتكبي �لعن���ف باأنو�عه �ملتعددة ، و�لتحلل 
من �ل�سو�بط �ل�سرعية و�لقيمية �لتي يجب على كل م�سلم �للتز�م بها يف تعامله مع �لآخرين 
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د�خ���ل حمي���ط �لأ�سرة وخارجها . ول �سك �أن���ه لو قوي م�ستوى �لتدين عن���د مرتكبي �لعنف ، 
و��ست�سع���رو� مر�قب���ة �هلل له يف كل �أقو�له���م و�أفعالهم وت�سرفاتهم ، و�أيقن���و� باأنه حما�سبني 
عليه���ا ي���وم �لقيامة ح�سابًا ع�سرً� ، لأقلعو� متامًا عند ممار�س���ة �لعنف مع �لآخرين �أيًا كانت 

درجة قر�بتهم معهم . 

كم���ا تتمث���ل يف �جله���ل �أحيانًا باحلق���وق �لتي �سرعها �لإ�س���الم لالآخري���ن ، وكذ� �لفهم 
�خلاط���ئ للدين ، و�خلل���ط بني تعاليم �لدين �حلني���ف وعاد�ت وتقاليد جاهلي���ة لي�ض لها �أي 
�أ�سا����ض �سرع���ي �سحيح ، كحرم���ان �ملر�أة من �ملر�ث ، وحرمانها م���ن  �لزو�ج رغبة يف مالها 
�أو ر�تبه���ا �أو خدماته���ا ، كالنظرة �لدونية للمر�أة وما ي�سمى بجر�ئ���م �ل�سرف يف بع�ض �لدول 
�لعربي���ة و�لإ�سالمية ، وكفهم �سلطة �لقو�مة فهمًا خاطئًا ، و�لظن باأنها تعني �لت�سلط وفر�ض 
�ل���ر�أي ول���و كان جمانب���ًا لل�سو�ب ، وكفهم جو�ز �س���رب �ملر�أة �لذي �أباح���ه �لإ�سالم للتاأديب 
يف ح���الت خا�س���ة لها �سروطها و�سو�بطها فهمًا خاطئًا ، وكفه���م ولية �لأب على �أولده فهمًا 
خاطئًا ، و�لظن باأنها ولية ت�سلط وقهر و��ستبد�د ، وغر ذلك من �ملفاهيم �خلاطئة عن معنى 
�لرجول���ة و�لقو�مة و�لولية مما ُي�سمع وُيقر�أ ب���ني �لفينة و�لأخرى من �لأمور و�ملمار�سات �لتي 

ُتعد من �أو�سح �سور �لعنف �لأ�سري .
2- اأ�سباب ثقافية واإعالمية : 

 وتتمث���ل ه���ذه �لأ�سباب يف : �لغزو �لثق���ايف �لذي ي�سنه �لعامل �لغرب���ي منذ بد�ية �لع�سر 
�حلديث على �لعامل �لإ�سالمي ، ذلك �لغزو �لذي ��ستهدف مقومات �لأمة �لإ�سالمية وهويتها 
�ملمي���زة لها ، من عقيدة �سحيحة ، و�سريعة رباني���ة ، وقيم خلقية و�أهد�ف ح�سارية م�سرتكة 
، ول�سيم���ا يف ظ��ل �سيط���رة �لع�وملة �ملعا�سرة و�نت�سار و�سائ���ل �لتو��سل �لجتماعي �حلديثة ، 
حي���ث �أثر ذلك كل���ه تاأثرً� �سلبيًا على كثر من �أبناء �مل�سلمني م���ن �جلن�سني ، ومن ذلك على 
�سبي���ل �ملث���ال : �سعف �لرو�بط و�لعالقات �لأ�سرية �حلميم���ة ، وطغيان �لنفعية �ملادية يف تلك 
�لعالق���ات ، وطغي���ان �لأثرة وح���ب �لذ�ت ، وحماكاة �لغرب يف �لجن���ذ�ب نحو �للهو �ملاجن ، 
و�لنحالل �لأخالقي ، و�نت�سار �لفو�سى يف �لعالقات بني �جلن�سني ، وبالتايل �إىل وقوع �لعنف 

�للفظي و�جلن�سي ب�سوره �ملختلفة . 
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كم���ا تتمث���ل يف �لتاأثر �ل�سلب���ي لو�سائل �لإع���الم �ملرئية ، حيث �سعت كث���ر من �لقنو�ت 
�لف�سائي���ة �إىل تر�سيخ �أمناط من �ل�سلوك �لعنيف وغر �ل�س���وي يف نفو�ض �مل�ساهدين بطريق 
مبا�سر وغر مبا�سر ، من خالل عر�ض �لأفالم و�مل�سل�سالت �لطافحة مب�ساهد �لق�سوة و�لعنف 
وجر�ئ���م �لقتل و�لتعذيب وم�ساهد �لتع���ري و�لعهر و�خليانة ، و�لد�عية �إىل �لع�سيان و�لتمرد 

على كل �ل�سو�بط �لدينية و�لقانونية و�لأخالقية و�لعاد�ت و�لأعر�ف �ملجتمعية . 

وقد دلت �لأبحاث على وجود عالقة بني �رتفاع ن�سبة �جلرمية وبني �لعنف �لتلفازي ، وقد 
ن�سرت منظمة )�لئتالف �لدويل �سد �لعنف �لتلفازي(  بحثًا ��ستغرق �إجر�وؤه �ثنني وع�سرين 
عام���ًا ،  �أظهر �لأث���ر �لرت�كمي للتلفاز �لذي ميتد حتى ع�سرين �سن���ة لتظهر نتائجه �ل�سلبية ، 
و�أّك���د �لبحث على �أن  " هناك عالقة مبا�سرة بني �أف���الم �لعنف �لتلفاز يف �ل�ستينات و�رتفاع 
�جلرمية يف �ل�سبعينات و�لثمانينات ، وقالت �ملنظمة : �إن ما  يرت�وح بني 25 باملائة و50 باملائة 

من �أعمال �لعنف يف �سائر �لعامل �سببها �لعنف يف  �لتليفزيون و�ل�سينما ")1( .
3- اأ�سباب اجتماعية : 

�لعو�مل �لجتماعية ُتَعدُّ من �أهم �لعو�مل �ملوؤدية للعنف �لأ�سري ، �نطالقًا من �أن �لأ�سرة 
يف حد ذ�تها نظام �جتماعي يق��وم على مق�ومات �أ�سا�سية ؛ منها : �لتفاعل �لجتماعي ، و�لود 
و�لرحمة ، كما �أنها موؤ�س�سة �جتماعية من �أوىل مهامها تخريج �أجيال �سوية و�ساحلة للمجتمع 
، وه���و م���ا �أدى �إىل �تفاق كافة �لروؤى عل���ى �أهمية �لنظر �إىل �لعو�م���ل �لجتماعية باعتبارها 
م�سبب���ات للعن���ف د�خ���ل �لأ�سرة ، فمث���اًل: �إدمان �ل���زوج �أو �أح���د �أفر�د �لأ�س���رة على تعاطي 
�ملخ���در�ت �أو �مل�سك���ر�ت ياأت���ي يف �ملرتبة �لأوىل ، فال���كل يدرك �أن �لإدمان ي���وؤدي �إىل �لعنف 
، و�إىل �نهي���ار �لعالق���ات �لأ�سرية و�لزوجية ، ورغم �أن جميع �ملخ���در�ت و�خلمور و�مل�سكر�ت 
م���ن �ملحرمات يف �ل�سريعة �لإ�سالمية وحتاربها �لأنظمة و�لقو�ن���ني �إل �أن �لأمر يحتاج لوقفة 
ى ذلك لينال من �لأ�سرة  ج���ادة ؛ �إذ �أن �لأم���ر مل َيُعْد تاأثرً� �سلبيًا على �ملتعاطي فقط ، بل تعدَّ
، ومن ثم من �أمن �ملجتمع برمته ، فاإدمان �لزوج وما قد ينجم عنه من عنف غر مرر جتاه 
ل دعام���ة لأحطِّ �أ�سكال �لعنف �لأ�سري ،  �لزوج���ة �أو �لأبن���اء ُيْجِهز على �أوتاد �لأ�سر، وقد ي�سكِّ
كالعن���ف �جلن�س���ي جتاه �لبن���ات ، فقد ذكر بع����ض �خلر�ء �لذين �أجري���ت معهم - مقابالت 

�لأ�سرة �مل�سلمة �أمام �لفيديو و�لتلفزيون – ملرو�ن كجك ، �ض129 .  )1(
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وب�سورة خا�سة �لأخ�سائيات �لجتماعيات و�لنف�سيات- بدور �لرعاية �أنه منا �إىل علمهن بعد 
فات(  فة من �لإناث و�ئتمانهن على �أ�سر�رهن �أنهن )�أي �ملعنَّ تفاعلهن مع بع�ض �حلالت �ملعنَّ
قد تعر�سن ب�سكل �أو باآخر �إىل �عتد�ء�ت جن�سية من ذويهن ، نتيجة لوقوع هوؤلء �لأفر�د حتت 
تاأث���ر �ملخدر�ت �أو �خلمور ، وهو م���ا يوؤكد على �نتفاء �لعقل و�لإدر�ك . وقد �أثبتت �لدر��سات 
عل���ى م�ست���وى �لعامل �لغربي و�لعرب���ي كذلك �أن من �أب���رز �مل�سببات للعن���ف �لأ�سري و�أكرثها 

�نت�سارً� هو تعاطي �لكحول و�ملخدر�ت )1(. 

وهن���اك مث���ال �آخر م���ن �لعو�مل �لجتماعي���ة �مل�سببة للعن���ف ، وهو : ع���دم �لتو�فق من 
�لبد�ية ب���ني �لزوج و�لزوج���ة ، و�لذي يرتتب عليه – يف �لغالب - ك���رثة �مل�ساحنات �لتي تبد�أ 
عنف���ًا لفظيًا ثم �سرع���ان ما يتحول �إىل �أنو�ع �أخرى من �لعن���ف ، حيث يوؤكد �خلر�ء وخا�سة 
�ملخت�س���ون منهم بالدر��س���ات �لجتماعية �أن ع���دم �لتو�فق بني �لزوجني ل ي���وؤدي فقط �إىل 
�سع���ف �لعالقات �لجتماعية ، بل قد ي�س���ل �إىل تعنيف بقية �أفر�د �لأ�سرة من قبل �لطرفني، 
فت�س���وء �لأمور على كافة �لأوجه ، وت�سعف �لعالقات ، وينهار �لرت�بط �لأ�سري ، فالفرد �لذي 
ي�سع���ر بالإحب���اط �سيعمد لل�سلوك �لعني���ف و�لعدو�نية �إز�ء �سعوره بفق���د�ن �نتظام و��ستقر�ر 
�أه���م مناط���ق حياته على �لإطالق ، و�أعني به )�لزو�ج( ، ولعله من �ملعروف علميًا قيام �لفرد 
�ملحبط - ب�سوء �لتو�فق مع زوجه - بالتنفي�ض عن هذ� �ل�سعور �ل�سيِّئ بتنفيذ �سحنات عد�ئية 

قوية جتاه �لآخرين من حوله . 

وم���ن �لعو�مل �لجتماعية �مل�سببة للعنف �لأ�سري : �أن من �لعاد�ت و�لتقاليد �لجتماعية 
يف كث���ر من �ملجتمع���ات �ملعا�سرة �لعتقاد ب���اأن حتقق رجولة رب �لأ�س���رة متوقف على مدى 
قدرته على �ل�سيطرة على �أ�سرته وقيادتها بكل عنف وق�سوة وقوة ، فاإن ��ستطاع ذلك فهو رجٌل 

بحٍق ، و�إن مل ي�ستطع فهو �ساقط من ِعد�د �لرجال .  

ومن هذه �لعو�مل �أي�سًا : �نعد�م �أو �سعف وعي �لو�لدين �أو �أحدهما بكيفية تربية �لأبناء 
وع��دم �إدر�كهم لل�ُسُبل �ملثلى يف �لتعامل مع��هم ، ب�سبب ت��دين �مل�ستوى �لتعليمي لديهم ، �أعني 

�لو�لدين . 

وذلك بح�سب مقال من�سور يف جريدة )�لوطن( �ل�سعودية ، يف عددها �ل�سادر يوم �لأربعاء �ملو�فق 5 ربيع �لآخر    )1(
عام 1427ه� .
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ومن هذه �لعو�مل كذلك : غياب ثقافة �حلو�ر �لأ�سري و�لت�ساور بني �أفر�د �لأ�سرة يف كل 
ما يخ�سها من �أمور معي�سية .      

4- اأ�سباب نف�سية وترب�ية : 
ُتعّد �لأ�سباب �لنف�سية و�لرتبوية من �أهم �لعو�مل يف ظهور م�سكلة �لعنف �لأ�سري و�أهمها 
؛ ول���ذ� �حتلت هذه �لظاهرة مكانًا بارزً� يف در��سات وبحوث علماء �لنف�ض و�لرتبية ، فاأفردو� 
له���ا ف�سوًل يف موؤلفاتهم ، وبالنظر يف �لتحليالت �لكمي���ة لعينة در��سة مركز روؤية للدر��سات 
�لجتماعي���ة جند �أن �لعو�مل �لنف�سية و�لرتبوية حتتل مرتبة متقدمة من بني �لعو�مل �مل�سببة 
للعن���ف �لأ�سري ، وياأتي يف مقدم���ة هذه �لعو�مل �لنف�سية و�لرتبوية : �عتالل �ل�سحة �لنف�سية 
لدى �أفر�د �لأ�سرة �أو �أحدها ، ووجود ��سطر�بات نف�سية لديهم ، و�نحر�فات �سلوكية وتربوية 
�كت�سبوه���ا من���ذ �سغرهم يف �لبيئات �لتي ن�ساأو� فيها ، ويتمّثل ذلك يف مظاهر و�سور عديدة ، 
منها : �فتقاد �لثقة بالنف�ض ، و�سعف �ل�سخ�سية ، وعدم �لقدرة على تكوين عالقة ناجحة مع 

�لآخرين ، و�لكتئاب و�لقلق �ل�سديد ، و�ل�سك يف �سريك �حلياة .

 كما �أن �لتجارب �لقا�سية و�سوء �ملعاملة و�ملو�قف �لعدو�نية �لتي يتعر�ض �لفرد لها خالل 
حيات���ه منذ �سغره لها بال���غ �لأثر يف تكوين �سخ�سية عدو�نية لدي���ه ، حيث ترت�كم عنده تلك 
�لتج���ارب و�ملو�ق���ف مكونة عقد نف�سية في���ه ، تقوده �إىل �لت�سفي منه���ا باللجوء �إىل �لعنف يف 
تعامله مع �لآخرين من حوله ، ول�سيما د�خل حميط �لأ�سرة ، وقد �أثبتت �لدر��سات �حلديثة 
�أن �لطف���ل �لذي يتعر����ض للعنف �إبان فرتة طفولته يكون �أكرث مي���اًل �إىل ��ستخد�م �لعنف من 
ذل���ك �لطفل �لذي مل يتعر����ض للعنف فرتة طفولته ، و�أكرث �نحر�فًا عن �ل�سلوك �ل�سوي و�أكرث 
�إقد�م���ًا عل���ى �لإجر�م . وهذ� موؤ�سر لنقم���ة هذ� �لإن�سان من �ملجتمع �ل���ذي يعي�ض فيه ولعدم 

�ملقدرة على �لتعامل معه .

وي�س���اف �إىل ما تق���دم تز�يد �ل�سغوط �لنف�سي���ة على �لأ�سر �ملعا�س���رة وكرثة م�سكالت 
�حلي���اة وم�ساعبه���ا ، فلهذه بال �سك �أثر ظاهر يف تز�يد ظاه���رة �لعنف �لأ�سري يف كثر من 

�لأ�سر يف وقتنا �حلا�سر . 



830

اأ.د. مفرح بن �صليمان القو�صياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

5- اأ�سباب اقت�سادية : 
ُتع���د �لعو�م���ل �لقت�سادية من �أهم �لعو�م���ل �ملوؤدية للعنف �لأ�س���ري يف كافة �ملجتمعات 
وعل���ى �خت���الف �لثقاف���ات ، فت���دين �مل�ستوى �لقت�س���ادي لالأ�س���رة ومعاناتها م���ن �ل�سغوط 
�ملعي�سي���ة ب�سب���ب �لبطالة و�لفق���ر وتر�كم �لديون مع �لعجز عن �سد�ده���ا يدفع - يف كثر من 
�لأحيان - بع�ض �أفر�دها �إىل �لعنف باأ�سكاله �ملتعددة لتفريغ �سحنات معاناتهم �ل�سلبية هذه .

وعل���ى �لرغم من �أن بع�ض �ملجتمع���ات قد ُت�ْسَتْثَنى من هذ� �لت�س���ور �لعام نظرً� لرتفاع 
�مل�ست���وى �لقت�س���ادي لدى �أغلب �أفر�دها ، �إل �أنها لن تنج���و من �أثر هذه �لعو�مل مهما �رتفع 
م�ستو�ها ، ولذ� جند �أن �لعو�مل �لقت�سادية كان لهذ� �أثر كبر يف �لعنف �لأ�سري يف �ملجتمع 
�ل�سعودي رغم �رتفاع �مل�ستوى �لقت�سادي لكثر من �أفر�ده ، وقد �أخذْت هذه �لعو�مل �أ�سكاًل 
خمتلفة من بينها مثاًل : �لإنفاق على �إحدى �لزوجات و�إهمال �لأخرى ، �أو �سعف �لإنفاق على 
زوجة و�حدة ، �أو تعطل �لزوج عن �لعمل ، �أو تكا�سله ، �أو بخله وتق�سره يف �لإنفاق على بقية 
�أف���ر�د �لأ�سرة ، وجمرد �سعور �أحد �أفر�د �لأ�سرة كالزوج���ة �أو �لأبناء بعدم �إنفاق رب �لأ�سرة 
عليه���م  رغم قدرته عليه �سي�ستثر لديهم م�ساعر �لزدر�ء جتاهه ، مما يدفع لإثارته وتلفظه 
بعب���ار�ت ق���د تدفعه �إىل �سل���وك عنيف جتاههم ، فه���م ُيدركون متامًا �أن م���ن م�سوؤوليات رب 
ي على �أمو�ل �لزوجة  �لأ�سرة �سرعًا وعرفًا �لإنفاق على �أ�سرته ، ورعاية �سوؤونهم ، وعدم �لتعدِّ

و�لأبناء .  
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المبحث الثاني

�ُسُبل عالج العنف الأ�سري يف �س�ء القراآن الكرمي

ت�سم���ن �لقر�آن �لك���رمي �ُسُباًل كثرة ومتع��ددة لعالج ظاهرة �لعن���ف �لأ�سري �لتي تعاين 
منها كثر من �لأ�سر يف جمت�معنا �ملع���ا�سر ، ولعل �أبرز هذه �ل�ُسُبل ما يلي: 

�أوًل : ��ستم���ال �لق���ر�آن �لكرمي على �لعديد من �لتوجيهات �لرباني���ة �لعامة لبناء �لأ�سرة 
بن���اًء �سليمًا ، فقد حظيت �لأ�س���رة يف �لإ�سالم بق�سط و�فر من �لعناي���ة و�لهتمام يتالءم مع 
�أهميت��ه���ا يف كيان �ملجتمع و�أثرها يف حياة �لأم�ة وم�ستقبلها ، ف��قد �سم�لها �لق��ر�آن بتوجيهاته 
�لت�ربوية ، وحدد لها من قو�عده �لت�سريعية ما يكفل قيامها على �أ�س�ض �سليمة ويدعم كيانها ، 
ويوثق �أو��سر �لعالقات بني �أفر�دها ، ويوفر لها �حلماية من عو�مل �لتحلل و�لف�ساد كي توؤدي 

ر�سالتها �ملهمة يف �إعد�د �جليل �جلديد وتربيته على �لقيم �لفا�سلة و�ملثل �ل�سامية . 

و�سو�ء كانت �حلدود �لتي تعنيها كلمة )�لأ�سرة( تقت�سر على مفهومها �لقريب �ملنح�سر 
يف �لزوجني و�لأولد ، �أو متتد �إىل �أبعد من ذلك بحيث ت�سمل �لو�لدين و�لأقربني ، فاإن �لقر�آن 

�لكرمي – بنظامه �ملحكم – قد �أحاطها يف حدودها �لقريبة و�لبعيدة على �ل�سو�ء :

ف��ق���د ج��عل �لإ�س����الم �ل������زو�ج �ل��و�س���ي��لة �ل�وحي��دة لتك��وين �لأ�س��رة �مل�س��لمة �لتي . 1
ترتب�����ط في��ها �حلق��وق و�لو�جبات برباط ديني مقد����ض ي�سعر فيه �لفرد باإن�سانيته 
وي�سم���و به ع���ن درك �حلي���و�ني�����ة)1( . ول�����ذ� ج�����اءت �لن�س��و����ض �ل�سرعية حاث���ة 
�َساِء  علي�������ه ود�عي��ة له ومرغبة في���ه ، ي����قول تعاىل : ) َفاْنِكُحو� َما َطاَب َلُكْم ِمَن �لنِّ

َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباَع ( )2(، وي��قول  ) َفاْنِكُحوُهنَّ ِباإِْذِن �أَْهِلِهنَّ ( )3( .

ف���اإذ� كانت �حليو�نات ذكورً� و�إناث���ًا تتالقح حيثما �تفق ، و�لعالقة بينهما على هذ� �لنحو �لبهيمي ، فاإن �لعالقة   )1(
ب���ني �لزوج وزوجته عالقة روحية معنوية �أكرث منه���ا عالقة جن�سية ، وعن طريقها يتحقق �ل�سكن �لنف�سي و�ملودة 
ًة  ْن َخَلَق َلُكْم ِمْن �أَْنُف�ِسُك���ْم �أَْزَو�جًا ِلَت�ْسُكُنو� �إَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ و�لرحم���ة �ملذك���ورة يف قوله تعاىل ) َوِمْن �آَياِتِه �أَ

َوَرْحَمًة ( )�سورة �لروم ، �لآية21( ، �نظر : حممد �أبو زهرة – تنظيم �لإ�سالم للمجتمع ، �ض64 .
�سورة �لن�ساء ، �لآية 3 .  )2(

�سورة �لن�ساء ، �لآية 25 .  )3(
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وجع���ل �هلل �سبحان���ه �ل���زو�ج من �آيات���ه يف خلقه ، فدل ذل���ك على �أنه �أم���ر ل�ه �ساأن . 2
ْزَو�جًا ِلَت�ْسُكُنو�  ْنُف�ِسُك���ْم �أَ عظي���م، حيث يقول تعاىل : ) َوِمْن �آَياِت���ِه �أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن �أَ

ُروَن ( )1(. ًة َوَرْحَمًة �إِنَّ يِف َذِلَك لآياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ �إَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ

كم���ا جعل���ه ميثاقًا غليظ���ًا �أي عهدً� قويًا يجب عل���ى �لإن�سان �أن يحاف���ظ عليه ويفي . 3
مبقت�سيات���ه ويت�سدى ملا يتعر�ض ل�ه من عقبات)2( ، حيث يقول تعاىل : ) َو�إِْن �أََرْدُتُ 
ُخُذوَنُه  ْحَد�ُهنَّ ِقْنَطارً� َفال َتاأُْخُذو� ِمْن���ُه �َسْيئًا �أََتاأْ ��ْسِتْب���َد�َل َزْوٍج َم���َكاَن َزْوٍج َو�آَتْيُت���ْم �إِ
َخْذَن ِمْنُكْم  ُكْم �إِىَل َبْع����ضٍ َو�أَ ���ى َبْع�سُ ْف�سَ ُبْهَتان���ًا َو�إِْثم���ًا ُمِبينًا ، َوَكْي���َف َتاأُْخُذوَنُه َوَقْد �أَ

ِميَثاقًا َغِليظًا()3(.
- وحدد القراآن الكرمي مقا�سد ال�سارع احلكيم من تك�ين الأ�سرة ، وهي :

�إكث���ار �لن�سل وبقاء �لن���وع �لإن�ساين و��ستمر�ره على وجه �لأر����ض للقيام مبهمة �خلالفة 
فيه���ا ، حي���ث يقول تع���اىل : ) ُهَو �لَِّذي َجَعَلُك���ْم َخالِئَف يِف �لأَْر����ضِ ( )4( ، ويقول �سبحانه :) 
ُكُم �لَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف����ضٍ َو�ِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل  ُقو� َربَّ ا�ُض �تَّ َي���ا �أَيَُّها �لنَّ

َكِثرً� َوِن�َساًء ( )5( .

توف���ر �ل�سكن و�ل�ستقر�ر �لنف�سي ، ذلك �أن���ه يف جو �لأ�سرة يجد �لزوجان كل يف رحاب 
�لآخر م�ساعر �لإلفة و�لأن�ض و�لبهجة و�لهدوء و�ل�ستقر�ر و�لر�حة �لنف�سية ، �إذ �لنف�ض مل��ول 
وبح�اج���ة ما�س���ة �إىل من يوؤن�سها وي�سري عنها ويطرد عنه���ا �لوحدة و�لوح�سة . وهذه �ملطالب 
�ل�سروري���ة لن يتم حتقيقها �إل عن طريق �لزو�ج �لذي هو �سكن وطماأنينة للرجل و�ملر�أة على 
َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم  ْزَو�جًا ِلَت�ْسُكُنو� �إِ ْنُف�ِسُكْم �أَ �ل�سو�ء ، يقول تعاىل : ) َوِمْن �آَياِتِه �أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن �أَ

ًة َوَرْحَمًة ( )6( . َمَودَّ

�سورة �لروم ، �لآية 21 .  )1(
�نظر : بناء �ملجتمع �لإ�سالمي ونظمه – للدكتور نبيل �ل�سمالوطي ، �ض76-75 .  )2(

�سورة �لن�ساء ، �لآيتان 21-20 .  )3(
�سورة فاطر ، �لآية 39 .  )4(
�سورة �لن�ساء ، �لآية 1 .  )5(
�سورة �لروم ، �لآية 21 .  )6(
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4- وامتازت اأحكام الأ�سرة يف القراآن الكرمي بخ�سائ�ص عديدة ، منها)1( :
�أنه���ا جاءت فيه مرتبط���ة بالعقيدة �رتباطًا ع�سويًا قويًا ، ب���ل قامت على قاعدة �لإميان 
ب���اهلل وتق���و�ه ، مما يدل عل���ى �أن ق����د��سة ه��ذه �لأحكام من قد��س���ة �أحكام �لعقيدة يف �هلل ، 
���اُه َوِباْل���َو�ِلَدْيِن �إِْح�َس��انًا  ى َربُّ��َك �أَلَّ َتْعُب��ُدو� �إِلَّ �إِيَّ ونرى م�س��د�ق ذلك يف ق���وله ت��عاىل: ) َوَق�سَ
( )2( ، وق��ول���ه ت��عاىل: ) َلْي�َض �ْلِرَّ �أَْن ُتَولُّ���و� ُوُجوَهُكْم ِقَبَل �مْلَ�ْسِرِق َو�مْلَْغِرِب َوَلِكنَّ �ْلِرَّ َمْن �آَمَن 
���ِه َذِوي �ْلُقْرَبى َو�ْلَيَتاَمى (  نَي َو�آَتى �مْلَاَل َعَلى ُحبِّ ِبيِّ ِ َو�ْلَيْوِم �لآِخِر َو�مْلَالِئَك���ِة َو�ْلِكَتاِب َو�لنَّ ِب���اهللَّ
)3( ، فارتب���اط �أحكام �لأ�سرة بالعقيدة يف �لق���ر�آن �لكرمي دليل على �أن ت�سريعات �لأ�سرة لبد 

�أن جت���يء ملتزمة بهذه �لعقيدة ، منبثق���ة من �أحكامها ، م�ستهدية بروحها ، �حرت�مًا للعقيدة 
نف�سها ولالأمة �لتي توؤمن بها . 

�أن هذه �لأحكام جاءت يف �لقر�آن �لكرمي منبثقة من معني �لفطرة و�أ�سل �خللقة وقاعدة 
 �لتكوي���ن �لأوىل لالأحي���اء جمي��ع���ًا وللمخل�وقات كافة ، تب���دو هذه �خلا�سي���ة يف ق��وله تعاىل:
ُروَن ( )4(، ويف ق����وله �سب��حانه : ) �ُسْبَحاَن �لَِّذي َخَلَق   ) َوِم�ْن ُكلِّ �َسْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

ا ل َيْعَلُموَن ()5()6( . ا ُتْنِبُت �لأَْر�ُض َوِمْن �أَْنُف�ِسِهْم َومِمَّ �لأَْزَو�َج ُكلََّها مِمَّ

ثانيًا : فْر�ض �لقر�آن �لكرمي لأع�ساء �لأ�سرة �لو�حدة حقوقًا و�أمره بالقيام بها ، وفْر�سه 
يف �لوقت نف�سه عليهم و�جبات و�إلز�مهم باأد�ئها ، �سو�ء كان �لأع�ساء �أزو�جًا �أو زوجات �آباًء 

�أو �أبناء ، ومن ذلك على �سبيل �ملثال : 

�نظر : �لأخو�ت �مل�سلمات وبناء �لأ�سرة �لقر�آنية – ملحمود �جلوهري وحممد خيال ، �ض174-172 .  )1(
�سورة �لإ�سر�ء ، �لآية 23 . فاهلل عز وجل �ألزم عباده هنا باأمرين قرنهما ببع�ض :   )2(

�أحدهما : �إخال�ض �لعبادة له �سبحانه ) وهو حكم عقدي( .  
و�لثاين : �لإح�سان �إىل �لو�لدين )وهو حكم �أ�سري( .  

�س���ورة �لبق���رة ، �لآية 177 ، ووجه �ل�ست�سه���اد هنا �أنه تعاىل قرن �لإح�سان عل���ى ذوي �لقربى و�ليتامى و�لإنفاق   )3(
عليهم باأركان �لإميان ، و�أطلق عليها جميعًا �سفة �لإميان و�لب�ر و�لت���قوى ، ومعنى قوله : ) و�آتى �ملال على حبه( 

�أي : �أخرجه وهو حمب له ر�غب فيه .
�سورة �لذ�ريات ، �لآية 49 .  )4(

�سورة ي�ض ، �لآية 36 .  )5(
فالإ�سالم حينما �سرع �لزو�ج جاء ت�سريعه هذ� مو�فقًا لأ�سل �خللقة لكل �لكائنات �حلية ، وهو �أنه �سبحانه خلقها   )6(
من زوجني �ثنني )ذكر و�أنثى( ، وجعل بني هذين �لزوجني متاياًل غريزيًا فطريًا وحبًا لق�ساء �لوطر ثم �لتكاثر .
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�أن���ه ف�ر�ض عل���ى �لأزو�ج مع�ا�س�رة �لزوجات بامل�ع���روف ، ف��ق���ال ت���عاىل : ) َوَعا�ِسُروُهنَّ 
ِبامْلَْع���ُروِف ( )1( ، وف����ر����ض له���ن ح����ق �ملهر �ل�سرعي ، �لذي يجب تعيينه وت�سميته عند ع���قد 
ُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة ( )2( ، وفر�ض له��ن ح����ق �مل�سكن  �َساَء �سَ �لن���كاح ، حيث يقول تع���اىل: ) َو�آُتو� �لنِّ
�ل�سرع���ي ، حي���ث يقول تعاىل ) �أَ�ْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث �َسَكْنُت���ْم ِمْن ُوْجِدُكْم  ( )3( ، وف��ر�ض له�ن 
�أي�سًا حق �لن�فقة عليهن ، حيث يقول تعاىل ) َوَعَلى �مْلَْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِك�ْسَوُتُهنَّ ِبامْلَْعُروِف()4( 
ا �آَتاُه �هللَّ ( )5( ، كما فر�ض  ، ويقول ) ِلُيْنِفْق ُذو �َسَعٍة ِمْن �َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق مِمَّ
لهن حق �لعدل و�لإن�ساف ، في��جب على �ل����زوج �أن ي��ع��دل مع زوج���ته ، وذلك باأن ي����ع��املها 
مب���ا يحب �أن ت�عامله هي ب�ه ، حيث ي��قول تع����اىل )َوَلُهنَّ ِمْثُل �لَِّذي َعَلْيِهنَّ ِبامْلَْعُروِف()6( ، و�أل 

ْعُروٍف()7( . يوؤذيها بالقول �أو �لفعل ، حيث يقول �سبحانه ) َفاأَْم�ِسُكوُهنَّ مِبَ

�أن����ه ف��ر�ض لالأبن���اء على �آبائهم ح���ق �لن�س��ب �ل�سرعي ، حيث ي���ق��ول ت��عاىل ) �ْدُعوُهْم 
ِ ()8( ، وفر�ض لهم حق �لر�ساع �سنتني كاملتني ، حيث يقول تعاىل  لآَباِئِهْم ُهَو �أَْق�َسُط ِعْنَد �هللَّ
اَعَة ( )9( ، وك��ذ� ح���ق  �سَ ْولَدُه���نَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَ�ْن �أََر�َد �أَْن ُيِت���مَّ �لرَّ �ْعَن �أَ ) َو�ْل�َو�ِل���َد�ُت ُيْر�سِ
َكِر ِمْثُل َح���ظِّ �لأُْنَثَينْيِ َفاإِْن ُكنَّ ِن�َساًء  ْولِدُكْم ِللذَّ ُ يِف �أَ يُكُم �هللَّ �لإرث ، حي���ث يقول تع���اىل ) ُيو�سِ

ُف ( �لآية )10(. �سْ َفْوَق �ْثَنَتنْيِ َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َو�إِْن َكاَنْت َو�ِحَدًة َفَلَها �لنِّ

�أن���ه جعل للو�لدي���ن مكانة كبرة و�أهمية عظيم���ة ، وُعني بحقوقهما �أ�س���د عناية ، وحث 
�لأبناء  على �لقي��ام بها �أح�س��ن قي�ام ، كما  ق�رن حق��وق��هما بح��ق��وق �هلل تعاىل من توحي��ده 
ى َربَُّك  و�إف������ر�ده بالعب��ادة ، وجعل �لإح�سان �إليهما ق�س���اًء و�إل���ز�مًا ، فقال عز وجل : ) َوَق�سَ

�سورة �لن�ساء ، �لآية 19 .  )1(
�سورة �لن�ساء ، �لآية 4 ، و�ل�سدقات : �ملهور ، ونحلة : �أي فري�سة .  )2(

�سورة �لطالق ، �لآية 6 .  )3(
�سورة �لبقرة ، �لآية 233 .  )4(

�سورة �لطالق ، �لآية 7 .  )5(
�سورة �لبقرة ، �لآية 228 .  )6(

�سورة �لطالق ، �لآية 2 .  )7(
�سورة �لأحز�ب ، �لآية 5 .  )8(

�سورة �لبقرة ، �لآية 233 .  )9(
�سورة �لن�ساء ، �لآية 11 .  )10(
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ْح�َسانًا ( )1( ، ومن �أبرز �حلقوق �لت���ي قررها لهم : حق �لر  ���اُه َوِباْلَو�ِلَدْي���ِن �إِ �أَلَّ َتْعُب���ُدو� �إِلَّ �إِيَّ
ا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك �ْلِكَرَ �أََحُدُهَما �أَْو ِكالُهَما َفال َتُقْل َلُهَما �أُفٍّ  و�لإح�سان ، حيث يقول �سبحانه ) �إِمَّ
ْحَمِة َوُقْل َربِّ �ْرَحْمُهَما  لِّ ِم���َن �لرَّ َول َتْنَهْرُهَم���ا َوُق���ْل َلُهَما َقْوًل َكِرميًا ، َو�ْخِف�ْض َلُهَما َجَناَح �لذُّ
ُد�ُض  ِغرً� ()2( ، وحق �لإرث ، حيث يقول تع���اىل ) َولأََبَوْيِه ِلُكلِّ َو�ِحٍد ِمْنُهَما �ل�سُّ َيايِن �سَ َكَم���ا َربَّ
ِه  مِّ ِه �لثُُّلُث َفاإِْن َكاَن َلُه �إِْخَوٌة َفالأُ َبَو�ُه َفالأُمِّ ْن َكاَن َلُه َوَلٌد َفاإِْن مَلْ َيُكْن َلُه َوَل���ٌد َوَوِرَثُه �أَ ���ا َت���َرَك �إِ مِمَّ
ي ِبَه���ا �أَْو َدْيٍن �آَباوؤُُك���ْم َو�أَْبَناوؤُُكْم ل َتْدُروَن �أَيُُّهْم �أَْق���َرُب َلُكْم َنْفعًا  ٍة ُيو�سِ يَّ ُد����ضُ ِم���ْن َبْعِد َو�سِ �ل�سُّ

. )3( ) ِ ًة ِمَن �هللَّ َفِري�سَ

ثالثًا : �إعالء �لقر�آن �لكرمي �ساأن �ملر�أة ، و�حرت�مه �سخ�سيتها ، و�سيانته لها من �لبتذ�ل 
و�لإذلل ، ومْنحه���ا مكان���ة عالية ومن�زلة رفيعة ، و�سعيه �إىل �إكر�مه���ا �أمًا وبنتًا �أختًا وزوجة ، 

حيث :

�ع���رتف باإن�سانيتها و�ساو�ها بالرجل يف �أ�سل �خللق���ة ، فقال �سبحانه وتعاىل : ) َيا �أَيَُّها 
���ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍض َو�ِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَه���ا َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثرً�  ُكُم �لَّ ُقو� َربَّ ا����ضُ �تَّ �لنَّ
ْنَثى َوَجَعْلَناُك���ْم �ُسُعوبًا َوَقَباِئَل  ا َخَلْقَناُك���ْم ِمْن َذَكٍر َو�أُ ا�ُض �إِنَّ َوِن�َس���اًء ( )4( ، وق���ال : ) َي���ا �أَيَُّها �لنَّ

ِلَتَعاَرُفو� ( )5( . 

و�س���او�ه���ا بالرج������ل يف تكالي���ف �لعبادة و�لأجر و�لث���و�ب ، فقال �سبحان���ه : ) َمْن َعِمَل 
ْح�َسِن َما َكاُنو�  ُهْم �أَْجَرُهْم ِباأَ َبًة َوَلَنْجِزَينَّ ُه َحَياًة َطيِّ احِلًا ِمْن َذَكٍر �أَْو �أُْنَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَلُنْحِيَينَّ �سَ
يُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر �أَْو  �سِ ينِّ ل �أُ َيْعَمُل���وَن ( )6( ، وقال �أي�س���ًا : ) َفا�ْسَتَجاَب َلُهْم َربُُّهْم �أَ
وُذو� يِف �َسِبيِلي َوَقاَتُلو� َوُقِتُلو�  ِذيَن َهاَجُرو� َو�أُْخِرُجو� ِمْن ِدَياِرِهْم َو�أُ ُكْم ِمْن َبْع�ٍض َفالَّ �أُْنَث���ى َبْع�سُ
ِتَها �لأَْنَهاُر ( )7( ، كما �ساو�ها بالرجل  ِري ِمْن حَتْ اٍت جَتْ ُهْم َجنَّ َئاِتِهْم َولأُْدِخَلنَّ َرنَّ َعْنُهْم �َسيِّ لأَُكفِّ

�سورة �لإ�سر�ء ، �لآية 23 .  )1(
�سورة �لإ�سر�ء ، �لآيتان 24-23 .  )2(

�سورة �لن�ساء ، �لآية 11 .  )3(
�سورة �لن�ساء ، �لآية 1 .  )4(

�سورة �حلجر�ت ، �لآية 13 .  )5(
�سورة �لنحل ، �لآية 97 .  )6(

�سورة �آل عمر�ن ، �لآية 195 .  )7(
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يف �حلقوق و�لو�جبات فقال تعاىل : ) َوَلُهنَّ ِمْثُل �لَِّذي َعَلْيِهنَّ ِبامْلَْعُروف ( )1(.

ا َت���َرَك �ْلَو�ِلَد�ِن  ي���ٌب مِمَّ َجاِل َن�سِ  وفر����ض له���ا ن�سيب���ًا يف �ملر�ث ، فق���ال �سبحان���ه : ) ِللرِّ
يبًا َمْفُرو�سًا()2( . ا َقلَّ ِمْنُه �أَْو َكرُثَ َن�سِ ا َتَرَك �ْلَو�ِلَد�ِن َو�لأَْقَرُبوَن مِمَّ يٌب مِمَّ �َساِء َن�سِ َو�لأَْقَرُبوَن َوِللنِّ

وح���رم و�أد �لبنات ، فق���ال �سبحانه م�ستنكرً� هذ� �لفعل �مل�س���ني : ) َو�إَِذ� �مْلَْووؤُوَدُة �ُسِئَلْت، 
َر �أََحُدُهْم  ِباأَيِّ َذْنٍب ُقِتَلْت ( )3( ، وع���ار�ض �لت���س��اوؤم ب�م�ولد �لبن��ت ف�قال جل وعال : ) َو�إَِذ� ُب�سِّ
�ِسُكُه َعَلى ُهوٍن  مُيْ َر ِبِه �أَ ِبالأُْنَث���ى َظلَّ َوْجُهُه ُم�ْسَوّدً� َوُهَو َكِظيٌم َيَت���َو�َرى ِمَن �ْلَقْوِم ِمْن �ُسوِء َما ُب�سِّ

�ِب �أَل �َساَء َما َيْحُكُموَن ( )4(. َ ُه يِف �لرتُّ �أَْم َيُد�سُّ
 ودف���ع ع���ن �مل���ر�أة �ل�سفة �لت���ي كان يل�سقها به���ا رجال �لديان���ات �ل�سابق���ة ، ول �سيما 
�لن�سر�ني���ة �ملحرف���ة ، فلم يجعل عقوبة �آدم باخلروج من �جلنة نا�سئًا منها وحدها بل منهما 
ْن مَلْ َتْغِفْر  َنا َظَلْمَنا �أَْنُف�َسَنا َو�إِ معًا ، يقول تعاىل على ل�سان �آدم وحو�ء عليهما �ل�سالم : ) َقال َربَّ
ا�ِسِريَن ( )5( ، بل �إن �لق���ر�آن يف بع�ض �آياته قد ن�سب �لذنب �إىل  َلَن���ا َوَتْرَحْمَن���ا َلَنُكوَننَّ ِمَن �خْلَ

ُه َفَغَوى ( )6( . ى �آَدُم َربَّ �آدم وحده فقال: ) َوَع�سَ
وح������رم �أك��������ل مي����ر�ثها ، حيث ي���ق������ول ت����عاىل  ) يا �أيها �لذي���ن �آمنو� ل ي�حل لكم �أن 

ترثو� �لن�ساء كرهًا ( )7( .
 وح���رم �أكل مهره���ا ، حي���ث يق���ول �سبحانه ) ول يح���ل لك���م �أن تاأخذو� مم���ا �آتيتموهن 

�سيئًا (  )8( .
وحّرم  ��ستغاللها جن�سيًا ، حيث يقول �سبحانه ) ول تكرهو� فتياتكم على �لبغاء  �إن �أردن 

حت�سنًا ( )9( .

�سورة �لبقرة ، �لآية 228 .  )1(
�سورة �لن�ساء ، �لآية 7 .  )2(

�سورة �لتكوير ، �لآيتان 8 – 9 .  )3(
�سورة �لنحل ، �لآية 59 .  )4(

�سورة �لأعر�ف ، �لآية 23 .  )5(
�سورة طه ، �لآية 121 .  )6(

�سورة �لن�ساء ، �لآية 19 .  )7(
�سورة �لبقرة ، �لآية 229.  )8(

�سورة �لنور ، �لآية 33.    )9(
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وحّرم �لعنف �جلن�س���ي معه���ا بجمي���ع �أ�سكال���ه ، حيث يقول ع���ز وج���ل ) وي�ساألونك عن 
�ملحي����ض ق���ل هو �أذى فاعتزل���و� �لن�ساء يف �ملحي����ض ول تقربوهن حتى يطه���رن فاإذ� تطهرن 

فاأتوهن من حيث �أمركم �هلل ( )1( .

وح���رم قذفها ، حيث يقول تعاىل ) �إن �لذين يرمون �ملح�سنات �لغافالت �ملوؤمنات لعنو� 
يف �لدنيا و�لآخرة ولهم عذ�ب عظيم ( )2( .

 و�أوج������ب على �ل���زوج �حت���ر�م�ه��ا ودع���اه �إىل ع���دم �لإ�س��������اءة �إلي���ها ، حي����ث ي���ق���ول 
�سب��ح��ان������ه ) وعا�سروهن باملعروف فاإن كرهتموهن فع�س���ى �أن تكرهو� �سيئًا ويجعل �هلل فيه 

خرً� كثرً� ( )3( .

وح���ث �لأزو�ج عل���ى �ملودة وحفظ �ملع���روف للزوجات ، حيث يقول �سبحان���ه ) ول تن�سو� 
�لف�سل بينكم ( )4( .

 ودع���اه�����م �إىل ع������دم �لإ�س���اءة �إليهن عن���د �إيق��اع �ل��طالق ، حي���ث ي���ق���ول ع���ز وج���ل
 ) �لطالق مرتان فاإم�ساك مبعروف �أو ت�سريح باإح�سان ( )5( .

وحّرم تعليقهن لالإ�سر�ر بهن ، حيث يقول �سبحانه ) ول مت�سكوهن �سر�رً� لتعتدو� ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نف�سه ( )6( .

ر�بع���ًا : �لتاأكيد عل���ى �أن �لتكليف يف قو�مة �لرجل على �ملر�أة تكلي���ف وم�سوؤولية وقيادة ، 
َل  ا َف�سَّ �َساِء مِبَ �ُموَن َعَلى �لنِّ َجاُل َقوَّ ولي�س���ت تع�سفًا �أو ��ستب���د�دً� �أو تعاليًا ، يقول �سبحانه:) �لرِّ
ا  اُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظ���اٌت ِلْلَغْيِب مِبَ احِلَ ���ا �أَْنَفُقو� ِمْن �أَْمَو�ِلِه���ْم َفال�سَّ ُه���ْم َعَلى َبْع�ٍض َومِبَ ُ َبْع�سَ �هللَّ

�سورة �لبقرة ، �لآية 222.   )1(
�سورة �لنور، �لآية 23 .   )2(

�سورة �لن�ساء ، �لآية 19.  )3(
�سورة �لبقرة ، �لآية 237.  )4(
�سورة �لبقرة ، �لآية 229.  )5(
�سورة �لبقرة ، �لآية 231.  )6(
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ُ ()1( . وهذ� �لقيام للرجل على �ملر�أة �ملذكور يف �لآية �سربان : َحِفَظ �هللَّ

1- �سرب مادي ح�سي .
2- و�سرب معنوي �أدبي .

فال�س���رب �ملادي �حل�س���ي يتمثل فيما يقوم به �لرج���ل للمر�أة من جلب �لق���وت و�لك�سوة 
و�سائر �ل�سرور�ت ، وما يقوم به لها �أي�سًا من رعاية ومد�فعة وحماية .

وه�ذ� �ل�سرب ه�و �ملذكور يف كتب �للغة :جاء يف �لقامو�ض �ملحيط : " قام �لرجل �ملر�أة ، 
وقام عليها : مانها وقام ب�ساأنها " )2( ، فهو �إذً� قائم لها �أو قو�م عليها بذلك . وتقرير �لقر�آن 
 هذ� للرجل ل غ�سا�سة فيه على �ملر�أة ، لأنه تقرير لأمر و�قع م�سهود م�سلم به يف حياة �لنا�ض 

قدميًا وحديثًا .

و�أما �ل�سرب �ملعنوي �لأدبي ، فاإنه ل يعني قهر �ملر�أة و�حلجر عليها ، ول �إهد�ر �سخ�سيتها 
وم�سادرة مقومات �أهليتها ، كما يتبادر �إىل �أذهان من لي�ض لديهم فقه باأحكام �لإ�سالم .

�أل ت���رى �أن �لإ�س���الم مين���ع �لزوج من �لولية عل���ى مال زوجته ، ويجعل ه���ذه �لولية لها 
وحده���ا ، ويعطيه���ا حق �لت�سرف فيه ب���كل حريتها - مبا ل يخالف �ل�س���رع – من بيع و�سر�ء 
وره���ن و�إج���ارة وهب���ة و�سدقة ، وله���ا �أن تخا�سم علي���ه غرها �أم���ام �لق�س���اء دون �أن يكون 

لزوجها حق �لتدخل يف �سيء من ذلك .

و�لإ�سالم �أي�سًا ل يجعل للزوج �سلطانًا على دين زوجته ، فلي�ض ل�ه �أن يكرهها على تغير 
دينه���ا – يهودي���ة كان���ت �أو ن�سر�نية - ، بل تبق���ى على دينها ول تتح���ول �إىل دينه �إل مبح�ض 

يِن ( )3( . �إر�دتها ، يقول عز وجل : ) ل �إِْكَر�َه يِف �لدِّ

ف���اإذ� كان���ت هيمنة �لزوج على زوجته ل متتد �إىل حرية �لدين ، ول �إىل حرية �لر�أي ، ول 
�إىل ح�رية �لت�سرف يف �أم���و�لها �ل�سخ�سية ، ول �إىل �مل�س���او�ة بينها وبينه يف �أ�سل �لإن�سانية ، 

�سورة �لن�ساء ، �لآية 34 .  )1(
�لقامو�ض �ملحيط – للفروز�بادي ، ج4/�ض 138 .    )2(

�سورة �لبقرة ، �لآية 256 .  )3(
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ول �إىل �مل�ساو�ة بينهما يف �حلق��وق و�ل���و�جبات ، ف�ما مب��رر قي���ام �لأزو�ج بتعن���يف زوج���اتهم 
و�إيذ�ئهن ؟!!)1(. 

خام�س���ًا : معاجلة �لن�سوز بني �لزوجني �مل���وؤدي يف �لغالب �إىل �لعنف �لأ�سري ، فاإذ� كان 
�لنف���ور و�لن�س���وز من �لزوج فعالج���ه �أن ي�سلحا بينهما �سلحًا ، وذلك ب���اأن ت�سع �لزوجة عن 
زوجها بع�ض حقوقها عليه ، ت�ستعطفه بذلك ، وتظهر حر�سها وعظيم رعايتها بامليثاق �لغليظ 
�ل���ذي بينه���ا وهو عقد �لن���كاح ، لعل ذلك يثنيه ع���ن ن�سوزه ونف������وره منها ، ويح�����د م�ن �آثار 
�جلف���اء �حلا�س���ل بينهما ، ي���قول تعاىل ) َو�إِِن �ْمَر�أٌَة َخاَفْت ِم���ْن َبْع���ِلَها ُن�ُسوزً� �أَْو �إِْعَر��سًا َفاَل 
�ِس��ُنو�  ْن حُتْ ��حَّ َو�إِ َرِت �ْلأَْنُف�ُض �ل�سُّ ْلُح َخْرٌ َو�أُْح�سِ ْل��حًا َو�ل�سُّ ِلَحا َبْيَنُهَما �سُ ُجَن���اَح َعَلْي��ِهَما �أَْن ُي�سْ
ا َتْع���َمُل���وَن َخِبرً�  ( )2(، و�إذ� كان �لن�س���وز من �لزوجة جتاه زوجها  َ َكاَن مِبَ نَّ �هللَّ ���ُق���و� َف����اإِ َوَتتَّ
، فعالج���ه �أن يق���وم �ل���زوج بوعظها ف���اإن �أنابت و�إل هجره���ا يف �مل�سجع ، ف���اإن مل ُتفد معها 
�لو�سيلت���ان �ل�سابقت���ان �سربه���ا �سربًا غر م���رح لزجرها ، ومّثل له بع����ض �لعلماء بال�سرب 
بال�س���و�ك ونح���وه)3( ، فعن عطاء ب���ن �أبي رباح ر�سي �هلل عنه �أنه ق���ال: " قلت لبن عبا�ض ما 
ِتي َتَخاُف����وَن ُن�ُسوَزُهنَّ َفِع���ُظوُهنَّ  �ملرح ؟ ، قال: بال�سو�ك ونحوه " )4( .  ي���قول ت���عاىل ) َو�لالَّ
َ َكاَن َعِليًا  َطْعَنُكْم َفاَل َتْب���ُغو� َعَلْيِهنَّ �َسِبيال �إِنَّ �هللَّ ْن �أَ ِرُبوُهنَّ َفاإِ اِج�ِع َو��سْ َو�ْهُج��ُروُه���نَّ يِف �مْلَ�سَ
َكِب���رً� ()5( ، و�إذ� كان �لن�س���وز و�لنف���ور م���ن �لزوجني مع���ًا و�حتدم �لن���ز�ع بينهما ، فالعالج 
�ل�سع���ي �إىل �لتحكيم بني �لطرفني ، وذلك ب���اأن ُيختار حكمًا عدًل من �أهل �لزوج وحكمًا عدًل 
م���ن �أهل �لزوجة لالإ�سالح بينهما ، يقول تعاىل ) َو�إِْن ِخْفُت���ْم �ِسَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثو� َحَكمًا ِمْن 

َ َكاَن َعِليمًا َخِبرً� ()6(. ُ َبْيَنُهَما �إِنَّ �هللَّ ِق �هللَّ اَلحًا ُيَوفِّ �سْ �أَْهِلِه َوَحَكمًا ِمْن �أَْهِلَها �إِْن ُيِريَد� �إِ

�ساد�سًا : حترمي م�سارة من جعل �هلل لهم �لولية عليهن من �لن��ساء وذلك بع�سلهن �إذ� 

�نظر : �لإ�سالم وق�سايا �ملر�أة �ملعا�سرة – للبهي �خلويل ، �ض77-75 .  )1(
�سورة �لن�ساء ، �لآية 128 .  )2(

�ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية ، ج28/�ض178 .  )3(
�جلامع لأحكام �لقر�آن – للقرطبي ، ج5/�ض 173 .  )4(

�سورة �لن�ساء ، �لآية 34 .  )5(

�سورة �لن�ساء ، �لآية 35 .  )6(
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�َساَء َفَبَلْغَن  �أردن �لنكاح )1( ، حيث نهى �هلل تعاىل ع��ن ه��ذ� �لع�س��ل ب��ق�وله : ) َو�إَِذ� َطلَّْقُتُم �لنِّ
ْو� َبْيَنُهْم ِبامْلَْعُروِف ( )2( . ُلوُهنَّ �أَْن َيْنِكْحَن �أَْزَو�َجُهنَّ �إَِذ� َتَر��سَ �أََجَلُهنَّ َفال َتْع�سُ

�سابع���ًا : حت���رمي �لعنف بكاف���ة �أ�سكاله و�أنو�ع���ه ، وخا�سة ما ي�سل من���ه �إىل حد �لإيذ�ء 
�لب���دين و�لقتل ، حيث يقول �سبحانه ) ول تقتلو� �لنف�ض �لتي حرم �هلل �إل باحلق ()3( ، وحّذر 
من هذ� �لفعل د�خل �لأ�سرة ، فحّرم قتل �لأولد خ�سية �لفقر، فقال تعاىل ) َوَل َتْقُتُلو� �أَْوَلَدُكْم 
نَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطئ���ًا َكِبرً� ( )4( ، فالقر�آن �لكرمي يحرم  اُكْم �إِ َخ�ْسَي���َة �إِْم���اَلٍق َنْحُن َنْرُزُقُهْم َو�إِيَّ

�لقتل خوفًا من �لفقر فكيف بتعذيب �لأولد تعذيبًا ي�سل �أحيانًا �إىل �لقتل ؟ !!!.

ثامنًا : حترمي �لزنا ، حيث يقول تعاىل) ول تقربو� �لزنا �إنه كان فاح�سة و�ساء �سبياًل()5( 
 ، وتوّع���د ممار����ض �جلن�ض خارج نط���اق �لزوجية بالع���ذ�ب يف �لآخرة ، حيث يق���ول �سبحانه 
) و�لذين ل يدعون مع �هلل �إلهًا �آخر ول يقتلون �لنف�ض �لتي حرم �هلل �إل باحلق ول يزنون ومن 

يفعل ذلك يلق �أثامًا ي�ساعف له �لعذ�ب يوم �لقيامة ويخلد فيه مهانًا ()6( .

تا�سع���ًا : حت���رمي �ل�س��خرية و�لتهكم و�ل�ست��هز�ء بالآخ���رين و�حت���قارهم د�خ��ل �لأ�سرة 
وخارجها باللفظ و�لهمز و�للمز ، حيث يقول تعاىل ) يا �أيها �لذين �آمنو� ل ي�سخر قوم من قوم 
ع�س���ى �أن يكون���و� خرً� منهم ول ن�ساء من ن�ساء ع�س���ى �أن يكن خرً� منهن ول تلمزو� �أنف�سكم 
ول تناب���زو� بالألقاب بئ�ض �ل�س���م �لف�سوق بعد �لإميان ومن مل يتب فاأولئك هم �لظاملون ( )7( 
، وحت���رمي �إحلاق �لأذى بالآخرين بدون وجه حق ، حيث يقول تعاىل ) و�لذين يوؤذون �ملوؤمنني 
و�ملوؤمن���ات بغ���ر ما �كت�سبو� فق���د �حتملو� بهتانًا و�إثم���ًا مبينًا ( )8( ، وحتدي���د عق���وبة هت���ك 
�أع���ر�����ض �لن�س���اء �ل�سريفات ، حي���ث يقول �سبحانه ) و�لذين يرم���ون �ملح�سنات ثم مل ياأتو� 

ر�جع يف هذ� : �لأم – لالإمام �ل�سافعي ، ج�5/�ض13. وتف�سر �لطري ج�2/�ض501-449 .  )1(
�سورة �لبقرة ، �لآية 232 .  )2(
�سورة �لإ�سر�ء ، �لآية 33 .  )3(
�سورة �لإ�سر�ء ، �لآية 31 .  )4(
�سورة �لإ�سر�ء ، �لآية 32 .  )5(

�سورة �لفرقان ، �لآيتان 9-8 .  )6(
�سورة �حلجر�ت ، �لآية 11 .  )7(
�سورة �لأحز�ب ، �لآية 58 .  )8(
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باأربعة �سهد�ء فاجلدوهم ثمانني جلدة ول تقبلو� لهم �سهادة �أبدً� و�أولئك هم �لفا�سقون()1(.

عا�س���رً� : �لأمر بكظم �لغيظ عن���د �لغ�سب ، و�لعفو عن �لنا�ض عند �ملقدرة و�لدفع بالتي 
ه���ي �أح�سن ، لأن �حل�سنات ل ت�ساوى �ل�سيئات ، وكذل���ك �لإعر��ض عن �جلاهلني وذلك حتى 
ي�س���ود �ل�س���الم و�لأمن د�خل �ملجتم���ع و�ملحبة و�لتاآلف د�خل �لأ�سر، وم���ن ذلك قوله تعاىل ) 
ُ ُيِحبُّ �مْلُْح�ِسِننَي  ا�ِض َو�هللَّ �ِء َو�ْلَكاِظِمنَي �ْلَغْيَظ َو�ْلَعاِفنَي َعْن �لنَّ رَّ �ِء َو�ل�سَّ رَّ ِذيَن ُيْنِفُقوَن يِف �ل�سَّ �لَّ
َئُة �ْدَفْع بالتي ِهىي �أَْح�َسُن َفاإَِذ� �لذي َبْيَنَك  يِّ �َسَنُة َول �ل�سَّ ()2( ، وقول���ه تعاىل ) َول َت�ْسَت���ِوي �حْلَ
ِذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر �لإِْثِم َو�ْلَفَو�ِح�َض َو�إَِذ�  ُه َوىِلٌّ َحِميٌم ()3( ، وقوله تعاىل ) َو�لَّ َوَبْيَنُه َعَد�َوٌة َكاأَنَّ

ُبو� ُهْم َيْغِفُروَن ()4( . َما َغ�سِ

ح��ادي ع�سر : �حلث على �لإح�س���ان �إىل ذوي �ل��قربى و�لي�تامى ، حيث ي����ق��ول �سب���حان���ه 
وت��عاىل ) وبالو�لدين �إح�سانًا وبذي �لقربى و�ليتامى و�مل�ساكني ()5( ، ول �سك �أن �أدنى درجات 

�لإح�سان �إليهم كف �لأذى عنهم .  

ث���اين ع�سر : حترمي قهر �ليتامى و�إيذ�ءه���م ، و�لتعّدي على �أمو�لهم �أو �ختال�سها و�أكلها 
بالباط���ل ، حي���ث يقول تعاىل ) فاأم���ا �ليتيم فال تقهر()6( ، ويقول �سبحان���ه ) ول تقربو� مال 
�ليتي���م �إل بالت���ي هي �أح�سن حتى يبل���غ �أ�سده ()7( ، وتوعد �آكل مال �ليتي���م بالعقوبة �ل�سديدة 
و�ل�سع���ر يوم �لقيامة ، حيث يقول تعاىل ) �إن �لذي���ن ياأكلون �أمو�ل �ليتامى ظلمًا �إمنا ياأكلون 

يف بطونهم نارً� و�سي�سلون �سعرً� ( )8( . 

�سورة �لنور ، �لآية 4 .  )1(
�سورة �آل عمر�ن ، �لآية 134 .  )2(

�سورة ف�سلت ، �لآية 34 .  )3(
�سورة �ل�سورى ، �لآية 36 .  )4(
�سورة �لن�ساء ، �لآية 36 .  )5(
�سورة �ل�سحى ، �لآية 9 .  )6(

�سورة �لأنعام ، �لآية 152 ، و�سورة �لإ�سر�ء ، �لآية 34 .  )7(
�سورة �لن�ساء ، �لآية 10 .  )8(
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الخــــاتـــمــة

�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات ، حمدً� طيبًا مباركًا كما يحب ربنا وير�سى ، لقد 
تو�سلت يف نهاية هذ� �لبحث �إىل نتائج علمية ، �أجملها فيما يلي : 

�أن �مل���ر�د بالعنف �لأ�سري : ممار�سة �لقوة �أو �لإك���ر�ه بطريقة متعمدة غر �سرعية . 1
م���ن ِقبل ف���رد �أو �أكرث من �أفر�د �لأ�سرة �سد فرد �أو �أك���رث من �لأ�سرة ذ�تها ، ويكون 
�ملجن���ي علي���ه و�قعًا حتت �سيطرة �جل���اين وتاأثره مما يلحق به �له���الك �أو �ل�سرر 

و�لأذى .
 �أن للعن���ف �لأ�س���ري �أنو�ع عدي���دة ، يتمّثل �أبرزه���ا يف : �لعنف �جل�س���دي ، و�لعنف . 2

�جلن�سي ، و�لعنف �للفظي ، و�لعنف �لنف�سي ، و�لعنف �ملايل . 
 �أن للعنف �لأ�سري خم�سة �أ�سباب رئي�سة ، هي : . 3
�أ�سباب مرتبطة مب�ستوى �لتدين لدى مرتكبي �لعنف .. 4
�أ�سباب ثقافية و�إعالمية .. 5
�أ�سباب �جتماعية .. 6
�أ�سباب نف�سية وتربوية .. 7
�أ�سباب �قت�سادية .. 8
 �أن �أكرث �سحايا �لعنف �لأ�سري : �لن�ساء ، و�لأطفال ، وكبار �ل�سن . . 9

  �أن لع���الج ظاه���رة �لعنف �لأ�س���ري يف �لقر�آن �لك���رمي �ُسُبل كثرة ومتع���ددة ، يتلّخ�ض 
�أبرزها فيما ياأتي : 

اأوًل : ��ستم���ال �لقر�آن �لكرمي على �لعديد من �لتوجيه���ات �لربانية �لعامة لبناء �لأ�سرة 
بناًء �سليمًا وحمايتها من كل ما يوؤدي �إىل ت�سدعها و�نهيارها . 

ثانيًا : ف��ْر�ض �لقر�آن �لكرمي لأع�ساء �لأ�سرة �لو�حدة حقوقًا و�أمره بالقيام بها ، وف�ْر�سه 
يف �لوقت نف�سه عليهم و�جبات و�إلز�مهم باأد�ئها ، �سو�ء كان �لأع�ساء �أزو�جًا �أو زوجات �آباًء 

�أو �أبناء .
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ثالث��ًا : �إع���الء �لقر�آن �لكرمي من �ساأن �ملر�أة ، و�حرت�م���ه �سخ�سيتها ، و�سيانته لها من 
�لبت���ذ�ل و�لإذلل ، ومنحه���ا مكانة عالية ومن�زلة رفيعة ، و�سعي���ه �إىل �إكر�مها �أمًا وبنتًا �أختًا 

وزوجة .

رابع��ًا : �لتاأكي���د على �أن �لتكليف يف ق���و�مة �لرج��ل على �ملر�أة تكليف وم�سوؤولية وقيادة ، 
ولي�ست تع�سفًا �أو ��ستبد�دً� �أو تعاليًا .

خام�سًا : معاجلة �لن�سوز بني �لزوجني �ملوؤدي يف �لغالب �إىل �لعنف �لأ�سري .

�ساد�س��ًا : حت���رمي م�سارة من جعل �هلل لهم �لولية عليهن من �لن��ساء وذلك بع�سلهن �إذ� 
�أردن �لنكاح .

�سابع��ًا : حت���رمي �لعنف بكاف���ة �أ�سكاله و�أنو�ع���ه ، وخا�سة ما ي�سل من���ه �إىل حد �لإيذ�ء 
�لبدين و�لقتل .

ثامنًا : حترمي �لزنا ، وتوّعد ممار�ض �جلن�ض خارج نطاق �لزوجية بالعذ�ب يف �لآخرة .

تا�سع��ًا : حت���رمي �ل�س��خرية و�لتهكم و�ل�ست��هز�ء بالآخ���رين و�حت���قارهم د�خ��ل �لأ�سرة 
وخارجه���ا باللف���ظ و�لهمز و�للمز ، وحترمي �إحل���اق �لأذى بالآخرين بدون وجه حق ، وحتديد 

عق���وبة هت���ك �أع���ر��ض �لن�ساء �ل�سريفات .

عا�س��رًا : �لأمر بكظم �لغيظ عند �لغ�س���ب ، و�لعفو عن �لنا�ض عند �ملقدرة و�لدفع بالتي 
هي �أح�سن ، و�لإعر��ض عن �جلاهلني وذلك حتى ي�سود �ل�سالم و�لأمن د�خل �ملجتمع و�ملحبة 

و�لتاآلف د�خل �لأ�سر.

ح��ادي ع�سر : �حلث على �لإح�س���ان �إىل ذوي �ل��قربى و�لي�تامى .

ث��اين ع�سر : حترمي قهر �ليتام���ى و�إيذ�ءهم ، و�لتعّدي على �أمو�لهم �أو �ختال�سها و�أكلها 
بالباطل .

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني ،،،
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فهرس المصادر والمراجع

اأوًل : الكتب : 
�لقر�آن �لكرمي . . 1
�لأخ���و�ت �مل�سلمات وبن���اء �لأ�سرة �لقر�آنية – ملحمود �جلوه���ري وحممد خيال ، ط . 2

�لأوىل عام 1400ه – 1980م ، د�ر �لدعوة – �ل�سكندرية . 
�لأ�س���رة �مل�سلم���ة �أمام �لفيدي���و و�لتلفزيون – مل���رو�ن كج���ك ، ط �لأوىل 1407ه – . 3

1986م ، د�ر �لكلمة �لطيبة – �لقاهرة . 
�لإ�سالم وق�سايا �ملر�أة �ملعا�سرة – للبهي �خلويل ، ط �لثالثة ، د�ر �لقلم – بروت . . 4
�لأم – لالإمام �ل�سافعي ، ط د�ر �ملعرفة للطباعة و�لن�سر – بروت .. 5
بن���اء �ملجتم���ع �لإ�سالمي ونظمه – للدكت���ور نبيل �ل�سمالوط���ي ، ط �لأوىل1401ه�-. 6

1981م ، د�ر �ل�سروق – جدة .
تنظي���م �لإ�سالم للمجتمع – ملحمد �أبو زهرة ، ط عام 1975م ، د�ر �لفكر �لعربي– . 7

�لقاهرة .
جامع �لبيان يف تاأويل �لقر�آن – ملحمد بن جرير �لطري ، ط �لثالثة عام 1420ه – . 8

1999م ، د�ر �لكتب �لعلمية – بروت . 
�جلام���ع لأح���كام �لقر�آن – ملحمد بن �أحم���د �لقرطبي ، ط �لهيئ���ة �مل�سرية �لعامة . 9

للكتاب – �لقاهرة .
جر�ئ���م �ل�سرف يف لبنان : در��س���ة حقوقية �جتماعية – ملنى زحيل يعقوب ، ط عام . 10

1968م ، من�سور�ت مركز �لأبحاث – بروت .  
دور هيئ���ة حق���وق �لإن�سان يف �حلد من �لعن���ف �لأ�سري مبنطق���ة �لريا�ض – ل�سامل . 11

ب���ن عتيق �ملطري ، ط عام 2010م ، جامع���ة �لأمر نايف �لعربية للعلوم �لأمنية – 
�لريا�ض . 
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�لعنف �لأ�سري – ل�سماحة �ل�سيخ عبد�لعزيز بن عبد�هلل �آل �ل�سيخ مفتي عام �ململكة . 12
، ط هيئة حقوق �لإن�سان باململكة – �لريا�ض . 

�لعن���ف �لأ�س���ري بني �ملو�جهة و�لت�س���رت – ملجموعة من �لباحث���ني ، ط عام2010م، . 13
مركز روؤية للدر��سات �لجتماعية – �لريا�ض .

�لعن���ف �لأ�سري روؤية �سو�سيولوجية – للدكت���ورة منال حممد عبا�ض ، ط �لأوىل عام . 14
2011م ، د�ر �ملعرفة �جلامعية – �لإ�سكندرية . 

�لعن���ف �لأ�س���ري جاهلية �لع�سر – لعامر با�سماخ ، ط ع���ام 2010م ، د�ر �ل�سحوة . 15
للن�سر و�لتوزيع – م�سر . 

�لعن���ف بري�سة �لأطف���ال – لالأمانة �لعام���ة للجنة �لوطنية للطفولة ب���وز�رة �لرتبية . 16
و�لتعليم �ل�سعودية .

�لعنف �سد �ملر�أة وكيفية مو�جهته يف �سوء �أحكام �لفقه �لإ�سالمي – للدكتور ر�سدي . 17
�أبو زيد ، ط �لأوىل عام 2011م ، مكتبة �لوفاء �لقانونية – �لإ�سكندرية . 

�لعن���ف يف مو�قف �حلياة �ليومية : نطاقات وتفاعالت – ملحمود �سعيد �خلويل ، ط . 18
�لثانية عام 2007م ، د�ر �لإ�سر�ء – عّمان . 

�لقامو����ض �ملحي���ط – ملحمد ب���ن يعقوب �لفروز�ب���ادي ، ط �لأوىل ع���ام 1420ه – . 19
1999م ، د�ر �لكتب �لعلمية – بروت . 

ل�سان �لعرب – جلمال �لدين بن منظور ، ط د�ر �ملعارف – م�سر . . 20
مباح���ث يف عل��وم �لقر�آن – لل�سيخ مناع �لقطان ، ط �لثامنة عام 1401ه – 1981م . 21

، مكتبة �ملعارف – �لريا�ض . 
22- �ملو�سوع���ة �لفقهية �لكويتية ، ط �لثانية عام 1410ه – 1990م ، وز�رة �لأوقاف . 22

و�ل�سوؤون �لإ�سالمية – �لكويت . 
ثانيًا : الدوريات : 

جري���دة )�لوطن( �ل�سعودية ، يف عدده���ا �ل�سادر يوم �لأربعاء �ملو�فق 5 ربيع �لآخر  . 23
عام 1427ه� .

جملة )وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية �لقطرية( ، �لعدد �ل�سادر عام 2013م .. 24
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 د. ح�سني عبد العال ح�سني حممد 
�جلن�سية / م�سريرقم �لإقامة / 2236240772 �لهف�وف 

امل�ؤهالت العلمية /
• �لإجازة �لعالية ) �للي�سان�ض ( يف �أ�سول �لدين �سعبة �لتف�سر و�حلديث مايو 1993بتقدير 	

جيد جد� مع م�رتبة �ل�سرف - جامعة �لأزهر باأ�سيوط .
• درجة �لتخ�س�ض ) �ملاجي�سرت ( يف �لتف�سر وعلوم �لقر�آن �سنة 1999بتقدير ممتاز.	
• درجة �لعاملية ) �لدكتور�ة ( يف �لتف�سر وعلوم �لقر�آن �سنة 2002 بتقدير مرتبة �ل�سرف �لأوىل .	

التدرج ال�ظيفي :
• عين���ت بوظيفة معيد يف ق�سم �لتف�سر وعلوم �لقر�آن بكلي���ة �أ�سول �لدين باأ�سيوط جامعة 	

�لأزهر بتاريخ 1995/9/13
• وعينت بوظيفة مدر�ض م�ساعد بنف�ض �لق�سم و�لكلية بتاريخ 1999/8/16	
• وعينت بوظيفة مدر�ض بنف�ض �لق�سم و�لكلية بتاريخ 7/1/ 2002	
• وعينت بوظيفة �أ�ستاذ م�ساعد بنف�ض �لق�سم و�لكلية بتاريخ 11/4/ 2009	
• حم���ل �لعم���ل �حلايل �أ�ست���اذ م�سارك يف ق�س���م �أ�سول �لدي���ن كلية �ل�سريع���ة و�لدر��سات 	

�لإ�سالمية بالإح�ساء جامعة �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية .

اأ�سهر امل�ؤلفات : 
• كت���اب بعن���و�ن : )فتح �لباري �ملتع���ال يف �لتف�سر �س���ورة �لأنفال( طبع���ة مطبعة �لكامل 	

باأ�سيوط مودع بد�ر �لكتب �مل�سرية برقم 7782 ل�سنة 2003م .
• كت���اب بعنو�ن : )�لقول �ملبني يف �أنو�ع �لتف�سر ومناه���ج �ملف�سرين( طبعة مطبعة �ل�سفا 	

و�ملروة باأ�سيوط مودع بد�ر �لكتب �مل�سرية برقم 7505 ل�سنة 2005م.
• بح���ث من�سور يف جملة كلية �أ�سول �لدين باأ�سي���وط بعنو�ن : )�ملدخل �إىل در��سة �لتف�سر 	

�ملو�سوعي( �لعدد �لثاين و�لع�سرون برقم �إيد�ع 6176 ل�سنة 2005م. 
• بح���ث من�سور يف جمل���ة كلية �للغة �لعربية باأ�سيوط بعنو�ن : )�لتبيان يف �حلكمة من ورود 	

بع�ض �حليو�ن يف �لقر�آن( �لعدد �لر�بع و�لع�سرون برقم �إيد�ع 6217ل�سنة 2005م. 
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عالج البطالة يف �س�ء القراآن الكرمي
" م��س�عية   "  درا�سة 

دكتور/ حسين عبدالعال حسين محمد
الأ�ستاذ امل�سارك يف جامعتي الأزهر والإمام �� كلية ال�سريعة والدرا�سات 

الإ�سالمية يف الأح�ساء
تخ�س�ص التف�سري وعل�م القراآن
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امللخ�ص :
�لبح���ث ميثل در��سة مو�سوعية لع���الج قر�آين مل�سكلة و�قعية �أل وهي م�سكلة �لبطالة �لتي 
يع���اين منه���ا �لعامل قدميا وحديثا، وذلك من خالل و�سع �لع���الج �لأمثل حلل هذه �مل�سكلة يف 
�س���وء �لقر�آن �لكرمي بد�ية بو�س���ع �لو�سائل �لوقائية، ثم �لدع���وة �إىل �ل�سعي و�لأخذ باأ�سباب 
�لرزق، و�لتاأ�سي يف ذلك باأنبياء �هلل، ثم تطبيق مبد�أ �لتكافل �لجتماعي، وتفعيل دور �حلقوق 
�ملفرو�س���ة و�لتطوعية يف �لأمو�ل، وختاما باإبر�ز دور �مل�سج���د يف معاجلة هذه �مل�سكلة، لرنى 
م���ن خالل ه���ذه �لدر��سة كيف كان �لعالج �لق���ر�آين متميز� بدقته وعمق���ه و�سموله وعد�لته، 
ليظه���ر لنا �إعج���از� قر�آنيا ت�سريعيا يعجز ع���ن مثله كافة �خللق قدميا وحديث���ا مما يوؤكد �أن 
�لق���ر�آن �لك���رمي متيز عن غره يف عالجه لهذه �مل�سكلة و�أنه م�س���در رئي�ض ومرجع �أ�سا�ض يف 

حل ما يو�جه �لعامل من م�سكالت .
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املقدم����ة
�حلم���د هلل �لذى �أنزل على عبده �لكتاب تب�سرة لأوىل �لألباب، وجعله �أجل �لكتب قدر�، 
���ُه َلِكَتاٌب َعِزي���ٌز * َل َياأِْتيِه  و�أغزره���ا علم���ا ونفع���ا، ل �سبهة فيه ول �رتياب، ق���ال تعاىل: ( َو�إِنَّ
ْن َحِكيٍم َحِميٍد ( )ف�سلت: 41، 42(  �أعيت بالغته  �ْلَباِطُل ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َوَل ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل مِّ
�لبلغ���اء، و�أعجزت حكمته �حلكماء، و�أبك���ت ف�ساحته �خلطباء، و�ل�سالة و�ل�سالم على نبينا 
و�إمامن���ا حممد بن عبد �هلل ملسو هيلع هللا ىلص  �لرحمة �ملهد�ة و�لنعم���ة �مل�سد�ة، �لذى علم �لنا�ض �لكتاب 

و�حلكمة، و�أخرجهم من �لظلمات �إىل �لنور . 

مل يغف���ل �لإ�سالم منذ ب���زوغ فجره عن تقدمي حلول وعالج���ات للم�سكالت �لتي تقف يف 
طري���ق تق���دم �أبنائه، ومتنعهم من �مل�ساهم���ة يف بناء جمتمعهم �مل�سل���م، ومن هذه �مل�سكالت 
م�سكل���ة �لبطالة فهي من �أعظ���م �مل�سكالت �لتي يعاين منها �لع���امل باأجمع و�لعامل �لإ�سالمي 
على وجه �خل�سو�ض، وتكمن �خلطورة يف ما للبطالة من �آثار �سلبية �سيئة يف خمتلف جمالت 
�حلي���اة �لديني���ة و�لفكرية و�لقت�سادية و�ل�سحية وغر ذلك مما يدفع كل غيور على �أمته �أن 
ي�سع���ى جاه���د� لتقدمي خر�ته �لتي قد تفي���د يف جتاوز هذه �مل�سكل���ة �أو �لتخفيف من �آثارها، 
ل �سيم���ا و�أنن���ا منلك يف عاملنا �لإ�سالمي جل ثرو�ت �لعامل، وعل���ى �لرغم من ذلك كله �إل �أنه 
ل ي���كاد جمتمع م���ن �ملجتمعات �لإن�سانية على م���ر �لع�سور يخلو من وج���ود ظاهرة �لبطالة، 

فالبطالة م�سكلة قدمية ولي�ست طارئة، لها �آثار مدمرة على �ملجتمع  .  

ويف �لق���ر�آن �لك���رمي ما يدعو �إىل �ل�سع���ي و�لكد و�لبحث عن �لعم���ل �لد�ئم �ملفيد للفرد 
و�ملجتم���ع ق���ال تع���اىل: چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    
ڄ  چ  )�مللك: 15( كما �أنه نبذ �لك�سل و�خلمول و�لعتماد على �لغر، فالبحث ميثل در��سة 

مو�سوعية لعالج قر�آين لهذه �مل�سكلة .

اأهداف البحث: 
يهدف �لبحث �إىل ت�سليط �ل�سوء على �سبل عالج ظاهرة �لبطالة و�حللول �لكفيلة  للحد 
منها، حيث �إن �إهمالها يوؤثر ب�سكل �سلبى على تنمية �ملجتمع ويزيد من فجوة �لتاأخر �لقت�سادى 
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بينه وبني �ملجتمعات �ملتقدمة، فالبحث يقدم �حللول �لعملية و�لتطبيقات �مليد�نية �لتى تعالج 
�لق�سية من جذورها �سعيا حلماية �لإن�سان �مل�سلم و�سيانته .

منهج البحث: 
�سلكت يف اإعداد البحث املنهجني: ال�ستقرائي و التحليلي واتبعت ما يلي:

• اأول: جمعت �لآيات �لقر�آنية �لتي حتدثت عن كل ما يتعلق بهذه �مل�سكلة وكيفية عالجها.	
• ثانيا: عزوت �لآيات �لقر�آنية �إىل �سورها وبينت �أرقامها يف �ملنت .	
• ثالثا: رجعت �إىل �أقو�ل �ملف�سرين و�أهل �للغة وغرهما و�أفدت منها يف �إعد�د هذ� �لبحث .	
• رابعا: خرجت �لأحاديث �لنبوية وذكرت حكم �لعلماء عليها مامل تكن يف �ل�سحيحني. 	
• خام�س��ا: �لتزمت توثي���ق �لن�سو�ض، و�لنق���ول ومعلومات �لبحث كاف���ة من �مل�سادر 	

�ملعتمدة وفق ما  تقت�سيه �أ�سول مناهج �لبحث .
• �ساد�سا: �إذ� مل يكن �ملرجع وعاء ورقيا ذكرت �ملوقع �لإلكرتوين للكالم �ملنقول منه .	
• �سابع��ا: ذيل���ت �لبحث بخامت���ة ت�سمنت نتائج���ه وتو�سياته ثم �أتبع���ت ذلك بفهر�ض 	

للم�سادر و�ملر�جع 

خطة البحث: ��ستملت خطة �لبحث على مقدمة ومتهيد و�أربعة مباحث وخامتة وفهر�ض للم�سادر. 
• املقدمة: وفيها �أهمية �ملو�سوع، و�أهد�ف �لبحث، ومنهجه، وخطته. 	
• التمهيد: وفيه تعريف موجز للبطالة و�أ�سبابها و�آثارها.	
• املبحث الأول: �ل�سعي و�لأخذ باأ�سباب �لرزق يف �سوء �لقر�آن �لكرمي.	
• املبحث الثاين: �لتكافل �لجتماعي يف �سوء �لقر�آن �لكرمي.	
• املبحث الثالث: تفعيل دور �حلقوق �ملفرو�سة و�لتطوعية يف �لأمو�ل يف �سوء �لقر�آن �لكرمي.	
• املبحث الرابع: دور �مل�سجد يف معاجلة �لبطالة يف �سوء �لقر�آن �لكرمي.	
• اخلامتة: وفيها �أهم نتائج �لبحث وتو�سياته مذيلة باأهم م�سادر �لبحث ومر�جعه.	

�أ�س���األ �هلل تعاىل �أن يجعل هذ� �لعمل خال�سا لوجهه �لكرمي و�أن يغفر يل ذنبي و�إ�سر�يف 
يف �أمري  وما توفيقي �إل باهلل عليه توكلت و�إليه �أنيب

و�سلى �هلل على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني .
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التمهيد:
قبل معرفة عالج �لقر�آن �لكرمي مل�سكلة �لبطالة ��� مو�سوع �لبحث ��� نقف وقفات ق�سرة 

�سديدة مفيدة عند تعريف �لبطالة و�أ�سبابها و�آثارها حتى يكون �لقارئ على بينة من �لأمر:

اأول: تعريف البطالة يف اللغة وال�سطالح:
�أما يف �للغة: فقد جاء يف ل�سان �لعرب: بطل �ل�سيء يبطل بطالنا: ذهب �سياعا وخ�سر�، 

فهو باطل و�لتبطل فعل �لبطالة وهو �تباع �للهو و�جلهالة وبطل يبطل بطالة �أي تعطل )1( 

و�لبط���ال " بفت���ح �لباء وت�سديد �لط���اء " نقي�ض �لعامل .. و�لِبطال���ة " بك�سر �لباء وفتح 
�لط���اء ممدودة " هي �لك�سال���ة �ملوؤدية �إىل �إهمال �ملهمات و�لبطال هو بني �لبطالة )2( وهناك 
�ألفاظ ومعان �أخرى للبطالة كقعد وك�سل وعطل يقال ذلك للقاعد عن �إجناز عمله و�لك�سالن 

عن �ل�سيء �ملتثاقل عن �أد�ئه و�لعاطل �لذي يبقى بال عمل . 

يتب���ني مما �سب���ق �أن �لبطالة م�سدر َبَط���َل وَبُطَل وتعني عدم تو�ف���ر �لعمل للر�غبني فيه 
�لقادري���ن عليه و�ملتتبع للفظ بطل يف �لقر�آن �لك���رمي ، وما ��ستق منه، يجد �أنه ورد قر�بة 36 

مرة )3(

و�أما يف �ل�سطالح: فقد جاء يف منظمة �لعمل �لدولية �أن �لبطالة " ت�سمل كل �لأ�سخا�ض 
�لذي���ن تزيد �أعمارهم عن �س���ن معني، وكانو� من دون عمل، وه���م م�ستعدون للعمل، وباحثني 
عن���ه، و�تخ���ذو� خطو�ت حمددة، بحثا عن �لعمل باأجر �أو عم���ل للح�ساب �خلا�ض " )4(  وقيل: 
هي " �حلالة �لتي يكون فيها �ل�سخ�ض قادرً� على �لعمل ور�غبًا فيه ولكن ل يجد �لعمل و�لأجر 

�ملنا�سبني " )5( .  

ينظر ل�سان �لعرب لبن منظور مادة )ب.ط.ل( �ض 35  )1(
ينظر قامو�ض �مل�سطلحات �لقت�سادية  يف �حل�سارة �لإ�سالمية ملحمد عمارة �ض 93، 94  )2(

ينظر �ملعجم �ملفهر�ض لألفاظ �لقر�آن �لكرمي ملحمد فوؤ�د عبد�لباقي �ض 123، 124    )3(
منظم���ة �لعمل �لعرب���ي، موؤمتر �لعمل �لعام، �لدورة 17 �ض 58 لعام 5891م، وينظ���ر ظاهرة �لبطالة يف �لأردن،   )4(

وز�رة �لعمل �لأردنية �ض 2 وينظر �ملو�سوعة �لقت�سادية د ر��سد �لر�وي �ض 49 .
�لبطالة يف �لعامل �لعربي وعالقتها باجلرمية د. عاطف عجوة �ض 20 وم�سكلة �لعطالة لعمر حممد علي �ض13.   )5(
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و�لبطال���ة هي زي���ادة �أع���د�د �لعاطلني عن �لعمل يف �ل���ّدول و�ملجتمع���ات مّما مينع هذه 
�لّطاق���ات �لهائل���ة من �لأيدي �لب�سرّية �لعامل���ة من �لإنتاج و�لفاعلّي���ة يف �حلياة، �لأمر �لذي 
يوؤّدي �إىل تر�جع �لّدول، و�ختالل �لأمن �ملجتمعّي، وقد فطنت �ل�سريعة �لإ�سالمية �لغر�ء �إىل 
م�سكل���ة �لبطال���ة، وبينت مفهومها وطرق �لوقاية منها ومنهج �حلد منها يف �إطار دقيق عز �أن 
جن���د له مثيل حيث ح���ث �لإ�سالم �أهله على �لعمل و�لك�سب ونهى عن �لبطالة فَعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة 
- ر�سي �هلل عنه -  َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: لأَْن َيْغُدَو �أََحُدُكْم َفَيْحَتِطَب َعَلى َظْهِرِه 
ا�ِض، َخْرٌ َلُه ِمْن �أَْن َي�ْساأََل َرُجاًل، �أَْعَطاُه �أَْو َمَنَعُه َذِلَك، َفاإِنَّ  َق ِمْنُه َفَي�ْسَتْغِن���َي ِبِه َعِن �لنَّ ���دَّ َفَيَت�سَ

ْن َتُعوُل." )1(   ْفَلى، َو�ْبَد�أْ مِبَ ُل ِمَن �لَيِد �ل�سُّ �لَيَد �لُعْلَيا �أَْف�سَ

ثانيا: اأ�سباب البطالة: 
�لق���ر�آن �لك���رمي د�ستور ه���ذه �لأمة وهو كتاب هد�ي���ة و�إر�ساد وقد تعر����ض لبيان �أ�سباب 

�لبطالة وميكن بيانها باخت�سار فيما يلي:
تف�سي �لربا  . 1
�نت�سار �لفقر  . 2
كنز �ملال وحب�سه . 3
�سوء ��ستثمار �لأر�ض . 4
�لزيادة �ل�سكانية مع نق�ض �ملو�رد �لقت�سادية . 5
�لهجرة )2(. 6

 و�أ�ساف بع�سهم من �لأ�سباب ما يلي: ���� عدم وجود فر�ض �لعمل ���� عدم وجود �لكفاء�ت 
- �لك�س���اد يف �لأ�س���و�ق- �لنق����ض يف �ملعرفة و�خل���رة )3( كذلك من �لأ�سب���اب �لأخرى لهذه 
�مل�سكلة: غياب �لوعي لدى �لأفر�د مّما يجعلهم يقبلون على نوع معنّي فقط من �أنو�ع �لأعمال، 
وه���و �لذي يوّفر لهم �لّر�ح���ة �إىل �أق�سى حدودها، من هنا فقد تنامت م�سكلة �لبطالة يف ظّل 

�أخرج���ه �لرتم���ذي يف �س������ننه كتاب �لزكاة باب ما جاء يف �لنهي عن �مل�س�����األة: 3 / 55 حديث رقم )680( وقال   )1(
ِحيٌح َغِريٌب عقبه َحِديُث �أَِبي ُهَرْيَرَة َحِديٌث َح�َسٌن �سَ

�لبطالة ودور �لوقف و�لزكاة يف مو�جهتها در��سة مقارنة د. حممد عبد �هلل مغازي �ض 21   )2(
نظ���رة �لإ�س���الم �إىل �أزمات وم�ساكل �لقت�ساد �لو�سعي د / ح�سني �سحاته  ������ جملة �لقت�ساد �لإ�سالمي �� دبي ��   )3(

�لعدد 33 �ض 29 �سعبان 1404ه
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�نع���د�م �لر�مج �لّتثقيفّية �لتي تدفع �لأ�سخا�ض �إىل حماول���ة �ل�ّسعي ور�ء ذو�تهم، و�كت�ساف 
مكامن قّوتهم ومو�هبهم �لتي قد تكون يف �لأعمال �حلرفّية ولي�ض يف �أنو�ع �أخرى من �لأعمال، 

فال�ستغالل �لأمثل للمو�هب من �ساأنه �أن يح�ّسن دخل �لفرد ب�سكل جّيد.

ثالثا: اأثار واأخطار البطالة على الفرد والأ�سرة واملجتمع: 
   للبطالة �آثار و�أخطار على �لفرد و �لأ�سرة و �ملجتمع باأ�سره نوجزها فيما يلي:

 	••�آثارها و�أخطارها على �لفرد:

����� �قت�ساديا: تفقده �لدخل .            ����� �سحيا: تفقده �حلركة   
����� نف�سيا: يعي�ض يف فر�غ                 ����� �جتماعيا: ينقم على غره

�لأ�سرة: على  و�أخطارها  	••�آثارها 

����� ُتفقد رب �لأ�سرة �سعوره بالقدرة على حتمل �مل�سوؤولية 
����� يو�جه �جلميع حالة من �لتوتر و�لقلق

�ملجتمع: على  و�أخطارها  	••�آثارها 

����� �قت�ساديا: تعطل طاقات قادرة على �لإنتاج 
�������� �جتماعيا: �ل�س���رور و�جلر�ئم نتيجة �لف���ر�غ و�لقلق وغر ذلك م���ن �لآثار و�لأخطار 

�لعديدة)1(

وبعد �إلقاء �ل�سوء على معنى �لبطالة و�أ�سبابها و�آثارها نعود �إىل عالجها يف �سوء �لقر�آن 
�لكرمي.

عالج البطالة يف �س�ء القراآن الكرمي:
لق���د �هتم �لإ�سالم مب�سكلة  �لبطالة وحر�ض على عالجهم���ا قبل ن�سوئها بو�سائل وقائية 

منها:

�لقت�س���اد �لإ�سالمي بحوث خمتارة م���ن �ملوؤمتر �لعاملي �لأول لالقت�ساد �لإ�سالم���ي د / يو�سف �لقر�ساوي  �ض   )1(
230 مكة �ملكرمة 1396ه
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�أول: �لإمي����ان: حيث �إن �لإميان باأن �هلل ه����و �خلالق �لر�زق يدعو �لفقر �إىل �لر�سا مبا ق�سمه 
�هلل له، وهذ� �لإميان يدفعه �إىل �ل�سعي ور�ء �أ�سباب �لرزق لتح�سيل ما كتبه �هلل له قال تعاىل: )َوَما 

ِبنٍي()هود:6( َها َوُم�ْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ يِف ِكَتاٍب مُّ ٍة يِف �لأَْر�ِض �إِلَّ َعَلى �هلّلِ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُم�ْسَتَقرَّ ِمن َد�آبَّ

ثانيا: �لتقوى: �إن تقوى �لعبد لربه تفتح له �أبو�ب �خلر و�لرزق من حيث ل يحت�سب قال 
َرًجا  	••ويرزقه ِمْن َحْيُث َل َيْحَت�ِسُب( )�لطالق: 2، 3( ُه خَمْ َ َيْجَعل لَّ �هلل     )َوَمن َيتَِّق �هللَّ

ثالثا: �ل�سكر: و�سكر �هلل على نعمائه يكون �سببًا يف زيادة �خلر و�لنعيم قال تعاىل )َو�إِْذ 
ُكْم( )�إبر�هيم: 7( َتاأََذنَ َربُُّكْم َلِئن �َسَكْرُتْ لأَِزيَدنَّ

ر�بع���ا: �ل�ستغف���ار: وهو �سبب من �أ�سباب �سعة �لرزق وزيادة �ملال و�لبنني قال تعاىل على 
ِدْدُكْم  ْدَر�ًر� 	•َومُيْ َماء َعَلْيُكم مِّ اًر� 	•ُيْر�ِسِل �ل�سَّ ُه َكاَن َغفَّ ُكْم �إِنَّ ل�س���ان ن���وح  )َفُقْلُت ��ْسَتْغِفُرو� َربَّ

ِباأَْمَو�ٍل َوَبِننَي( )نوح: 10 ���� 12(

خام�س���ا: �إعم���ار بيوت �هلل بال�س���الة يف �أوقاتها، و�لذكر و�لدع���اء و�لت�سبيح و�ل�سكر هلل 
تع���اىل فاإنه بذلك مي���ن �هلل بنعمه على عّمار بيوته باخلر يف �لدني���ا و�جلز�ء يف �لآخرة قال 

اَلَة( )�لتوبة: 18( ا َيْعُمُر َم�َساِجَد �هلّلِ َمْن �آَمَن ِباهلّلِ َو�ْلَيْوِم �لآِخِر َو�أََقاَم �ل�سَّ َ تعاىل: )�إِمنَّ

َ باِلُغ �أَْمِرِه َقْد  ِ َفُهَو َح�ْسُبُه �إِنَّ �هللَّ ْل َعَلى �هللَّ �ساد�س���ا: ح�سن �لتوكل على �هلل: ق���ال تعاىل:)َوَمن َيَتَوكَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل:" َلْو  ُ ِل���ُكلِّ �َسْيٍء َقْدًر�( )�لطالق: 3( وَعْن ُعَمَر بن �خلطاب  قال �َسِمْعُت َر�ُسوَل �هللَّ َجَع���َل �هللَّ
ا َوَتُروُح ِبَطاًنا " )1(                                                                                                               ْرَ َتْغُدو ِخَما�سً ِلِه َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق �لطَّ ِ َحقَّ َتَوكُّ ْلُتْم َعَلى �هللَّ ُكْم َتَوكَّ �أَنَّ

�سابعا: عدم �لإ�سر�ف و�لتبذير: حيث �إن �لتبذير و�لإ�سر�ف من �أ�سباب �لفقر يف �ملجتمعات، 
بالإ�ساف���ة �إىل �أن �ملبزري���ن م���ن �أخو�ن �ل�سياطني لأج���ل ذلك نهي �حلق �سبحان���ه عن �لإ�سر�ف 

ُه َل ُيِحبُّ �مْلُ�ْسِرِفنَي( )�لأعر�ف: 31( )2( و�لتبذير فقال تعاىل:)وُكُلوْ� َو��ْسَرُبوْ� َوَل ُت�ْسِرُفوْ� �إِنَّ

�أخرج���ه �لإم���ام �لرتم���ذي يف �سنن���ه يف كتاب �لزهد ب���اب يف �لتوكل عل���ى �هلل: 4 /  573 حدي���ث رقم )2344(   )1(
وق���ال �لرتمذي: "هذ� حديث �سحيح". و�حلدي���ث �سححه �ل�سيخ �لألباين ينظر �سحيح �سنن �أبي د�ود لالألباين: 

541/2، 542 حديث رقم )2344(
دور �مل�سجد يف مكافحة �لفقر و�لبطالة  �أ د / �إ�سماعيل �سعيد ر�سو�ن �ملوقع �للكرتوين:  )2(

http://www.riyadhalelm.com
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المبحث األول

ال�سعي والأخذ باأ�سباب الرزق يف �س�ء القراآن الكرمي

حث �لقر�آن �لكرمي يف كثر من �آياته على �لك�سب �حلالل ودل على طرقه و�أو�سح �أ�سباب 
�لغن���ى بك�سب �ليد، وذلك لأن �لعمل طريق �ملج���د و�لرفعة و�لنهو�ض باملجتمع نحو �لتقدم يف 
كل �ملج���الت، ومن �لآيات �لتي ج���اءت ترغب يف �لعمل وحت�ض عليه قوله تعاىل: )َوُقِل �ْعَمُلوْ� 
ى �هلّلُ َعَمَلُكْم َوَر�ُسوُلُه َو�مْلُوؤِْمُنوَن( )�لتوبة: 105( ومعنى �لآية:قل يا حممد للنا�ض �عملو�  َف�َسَرَ
ى �هللَّ �إِْن َعِمْلُتْم َعَملُك���ْم، َوَيَر�ُه َر�ُسوله و�ملوؤمنون يف �لدنيا، و�لآية حتث على �لإتقان يف  َف�َس���َرَ
�لعم���ل و��ست�سع���ار مر�قبة �هلل تع���اىل يف جميع �لأعمال يقول �لإمام �خل���ازن: قوله عز وجل: 
)وق���ل( �أي ق���ل يا حممد لهوؤلء �لتائبني )�عملو�( يعني هلل بطاعت���ه و�أد�ء فر�ئ�سه )ف�سرى 
�هلل عملكم( فيه ترغيب عظيم للمطيعني ووعيد عظيم للمذنبني فكاأنه قال �جتهدو� يف �لعمل 
يف �مل�ستقب���ل فاإن �هلل تعاىل يرى �أعمالكم ويجازيكم عليه���ا )ور�سوله و�ملوؤمنون( يعني ويرى 

ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص و�ملوؤمنون �أعمالكم �أي�سًا )1(

وقد ذلل �هلل �لأر�ض وجعلها ممهده لل�سر و�لعمل عليها قال تعاىل: )ُهَو �لَِّذي َجَعَل َلُكُم 
ْزِقِه َو�إَِلْيِه �لنُّ�ُس���وُر( )�مللك: 15(  ومعنى �لآية:  �ْلأَْر����ضَ َذُلوًل َفاْم�ُس���و� يِف َمَناِكِبَها َوُكُلو� ِمن رِّ
ْر�َض َذُلوًل �أي لينة �سهلة �مل�سال���ك. َفاْم�ُسو� يِف َمناِكِبها �أي: يف نو�حيها  ���ِذي َجَعَل َلُكُم �ْلأَ ُه���َو �لَّ
وجو�نبه���ا عل���ى �لت�سبي���ه، لأن نو�حيها نظر مناك���ب �لإن�سان �لتي هي من �أطر�ف���ه، ُكُلو� ِمْن 
ِرْزِق���ِه �أي �لتم�س���و� من نعمه تعاىل ،  ف���الأكل و�لرزق �أريد به طلب �لنع���م مطلقا، وحت�سيلها 
�أكال وغ���ره فهو �قت�سار على �لأه���م �لأعم، على طريق �ملجاز �أو �حلقيق���ة، و�أنت �إذ� تاأملت 
نعي���م �لدنيا، وما فيه���ا، مل جتد �سيئا منها على �ملرء غر ما �أكله، وما �سو�ه متمم له، �أو د�فع 
َلْيِه �لنُّ�ُسوُر �أي ن�سوركم من قبوركم للجز�ء. وقال �بن كثر: )2( يف �لآية تذكر  لل�سرر عنه، َو�إِ

لباب �لتاأويل يف معاين �لتنزيل لالإمام �خلازن: 346/3  )1(
حما�سن �لتاأويل لالإمام �لقا�سمي:  9 م 541، 542  )2(
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بنعمته تعاىل على خلقه يف ت�سخره لهم �لأر�ض، وتذليله �إياها لهم، باأن جعلها �ساكنة ل متيد 
ول ت�سط���رب مبا جعل فيها من �جلبال، و�أنبع فيها م���ن �لعيون، و�سلك فيها من �ل�سبل، وهياأ 
فيه���ا من �ملنافع، ومو��سع �لزرع و�لثمار. و�ملعنى: �سافرو� حيث �سئتم من �أقطارها، وترددو� 

يف �أقاليمها و�أرجائها، يف �أنو�ع �ملكا�سب و�لتجار�ت. )1(

و�هلل تع���اىل خل���ق بن���ي �آدم و��ستخلفه���م يف �لأر�ض لعمارته���ا و�لعمل عليه���ا وبعد ذلك 
يحا�سبهم على ما �قرتفو� ول يظلم ربك �أحد� قال تعاىل يف ق�سة مو�سى u مع فرعون: )َقاَل 
ُك���ْم َوَي�ْسَتْخِلَفُكْم يِف �ْلأَْر�ِض َفَيْنُظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن( )�لأعر�ف: 129(   َع�َس���ى َربُُّكْم �أَْن ُيْهِلَك َعُدوَّ
فا�ستخالفه���م يف �لأر����ض من بعد ه���الك �أعد�ئهم لي����ض حماباة لهم، و�إمن���ا هو ��ستخالف 
لالختب���ار و�لمتحان، فاإن �أح�سنو� ز�دهم �هلل من ف�سله، و�إن �أ�ساءو� كان م�سرهم كم�سر 

�أعد�ئهم .

وف���ى �لتعب���ر" بع�سى " �لذى يدل على �لرجاء، �أدب عظيم م���ن مو�سى مع ربه : وتعليم 
للنا����ض من بع���ده �أن يلتزمو� هذ� �لأدب �ل�سامي مع خالقهم، وفيه كذلك منع لهم من �لتكال 

وترك �لعمل، لأنه لو جزم لهم يف �لوعد فقد يرتكون �ل�سعي و�جلهاد �عتمادً� على ذلك )2(  

و�هلل تع���اىل �أم���ر بالنت�سار يف �لأر����ض و�ل�سعي و�لك�سب من �أج���ل حت�سيل �لرزق، حيث 
َ َكِثًر�  ِ َو�ْذُكُرو� �هللَّ ���ِل �هللَّ الُة َفانَت�ِسُرو� يِف �لأَْر����ضِ َو�ْبَتُغو� ِمن َف�سْ َي���ِت �ل�سَّ ق���ال: )َفاإَِذ� ُق�سِ
َعلَُّك���ْم ُتْفِلُح���وَن( )�جلمعة: 10( �أي: �إذ� فرغت���م من �ل�سالة فانت�س���رو� يف �لأر�ض للتجارة  لَّ
و�لت�سرف يف حو�ئجكم و�بتغو� من ف�سل �هلل  �أي من رزقه، وكان عّر�ك بن مالك)3( �إذ� �سلى 
�جلمع���ة �ن�سرف فوقف على باب �مل�سجد فقال: �لله���م �إين �أجبت دعوتك و�سليت فري�ستك 
و�نت�س���رت كما �أمرتني فارزقني من ف�سل���ك و�أنت خر �لر�زقني. )4( يقول �حلافظ �بن كثر: 

تف�سر �لقر�آن �لعظيم للحافظ �بن كثر: 8 / 179  )1(
�لتف�سر �لو�سيط للقر�آن �لكرمي للدكتور حممد �سيد طنطاوي: 5/ 355 بت�سرف  )2(

عر�ك بن مالك �لغفاري �ملدين �أحد �لعلماء �لعاملني روى عن �أبي هريرة وعبد �هلل بن عمر حدث عنه ولده خثيم   )3(
ويحيى بن �سعيد �لأن�ساري وثقه �أبو حات وغره وكان ي�سرد �ل�سوم ويكرث �ل�سالة تويف �سنة �أربع ومئة �أو قبلها 

ينظر �سر �أعالم �لنبالء للذهبي: 5 / 63
�جلامع لأحكام �لقر�آن للقرطبي: 18/ 108  )4(
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 ) ِ ِل �هللَّ الُة( �أي: ُفرغ منه���ا، )َفاْنَت�ِسُرو� يِف �لأْر�ِض َو�ْبَتُغو� ِمْن َف�سْ َيِت �ل�سَّ وقول���ه: )َفاإَِذ� ُق�سِ
مَلَّ���ا َحَج���ر عليهم يف �لت�سرف بعد �لند�ء و�أمرهم بالجتماع، �أذن لهم بعد �لفر�غ يف �لنت�سار 
َ َكِثًر� َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن( �أي:حال بيعكم  يف �لأر�ض و�لبتغاء من ف�سل �هلل وقوله: )َو�ْذُكُرو� �هللَّ
و�سر�ئك���م، و�أخذكم وَعَطائك���م، �ذكرو� �هلل ذكر� كثر�، ول ت�سغلكم �لدنيا عن �لذي ينفعكم 
يف �لد�ر �لآخرة )1( ولهذ� جاء يف �حلديث: " من دخل �سوقا من �لأ�سو�ق فقال: ل �إله �إل �هلل، 
وح���ده ل �سري���ك له، له �مللك ول���ه �حلمد، وهو على كل �سيء قدير ُكتبت ل���ه �ألُف �ألف َح�سنة، 

وحُمي عنه �ألُف �ألف �َسيئة" )2(

وم���ن �ل�سعي و�لأخ���ذ باأ�سباب �لرزق ت�سجيع �لنا�ض على مز�ول���ة �لأعمال �حلرة، وبع�ض 
�ملهن و�ل�سناعات كما كان يفعل �لأنبياء عليهم �ل�سالة و�ل�سالم، �لذين �أعطو� �لقدوة و�ملثل 
�لأعل���ى يف �لعم���ل �حلر و�لك�سب �حل���الل. و�ملتاأمل يف �سر �لأنبياء و�لر�س���ل يجد �أنهم مع ما 

ي�سغلهم من �أمر �لر�سالة و�لدعوة �إىل �هلل كانو� �أ�سحاب مهن، ومن �أمثلة ذلك:

َن���ِع �ْلُفْلَك  ن���وح �حرتف �لنج���ارة وتعلم �سنع �ل�سف���ن، و�أمره �هلل ب�سنعه���ا فقال: )َو��سْ
َنُع �ْلُفْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه  ْغَرُق���وَن 	•َوَي�سْ ُهم مُّ ِذيَن َظَلُموْ� �إِنَّ باأَْعُيِنَن���ا َوَوْحِيَن���ا َوَل ُتَخاِطْبِني يِف �لَّ
���ا َن�ْسَخُر ِمنُكْم َكَما َت�ْسَخُروَن( )هود: 37،  نَّ ا َفاإِ ���ن َقْوِمِه �َسِخُروْ� ِمْنُه َقاَل �إِن َت�ْسَخُروْ� ِمنَّ َم���الأٌ مِّ

)38

د�ود  �ح���رتف �حل���د�دة، وكان يجي���د �سناعة �ل���دروع �حلربية قال تعاىل: )َوَلَق���ْد �آَتْيَنا 
ْر يِف  ِن �ْعَم���ْل �َساِبَغاٍت َوَقدِّ ِديَد 	••�أَ ���ا َلُه �حْلَ ْرَ َو�أََلنَّ ِبي َمَعُه َو�لطَّ وِّ ���اًل َيا ِجَب���اُل �أَ ���ا َف�سْ َد�ُووَد ِمنَّ
ا َتْعَمُلون ب�سَر( )�سباأ: 10، 11( و�أخرج �لبخاري يف �سحيحه  احِلًا �إيِنِّ مِبَ ���ْرِد َو�ْعَمُلو� �سَ �ل�سَّ
ُكَل ِمْن َعَمِل  � ِمْن �أَْن َياأْ ، َخْرً َحٌد َطَعاًما َقطُّ َكَل �أَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: » َما �أَ َع���ِن �مِلْق���َد�ِم، َعْن َر�ُسوِل �هللَّ

اَلُم، َكاَن َياأُْكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه « )3(     ِ َد�ُوَد َعَلْيِه �ل�سَّ َيِدِه، َو�إِنَّ َنِبيَّ �هللَّ

ينظر تف�سر �لقر�آن �لعظيم للحافظ �بن كثر: 122/8، 123       )1(
�أخرج���ه �لإم���ام �لرتمذي يف �سننه يف كتاب �لذكر باب ما يقول �إذ� دخ���ل �ل�سوق: 5 م 491 حديث رقم )3428(   )2(
وق���ال �لرتمذي: "هذ� حديث غريب". و�حلدي���ث ح�سنه �ل�سيخ �لألباين ينظر �سحي���ح �جلامع �ل�سغر وزيادته 

لالألباين: 1070/2 حديث رقم )6231(
�سحيح �لبخاري، كتاب �لبيوع باب ك�سب �لرجل وعمله بيده: 80/2 حديث رقم )2072(  )3(
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مو�س���ى uكان ر�عي���ا لالأغنام حي���ث �أّجر نف�سه يف رع���ي �لغنم ثماين �سن���و�ت لنبي �هلل 
ْحَدى �ْبَنَتيَّ َهاَتنْيِ  نِكَحَك �إِ �سعي���ب u مقابل نكاح �إحدى �بنتيه قال تعاىل: )َق���اَل �إِينِّ �أُِريُد �أَْن �أُ
ْمَت َع�ْسرً� َفِمْن ِعنِدَك َوَما �أُِريُد �أَْن �أَ�ُسقَّ َعَلْيَك �َسَتِجُديِن  ُجَريِن َثَمايِنَ ِحَجٍج َفاإِْن �أَمْتَ َعَلى �أَن َتاأْ
 ُ ْيُت َفاَل ُعْدَو�َن َعَليَّ َو�هللَّ ا �ْلأََجَلنْيِ َق�سَ َ نَي 	••َقاَل َذِلَك َبْيِني َوَبْيَنَك �أَميَّ احِلِ ُ ِمَن �ل�سَّ �إِن �َساء �هللَّ

َعَلى َما َنُقوُل َوِكيٌل( )�لق�س�ض: 27، 28(

حمم����د ملسو هيلع هللا ىلص  كان يرع����ى �لغنم ويز�ول �لتجارة باأمو�ل خديجة ر�سي �هلل عنها قبل مبعثه 
ُ َنِبيًّا  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: » َما َبَعَث �هللَّ ملسو هيلع هللا ىلص �أخرج �لإمام �لبخاري يف �سحيحه َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن �لنَّ
َة «)1(     ْرَعاَها َعَلى َقَر�ِريَط ِلأَْهِل َمكَّ ْنَت؟ َفَقاَل: » َنَعْم، ُكْنُت �أَ َحاُبُه: َو�أَ �إِلَّ َرَعى �لَغَنَم «، َفَقاَل �أَ�سْ

فلنا يف �لأنبياء �لقدوة �حل�سنة يف مز�ولة �لعمل و�لتجارة ورعي �لأغنام وهو من �أ�سرف 
�لك�س���ب و�أعظم �حلالل لأن ذلك مهن���ة �لأنبياء وفعل �ملر�سلني عليهم �ل�سالة و�ل�سالم، وقد 
رغب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �لعمل ونهى عن �لتو�كل و�لتكا�سل فَقاَل:» َلأَْن َيْحَتِطَب �أََحُدُكْم ُحْزَمًة َعَلى 
َنَعُه « )2( فاحلديث يبني �أهمية �لعمل و�سرفه،  َحًد�، َفُيْعِطَيُه �أَْو مَيْ َل �أَ َظْهِرِه، َخْرٌ َلُه ِمْن �أَْن َي�ْساأَ
و�أن �لحتط���اب عل���ى ما في���ه من م�سقة وتعب ورب���ح قليل خر من �لك�س���ل و�لقعود عن �لعمل 
و�سوؤ�ل �لنا����ض)3( فالعمل هو �إحدى و�سائل معاجلة �لبطالة، وبغره ي�سبح �لإن�سان عالة على 

�ملجتمع .   

�سحيح �لبخاري، كتاب �لإجارة  باب رعي �لأغنام على قر�ريط: 130/2 حديث رقم )2262(  )1(
�سحيح �لبخاري، كتاب �لبيوع   باب ك�سب �لرجل وعمله بيده: 81/2 حديث رقم )2074(  )2(

ينظ���ر �لإعج���از �لت�سريعي يف عالج م�سكل���ة �لفقر من منظور قر�آين، حممود عنر،  ����ض 220 ر�سالة ماج�ستر،   )3(
�جلامعة �لإ�سالمية  �سنة 2000م.
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المبحث الثاني

التكافل الجتماعي يف �س�ء القراآن الكرمي

�لتكاف���ل �لجتماعي مبعنى �لت�ساند و�لجتماع و�للتق���اء ويحدث هذ� بني �أفر�د �ملجتمع 
وجماعات���ه بحيث تر�عى م�سلح���ة �لفرد وم�سلحة �جلماعة ول يطغ���ى �أحدهما على �لآخر. 
ِ َجِميًعا  ُمو� ِبَحْبِل �هللَّ وق���د �أمر �هلل عباده �ملوؤمنني بالتما�سك و�لعت�سام قال تعاىل: )َو�ْعَت�سِ
ُق���و( )�آل عم���ر�ن: 103( ونهاهم عن �لفرقة و�لتنازع قال تع���اىل: )َوَل َتُكوُنو� َكالَِّذيَن  َوَل َتَفرَّ
وَلِئَك َلُهْم َعَذ�ٌب َعِظيٌم ( )�آل عمر�ن: 105(   َناُت َو�أُ ُق���و� َو�ْخَتَلُفو� ِمْن َبْعِد َما َجاَءُه���ُم �ْلَبيِّ َتَفرَّ
وق���د �أ�سار �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �إىل تكافل �لأمة ومتا�سكها كتما�سك �لبنيان وذلك يف قوله: » �إِنَّ �ملُوؤِْمَن 

اِبَعُه « )1( َك �أَ�سَ ا« َو�َسبَّ ُه َبْع�سً ِلْلُموؤِْمِن َكاْلُبْنَياِن َي�ُسدُّ َبْع�سُ

وق���د حت���دث �لأ�ست���اذ �لبهي �خلويل ع���ن مفهوم �لتكاف���ل �لجتماعي فق���ال: " �لتكافل 
�لجتماع���ي كفال���ة متبادلة بني �أفر�د �ملجتمع للتعاون يف �ملن�سط و�ملكره على حتقيق منفعة �أو 
دفع م�سرة، ول يكون لفريق يف هذ� �لتكافل ف�سل على فريق �آخر، حيث �لعبء فيه موزع على 
كاف���ة �لأف���ر�د، و�لفائدة منه عائ���دة على �جلميع، تلك �سورة ل تتحق���ق �إل بر�بطة مثالية يف 
جمتمع فا�سل �أدرك غاية �حلياة، فرئ من �أنانية �لهوى، وتو��سى مبثل �حلق وكر�مة �لغاية، 

فم�سى �إىل �أهد�فه وثيق �لبناء متعاطف �لأطر�ف )2(

فالتكافل بني �أفر�د �ملجتمع �مل�سلم �لغني يكفل �لفقر، و�لقوي يكفل �ل�سعيف، هو عملية 
م�ستمرة وم�سئولية متبادلة بني �لأفر�د بحيث ي�سعر كل فرد من �أفر�د �ملجتمع باإح�سا�ض �أخيه 
و�سع���وره، و�أن م���ا ينال �أخاه م���ن خر �أو �سر عائد علي���ه ل حمالة، و�لقر�آن �لك���رمي قد �أ�سار 
���ًة َو�ِحَدًة َو�أََنا َربُُّك���ْم َفاْعُبُدوِن(  ُتُكْم �أُمَّ مَّ �إىل وح���دة �لأم���ة وتالحم �أبنائها فق���ال:  )�إِنَّ َهِذِه �أُ

�سحيح �لبخاري، كتاب �ل�سالة، باب ت�سبيك �لأ�سابع يف �مل�سجد: 171/1 حديث رقم )481(  )1(
ينظر �لرثوة يف ظل �لإ�سالم للبهي �خلويل �ض 236  )2(



863

 د. ح�صني عبد العال ح�صني حممد املوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

)�لأنبي���اء: 92(ويف مو�س���ع �آخر من �لقر�آن �لكرمي ياأمر �هلل تع���اىل عباده بالتعاون على �لر 
و�لتق���وى وينهاهم ع���ن �لتعاون على �لثم و�لع���دو�ن وهذ�  �أ�سل يف �لتكاف���ل �لجتماعي قال 
ْق���َوى َوَل َتَعاَوُنو� َعَلى �ْلإِْثِم َو�ْلُع���ْدَو�ِن( )�ملائدة: 2( يقول  تع���اىل:)      َوَتَعاَوُن���و� َعَلى �ْلِرِّ َو�لتَّ
ِميِع  ْخَف����ض: َوُهَو �أَْمٌر جِلَ �لإم���ام �لقرطب���ي: َقْوُلُه َتَعاىَل: )َوَتعاَوُنو� َعَل���ى �ْلِرِّ َو�لتَّْقوى( َقاَل �ْلأَ
ُ َتَعاىَل  اثُّ���و� َعَلى َما �أََمَر �هللَّ ا، َوحَتَ ُكْم َبْع�سً ْي ِلُيِعْن َبْع�سُ ْق���َوى، �أَ َع���اُوِن َعَلى �ْلِرِّ َو�لتَّ ْل���ِق ِبالتَّ �خْلَ
ىَل  ُ �ُسْبَحاَنُه �إِ : َن���َدَب �هللَّ ُ َعْن���ُه َو�ْمَتِنُعو� ِمْنُه، وَقاَل �مْلَاَوْرِديُّ ا َنَهى �هللَّ َو�ْعَمُل���و� ِب���ِه، َو�ْنَتُهو� َعمَّ
ا�ِض، َوَمْن  ا �لنَّ ِ َتَع���اىَل، َويِف �ْلِرِّ ِر�سَ ا �هللَّ ْقَوى َلُه، ِلأَنَّ يِف �لتَّْقَوى ِر�سَ َع���اُوِن ِباْل���ِرِّ َوَقَرَنُه ِبالتَّ �لتَّ
ْت ِنْعَمُتُه. َوَقاَل �ْبُن ُخَوْيِز َمْنَد�ٍد  ْت �َسَعاَدُتُه َوَعمَّ ا�ِض َفَقْد مَتَّ ا �لنَّ ِ َتَعاىَل َوِر�سَ ا �هللَّ َجَمَع َبنْيَ ِر�سَ
ا�َض  ْق���َوى َيُكوُن ِبُوُجوٍه، َفَو�ِج���ٌب َعَلى �ْلَع���امِلِ �أَْن ُيِعنَي �لنَّ َع���اُوُن َعَل���ى �ْلِرِّ َو�لتَّ يِف �أَْحَكاِم���ِه: َو�لتَّ
، َو�أَْن َيُكوَن �مْلُ�ْسِلُموَن  ِ َجاُع ِب�َسَجاَعِتِه يِف �َسِبي���ِل �هللَّ اِلِه، َو�ل�سُّ ِبِعْلِم���ِه َفُيَعلُِّمُه���ْم َوُيِعيُنُهُم �ْلَغِنيُّ مِبَ
ْدَناُهْم َوُهْم َيٌد َعَلى َمْن  ِتِهْم �أَ ُمَتَظاِهِريَن َكاْلَيِد �ْلَو�ِحَدِة " �مْلُوؤِْمُنوَن تتكافوؤ ِدَماوؤُُهْم َوَي�ْسَعى ِبِذمَّ
ا ُهَو َعَلْيِه)1( وبهذ� يظهر  ِه َعمَّ َرِة َل���ُه َوَردِّ ي َوَتْرِك �لنُّ�سْ �ِسَو�ُه���ْم " َوَيِج���ُب �ْلإِْعَر��ُض َعِن �مْلَُتَعدِّ
لن���ا �ملعنى �حلقيقي للتكاف���ل �لجتماعي يف �لت�سريع �لقر�آين، �ل���ذي �سمل كل مناحي �حلياة 
�لإن�سانية، فالنا�ض يف جمتمعاتهم يف حاجة لأن يتعاون بع�سهم مع بع�ض يف كل �سئون �حلياة، 
ف���اإذ� توفرت هذه �ملعاين يف �ملجتمع �مل�سلم وجت�سدت ب�س���ورة عملية �سعد �لنا�ض وعا�سو� يف 

رغد من �لعي�ض لأن �لتكافل من �أعظم �ل�سبل لعالج م�سكلة �لبطالة .

�إن �لتكاف���ل �لجتماع���ي حني يطبق ب���ني �أفر�د �ملجتمع، ترز �آث���اره �لرتبوية �لنافعة، يف 
معاجل���ة �لنفو�ض، و�إ�سالح �لقل���وب، وتهذيب �ل�سلوك و�لطب���اع، و�لإح�سا�ض بال�سعور �لأخوي 
ب���ني �جلميع، وتر�سي���خ �لتاآلف و�لتعاي�ض �ل���ودي �لآمن، و�ملعاجلة �لعملي���ة حلالت من �لفقر 

و�حلرمان، و�لعجز و�لإع�سار ، و�لتكافل ينق�سم �إىل ق�سمني: تكافل معنوي، وتكافل مادي .

ِمَناُت  ِمُنوَن َو�مْلُوؤْ �لتكاف���ل �ملعنوي: يقوم على عمل وح���دة �لأمة و�ملجتمع قال تعاىل: )َو�مْلُوؤْ
ُه���ْم �أَْوِلَياُء َبْع�ٍض ( )�لتوبة: 71( وه���ذ� توكيد على �لأخوة و�لت�سامن و�لحتاد و�لتحذير  َبْع�سُ

من �لفرقة و�لتفكك و�لتناحر، و�لتكافل �ملعنوي يتمثل يف �لأمور �لآتية:

�جلام���ع لأحكام �لقر�آن للقرطبي: 268/7، 269 و�حلديث �أخرجه �أبي د�وود يف �سننه . كتاب �لديات  باب �أيقاد   )1(
�مل�سلم بالكافر: 180/4 حديث رقم )4530( و�سححه �لألباين يف �سحيح �سنن �أبي د�وود: 3 /96.
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( )�لبقرة:  �ْسُد ِمَن �ْلَغيِّ َ �لرُّ يِن َقْد َتَبنيَّ توف���ر �حلريات كحرية �لعقيدة ) َل �إِْكَر�َه يِف �لدِّ
256( و�لإ�سالم ير�سد �لنا�ض �إىل عقيدته �ل�سمحة ويرتك لهم حرية �لبقاء على عقيدتهم .

حري���ة �ل���ذ�ت: تعني تكرمي �لإن�سان و�أن يفعل ما ي�س���اء يف حدود حرية مقيدة مبا �سرعه 
�هلل .

حري���ة �ل���ر�أي: حيث تبدي ر�أيك يف �لأم���ور كلها، و�أن جتتهد من غ���ر جتريح للنا�ض ول 
ف�سح لعور�تهم.

حرية �ملاأوى: بحيث ل يعتدى �أحد على �لإن�سان بال�سلب و�لنهب �أو �ل�سرقة �أو �ل�ستبد�د .

حري���ة �لتمل���ك: �أن يبيع �لإن�سان وي�س���رتي ويتاجر ويزرع وي�سنع دون غ����ض �أو �حتكار �أو 
تالعب بالأ�سعار مع �أد�ء حق �هلل يف �ملال .

�لتكافل �ملادي: وهو يف جممله فري�سة فر�سها �هلل على �ملجتمع �أفر�د� وحكومات، و�سنة 
�سنها لهم وترع ح�سهم عليه، وذلك يتمثل فيما يلي:

ح���ق �حلياة وذلك ب�سرورة تاأمني �حلاج���ات �ل�سرورية لالإن�سان باعتبار �ن�سانيته بغ�ض 
�لنظ���ر ع���ن دينه وعرق���ه ون�سبه و�سرف���ه ووطنه وهي: �مل���اأكل و�مللب����ض و�ملاأوى ب���اأي و�س����يلة 
َك َل َتْظَماأُ  وَع ِفيَها َوَل َتْعَرى 	•َو�أَنَّ م�س���روع���ة، و�لأ�س����ل يف ذلك قوله تع�����اىل: )  �إِنَّ َلَك �أَلَّ جَتُ
َحى ( )طه: 118، 119( �أي ل تتعر�ض للحر ول للرد، فال ت�سيبك �سم�ض �ل�سحى  ِفيَها َوَل َت�سْ

ول برد �ل�ستاء، و�أن يكون له م�سكن ياأوي �إليه )1(.

�إيج���اد �لعمل لكل مو�طن: من �لتكافل �ملادي تهيئة �لظ���روف و�إيجاد �لعمل لكل مو�طن 
لأنه من �أهم و�سائل �لك�سب، وقد هياأ �هلل �لأر�ض ليعمل فيها �لإن�سان بالزر�عة �أو �ل�سناعة �أو 
َر َلُكْم َما يِف �ْلأَْر�ِض ( )�حلج: 65( َ �َسخَّ ��ستخر�ج ما يف باطنها قال تعاىل:)    �أَمَلْ َتَر �أَنَّ �هللَّ

كفال���ة �لعاجزي���ن ب�سبب طو�رئ �لعمل، وهوؤلء ل بد من تاأمينه���م �سرعا بالأمر �لوقائي 
�ل���ذي ي�ساع���د �لعامل على �لقيام بعمله بعيد� عن �لإ�ساب���ة وتاأمينه باإيجاد ر�تب له �أو تاأهيله 

تف�سر �لكرمي �لرحمن يف تف�سر كالم �ملنان لل�سيخ عبد�لرحمن �ل�سعدي: 1 / 514    )1(
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لعمل �آخر وخر ما يو�سح ذلك ما قرره عمر بن �خلطاب وفعله خالد بن �لوليد لأهل �حلرة 
عف عن �لعمل، �أو �أ�سابته �آفة من �لآفات، �أو كان غنيا فافتقر، و�سار  م���ا ن�سه " �أميا �سيخ �سُ
�أهل���ه يت�سدق���ون عليه، ُطرحت جزيته، وعمل من بيت �ملال، هو وعياله، ما �أقام بد�ر �لهجرة 
ود�ر �لإ�س���الم، ف���اإن خرجو� �إىل غر د�ر �لهج���رة ود�ر �لإ�سالم فلي�ض عل���ى �مل�سلمني �لنفقة 

عليهم)1( 

�أل تكف���ي ه���ذه �لر�سال���ة �إىل كل �أه���ل �لأر����ض لتكون د�ست���ور� لهم يف معامل���ة �ملر�سى، 
و�لزمنى، و�أهل �لذمة، و�لعجزة، هذ� هو �لإ�سالم وهذه هي ر�سالته �خلالدة)2(

�إنَّ �لعناي���ة بالتكاف���ل �لجتماع���ي، وتطبيق���ه عمليًا، يحف���ظ �ملجتمع وينق���ذه من جلوء 
�لبع����ض �إىل طريق �لإجر�م، و�لوقوع يف مز�لق �لنحر�ف، وحما�سن �لرذيلة، و�سلوك �ل�سبل 
�مللتوي���ة للو�سول �إىل حتقيق �لهدف، مما يوؤدي �إىل خلخلة �أمن �ملجتمع، وتفككه و��سطر�به، 
و�رتفاع ن�سبة �جلرمية، فالتكافل �لجتماعي له دور مهم وفعال يف �ن�سباط �لأفر�د، وحتقيق 
�لأم���ن �لجتماعي، وتر�سي���خ �ل�ستقر�ر و�لطمئنان، وغر�ض �لقي���م �لإميانية بني جميع فئات 
�ملجتمع، وهي �لقيم �لتي حتفظ على �ملجتمع �أمنه و�سالمه، وتبث فيه روح �لإخاء، وتبعده عن 
�ل�ستغالل و�لعدو�ن، وتنقي �لنفو�ض من �لأحقاد و�لعد�و�ت وبال �سك هذ� كله يقلل بل يق�سي 

على ظاهرة �لبطالة �لتي تدمر �ملجتمعات وتفتك بها .

جمموعة �لوثائق �ل�سيا�سية يف �لعهد �لنبوي و�خلالفة �لر��سدة ملحمد حميد �هلل: �ض 219    )1(
م�سكلة �لبطالة وعالجها جلمال ح�سن �أحمد �ل�سر�حنة �ض 308 ��� 311 بت�سرف و�خت�سار    )2(
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المبحث الثالث

تفعيل دور احلق�ق املفرو�سة والتط�عية يف الأم�ال

مل يغف���ل �لإ�سالم منذ بزوغ فج���ره عن تقدمي �حللول و�لع���الج للم�سكالت �لتي تقف يف 
طري���ق تقدم �أبنائه، ومتنعهم من �مل�ساهمة يف بناء جمتمعهم �مل�سلم، وقد كان لالأمو�ل �سو�ء 
�ملفرو�س���ة �أو �لتطوعي���ة دور كبر يف حل م�سكلة �لبطالة، ولنا وقفتان عند هذه �لأمو�ل وكيف 

كانت �سببا �أ�سيال يف حل هذه �مل�سكلة �لتي كادت تع�سف باملجتمعات يف كل زمان ومكان.

ال�قفة الأوىل: احلق�ق املفرو�سة يف الأم�ال:
�أوًل: �لزك����������اة:�سرع���ت �ل���زكاة يف �ل�سن���ة �لثانية من �لهجرة، حي���ث فر�سها �هلل وفاء 
بحاج���ات �ملحتاج���ني، وحتقيقا مل�سالح �ملجتم���ع، وهي ركن م���ن �أركان �لإ�سالم فر�سها �هلل 
حق���ا يف م���ال �لغن���ي وجعلها على كل م�سل���م بالغ  �إذ� بل���غ ماله �لن�ساب وح���ال عليه �حلول، 
و�لزكاة مورد مايل �سخم حيث تعتر من �أهم مو�رد �لدخل للفقر�ء و�ملحتاجني ومن �لو�سائل 
�لهامة يف عالج م�سكلة �لبطالة �إذ� �أح�سن توزيعها و�أنفقت يف م�سارفها �لتي بينها �هلل تعاىل 
َقاِب  َف���ِة ُقُلوُبُهْم َويِف �لرِّ َدَقاُت ِلْلُفَقَر�ِء َو�مْلَ�َساِك���نِي َو�ْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َو�مْلُوؤَلَّ ���ا �ل�سَّ َ يف قول���ه:  )�إِمنَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم( )�لتوبة: 60( وتعتر  ِ َو�هللَّ ًة ِمَن �هللَّ ِبيِل َفِري�سَ ِ َو�ْبِن �ل�سَّ َو�ْلَغاِرِمنَي َويِف �َسِبيِل �هللَّ
�ل���زكاة ح���ق ولي�ض مَنة �أو تف�س���ال من �لأغنياء على �لفق���ر�ء، بل �إن �لأغني���اء �إذ� مل يوؤدوها 
عوقب���و� عل���ى ذلك، بل ويجب على ويل �لأمر �أن يح�سلها منهم بالق���وة �إن �أنكروها �أو �أبو� �أن 
يوؤدوه���ا، كم���ا فعل �أبو بكر �ل�سديق t عندما حارب مانعي �لزكاة بعد وفاة �لر�سول r حيث �إن 
�ل���زكاة تق���وم بعملية �إع���ادة توزيع للدخل فه���ذ� يقلل من حدة �لتف���اوت يف �لدخول مما يوؤثر 

ب�سكل �إيجابي على تقليل �لبطالة .

ثاني���ا: �لكفار�ت: وهي ما فر�سه �هلل تعاىل على �ملخالفني لأحكامه �ل�سرعية باأن يدفعو� 
جزء� من �أمو�لهم عند كل خمالفة، فالكفار�ت لي�ض �سدقة ول �إح�سان بل هي �إلز�مية حتمية 
وقي���ل يف تعريف �لكفارة هي عقوبة قدرها �ل�س���ارع عند �رتكاب خمالفة لأو�مر �هلل تعاىل يف 
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ح���الت خا�سة وهي ح���ق �هلل تعاىل تكفر� للذنب �لذي �رتكبه �مل�سلم وعقوبة له وزجر� لغره 
و�لكفار�ت �أنو�ع وميكن �لقاء �ل�سوء عليها باإيجاز فيما يلي:

 ُ كف���ارة �ليمني: ويق�سد باليمني هنا �ملنعقدة �لتي قال �هلل تعاىل فيها: )َل ُيوؤَ�ِخُذُكُم �هللَّ
اَرُتُه �إِْطَعاُم َع�َسَرِة َم�َساِكنَي ِمْن �أَْو�َسِط  اَن َفَكفَّ ْدُتُ �ْلأَمْيَ ا َعقَّ اِنُكْم َوَلِكْن ُيوؤَ�ِخُذُكْم مِبَ ِباللَّْغِو يِف �أمَْيَ
اَرُة  اٍم َذِلَك َكفَّ يَّ َياُم َثاَلَث���ِة �أَ ِريُر َرَقَبٍة َفَمْن مَلْ َيِجْد َف�سِ ْو ِك�ْسَوُتُه���ْم �أَْو حَتْ َم���ا ُتْطِعُم���وَن �أَْهِليُكْم �أَ
ُ َلُكْم �آَياِت���ِه َلَعلَُّكْم َت�ْسُكُروَن( )�ملائدة:  ُ �هللَّ اَنُكْم َكَذِلَك ُيَبنيِّ مْيَ اِنُك���ْم �إَِذ� َحَلْفُتْم َو�ْحَفُظ���و� �أَ �أَمْيَ

89( فاحلانث باخليار بني �لإطعام و�لك�سوة و�لعتق فاإن مل ي�ستطع ف�سيام ثالثة �أيام .

كف���ارة �لظهار: وهذه �لكفارة جتب على من ظاهر من زوجته قائال لها: �أنت علي كظهر 
�أم���ي فت�سب���ح �لزوجة حمرمة عليه حتى يكفر عن ظهاره وذل���ك تاأديبا له لعدم �سون ل�سانه، 
ِذي���َن ُيَظاِهُروَن  و��ستهانت���ه بحق���وق �لزوجية، وكفارة �لظهار بينه���ا �هلل تعاىل يف قوله: ) َو�لَّ
ا  ُ مِبَ ا َذِلُكْم ُتوَعُظوَن ِبِه َو�هللَّ ِم���ْن ِن�َساِئِهْم ُثمَّ يُعوُدوَن مِلَا َقاُلو� َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْب���ِل �أَْن َيَتَما�سَّ
���ا َفَمْن مَلْ َي�ْسَتِطْع  َياُم �َسْهَرْي���ِن ُمَتَتاِبَعنْيِ ِمْن َقْبِل �أَْن َيَتَما�سَّ َتْعَمُل���وَن َخِبٌر 	•َفَم���ْن مَلْ َيِجْد َف�سِ
ِ َوِلْلَكاِفِريَن َعَذ�ٌب �أَِليٌم  (  ِ َوَر�ُسوِلِه َوِتْلَك ُح���ُدوُد �هللَّ نَي ِم�ْسِكيًنا َذِلَك ِلُتوؤِْمُنو� ِباهللَّ َفاإِْطَع���اُم �ِستِّ
)�ملجادل���ة: 3، 4( ويالحظ من ن�ض �لآية �أن �لكف���ارة جاءت هنا على �لرتتيب فيبد�أ بتحرير 
�لرقب���ة فاإن مل يجد فعليه �سيام �سهرين متتابع���ني فاإن مل ي�ستطع فعليه �إطعام �ستني م�سكينا 

لكل م�سكني مد�ن مبد �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص .
كفارة �لتمتع: ويق�سد بها من �أدى �لعمرة يف �أ�سهر �حلج ثم حتلل منها ثم �أحرم باحلج 
جِّ َفَما  َع ِباْلُعْم���َرِة �إِىَل �حْلَ تَّ ِمْنُتْم َفَمْن مَتَ َذ� �أَ فه���ذ� ه���و �ملتمتع ويف هذ� يقول �هلل تعاىل: )   َف���اإِ
جِّ َو�َسْبَع���ٍة �إَِذ� َرَجْعُتْم ِتْلَك َع�َسَرٌة  اٍم يِف �حْلَ َياُم َثاَلَثِة �أَيَّ ��ْسَتْي�َس���َر ِمَن �ْلَهْدِي َفَم���ْن مَلْ َيِجْد َف�سِ
َكاِمَل���ٌة( )�لبق���رة:196( ويف هذه �لكفارة م�ساهمة و��سح���ة وفعالة يف عالج م�سكلة �لبطالة، 
خا�س���ة �أن تل���ك �لذبائح �أ�سبحت تذبح ب�سورة منظمة �إذ ل تتعر����ض �إىل �لتعفن و�لتلف كما 
كان يح���دث يف �ملا�س���ي، كما �أن �لكثر من تلك  �لذبائح  �أ�سبحت ت�سل �إىل بيوت �لفقر�ء يف 

�لبالد �لإ�سالمية عن طريق �سحنها �إليهم بعد مو�سم �حلج من كل عام .

ِذيَن �آَمُنو�  كفارة قتل �ل�سيد يف �حلج: وهذه �لكفارة قررها �هلل تعاىل بقوله: )    َيا �أَيَُّها �لَّ
َعِم َيْحُكُم ِبِه َذَو�  ًد� َفَجَز�ٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن �لنَّ ْيَد َو�أَْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن َقَتَلُه ِمْنُكْم ُمَتَعمِّ َل َتْقُتُلو� �ل�سَّ
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َياًما ِلَيُذوَق َوَباَل �أَْمِرِه(  ���اَرٌة َطَعاُم َم�َساِكنَي �أَْو َعْدُل َذِلَك �سِ َع���ْدٍل ِمْنُكْم َهْدًيا َباِلَغ �ْلَكْعَبِة �أَْو َكفَّ
)�ملائ���دة:95( ومن خ���الل �لآية يتبني �أن �لكف���ارة يف �ل�سيد �أثناء �لإحر�م ت���دور بني �أ�سياء 
ثالث���ة: �إم���ا هديا ي�ساق �إىل �لكعبة ث���م يذبح يف �حلرم ويت�سدق به عل���ى �لفقر�ء و�مل�ساكني، 
�أو طعام���ا يت�سدق ب���ه على فقر�ء �حلرم، �أو ي�سوم عن كل مد م���ن �لطعام يوما وهكذ� جند 
للفقر�ء و�مل�ساكني من هذه �لكفارة حظا و�فر� يخفف من بوؤ�سهم وحرمانهم، فالقاتل لل�سيد 
�سو�ء �ساق هديا �إىل �لكعبة ثم ذبحها، �أم ت�سدق بقيمة ذلك مال �أو طعاما فاإن ذلك عائد يف 

�لنهاية �إىل �لفقر�ء و�مل�ساكني مما ي�ساهم م�ساهمة فاعلة يف عالج م�سكلة �لبطالة .
كفارة �جلماع يف نهار رم�سان: وهذه �لكفارة جتب على من و�قع زوجته يف نهار رم�سان 
وكفارت���ه على �لرتتي���ب: عتق رقبة، فاإن مل ي�ستطع ف�سيام �سهري���ن متتابعني، فاإن مل ي�ستطع 
فاإطع���ام �ست���ني م�سكينا، و�أ�سل هذه �لكف���ارة ما ثبت يف �ل�سنة �ملطهرة م���ن حديث �لأعر�بي 
�ل���ذي و�قع زوجته يف نهار رم�سان فع���ن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه -   قال: �أتى �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
رج���ل فقال هلك���ت قال: ومل ؟ قال: وقعت على �أهلي يف رم�سان ق���ال: فاأعتق رقبة، قال: لي�ض 
عندي رقبة، قال: ف�سم �سهرين متتابعني، قال: ل �أ�ستطيع قال: فاأطعم �ستني م�سكينا قال: ل 
�أجد، فاأتى �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بعرق فيه متر فقال: �أين �ل�سائل؟ قال هاأنذ�، قال: تت�سدق بهذ�، قال: 
عل���ى �أحوج منا يا ر�سول �هلل؟ و�لذي بعثك باحلق ما بني لبتيها �أهل بيت �أحوج منا، ف�سحك 

�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى بدت �أنيابه، فاأنتم �إذن ")1(   
ومن خالل �حلديث عن �لكفار�ت وما ي�ستجلب منها من �أمو�ل ت�سب �أغلبها يف م�سلحة 
�لفق���ر�ء وذلك كله يوؤدي �إىل �لت���و�زن �لجتماعي �ل�سليم �لذي يحق���ق �لرخاء وبذلك ين�سئ 
جمتم���ع �لكفاية و�لعدل و�مل�ساو�ة و�لذي ل يتحقق �إل يف ظ���ل �لتطبيق �لكامل لت�سريعات �هلل 

�سبحانه . 
ثالث���ا: �لنذور: و�لنذر هو �لتز�م قربة غر لزم���ة يف �أ�سل �ل�سرع بلفظ ي�سعر بذلك مثل 
�أن يق���ول �مل���رء: هلل عل���ي �أن �أت�سدق مببلغ ك���ذ�، �أو �إذ� �سفى �هلل مري�س���ي فعلي �سيام ثالثة 
�أي���ام ونحو ذل���ك)2( و�لنذر م�س���روع يف �لكتاب و�ل�سنة قال تع���اىل: )    َوَما �أَْنَفْقُت���ْم ِمْن َنَفَقٍة 
���اٍر( )�لبقرة: 270( وقال ر�سول �هلل  امِلِنَي ِمْن �أَْن�سَ َ َيْعَلُمُه َوَما ِللظَّ �أَْو َن���َذْرُتْ ِمْن َنْذٍر َف���اإِنَّ �هللَّ

�أخرجه �لإمام �لبخاري يف �سحيحه يف كتاب �لنفقات باب نفقة �ملع�سر على �أهله: 3 / 428 حديث رقم )5368(    )1(
فقه �ل�سنة لالأ�ستاذ �ل�سيد �سابق: 3 / 33     )2(
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ه «)1( فالفقر�ء لهم  َ َفال َيْع�سِ َي �هللَّ َ َفْلُيِطْعُه، َوَمْن َن���َذَر �أَْن َيْع�سِ ملسو هيلع هللا ىلص »  َم���ْن َن���َذَر �أَْن ُيِطيَع �هللَّ
ن�سي���ب م���ن هذه �لنذور، وبالإ�ساف���ة �إىل �لدور �لبارز �لذي ت�ساهم �لن���ذور يف عالج م�سكلة 
�لبطال���ة فاإنها �أي�سا تخلق جو� هادئا مفعم���ا باحلب و�لحرت�م بني �لناذر و�لفقر مما يوؤدي 
�إىل توطي���د �لعالق���ات �لجتماعية بني �أفر�د �ملجتمع و�لذي يحقق ب���دوره �لأمن و�لكفاية بعد 

�خلوف و�حلاجة  و�لكفاف .

ر�بع���ا: زكاة  �لفط���ر: وهي و�جب م���ايل فر�سه �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص على كل ف���رد من �مل�سلمني 
�سغ���ر� �أو كب���ر� ذكر� �أو �نثى ح���ر� �أو عبد� و�حلكم���ة من م�سروعيتها بينه���ا �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف 
َفِث َوُطْعَمًة  اِئِم ِمْن �للَّْغِو َو�لرَّ ِ r َزَكاَة �ْلِفْطِر ُطْهَرًة ِلل�سَّ ا�ٍض َقاَل َفَر�َض َر�ُسوُل �هللَّ حديث �ْبِن َعبَّ
َدَقٌة ِمْن  اَلِة َفِهَي �سَ �َها َبْعَد �ل�سَّ اَلِة َفِهَي َزَكاٌة َمْقُبوَلٌة َوَم���ْن �أَدَّ �َها َقْبَل �ل�سَّ ِلْلَم�َساِك���نِي َم���ْن �أَدَّ
َدَق���ات )2( فاحلديث يبني �أن زكاة �لفطر �سرعت ل�سببني: �أحدهما: يتعلق بال�سائم �لذي  �ل�سَّ
ل يخل���و �سيام���ه من �أن يكون �ساب���ه �سائب من رف���ث يف �لكالم ولغو يف �لق���ول ف�سرعت هذه 
�ل���زكاة لتطهر �مل�سلم مما �ساب نف�سه �أو عل���ق ب�سيامه من لغو ورفث و�لثاين: �لتخفيف من 
بوؤ����ض �لفق���ر�ء و�سقاء �ملحرومني يف يوم �لعي���د خا�سة �أن �أف�سل �أوقاته���ا �آخر �سهر رم�سان، 
و�حلكم���ة م���ن تاأخر �ل���زكاة �إىل ذلك �لوقت لإغن���اء �لفقر�ء يوم �لعي���د بتمكينهم من تلبية 

�حتياجاتهم .

خام�س���ا �لأ�ساحي و�له���دي: و�لأ�سحية: ه���ي �لذبيحة �لتي �سرعه���ا �هلل �سبحانه تقربا 
َك  لِّ ِلَربِّ �إلي���ه و�إحي���اء ل�سنة �إبر�هيم وقد ثبت م�سروعيتها بالقر�آن و�ل�سن���ة قال تعاىل: )  َف�سَ
َو�ْنَح���ْر( )�لكوث���ر: 2( وقد ثب���ت �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  �سحى بكب�سني �أملح���ني �أقرنني فعن �أن�ض بن 
مال���ك  - ر�س���ي �هلل عنه -  قال: �سحى ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص بكب�س���ني �أملحني �أقرنني قال: ور�أيته 

يذبحهما بيده ور�أيته و��سعا قدمه على �سفاحهما و�سمى وكر " )3(

و�لهدي: هو ما يهدى من �لَنَعم  �إىل �حلرم تقربا �إىل �هلل تعاىل وهو ل يكون �إل من �لنعم 

�أخرج���ه �لإم���ام �لبخ���اري يف �سحيحه يف كتاب �لأميان و�لن���ذور  باب �لنذر فيما ل ميل���ك ويف مع�سية: 229/4   )1(
حديث رقم )6700(.     

�س���نن �أب���ي د�وود يف �سننه يف كتاب �لزكاة، باب �سدقة �لفط���ر: 179/2 حديث رقم )1609( وح�سنه �لألباين يف   )2(
�سحيح �سنن �أبي د�وود: 447/1 

�أخرجه �لإمام م�سلم يف �سحيحه يف كتاب �لأ�ساحي  باب ذبح �لأ�ساحي بيده: 4 / 7حديث رقم )55(  )3(
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كالإبل و�لبقر و�لغنم �لذكر منها و�لأنثى و�حلكمة بارزة من �لهدي وهي ما يعود على �لفقر�ء 
بالنف���ع .ففي �له���دي �إطعام �لبائ�ض و�لفقر و�لقانع و�ملعرت )1( وذل���ك يف قوله:  ) َفُكُلو� ِمْنَها 

َو�أَْطِعُمو� �ْلَباِئ�َض �ْلَفِقَر( )�حلج :28 (

ال�قفة الثانية: احلق�ق التط�عية  يف الأم�ال:
�أول: �ل�سدق���ات: وهي باب عظيم من �أبو�ب �خلر، وطريق و��سع من بني طرقه �لكثرة 
يقب���ل �ملرء عليها طو�عية من نف�سه ل يدفعه �إىل �لب���ذل و�لعطاء و�لر و�لإح�سان �إل �ل�سمر 
�حل���ي، و�ل�سدقات درب من دروب �خل����ر�ت �لتي حث �هلل �إىل �مل�س���ارعة و�ل�س����تباق �إليها 
ِقنَي  دِّ �ِت( )�لبق���رة :148( وقال يف مو�سع �آخ���ر: )    �إِنَّ �مْلُ�سَّ ْرَ حي���ث ق���ال: ) َفا�ْسَتِبُقو� �خْلَ
اَعُف َلُهْم َوَلُهْم �أَْجٌر َكِرمٌي( )�حلديد:18 ( وتعظيما  ا َح�َسًنا ُي�سَ َ َقْر�سً و� �هللَّ َقاِت َو�أَْقَر�سُ دِّ َو�مْلُ�سَّ
لأمر �ل�سدقة وترغيبا بها وحثا عليها فقد �أ�سند �هلل �سبحانه وتعاىل �أخذ �ل�سدقة �إىل نف�سه 
َدَقاِت( )�لتوبة :104( يقول  ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَياأُْخُذ �ل�سَّ َ ُهَو َيْقَبُل �لتَّ فق���ال: ) �أمََلْ َيْعَلُمو� �أَنَّ �هللَّ
َدَقاِت  ُخُذ �ل�سَّ ْوَبَة َع���ْن ِعَباِدِه َوَياأْ َ ُهَو َيْقَبُل �لتَّ نَّ �هللَّ �حلاف���ظ �بن كثر: وقول���ه: )  �أمََلْ َيْعَلُمو� �أَ
(  ه���ذ� تهييج �إىل �لتوبة و�ل�سدقة �للتني كل منها يحطُّ �لذنوب وميح�سها وميحقها، و�أخر 
تع���اىل �أن كل م���ن تاب �إليه تاب عليه، وم���ن ت�سدق ب�سدقة من ك�سب ح���الل فاإن �هلل تعاىل 
يتقبله���ا بيمينه فربيها ل�ساحبها، حتى ت�سر �لتمرة مثل �أحد. كما جاء بذلك �حلديث عن 
�لقا�س���م بن حمم���د �أنه �سمع �أبا هريرة يق���ول: قال ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: "�إن �هلل يقبل �ل�سدقة 
وياأخذه���ا بيمينه فربيها لأحدكم، كما يربي �أحدكم مهره، حتى �إن �للقمة لَت�سر مثل �أحد" 
ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَياأُْخُذ  َ ُهَو َيْقَبُل �لتَّ )2(  وت�سديق ذلك يف كتاب �هلل، عز وجل ) �أمََلْ َيْعَلُمو� �أَنَّ �هللَّ

َدَقاِت( )�لبقرة: 276(   َبا َوُيْرِبي �ل�سَّ ُ �لرِّ َحُق �هللَّ َدَقاِت( )�لتوبة :104( " وقوله: )مَيْ �ل�سَّ

ثانيا: �لهبات: وعرفها �لعلماء باأنها: عقد �سريح يت�سرف مبقت�ساه �لو�هب يف ماله دون 

�لبائ�ض: �سديد �لفقر، و�لقانع: �لفقر �لذي يتعفف عن �ل�سوؤ�ل، و�ملعرت: �لفقر �لذي يتعر�ض ليعطى منها. ينظر   )1(
�ملخت�س���ر يف �لتف�سر ����� مركز تف�سر للدر��سات �لقر�آنية �ض 335، 336 �ململك���ة �لعربية �ل�سعودية �� �لريا�ض ط 

�لثانية 1436ه 2014م.
�أخرج���ه �لإم���ام �لرتم���ذي يف �سننه يف كتاب �لزكاة باب ما جاء يف ف�سل �ل�سدق���ة: 3 / 41 حديث رقم  )662(   )2(
وقال عقبه: هذ� حديث ح�سن �سحيح .و�سححه �ل�سيخ �لألباين ينظر �سحيح �سنن �لرتمذي: 351/1 حديث رقم 

)661(
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عو����ض، �أو هي متليك عني ب���ال �سرط عو�ض )1( و�حل�سول على �مل���ال عن طريق �لهبة طريق 
م�سروع �أحله �هلل تعاىل للموهوب له و�أباح له �لت�سرف بالهبة كيفما رغب كما لو كان حا�سال 
عليه���ا بكده و�سعيه و�جتهاده، و�لهبة و�سيلة من و�سائل عالج �لبطالة خا�سة �إذ� كان �ملوهوب 
له �ملال فقر� يعاين من �لبوؤ�ض و�لقلة و�حلرمان، وقد دل �لقر�آن �لكرمي على م�سروعية �لهبة 
ْن ِطْبَ َلُكْم َع���ْن �َسْيٍء ِمْنُه َنْف�ًسا َفُكُلوُه  ُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفاإِ �َساَء �سَ حي���ث قال �سبحان���ه: ) َو�آُتو� �لنِّ
َهِنيًئ���ا َمِريًئا ( )�لن�ساء: 4( دلت �لآية �لكرمية على �أنه يجوز للزوجة �أن تهب �سد�قها لبعلها 
بك���ر� كانت �أم ثيبا وبه قال جمهور �لعلم���اء)2( ويجب �أن تخرج �لهبة من يد �لو�هب عن طيب 
نف�ض وقناعة كي ل يرت�جع �لو�هب عنها، لأن �لرت�جع عن �لهبة فيه حرج و�أذى للموهوب له، 
وقد حذر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك ونفر منه حيث قال: " �لعائد يف هبته كالكلب يقيء ثم يعود يف 
قيئه )3( فالهبات لها �أثر عظيم يف ن�سر �لألفة و�ملحبة و�سد �حلاجات، كما تعد عامال م�ساعد� 
للتخفي���ف م���ن �سقاء �لفقر�ء وبوؤ�سهم حي���ث يتحول �لفقر بها �أحيان���ا �إىل غني �أو ينتقل من 
مرحل���ة �لعدم و�لعوز و�حلاجة �إىل حد �لكفاية بحيث ي�سبح يف غنى عن �سوؤ�ل �لنا�ض وطرق 

�أبو�بهم )4( .

ثالث���ا: كفال���ة �لأغنياء لالأق���ارب �لفقر�ء: �ملت�سف���ح يف كتاب �هلل يجد �أن���ه حث �مل�سلم 
عل���ى �لإنفاق عل���ى �أقرب �لنا�ض �إليه كالو�لدين ومن يليهما من �لأقارب حيث هم �أوىل �لنا�ض 
بال���ر و�لإح�سان لأنه �أعل���م �لنا�ض باأحو�لهم، و�أ�سفق �خللق عليهم و�أر�أفهم به ويف ذلك يقول 
َفِلْلَو�ِلَدْيِن َو�ْلأَْقَرِبنَي( )�لبقرة : 215(  ْنَفْقُتْم ِمْن َخْرٍ �سبحانه: )َي�ْساأَُلوَنَك َماَذ� ُيْنِفُقوَن ُقْل َما �أَ
ُم���وِح َوَكاَن �َسْيًخا َكِبًر� َهِرًما، َوُهَو �لَِّذي ُقِتَل  ع���ن �ب���ن عبا�ض �أن �لآية نزلت عن َعْمِرو ْبِن �جْلَ
ُعَها َفَنَزَلْت َهِذِه �ْلآَيُة)5(...  َيْوَم �أُُحٍد َوِعْنَدُه َماٌل َعِظيٌم، َفَقاَل: َماَذ� ُنْنِفُق ِمْن �أَْمَو�ِلَنا َو�أَْيَن َن�سَ

�مل���ر�ث و�لو�سي���ة و�لهب���ة يف �ل�سريع���ة �لإ�سالمية و�لقانون لب���در�ن �أبو �لعين���ني بدر�ن ����ض 216 ط د�ر �لوفاء   )1(
بالقاهرة 1389ه 1969م .

�جلامع لأحكام �لقر�آن للقرطبي: 6 / 45.  )2(
�أخرج���ه �لبخ���اري يف �سحيحه يف كتاب �لهبة وف�سلها و�لتحري�ض عليها باب هبة �لرجل لمر�أته و�ملر�أة لزوجها:   )3(

233/2 حديث رقم )2587(.
ع���الج م�سكلة �لفقر در��سة قر�آني���ة مو�سوعية د عبد�ل�سالم حمد�ن �للوح ود حممود ها�سم عنر جملة �جلامعة   )4(

�لإ�سالمية �ملجلد �ل�سابع ع�سر �ض 338، 339 �لعدد �لأول يناير 2009
لب���اب �لنق���ول يف �أ�سباب �لن���زول للحافظ جالل �لدين �ل�سيوط���ي: �ض 41 ط موؤ�س�سة �لكت���ب �لثقافية ط �لأويل   )5(

1422ه 2002م .
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ُهَما َكامْلُْخِرِج َلُه ِمَن �ْلَعَدِم  َم �ْلَو�ِلَدْيِن، َوَذِلَك ِلأَنَّ ِتيَب يِف �ْلإِْنَفاِق، َفَقدَّ ْ ُه َتَعاىَل َر�َعى �لرتَّ �ْعَلْم �أَنَّ
ْعِف، َفَكاَن �إِْنَعاُمُهَما  اِل �لَِّذي َكاَن يِف َغاَيِة �ل�سَّ َياُه يِف �حْلَ �إِىَل �ْلُوُج���وِد يِف َع���امَلِ �ْلأَ�ْسَباِب، ُثمَّ َربَّ
اُه  لَّ �إِيَّ ِهَما َعَلْي���ِه، َوِلَذِلَك َقاَل َتَعاىَل:)َوَق�سى َربَُّك �أَلَّ َتْعُبُدو� �إِ ْعَظَم ِمْن �إِْنَعاِم َغْرِ َعَل���ى �ِلْبِن �أَ
ِ َتَعاىَل �َسْيٌء  ُه َلْي�َض َبْعَد ِرَعاَيِة َحقِّ �هللَّ َوِباْلو�ِلَدْيِن �إِْح�َساًنا( )�ْلإِ�ْسَر�ِء: 23( َوِفيِه �إِ�َساَرٌة �إِىَل �أَنَّ
ْن�َساَن من �لعدم �إىل �لوجود  َ َتَعاىَل ُهَو �لَِّذي �أَْخَرَج �ْلإِ �أَْوَج���ُب ِم���ْن ِرَعاَيِة َحقِّ �ْلَو�ِلَدْيِن، ِلأَنَّ �هللَّ
اِهَرِة، َفَثَبَت  يف �حلقيقة، و�لولد�ن ُهَما �للََّذ�ِن �أَْخَرَجاُه �إِىَل َعامَلِ �ْلُوُجوِد يِف َعامَلِ �ْلأَ�ْسَباِب �لظَّ
ُقوِق، ُثمَّ  ِهَما يِف ِرَعاَيِة �حْلُ ِهَما َفِلَهَذ� �أَْوَجَب َتْقِدمَيُهَما َعَلى َغْرِ ُهَم���ا �أَْعَظُم ِمْن َحقِّ َغْرِ �أَنَّ َحقَّ
اِلِح َجِميِع  �سَ ِكُنُه �أَْن َيُقوَم مِبَ َبُب ِفيِه �أَنَّ �ْلإِْن�َساَن َل مُيْ ْقَرِبنَي، َو�ل�سَّ َذَك���َر َتَعاىَل َبْعَد �ْلَو�ِلَدْي���ِن �ْلأَ
ٍح، َو�ْلُقَر�َبُة  ِجيُح َل ُبدَّ َلُه ِم���ْن ُمَرجِّ ْ َح �ْلَبْع�َض َعَل���ى �ْلَبْع�ِض، َو�لرتَّ ْن ُيَرجِّ �ْلُفَق���َر�ِء، َب���ْل َل ُبدَّ َو�أَ
ُة �مْلَُخاَلَطِة، َو�مْلَُخاَلَطُة �َسَبٌب  ِجيِح ِمْن ُوُجوٍه �أََحُدَها: �أَنَّ �ْلَقَر�َبَة َمِظنَّ ْ ُل���ُح �أَْن َتُكوَن �َسَبًبا ِللرتَّ َت�سْ
اَلُع  ا َو�ْلآَخ���ُر َفِقًر� َكاَن �طِّ ���اَلِع ُكلِّ َو�ِح���ٍد ِمْنُهْم َعَلى َحاِل �ْلآَخِر، َف���اإَِذ� َكاَن �أََحُدُهَما َغِنيًّ ِلطِّ
َو�ِمِل َعَلى �ْلإِْنَفاِق  ، َوَذِلَك ِمْن �أَْقَوى �حْلَ اَلُع �ْلَغِنيِّ َعَل���ى �ْلَفِقِر �أََتَّ ، َو�طِّ �ْلَفِق���ِر َعَلى �ْلَغِنيِّ �أََتَّ
ِه  َئٌة يِف َحقِّ ِه َوَذِلَك َعاٌر َو�َسيِّ ُجوِع �إِىَل َغْرِ ُه َلْو مَلْ ُيَر�ِع َجاِنَب �ْلَفِقِر، �ْحَتاَج �ْلَفِقُر ِللرُّ َوَثاِنيَها: �أَنَّ
َرى  نَّ َقِريَب �ْلإِْن�َساِن َجاٍر جَمْ ْف�ِض َوَثاِلُثَها: �أَ َرِر َعِن �لنَّ ِه���ْم َدْفًعا ِل�سَّ احِلِ �سَ َل مِبَ ْن َيَتَكفَّ َف���اْلأَْوىَل �أَ
َبِب َكاَن �ْلإِْنَفاُق َعَلى  ، َفِلَهَذ� �ل�سَّ ْنَفاِق َعَلى �ْلَغْرِ ْوىَل ِم���َن �ْلإِ ْف�ِض �أَ ���ْزِء ِمْنُه َو�ْلإِْنَفاُق َعَلى �لنَّ �جْلُ
�ْلَقِريِب �أَْوىَل ِمَن �ْلإِْنَفاِق َعَلى �ْلَبِعيِد)1( كما �سمى �هلل تعاىل حق �لفقر�ء خر�، وحكم بالفالح 
ِبيِل َذِلَك َخْرٌ  ُه َو�مْلِ�ْسِكنَي َو�ْبَن �ل�سَّ و�لفوز ملن �أدى ذلك �حلق قال تعاىل: ) َفاآِت َذ� �ْلُقْرَبى َحقَّ
 I َو�أُوَلِئَك ُهُم �مْلُْفِلُحوَن( )�لروم: 38( قال �لإمام �ل�سوكاين: �أ�سار �هلل ِ ِللَِّذيَن ُيِريُدوَن َوْجَه �هللَّ
�إىل ما ينبغي من مو��ساة �لقر�بة، و�أهل �حلاجات ممن ب�سط �هلل له يف رزقه، فقال: "  َفَئاِت 
ُه  " و�خلطاب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص و�أمته �أ�سوته، �أو لكل مكلف له مال و�سع �هلل به عليه،  َذ� �لقربى َحقَّ
وق���دم �لإح�سان �إىل �لقر�بة لأن خر �ل�سدقة ما كان على قريب، فهو �سدقة م�ساعفة و�سلة 

رحم مرغب فيها)2( .

وجدي���ر بالذك���ر �أن كفالة �لغني لقريبه �لفقر ل تعني جم���رد �سدقة من �ل�سدقات بني 

مفاتيح �لغيب للفخر �لدين �لر�زي: 6 / 383، 384 بت�سرف  )1(
فتح �لقدير لل�سوكاين: 4 / 226  )2(
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�حل���ني و�حل���ني �لآخر لكن �لكفالة هن���ا لها مفهوم �أو�س���ع و�أ�سمل هي �أن يتعاه���ده ب�سدقاته 
و�أمو�ل���ه و�أن ي���د�وم على بره و�إح�سانه، و�أن يقوم على تلبية حاجاته وذلك بتخ�سي�ض ن�سيب 
معل���وم له يغنيه عن �س���وؤ�ل �لنا�ض، فالغني هو �أوىل �لنا�ض بالإح�س���ان لقريبه �لفقر و�أعطف 

�لنا�ض عليه و�أكتمهم ل�سره .

ر�بع���ا: كفال���ة �ليتامى: �ليتامى جم���ع يتيم وهو من �لنا�ض من فقد �أب���اه قبل �سن �لبلوغ، 
وه���ي �ل�س���ن �لتي ي�ستغني فيها عن كفالته، ويف عرف �لفقه���اء من مات �أبوه وهو �سغر فمتى 
بل���غ ز�ل يتم���ه، �إل �إذ� بلغ �سفيها فاإنه يكون يف حكم �ليتي���م ول يز�ل عنه �حلجر)1( وقد �هتم 
�لقر�آن �لكرمي �هتماما بالغا باليتيم فاأمر بكفالته و�لإح�سان �إليه و�متدح �لبارين به �ملطعمني 
ِه ِم�ْسِكيًنا َوَيِتيًما  َع���اَم َعَلى ُحبِّ ل���ه رغم قلة �لطعام بني �أيديهم فقال �سبحانه: ) َوُيْطِعُموَن �لطَّ
َو�أَ�ِس���ًر�  ( )�لإن�س���ان: 8( و�أمر �هلل بعبادته ونهى عن �لإ�س���ر�ك معه غره ثم �أمر بالإح�سان 
َ َوَل ُت�ْسِرُكو� ِبِه �َسْيًئا َوِباْلَو�ِلَدْيِن  �إىل �لو�لدين وبذي �لقربى و�ليتامى قال تعاىل: ) َو�ْعُبُدو� �هللَّ
�إِْح�َساًن���ا َوِب���ِذي �ْلُقْرَب���ى َو�ْلَيَتاَمى ...   ( )�لن�ساء: 36( �ليتيم بحاج���ة �إىل من يعوله ويرعاه، 
و�إذ� ق�س���ا �أبن���اء �ملجتمع علي���ه وحرموه �لعطف و�لرحم���ة ومنعوه �ملحبة و�مل���ودة وتركوه نهبا 
للفقر و�حلاجة ف�سيق�سو� على جمتمعه ومتتلئ نف�سه باحلقد و�لكر�هية، وقد يلجاأ �إىل �مل�ساألة 
و�لت�س���ول يف �لطرقات وي�سبح نقطة �سعف يف �ملجتمع، ومنظر� ي�سوء �لناظرين وو�سمة عار 

يف جبني �لأغنياء من �مل�سلمني)2( .

وق���د ح���ث �هلل تعاىل على رعاي���ة �ليتم؛ لأنه جزء م���ن قوة �لأمة، وعن�س���ر من عنا�سر 
�لأ�س���رة �مل�سلم���ة و�ملجتمع �مل�سلم. ق���ال تعاىل: )وي�ساألونك عن �ليتام���ى قل �إ�سالح لهم خر 
و�إن تخالطوه���م فاإخو�نك���م و�هلل يعلم �ملف�سد م���ن �مل�سلح ( )�لبق���رة: 220( و�أمر �سبحانه 
باإكر�مه���م، ونهى عن قهره���م و�إذلل نفو�سهم، حتى ل ينفرو� مم���ن حولهم ، ويحقدو� على 
جمتمعه���م ويعادوه قال تعاىل: )فاأما �ليتيم فال تقه���ر( )�ل�سحى: 9( و�عتر �لذين مينعون 
�ليتي���م من حقه �أو يدفعونه �حتقارً� وزجرً� �أو ي�ستعلون عل���ى جانبه �ل�سعيف ت�سلطًا و�متهانًا 

تف�سر �ملنار لالأ�ستاذ  حممد ر�سيد ر�سا: 4 / 278  )1(
ينظ���ر رعاية �ليتام���ى و�ل�سعفاء يف �لإ�سالم ملحمد �سوقي حممد ن�سار: ����ض 13،14 ر�سالة دكتور�ه �سنة 1399ه   )2(

1979م.
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�عتره���م ممن يك���ذب بعدل �هلل وي�ستخف بجز�ئه يف �ليوم �لآخر. ق���ال �سبحانه )     �أر�أيت 
�لذي يك���ذب بالدين فذلك �لذي يدع �ليتيم( )�ملاعون:1، 2( وهكذ� جعل �لإ�سالم بر �ليتيم 
وح�س���ن تربيته و�لقيام على �سوؤونه من معامل �لإميان �لكامل، وبو�أ فاعل ذلك مكانة عالية يف 
اَبِة َو�ْلُو�ْسَطى")1( بَّ ِة َهَكَذ� َو�أَ�َساَر ِبال�سَّ نَّ جنات �لنعيم، قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  " �أََنا َوَكاِفُل �ْلَيِتيِم ِفى �جْلَ

�أخرجه �لإمام �لبخاري يف �سحيحه يف كتاب �لطالق باب �للعان: 3 / 413 حديث رقم )5304(       )1(
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المبحث الرابع

دور امل�سجد يف معاجلة البطالة يف �س�ء القراآن الكرمي

للم�سجد منزل���ة عظيمة يف �لإ�سالم، ومز�يا جمة، فهو حمر�ب للعبادة، ومدر�سة للعلم، 
ون���دوة ل���الأدب، وهو م�سحة لالأرو�ح كم���ا هو م�سفى لالأبد�ن، وقد جع���ل �لل�ه للم�ساجد قدرً� 
ومكانة، وكفاها فخرً� �� ما جاء ب�ساأنها يف �لقر�آن �لكرمي �� قول �لل�ه جال وعال: )َو�أَنَّ �مْلَ�َساِجَد 
َح���ًد�( )�جلن: 18( وبني �لل����ه �سبحانه وتعاىل لعب���اده �أن �مل�ساجد  ِ �أَ ِ َف���اَل َتْدُع���و� َم���َع �هللَّ هلِلَّ
مكان لعبادت���ه وحده، و�لعرت�ف باألوهيته وربوبيته، فال يج���وز �للتجاء و�لتوجه و�لدعاء �إل 
ا  َ ل���ه �سبحان���ه وتعاىل.. وقد م���دح �لل�ه جل وعال �أولئ���ك �لذين يعمرون �مل�ساج���د بقوله: )�إِمنَّ
 َ لَّ �هللَّ َكاَة َومَلْ َيْخ�َض �إِ الَة َو�آَت���ى �لزَّ ِ َو�ْلَيْوِم �ْلآِخِر َو�أََقاَم �ل�سَّ ِ َم���ْن �آَمَن ِباهللَّ َيْعُم���ُر َم�َساِجَد �هللَّ
ْن َيُكوُنو� ِمَن �مْلُْهَتِديَن( )�لتوبة: 18(  ويف بيوت �لل�ه ترى �ملوؤمنني خ�سعًا �سجدً�  َفَع�َسى �أُوَلِئَك �أَ

ي�سبحون بحمد �لل�ه، ل ت�سغلهم هموم �لدنيا وما فيها.

علم���ًا �أن دور �مل�سج���د مل يكن حم�سورً� عند �أد�ء �لعب���اد�ت، بل كان له �� كما هو معروف 
تاريخي���ًا ����� دور �سيا�سي، وثقايف، و�جتماعي، وتنظيمي، وق�سائ���ي، فامل�سجد يربي �أبناء �لأمة 
�لإ�سالمية على روح �جلماعة و�لحتاد، و�أنه مبثابة موؤمتر م�سغر لطرح م�ساكل �لأمة، و�إيجاد 

�حللول لها، وغر ذلك من �لأدو�ر �لفعالة.)1(

كان �مل�سج���د يف �س���در �لإ�سالم ويف �لقرون �لتي تلته ي���وؤدي خدمات عدة، بالإ�سافة �إىل 
تاأدي���ة �لعباد�ت، فكان ي���وؤدي دور �أرقى �جلامعات من ناحية تخريج �لقادة �ملحنكني و�لعلماء 
�لأف���ذ�ذ، و�أ�سح���اب �ملهن و�لكف���اء�ت، وكذلك كان يق���وم بدور �مل�س���ايف يف معاجلة �ملر�سى 
و�ملعاق���ني، ويقوم بدور �جلمعي���ات �خلرية جلمع �لترعات و�ل�سدق���ات للفقر�ء و�مل�ساكني، 

دور �مل�سج���د يف حتقي���ق مفهوم �لأمن �لجتماعي �أد / عبد �لكرمي ب���ن �سنيتان �لعمري  ورقة عمل مقدمة لندوة   )1(
�ملجتمع و�لأمن �ملنعقدة بكلية �مللك فهد �لأمنية بالريا�ض يف 2/21 / 1425ه�: �ملوقع �للكرتوين: 

http://www.alajman.ws/vb/showthread.php
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وكذلك يقوم بدور �لكلية �حلربية و�لأركان و�لت�سنيع �لع�سكري، لتخريج �جلنود و�جلرن�لت، 
وكذل���ك يقوم بدور مر�ك���ز �ل�سباب من ناحية �لتوجي���ه و�لتقومي و�لإر�س���اد، وبث روح �ملحبة 
و�لألف���ة، وجم���ع �لكلم���ة، و�لتعاون على �ل���ر و�لتقوى، و�لأم���ر باملعروف و�لنه���ي عن �ملنكر، 
وكذلك يق���وم بتكوين �لأ�سر، وتربية �لأطفال و�لن�سىء، كما يقوم برعاية �ل�سوؤون �لجتماعية 
م���ن جميع �لنو�حي، وكان مبثابة ملجاأ ومالذ ملن ل مكان له ول د�ر، فيجد فيه �مل�سلم �ملطعم 
و�مل�س���رب، وهك���ذ� �أدى �مل�سجد يف �لقرن �لأول و�لذي تاله خدمات كثرة؛ ل ي�ستطيع �أن يقوم 
بها يف وقتنا �حلا�سر �إل جهات متخ�س�سة وموؤ�س�سات عدة، لذلك فال عجب �أن يبد�أ �لر�سول 
علي���ه �ل�سالة و�ل�سالم �أوًل ����� عند و�سوله �إىل )بني عمرو بن عوف( عند هجرته �إىل �ملدينة 
����� ببناء م�سجد قباء، وهو �مل�سج���د �لذي �أ�سار �لل�ه �إليه جلت قدرته وتباركت �أ�سماوؤه يف قوله: 
 ُ ُرو� َو�هللَّ ْن َيَتَطهَّ ِل َيْوٍم �أََحقُّ �أَْن َتُقوَم فيه ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن �أَ ����ضَ َعَلى �لتَّْقَوى ِمْن �أَوَّ )مَلَ�ْسِج���ٌد �أُ�سِّ

ِريَن( )�لتوبة: 108()1( هِّ ُيِحبُّ �مْلُطَّ

و�مل�سج���د يعمل على تر�سيخ مب���د�أ �لتكافل �لجتماعي في�ساهم يف عالج م�سكلة �لبطالة، 
وذل���ك من خالل �ل���دور �لذي يقوم به �إمام �مل�سجد وخطيب �مل�سج���د و�أ�سرة �مل�سجد، وميكن 
لإم���ام �مل�سجد وخطيب���ه �أن يقوم بدوٍر حيوي لتحقي���ق �لرت�بط �لأخوي، ودع���م �أجو�ء �لأمن 
و�ل�سالمة، و�سيانة �ملجتمع م���ن دو�عي �لأنانية و�لتع�سف، لإيجاد جمتمع فا�سل متعاون، من 
خ���الل حّثه �مل�سلني على �لقيام بتوطيد �لعالقة بينه���م، و جت�سيد نظام �لتكافل �لجتماعي، 
و�سعور كل م�سلم مب�سوؤوليته نحو جمتمعه، فيعمل كل فرد على تعميق معاين �لأخوة �لإميانية، 
بتب���ادل م�ساعر �ملحبة و�لود، وت�سفية �لنفو�ض من �ل�سحناء، وتنقيتها من �لعد�وة و�لبغ�ساء، 
و�سع���ي كل ع�س���و لدفع مظاه���ر �ل�سخرية و�لحتق���ار، و�لعمل عل���ى فك �ل�سائق���ات وتفريج 
�لكرب���ات، بالب���ذل و�لإنفاق، وتفق���د �ملحتاجني من �أبن���اء �حلي و�لترع له���م، و�لعطف على 
�ملعوزين و�ملعدمني، و�لنظر يف �أحو�ل �ملر�سى و�ملعاقني، و�لرحمة بهم، ومّد يد �لعون لأولئك 
�لذي���ن ع�سته���م �أنياب �لفق���ر، و�أ�سابتهم �لفاق���ة، و�لعناية مبن يحتاج���ون �إىل رعاية مادية 

ومعنوية.

�ملرجع �ل�سابق .  )1(
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     كم���ا �أن �إم���ام �مل�سج���د ي�ستطيع -مبا يحظى به من ثق���ة- �أن ي�ستقطب �لأثرياء وذوي 
�لي�س���ار من �أبناء �حلي، ليكونو� م�س���در متويٍل لإخو�نهم �ملحتاجني، للتخفيف من معاناتهم، 
وم�ساعدته���م مب���ا �أنعم �هلل عليهم من �مل���ال، و�سّد حاجات �لفقر�ء، وب�س���ط �أيديهم لالإنفاق 
على �لعجزة و�لأيامى، و�ملكلوم���ني و�ليتامى، و�لعاجزين عن �لتك�سب و�لعمل، و�لتخفيف من 
�آلمهم، كلُّ ذلك من �أجل �إقامة ج�سور من �لرحمة و�لر�أفة مع �أفر�د �ملجتمع، �لذين �أدت بهم 
�لظ���روف �ملعي�سية �إىل �لو�س���ول �إىل هذه �حلالة، و�إ�سباعهم و�إكفائه���م و�نت�سالهم من مذلة 

�ل�سوؤ�ل ومهانته وهذ� كله ي�ساعد يف �لق�ساء على �لبطالة

ولق���د جع���ل �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص �مل�سجد مبثابة مكت���ب للخدم���ات �لجتماعية وجم���ع �لترعات 
ا  ِبيِه، َقاَل: ُكنَّ ومعاون���ة �ملحتاج���ني ���� �إىل جانب �أد�ء �ل�سالة فيه ���� فَعِن �مْلُْنِذِر ْبِن َجِريٍر، َعْن �أَ
ِو �ْلَعَباِء،  َماِر �أَ َتاِب���ي �لنِّ َه���اِر، َقاَل َفَجاَءُه َقْوٌم ُحَفاٌة ُعَر�ٌة جُمْ ْدِر �لنَّ ِعْن���َد َر�ُسوِل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص يِف �سَ
َر َوْجُه َر�ُسوِل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص مِلَا َر�أَى  ���َر َفَتَمعَّ َر، َبْل ُكلُُّهْم ِمْن ُم�سَ ُتُهْم ِمْن ُم�سَ ُيوِف، َعامَّ ���ِدي �ل�سُّ ُمَتَقلِّ
لَّى ُث���مَّ َخَطَب َفَقاَل: ) َيا �أَيَُّها  َن َو�أََقاَم، َف�سَ ِبِه���ْم ِم���َن �ْلَفاَقِة، َفَدَخَل ُثمَّ َخ���َرَج، َفاأََمَر ِباَلًل َفاأَذَّ
ُكُم �لَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍض َو�ِحَدٍة ( )�لن�ساء: 1(  �إِىَل �آِخِر �ْلآَيِة، ) �إِنَّ �هلَل َكاَن  ُقو� َربَّ ا�ُض �تَّ �لنَّ
ُقو� �هلَل (  َمْت ِلَغٍد َو�تَّ ُقو� �هلَل َوْلَتْنُظْر َنْف�ٌض َما َقدَّ �ْسِر: ) �تَّ َعَلْيُكْم َرِقيًبا     ( َو�ْلآَيَة �لَِّتي يِف �حْلَ
ِرِه  اِع مَتْ ِه، ِمْن �سَ اِع ُبرِّ َق َرُجٌل ِمْن ِديَناِرِه، ِمْن ِدْرَهِمِه، ِمْن َثْوِبِه، ِمْن �سَ دَّ )�حل�س���ر: 18( » َت�سَ
ُه َتْعِجُز َعْنَها، َبْل  ٍة َكاَدْت َكفُّ رَّ اِر ِب�سُ َرٍة « َقاَل: َفَجاَء َرُجٌل ِمَن �ْلأَْن�سَ ���ى َق���اَل - َوَلْو ِب�ِسقِّ مَتْ - َحتَّ
ا�ُض، َحتَّى َر�أَْيُت َكْوَمنْيِ ِمْن َطَعاٍم َوِثَياٍب، َحتَّى َر�أَْيُت َوْجَه َر�ُسوِل  َق���ْد َعَجَزْت، َقاَل: ُث���مَّ َتَتاَبَع �لنَّ

ُه ُمْذَهَبٌة )1( �هلِل r َيَتَهلَُّل، َكاأَنَّ

ويبدو لنا من �حلادثة �ل�سابقة مدى تاأثر �خلطبة �لتي �ألقاها �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يف �مل�سلمني 
و�لتي يهيب فيها بامل�سلمني �لترع وم�ساعدة �ملحتاجني، ومل يتاأخر �أحد يف تقدمي ما جتود به 
نف�س���ه ��ستجاب���ة ملطلب �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ومل تكن هذه �خلطب���ة �إل و�حدة من خطب مثيلة لها يف 

�لتاأثر و�ل�ستجابة يف خمتلف �سئون �حلياة �لجتماعية و�لدينية و�لأخالقية .

�أخرج���ه �لإم���ام م�سلم يف �سحيحه يف كتاب �لزكاة ب���اب �حلث على �ل�سدقة ولو ب�سق مت���رة �أو كلمة طيبة و�أنها   )1(
حجاب من �لنار: 2 / 704 حديث رقم )1017(.
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ولئن كانت �ملوؤ�س�سات �لجتماعية "�ليوم" تبذل ق�سارى جهدها لالهتمام بالفئات �لتي 
حتت���اج �إىل �لرعاي���ة و�لعناية �لجتماعية من �ملعوقني و�لفق���ر�ء و�ملعوزين و�ملر�سى و�لغرباء 
و�ليتام���ى ممثلة يف دور �لرعاية �لجتماعية فاإننا نرى �مل�سجد �لنبوي قبيل خم�سة ع�سر قرنًا 
م���ن �لزمان كان يقوم به���ذ� �لدور على �أكمل وجه، كما كان م�سج���د �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يقوم مقام 
... �جلمعي���ات �خلرية يف جم���ع �لزكاة و�ل�سدقات م���ن �ملو�سرين و�ملنفق���ني وتوزيعها على 
م�ستحقيه���ا من �لفقر�ء و�مل�ساكني وغرهم من م�سارف �ل���زكاة.)1( ولقد وجدت يف �مل�سجد 
�لنبوي ويف موؤخرته على وجه �لتحديد "�ل�سفة" ياأوي �إليها �لغرباء و�ملعدمون ويجدون فيها 
�لطعام و�ل�سر�ب و�لك�ساء و�ملبيت كما كانت �ل�سفة هذه مكانًا لإقامة �لذين حب�سو� �أنف�سهم 
لطل���ب �لعلم .)2( وحديث �أهل �ل�سفة ومدى حاجتهم ووقوف �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بجو�رهم و�إمد�دهم 
باملاأكل و�مل�سرب و�حلاجة و�إحاطتهم باحلماية و�لرعاية م�سهور يف �سحيح �لإمام �لبخاري)3(

من خالل ما �سبق يت�سح لنا �لدور �لجتماعي �لذي كان يقوم به �مل�سجد باعتباره جزءً� 
م���ن دوره �لرتب���وي يف �ملجتم���ع �لإ�سالمي، كما يت�س���ح لنا �أن هذ� �لدور �س���ار جنبًا �إىل جنب 

وباتز�ن بديع مع �لأدو�ر �لرتبوية �لأخرى �لتي كان يقوم بها �مل�سجد يف �ملجتمع �لإ�سالمي.

ويف �لنهاية �أقول: �إن �مل�سجد جزء مهم من مكونات �ملجتمع �مل�سلم ول يوؤدي هذ� �ملجتمع 
وظيفت���ه يف �حلي���اة �إل بامل�ساج���د، و�إذ� �أ�سبح �مل�سجد على نحو ما ذكرن���ا وعلى ما كان عليه 
يف �لعه���د �لنب���وي فاإن �ملتوقع بل �لأكيد �أن تكون حال �ملجتم���ع �مل�سلم كله على �لنحو �لأح�سن 
و�ل�س���ورة �لأكمل، و�إذ� كانت �لأمة �لإ�سالمية ت�سكو �لآن من �نحر�ف �ل�سباب فيها عن جادة 
�لإ�سالم ف���اإن عودة هوؤلء �ل�سباب �إىل �جلادة وتربيتهم على �لأخالق �لإ�سالمية �ل�سوية �إمنا 
يب���د�أ من �مل�سجد و�إذ� كان لالأمة �لإ�سالمي���ة م�سكالت تعرت�سها وعلى ر�أ�سها م�سكلة �لبطالة 
فاإن �أ�سلوب �لتغلب على هذه �مل�سكالت �إمنا يبد�أ من �مل�سجد، و�أكرر و�أذكر �أن �أول عمل و�أهم 

دور �مل�سجد يف �لتنمية �ملهنية و�لعلمية   د . �أنور ن�سار جامعة �لقد�ض �ملفتوحة �ملوقع �للكرتوين:  )1(
 http://islamport.com/w/amm/Web
»كان �أهل �ل�سفة نا�سًا من �أ�سحاب ر�سول �هلل   ل منازل لهم، فكانو� ينامون على عهد ر�سول �هلل  يف �مل�سجد،   )2(

ويظلون فيه، ما لهم ماأوى غره« �لطبقات �لكرى لبن �سعد: 1/ 219.
ينظر �سحيح �لإمام �لبخاري كتاب �لرقاق باب كيف كان عي�ض �لنبي  و�أ�سحابه وتخليهم عن �لدنيا:  4  / 182،   )3(

183 حديث رقم )6452( .
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عم���ل ق���ام به ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يف �ملدين���ة بعد �أن �نتقل �إليه���ا و�أ�س�ض فيه���ا �أول دولة �إ�سالمية 
عرفتها �لب�سرية هو بناء �مل�سجد ومنه كان �لنطالق .

الخاتمــــــــــــــــــة

�حلم���د هلل �لذي بنعمته تت���م �ل�ساحلات، �أنزل �لقر�آن �ِسرع���ة وِمنهاجًا، وتف�سياًل لكِل 
�س���يء، و�ل�س���الة و�ل�سالم عل���ى �لنبي �لأمي حمم���د r �لذي يتل���و على عب���اده �ملوؤمنني �آياته 
ويزكيهم ويعلمهم �لكتاب و�حلكمة، وعلى �آله و�أ�سحابه و�لتابعني لهم باإح�سان �إىل يوم �لدين 

.  �أما بع������د:

من �أهم �مل�سكالت �لتي يعاين منها �لعامل �ليوم يف هذ� �لع�سر و�أكرثها ظهورً�، و�أ�سدها 
خط���رً� على �لأمة، وعلى كيانها �لجتماعي و�لقت�سادي و�ل�سيا�سي و�لأمني: م�سكلة �لبطالة، 
و�لقر�آن �لكرمي تعر�ض لهذه �مل�سكلة وو�سع لها �لعالج  �ملنا�سب لكل ع�سر ويف كل م�سر، ومن 
خالل بحثي �ملتو��سع )عالج �لبطالة يف �سوء �لقر�آن �لكرمي ��� در��سة مو�سوعية( �أذكر �أهم 

�لنتائج و�لتو�سيات �لتي تو�سلت �إليها :

اأول: اأهم نتائج البحث:
و�سع و�سائ���ل وقائية لتجنب هذه �مل�سكلة �لعميقة �لتي توؤرق �ملجتمعات �لإ�سالمية يف كل 

زمان ومكان .

�لدع���وة �إيل �لعمل و�ل�سعي على �ل���رزق و�أنه عبادة تكفر بها �لذن���وب، و�لتاأ�سي يف ذلك 
بالأنبياء عليهم �ل�سالم .

للتكافل �لجتماعي بني �أفر�د �ملجتمع �آثاره �لرتبوية �لنافعة يف معاجلة �لنفو�ض و�إ�سالح 
�لقل���وب وتهذيب �ل�سلوك و�لطب���اع وتر�سيخ �لتاآلف و�لتعاي�ض �لودي �لآم���ن و�ملعاجلة �لعملية 

مل�سكلة �لبطالة .
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لتفعي���ل دور �حلق���وق �ملفرو�سة و�لتطوعية يف �لأمو�ل دور كب���ر يف حل م�سكلة �لبطالة، 
وذلك من خالل ��ستغالل هذه �لأمو�ل وتوظيفها فيما يعود على �ملجتمع �لإ�سالمي كله وخا�سة 

على �لفقر�ء منهم و�ملحتاجني باخلر و�لنفع .

للم�سج���د دور كب���ر ومنزلة عظيم���ة يف �لإ�سالم، وله دور فع���ال يف �لق�ساء على ظاهرة 
�لبطال���ة حي���ث يربي �أبناء �لأم���ة �لإ�سالمية على روح �جلماعة و�لحت���اد، وهو مبثابة �ملوؤمتر 
�مل�سغر لطرح م�ساكل �لأمة و�إيجاد حلول لها، لذ� كان �أول عمل و�أهم عمل قام به ر�سول �هلل 

ملسو هيلع هللا ىلص يف �ملدينة بعد هجرته  �إليها بناء �مل�سجد ومنه كان �لنطالق .
ثانيا: اأهم الت��سيات:

ح فيها �لَبون �ل�سا�ِسع بني معاجلة �مل�سرع �� �سبحانه وتعاىل ��  عقد ندو�ت وموؤمتر�ت ُيو�سَ
لبع����ض �مل�سكالت كالبطالة وبني �ملعاجلة �لب�سرية �لو�سعية ليظهر �لفرق بني معاجلة �خلالق 

َقْوٍم ُيوِقُنوَن()�ملائدة: 50(. ِ ُحْكًما لِّ و�ملخلوق و�سدق �هلل �لقائل: )َوَمْن �أَْح�َسُن ِمَن �هللَّ

تكثي���ف �جلهود من �لأف���ر�د و�جلماعات بل و�لدول للق�ساء عل���ى م�سكلة �لبطالة وذلك 
بتوفر فر�ض عمل حقيقية �أمام كل قادر ور�غب فيه  .

�حلر�ض على تعليم �لأبناء بع�ض �حلرف �أ�سوة بالأنبياء �� عليهم �ل�سالة و�ل�سالم ��� حتى 
لو مل يعملو� بها .

�إن�ساء هيئ���ة عليا ملعاجلة �لبطالة ت�سم �لوز�ر�ت و�أه���ل �خلرة و�لخت�سا�ض و�جلهات 
ذ�ت �لعالقة مب�سكلة �لبطالة لو�سع �حللول مو�سع �لتنفيذ .

ويف �لنهاي���ة ن�س���األ �هلل تعاىل �أن ينفعنا مبا كتبنا، وينفع ب���ه �مل�سلمني، و�أن ياأخذ بنا �إىل 
طري���ق �خلر و�ل�سالح، و�أن يجعل���ه خال�سًا لوجهه �لكرمي، وهو ح�سب���ي ونعم �لوكيل، و�آخر 

دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني. و�سلى �هلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني
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�ملعارف بالريا�ض  �لطبعة �لأويل 1417 ه�  1997 م

�سحي���ح �س���نن �بي د�ود ملحمد نا�سر �لدي���ن �لألب���اين)ت 1420 ه(  ط مكتبة �ملعارف . 19
للن�سر و�لتوزيع �� �لريا�ض �� �لطبعة �لأويل 1419 ه� 1998 م

�لطبق���ات �لك���رى ملحمد بن �سعد ب���ن منيع �لزهري )ت 230ه����( حتقيق علي حممد . 20
عمر، ط مكتبة �خلاجني – �لقاهرة ط  �لأوىل، 2001 م

ظاهرة �لبطالة يف �لأردن، وز�رة �لعمل �لأردنية  �سنة 1980. 21
فت���ح �لقدير �جلامع بني فني �لرو�ي���ة و�لدر�ية من علم �لتف�سر لل�سيخ حممد بن علي . 22
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ب���ن حممد �ل�س���وكاين )ت 1250 ه( ط د�ر �لفك���ر للطباعة و�لن�س���ر و�لتوزيع 1430 ه 
1983 م.

فق���ه �ل�سن���ة لل�سيخ �ل�سيد �ساب���ق )ت1420 ه( ط د�ر �لكتاب �لعربي ط �لأوىل 1391 ه . 23
1971 م  

قامو�ض �مل�سطلحات �لقت�سادية يف �حل�سارة �لإ�سالمية ملحمد عمارة ط د�ر �ل�سروق . 24
بروت 1993م

لب���اب �لتاأوي���ل يف مع���اين �لتنزيل لع���الء �لدين علي ب���ن حممد �أبو �حل�س���ن �ملعروف . 25
باخلازن )ت: 741ه�(  ط د�ر �لفكر بروت / لبنان - 1399  ه� /1979 م

لباب �لنقول يف �أ�سباب �لنزول للحافظ جالل �لدين �ل�سيوطي )ت911 ه( ط موؤ�س�سة . 26
�لكتب �لثقافية ط �لأويل 1422 ه 2002 م

جمموعة �لوثائق �ل�سيا�سي���ة يف �لعهد �لنبوي و�خلالفة �لر��سدة ملحمد حميد �هلل: ط . 27
د�ر �لنفائ�ض 1407 ه 1987 م   

حما�س���ن �لتاأويل ملحمد جمال �لدين بن قا�سم �حلالق �لقا�سمي )ت 1332ه�( حتقيق  . 28
حممد با�سل عيون �ل�سود ط د�ر �لكتب �لعلمية – بروت ط �لأوىل  1418 ه�

�ملخت�س���ر يف �لتف�س���ر �� مركز تف�سر للدر��سات �لقر�آنية  �ململك���ة �لعربية �ل�سعودية �� . 29
�لريا�ض ط �لثانية 1436 ه 2014 م

م�سكلة �لبطالة وعالجها بني �لفقه و�لقانون جلمال ح�سن �أحمد �ل�سر�حنة  ط �ليمامة . 30
للطباعة و�لن�سر �� دم�سق �� بروت ط �لأوىل 1420 ه 2000 م

م�سكلة �لعطالة لعمر حممد علي حممد  ن�سر �ملجل�ض �لقومي للبحوث �ل�سود�ن 1974م.. 31
�ملعج���م �ملفهر�ض لألفاظ �لقر�آن �لك���رمي ملحمد فوؤ�د عبد�لباقي ط د�ر �لفكر للطباعة . 32

و�لن�سر و�لتوزيع 1406 ��� 1986 م
مفاتي���ح �لغيب لأبي عب���د �هلل حممد بن عمر �لر�زي �مللقب بفخ���ر �لدين �لر�زي )ت . 33

606ه�( ط د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بروت ط �لثالثة - 1420 ه�
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منظمة �لعمل �لعربي مكتب �لعمل �لفرعي، موؤمتر �لعمل �لعام، �لدورة 71 لعام 1985  . 34
�ملو�سوعة �لقت�سادية د/ ر��سد �لر�وي  ن�سر د�ر �ل�سروق بجدة 1399 ه. 35
�مل���ر�ث و�لو�سية و�لهبة يف �ل�سريعة �لإ�سالمية و�لقانون لبدر�ن �أبو �لعينني بدر�ن ط . 36

د�ر �لوفاء بالقاهرة 1389 ه 1969 م
نظ���رة �لإ�س���الم �إىل �أزم���ات وم�س���اكل �لقت�ساد �لو�سع���ي د / ح�س���ني �سحاته جملة . 37

�لقت�ساد �لإ�سالمي دبي �لعدد 33 �ض 29 �سعبان 1404ه
) م�اقع اإلكرتونية  (

دور �مل�سج���د يف حتقيق مفهوم �لأمن �لجتماعي �أ.د/ عبد �لكرمي بن �سنيتان �لعمري  . 38
ورق���ة عمل مقدمة لندوة �ملجتمع و�لأمن �ملنعقدة بكلية �مللك فهد �لأمنية بالريا�ض يف 

2/21 / 1425ه�: �ملوقع �للكرتوين: 
http://www.alajman.ws/vb/showthread.php

دور �مل�سجد يف �لتنمية �ملهنية و�لعلمية د . �أنور ن�سار جامعة �لقد�ض �ملفتوحة ��� �ملوقع . 39
�للكرتوين:  

 http://islamport.com/w/amm/Web
دور �مل�سج���د يف مكافح���ة �لفق���ر و�لبطال���ة  �أد / �إ�سماعي���ل �سعي���د ر�س���و�ن ������ �ملوقع . 40

�للكرتوين:
 http://www.riyadhalelm.com
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 عبري بنت م�سبب بن حممد بن اأحمد اآل جعال الأحمري
عبر بنت م�سبب بن حممد بن �أحمد �آل جعال �لأحمري.ال������������������������س�����������������������م
�أبها- 1406/7/18ه�م��ك��ان امل��ي��الد وت��اري��خ��ه
ماج�ستر يف �لتف�سر وعلوم �لقر�ن امل����������ؤه���������ل ال���ع���ل���م���ي
عليه احل�������س����ل  – ق�سم �لكتاب و�ل�سنة- م���ك���ان  – كلي���ة �لدعوة و�أ�س���ول �لدين 

جامعة �أم �لقرى/ مبكة �ملكرمة عام 1435ه.
حما�سر بجامعة تبوك.ال������درج������ة ال��ع��ل��م��ي��ة
العام العلمي  �لدر��سات �لإ�سالمية.التخ�س�ص 
�لتف�سر وعلوم �لقر�آن.التخ�س�ص العلمي الدقيق
باحث���ة يف �لتف�س���ر وعل���وم �لق���ر�آن- مرحل���ة �لدكت���ور�ة ال�������ع�������م�������ل احل����������ايل

-بجامعة �أم �لقرى.
حما�سره بق�سم �لدر��سات �لإ�سالمية -بجامعة تبوك- 

�لعف���ة يف �سوء �لق���ر�آن �لكرمي- �سم���ن مو�سوعة �لتف�سر الإن��������ت��������اج ال���ع���ل���م���ي
�ملو�سوعي- مقبول للن�سر لدى مركز تف�سر. 

�لتنا�س���ق �ملو�سوع���ي يف �سورة �لنج���م - در��سة مو�سوعية 
ر�سالة ماج�ستر.

رحم���ة �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص باأعد�ئه-در��سة قر�آني���ة، من�سور لدى 
�ملوؤمتر �لدويل عن �لرحمة يف �لإ�سالم.

�لعنو�ن: �ململكة �لعربية �ل�سعودية � مكة �ملكرمة. حاليًاال��������������ع��������������ن���������������ان
 abeeranor23@hotmail.com:لريد �لإلكرتوين�
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�س�ز بني الزوجني )درا�سة قراآنية( النُّ

بحث مقدم اإىل
امل�ؤمتر الدويل القراآين الأول لت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج الدرا�سات املعا�سرة

والذي تعقده كلية ال�سريعة واأ�س�ل الدين – جامعة امللك خالد – اأبها – اململكة 
العربية ال�سع�دية

اإعداد
أ. عبير مشبب محمد أحمد آل جعال األحمري
ماج�ستري يف التف�سري وعل�م القراآن من كلية الدع�ة واأ�س�ل الدين

جامعة اأم القرى
حما�سره يف ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية

جامعة تب�ك-  كلية الرتبية والآداب –
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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلم���د هلل �لذي �أن���زل على عبده �لكتاب، تب�سرة وذك���رى لأوىل �لألباب، وجعل �حلمد 
فاحتة �أ�سر�ره، وخامتة ت�ساريفه و�أقد�ره، و�ل�سالة و�ل�سالم �لأمتان على من �أنار �هلل ببعثته 

�مل�سالك و�لب�سائر، وعلى �آله و�سحابته �أويل �لنهى و�لأحالم.
 اأما بعد:

فال ريب �أّن ق�سايا �لأ�سرة و�لع�سرة بني �لزوجني من �لق�سايا �لّهامة و�حل�ّسا�سة، ول �سك 
يف ذلك وقد حظيت هذه �لق�سية بالعناية و�لرعاية يف �لكتاب �لعزيز ويف �ل�سّنة �ملطهرة، حتى 
�سارت �أمور �لب�سرية بعامة وق�سايا �لأ�سرة بخا�سة يف ن�سابها �ل�سحيح وو�سعها �مل�ستقيم.

وم���ن تلك �لق�سايا �حل�ّسا�سة يف �ساأن �لأ�سرة و�لع�سرة ب���ني �لزوجني م�ساألة �لنُّ�سوز بني 
�لزوجني، هذه �مل�ساألة �لهامة �لتي جاء عالجها �لناجع و��سحًا بّينًا يف كتاب �هلل و�سّنة ر�سوله 

ملسو هيلع هللا ىلص.
وله���ذ� ف���اإن �حلياة �لزوجي���ة �لقائمة على �أ�سا����ض من �لتقوى هلل ومر�ع���اة ما يجب من 
�حلقوق وح�سن �لع�سرة بني �لزوجني، لهي حياة �ل�سعادة و�ملودة، حياة �لرحمة و�لألفة و�ملحبة، 
و�إن �لإخ���الل به���ذ� �ملبد�أ لهو �ل�سبب يف �سوء �لع�سرة وزرع �لفرقة و�لنفرة بني �لزوجني، ومن 

مظاهر �سوء �لعالقة �لزوجية ما ي�سمى بالن�سوز.

اأهمية امل��س�ع و�سبب اختياره:
مل���ا كان ه���ذ� �لأمر - �لن�س���وز - من �أ�سب���اب ف�ساد �لع�س���رة، وزرع �لفتن���ة و�لعد�وة بني 

�لزوجني، بل رمبا تعاظم �لأمر فاأو�سلها �إىل هدم �لبيوت �لتي حث �لإ�سالم على رعايتها.

خلط���ورة هذ� �لأمر و�أثره على حياة �لزوجني �أن���زل �هلل بيانه وعالجه يف كتابه �لكرمي، 
ويف �سنة ر�سولهملسو هيلع هللا ىلص.
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اأهداف البحث:
حتديد مفهوم �لّن�سوز ومر�دفاته يف �ل�سياق �لقر�آين.

در��سة �لأ�سباب �لتي تدفع �أحد �لزوجني للن�سوز، و�أمار�ت وقوعه.
�لوقوف على �ملعاجلة �ل�سرعية حلل �خلالف �لزوجي يف �سوء �لقر�آن �لكرمي.

خطة البحث:
�س�ز بني الزوجني مفه�مه. املبحث الأول: النُّ

• �ملطلب �لأول: �ملعنى �للغوي و�ل�سطالحي.	
• �ملطلب �لثاين: �لنُّ�سوز يف �ل�ستعمال �لقر�آين.	
• �ملطلب �لثالث: �لألفاظ ذ�ت �ل�سلة.	

�س�ز بني الزوجني اأماراته واأ�سبابه. املبحث الثاين: النُّ
• �ملطلب �لأول: �أمار�ت �لنُّ�سوز بني �لزوجني.	
• �ملطلب �لثاين: �أ�سباب �لنُّ�سوز بني �لزوجني.	

�س�ز بني الزوجني عالجه. املبحث الثالث: النُّ
• �ملطلب �لأول: عالج ن�سوز �لزوج.	
• �ملطلب �لثاين: عالج ن�سوز �لزوجة.	
• �ملطلب �لثالث: عالج ن�سوز �لزوجني.	

منهج البحث: 
وفي���ه �سرت بحول �هلل متبعة �ملنه���ج �ل�ستقر�ئي �ل�ستنباطي، بد�ي���ة بجمع �لآيات �لتي 
حتدث���ت ع���ن �لّن�سوز وت�سنيفه���ا ت�سنيفًا مو�سوعي���ًا، ثم بتعريف م�سطلح���ات هذ� �لبحث، 

و��ستخر�ج �أقو�ل �ملف�سرين و�لفقهاء فيما يخ�ض �ملو�سوع.
 وقد م�سيت يف كتابته وفق املنهج العلمي الآتي:
جمع �لآيات �لتي لها عالقة بعناوين هذ� �لبحث.

�للتز�م مبنهجي���ة �لبحث يف �لتف�سر �ملو�سوعي، و�لبعد ع���ن �ل�سعيف و�لإ�سر�ئيليات، 
وربط �لقر�آن �لكرمي بالو�قع.
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ع���زو �لآيات وترقيمه���ا؛ بذكر ��سم �ل�سورة مع رقم �لآي���ة وو�سعها بني قو�سني وذلك بعد 
نهاية �لآية �ملنقولة، هكذ� )�لبقرة: 5(.

تخري���ج �لأحادي���ث �لو�ردة يف �لبحث، ونقل �أقو�ل �لعلم���اء يف �حلكم عليها ت�سحيحًا �أو 
ت�سعيفًا؛ �إذ� كان �حلديث يف غر �ل�سحيحني من غر تو�سع.

تزويد �لبحث بالفهار�ض �لآتية: فهر�ض �مل�سادر و�ملر�جع، وفهر�ض �ملو�سوعات.

ا و�أن  و�هلل �لرحم���ن �لرحي���م �أ�ساأل �أن يجعل ه���ذ� �لبحث عماًل �ساحًلا ولوجه���ه خال�سً
يكت���ب ل���ه �لقبول و�لنفع، ويغف���ر يل ما كان به من زل���ل �أو تق�سر، ويجزي كل م���ن �سّوبه �أو 

ن�سحني فيه خر �جلز�ء �إنه ويل ذلك و�لقادر عليه. 
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المبحث األول

�س�ز بني الزوجني مفه�مه النُّ

�لن�س���وز حالة من حالت �لختالف بني �لرجل وزوجته، وقد تطرق �إليها �ل�سارع �حلكيم 
وو�س���ع �آليات حلل هذ� �لن���ز�ع. لئال ل تتفكك �لرو�بط �لأ�سرية؛ من �أجل �لو�سول لغاية نبيلة 

كرمية ت�سمن ��ستقر�ر �حلياة �لزوجية.

المطلب األول: المعنى اللغوي واالصطالحي للنشوز.

   يتناول هذ� �ملطلب �حلديث عن معنى �لن�سوز يف �للغة، وعند �أهل �ل�سطالح؛ من �أجل 
�لو�سول �إىل �لأحكام �ل�سرعية �لتي تبنى عليه.

تعري���ف �لن�س���وز لغة: م�سدر َن�َسَز، ْيِن�ُس���ُز، ب�سم �ل�سني وك�سرها، وه���و �ملنت �ملرتفع من 
ا ما �رتفع عن �لو�دي �إىل �لأر����ض، ولي�ض بالغليظ، و�جلمع: �أن�ساز ون�سوز،  �لأر����ض، وهو �أي�سً
وق���ال بع�سهم: جمع �لن�سز ن�سوز، وجمع �لن�سز: �أن�ساز ون�ساز)1(، ون�سزت �ملر�أة تن�سز ن�سوًز�؛ 

وه���ي نا�س���ز �إذ� ��ستع�ست على بعلها و�أبغ�سته، ويف �لتنزي���ل: ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            
چ  چ  چ  چ )�لن�س���اء: 34(، ون�سز عليها زوجها: �إذ� �سربها وجفاها)2(، قال تعاىل: 

ٿٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   چ 
ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ )�لن�ساء: 
128(. ويتع���دى �لن�سوز بالهم���زة فيقال: �أن�سز عظام �مليت �إن�س���اًز� �إذ� رفعها �إىل مو��سعها، 

ورك���ب بع�سها على بع����ض، ومنه قول���ه تع���اىل: چ ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  
وئ   ەئ   ەئ     ائ   ىائ   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

معجم لغة �لفقهاء، قلعجي وقنيبي )�ض: 480(، ل�سان �لعرب، �بن منظور )417/5(.  )1(
مقايي����ض �للغ���ة، �بن فار����ض )431/5(، �ملحيط يف �للغ���ة، �ل�ساحب ب���ن عب���اد )287/7(، �لقامو�ض �ملحيط،   )2(

�لفروز�آبادى )�ض: 527(، �أني�ض �لفقهاء يف تعريفات �لألفاظ �ملتد�ولة بني �لفقهاء، �لقونوي )�ض: 57(.



893

اأ. عبري م�صبب حممد اأحمد اآل جعال الأحمرياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  
جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ                 جب  حب   چ) �لبق���رة: 259(. ويطلق �لن�سوز على �لنهو�ض �إىل �ل�سيء 

بق���وة، ومنه قول���ه تع���اىل: چ ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  
مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج  
مج   چ ) �ملجادل���ة: 11( ويق���ال للد�ب���ة: ن�سزة �إذ� مل يك���د ي�ستقر �لر�كب عليه���ا ول �ل�سرج 
عل���ى ظهرها)1(، وقد عرَّ �بن فار�ض عن �أ�سل هذه �لكلمة بقوله: "�لنون و�ل�سني و�لز�ء �أ�سل 
�سحي���ح يدل على �رتفاع وعلو")2(. و�أ�سل �لن�سوز يف �للغة: �لتكر و�لرتفاع، ومنه قيل للمكان 
�ملرتفع من �لأر�ض: ُن�سز. وقيل: �أ�سله �لنزعاج، و�لعد�وة، وقيل: �لبغ�ض و�لع�سيان. و�سميت 

�ملر�أة �لعا�سية: نا�سًز� ملا فيها من �لرتفاع و�لعلو عن طاعة زوجها)3(.

وعن���د �لرج���وع �إىل �ملعاجم �لتي ُتعنى بذك���ر هذ� �مل�سطلح و�سبط���ه يف �للغة �تَّ�سح �أن 
معناه يدور حول معان عدة: منها: �ل�ستعالء و�لتعايل و�لرتفاع، �لع�سيان، �لمتناع، و�لتمرد، 

ُبّو، و�لتعدي، و�لتكر، و�لتباعد. و�خلروج عن �لطاعة، و�لبغ�ض، و�لكر�هية، و�لنُّ

تعري���ف �لن�سوز ��سطالًحا: كر�هية �أحد �لزوج���ني لالآخر، �أو كل و�حد منهما ل�ساحبه، 
و�سوء ع�سرته له، وعدم �لقيام بو�جباته، و�أد�ء حقوقه �لتي وجبت على كل منهما لالآخر)4(.  

وبن���اء على ما �سبق فاإن �لن�س���وز يكون من �لزوج، و من �لزوجة، و منهما مًعا. �إل �أنه من 
�مل���ر�أة �أك���رث، قال �ل�سرقاوي: "�إن �لن�سوز يكون من �لزوج���ة ومن �لزوج و�إن مل ي�ستهر �إطالق 

�لن�سوز يف حق �لرجل")5(.

�ملخ�س�ض، �بن �سيده )103/2(.  )1(
مقايي�ض �للغة، �بن فار�ض )430/5(.  )2(

�أ�س���و�ء �لبي���ان يف �إي�ساح �لق���ر�آن بالق���ر�آن، �ل�سنقيط���ي )241/1(، ز�د �مل�س���ر يف علم �لتف�س���ر �بن جلوزي   )3(
)402/1(، �جلام���ع لأحكام �لقر�آن، �لقرطبي )170/5(، �لنكت و�لعي���ون، �ملاوردي )482/1(، معامل �لتنزيل 

يف تف�سر �لقر�آن، �لبغوي )613/1(.
�جلام���ع لأحكام �لق���ر�آن، �لقرطبي )171/5(، �ملطلع عل���ى �أبو�ب �لفقه، �لبعلي، )����ض: 329(، �ملبدع يف �سرح   )4(

�ملقنع، �بن مفلح )263/6(، �لبحر �لر�ئق �سرح كنز �لدقائق، �بن جنيم �مل�سري، )82/4(.
حا�سية �ل�سرقاوي على �سرح �لتحرير )2 /280(.  )5(
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المطلب الثاني: النُّشوز في االستعمال القرآني. مما تجدر اإلشارة إليه 
ب���أن لفظ )النش���وز( ذكر صريًح���ا في القرآن الكريم خم���س مرات: بصيغة 

الفعل ثالث مرات، وبصيغة االسم مرتين، وذلك في أربع آيات؛ وهي:

قوله تع���اىل: چ ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  
چ  مج    حج   يث   ىث      مث   يتجث   ىت     مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب   خب   حب   جب  
))�ملجادلة: 11(، ويف  وجهان: �أحدهما: �رتفعو�، ماأخوذ من ن�سز �لأر�ض وهو �رتفاعها)1(.

ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھھ   ق���ال تع���اىل: چ 
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  
ۆئ     ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ     ائ   ىائ   ى   ې   ې   ې   
ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ                 جب  
حب   چ ) �لبقرة: 259(، �أي: كيف نرفعها من �لأر�ض فرنّدها �إىل �أماكنها من �جل�سد، ونرّكب 
بع�سه���ا على بع�ض)2(، و�ملتاأمل يف �لآيات �ل�سابقة ي���رى �أن �لن�سوز ��ستعمل مبعناه �للغوي؛ �أي 

�لرتفاع و�لعلو �حل�سي.

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   چ   : قول���ه  �ل���زوج يف  ن�س���وز 
ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  چ)�لن�ساء: 128(.

 ن�س���وز �لزوج���ة يف قول���ه تع���اىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  
ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ  چ )�لن�ساء: 34(. و�لناظر يف �لآيات �آنفة �لذكر يرى 
�أن �لن�س���وز مفه���وم مدين؛ بحكم وروده يف �آيات و�سور مدنية، ون�سف مو�رده يف �سورة �لن�ساء 
�لتي خ�س�ست مقاطع منها ملعاجلة ق�سايا �ملر�أة و�لأ�سرة؛ ولذلك فهو مفهوم ن�سائي �أ�سري.

�لنكت و�لعيون، �ملاوردي )492/5(.  )1(
جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن، �لطري )616/4(، معاين �لقر�آن و�إعر�به، �لزجاج )344/1(.  )2(
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المطل���ب الثال���ث: األلف���اظ ذات الصل���ة. ورد اس���تعمال النش���وز ف���ي 
السياق القرآني بمرادفات متعددة؛ منها:

�أ- �لإعر�����ض: م���ن مع���اين �لإعر��ض يف �للغة: �ل�س���د، يقال: �أعر�ض ع���ن �ل�سيء: �سد 
چ  ۅ   ۅ        ۋ        ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    چ  �لتنزي���ل:  ويف  ووىل، 
)�لإ�س���ر�ء: 83(، ويق���ال: �أعر�ست عن���ه: �أ�سربت ووليت عنه. ق���ال �لر�غب: "�لعر�ض خ�ض 
باجلان���ب، وعر����ض �ل�سيء: بد� عر�سه، و�أعر����ض: �أظهر عر�سه)�أي ناحيت���ه()1(، ول يخرج 
�ملعن���ى �ل�سطالحي ع���ن �ملعنى �للغ���وي؛ فالإعر��ض: هو �لن�سر�ف عن �ل�س���يء بالقلب)2(. 

و�ل�سلة بينه وبني �لن�سوز: �أن �لإعر��ض يكون �أمارة من �أمار�ت �لن�سوز.

ا: كره���ه ومقته، قال تعاىل:  ب- �لبغ����ض: لغ���ة: �لكره و�ملقت، يقال: بغ����ض �ل�سيء بغ�سً
ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   چ 
ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
ىئی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   چ )�ملائ���دة: 5(، وبغ����ض 
ا فاأبغ�سوه: �أي مقتوه، و�لبغ�ساء:  ا، وبغ�سه �هلل �إىل �لنا�ض تبغي�سً �لرجل بغا�سة: �أي �سار بغي�سً
�سدة �لبغ�ض، قال �لركتي: وهي يف �لقلب)3(. ويف �ملفرد�ت: �لبغ�ض: نفار �لنف�ض عن �ل�سيء 
�ل���ذي ترغب عنه، وهو �سد �حل���ب)4(؛ و�ل�سلة بني �لن�سوز و�لبغ�ض هي �أن �لبغ�ض: �سبب من 

�أ�سباب �لن�سوز، و�أمارة عليه.

ج- �لطاعة: ��سم من �أطاعه يطيعه طاعة، ويدور معناها يف �للغة حول �لنقياد و�ملو�فقة؛ 
ا �أو معنويًّا، ويف �لتهذيب: طاع له: �إذ� �نقاد له، فاإذ� م�سى لأمره فقد �أطاعه،  �سو�ء �كان ح�سيًّ

فاإذ� و�فقه فقد طاوعه، وطاوعت �ملر�أة زوجها طو�عية)5(.

بي���دي )411/18(، �ملفرد�ت يف  ل�س���ان �لعرب، �ب���ن منظور )176/7(، تاج �لعرو�ض م���ن جو�هر �لقامو�ض، �لزَّ  )1(
غريب �لقر�آن، �لأ�سفهاين )�ض: 559(.

�لكليات، �لكفوي )�ض: 28(.  )2(
�ملعج���م �لو�سي���ط، جممع �للغة �لعربي���ة، )64/1(، �مل�سباح �ملنر يف غريب �ل�س���رح �لكبر، �حلموي )56/1(،   )3(

قو�عد �لفقه، �لركتي )�ض: 209(.
�ملفرد�ت يف غريب �لقر�آن، �لأ�سفهاين )�ض: 136(، �ملو�سوعة �لقر�آنية، �لأبياري )62/8(.  )4(

�ملعجم �لو�سيط، جممع �للغة �لعربية )570/2(، ل�سان �لعرب، �بن منظور )241/8(.  )5(



896

اأ. عبري م�صبب حممد اأحمد اآل جعال الأحمرياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

 ويف �ل�سطالح: �لطاعة هي مو�فقة �لأمر طوًعا)1(. قال �لر�غب: "�أكرث ما تقال �لطاعة 
يف �لئتمار ملا �أمر و�لرت�سام فيما ر�سم")2(. و�ل�سلة بني �لن�سوز و�لطاعة: �لت�ساد.

�لتعريفات، �جلرجاين )�ض: 140(، �لتعريفات �لفقهية، �لركتي )�ض: 135(.  )1(
قو�عد �لفقه، �لركتي )�ض: 360(، �ملفرد�ت يف غريب �لقر�آن، �لأ�سفهاين )�ض: 529(.  )2(
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المبحث الثاني

�س�ز بني الزوجني اأماراته واأ�سبابه النُّ

لق���د �أوجب �لإ�س���الم على �لزوجني �أن يعا�سر كلُّ و�حد منهم���ا �ساحبه باملعروف؛ وذلك 
مل���ا للمعا�سرة �حل�سنة من �أهمية كبرة يف �سعادتهم���ا، و��ستمر�ِر حياتهما �لزوجية، ومع هذ� 
فاإن �حلياة �لزوجية قد ت�سفو �أحياًنا وتتعكر تارة �أخرى، ومن �أمار�ت �سوء �لعالقة �لزوجية: 

ن�سوز �أحد �لزوجني على �ساحبه.

المطلب األول: أمارات نشوز الزوجين.

�أوًل: ُن�سوز �لزوج قد يكون بالقول، �أو بالفعل، �أو بهما معًا، ومن �سور ذلك:

اأ- ن�س�ز الزوج بالق�ل)1(:
�أن يهجر زوجته بقطعه كالمه عنها، �أو خماطبتها بكالم خ�سن وباألفاظ نابية.

تعيرها بعيب ح�سي �أو معنوي.
�إ�ساءة �لظن بها.

عدم طلبها للفر��ض ونحو ذلك.
�أمرها مبع�سية، �أو بارتكاب حمظور، �أو فعل ما حرم عليها، "فعليها �أن متتنع، فاإن �أدبها 

على ذلك كان �لإثم عليه")2(.

ب- ن�س�ز الزوج بالفعل)3(:
1- ت���رك جم���اع �لزوجة بدون ع���ذر �سرعي، �أو �سب���ب فعلي. قال �ب���ن تيمية:" وح�سول 

�للباب يف علوم �لكتاب، �بن عادل �حلنبلي )53/7(، �ملجموع �سرح �ملهذب، �لنووي )452/16(.  )1(
فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري، �بن حجر )304/9(.  )2(

جام���ع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن، �لطري )280/9(، ك�ساف �لقن���اع، �لبهوتي )290،213،184/5(، جمموع   )3(
�لفتاوى �بن تيمية )211/14(، بت�سرف.
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�ل�س���رر للزوج���ة برتك �لوطء مقت�ض للف�سخ ب���كل حال؛ �سو�ء كان بق�سد م���ن �لزوج �أو بغر 
ق�سد ولو مع قدرته وعجزه")1(.

2- تع���دي �لزوج بال�س���رب و�ل�ستم و�لإهانة لها ولأهلها، �أو ق�سد �مل�ساّرة، وقد نهى �هلل 
) )�لطالق: 6(. ُقو� َعَلْيِهنَّ يِّ وُهنَّ ِلُت�سَ ارُّ ة �لزوجة يف قوله تعاىل: (َوَل ُت�سَ عن م�سارَّ

3- �متناع �لزوج عن �لنفقة يف ماأكل �أو م�سرب �أو ملب�ض، فقد �أجمع علماء �لإ�سالم على 
وجوب نفقات �لزوجات على �أزو�جهن ب�سرط متكني �ملر�أة نف�سها لزوجها، و�ملق�سود بالنفقة: 
توف���ر ما حتت���اج �إليه �لزوجة من طعام وم�سكن، فتجب لها ه���ذه �لأ�سياء و�إن كانت غنية)2(، 

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ   قال تع���اىل: چ 
ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  چ )�لطالق: 7(.

4- �إعر�����ض �ل���زوج عنها ب�سبب مر�ض فيها، �أو وطئه���ا يف دبرها، وهجرها يف �لفر��ض، 
ونحو ذلك.

5- �لت�سييق عليها – ظلًما–؛ لتطلب �لفتد�ء؛ وهو �خللع منه، فيفوت عليها مهرها.

مماطلت���ه له���ا يف �إيفائها حلقه���ا يف �ملهر �إن كان �سل���م بع�سه ووعد بت�سلي���م �لباقي مع 
قدرته على ذلك؛ �إمعاًنا يف �إذللها و�أذيتها، قال تعاىل: چ ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  چ)�لن�س���اء: 4(، ويف ت�سري���ع �ملهر �إظهار خلطر هذ� �لعقد 

ومكانته، و�إعز�ز للمر�أة و�إكر�مها.

�إثارته لها؛ كاأن يذكر حما�سن �لن�ساء ورغبته يف �لزو�ج �لثاين – ل رغبة يف �لتمهيد؛ بل 
رغبة يف �لتنكيد –؛ وقد يدوم هذ� ل�سنو�ت؛ �إمعاًنا يف �إذللها، وتكره عليها، و�إ�سعارها بدنو 

مكانتها عنه، �أو باإ�سغالها عن بع�ض عيوبه بهذه �لطريقة �ملبتذلة.

   وقد يجمع �لزوج بني �لقول و�لفعل معًا فيما �سبق، فيعد نا�سزً� بهما معًا، وميكن �لقول: 

�لفتاوى �لكرى، �بن تيمية )481/5(.  )1(
فقه �ل�سنة، �سيد �سابق )169/2(.  )2(
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�أن ن�س���وز �لرجل �أخطر و�أ�سد على حي���اة �لأ�سرة من ن�سوز �ملر�أة؛ ذلك �أن �لرجل له دور كبر 
وموؤثر د�خل �لأ�سرة؛ فهو �ملفكر و�ملوجه و�لر�عي مبا يكت�سب من خر�ت جمتمعية ز�ئدة عن 

خر�ت �ملر�أة؛ بحكم �حتكاكه �لد�ئم و�ملتكرر ملختلف جو�نب �حلياة.

ثانًيا: ن�سوز �لزوجة قد يكون بالقول فقط، وقد يكون بالقول و�لفعل معًا؛ ومن �سور ذلك:

ن�س�زها بالق�ل)1(:
�سوء �لع�سرة يف معاملة �لزوج، و�لت�سلط عليه بالألفاظ �لبذيئة، و�إغ�سابه د�ئًما لأ�سباب 
تافه���ة، و�إي���ذ�وؤه، ويدخ���ل يف ذلك �إي���ذ�ء �أهل �ل���زوج و�أقاربه، وق���د ف�سر �ب���ن عبا�ض وغره 

�لفاح�س���ة يف قول���ه تع���اىل: چ ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    
ې            ې   ۉې   ۉ   ۅۅ   ۋ       ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ     ۆ    ۇ  
ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ )�لن�ساء: 19(، مبا �إذ� ن�سزت �ملر�أة.

خماطب���ة �لزوج بكالم خ�سن بع���د �أْن كان ليًنا، وعدم �إجابته �إذ� دعاها، و�أل ت�سر �إليه 
�إل وهي كارهة.

رفع �سوت �ملر�أة على زوجها، �أو مكاملة �أجنبي عنها، �أو �لت�سال به هاتفيًّا، �أو عن طريق 
�ملر��سلة ملق�سد غر �سرعي.

�تهام �لزوجة زوجها بكالم ملفق تريد به ف�سحه، وتت�سبب يف �إحر�جه.
�أن تطلب �لزوجة �خللع �أو �لطالق، �أو تدعو عليه ظلمًا.

عدم بر �لزوجة بق�سم �لزوج �إذ� �أق�سم عليها، فتعد حينئذ نا�سزً�.

ب- ن�س�زها بالفعل)2(:
�متناع �ملر�أة عن �ملعا�سرة يف �لفر��ض �أو مل�سها وتقبيلها دون ُعذر، وقد ورد ذم �سديد ملن 
فعلت ذلك، فعن �أبي هريرة عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )�إذ� دعا �لرجل �مر�أته �إىل فر��سه فاأبت �أن 

جام���ع �لبيان يف تاأويل �آي �لقر�آن، �لطري )534/6(، �لفت���اوى، �لبز�زية )238/4(، مغني �ملحتاج، �ل�سربيني   )1(
)259/3(، �ملغني، �بن قد�مة )46/9(، ك�ساف �لقناع، �لبهوتي )209/5(.

�ملغني، �بن قد�مة )259/10(، �لكايف يف فقه �لإمام �أحمد، �بن قد�مة �ملقد�سي )92/3(، تف�سر �ملنار، حممد   )2(
ر�سا )59/5(.



900

اأ. عبري م�صبب حممد اأحمد اآل جعال الأحمرياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

جتيء؛ لعنتها �ملالئكة حتى ت�سبح()1()2(فيحرم عليها �لمتناع عن زوجها �إذ� دعاها للفر��ض 
�إل �إذ� كان���ت مري�س���ة �أو بها عذر �سرعي، ول يحل لها حينئذ �أن متنعه من �ل�ستمتاع مبا دون 

�لفرج.

�لعبو�ض يف وجه �لزوج بعد لطٍف وطالقِة وجٍه، وغلق �لباب دونه.

�أن جتيبه متثاقلة مترمة ونحو ذلك)3(. ول يجوز للمر�أة �أن تترم، �أو تتثاقل وتتباطاأ، �أو 
ا �أو تنفره باأي طريقة، وكل ذلك يدخل يف معنى �لن�سوز. تطلب عو�سً

خمالف���ة �لزوج وع�سيانه فيم���ا نهى عنه، كاخلروج بال �إذنه، و�إدخ���ال بيته من يكرهه، 
فق���د ق���ال: )ول تاأذن يف بيت���ه �إل باإذنه()4(. �أو �سيامها �سوم تطوع ب���دون �إذن منه، فعن �أبي 
هري���رة �أن ر�س���ول �هلل ق���ال: )ل يح���ل للم���ر�أة �أن ت�سوم وزوجه���ا �ساهد �إل باإذن���ه()5(. قال 
�حلاف���ظ: "و�حلدي���ث دليل على �أن حق �لزوج �آك���د على �ملر�أة من �لتط���وِع باخلر؛ لأن حقه 
و�ج���ب، و�لقيام بالو�جب مق���دم على �لتطوع")6(. وكذ� زيارة من من���ع من زيارته ولو لزيارة 

�أبويها، وق�سد �لأماكن �لتي نهى عنها، قال تعاىل:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  
ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ)�لأح���ز�ب: 33(، فف���ي �لآية دللة على 
�أن �لن�س���اء ماأمور�ت بلزوم �لبيت، منهياٌت عن �خل���روج، ويف �حلديث: )�إذ� ��ستاأذنت �ملر�أة 
�أحدك���م �إىل �مل�سج���د ف���ال مينعها()7(، فيفهم من �حلدي���ث �أنها �إذ� �أر�دت �خل���روج ل بد �أن 

قال �بن حجر: " ظاهره �خت�سا�ض �للعن مبا �إذ� وقع ذلك منها ليال ولي�ض ذلك بقيد؛ و�إمنا ذكر ذلك لأن مظنة   )1(
ذلك غالبا بالليل؛ و�إل فهو عام يف �لليل و�لنهار". عمدة �لقاري �سرح �سحيح �لبخاري )184/20(.

�أخرجه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �لنكاح، باب �إذ� باتت �ملر�أة مهاجرة فر��ض زوجها، رقم: )5193(، )30/7(،   )2(
وم�سلم يف �سحيحه، كتاب �لنكاح، باب حترمي �متناعها من فر��ض زوجها، رقم: )1436(، )1060/2(.

�لرو�ض �ملربع �سرح ز�د �مل�ستقنع، �لبهوتي )�ض: 551(.  )3(
�أخرج���ه �لبخ���اري يف �سحيح���ه، كتاب �لن���كاح، باب: باب ل ت���اأذن �ملر�أة يف بي���ت زوجها لأح���د �إل باإذنه حديث   )4(
رق���م: )5195(، )30/7(، وم�سل���م يف �سحيحه كت���اب �لنكاح، باب �لوفاء بال�س���روط يف �لنكاح، رقم: )1418( 

.)1035/2(
�سبق تخريجه )�ض: 9(.  )5(

فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري، �بن حجر )296/9(.  )6(
�أخرج���ه �لبخ���اري يف �سحيحه كت���اب �لنكاح، باب ��ستئذ�ن �مل���ر�أة زوجها يف �خل���روج �إىل �مل�سجد وغره، رقم:   )7(
)5238(، )38/7(، وم�سل���م يف �سحيح���ه، كتاب �ل�س���الة، باب خروج �لن�ساء �إىل �مل�ساج���د �إذ� مل يرتتب عليه 

فتنة، و�أنها ل تخرج مطيبة، رقم )442( )326/1(.
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ت�ستاأذن، كما ُيفهُم منه �أن للزوج منع زوجته من �خلروج �إل ما ��ستثني �سرًعا.

ترك طاعة �لزوج فيما �أمر به وكان من �ملعروف، كخدمته، و�لقيام على م�ساحله و�سائر 
حقوق���ه، وتربية ولده، ويدل لذل���ك حديث علي �أن فاطمة  �أتت �لنب���ّي  ت�سكو  �إليه ما تلقى يف   
يده���ا من �لرحى، وبلغه���ا �أنه جاءه رقيق، ف�ساألته خادًما، فق���ال �لنبي: )�أل �أدلكما على خر 
مما �ساألتما؟ �إذ� �أخذمتا م�ساجعكما� �أو �أويتما �إىل فر��سكما � ف�سّبحا ثالًثا وثالثني، و�حمد� 
ثالًث���ا وثالثني، وك���ر� �أربًعا وثالثني، فهو خ���ر لكما من خادم()1(. و�لع���رف بني �لنا�ض: �أن 

�لزوجة تقوم بخدمة �لزوج، كما تقوم ب�سوؤون �لبيت �لد�خلية.

�متناعها عن �خلروج معه �إىل بيت �آخر �أو بلد �أخرى �آمنة ول م�سقة عليها يف م�ساحبته ما 
مل يكن قد ��سرتطت على �لزوج يف �لعقد عدم �إخر�جها من بيتها �أو بلدها �إل بر�ساها، فيجب 

عل���ى �لزوجة طاعُة زوجها وقبول �أمره ما مل يك���ن مع�سية، قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
ڦ   ڦڦ   ڦ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ  چ) �لن�ساء: 34(، و عن �بن 
عبا�ض  () يعني �أمر�ء، عليها �أن تطيعه فيما  �أمرها به من طاعته، وطاعته: �أن تكون حم�سنة 
لأهل���ه، حافظة ملاله)2(. وقال: )�إذ� �سلت �مل���ر�أة خم�سها، و�سامت �سهرها، وحفظت فرجها، 

و�أطاعت زوجها؛ قيل لها: �دخلي �جلنة من �أي �لأبو�ب �سئت()3(.

هروب �لزوجة من بيت زوجها بدون حق �سرعي �أو مرر يبيح لها ذلك)4(.

خيان���ة �ل���زوج يف نف�سها وماله؛ باأن تك�س���ف م�ستورً� من ج�سمه���ا، �أو ت�ساحك �لأجانب، 
وتلني يف �حلديث معهم، قال: ملسو هيلع هللا ىلص)�إن لكم عليهن �أل يوطئن فر�سكم �أحًد� تكرهونه()5(.

�أخرجه �لبخاري يف �سحيحه كتاب: �لنفقات، باب: عمل �ملر�أة يف بيت زوجها، رقم: )5361(، )65/7(.  )1(
تف�سر �لقر�آن �لعظيم �بن كثر )256/2(.  )2(

�أخرج���ه �أحم���د يف م�سنده، م�سند باقي �لع�سرة �ملب�سرين باجلنة، م�سند عبد �لرحمن بن عوف ، رقم: )1661(،   )3(
)199/3(، وح�سن �إ�سناده �سعيب �لأرنوؤوط يف تعليقه على �مل�سند.
مطالب �أويل �لنهى يف �سرح غاية �ملنتهى، �لرحيباين )286/5(.  )4(

�أخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب �حلج، باب حجة �لنبي، رقم: )1218(، )886/2(.  )5(
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ترك �لزوجة �سيًئا من ُحقوق �هلل تعاىل؛ كالغ�سل من �جلنابة، �أو �ل�سالة، ونحو ذلك.
ترك �لزوجة �لتزين و�لتطيب لزوجها �إذ� �أر�د ذلك، ففي كل هذه �حلالت تعتر عا�سية 

نا�سزة. هذ� وقد جتمع �لزوجة بني �لقول و�لفعل مًعا فيما �سبق فتكون نا�سًز� بهما مًعا.

المطلب الثاني: أسباب نشوز الزوجين.

ا؛ ومنه���ا �أ�سباب قد تكون  �أوًل: �أ�سب���اب ن�س���وز �ل���زوج: �أما ن�سوز �لزوج فل���ه �أ�سبابه �أي�سً
طبيعية ومنطقية و�أ�سباب قد تكون غر منطقية، فمن �أ�سباب ن�سوز �لزوج ومترده على �حلياة 

�لزوجية)1(:

1- �س���وء �ملعا�س���رة من قبل �لزوجة ق���ال �بن �لقيم: "وينبغي للم���ر�أة �لعاقلة �إذ� وجدت 
زوًجا �ساحًلا يالئمها �أن جتتهد يف مر�ساته، وتتجنب ما يوؤذيه؛ فاإنها متى �آذته �أو تعر�ست ملا 
يكره �أوجب ذلك ماللته، وبقي ذلك يف نف�سه، فرمبا وجد فر�سته فرتكها �أو �آثر غرها")2(.

2- �نقط���اع �حلو�ر و�لتفاهم بني �لزوجني، �إذ ينبغ���ي �أن يكون ثمة تفاهم وتو�د بينهما، 
و�أن يك���ون بينهما تو��س���ل وحمبة، فعن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: قال يل: )�إين لأعلم �إذ� 
كن���ت عني ر��سي���ة، و�إذ� كنت علي غ�سبى(، قالت: فقلت: ومن �أي���ن تعرف ذلك؟ قال: )�أما 
�إذ� كنت عني ر��سية فاإنك تقولني: ل ورب حممد، و�إذ� كنت غ�سبى قلت: ل ورب �إبر�هيم(، 

قالت: قلت: �أجل، و�هلل يا ر�سول �هلل ما �أهجر �إل ��سمك)3(.

3- ك���ر �س���ن �لزوجة وعجزها عن �لوفاء بحقوق �لزوج، فع���ن عروة قال: قالت عائ�سة: 
َي���ا �ب���ن �أختي، كان ل يف�سل بع�سنا على بع�ض يف �لق�س���م من مكثه عندنا، كان ما من يوم �إل 
وه���و يط���وف علينا جميعا �مر�أة �م���ر�أة، فيدنو ويلم�ض من غر م�سي�ض حت���ى يف�سي �إىل �لتي 
ه���و يومها، ولقد قالت �س���ودة بنت زمعة حني �أ�سنت وفرقت �أن يفارقه���ا ر�سول �هلل: يا ر�سول 

تف�سر �لقر�آن �لعظيم، �بن كثر )380/2(، �خلالفات �لزوجية )�لأ�سباب –�حللول(، بدر همي�سه )�ض:43(،   )1(
مفاتيح �لغيب، �لر�زي )235/11(.

عودة �حلجاب، حممد �أحمد �ملقدم )529/2(.  )2(
�أخرج���ه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �لنكاح، باب غرة �لن�س���اء ووجدهن، رقم: )5228(، )36/7(، وم�سلم يف   )3(

�سحيحه، كتاب ف�سائل �ل�سحابة ، باب يف ف�سل عائ�سة ر�سي �هلل عنها، رقم: )2439(، )1890/4(.
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�هلل، يوم���ي لعائ�س���ة. فقبل ذلك ر�س���ول �هلِل منها. قالت: نقول: يف ذل���ك �أنزل �هلل تعاىل ويف 
�أ�سباهها)1(.

4- �ل�سجار و�مل�ساك�سات بني زوجاته: فقد يكون �لرجل متزوجًا باأكرث من زوجة فتحدث 
بينه���م �ملناو�سات و�مل�ساك�سات �لتي جتعل �لزوج ينف���ر من �لبيت، ويكره �حلياة �لزوجية بكل 

ما فيها.

5- �أ�سب���اب خا�سة بالإجناب: فقد تكون �لزوج���ة عقيًما �أو لديها تاأخر يف �لإجناب، فال 
ير�س���ى �لزوج بذل���ك، ول ي���درك �أن �لأمر بي���د �هلل؛ كما قال تع���اىل: چ ۇ  ۆ   ۆ  
ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  چچ ائ  ائ  ەئ  ەئوئ   
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ  چ)�ل�س���ورى: 49-50(. �أو ق���د ين�س���ز وينف���ر ب�سب���ب 
حرمان���ه م���ن �لأولد �لذكور، فبع�ض من ل عل���م لهم ول فقه يت�سايقون م���ن �إجناب �لبنات، 
فع���ن عائ�سة - ر�سي �هلل عنها -  قال���ت: دخلت �مر�أة معها �بنتان لها ت�ساأل، فلم جتد عندي 
�سيًئ���ا غر مترة، فاأعطيته���ا �إياها، فق�سمتها بني �بنتيها ومل ت���اأكل منها، ثم قامت فخرجت، 
فدخ���ل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلصعلين���ا فاأخرته، فقالملسو هيلع هللا ىلص: )من �بتلي من هذه �لبن���ات ب�سيء كن له �سرًت� 

من �لنار()2(.

6- �أ�سب���اب ترجع �إىل طبيع���ة �لزوج: فبع�ض �لأزو�ج لديهم نوع م���ن �لتمرد على �حلياة 
�لزوجي���ة، وي���رى �أن بها قيودً� ق���د متنعه من �حلركة، وحتد من حريت���ه؛ حريته يف �لنطالق 
و�لت�س���رف كم���ا ي�ساء، حريته يف عدم �للتز�م بامل�سوؤوليات �لتي تلقى على عاتق رب �لأ�سرة، 
حريت���ه يف �أن يخ���رج كما ي�س���اء ويدخل كما ي�ساء ول يعرف �أهله عن���ه �سيئًا، وهذ� �لتمرد من 
�لزوج يوؤدي �إىل ن�سوزه وع�سيانه وهجره �لد�ئم للبيت، ومن ثم تق�سره يف و�جباته وحقوقه 

جتاه زوجته و�أولده.

�أخرج���ه �أب���و د�ود يف �سننه، �أول كتاب �لنكاح، باب يف �لق�سم ب���ني �لن�ساء، رقم: )2135( )470/3(، وقال: عنه   )1(
حديث ح�سن.

�أخرج���ه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �لزكاة، باب �تقو� �لنار ولو ب�سق مترة و�لقليل من �ل�سدقة، رقم: )1418(   )2(
)110/2(، وم�سل���م يف �سحيح���ه، كتاب �لر و�ل�سلة و�لآد�ب، باب ف�س���ل �لإح�سان �إىل �لبنات، رقم: )2629(، 

.)2027/4(
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ثانًي���ا- �أ�سباب ن�سوز �مل���ر�أة: قد تن�سز �ملر�أة وتتمرد على �حلياة �لزوجية لأ�سباب كثرة؛ 
منها)1(:

 �سوء خلق �ملر�أة، وعدم تلقيها قدًر� كافًيا من �لرتبية �ل�سحيحة.
 قل���ة وع���ي �ملر�أة مبكانة �ل���زوج، وجهلها حلقوقه���ا و�أهمية طاعته، ورمب���ا يكون �سعيف 

�ل�سخ�سية يف بيته ل قيمة له.

 وج���ود من يحر�سها على �خلروج عن طاعة �ل���زوج، �أو عي�سها يف بيئة ت�سجع �ملر�أة على 
ذلك.

 �لتباين �لجتماعي و�لفكري بني �لزوجني، ووجود فارق كبر بينهما.
 تفوق �ملر�أة على �لزوج يف �سيء من �ل�سفات؛ يف �ملال، �أو �جلمال، �أو �حل�سب، �أو �لن�سب، 

مما يدفعها �إىل �لغرور و�لرتفع و�لتمرد على �أو�مر �لزوج.

 رقُة و�سعُف دين �لزوجة؛ ولذ� جند �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص�أ�سار �إىل ذلك بطريق غر مبا�سر فقال: 
)تنكُح �ملر�أُة لأربع: ملالها، وجمالها، وح�سبها، ودينها، فاظفر بذ�ت �لدين تربت يد�ك()2(.

ا من �أحكام و�آد�ب �لأ�سرة   تاأثر �ملر�أة بالأ�سو�ت و�لأطروحات �ملتغربة �لتي حتررها فكرًيّ
�لإ�سالمية، وتقنعها مب�ساو�ة �لرجل وعدم �لتز�م �لطاعة له.   

 وجود م�ساكل بني �ملر�أة وزوجها، وعدم تفهمها لنف�سية �لزوج و�حتياجاته �خلا�سة.
 ظلم �لزوج وتق�سره بحقوق �ملر�أة، وجفاوؤه لها، وعدم مر�عاة حدود �هلل يف عالقته بها.

�سوء معا�سرة �لزوج لها، وبخله وتقتره عليها؛ بحيث ل يفي ب�سروريات �لبيت، وقد يكون 
عك�ض ذلك م�سرفًا مبذرً� مما ي�سيع حقوق �لبيت و�لأولد.

تذك���رة �لأريب يف تف�س���ر �لغريب، �بن �جلوزي )�ض: 73(، مفاتيح �لغيب، �ل���ر�زي )235/11(، ك�ساف �لقناع   )1(
�لبهوت���ي )209/5(، رد �ملحتار على �لدر �ملختار، �بن عابدي���ن )190/3(، تف�سر �ملنار، حممد ر�سا)76/5(، 
جملة �جلندي �مل�سلم )�ض: 76-77(، �خلالفات �لزوجية: �سورها -�أ�سبابها -عالجها، �لفرماوي)�ض40-38(، 

�لطرق �ل�سرعية حلل �مل�ساكل �لزوجية، �حلمي�سي)�ض25(، بت�سرف.
�أخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب �لر�ساع، باب ��ستحباب نكاح ذ�ت �لدين، رقم:)1466(،)1086/2(.  )2(
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غ���رة �لزوج �لقاتل���ة �ملدمرة: فالغرة �س���يء مطلوب يف �لعالقات �لزوجي���ة بحدود �إذ� 
ت جتاوزه���ا ف�ست���وؤول �إىل م���ا ل يحمد عقباه، و�إن مم���ا يجب على كل زوج���ني �أن يبتعد� عن 
مو�طن �ل�سبهات؛ حلديث �لنعمان �بن ب�سر �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ) �حلالل بني، و �حلر�م بني، 
وبينهم���ا م�سبهات  ل يعلمهن  كثٌر من �لنا�ض، فم���ن �تقى �مل�سبهات  ��ستر�أ لدينه و عر�سه، 
ومن وقع يف �ل�سبهات كر�ٍع يرعى حول �حلمى يو�سك �أن يوقعه، �أل و�إن لكل ملك حمى، �أل و�إن 
حمى �هلل تعاىل يف �أر�سه حمارمه، �أل و �إن يف �جل�سد م�سغة �إذ� �سلحت �سلح �جل�سد كله، و 
�إذ� ف�س���دت ف�سد �جل�سد كله، �أل وهي �لقل���ب()1(. و�ملر�أة متنع �لغرة و�لريبة عن زوجها �إذ� 
حتل���ْت بالف�سائل، و�لتزمْت باأو�مر �ل�سرع، و�لرجل يدفع �لغرة عن زوجته �إذ� مت�سك باأو�مر 

�هلل، و�نتهى عن نو�هيه يف كل �أحو�له)2(.

خ���روج �لزوج���ة من بيت ثري مدلل مرفه �إىل بيت �لزوج، فرتيد �لعي�ض مع زوجها بنف�ض 
�مل�ستوى، وهنا تقع �مل�سكلة، تبد�أ تنظر �إىل زوجها نظرة ��ستعالء و��ستكبار، فال تقيم له وزًنا.

ورمبا ت�ستعلي �ملر�أة وتن�سز لأنها تختلط بجار�ِت �سوء يف�سدنها على زوجها، ويتدخلن يف 
كّل �أمورها فيكّن �سببًا لن�سوز �ملر�أة على زوجها.

�لتدخ���الت �خلارجية م���ن �أهله، وقد تن�س���ز لأ�سباب جمهولة رمبا ل ي���دري بها �أحد �إل 
�لزوجة فقط.

�أخرجه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �لإميان، باب ف�سل من ��ستر�أ لدينه، رقم: )52(، )20/1(.  )1(
�خلالفات �لزوجية )�لأ�سباب –�حللول(، بدر عبد �حلميد همي�سه )�ض: 43(.  )2(
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المبحث الثالث

�س�ز بني الزوجني عالجه النُّ

�س���رع �هلل تعاىل �ل���ّزو�ج وفق �سو�بَط معّينة و�أحكام؛ لت�ستم���ّر تلك �لعالقة �ملقّد�سة بني 
�لّذك���ر و�لأنثى فغاية �ل�ّس���رع هو دو�م تلك �لعالقة و��ستمر�ها؛ لأج���ل ذلك حر�ض على و�سع 
�حللول �ملنا�سبة لأّي م�سكلة قد تظهر بني �لّزوجني من خالل و�سائل حكيمة، و�إّن من �مل�ساكل 
�لتي تظهر بني �لّزوجني: م�سكلة �لّن�سوز، وقد بني �لقر�آن �لكرمي عالجه عند �خلوف من وقوع 

�لن�سوز، �أو وقوعه فعاًل، ولكل حالة من هذه �حلالت عالج كما ياأتي:

المطلب األول: عالج نشوز الزوج وإعراضه:

�أوًل: حماولة �ل�سلح ب���ني �لزوجني، وذلك مبوجب قوله:چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ ))�لن�س���اء: 128(، �أي: �إذ� خاف���ت �مل���ر�أة 
ن�س���وز زوجها �أي: ترفعه عنها، وعدم رغبته فيه���ا، و�إعر��سه عنها، فالأح�سن يف هذه �حلالة 
�أن ي�سلحا بينهما �سلًحا؛ باأن تتنازل �ملر�أة عن بع�ض حقوقها �لالزمة لزوجها على وجه تبقى 
م���ع زوجها، �إما �أن تر�سى باأقل من �لو�جب لها م���ن �لنفقة، �أو �لك�سوة، �أو �مل�سكن، �أو �لق�سم 
باأن ت�سقط حقها منه، �أو تهب يومها وليلتها لزوجها �أو ل�سرتها. وقوله: ملسو هيلع هللا ىلص )، يعني: و�ل�سلح 
ب���رتك بع�ض �حلّق ��ستد�مًة للُحْرمة ومتا�سًكا بعقد �لنكاح خٌر من طلب �لفرقة و�لطالق)1(. 
وق���د فعل �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك مع �سودة بنت زمعة ملا كرت، عن �ب���ن عبا�ض - ر�سي �هلل عنه - 
قال: "خ�سيت �سودة �أن يطلقها �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت: ل تطلقني و�أم�سكني، و�جعل يومي لعائ�سة، 

جام���ع �لبي���ان عن تاأويل �آي �لقر�آن، �لط���ري )549/7(، تف�سر �لقر�آن �لعظيم، �ب���ن كثر )377/2(، �جلامع   )1(
لأح���كام �لق���ر�آن، �لقرطب���ي )404/5-405(، �لبح���ر �ملحيط يف �لتف�س���ر، �أبو حي���ان )86/4(، تي�سر �لكرمي 

�لرحمن يف تف�سر كالم �ملنان، �ل�سعدي )�ض: 206(، بت�سرف.
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ففعل، فنزلت: چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  
ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
چثانًي���ا: �لعدل ب���ني �لأزو�ج وعدم �مليل عند �لتعدد، قال تع���اىل: چ ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    
ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ)�لن�س���اء: 129( معن���اه: �لع���دل �لتام على �لإط���الق �مل�ستوي يف 
�لأفع���ال و�لأق���و�ل و�ملحبة و�جلماع وغ���ر ذلك)1(. قال �أه���ل �لتف�سر: لن تطيق���و� �أن ت�سّوو� 
بينهن يف �ملحبة �لتي هي ميل �لطباع؛ لأن ذلك لي�ض من ك�سبكم، ولو حر�ستم على ذلك، َفال 
تتميل���و� �إِىل �لتي حتبون يف �لنفقة و�لق�سم، وقال جماهد: ل تتعّمدو� �لإِ�ساءة فتذرو� �لأخرى 
كاملعلق���ة)2(. وقد دّلت �سنته عل���ى �أن على �لرجل �أن يق�سم لن�سائه بع���دد �لأيام و�لليايل، و�أن 
علي���ه �أن يع���دل يف ذلك؛ ل �أنه مرخ�ض له �أن يجوز فيه، فدل ذلك على �أنه �إمنا �أريد به ما يف 

�لقلوب، مما قد جتاوز �هللَّ للعباد عنه فيما هو �أعظم من �مليل على �لن�ساء)3(.

ثالًثا: �أن يفهم �لزوج طبيعة �ملر�أة: فهو بطبيعته يحكم عقله قبل عاطفته، �أما �ملر�أة فاإن 
عاطفته���ا ت�سبق عقلها، وم�ساعرها ت�سبق حكمتها؛ لذ� فاإنه ي�سعب على �لزوج �أن يجد زوجة 
كامل���ة يف كل �س���يء كما هو �حل���ال بالن�سبة للرجل، قال ملسو هيلع هللا ىلص: )�إمنا �لنا����ض كاإبل مئة ل تكاد 
جتد فيها ر�حلة()4(. وقد نبه �لرجل �إىل �أل يبغ�ض ول يحتقر زوجته لبع�ض �لت�سرفات، فهي 
لي�س���ت مع�سوم���ة من �لأخطاء، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )ل يفرك موؤمن موؤمن���ة، �إن كره منها خلًقا ر�سي 

منها �آخر()5(.

 قال �لقرطبي: " �أي ل يبغ�سها بغ�سًا كليًا يحمله على فر�قها؛ بل يغفر �سيئتها بح�سنتها، 
ويتغا�سى عما يكره ملا يحب")6(.

�خرجه �لرتمذي يف �سننه، �أبو�ب تف�سر �لقر�آن، باب ومن �سورة �لن�ساء، رقم: )3040(، )249/5( وقال: هذ�   )1(
حديث ح�سن �سحيح غريب.

�ملحرر �لوجيز يف تف�سر �لكتاب �لعزيز، �بن عطية )120/2(.  )2(
ز�د �مل�سر يف علم �لتف�سر، �بن �جلوزي )482/1(.  )3(

تف�سر �لإمام �ل�سافعي )673/2(.  )4(
�أخرج���ه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �لرقاق، باب رفع �لأمانة، رقم: )6498(، )104/8(، وم�سلم يف �سحيحه،   )5(

كتاب ف�سائل �ل�سحابة ، باب قوله : �لنا�ض كاإبل مائة ل جتد فيها ر�حلة، رقم )2547(، )1973/4(.
�أخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب �لر�ساع، باب �لو�سية يف �لن�ساء، رقم: )1469(، )657/3(.  )6(
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ر�بًع���ا: وع���ظ �لزوج: ب���اأن تذكره مبا �أوج���ب �هلل عليه لها م���ن ح�سن �لع�س���رة و�ملعاملة 
باملع���روف، كم���ا يف قول���ه تع���اىل: ملسو هيلع هللا ىلص). �أي: وخالق���و� �أيها �لرج���ال ن�ساءك���م، و�ساحبوهن 
باملع���روف، يعن���ي مبا �أمرت ب���ه من �مل�ساحبة، وذل���ك �إم�ساكهن ب���اأد�ء حقوقهن �لتي فر�ض 
�هلل ج���ل ثن���اوؤه لهن عليكم �إليه���ن، �أو ت�سريح منكم لهن باإح�سان)1(. وكم���ا قال )2(: )خركم 
خرك���م لأهله، و�أن���ا خركم لأهلي()3(. وكان م���ن �أخالقه: �أنه جميل �لع�س���رة، د�ئم �لب�سر، 
يد�عب �أهله، ويتلطف بهم، ويو�سعهم نفقته، وي�ساحك ن�ساءه؛ حتى �إنه كان ي�سابق عائ�سة �أم 

�ملوؤمنني يتودد �إليها بذلك)4(.

المطلب الثاني: عالج نشوز الزوجة:

 م���ن ح���ق �لزوج: تاأديب زوجت���ه عند ن�سوزه���ا )�أي ع�سيانها وعدم طاعته���ا(، و�أر�دت 
�ل�سريع���ة �لإ�سالمي���ة �أن يكون عالج ن�سوز �لزوجة من قبل زوجه���ا على مر�حل ثالث، بحيث 

ل ينتق���ل م���ن مرحل���ة �إىل �أخرى �إل بع���د �أن يعتقد �أنه���ا مل تعد جتدي، ق���ال تعاىل: چ ٱ  
ٺ    ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
چ   چ   چ   چ             ڃ   ڃ     ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ     
چ)�لن�س���اء: 34(. للمف�سرين ثالثة �أقو�ل يف معنى خوف �لن�سوز: �لأول: �خلوف هنا مبعنى: 
�لعلم و�ليقني، �أي: �لالتي تعلمون ن�سوزهن وحجتهم يف ذلك: �أن �خلوف يرد مبعنى �لعلم �إذ� 

كان �خلوف مقروًنا برجاء)5(.

�جلامع لأحكام �لقر�آن، �لقرطبي )98/5(.  )1(
جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن، �لطري )538/6(، تاأويالت �أهل �ل�سنة، �ملاتريدي )84/3(.  )2(

�أخرجه �بن ماجه يف �سننه، كتاب �لنكاح، باب ح�سن معا�سرة �لن�ساء، رقم: )1977(، )636/1(، و�لرتمذي يف   )3(
�سنن���ه، �أبو�ب �ملناقب عن ر�س���ول �هلل ، باب يف ف�سل �أزو�ج �لنبي ، رقم: )3895(، )709/5( وقال: هذ� حديث 

ح�سن �سحيح.
تف�سر �لقر�آن �لعظيم، �بن كثر )212/2(.  )4(

جام���ع �لبيان عن تاأوي���ل �آي �لقر�آن، �لط���ري )696/6(، روح �ملعاين، �لألو�سي )25/3(، �أح���كام �لقر�آن، �بن   )5(
�لعربي )532/1(، �جلامع لأحكام �لقر�آن، �لقرطبي )170/5(، �لنكت و�لعيون، �ملاوردي )481/1(.
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�لثاين: �خلوف يعني: �لظن، �أي: �إن ظننتم �أيها �لأزو�ج ن�سوز �لزوجات)1(.

�لثال���ث: �خل���وف هنا على بابه، �لذي هو خالف �لأمن، �أو خالف �لرجاء، �أي: �إذ� ر�أيتم 
منه���ن ما تخافون �أن ين�س���زن عليكم، من نظر �إىل ما ل ينبغ���ي �أن ينظرن �إليه، وكرثة دخول 
وخ���روج منهن، و��سرتبت���م يف �أمرهن، فعظوهن)2(. و�لق���ولن �لأول و�لثاين يحتملهما �لن�ّض 
�لق���ر�آين؛ لكن �لق���ول �لثالث هو �لقول �لذي رّجح���ه �لطري وغره، وهو م���ا �أميل �إليه؛ لأنه 
ظاه���ر �لن�ض، و�هلل �أعلم. قال �لر�زي: "و�عل���م �أن �خلوف عبارة عن حال يح�سل يف �لقلب 
عن���د ظن حدوث مكروه يف �مل�ستقبل")3(، و�لو�سائل �لتي ذ كرتها �لآية ملعاجلة م�سكلة �لن�سوز 

تتلخ�ض يف ثالث مر�حل هي كالآتي:

1- ال�عظ والن�سح والإر�ساد: 
و�لوع���ظ هو �حل���د �لأدنى للتاأدي���ب، و�أوىل خطو�ت عالج ن�سوز �لزوج���ة، و�حلد �لأعلى 

للتاأديب هو �ل�سرب غر �ملرح.

�إن �ل���زوج �إذ� �أن����ض من زوجته ما يخ�سى �أن يوؤول �إىل عدم قيامها بحقوق �لزوجية فعليه 
�أن يعظه���ا، وموعظ���ة �لرجل لزوجته: هو �أن يذكرها باهلل ومبا فر�ض عليها من و�جبات، فقد 
تن���دم وتعود �إىل �سو�بها، قال �لط���ري: "ذكروهن �هلل، وخّوفوهن وعيده، يف ركوب �لو�حدة 
منه���ن ما حرم �هلل عليها، يف مع�سية زوجها")4(، وجاء يف مغني �ملحتاج: "لو ظهرت �أمار�ت 
ن�سوزه���ا وعظها ندًبا؛  ويبني لها حقوق �لزوج وما ورد بال�سرع من ذلك")5(. و�لبدء باملوعظة 
و�لإر�ساد هو �لبدء باأقرب �حللول و�أ�سهلها، فقد يكون �سبب �لن�سوز �أمًر� ل عالقة للرجل فيه، 
فبالوع���ظ و�لإر�ساد يتبني ل���ه �سبب هذ� �لنفور. و�لوعظ يختلف باختالف حال �ملر�أة، فمنهن 
م���ن يوؤث���ر يف نف�سها �لتخويف من �هلل، ومنهن من يوؤثر يف نف�سها �لتهديد من �سوء �لعاقبة يف 

�أحكام �لقر�آن، �بن �لعربي )532/1(، �لتف�سر �ملنر يف �لعقيدة و�ل�سريعة و�ملنهج، �لزحيلي )56/5(.  )1(
جام���ع �لبي���ان عن تاأويل �آي �لقر�آن، �لط���ري )696/6- 697(، �جلامع لأحكام �لق���ر�آن، �لقرطبي )171/5(،   )2(

�أحكام �لقر�آن، �جل�سا�ض )237/2(، �للباب يف علوم �لكتاب، �بن عادل )363/6(.
مفاتيح �لغيب، �لر�زي )71/10(.  )3(

جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن، �لطري )697/6(.  )4(
مغني �ملحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ �ملنهاج، �ل�سربيني )425/4(.  )5(
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�لدني���ا؛ ك�سماتة �لأعد�ء، و�ملنع م���ن بع�ض �لرغائب كالثياب �حل�سن���ة و�حللي)1(، ويدخل يف 
�لوعظ كذلك �لعتاب بكلمات رقيقة، و�لتذكر مبا �أوجب �هلل على �لزوجة من ح�سن �ل�سحبة 
وجمي���ل �لع�سرة للزوج، وبغر ذلك مما ير�ه �لزوج موؤثًر� على م�ساعر زوجته، وكفياًل باإعادة 
�ملودة و�لرحمة �إىل حياتهما، ول يجوز �أن ينتقل من هذه �ملرحلة من �لإ�سالح �إل بعد �أن يعتقد 
�أنها مل تعد جتدي، فال �لن�سح ول �لإر�ساد ول �ملوعظة غرت من نف�سيتها �سيًئا وحينئذ ينتقل 

�إىل �ملرحلة �لثانية.

2- �لهجر يف �مل�سجع: ويتحقق �لهجر بهجر يف �مل�سجع ل يف �لكالم؛  ومل يقل: و�هجرو� 
م�ساجعه���ن، ولأن �لإ�س���الم ل يريد �أن يقطع حب���ل �ملودة �ملتني بني �لزوج���ني؛ لتبقى �ل�سلة 

وثيقة رجاء �لإ�سالح وعودة �لأمور �إىل جماريها.

وقد �ختلف يف معنى �لهجر يف �مل�سجع وكيفيته على عدة �أقو�ل: �لأول: �أنه هجر فر��سها، 
وم�ساجعتها، باأن يهجر فر��سها وحجرتها وحمل مبيتها؛ زيادة يف �لتاأديب)2(.

�لث���اين: �أن���ه ترك �ل���كالم، ل ترك �جلم���اع؛ وعللو� ذلك: ب���اأن �مل�ساجع���ة حق م�سرتك 
بينهم���ا، فيك���ون يف تركها �سرر عليه مثل م���ا عليها من �ل�سرر، فال يوؤدبه���ا مبا ي�سر بنف�سه 

ويبطل حقه)3(.

�لثالث: �أنه هجر �جلماع؛ مبعنى �أنه ي�ساجعها على فر��سها ويوليها ظهره ول يجامعها)4(.
و�ل���ذي يب���دو يل �أن �أوىل �ملعاين ه���و: �أن يهجرها يف �ملكان �لذي ينام���ان فيه؛ باأن يويل 
ظهره ول يجامعها ول يكلمها �إل بقدر قليل؛ لأنه �لأقرب لتحقيق �لهدف و�لغاية من ��ستخد�م 

تف�سر �ملنار، حممد ر�سيد ر�سا )59/5(، بت�سرف.  )1(
جام���ع �لبيان ع���ن تاأويل �آي �لقر�آن، �لط���ري )703/6(، �لنك���ت و�لعيون، �مل���اوردي )482/1(، تف�سر �ملنار،   )2(
حممد ر�سا )60/5(، روح �ملعاين، �لألو�سي )25/5(، �ملغني، �بن قد�مة )259/10(، مغني �ملحتاج �إىل معرفة 

معاين �ألفاظ �ملنهاج، �ل�سربيني )426/4(، بت�سرف.
بد�ئع �ل�سنائع يف ترتيب �ل�سر�ئع، �لكا�ساين )334/2(.  )3(

�جلام���ع لأحكام �لقر�آن، �لقرطب���ي )171/5(، �أحكام �لقر�آن، �بن �لعرب���ي )533/1(، فتح �لقدير، �ل�سوكاين   )4(
)533/1(، تف�س���ر �لقر�آن �لعظيم، �بن كث���ر )257/2(، روح �ملعاين، �لألو�سي )25/5(، تف�سر �ملنار، حممد 
ر�سيد )60/5(، مغني �ملحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ �ملنهاج، �ل�سربيني )426/4(، بد�ئع �ل�سنائع يف ترتيب 

�ل�سر�ئع، �لكا�ساين )334/2(، �حلاوي �لكبر، �ملاوردي )598/9(.
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ه���ذه �لو�سيل���ة، وي�سهد لذلك ظاهر �لآي���ة، فلو �أر�د �لهجر لذ�ت �مل�سج���ع ومكان �لنوم لقال: 
"و�هجرو� م�ساجعهن"، ثم �إن هجر �لفر��ض �أو �حلجرة �أو �لبيت زيادة يف �لعقوبة مل ياأذن 
به���ا �هلل، ويفوت �حلكمة من ور�ء هذ� �لإجر�ء)1(؛ كم���ا �أن لهذ� �لهجر حّدً� فطرّيًا، ويف هذه 
�مل�ساألة – مدة �لهجر- قولن: �لأول: �أن هذ� �لنوع من �لهجر له مدة حمددة وهي �سهر، ولكن 

له �لزيادة على ذلك �إىل �أربعة �أ�سهر قيا�ًسا على حكم �لإيالء)2(.

�لثاين: ل يتقيد هجر �لزوج لزوجته مبدة حمددة، فله �أن يهجرها ما �ساء حتى ترجع عن 
ن�سوزها وع�سيانها)3(، وهذ� ما �أميل �إليه؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )ول تهجر �إل يف �لبيت()4(، فالر�سول  
ملسو هيلع هللا ىلص قيد �لهجر من حيث �ملكان يف �لبيت، ومل يقيده من حيث �ملدة �أو �لزمان، ولو �ساء لفعل، 

وكان باإمكانه ذلك.

 �إل �أن رو�ي���ة �لبخ���اري �ل�سابق���ة ت���دل عل���ى �أن���ه هج���ر ن�س���اءه يف غ���ر بيوته���ن وخرج 
�إىل م�سربة له. 

قال �حلافظ �بن حجر: "و�حلق �أن ذلك يختلف باختالف �لأحو�ل، فرمبا كان �لهجر�ن 
يف �لبي���وت �أ�سد من �لهجر�ن يف غرها، وبالعك����ض بل �لغالب �أن �لهجر�ن يف غر �لبيوت �أمل 
للنفو����ض وخ�سو�س���ًا �لن�ساء ل�سعف نفو�سه���ن")5(. فاإذ� �أعر�ض �لرج���ل عنها يف هذه �حلالة 
رج���ي �أن يدعوها ذلك �ل�سعور �إىل �سوؤ�له عن �ل�سبب، وكثر من �لزوجات �سرتدعن بالهجر 
حني مل يجد فيهن �لوعظ، وحني ترتدع �لزوجة وتعود �إىل �ل�سو�ب يجب على �لزوج �أن يكف 

عن هجره، وتعود �حلياة بينهما كما كانت.

3- �ل�س���رب: وهذه هي �لو�سيلة �لثالثة م���ن و�سائل عالج ن�سوز �لزوجة، و�لدرجة �لثالثة 
من درجات �لتاأديب �لتي ل ي�سار �إليها �إل بعد ف�سل �لو�سائل �ل�سابقة.

حقوق �لزوجني، �ملودودي )�ض: 41(، بناء �لأ�سرة يف �سوء �لقر�آن و�ل�سنة، �لِعك )�ض: 110(.  )1(
�سرح منح �جلليل على خمت�سر �لعالمة خليل، علي�ض )176/2(، �جلامع لأحكام �لقر�آن، �لقرطبي )172/5(.  )2(
�ملب���دع يف �س���رح �ملقنع، �بن مفل���ح )263/6(، �لإن�ساف يف معرفة �لر�جح من �خل���الف، �ملرد�وي )377/8(،   )3(

حا�سية �لرو�ض �ملربع، �بن �لقا�سم )454/6(.
�أخرجه �أبو د�ود يف �سننه، كتاب �لنكاح، باب يف حق �ملر�أة على زوجها، رقم: )2142(، )244/2(.  )4(

فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري، �بن حجر )301/9(.  )5(
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وق���د �تف���ق �ملف�سرون على �سفة �ل�سرب فقالو�: �ل�سرب يف ه���ذه �لآية هو �سرب �لأدب، 
ح ل يجرحه���ا، ول يك�سر لها عظمًا، ويجتنب �لوجه، و�أل يزيد  ويج���ب �أن يكون �سربًا غر مرِّ
عدده على �حلد)1(، ومهما يكن من �أمر فالتاأديب بال�سرب خر من �لتاأديب بالطالق لأن �أثر 

�ل�سرب ل يتعدى �لزوجة، يف حني يتعدى �أثر �لطالق �إىل جميع �أفر�د �لأ�سرة)2(.

وكما جاء يف �ل�سنة عن حكيم بن معاوية عن �أبيه ملسو هيلع هللا ىلص قال: "قلت: يا ر�سول �هلل، ما حق 
زوج �أحدنا عليه؟ قال: تطعمها �إذ� �أكلت، وتك�سوها �إذ� �كت�سيت، ول ت�سرب �لوجه، ول تقبح، 

ول تهجر �إل يف �لبيت")3(، ويف �حلديث دليل على جو�ز �ل�سرب تاأديبًا.

 �أما حكم �ل�سرب فقد �تفق �لفقهاء على �إباحة �سرب �لزوجة للتاأديب �سرًبا غر مرح، 
وتركه �أوىل)4(، فعن عبد �هلل بن زمعة عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )ل يجلد �أحدكم �مر�أته جلد �لعبد 
ث���م يجامعه���ا يف �آخر �ليوم()5(. وجه �لدللة من �حلديث: يف �حلديث دللة على جو�ز تاأديب 
�لرقي���ق بال�سرب �ل�سديد، و�لإمي���اء �إىل جو�ز �سرب �لن�ساء دون ذل���ك، ويف �سياقه ��ستبعاد 
وق���وع �لأمري���ن م���ن �لعاقل: �أن يبال���غ يف �سرب �مر�أته ث���م يجامعها من بقية يوم���ه �أو ليلته، 
و�ملجامعة �أو �مل�ساجعة �إمنا ت�ستح�سن مع ميل �لنف�ض و�لرغبة يف �لع�سرة، و�ملجلود غالًبا ينفر 

ممن جلده، فوقعت �لإ�سارة �إىل ذم ذلك)6(.

ول ري���ب �أن ع���دم �ل�س���رب و�ل�سماحة �أ�سرف م���ن �ل�سرب؛ �قتد�ء باأخ���الق نبينا، فعن 
عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: "ما �سرب ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �مر�أة ول خادمًا قط، ول �سرب بيده 
ق���ط �إل يف �سبيل �هلل �أو تنتهك حمارم �هلل فينتقم هلل")7(. وقال �لدردير: "ول يجوز �ل�سرب 

�جلام���ع لأحكام �لقر�آن، �لقرطبي )172/5(، �لبحر �ملحي���ط يف �لتف�سر، �أبو حيان )627/3(، �لبحر �لزخار،   )1(
�لبز�ر )299/12(.

مدى حرية �لزوجني يف �لطالق يف �ل�سريعة �ل�سالمية، �ل�سابوين )754/2(.  )2(
�سبق تخريجه )�ض: 18(.  )3(

بد�ئ���ع �ل�سنائع يف ترتيب �ل�سر�ئع، �لكا�ساين )334/2(، �أح���كام �لقر�آن، �بن �لعربي )536/1(، مطالب �أويل   )4(
�لنهى يف �سرح غاية �ملنتهى، �لرحيباين )657/5(.

�أخرجه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �لنكاح، باب ما يكره من �سرب �لن�ساء، رقم: )5204( )32/7(.  )5(
فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري، �بن حجر )303/9(.  )6(

�أخرجه �لن�سائي يف �سننه، كتاب ع�سرة �لن�ساء، باب �سرب �لرجل زوجته، رقم: )9118( )262/8(.  )7(



913

اأ. عبري م�صبب حممد اأحمد اآل جعال الأحمرياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

�ملرح ولو علم �أنها ل ترتك �لن�سوز �إل به، فاإن وقع فلها �لتطليق عليه و�لق�سا�ض")1(.

وق���د �سرح كثر م���ن �ملف�سرين بوجوب �لرتتيب بني �لو�سائل �لث���الث يف �لتاأديب، فيبد�أ 
�لزوج �أوًل بالوعظ، ثم بالهجر، ثم بال�سرب، و�إن كان �لعطف بالو�و ل يفيد �لرتتيب.

وقال بع�سهم: دل على ذلك �ل�سياق و�لقرينة �لعقلية؛ �إذ لو عك�ض كان ��ستغناء بالأ�سد عن 
�لأ�سع���ف، فال يكون لهذ� فائدة، وقال بع�سه���م: �لرتتيب م�ستفاد من دخول �لو�و على �أجز�ء 

خمتلفة يف �ل�سدة و�ل�سعف مرتبة على �أمر مدرج؛ فاإمنا �لن�ض هو �لد�ل على �لرتتيب)2(.

 وعل���ى �أي ح���ال فال���ذي يقرر هذه �لإجر�ء�ت ه���و �لذي خلق، وهو �أعل���م مبن خلق، وكل 
ج���د�ل بع���د قول �لعليم �خلبر مهاترة، وكل مترد على �ختي���ار �خلالق وعدم ت�سليم به مف�ض 
�إىل �خل���روج من جمال �لإميان كله، وهو �سبحانه يقررها يف جو ويف مالب�سات حتدد �سفتها، 
وحت���دد �لنية �مل�ساحبة له���ا، وحتدد �لغاية من ور�ئها؛ بحي���ث ل يح�سب على منهج �هلل تلك 
�ملفهوم���ات للنا�ض يف عه���ود �جلاهلية حني يتحول �لرجل جالدً� با�س���م �لدين، وتتحول �ملر�أة 
رقيق���ًا با�سم �لدين، �أو ح���ني يتحول �لرجل �مر�أة، وتتحول �ملر�أة رجاًل، �أو يتحول كالهما �إىل 
�سن���ف ثالث مانع بني �لرجل و�ملر�أة با�سم �لتطور يف فهم �لدين، فهذه كلها �أو�ساع ل ي�سعب 
متييزها عن �لإ�سالم �ل�سحيح، ومقت�سيات يف نفو�ض �ملوؤمنني)3(. وهذه �لو�سائل يف �لإ�سالح 
لي�س���ت و�سائل ملزمة لكل �مل�سلم���ني وعلى كل �لأحو�ل، فقد يرى كل من �لزوجني من �لو�سائل 

ما يكون �أقرب �إىل قلب �ساحبه، وما يكون �أجدى �إىل �إ�سالحه فيتبعها.

المطلب الثالث: عالج نشوز الزوجين.

�إن �ملنه���ج �لإ�سالمي ل يدعو �إىل �ل�ست�سالم لبو�در �لن�سوز و�لكر�هية، ول �إىل �مل�سارعة 
بف�سم عقدة �لنكاح، وحتطيم موؤ�س�سة �لأ�سرة،  ) فعلى �لإمام بعث حكمني، وقد طالب �لكثر 

حا�سية �لد�سوقي على �ل�سرح �لكبر، �لد�سوقي )343/2(.  )1(
تف�سر �ملنار، حممد ر�سيد )63/5(، روح �ملعاين، �لألو�سي )25/3(.  )2(

�ملر�أة بني �لفقه و�لقانون، م�سطفى �ل�سباعي )�ض 83(، بت�سرف.  )3(
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م���ن �لفقهاء و�ملحدثني باإر�سالهما وجوًب���ا)1( يف كل �سقاق يقع بني �لزوجني؛ للحد من �أ�سباب 
�لفرقة، و�أعتقد �أن �لقول بحتمية بعث �حلكمني �سيحد من هذه �لظاهرة؛ ل�سيما �إذ� روعيت 
�ل�سروط �ملعترة يف �حلكمني، و�لذي يوؤكد ذلك �أنه ل �سك يف �أن �أحد �لزوجني خمطئ، �أو هو 
�لذي بد�أ بالن�سوز، �أو قد �أ�ساء �أكرث مما �أُ�سئ �إليه، ون�سوز �لزوجني وهو �ل�سقاق، ويف ت�سميته 
�سقاًق���ا تاأويالن: �أحدهما: لأن كل و�حد منهما قد فعل م���ا �سق على �ساحبه، و�لثاين: لأن كل 

و�حد منهما قد �سار يف �سق بالعد�وة و�ملباينة.

و�لأ�س���ل يف ذلك قوله: چ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گ    گ  چ)�لّن�َس���اء: 35(، وذلك م�ساقة كل 
و�حد منهما �ساحبه، وهو �إتيانه ما ي�سق عليه من �لأمور، فاأما ما يكون من �لزوجة بن�سوزها 
عن���ه وت���رك لزومها حلق���ه، ويكون من جهة �ل���زوج بعدوله ع���ن �إم�ساك مبع���روف �أو ت�سريح 
باإح�س���ان)2(. عن �بن عبا����ض  قال: " فهذ� �لرجل و�ملر�أة �إذ� تفا�س���د �لذي بينهما، فاأمر �هلل 
�أن يبعث���و� رجاًل �ساحًل���ا من �أهل �لرجل، ومثله من �أهل �ملر�أة، فينظ���ر�ن �أيهما �مل�سيء، فاإن 
روه على �لنفقة، و�إن كانت �ملر�أة هي �مل�سيئة  كان �لرج���ل هو �مل�س���يء َحَجبو� عنه �مر�أته وَق�سَ
ق�سروه���ا عل���ى زوجها ومنعوها �لنفقة، فاإن �جتمع ر�أيهما عل���ى �أن يفّرقا �أو يجمعا فاأمرهما 

جائز")3(.

�حلكم���ان:  )، ولنب���د�أ باحلاك���م �مل�سلم �أو من يق���وم مقامه ول���ه �أن ي�سلك يف عالج تلك 
�حلالة ثالثة �أمور:

وعظ �لزوجني وتذكرهما باآثار �لن�سوز و�أنه ل يجوز.
�سربهما باجتهاده)4(.

ج- �إ�سكانهما بني قوم �ساحلني، �أو بجانب رجل ثقة عدل م�سلم ينظر يف �أمرهما، ومينع 

�لتاج و�لإكليل ملخت�سر خليل، �ملو�ق )264/5(.  )1(
جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن، �لطري )715/6(، �لنكت و�لعيون، �ملاوردي، )484/1(، �حلاوي �لكبر يف   )2(

فقه مذهب �لإمام �ل�سافعي، �ملاوردي )601/9(، بحر �ملذهب، �لروياين )568/9(، بت�سرف.
جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن، �لطري )722/6(.  )3(

وذلك عند �ملالكية فقط، �نظر: حا�سية �لد�سوقي على �ل�سرح �لكبر، �لد�سوقي )343/2(.  )4(
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�لظ���امل منهما من �لظل���م، فاإن تفاقم �أمرهما وطالت خ�سومتهم���ا بعث �حلاكم رجاًل حكًما 
ثقة من �أهل �ملر�أة، ورجاًل حكًما ثقة من قوم �لرجل، فينظر�ن �أيهما �مل�سيء، ويفعالن ما فيه 
�مل�سلح���ة مما يريانه من �لتفري���ق �أو �لتوفيق؛ لأنه �إن كان يف نف�س���ي �لزوجني رغبة حقيقية 
يف �لإ�س���الح، وكان �لغ�سب فقط هو �لذي يحجب هذه �لرغبة؛ فاإنه مب�ساعدة �لرغبة �لقوية 
يف نف����ض �حلكم���ني يق���در �هلل �ل�سالح بينهم���ا و�لتوفيق، وه���و �لذي جاء به ن����ض �لآية يف ، 
فه���و �له���دف �لأول من بعثهما، فلم يذكر �هلل يف �لآية �إل �لإ�س���الح، ومل يذكر ما يقابله؛ وهو 
�لتفريق، ويف ذلك �إ�سارة لطيفة �إىل �أنه ينبغي على �حلكمني �أن يبذل جهدهما لالإ�سالح؛ لأن 

يف �لتفريق خر�ب �لبيوت، وت�ستيت �لأولد، وذلك مما ينبغي �أن يجتنب)1(.

2- �س���روط �حلكمني: ��س���رتط �لفقهاء يف �حلكمني بع�ض �ل�س���روط حتى ي�سلحا؛ فمن 
هذه �ل�سروط ما يلي)2(:

كمال �لأهلية: وهي �لعقل، و�لبلوغ، و�لر�سد، و�حلرية فال يجوز حتكيم �ل�سغر و�ملجنون 
و�ل�سفيه.

�لإ�سالم: فال يحكم غر �مل�سلم يف �مل�سلم؛ ملا فيه من �ل�ستعالء عليه.
�لعد�لة: وهي مالزمة �لتقوى.

�أن يكونا عاملني وعارفني باجلمع و�لتفريق و�لهتد�ء ملا ُبعثا به.
�أن يكونا من �لأهل و�لأقارب ��ستحبابًا.

�لذكورة: لأن �حلكمني هنا حاكمان، ول يجوز جعل �ملر�أة عندهم حاكًما.

3- حك���م �حلكمني: �تفق �لعلماء على �أن �حلكم���ني ميلكان حق �جلمع بني �لزوجني و�ن 
مل يوكلهم���ا �لزوجان)3(؛ لكنهم �ختلفو� يف م���دى �سالحية �حلكمني يف �جلمع �أو �لتفريق بني 

تف�سر �لقر�آن �لعظيم، �بن كثر )296/2(، روح �ملعاين، �لألو�سي )27/3(.  )1(
�ملدون���ة �لكرى، مال���ك )2/267(، �أ�سنى �ملطالب يف �سرح رو�ض �لطالب، �ل�سنيك���ي )240/3(، �لتاج و�لإكليل   )2(

ملخت�سر خليل، �ملو�ق )264/5(، بت�سرف.
تف�سر �لقر�آن �لعظيم، �بن كثر )260/2(.  )3(
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�لزوجني �إذ� ح�سل نز�ع بينهما وخيف �ل�سقاق على قولني)1(: �لأول: �إنهما حاكمان، ولهما �أن 
يفع���ال ما يريان فيه م�سلحة للزوج���ني من جمع �أو تفريق، ول يحتاجان يف ذلك �إىل توكيل �أو 

ر�سا من �لزوجني.

�لث���اين: �أن �لتفري���ق موكول �إىل �حلاكم مب���ا ينهيه �إليه �حلكمان، ولي����ض من حقهما �أن 
يوقعانه باإر�دتهما، �إمنا هما وكيالن عن �لزوجني، فال يت�سرفان �إل باإذنهما. و�لذي يبدو يل 
�أن �لق���ول �لأول هو �لر�جح؛ خا�سة �ن كان �حلكمان ممن يوثق بهم، وكان غايتهم �لإ�سالح. 

و�هلل �أعلم.

ق���ال �بن �لقي���م: " و�لعجب كل �لعجب ممن يقول: هما وكي���الن ل حاكمان، و�هلل تعاىل 
ق���د ن�سبهما حكمني، وجعل ن�سبهما �إىل غر �لزوجني، ول���و كانا وكيلني لقال: فليبعث وكياًل 
ا فلو كانا وكيلني مل يخت�سا باأن يكونا من �لأهل" �إىل  من �أهله ولتبعث وكيال من �أهلها، و�أي�سً

�أن ق���ال: " فاإنه جعل �حلك���م �إليهما فق���ال: چ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گ    گ  چ)�لن�س���اء: 35(، 

و�لوكيالن ل �إر�دة لهما، �إمنا يت�سرفان باإر�دة موكليهما")2(.

بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�سد، �بن ر�سد �حلفيد )117/3(، �أحكام �لقر�آن لبن �لعربي )542/1(.  )1(
ز�د �ملعاد يف هدي خر �لعباد، �بن �لقيم )172/5 - 173(.  )2(
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الخاتمة

يف ختام هذ� �لبحث �أحمد �هلل على نعمه �لظاهرة و�لباطنة، و�أ�سكره على ما منَّ به عليَّ 
ن –باخت�سار- �أهم ما تو�سلُت �إليه من �لنتائج،  م���ن �إمتام هذ� �لبح���ث، ثم يطيب يل �أن �أدوِّ

وما قيَّدُته من �لفو�ئد، �سائلًة �هلل �أن يوفقني للعمل �ل�سالح �لذي ير�سيه عني:
�لن�سوز: هو �لمتناع عن تاأدية �حلق �لو�جب للطرف �لآخر مع �لكر�هة له.. 1
يتحقق ن�سوز �لزوجة مبنعها للزوج من �لتمكني؛ �سو�ء كان ذلك منعه من �ل�ستمتاع، . 2

�أو مبغادرة �ملنزل.
يتحقق ن�سوز �لزوج بالإ�سر�ر بزوجته فيما �أوجبه �هلل لها عليه.. 3
�إذ� تبادل �لزوجان �لن�سوز �سمي ذلك �سقاقا؛ لأن كالًّ منهما ي�سبح يف �سق.. 4
 �أغلب �أ�سباب �لن�سوز ترجع �إىل �جلهل بحقوق وو�جبات كل من �لزوجني.. 5
�لن�سوز يكون من �لرجل كما يكون من �ملر�أة، وقد يكون منهما مًعا.. 6
 �أف�س���ل �لعالجات مل�ساكل �لزوجني و�لأ�سرة عل���ى �لإطالق هي �لعالجات �لربانية؛ . 7

لأن �خلالق �أعلم مبا ي�سلح ملخلوقه.
يجب �لتدرج يف و�سائل �لعالج كما �أمر �هلل، وعدم �لتعجل يف ظهور نتيجته.. 8
�أل يكون �لق�سد من ��ستخد�م و�سائل �لعالج هو �لنتقام و�لإذلل و�لتحقر بقدر ما . 9

يكون �لق�سد منها هو �لإ�سالح و�حلفاظ على �لأ�سرة.
 ع���دم �للجوء �إىل �لطالق �إل بع���د ��ستنفاد كل و�سائل �لعالج، و��ستحالة ��ستمر�رية . 10

�حلياة �لزوجية.
 على �أهل �لزوجني �أخذ دورهما يف �لإ�سالح بني �لزوجني بكل و�سيلة متاحة.. 11
عل���ى �حلكمني �أل يدخ���ر� جهًد� يف �لإ�سالح بني �لزوج���ني، و�أن يحكما بينهما على . 12

وفق منهج �هلل و�سرعه.
و�حلم���د هلل على نعمه �لتي ل تع���دُّ ول حت�سى، و�ل�سالة و�ل�سالم عل���ى �لنبي �ملجتبى، 

وعلى �آله و�سحبه ومن ��سطفى.
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919

اأ. عبري م�صبب حممد اأحمد اآل جعال الأحمرياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

�حلديث- �لقاهرة، 1425ه� - 2004م، دون ذكر �لطبعة.
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�لطبعة: �لثانية، 1419ه- 1999م.

بيدي )ت:1205ه�(، حتقيق: . 12 ت���اج �لعرو�ض من جو�هر �لقامو�ض، حمّمد بن حمّمد �لزَّ
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حتقي���ق: عل���ي حممد معو�ض وعادل �أحم���د عبد �ملوجود، د�ر �لكت���ب �لعلمية، بروت، 
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�لر�سالة، بروت، دون ذكر �لطبعة و�لتاريخ.
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 حممد �سعيد خل�فه العجالن الُعمري

• رقم �جلو�ل:         0559275240  	
• 	ALUMARY-M-S@HOTMAIL.COM :لريد �لإلكرتوين�

امل�ؤهالت العلمية:
• بكالوريو����ض م���ن جامعة �لإمام حمم���د بن �سعود يف �لريا�ض. كلي���ة �أ�سول �لدين – 	

ق�سم �ل�سنة وعلومها-.
• ماج�ست���ر م���ن �جلامع���ة �لإ�سالمية يف �ملدين���ة �ملنورة. كلي���ة �لق���ر�آن و�لدر��سات 	

�لإ�سالمية – ق�سم �لتف�سر وعلوم �لقر�آن-.
• د�ر����ض يف مرحل���ة �لدكت���ور�ه يف �جلامع���ة �لإ�سالمي���ة .كلي���ة �لق���ر�آن و�لدر��سات 	

�لإ�سالمية – ق�سم �لتف�سر وعلوم �لقر�آن-.

ثالثًا: اخلربات العملية:
• معلم ملدة �ست �سنو�ت يف خمتلف مر�حل �لتعليم �لعام.	
• وكيل ملدة ثالث �سنو�ت ملرحلتي �ملتو�سطة و�لثانوية.	
• م�سرف تربوي حاليًا ملادة �لرتبية �لإ�سالمية يف �ملدينة �ملنورة.	

رابعًا: الربامج التدريبية:
• برنامج ف�سلي عن: �لقيادة �ملدر�سية.	
• برنامج ف�سلي عن: �لإ�سر�ف �لرتبوي.	
• برنامج ف�سلي عن: �لتخطيط �لرتبوي.	
• ع�سر�ت �لر�مج �لرتبوية و�ملهنية.	
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خام�سًا: امل�ؤمترات واللقاءات:
• موؤمتر: �لدعوة يف عهد �مللك عبد �لعزيز –رحمه �هلل- يف �لريا�ض	
• لقاء روؤ�ساء ق�سم �لرتبية �لإ�سالمية بوز�رة �لتعليم يف �أبها	
• لقاء روؤ�ساء ق�سم �لرتبية �لإ�سالمية بوز�رة �لتعليم يف �ملدينة �ملنورة	
• لقاء روؤ�ساء ق�سم �لرتبية �لإ�سالمية بوز�رة �لتعليم يف مكة �ملكرمة	
• موؤمتر موهبة �لدويل يف جدة.	
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هدي القراآن الكرمي يف معاجلة انحراف الأبناء
من خالل ق�سَتي ابن ن�ح واأبناء يعق�ب عليهما ال�سالم

اإعداد

محمد بن سعيد بن خلوفه العجالن الُعمري
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مقدمة
�حلم���د هلل رب �لعامل���ني �لقائل: " �إن ه���ذ� �لقر�آن يهدي للتي هي �أق���وم" )�لإ�سر�ء:9(، 
و�ل�س���الة و�ل�س���الم على �أ�سرف �لأنبي���اء و�ملر�سلني، نبينا حممد، وعلى �آل���ه و�أ�سحابه، ومن 

تبعهم باإح�سان �إىل يوم �لدين. �أما بعد:

فلم���ا كانت م�سكلة �نح���ر�ف �لأبناء م�سكلة �أ�سرية �جتماعية؛ ت���وؤرق �لكثرين من �لآباء 
و�لأولياء، وبخا�سة يف �لأزمنة �ملتاأخرة �لتي �نفتح فيها �لف�ساء و�لأر�ض مبا ي�سيب له �لر�أ�ض 
م���ن �لفنت و�لأفكار، و�ل�سبهات و�ل�سهو�ت ؛ مما جع���ل و�قعنا �مل�ساهد ي�سج باأمثلة و�سور من 
�لنحر�ف���ات �ملتنوعة و�مل�ستغرب���ة يف �أبناء �أمتنا �مل�سلمة �لذين ُينتظ���ر منهم �لأمل، وخال�ض 
�لأمم م���ن �سقائه���ا بتوفي���ق �هلل وعونه؛ مل���ا كان �لأم���ر كذل���ك كان لز�مًا �لع���ودة �إىل �ملعني 
�ل�س���ايف، و�ملنبع �ل�سايف؛ د�ست���ور �لأمة، وم�سدر عزها و�سوؤددها: �لق���ر�آن �لكرمي؛ لن�ستقي 
منه ما ي�ساعد على حل تلك �مل�سكلة، �أو يخفف منها، فكان يل يف ق�سَتي �بن نوح عليه �ل�سالم 
مث���ال عل���ى �لنحر�ف �لعقدي )�لفك���ري(، و�أبناء يعقوب عليه �ل�س���الم مثال على �لنحر�ف 
�ل�سلوكي ، كان يل فيهما م�ستلهم �أحاول من خالله متدبرً� متاأماًل ومنتفعًا من تفا�سر �لأئمة؛ 

�أن �أ�سع ما ميكن �أن يكون خطوطًا عري�سة، ورئي�سة يف �لتعامل مع هذه �لنحر�فات.

 �سائاًل �ملوىل عّز وجّل �أن يرزقني �لإخال�ض و�ل�سو�ب .

اأهداف البحث:
��ستنب���اط �أبرز �ملعامل للهدي �لقر�آين يف �لتعام���ل مع �نحر�ف �لأبناء �لعقدي و�ل�سلوكي 

من خالل ق�سَتي �بن نوح عليه �ل�سالم و�أبناء يعقوب عليه �ل�سالم.

�لتاأكي���د على �سرورة �لرجوع �إىل كتاب �هلل  تع���اىل؛ لال�ستفادة من هد�ياته يف �أن نحيا 
حياة طيبة. 

�لجتهاد يف تقدمي منوذج من �لرتباط بكتاب �هلل يف حل م�سكالتنا �لأ�سرية و�لرتبوية.
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خطة البحث:
وق�سمت �لبحث �إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وفق �لتف�سيل �لتايل:

مقدمة: وفيها: �أهمية �ملو�سوع و�أهد�فه وخطته.
متهيد: وفيه ثالثة مطالب:

�لأول: حترير م�سطلحات �لعنو�ن: )هدي- معاجلة- �نحر�ف(
�لثاين: خمت�سر ق�سة �بن نوح عليه �ل�سالم.

�لثالث: خمت�سر ق�سة �أبناء يعقوب عليه �ل�سالم مت�سمنًا �حلديث عن نبوتهم من عدمها.
�ملبحث �لأول: هدي �لقر�آن يف معاجلة �نحر�ف �لأبناء �لعَقدي )�لفكري(، وفيه �ستة مطالب:
�لأول: �ل�س���ر. �لثاين: قوة �لت�سال. �لثالث: ت�سحيح �ملفاهيم �خلاطئة. �لر�بع: حتنّي 

�لفر�سة. �خلام�ض: �لتثّبت. �ل�ساد�ض: �لر�ء.

�ملبحث �لثاين: هدي �لقر�آن يف معاجلة �نحر�ف �لأبناء �ل�سلوكي، وفيه �سبعة مطالب:
�لأول: �لوقاية. �لثاين: �لعرت��ض. �لثالث: �ل�سر. �لر�بع: �لتحّوط. �خلام�ض: �لن�سح. 

�ل�ساد�ض: �لعفو. �ل�سابع: �لدعاء.

�خلامتة: وفيها �لنتائج و�لتو�سيات.
فهر�ض �مل�سادر و�ملر�جع.

فهر�ض �ملو�سوعات.
منهجي يف �لبحث:

�لقت�س���ار عل���ى ق�سة �بن نوح علي���ه �ل�سالم و�لتي جرى ذكرها يف �س���ورة هود،  وق�سة 
�أبناء يعقوب عليه �ل�سالم �لو�ردة يف �سورة يو�سف.

��ستنباط معامل �لتعامل مع �نحر�ف �لأبناء دون �خلو�ض يف �ملعاين �لتف�سرية �أو �مل�سائل 
�خلالفية �ملحيطة بهذه �ملعامل.

�ختيار �أقو�ل �ملف�سرين �لتي توؤكد تلك �ملعامل �أو ت�سر �إليها.
و�أختم ب�سوؤ�ل �هلل �لعون و�ل�سد�د، ثم �ل�سالة و�ل�سالم على �ملبعوث رحمة للعاملني .
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تمهيد

المطلب األول: تحرير مصطلحات العنوان ) هدى- معالجة- انحراف (

)َهْدي(:
ق���ال �بن فار����ض: )هدي(: �له���اء و�لد�ل و�حل���رف �ملعت���ل، �أ�سالن: �أحدهم���ا: �لتقدم 
لالإر�ساد، و�لآخر: َبعثِة َلَطف. فالأول قولهم: هديته �لطريق هد�ية، �أي: تقدمته لأر�سده، وكل 

متقدم لذلك هاد)1((.

ة. يقال: �أهديت �أُهِدي  ثم قال: ) و�لأ�سل �لآخر �لهدّية: ما �أهديت من لطف �إىل ذي مودَّ
�إهد�ًء ()2(.

فالَه���دي �مل���ر�د به: دللة �لق���ر�آن و�إر�س���اده ملعاجلة �نح���ر�ف �لأبناء، ول �س���ك �أن تلك 
�لدللة، وذلك �لإر�ساد؛ �إمنا هو يف �حلقيقة هدّيٌة لكل من يروم معاجلة هذ� �لأمر �أو غره.

)معاجلة(:
) عاجلت �ل�سيء معاجلًة وعالجًا، �إذ� ز�ولته، وعاجلت �لرجل فَعَجْلُتُه َعَلجًا: غلبته )3(.

فاملعاجلة: مز�ولة ما من �ساأنه مد�و�ة، و�إز�لة �لعلة �أو �ملر�ض، �أو تخفيفهما.
)انحراف(:

قال �بن فار�ض: )حرف( �حلاء و�لر�ء و�لفاء ثالثة �أ�سول: حد �ل�سيء، و�لعدول، وتقرير 
�ل�سيء( )4(. و�لذي يهمنا هنا هو: ) �لأ�سل �لثاين: �لنحر�ف عن �ل�سيء. يقال: �نحرف عنه 

معج���م مقايي����ض �للغ���ة 42/6، لأحمد بن فار�ض بن زكري���ا ، حتقيق: عبد �ل�سالم ه���ارون، د�ر �لفكر، 1399ه�-  )1(
1979م.

�مل�سدر �ل�سابق 42/6.  )2(
�ل�سحاح ، لإ�سماعيل بن حماد �جلوهري ، حتقيق: �أحمد عبد �لغفور عطار، د�ر �لعلم للماليني، بروت، �لطبعة   )3(

�لر�بعة 1407ه�-1987م.
معجم مقايي�ض �للغة 42/2.  )4(
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ينحرف �نحر�فًا، وحّرفُته �أنا عنه، �أي عدلت عنه ( )1(. �إذً� �لنحر�ف: �لعدول عن �حلق �إىل 
�لباطل، وعن �لهدى �إىل �ل�سالل، وعن �ل�ستقامة �إىل �لعوجاج.

المطلب الثاني: مختصر قصة ابن نوح عليه السالم

) وه���ذ� �لبن هو يام �أخو �سام وحام وياف���ث، وقيل ��سمه كنعان، وكان كافرً� عِمل عماًل 
غر �سالح، خمالٌف �أباه يف دينه ومذهبه، فهلك مع من هلك ()2(.

قال �لأمني �ل�سنقيطي رحمه �هلل: ) وت�ساءلو� حول �سحة ن�سبه، و�حلق �أن �هلل تعاىل قد 
ع�س���م ن�س���اء �لأنبياء؛ �إكر�مًا له���م، و�أنه �بنه حقًا؛ لأنه ملا ق���ال: " �إن �بني من �أهلي" )هود: 
46( ت�سم���ن ه���ذ� �لق���ول �أمري���ن: ن�سبته �إلي���ه يف ُبُنوت���ه، ثانيًا: ن�سبت���ه �إلي���ه يف �أهله، فكان 
�جل���و�ب علي���ه م���ن �هلل بنفي �لن�سب���ة �لثاني���ة ل �لأوىل، " �إنه لي�ض من �أهل���ك") هود: 46(. 
ومل يقل �إنه لي�ض �بنك، و�لأهل �أعم من �لبن، ومعلوم �أن نفي �لأخ�ض ل ي�ستلزم نفي �لأعم، 
ة باقية، ولو مل يكن �بنه  و�لعك�ض بالعك�ض، فلما نفى ن�سبته �إىل �أهله علمنا �أن ن�سبته �إليه بالُبُنوَّ
ة �نتفت عنه ن�سبته  لب���ه ل���كان �لنفي ين�سب عليها، ويقال: �إنه لي�ض �بنك، و�إذ� نف���ى �لُبُنوَّ ل�سُ
�إىل �أهل���ه، وكذلك قوله تع���اىل بعدها: ) ول تخاطبني يف �لذين ظلم���و� ()هود:37( �أي: لأن 
�لظامل���ني لي�سو� من �لأهل بالن�سبة للدين، لأن �لدين يربط �لبعيدين، و�لظلم �لذي هو مبعنى 

ق �لقريبني. و�لعلم عند �هلل تعاىل( )3(.  �لكفر يفرِّ
وقد �ساأل ن�ح عليه ال�سالم ربه اأن ينجي ابنه ل�احد من ثالثة اأ�سباب:

لكونه من �أهله وكان يظن به �لإميان)4(.

�مل�سدر �ل�سابق 42/2.  )1(
ينظ���ر: ق�س����ض �لأنبي���اء 103/1 لأب���ي �لفد�ء �إ�سماعيل ب���ن كثر، حتقي���ق: م�سطفى عبد �لو�ح���د، د�ر �لكتب   )2(

�حلديثة، �لطبعة �لأوىل 1388ه�-1968م.
�أ�س���و�ء �لبيان يف �إي�ساح قو�عد �لقر�آن بالقر�آن 315/8، ملحمد �لأمني بن حممد �ملختار �ل�سنقيطي، د�ر �لفكر،   )3(

بروت، 1415-1995م.
ينظ���ر: �جلامع لأحكام �لق���ر�آن 45/9، ملحمد بن �أحمد بن �أبي بكر �لقرطبي، حتقيق: �أحمد �لردوين و�إبر�هيم   )4(

�أطفي�ض، د�ر �لكتب �مل�سرية، �لقاهرة، �لطبعة �لثانية، 1384ه�-1964م.
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�أو لأنه مل يعلم �أن �سوؤ�له هذ� حمظور عليه مع �إ�سر�ر ولده على �لكفر)1(.
�أو �أن �لعاطفة �لأبوية �لب�سرية هي �حلاملة له على ذلك �ل�سوؤ�ل)2(.

و�أي���ًا كان �حلام���ل له على ذل���ك �ل�سوؤ�ل؛ فاإن �لع���رة مببادرته عليه �ل�س���الم �إىل �لتوبة 
و�ل�ستغف���ار من ه���ذ� �خلطاأ غر �ملق�سود " رب �إين �أعوذ ب���ك �أن �أ�ساألك ما لي�ض يل به علم 

و�إل تغفر يل وترحمني �أكن من �خلا�سرين ")هود:47(.

المطلب الثالث: مختصر قصة أوالد يعقوب عليه السالم

)وهب �هلل ليعقوب عليه �ل�سالم �ثني ع�سر ولدً�، هم �أ�سول و�أجد�د بني �إ�سر�ئيل، منهم 
�بنه يو�سف عليه �ل�سالم، وكان �أنبههم و�أذكاهم و�أجملهم، فكان يخ�سه يعقوب عليه �ل�سالم 
مبزي���د من �لعناي���ة و�لرعاية و�لهتم���ام؛ ملا تقدم، ول�سغ���ر �سنه، وحاجت���ه �إىل ذلك، وهذه 
م�ساأل���ة �إن�ساني���ة معروفة، فاأي �أب - ولو مل يكن نبيًا - يهتم باأولده �ل�سغار �أكرث، ويظهر لهم 
مزي���دً� من �حل���ب و�لرعاية، ولكن �أبناء يعقوب عليه �ل�سالم �لكب���ار مل يح�سنو� فهم وتف�سر 
وتوجيه �هتمام �أبيهم باأخيهم �ل�سغر، ونظرو� �إىل �ملو�سوع باأنانية ووجهو� �إىل �أخيهم �سموم 
حقده���م، و�تهمو� �أباهم �لنبي بالنحي���از و�خلطاأ و�ل�سالل، وتاآمرو� عل���ى �أخيهم �ل�سغر، 
و�أر�دو� قتل���ه �أو �لتخل����ض من���ه()3( " لقد كان يف يو�سف و�إخوته �آي���ات لل�سائلني )7( �إذ قالو� 
ليو�سف و�أخوه �أحب �إىل �أبينا منا ونحن ع�سبة �إن �أبانا لفي �سالل مبني )8(�قتلو� يو�سف �أو 

�طرحوه �أر�سًا يخل لكم وجه �أبيكم وتكونو� من بعده قومًا �ساحلني () يو�سف:9-4(.

ث���م تو�ل���ت بعد ذل���ك �لق�سة يف تف�سي���ل �خت�س���ه �هلل �سبحان���ه وتعاىل ب�س���ورة كاملة 
)يو�س���ف( يف قالب م���ن �لأحد�ث �ملليئة بالآي���ات، و�لعر �لتي �نتهت بالتمك���ني ليو�سف عليه 

�ل�سالم، وعودة �إخو�نه �إىل �هلل �سبحانه، وتوبتهم مما �قرتفت �أيديهم.

ينظ���ر: �لوجيز يف تف�سر �لكتاب �لعزيز �ض522، لأبي �حل�س���ن علي بن �أحمد �لو�حدي، حتقيق: �سفو�ن عدنان   )1(
د�وودي، د�ر �لقيم، �لد�ر �ل�سامية، دم�سق، بروت، �لأوىل 1415ه�.

ينظر: �أ�سو�ء �لبيان 315/8.  )2(
مو�ق���ف �لأنبياء يف �لقر�آن )بت�سرف( �ض173، ل�س���الح عبد �لفتاح �خلالدي، د�ر �لقيم، دم�سق، �لأوىل 1424   )3(

ه� 2003م.
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�أما عن نبوتهم من عدمها؛ فاأكتفي هنا بنقل كالم لبن حزم -رحمه �هلل- يحرر �مل�ساألة 
ويجليه���ا فيقول)1(: ) �إخ���وة يو�سف عليه �ل�سالم مل يكونو� �أنبي���اء، ول جاء قط �أنهم �أنبياء ل 
م���ن ق���ر�آن، ول من �سنة �سحيحة، ول من �إجماع، ول م���ن قول �أحد من �ل�سحابة -ر�سي �هلل 
عنهم-، و�أما يو�سف ملسو هيلع هللا ىلص فر�سول �هلل بن�ض �لقر�آن، قال عز وجل: ) ولقد جاءكم يو�سف من 
قب���ل بالبينات فم���ا زلتم يف �سك مما جاءكم به ( �إىل قوله ) من بع���ده ر�سوًل () غافر:34( 
و�أما �إخوته فاأفعالهم ت�سهد �أنهم مل يكونو� متورعني من �لعظائم فكيف �أن يكونو� �أنبياء ( )2(.

�لف�سل يف �مللل و�لأهو�ء و�لنحل 7/4، لأبي حممد علي بن �أحمد بن حزم، مكتبة �خلاجني، �لقاهرة .  )1(
ملزي���د من �لتف�سي���ل ينظر: جامع �مل�سائ���ل 297/3، لأحمد بن عبد �حلليم �بن تيمي���ة �حلر�ين، حتقيق: حممد   )2(

عزيز �سم�ض، �إ�سر�ف: بكر عبد �هلل �أبوزيد، د�ر عامل �لفو�ئد للن�سر و�لتوزيع، �لأوىل 1422ه�.
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المبحث األول

هدي القراآن يف معاجلة انحراف الأبناء العقدي )الفكري(

المطلب األول: الصبر

�إن �ل�سر �سمة بارزة يف دعوة نوح علية �ل�سالم تظهر بجالء يف �ملو��سع �لتالية:
م���دة دعوته علية �ل�سالم ) ولقد �أر�سلنا نوحًا �إىل قومه فلبث فيهم �ألف �سنة �إل خم�سني 

عامًا (                 ) �لعنكبوت:14(.

مكابدت���ه �لت�سفيه من قوم���ه، و��ستهز�وؤهم به وبدعوته، ومقابل���ة ذلك باحللم و�ل�سفح 
و�للني يف �لقول و�لفعل.   ) قال �ملالأ من قومه �إنا لرن�ك يف �سالل مبني، قال يا قوم لي�ض بي 

�ساللة ولكني ر�سول من رب �لعاملني (     ) �لأعر�ف: 61-60(. 

�متثال���ه لأم���ر رب���ه يف �سنع �ل�سفينة، وهو لي����ض له معرفة �سابقة بذل���ك، ويف بلد ل بحر 
في���ه، فكان مثار �سخرية قومه منه، وملزه له باأن حتولت جنارً� بعد �لنبوة)1(. ) وي�سنع �لفلك 
وكلما مر عليه مالأ من قومه �سخرو� منه قال �إن ت�سخرو� منا فاإنا ن�سخر منكم كما ت�سخرون( 

)هود:38(. 

قلة �أتباعه بالرغم من طول دعوته و�جتهاده يف تبليغها حتى �إن �أعلى تقدير لهم كان 80 
نف�س���ًا)2( ) حت���ى �إذ� جاء �أمرنا وفار �لتنور قلنا �حمل فيها من كل زوجني �ثنني و�أهلك �إل من 

�سبق عليه �لقول ومن �آمن وما �آمن معه �إل قليل ()هود:40(. 

ف���اإذ� كان���ت هذه بع�ض �س���ور �سره عليه �ل�س���الم مع قومه ودعوتهم، فم���ا بالك وظنك 

ينظ���ر: جام���ع �لبيان يف تاأويل �لقر�آن 310/15، ملحمد بن جرير �لطري، �أحمد �ساكر، موؤ�س�سة �لر�سالة، �لأوىل   )1(
1420ه�-2000م.

�مل�سدر �ل�سابق 326/15.  )2(
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ب�سره عليه �ل�سالم على �بنه وتربيته ودعوته، فال �سك �أن �ل�سر �أعظم و�ملكابدة و�ملجاهدة 
�أ�سد؛ �إذ �إن �لأنبياء عليهم �ل�سالم ماأمورون بدعوة �أقاربهم و�أهلهم وع�سرتهم قبل �لآخرين. 

) و�أنذر ع�سرتك �لأقربني () �ل�سعر�ء:214(.

فهل م�سى عليك �أيها �لأب �ملبتلى بانحر�ف �بنه ما م�سى على نوح عليه �ل�سالم يف دعوة 
قومه؛ فِلَم �لياأ�ض و�ل�سجر و�لت�سخط؟!.

المطلب الثاني: قوة االتصال

عن���د �حلديث عن �لت�سال فاإن �ملعني به: �ملر�سل، �لر�سالة، �ملر�سل �إليه، وقد �قت�سرت 
على �ملر�سل و�لر�سالة؛ لأنهما �ملر�د�ن بهذ� �لبحث، فاملر�سل وهو: نوح عليه �ل�سالم برزت يف 

دعوته وحو�ره مع �بنه مهار�ت �لت�سال �لتالية:

�لتنوي���ع وهذه ظاهرة ب���ارزة يف عموم دعوته عليه �ل�سالم لقوم���ه: ) قال رب �إين دعوت 
قوم���ي لي���اًل ونهارً� ( )ن���وح:5( ) ث���م �إين دعوتهم جهارً� ث���م �إين �أعلنت له���م و�أ�سررت لهم 
�إ�س���ر�رً�( )ن���وح:8-9(، وتارة بالرتغيب وتذكره���م بنعمة �هلل وعظمت���ه، و�آياته �لد�لة على 
ذل���ك و�لتي يرونه���ا ويعي�سونها ) فقلت ��ستغفرو� ربكم �إنه كان غف���ارً� ( )نوح:10( �إىل �آخر 
�لآيات، وتارة �أخرى بالرتهيب ) ولقد �أر�سلنا نوحًا �إىل قومه �إين لكم نذير مبني، �أن ل تعبدو� 
�إل �هلل �إين �أخ���اف عليك���م عذ�ب يوم �أليم ( )هود:25-26( وهذ� مع قومه فما بالك مع �بنه 

و�أهله، ل �سك �أن �لتنويع �سيكون �أظهر و�أقوى، مع �أنه د�خل يف �لعموم. 

ح�س���ن �ختيار �لظرف �لرتبوي و�لدعوي ) وكان يف معزل ()هود:42( و�سياأتي �حلديث 
عن هذ� باإذن �هلل تعاىل يف مطلب ) حتني �لفر�سة (.

ح�سن �ختيار �لألفاظ و�لعبار�ت ) يا بني �ركب معنا ول تكن مع �لكافرين () هود:42(.

ح�س���ن �ختيار نوع �لر�سال���ة وطريقة �أد�ئها؛ فق���د كانت مبا�سرة وخمت�س���رة، ومر�عية 
للموقف و�حلدث.

�ل�ستمر�ر يف �ملعاجلة و�لرتبية و�لدعوة �إىل �آخر حلظة، وعدم �لياأ�ض منه ) وحال بينهما 
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�ملوج فكان من �ملغرقني ()هود:43( وهنا وكاأنك ت�ستظهر �مل�سهد بني نوح عليه �ل�سالم و�بنه 
يف هذ� �حلو�ر �لأبوي �حلاين؛ فال تكاد ت�ستيقن �أيهما �أ�سبق )�إل من رحم( �أم �ملوج من �سدة 
حر�س���ه عليه �ل�سالم على ��ستنق���اذ �بنه من �لهالك بالرغم من �لأج���و�ء �ملهولة �ملحيطة ) 

وهي جتري بهم يف موج كاجلبال ()هود: 42(.

�أما �لر�سالة )يا بني �ركب معنا ول تكن مع �لكافرين () هود:42( فقد �ت�سمت مبا يلي:
�حلميمي���ة و�إث���ارة �مل�ساعر من خالل �إبر�ز عالق���ة �لأبوة و�لبنّوة ) ي���ا بني (، قال �سيد 
قط���ب -رحم���ه �هلل- ) ويف ه���ذه �للحظة �لرهيبة �حلا�سم���ة يب�سر نوح فاإذ� �أح���د �أبنائه يف 
مع���زل عنهم، ولي�ض معهم، وي�ستيقظ يف كيانه �لأبوة �مللهوف���ة ور�ح يهتف بالولد �ل�سارد ) يا 

بني �ركب معنا ول تكن مع �لكافرين ()1(.

وقال �لطاهر �بن عا�سور -رحمه �هلل-: ) و "ُبني" ت�سغر "�بن" م�سافًا �إىل ياء �ملتكلم، 
وت�سغره هنا �سفقة؛ بحيث ُيجعل كال�سغر يف كونه حمل �لرحمة و�ل�سفقة ()2(.

وظه���رت تل���ك �مل�ساعر �جليا�س���ة يف قوله ) �ركب معنا ( نحن �أهل���ك وحمبوك �لناجون 
ب���اإذن �هلل م���ن هذ� �لهالك، ومل يقل له مثاًل ) �ركب يف �ل�سفينة (، بل جاء بلفظ �ملعية �إثارة 
�عنا ( ما يوحي  للعاطف���ة، و�إظهارً� للحب، ولعل يف قر�ءة �لإدغ���ام �أي �لباء يف �مليم)3( ) �رك�مَّ

بهذه �ملعاين.

�للط���ف يف �لعب���ارة : ) ي���ا بني ( و ) �ركب معن���ا ( و ) ل تكن م���ع �لكافرين (، وهنا مل 
يقل له مثاًل ) ول تكن كافرً� ( �أو معاندً�، �أو خمالفًا لو�لدك؛ بل ل تكن معهم ) في�سيبك ما 

�أ�سابهم ()4(.

يف ظالل �لقر�آن 1878/4، ل�سيد قطب �إبر�هيم، د�ر �ل�سروق، �لقاهرة.  )1(
�لتحرير و�لتنوير 263/11، ملحمد �لطاهر بن حممد بن عا�سور، موؤ�س�سة �لتاريخ �لعربي، بروت، لبنان، �لأوىل   )2(

1420ه�-2000م.
�ملو�سوع���ة �لقر�آنية �ملتخ�س�سة �ض381، ملجموعة من �لأ�ساتذة و�لعلم���اء �ملتخ�س�سني، �ملجل�ض �لأعلى لل�سوؤون   )3(

�لإ�سالمية، م�سر، 1423ه�-2002م.
تي�س���ر �لك���رمي �لرحمن ����ض382، لعبد �لرحم���ن بن نا�س���ر �ل�سعدي، حتقي���ق د. عبد �لرحمن مع���ال، موؤ�س�سة   )4(

�لر�سالة، �لأوىل 1420ه�-2000م.
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�ملبا�سرة يف �لتوجيه و�لر�سالة؛ حيث �إن �ملوقف ل يحتمل غر ذلك.
�لخت�سار يف �لر�سالة، و�لقت�ساد يف عبار�تها؛ مر�عاة للمقام؛ فلكل مقام مقال.

) �إن �ل�سام���ع ليم�س���ك �أنفا�س���ه يف ه���ذه �للحظات �لق�س���ار )وهي جت���ري بهم يف موج 
كاجلب���ال( ون���وح �لو�ل���د �مللهوف يبعث بالن���د�ء تلو �لند�ء، و�بن���ه �لفتى �ملغ���رور ياأبى �إجابة 
�لدعاء، و�ملوجة �لقوية �لعاتية حت�سم �ملوقف يف حلظة �سريعة خاطفة، و�إن �لهول هنا ليقا�ض 
مبد�ه يف �لنف�ض �حلية –بني �لو�لد و�ملولود- كما يقا�ض مبد�ه يف �لطبيعة –حيث يطغى �ملوج 

على �لذرى و�لوديان و�إنهما ملتكافئان، يف �لطبيعة �ل�سامتة، ويف نف�ض �لإن�سان( )1(.

المطلب الثالث: تصحيح المفاهيم الخاطئة

)�إن �ب���ن نوح عليه �ل�سالم مل���ا �سمع �أباه ينذر �لنا�ض بطوف���ان عظيم؛ ظن هذ� �لبن �أن 
�أرفع �جلبال ل يبلغه �ملاء، و�أن �أباه ما �أر�د �إل بلوغ �ملرتفعات دون �جلبال �ل�ساخمات()2(.

هذ� �لفهم �خلاطئ �سححه نوح عليه �ل�سالم لبنه بقوله: ) ل عا�سم �ليوم من �أمر �هلل 
�إل من رحم ()هود:43( 

) و�أر�د ب� "من رحم" من قدر �هلل له �لنجاة من �لغرق برحمته ()3(.
بع����ض �لأبناء �لذي���ن يقعون يف �َسَرك �لعقائد �لفا�سدة، و�لأف���كار �ملنحرفة؛ �إمنا دفعهم 
�إىل ذل���ك �ل�سبه���ات �مل�سللة، و�لأفهام �ملغلوط���ة، و�لتي حتتاج م���ن �لأب �أو �ملربي �أو �لد�عية 

�لت�سحيح و�لتجلية و�لتو�سيح؛ حتى تقوم �حلجة، ويتم �لبيان.

وبه���ذ� فاإن )ت�سحيح �ملفاهيم �خلاطئة( يعد معلمًا وحم���ورً� مهمًا يف معاجلة �نحر�ف 
�لأبن���اء �لعقدي���ة و�لفكرية؛ وبخا�سة يف ه���ذه �لأزمنة �ملتاأخرة، و�لت���ي �نت�سرت فيه �ل�سبهات 
�نت�س���ار �لن���ار يف �له�سيم، وتع���ددت قنو�تها ورجالتها؛ ب���ل وُي�سّوق لها باأ�س���كال �ستى، و�سور 

بديعة عجيبة؛ فيها من �جلذب و�لإثارة ما فيها؛ حتى ي�سدق عليها قول �لقائل:

�لت�سوير �لفني يف �لقر�آن �ض58 ل�سيد قطب �إبر�هيم، د�ر �ل�سروق، �لطبعة �ل�سابعة ع�سر.  )1(
�لتحرير و�لتنوير ) بت�سرف ي�سر ( 263/11.  )2(

�مل�سدر �ل�سابق 264/11.  )3(
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ُيق�سى على �ملرء يف �أيام حمنته .... حتى يرى ح�سنًا ما لي�ض باحل�سِن)1(

المطلب الرابع: تحّين الفرصة

تق���دم معنا �أن م���ن �ملهار�ت �لتي ظهرت ب���ارزة يف �حلو�ر بني نوح علي���ه �ل�سالم و�بنه؛ 
مه���ارة: �ختيار �لظرف و�لزمان �لتي يت���م فيها بث �لر�سالة �لرتبوي���ة و�لتوجيهية و�لدعوية؛ 
�إذ �إن ح�سن �لختيار من عو�مل جناح �لر�سالة، وو�سولها �إىل �ملر�سل �إليه ب�سكل قوي وموؤثر؛ 
بغ�ض �لنظر عن ��ستجابته من عدمها، و�لتي ل ميلكها �إل �هلل �سبحانه وتعاىل؛ �أي: ��ستجابة 

وهد�ية �لتوفيق و�لإلهام.

) وكان يف مع���زل ( )ه���ود:42( كان �ب���ن ن���وح عليه �ل�سالم ) يف معزل م���ن �لكفار كان 
�نفرد عنهم فظن نوح عليه 

�ل�س���الم �أن ذلك �إمنا كان؛ لأنه �أح���ب مفارقتهم ()2(، فوجدها فر�سة لدعوته بعيدً� عن 
�أ�سحابه، و�ملوؤثرين يف توجهاته ومعتقد�ته.

�إ�ساف���ة �إىل ذل���ك فاإن هذ� �حل���دث �لرهيب �ملحيط باملكان ) وه���ي جتري بهم يف موج 
كاجلب���ال ( كان �حل���دث فر�س���ة عظيمة ��ستثمرها ن���وح عليه �ل�سالم يف دع���وة �بنه للركوب 

معهم و�لنجاة.

فالرتبي���ة وكذلك �لتوجيه باحلدث �أو �ملوقف، ُتعّد من �أف�سل �لأ�ساليب �لتي ينبغي لالأب 
�أو �ملربي مر�عاتها يف معاجلة �نحر�ف �أبنائه، و�ل�سعي للبحث عن �لفر�ض �ملو�تية و�لظروف 

�ملنا�سبة لتحقيق ذلك.

لل�ساعر �لأمر يحيى بن علي با�سا �لإح�سائي �ملدين �حلنفي. ينظر: خال�سة �لأثر يف �أعيان �لقرن �حلادي ع�سر   )1(
463/4، ملحم���د �أمني ب���ن ف�سل �هلل �ملكي �حلنفي، حتقيق: حممد ح�سن �إ�سماعي���ل، د�ر �لكتب �لعلمية، بروت، 

�لأوىل 1427ه�.
مفاتيح �لغيب 351/17، ملحمد بن عمر فخر �لدين �لر�زي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بروت.  )2(
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المطلب الخامس: التثبت

رغ���م �أن �مل���وج حال بني نوح عليه �ل�س���الم و�بنه، فكان �لبن من �ملغرق���ني �لهالكني؛ �إل 
�أن نوح���ًا علي���ه �ل�سالم مل يقط���ع �لأمل ومل يياأ����ض ) رب �إن �بني من �أهل���ي و�إن وعدك �حلق 
و�أن���ت �أحك���م �حلاكمني ()ه���ود:45( وهكذ� �ملوؤم���ن ل يقطع �لأمل من �س���الح �بنه، وعودته 
�إىل �جل���ادة؛ ب���ل يظل متفائاًل موؤماًل باهلل �خلر د�عيًا ر�جيًا �إي���اه �أن ينقذ �بنه من �ل�سالل 
و�لهالك �إىل �أن يثبت له عك�ض ذلك؛ حينها يردد مع نوح عليه �ل�سالم: ) رب �إين �أعوذ بك �أن 

�أ�ساألك ما لي�ض يل به علم و�إل تغفر يل وترحمني �أكن من �خلا�سرين ()هود:47(.

المطلب السادس: البراءة

) �إن �لإمي���ان و�ل�سالح ل عالقة له بالور�ثة و�لأن�س���اب، وقد يختلف باختالف ��ستعد�د 
�لأفر�د، وما يحيط بهم من �لأ�سباب، وما يكونون عليه من �لآر�ء و�لأعمال، ولو كان بالور�ثة 

لكان جميع ولد �آدم كاأبيهم ()1(.

وكان ن���وح علي���ه �ل�سالم يظن �بنه موؤمنًا ) ومل يكن يقول لرب���ه " �إن �بني من �أهلي " �إل 
وذل���ك عن���ده كذلك �إذ حمال �أن ي�ساأل هالك �لكفار، ثم ي�س���األ يف �إجناء بع�سهم، وكان �بنه 
ُي�سرُّ �لكفر ويظهر �لإميان، فاأخر �هلل تعاىل نوحًا مبا هو منفرد به من علم �لغيب، �أي علمت 

من حال �بنك ما مل تعلمه �أنت ()2(.

فلم���ا تاأكد لن���وح عليه �ل�سالم كفر �بنه ت���ر�أ منه، و��ستغفر ربه؛ م�ستعي���ذً� باهلل من �أن 
ي�ساأله ما لي�ض له به علم، و�إل كان من �خلا�سرين.

وهذ� فعل �ملوؤمن �ملوفق فالولء و�لر�ء عنده هلل ويف �هلل؛ مهما كانت �لعالئق و�لو�سائج 
�لتي جتمعه بالآخرين، حتى و�إن كان من �أقرب �لنا�ض �إليه، و�أحبهم على قلبه.

تف�سر �ملنار 72/12، ملحمد ر�سيد بن علي ر�سا، �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب، 1990م .  )1(
�جلامع لأحكام �لقر�آن 45/9.  )2(
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) و�لكف���ر يقطع �لولية ب���ني �ملوؤمنني و�لكافرين من �لأقربني، ويوجب بر�ءة بع�سهم من 
بع����ض، كم���ا قال تعاىل ) قد كانت لكم �أ�سوة ح�سن���ة يف �إبر�هيم و�لذين معه �إذ قالو� لقومهم 

�إنا بر�آء منكم () �ملمتحنة:4( )1(.

) و�لأه���ل عن���د �هلل يف دينه وميز�نه لي�س���و� قر�بة �لدم؛ �إمنا هي قر�ب���ة �لعقيدة، وهذ� 
�لولد مل يكن موؤمنًا، فلي�ض �إذن من �أهله، وهو �لنبي �ملوؤمن ()2(.

وهذه �لر�ءة �لكاملة و�لنف�سال �لتام عند موت �لبن –ل قدر �هلل- على كفره و�نحر�فه 
�لعق���دي �ملخرج عن �مللة؛ فاإنها بر�ءة منه، ومن فعله؛ وتبق���ى يف حال حياته م�سوؤولية دعوته 
، و�لت�س���ال به؛ ملحاولة معاجلة �نحر�فه؛ قيامًا بالأمانة و�لو�جب �ملاأمور به �لأب نحو �أبنائه 

- و�هلل �أعلم -.

تف�سر �ملنار 71/12.  )1(
يف ظالل �لقر�آن 1879/4.  )2(
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المبحث الثاني

هدي القراآن يف معاجلة انحراف الأبناء ال�سل�كي.

المطلب األول: الوقاية

�إن �لأب يف �لغال���ب ه���و �أعلم �لنا�ض مبثال���ب �أبنائه ومعايبهم، وبالأب���و�ب �لتي ميكن �أن 
ُيدخل عليهم منها فتزيدهم �سوءً�، �أو ت�سلح من حالهم.

ل���ذ� ف���اإن يعقوب عليه �ل�سالم عندما ق�ض عليه �بنه يو�سف عليه �ل�سالم روؤياه: ) يا �أبت 
�إين ر�أي���ت �أح���د ع�سر كوكبًا و�ل�سم�ض و�لقمر ر�أيتهم يل �ساجدي���ن ()يو�سف:4( قال له: ) ل 

تق�س�ض روؤياك على �إخوتك فيكيدو� لك كيدً� ( )يو�سف:5(.

) و�إمنا قال ذلك لأنه عليه �ل�سالم عرف من روؤياه �أنه �سيبلغه �هلل تعاىل مبلغًا جلياًل من 
�حلكم���ة، وي�سطفيه للنبوة، وينعم عليه ب�سرف �لد�رين؛ فخ���اف عليه ح�سد �لإخوة وبغيهم، 
فق���ال له ذلك؛ �سيانة لهم من �لوقوع فيما ل ينبغي يف حقه، وله من معاناة �مل�ساق ومقا�سات 

�لأحز�ن ()1(.

) فه���ذه �آي���ة عرة؛ بتو�ّس���م يعقوب علي���ه �ل�سالم �أح���و�ل �أبنائه، و�رتيائ���ه �أن يكف كيد 
بع�سهم لبع�ض ()2(.

وهذ� هو �لو�جب على �لأب �أن يقي �أبناءه ما يغلب على ظنه �أنه �سيكون �سببًا يف �نحر�فهم 
م���ع ح�سن �لظن بهم، و�لثق���ة فيهم، وبيان �أن ما مينعهم منه لي�ض ل�س���وء نظر �إليهم، �أو ل�سر 

فيهم، و�إمنا خوفًا من كيد �ل�سيطان. ) �إن �ل�سيطان لالإن�سان عدو مبني ()يو�سف:5(.

روح �ملع���اين يف تف�س���ر �لقر�آن �لعظي���م و�ل�سبع �ملثاين 373/6، ملحمود بن عب���د �هلل �لألو�سي، حتقيق: علي عبد   )1(
�لباري عطية، د�ر �لكتب �لعلمية، بروت، 1415ه�.

�لتحرير و�لتنوير 18/12.  )2(
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المطلب الثاني: االعتراض

مل���ا ج���اء �إخوة يو�سف �أباهم ع�ساء وه���م يبكون، وقد �أبرمو� �أمرهم عل���ى تلك �ملوؤ�مرة ، 
و�ملكي���دة �لكبرة، و�دعائه���م �أن �لذئب �أكل يو�سف عليه �ل�سالم بدليل قمي�سه �مللطخ بالدم؛ 
م���ا كان م���ن يعقوب عليه �ل�سالم �إل �أن �أبدى �عرت��سه على فعلتهم تلك، وتكذيبه لهم تكذيبًا 
�سريحًا مفاده: ) �إن �لذئب مل ياأكله؛ بل �سولت لكم �أنف�سكم �لأمارة بال�سوء �أمرً� �إمر�، وكيدً� 
نك���ر�، وزينت���ه يف قلوبكم؛ فطوعته لكم حتى �قرتفتموه( )1(، وق���د �أدرك يعقوب عليه �ل�سالم 
ذل���ك ) من دلئ���ل �لأحو�ل، ومن ند�ء قلبه �أن يو�سف مل ياأكله �لذئب، و�أنهم دبرو� مكيدة له، 
و�أنه���م يلفق���ون له ق�سة مل تقع، وي�سفون له حاًل مل تك���ن، فو�جههم باأن نفو�سهم قد ح�سنت 

لهم �أمرً� منكرً� وذللته، وي�سرت لهم �رتكابه ()2(.

و�لأب حتى يعالج �نحر�ف �بنه �ل�سلوكي ل بد �أن يعرت�ض على �خلطاأ متى ما وقع، ويو�جه 
�بنه بذلك؛ مبينًا عدم ر�ساه، حتى و�إن ر�أى �لأب �أن �لأ�سوب �ل�سر و�ل�سكوت بعد ذلك، لكن 

ل بد من �لعرت��ض و�لتبيني.

فه���ذ� يعق���وب عليه �ل�سالم �عرت�ض على فعلتهم، وبني كذبه���م، ثم مل يفعل ما من �ساأنه 
ك�سف �حلقيقة، ومل يبالغ يف �لبحث؛ رمبا خوفًا منهم ، �أو �أنه مل يرد هتك �أ�ستار �سر�ئر �أولده 

�أو لأي �سبب �آخر )3(. 

بل �إن �لعرت��ض قد يعقبه �إعر��ض؛ كما حدث من يعقوب عليه �ل�سالم عندما فقد �بنه 
�لآخر )بنيامني ( ) وتوىل عنهم وقال يا �أ�سفى على يو�سف ( )يو�سف:84(.

ق���ال �أبو حيان -رحمه �هلل-: ) وتوىل عنه���م ( �أي: )�أعر�ض عنهم كر�هية ملا جاوؤو� به، 
و�أنه �ساء ظنه بهم، ومل ي�سدق قولهم، وجعل يت�سجر ويتاأ�سف()4(. 

تف�سر �ملنار 220/2.  )1(
يف ظالل �لقر�آن 1976/4.  )2(

�نظر: مفاتيح �لغيب431/18.  )3(
�لبح���ر �ملحي���ط 314/6، لأبي حي���ان حممد بن يو�س���ف �لأندل�سي، حتقي���ق: �سدقي جمي���ل، د�ر �لفكر، بروت،   )4(

1420ه�.
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المطلب الثالث: الصبر

مل ميل���ك يعق���وب عليه �ل�سالم جتاه هذه �ملحن���ة ) �إل �ل�سر )ف�سٌر جميل( فذلك هو 
عز�وؤه عن م�سابه يف �بنه، ويف بنيه �أي�سًا ()1(.

قال �بن عا�سور -رحمه �هلل-: ) عدل به -�أي �ل�سر- عن �لن�سب -ف�سرً�- لأنه نائب 
مناب ��سر-، �إىل �لرفع -ف�سٌر - للدللة على �لثبات و�لدو�م()2(.

و�ل�سر �جلميل هو ) �لذي ل �سكوى فيه ول جزع ()3(.

وق���ال �ل���ر�زي -رحمه �هلل-: ) �أما �إذ� كان �ل�سر ل لأجل �لر�سا بق�ساء �حلق �سبحانه 
ب���ل كان ل�سائر �لأغر��ض، فذلك �ل�سر ل يكون جمياًل، و�ل�سابط يف جميع �لأفعال و�لأقو�ل 

و�لعتقاد�ت �أن كل ما كان لطلب عبودية �هلل تعاىل كان ح�سنًا و�إل فال ()4(.

ول يتاأّت���ى �ل�سر �جلميل �إل بعون من �هلل وتوفيقه؛ لذلك قال يعقوب عليه �ل�سالم بعيد 
�إعالن �سره: ) و�هلل �مل�ستعان على ما ت�سفون ()يو�سف:18(.

) لأن �لدو�عي �لنف�سانية تدعوه �إىل �إظهار �جلزع وهي قوية، و�لدو�عي �لروحانية تدعوه 
�إىل �ل�س����ر و�لر�س����ا؛ فكاأنه وقعت �ملحاربة بني �ل�سنف����ني، فما مل حت�سل �إعانة �هلل تعاىل مل 
حت�سل �لغلبة، فقوله ) ف�سر جميل ( يجري جمرى قوله: ) �إياك نعبد ()�لفاحتة:5(، وقوله 

) و�هلل �مل�ستعان على ما ت�سفون ( يجري جمرى قوله ) و�إياك ن�ستعني ()�لفاحتة:5()5(.

وهك���ذ� �ملوؤمن �سابر مت�سر يحت�سب، وير�سى بق�س���اء �هلل وقدره، ل ُيكرث من �ل�سكوى 
و�لت�سخ���ط عل���ى �أح���و�ل �أبنائ���ه و�سلوكياته���م �ل�سيئة؛ �إل م���ا كان م���ن قبيل �ل�ست�س���ارة، �أو 
�ل�سرت�س���اد يف حكم �سرع���ي ونحوه؛ بل ل يدعو بال�سوء عليهم، ف���كل ذلك يتنافى مع �ل�سر 

�لتف�سر �لقر�آين للقر�آن 1247/6، لعبد �لكرمي �خلطيب، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة.  )1(
�لتحرير و�لتنوير 37/12 .  )2(

مع���امل �لتنزي���ل يف تف�سر �لقر�آن 480/2، للح�سني ب���ن م�سعود �لبغوي، حتقيق: عبد �ل���رز�ق �ملهدي، د�ر �إحياء   )3(
�لرت�ث �لعربي، بروت، �لأوىل، 1420ه�.

مفاتيح �لغيب 432/18.  )4(
�مل�سدر �ل�سابق 432/18.  )5(



947

حممد بن �صعيد بن خلوفه العجالن الُعمرياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

�جلمي���ل؛ ب���ل ي�سعى جمتهدً� �أن يردد م���ع يعقوب عليه �ل�سالم: ) �إمن���ا �أ�سكو بثي وحزين �إىل 
�هلل()يو�سف:86(.

المطلب الرابع: التحّوط

مل����ا �أخر �إخوة يو�سف علي����ه �ل�سالم �أباهم باأنهم قد منعو� من �لكيل م�ستقباًل؛ حتى ياأتو� 
باأخيهم من �أبيهم )بنيامني(؛ تذكر يعقوب عليه �ل�سالم يف �حلال ما فعلوه باأخيهم يو�سف عليه 

�ل�سالم من قبل، فقال: ) هل �آمنكم عليه �إل كما �أمنتكم على �أخه من قبل ( )يو�سف:64(.

) لقد متثل له هذ� �ملوقف، فر�أى فيما يطلبه �أبناوؤه منه �لآن �سورة م�سابهة متامًا له، و�أن 
�لذي دبروه ليو�سف لي�ض ببعيد �أن يدبرو� مثله لأخيه ()1(.

�إل �أن���ه علي���ه �ل�سالم ملا ر�أى �حلاجة قائمة، و�لأمر ي�ستدعي �أن ير�سل معهم بنيامني، مل 
يجد بدً� من �لحتياط، و�أخذ �لعهود و�ملو�ثيق، فقال: ) لن �أر�سله معكم حتى توؤتون موثقًا من 
�هلل لتاأتنني به �إل �أن يحاط بكم فلما �آتوه موثقهم قال �هلل على ما نقول وكيل ()يو�سف:66(.

ولعل من هد�ية �لآيات: ) �أن �ملوؤمن ل يلدغ من جحر مرتني ()2(، فعليه �لحتياط و�حلذر 
مت���ى ما تكررت �ملو�ق���ف وت�سابهت؛ وذلك حتى ل يجعل للنف�ض �لأم���ارة بال�سوء، �أو �ل�سيطان 
طريق���ًا �إىل نف����ض �لبن؛ في�سهل له �لوقوع فيما وقع فيه �سابقًا، مع �لإميان باأن �حلذر ل يغني 

عن �لقدر، لكنه من فعل �لأ�سباب �ملاأمور بها.

المطلب الخامس: النصح)3(

وم���ع هذ� �لتحّوط �إل �أن �ملحبة قائمة لالبن، و�حلر�ض على م�سلحته و�سالمته حا�سلة، 

�لتف�سر �لقر�آين للقر�آن 15/7.  )1(
�أخرج���ه م�سل���م بلف���ظ " ل يلدغ �ملوؤمن من جحر مرتني" م���ن حديث �أبي هريرة ر�س���ي �هلل عنه يف كتاب �لزهد   )2(
و�لرقائ���ق باب ل يلدغ �ملوؤمن من جح���ر مرتني 2295/4 ورقم 2998. �مل�سند �ل�سحيح �ملخت�سر لنقل �لعدل عن 
�لع���دل �إىل ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، مل�سلم بن �حلجاج �لق�س���ري، حتقيق: حممد فوؤ�د عبد �لباقي، د�ر 

�إحياء �لرت�ث �لعربي، بروت.
�لن�س���ح: حت���ري قول �أو فع���ل فيه �سالح �ساحب���ه، �نظر: �لتوقيف عل���ى مهمات �لتعاريف ����ض699، ملحمد عبد   )3(

�لروؤوف �ملناول، حتقيق: حممد �لد�ية، د�ر �لفكر ، بروت، دم�سق، �لأوىل 1410ه�.
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وه���ذ� م���ا ظهر من �سفقة يعقوب عليه �ل�سالم على �أبنائه وخوفه عليهم عندما �أو�ساهم: ) يا 
بن���ي ل تدخلو� من باب و�حد و�دخلو� من �أب���و�ب متفرقة (يو�سف:67 مع �إميانه عليه �ل�سالم 

ويقينه باأن ذلك ل يغني من �هلل �سيئًا.
) وما �أغني عنكم من �هلل من �سيء �إن �حلكم �إل هلل عليه توكلت وعليه فليتوكل �ملتوكلون 

(يو�سف:67.
ورغم �ملر�رة و�ملعاناة �لتي عا�سها يعقوب عليه �ل�سالم ب�سبب �أبنائه �إل �أن ذلك مل مينعه 
من �أن يبذل ما فيه �خلر و�ل�سالح لهم؛ كو�سيته �ل�سابقة لهم، ثم �لو�سية �لأخرى باأن يذهبو� 
ليتح�س�سو� من يو�سف و�أخيه دون ياأ�ض؛ فاإن �لياأ�ض من رحمة �هلل ل يقع �إل من �لكافرين، ثم 
�إن تل���ك �لو�ساي���ا يقدمها يعقوب لأبنائه �لذين �أ�سنوه و�أ�سبعوه �أمل���ًا وحزنًا باأفعالهم، يقدمها 
ر كل و�سية بذلك بالند�ء �ملعر  لهم يف قالب من �لرحمة و�للطف بلغ مد�ه، وذلك حني ُي�سدِّ

و�ملحبب �إىل �لنف�ض ) يا َبنيَّ (.
وه���ذ� حال �ملوؤم���ن رفيق بالآخري���ن حري�ض عليه���م، ويف مقدمة �أولئ���ك �لآخرين �أهله 

و�أبناوؤه، مهما ��ستط به �لغ�سب عليهم، و�أ�ساءو� �إليه.

المطلب السادس: العفو

وبع���د �أن �أظهر �هلل يو�سف على �إخوته، و�أدركو� �سوء ما فعلو� باأخيهم، ومقد�ر ما �أوقعو� 
باأبيه���م من �لأ�سى و�لأذى و�حلزن، �عتذرو� �إليه، و�عرتفو� بذنبهم، وقالو� ) يا �أبانا ��ستغفر 
لنا ذنوبنا �إنا كنا خاطئني (يو�سف:97 ) ومن حق من �عرتف بذنبه �أن ُي�سفح عنه، وُي�ستغفر 
ل���ه؛ فكاأنهم كانو� على ثقة من عفوه عليه �ل�سالة و�ل�س���الم، ولذلك �قت�سرو� على ��ستدعاء 

�ل�ستغفار، و�أدرجو� ذلك يف �ل�ستغفار ()1(.
فم���ا كان منه عليه �ل�سالم �إل �أن قبل توبتهم وق���ال: )�سوف �أ�ستغفر لكم ربي �إنه �لغفور 

�لرحيم (يو�سف:98.

وذلك ) للدللة على �أنه يالزم �ل�ستغفار لهم يف �أزمنة �مل�ستقبل، ويعلم منه �أنه ��ستغفر 

�إر�س���اد �لعق���ل �ل�سليم، مز�يا �لكتاب �لكرمي 306/4، لأبي �ل�سعود حممد بن حممد م�سطفى، د�ر �إحياء �لرت�ث   )1(
�لعربي، بروت.
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له���م يف �حلال بدلل���ة �لفحوى ()1(، حت���ى و�إن قلنا �أن )�سوف �أ�ستغفر لك���م ( �إمنا يدل على 
�لوع���د ب���ه، ولي�ض وقوع���ه يف �حلال �إل �أن �لأم���ور بخو�تيمها حيث قبل���ت توبتهم، وعفا عنهم 

�أبوهم و�أخوهم.

ولن���ا يف يعق���وب علي���ه �ل�س���الم �أ�سوة وق���دوة ) �أولئك �لذين ه���دى �هلل فبهد�ه���م �قتده (
�لأنعام:90 فالأب �ملوؤمن يقبل ويعفو متى ما جاءه �لبن نادمًا تائبًا، حتى و�إن �قرتف ما �قرتف.

وم���ن �لر�سائ���ل �لرتبوية �لت���ي ي�ستفيدها �لآباء من ق���ول يعقوب عليه �ل�س���الم لبنيه )�سوف 
�أ�ستغف���ر لكم ربي ( ما ذكره عبد �لكرمي �خلطيب -رحمه �هلل- : ) ��ستعمل يعقوب حقه يف تاأنيب 
بنيه وتاأديبهم، فاأم�سك عنهم �سفحه ومغفرته �إىل حني، ومل ير من �حلكمة �أن يجيبهم �إىل طلبهم 
يف �حل���ال، و�أن ُيخل���ي م�ساعرهم من �لقلق و�لهم، ب���ل ر�أى �أن يريهم �أن هذ� �لطلب مو�سع نظره، 
و�أنه �سوف يحققه لهم يف �لوقت �ملنا�سب؛ ويف هذ� ما فيه من درو�ض بالغ يف �لرتبية و�لتاأديب ()2(.

المطلب السابع: الدعاء

م���ن دقائ���ق لطائف �لتنزيل يف قول يعقوب عليه �ل�س���الم لبنيه ) �سوف �أ�ستغفر لكم ربي 
�إن���ه ه���و �لغفور �لرحيم (يو�سف:98 �أن بنيه �سرحو� بالذن���وب دون �هلل )��ستغفر لنا ذنوبنا( 
يو�س���ف:97؛ وذلك ملزيد �هتمامهم بها، وكاأنهم غل���ب عليهم �لنظر �إىل قهره، و�سرح يعقوب 

بذكر �لرب دون �لذنوب، �إذ ل مقد�ر لها بالنظر �إىل رحمته()3(.

ولعل يف �أقو�ل بع�ض �ملف�سرين)4( من �أن �سبب �إرجاء يعقوب �ل�ستغفار لبنيه؛ �أن يتق�سد 
�أوقات ومظان �ل�ستجابة من �هلل �سبحانه وتعاىل كال�سحر ونحوه ليدعو لهم فيها، �أو �أنه �أر�د 
�أن ذل���ك �ل�ستغفار يف �لزمان �مل�ستقبل، لعل يف ذلك ما يدل على حر�ض يعقوب عليه �ل�سالم 

على �ل�ستغفار لبنيه، و�لدعاء لهم، و�ل�ستمر�ر يف ذلك.  

�لتحرير و�لتنوير 117/12.  )1(
�لتف�سر �لقر�آين للقر�آن 48/7.  )2(

�نظ���ر: حما�س���ن �لتاأويل 219/6، ملحمد بن حممد �سعي���د �لقا�سمي، حتقيق: حممد �ل�س���ود، د�ر �لكتب �لعلمية،   )3(
�لأوىل 1418ه�.

�نظر: مفاتيح �لغيب 509/18.  )4(
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الخاتمة

�إن مم���ا يبع���ث على ت�سلية �لأب �ملكل���وم بانحر�ف �أبنائه �أو �أحد منه���م؛ تالوته ملثل هذه 
�لق�س����ض يف كتاب �هلل؛ فها هو نوح علي���ه �ل�سالم وهو من �أويل �لعزم من �لر�سل ُيبتلى بابن 
كاف���ر؛ ب���ل وميوت عل���ى كفره -و�لعياذ ب���اهلل-، وهذ� يعق���وب عليه �ل�سالم ُيفج���ع من �أبنائه 
بجر�ئ���م عظيمة �أورثت���ه �حلزن و�لأمل �ل�سنني �لطو�ل، فكيف بك �أيه���ا �لأب �أو �أيتها �لأم؛ �إن 

�بتالءكما ب�سيء من ذلك �أمر و�رد وق�ساء حمتمل.

و�ملتاأم���ل لهات���ني �لق�ستني رمبا يرز له �ستة معامل قد تعين���ه بعد عون �هلل وتوفيقه على 
جتاوز مثل هذه �ملحنة، وعلى معاجلة ذلك �لنحر�ف �لذي م�ض �أحدً� من �أبنائه �أو جميعهم، 

�أل وهي:

اأوًل: احلب:
وه���ذ� �ملعل���م ت�ست�سعره بج���الء و�أنت تتل���و �لآيات �ملت�سمن���ة لتلك �لق�ست���ني، ت�ست�سعره 
يف �لألف���اظ و�لتعام���ل وردود �لأفع���ال، ويف �ل�سر و�مل�سابرة، فعل���ى �لو�لدين مر�عاة ذلك، 
و�لنط���الق يف معاجلة هذه �لق�سية من �حل���ب، ول �سك باأن �لرتبية باحلب من �أجدى و�أقوى 

و�أنفع �أنو�ع �لرتبية وطرقها.

ثانيا: الرفق واللني:
تعج���ب و�أنت ترى نوحًا ويعقوب عليهما �ل�سالم يناديان �أبناءهم باأرق �لعبار�ت و�ألطفها 

) يا بني ( برغم مر�رة �لأمل، وفجيعة �حلدث.

تاأم���ل و�أنت ت�ستمع ليعقوب عليه �ل�سالم وهو يقول لبنيه: )بل �سولت لكم �أنف�سكم �أمرً�( 
وكاأنه يعر�ض ويلمح �إىل �سوء طريقتهم، وقبح فعلهم.

�لرف���ق و�لل���ني يحتاجه �لأب���و�ن يف تعاملها م���ع �أبنائه���م عمومًا، و�ملنحرف���ني على وجه 
�خل�سو����ض؛ فعليهم���ا ��سطحابه يف خمتل���ف �ملو�قف و�لأح���د�ث؛ وفق م���ا تقت�سيه �حلكمة 

للتعامل مع �ملوقف.
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ثالثًا: ال�سرب:
عندم���ا تقف على �مل���دة �لتي ق�ساه���ا كال �لنبيني �لكرميني وهما يف ه���ذه �ملحنة تدرك 
عظ���م �ل�سر ومقد�ره، فما ع�سر �سنني ونحوه���ا بجو�ر �لقرون وع�سر�ت �ل�سنني، وما �سالل 
و�نح���ر�ف �بن ث���م عودته مقابل موت �بن نوح عليه �ل�سالم عل���ى �لكفر ) ف�سر جميل و�هلل 

�مل�ستعان على ما ت�سفون ()يو�سف:18(.

رابعًا: الثقة باهلل:
�إن مم���ا يعني على �ل�س���ر و�مل�سابرة؛ �إمنا هو �لثقة باهلل ومبوع���وده من �لأجر و�لثو�ب 

و�لعاقبة �حل�سنة.
ومما قد ي�سعف هذه الثقة عند ال�الد املكل�م:

كرثة �لت�سكي من �لأبناء على وجه �جلزع و�لت�سخط.
�لياأ�ض من �سالحهم وعودتهم �إىل �خلر.

�لعتماد على �لأ�سباب ون�سيان �هلل �سبحانه وتعاىل وتوفيقه وت�سديده.
)�إمنا �أ�سكو بثي وحزين �إىل �هلل ()يو�سف:86(.

خام�سًا: الدعاء:
وه���ذ� مظهر من مظاهر �لثقة ب���اهلل، فاللتجاء �إليه، وكرثة �سوؤ�ل���ه و�لإحلاح بني يديه، 

و�ليقني باإجابته من �أعظم �ملعامل و�أوثقها للخروج من هذ� �لبالء وغره.

�ساد�سًا: احل�ار:
�إن كث���رً� م���ن ممار�سات �ملعامل �ل�سابقة وتطبيقاتها؛ ل ميك���ن �أن تتم �إل وفق حو�ر بّناء 
وفاعل بني �لأب و�بنه كما هو و��سح يف ق�ستي �لنبيني �لكرميني و�أبنائهم، على �أن يلتزم �لأب 
قدر �مل�ستطاع - وهو �ملعني هنا - ب�سو�بط �حلو�ر �لناجح من ح�سن �لإ�سغاء، ولطف �لعبارة، 

وجمال �لرد، ومنا�سبة �لتوقيت ونحوها.

ث���م �أختم باملمار�سات و�لتطبيقات �لتي ميكن �أن ت�ستلهم من ق�ستي �لبحث، وتعني باإذن 
�هلل على حتقيق �ملعامل �ل�سابقة:
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�لوقاية من �أ�سباب �لنحر�ف قدر �مل�ستطاع.. 1
�لتنويع يف �لطر�ئق و�لأ�ساليب �ملوؤثرة.. 2
��ستثمار �لفر�ض و�لأحد�ث للتوجيه و�لإ�سالح.. 3
�إثارة �مل�ساعر و�لعاطفة بالتاأكيد على �لعالقات و�لو�سائج.. 4
�نتق���اء �لعب���ار�ت �جلميلة، و�لبعد ق���در �مل�ستطاع ع���ن �لعبار�ت �لقبيح���ة �لتي قد . 5

حتجب �لتاأثر.
�لقت�ساد يف �لر�سائل �ملبا�سرة وعدم �لإطالة ي�ساعد على فهمها وتقبلها.. 6
�لعرت�����ض على �خلطاأ، و�إن �حتاج �لأم���ر �إىل �لإعر��ض �أحيانًا فليكن لي�سعر �لبن . 7

باحلزم.
ت�سحيح �ملفاهيم �خلاطئة من خالل �حلو�ر�ت �لقائمة و�مل�ستمرة.. 8
�ل�ستمر�ر يف �ملعاجلة، وبذل �جلهود يف �سبيل ذلك.. 9

قبول �لعتذ�ر و�لعفو متى جاء �لبن تائبًا نادمًا.. 10
هذ� ما تي�سر تدوينه يف هذ� �لبحث �ملهم، و�لذي يحتاج �إىل مزيد تاأمل وتدبر ممن هم 
�أر�س���خ قدمًا، و�أم�سى فهمًا، و�أو�س���ع علمًا من كاتبه �سائاًل �ملوىل �لقبول و�لتوفيق. و�سلى �هلل 

و�سلم على نبينا حممد و�آله و�سحبه و�أجمعني.
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�لدي���ن بجامعة �ملل���ك خالد، وقد متت �مل�سارك���ة به �سمن فعالي���ات �ملوؤمتر �لدويل 
�لأول للدر��س���ات �لقر�آنية )دور �لدر��سات �لقر�آنية يف عالج �مل�سكالت �ملعا�سرة(، 

�لذي تنظمه جامعة �مللك خالد –مب�سيئة �هلل تعاىل- �سهر حمرم عام 1438ه�. 
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تر�سي�د الإن�ف�اق 
من منظ��ر ق�راآين

اإعداد 

د. عبدالله بن حسين العمودي
اأ�ستاذ التف�سري وعل�م القراآن امل�ساعد بجامعة تب�ك
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ملخ�ص البحث
�حلم���د هلل رب �لعامل���ني، �أن���زل كتابه �ملب���ني وجعله هدًى ورحم���ًة للموؤمن���ني، و�ل�سالة 
و�ل�سالم على خات �لنبيني و�سفوة �ملر�سلني، نبينا حممد �ل�سادق �لأمني، وعلى �آله و�أ�سحابه 

و�لتابعني، ومن تبعهم باإح�ساٍن �إىل يوم �لدين.

���ا بعد: فقد جاء �لوحي �لإلهي �إىل نبينا حمم���د  ج �ساماًل لكل جو�نب �حلياة، وحظي  �أمَّ
�جلان���ب �لقت�س���ادي بعناية بالغة و�هتم���ام كبر، من خالل �أح���كام وت�سريعات حتقق للفرد 

و�ملجتمع حياة �قت�سادية م�ستقرة و�آمنة.

و�إن م���ن �مل�سكالت �لقت�سادية �لت���ي حتتاج �إىل در��سات علمية وجهود �إر�سادية: م�سكلة 
�س���وء �لإنفاق. و�ستت�سم���ن هذه �لدر��سة �لتعري���ف مبفهوم تر�سيد �لإنف���اق، و�ل�سو�بط �لتي 
حتق���ق لالأف���ر�د و�ملجتمعات �لرت�سي���د يف �لإنفاق، وتبني كذل���ك �لآثار �لإيجابي���ة لهذ� �ملبد�أ 

�ل�سرعي و�لقت�سادي.  

وق���د �قت�ست طبيعة �لبحث �أن ي�ستم���ل على مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، فاخلامتة، 
فالفهار�ض �لعلمية، وفق �لرتتيب �لتايل: 

�ملقدم���ة، وفيه���ا بيان �أهمية مو�س���وع �لبحث، و�أهد�ف���ه، وم�سكلته، وح���دوده، ومنهجه، 
وخطته. 

�لتمهيد، وفيه �لتعريف مب�سطلح تر�سيد �لإنفاق لغًة و��سطالًحا.
املبحث الأول: عناية القراآن وال�سنة برت�سيد الإنفاق، ويت�سمن مطلبني: 

�ملطل���ب �لأول: �حل���ث على �لبذل و�لإنف���اق و�لنهي عن �لبخل و�لتقت���ر. �ملطلب �لثاين: 
�لدعوة �إىل �لتو�سط يف �لإنفاق.

املبحث الثاين: �س�ابط الإنفاق، ويت�سمن ت�سعة مطالب: 
�ملطل���ب �لأول: �إخال�ض �لنية. �ملطلب �لثاين: م�سروعية م�سادر �لإنفاق. �ملطلب �لثالث: 
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م�سروعي���ة جمالت �لإنف���اق. �ملطلب �لر�بع: �لعت���د�ل يف �لإنفاق. �ملطل���ب �خلام�ض: جتنب 
�لتقلي���د و�ملفاخ���رة. �ملطلب �ل�ساد�ض: �خت���الف �لإنفاق باختالف �لأح���و�ل. �ملطلب �ل�سابع: 
�ملو�زن���ة بني �لدخل و�لإنف���اق. �ملطلب �لثام���ن: �ملو�زنة بني �لإنفاق �لع���ام و�خلا�ض. �ملطلب 

�لتا�سع: مر�عاة �أولويات �لإنفاق.
املبحث الثالث: اآثار تر�سيد الإنفاق، ويت�سمن ثمانية مطالب: 

�ملطل���ب �لأول: حتقي���ق �لكتفاء �لذ�تي. �ملطل���ب �لثاين: �لقدرة عل���ى مو�جهة �لأزمات. 
�ملطلب �لثالث: زيادة �لقدرة �لدخارية و�ل�ستثمارية. �ملطلب �لر�بع: �لرتبية �جلادة لالأفر�د 
و�ملجتمع���ات. �ملطل���ب �خلام����ض: تاأمني �حلي���اة �لكرمية للورث���ة و�لذرية. �ملطل���ب �ل�ساد�ض: 
�ملحافظ���ة عل���ى �لنعم وزيادته���ا. �ملطلب �ل�سابع: �لتوجي���ه �لأمثل للمنتج���ات و�ل�ستثمار�ت. 

�ملطلب �لثامن: �حلد من غالء �لأ�سعار.

�خلامتة، وفيها بيان نتائج �لبحث وتو�سياته.  
�لفهار�ض �لعلمية وهما: فهر�ض �مل�سادر و�ملر�جع، وفهر�ض �ملو�سوعات.

من اأهم نتائج البحث: 
يتمي���ز �لنظ���ام �لقت�س���ادي �لإ�سالمي بكمال���ه و�سموليت���ه، ويف �لعم���ل بت�سريعاته . 1

و�أحكامه ��ستقر�ر و�سعادة للفرد و�ملجتمع.
م���ن �أكر �أ�سب���اب �س���وء �لإنفاق: ع���دم مر�ع���اة �أولوي���ات �لإنف���اق، و�لتقليد للغر . 2

و�ملفاخرة، وعدم �ملو�زنة بني �لدخل و�لإنفاق.

م���ن �أهم �آثار تر�سيد �لإنف���اق: حتقيق �لكتفاء �لذ�تي، و�لق���درة على مو�جهة �لأزمات، 
و�لتوجيه �لأمثل للمنتجات و�ل�ستثمار�ت.
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املقدمة
ة، و�أ�سهد       �حلم���د هلل �ل���ذي هد�نا خلر ِملة، و��سطفانا من بني �لأمم فجعلنا خر �أُمَّ
�أن ل �إله �إلَّ �هلل وحده ل �سريك له �سهادًة تكون ملن مت�سك بها جناًة وع�سمة، و�أ�سهد �أن نبينا 
حمم���ًد� عب���ده ور�سوله �آتاه �هلل �لكتاب و�حلكمة، وبعثه للعامل���ني رحمة، �سلى �هلل و�سلم عليه 

وعلى �آله و�أ�سحابه، ومن تبعهم باإح�ساٍن �إىل يوم �لدين، و�سار على هديهم و�تبعه.

ا بعد: فقد جاء �لوحي �لإلهي �إىل نبينا حممد ج �ساماًل لكل جو�نب �حلياة، وحظي       �أمَّ
�جلان���ب �لقت�س���ادي بعناية بالغة و�هتم���ام كبر، من خالل �أح���كام وت�سريعات حتقق للفرد 
و�ملجتم���ع حياة �قت�سادية م�ستقرة و�آمنة، وتنظم كاف���ة �سئون وفروع �ملجال �لقت�سادي من: 

�لعمل، و�لتمويل، وعد�لة �لتوزيع، و�لرت�سيد يف �لإنفاق و�ل�ستهالك. 

     وتعد م�سكلة �سوء �لإنفاق من �مل�سكالت �لتي يعاين منها عدد من �ملجتمعات �لإ�سالمية، 
فالناظ���ر بروية يف �أ�سباب �مل�سكالت �لقت�سادية و�سع���ف م�ستويات �لتنمية يف كثٍر من هذه 
�ملجتمعات يجد �أن �سوء �لإنفاق �سبب رئي�سي لكثر من �مل�سكالت �لقت�سادية، بل و�لأ�سرية. 

ويف �ملقاب���ل جند �أن تر�سيد �لإنف���اق ياأتي يف مقدمة �لأ�سباب �لد�عم���ة للتنمية و�لتطور 
�لقت�س���ادي و�ل�ستق���ر�ر �لأ�سري و�ملجتمعي، ومن هنا جاءت رغبت���ي يف �مل�ساركة يف �ملوؤمتر 
�ل���دويل �لق���ر�آين �لأول لتوظي���ف �لدر��سات �لقر�آنية يف ع���الج �مل�س���كالت �ملعا�سرة، و�لذي 
تنظمه كلية �ل�سريعة و�أ�سول �لدين بجامعة �مللك خالد. وهذه �لدر��سة �ملوجزة تتناول مو�سوع 
)تر�سي���د �لإنف���اق(، �سمن �ملح���ور �لر�بع: توظيف �لدر��س���ات �لقر�آنية يف ع���الج �مل�سكالت 

�لقت�سادية.   

اأهمية م��س�ع البحث:
تر�سي���د �لإنفاق لي�ض مبد�أً �قت�سادًيا فح�سب، بل هو عبادٌة ُيوؤجر �لعبد عليها، وهذ� . 1

ما يغفل عنه �لبع�ض.
تر�سيد �لإنفاق من �جلو�نب �ملهمة �لتي �أولتها �ل�سريعة �لإ�سالمية عنايًة و�هتماًما، . 2

و�لآيات �لقر�آنية و�لأحاديث �لنبوية خر �ساهٍد على ذلك.
حاجة �ملجتمعات �لإ�سالمية ملعاجلة م�سكلة �لإ�سر�ف و�لتبذير؛ ل �سيما من �جلانب . 3

�ل�سرعي.
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تر�سيد �لإنفاق له �أهميته �لفاعلة يف حتقيق حياة �قت�سادية م�ستقرة.. 4
تر�سي���د �لإنف���اق و�سيل���ة �قت�سادي���ة و�جتماعي���ة موؤث���رة ملو�جهة ما يعرت����ض �لأمة . 5

�لإ�سالمية من �سد�ئد و�أزمات. 

اأهداف البحث:
�لتعريف مبفهوم تر�سيد �لإنفاق.. 1
�إبر�ز عناية �لقر�آن و�ل�سنة بجانب تر�سيد �لإنفاق.. 2
بيان �ل�سو�بط �لتي ينبغي مر�عاتها لتحقيق تر�سيد �لإنفاق.. 3
�إبر�ز �لآثار �لإيجابية لرت�سيد �لإنفاق.. 4

م�سكلة البحث:   
     يجيب هذا البحث عن اأربعة ت�ساوؤلت:

ما �ملر�د مبفهوم تر�سيد �لإنفاق؟. 1
هل �عتنى �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية بهذ� �ملو�سوع؟ . 2
ما هي �ل�سو�بط و�لأ�سباب �لتي ُتوؤدي �إىل حتقيق تر�سيد �لإنفاق؟ . 3
ما هي �لآثار �لإيجابية �لناجتة عن تر�سيد �لإنفاق؟. 4

حدود البحث:
�قت�س���رت عل���ى تن���اول �لآيات �لقر�آني���ة �ملتعلقة بجان���ب �لإنفاق �ملايل، م���ع �ل�ست�سهاد 
بالأحادي���ث �لنبوي���ة ذ�ت �ل�سلة باملو�سوع، وما ورد من �آثار ع���ن �سلفنا �ل�سالح رحمهم �هلل 

تعاىل. 

منهج البحث:
     اقت�ست طبيعة امل��س�ع اأن اأ�سلك فيه عدة مناهج:

اأوًل: �ملنهج �لتاأ�سيلي و�ل�ستنباطي: للتعريف مبفهوم تر�سيد �لإنفاق، وبيان �سو�بطه و�آثاره. 
ثانًيا: �ملنهج �ل�ستقر�ئي: بتتبع �لآيات �لقر�آنية، و�لأحاديث �لنبوية، و�لآثار عن �ل�سلف �ل�سالح.

ثالًثا: �ملنهج �لتحليلي: يتناول جميع �ملباحث.
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خطة البحث:
�لعلمي���ة،  فالفهار����ض  فاخلامت���ة،  مباح���ث،  وثالث���ة  ومتهي���د،  مقدم���ة،  م���ن   تتك���ون 

وفق �لرتتيب �لتايل:

�ملقدم���ة، وفيه���ا بيان �أهمية مو�س���وع �لبحث، و�أهد�ف���ه، وم�سكلته، وح���دوده، ومنهجه، 
وخطته.

�لتمهيد، وفيه �لتعريف مبفهوم تر�سيد �لإنفاق لغًة و��سطالًحا.

املبحث الأول: عناية القراآن وال�سنة برت�سيد الإنفاق، ويت�سمن مطلبني:
• �ملطلب �لأول: �حلث على �لبذل و�لإنفاق و�لنهي عن �لبخل و�لتقتر.	
• �ملطلب �لثاين: �لدعوة �إىل �لتو�سط يف �لإنفاق.	

املبحث الثاين: �س�ابط الإنفاق، ويت�سمن ت�سعة مطالب:
• �ملطلب �لأول: �إخال�ض �لنية. 	
• �ملطلب �لثاين: م�سروعية م�سادر �لإنفاق. 	
• �ملطلب �لثالث: م�سروعية جمالت �لإنفاق. 	
• �ملطلب �لر�بع: �لعتد�ل يف �لإنفاق. 	
• �ملطلب �خلام�ض: جتنب �لتقليد و�ملفاخرة. 	
• �ملطلب �ل�ساد�ض: �ختالف �لإنفاق باختالف �لأحو�ل. 	
• �ملطلب �ل�سابع: �ملو�زنة بني �لدخل و�لإنفاق. 	
• �ملطلب �لثامن: �ملو�زنة بني �لإنفاق �لعام و�خلا�ض. 	
• �ملطلب �لتا�سع: مر�عاة �أولويات �لإنفاق.	

املبحث الثالث: اآثار تر�سيد الإنفاق، ويت�سمن ثمانية مطالب:
• �ملطلب �لأول: حتقيق �لكتفاء �لذ�تي. 	
• �ملطلب �لثاين: �لقدرة على مو�جهة �لأزمات. 	
• �ملطلب �لثالث: زيادة �لقدرة �لدخارية و�ل�ستثمارية. 	
• �ملطلب �لر�بع: �لرتبية �جلادة لالأفر�د و�ملجتمعات. 	
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• �ملطلب �خلام�ض: تاأمني �حلياة �لكرمية للورثة و�لذرية. 	
• �ملطلب �ل�ساد�ض: �ملحافظة على �لنعم وزيادتها. 	
• �ملطلب �ل�سابع: �لتوجيه �لأمثل للمنتجات و�ل�ستثمار�ت. 	
• �ملطلب �لثامن: �حلد من غالء �لأ�سعار.	

�خلامتة، وفيها بيان نتائج �لبحث وتو�سياته.

�لفهار�ض �لعلمية وهما: فهر�ض �مل�سادر و�ملر�جع، وفهر�ض �ملو�سوعات.

     �سائ���اًل �هلل تع���اىل �أن ينف���ع بهذه �لدر��س���ة، ويجعلها ُذخًر� يف مي���ز�ن �حل�سنات، �إنه 
�سميع قريب جميب �لدعو�ت.
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التمهيد

التعريف مبفه�م تر�سيد الإنفاق

الرت�سيد يف اللغة:
     م�سدر على وزن تفعيل، و�أ�سله من �لفعل �لثالثي )َر�َسَد َيْر�ُسُد ُر�ْسًد�(، و�لر�ء و�ل�سني 
�َسُد مبعنى: �لهد�ية و�ل�ستقامة، وهما  �ْسُد و�لرَّ و�لد�ل �أ�سٌل يدل على ��ستقامة �لطريق)1(. و�لرُّ
�ْسَد ُيطلق على �لأمور �لدنيوية و�لأُخروية،  ق بع�سهم بينهما باأن �لرُّ خالف �مليل و�لغو�ية. وفرَّ

�َسُد ُيقال يف �لأمور �لأُخروية ل غر)2(. و�لرَّ

يف ال�سطالح:
     م���ن خ���الل �لتعري���ف �للغوي ميكن تعري���ف �لرت�سيد ��سطالًحا باأن���ه: حتقيق �سالح 
�ل�س���يء و��ستقامت���ه)3(. وقد ج���اء يف �لقر�آن �لك���رمي و�ل�سنة �لنبوية من �ملع���اين ما يدل على 

مفهوم �لرت�سيد يف �لإنفاق:

 1- �لِق���و�م، وذلك يف قول���ه تع���اىل:چ ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  
جئ  حئ  مئ   چ)�لفرقان: 67(.

 2- �لتو�سط و�لعتد�ل، وذلك يف قوله تعاىل:چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 

�نظر: مقايي�ض �للغة 318/2. وينظر: ل�سان �لعرب 157/6، و�مل�سباح �ملنر �ض87، و�لقامو�ض �ملحيط �ض282.  )1(
�نظر: مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن 372/1.  )2(

�لُر�ْسد عند �لفقهاء هو: �ل�سالح يف �ملال و�حلفظ له عن �لإ�سر�ف و�لتبذير. �نظر: �لقامو�ض �لفقهي �ض148.  )3(
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3- �لقت�ساد، فعن �بن عبا�ض ر�سي �هلل عنهما عن �لنبي  ج قال:))�إن �لهدي �ل�سالح، 
و�ل�سم���ت �ل�سالح، و�لقت�ساد: جزٌء م���ن خم�سٍة وع�سرين ُجزًء� من �لنبوة(()1(. ومن دعاءه 

ج:))و�أ�ساألك �لق�سد يف �لفقر و�لغنى(()2(.

الإنفاق يف اللغة:
     م�س���در �لفع���ل �لرباعي )�أنفق ُينف���ق �إنفاًقا(. و�لنون و�لفاء و�لق���اف �أ�سٌل يدل على 

�نقطاع �سيء وذهابه)3(. ولهذه �لكلمة معاين لغوية متعددة)4(، فمن ذلك:
�لنق�سان و�لقلة، ومنه: نفقت �لدر�هم، �أي: نق�ست وقلت.. 1
زيادة �لرغبة يف �ل�سلعة، ومنه: َنَفقت �ل�سلعة، �أي: ر�جت وغلت ورغب فيها.. 2
�ملوت، ومنه: نفقت �لد�بة، �أي: ماتت.. 3
�لفقر، ومنه قوله تعاىل:چ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  . 4

ۀ  ہ  ہ  ہ  چ)�لإ�سر�ء:100(، �أي: خ�سية �لفتقار.

  يف ال�سطالح:
���ا منها، مع  ف �أه���ل �لعل���م �لإنف���اق بتعريفات متقارب���ة فيما بينه���ا، �ساأورد بع�سً      ع���رَّ
ذك���ر �لتعري���ف �ملختار. ق���ال �ملن���اوي يف تعريفه:"�سرف �مل���ال يف �حلاج���ة")5(. ويف �ملعجم 
�لو�سيط:"�لإنف���اق: بذل �ملال يف وجٍه من وجوه �خل���ر")6(. ويف معجم لغة �لفقهاء:"�لإنفاق: 

�سرف �ملال يف �حلاجات �ل�سرورية وغرها")7(.

�أخرجه �أحمد 431/4، حديث رقم:)2698(، �إ�سناده ح�سن.  )1(
�أخرجه �لن�سائي �ض213، حديث رقم:)1229(، �سححه �لألباين.  )2(

�نظر: مقايي�ض �للغة )454/5(.  )3(
�نظ���ر: مفرد�ت �ألف���اظ �لقر�آن 904/2، ول�سان �لع���رب 326/14، و�مل�سباح �ملنر ����ض236، و�لقامو�ض �ملحيط   )4(

�ض926.
�نظر: �لتوقيف على مهمات �لتعاريف �ض100.  )5(

�نظر: �ملعجم �لو�سيط �ض942.  )6(
�نظر: معجم لغة �لفقهاء �ض32.  )7(
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ويالح���ظ على �لتعريف �لأول �أن���ه ق�سر جانب �لإنفاق على �حلاجيات، و�لتعريف �لثاين 
جعل جمال �لإنفاق حم�سوًر� يف وجوه �خلر؛ لذ� فاإن �لتعريف �ملختار لالإنفاق �أنه: بذل �ملال 

يف وجٍه من �لوجوه لتحقيق منفعٍة ما. 

مفه�م تر�سيد الإنفاق:
ا �سب���ق تعريف مفهوم تر�سيد �لإنف���اق باأنه: �لعتد�ل يف �إنف���اق �ملال يف وجوه  ميك���ن ممَّ

�مل�سروعة)1(. �أو مبعنى �آخر: ح�سن �لقيام على �ملال وتوجيهه يف خر �سبيل)2(.

�نظر: معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة 894/2.  )1(
�نظر: �ملعجم �لوجيز �ض265.  )2(
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المبحث األول

عناية القراآن وال�سنة برت�سيد الإنفاق

ويت�سمن مطلبني:

المطلب األول: الحث على البذل واإلنفاق والنهي عن الشح والتقتير

اأوًل: احلث على البذل والإنفاق     
   ح���ثَّ �هلل عب���اده �ملوؤمن���ني على �لبذل و�لإنف���اق يف كتابه �لعظيم و�سن���ة نبيه �لكرمي ج 

باأ�ساليب �ستى يف مو��سع كثرة، فمن ذلك: 

1- بي���ان �أن �لإنفاق من �أعظم �سفات �ملتق���ني، كما قال �سبحانه يف و�سفهم:چ ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ

2- تذكر �ملوؤمنني بانتفاعهم باأمو�لهم قبل يوم �جلز�ء،"وهي �لدعوة �إىل �لفر�سة �لتي 
�إن �أفلتت منهم فلن تعود، فهي �لفر�سة �لتي لي�ض بعدها بيٌع تربح فيه �لأمو�ل وتنمو")1(، قال 

ع���زَّ وج���ل:چ ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ

3- �لتحفيز على �لإنفاق ب�سرب �ملثال �لذي ُيبنيِّ عظم جز�ء �ملنفق وم�ساعفة �أجر نفقته، 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ   ق���ال تع���اىل:چ 
ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ  )�لبقرة:261(. قال �بن كثر:"وهذ� مثل 
�سرب���ه �هلل تعاىل لت�سعيف �لثو�ب ملن �أنفق يف �سبيله و�بتغاء مر�ساته، و�أن �حل�سنة ت�ساعف 
بع�س���ر �أمثاله���ا �إىل �سبعمائة �سعف،...وهذ� �ملثل �أبلغ يف �لنفو����ض من ذكر عدد �ل�سبع مائة، 

�نظر: يف ِظالل �لقر�آن 285/1.  )1(
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ي �لزرع  يها �هلل عزَّ وجل لأ�سحابها، كما ُينمِّ فاإن هذ� فيه �إ�سارة �إىل �أن �لأعمال �ل�ساحلة ُينمِّ
ق �أحٌد ب�سدقٍة من طيب، ول يقبل �هلل  مل���ن بذره يف �لأر�ض �لطيبة")1(. ويق���ول ج:))ما ت�سدَّ
�إلَّ �لطي���ب، �إلَّ �أخذها �لرحم���ن بيمينه، و�إن كانت مترة، فرتب���و يف كنف �لرحمن حتى تكون 

يلُه(()3(. ي �أحدكم ُفلوُه)2( �أو َف�سِ �أعظم من �جلبل، كما ُيربِّ

4- طماأن���ة �ملنفقني يف �سبيله باأن نفقاته���م معلومة وحمفوظة، قال �سبحانه:چ چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  
َد به تعميم  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ)�آل عم���ر�ن:92(. قال �ب���ن عا�سور:"وهذ� تذييل ُق�سِ

�أنو�ع �لإنفاق، وتبيني �أن �هلل ل يخفى عليه �سيء من مقا�سد �ملنفقني")4(. 

5- وعد �ملنفق���ني بالعو�ض و�خللف منه �سبحانه، قال تعاىل:چ ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ        جب    حب   چ)�سباأ: 39(. 
وع���ن �أبي هريرة ر�س���ي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل  ج:))ما من ي���وٍم ُي�سبح �لعباد فيه �إلَّ 
مل���كان ين���زلن، فيقول �أحدهما: �للهم �أَع���ِط ُمنفًقا َخَلًفا، ويقول �لآخ���ر: �للهم �أًعِط مُم�سًكا 

َتَلًفا(()5(.

6- ت�سبي���ه �لنفقة يف �سبيل �هلل بالقر�ض �ل���ذي ُيرد ل�ساحبه م�ساعًفا ف�ساًل وكرًما من 
ذي �لف�سل �لعظيم، قال �سبحانه:چ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   چ)�لبقرة: 245(. قال �بن عطية:"و��ستدعاء �لقر�ض 
ه  يف ه���ذه �لآية �إمنا هو تاأني�ض وتقريب للنا�ض مبا يفهمون���ه، و�هلل هو �لغني �حلميد، لكنه �سبَّ
ه �إعطاء �لنفو�ض و�لأمو�ل  �إعطاء �ملوؤمن يف �لدنيا ما يرجو ثو�به يف �لآخرة بالقر�ض، كما �سبَّ

يف �أخذ �جلنة بالبيع و�ل�سر�ء")6(.

�نظر: تف�سر �لقر�آن �لعظيم 691/1.  )1(
�لَفُلو: �ملُْهر �ل�سغر، وقيل: هو �لفطيم من �أولد ذ�ت �حلافر. �نظر: �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر �ض718.  )2(

�أخرجه م�سلم يف كتاب �لزكاة 450/1، حديث رقم:)1014(.  )3(
�نظر: �لتحرير و�لتنوير 7/4.  )4(

�أخرجه م�سلم يف كتاب �لزكاة 449/1، حديث رقم:)1010(.  )5(
�نظر: �ملحرر �لوجيز 349-348/2.  )6(
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7- حتذير �أهل �لإميان من كيد �ل�سيطان �لذي ي�سدهم عن �لإنفاق يف �سبيل �هلل خ�سية 
ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   �لفتق���ار، ق���ال تع���اىل:چ 

ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ)�لبقرة:268(.

     وه���ذ� �لإنف���اق �ملاأمور به هو �لإنف���اق �لذي ل ي�سل �إىل حدِّ �لإ�س���ر�ف و�لتبذير، كما 
ق���ال �سبحانه ناهًيا ع���ن �لإ�س���ر�ف:( چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    
ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ)�لأعر�ف: 31(، وقال ج:))كلو�، وت�سدقو�، و�لب�سو� يف غر 
�إ�س���ر�ٍف ول خميلة(()1(. قال �ل�سنعاين:"فال�سخاء خٌر كله، ما مل يخرج �إىل حدِّ �لإ�سر�ف 

�ملنهي عنه")2(.

ر منه يف قوله ج���لَّ �ساأنه:چ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ         وكذل���ك َذمَّ �هلل تع���اىل �لتبذي���ر، وحذَّ
جئ   ی   یی   ی     ىئ   ىئ     ىئ   چچ  ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
حئ  مئ         ىئ   چ)�لإ�س���ر�ء: 26-27(. ق���ال �بن عا�سور:"ووجه �لنه���ي عن �لتبذير: هو �أن 
ا لقتناء ما يحتاج �إليه �مل���رء يف حياته من �سروريات وحاجيات وحت�سينات،  �مل���ال ُجعل عو�سً
وكان نظ���ام �لق�سد يف �إنفاقه �سامن كفايته يف غالب �لأحو�ل، بحيث �إذ� �أنفق يف وجهه على 
ذلك �لرتتيب بني �ل�سروري و�حلاجي و�لتح�سيني؛ �أِمن �ساحبه من �خل�سا�سة فيما هو �إليه 

�أ�سد �حتياًجا")3(.

ثانًيا: النهي عن ال�سح والتقتري
ر �هلل  ويف مقاب���ل �لأم���ر بالإنفاق و�حل���ثِّ عليه جاء  �لنهي عن �لبخ���ل و�لتقتر، فقد حذَّ
عب���اده من هاتني �خل�سلت���ني �لذميمتني، ونهى عنهما يف مو��سع من �لق���ر�آن �لكرمي و�ل�سنة 

�لنبوية، فمن ذلك:

1- �لت�سريح بالنهي عن �لبخل، قال �سبحانه:چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ)�لإ�سر�ء: 29(.

�أخرجه �لبخاري تعليًقا يف كتاب �للبا�ض �ض816.   )1(
�نظر: �سبل �ل�سالم 217/8.  )2(

�نظر: �لتحرير و�لتنوير 79/15.  )3(



971

 د. عبداهلل بن ح�صني بن حممد العمودياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

2- �لإخب���ار باأن ترك �لإنفاق يف �سبيل �هلل مهلك���ٌة للعبد، قال تعاىل:چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ  چ)�لبق���رة: 195(. وه���ذ� ما روي عن 

حذيفة و�بن عبا�ض)1( ر�سي �هلل عنهم يف معنى �لآية.

3- بي���ان �أن �لبخ���ل �سبٌب لتع�س���ر �لأمور، ق���ال �سبحان���ه:چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  چ4- تنف���ر �ملوؤمنني من �سفة �لبخل، و�لإخبار باأنها من �سفات 

�ملنافقني، قال تعاىل:چ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ     ڭڭ    ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ  

چ)�لتوبة:67(.

5- �لوعيد للمم�سكني عن �لإنفاق، قال جلَّ وعال:چ ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ                 مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىبيب   جت  حت  خت  متىت  

يت  جث   مث  ىث  يث   چ)�آل عمر�ن:180(.

6- دع���اء �مَلَلك على �ملم�سك عن �لإنفاق بالتلف، قال ج:))ما من يوٍم ُي�سبح �لعباد فيه 
�إلَّ ملكان ينزلن...، ويقول �لآخر: �للهم �أًعِط مُم�سًكا َتَلًفا((.

7- ��ستع���اذة �لنب���ي  ج من �سف���ة �لبخل، فم���ن دعاءه:))�للهم �إين �أعوذ ب���ك من �لَهمِّ 
َلع �لدي���ن، وغلبة �لرج���ال(()2(. قال �بن  و�حَل���َزن، و�لعج���ز و�لك�سل، و�لبخل و�جل���ب، و�سَ
ا ببدنه، فالبخيل  ا مباله و�إمَّ �لقيم:"ث���م ذكر �جلب و�لبخل فاإن �لإح�سان �ملتوقع من �لعبد �إمَّ

مانٌع لنفع ماله، و�جلبان مانٌع لنفع بدنه")3(.

المطلب الثاني: الدعوة إلى التوسط في اإلنفاق

�لإ�س���الم دي���ن �لو�سطي���ة و�لعت���د�ل، و�لأ�سل يف �مل�سل���م �أن يكون متو�زًن���ا يف كل �أموره 
و�سوؤون���ه، و�ل�سريعة �لإ�سالمية �ل�سمحة لبت حاج���ات �لإن�سان، و�أباحت له �لنتفاع بالطيبات 

ر �ملنثور 322-321/2.  �نظر: �لدُّ  )1(
�أخرجه �لبخاري يف كتاب �لأطعمة �ض773،  باب �حلي�ض، حديث رقم:)5425(.  )2(

�نظر: مفتاح د�ر �ل�سعادة 113/1.   )3(
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بال �إفر�ط �أو تفريط؛ لذ� نهى �هلل �ملوؤمنني عن �لإ�سر�ف و�لتبذير؛ مِلَا فيهما من �ل�سرر على 
�لفرد و�ملجتمع، كما نهى عن �ل�سح و�لتقتر؛ مِلَا فيهما من حب�ض �ملال عن �لنتفاع به، ويف كال 
�لأمري���ن �سرٌر وخلٌل يف �لنظ���ام �لقت�سادي تظهر �آثاره على �لفرد و�ملجتمع، وهذ� من كمال 

�لت�سريع �لإ�سالمي وعدله.

ة مو��سع من �لكتاب و�ل�سنة،       �إن �لدعوة �إىل �لتو�سط يف �لإنفاق جاء �حلث عليها يف ِعدَّ
فمن و�سايا �لرحمن لأهل �لإميان يف �سورة �لإ�سر�ء ذلك �لتوجيه �لإلهي بقوله جلَّ جالله:چ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ)�لإ�س���ر�ء: 29(. 
���ق على نف�سك و�أهلك يف وج���وه �سلة �لرحم  ق���ال �لر�زي:"ل مُت�سك ع���ن �لإنفاق بحيث ُت�سيِّ

و�سبيل �خلر�ت، ول تتو�سع يف �لإنفاق تو�سًعا ُمفرًطا بحيث ل يبقى يف يدك �سيء")1(. 

     ويق���ول ع���زَّ وج���ل ُمثنًي���ا عل���ى �سف���وة عب���اده:چ ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  
ی  ی  جئ  حئ  مئ   چ)�لفرق���ان: 67(. قال �بن كثر:"لي�سو� مببذرين يف �إنفاقهم 
في�سرف���ون فوق �حلاجة، ول بخالء عل���ى �أهليهم فيق�سرون يف حقهم فال يكفونهم، بل عدًل 

خياًر�، وخر �لأمور �أو�سطها")2(.

ومن دعاء �لنبي ج:))و�أ�ساأل���ك �لق�سد يف �لفقر و�لغنى(()3(. و�ملعنى: �أن �أكون معتدًل 
يف �لإنف���اق حال غناي وفقري؛ لأن �لغنى يف غالب �لأحو�ل يكون معه �إ�سر�ف وتبذير، كما �أن 
�لفقر ي�ساحبه بخل وتقتر. قال �بن �لقيم:"وملَّا كان �لفقر و�لغنى بليتني وحمنتني يبتلي �هلل 
بهم���ا عبده، ففي �لغنى يب�سط ي���ده، ويف �لفقر يقب�سهما، �ساأل �هلل �لق�سد يف �حلالتني، وهو 

�لتو�سط �لذي لي�ض معه �إ�سر�ف ول تقتر")4(.

�لتو�س���ط يف �لإنف���اق خ�سلة من خ�سال �لف�سالء، وهي دليل عل���ى كمال �لدين و�لعقل، 
فع���ن �بن عبا�ض ر�س���ي �هلل عنهما عن �لنبي ج قال:))�إن �لهدي �ل�سالح، و�ل�سمت �ل�سالح، 

�نظر: �لتف�سر �لكبر 196/20.  )1(
�نظر: تف�سر �لقر�آن �لعظيم  124-123/6.  )2(

�سبق تخريجه �ض6.  )3(
�نظر: �إغاثة �للهفان من م�سائد �ل�سيطان 29/1.  )4(
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و�لقت�س���اد: ج���زٌء م���ن خم�س���ٍة وع�سري���ن ج���زًء� م���ن �لنب���وة(()1(. وق���ال عم���ر ر�سي �هلل 
عنه:"�خلرق)2( يف �ملعي�سة �أخوف عندي عليكم من �لعوز، ل يقلُّ �سيء مع �لإ�سالح، ول يبقى 

�سيء مع �لف�ساد")3(. 

وق���ال حممد ب���ن �حلنفية:"�لكم���ال يف ثالثة: �لعف���ة يف �لدين، و�ل�سر عل���ى �لنو�ئب، 
و�لقت�س���اد وح�س���ن �لتدبر يف �ملعي�س���ة")4(. وقال جماهد بن جر:"م���ن كان عنده من هذ� 
�مل���ال م���ا ُيقيمه وُي�سلحه فليقت�سد يف �لإنفاق فاإن �لرزق مق�س���وم، ولعل ما ُق�ِسَم له قليل وهو 

ُينفق نفقة �ملو�سع عليه، فُينفق جميع ما يف يده، ثم يبقى طول عمره يف فقر")5(. 

وق���ال ميمون بن ِمهر�ن:"�لتودد �إىل �لنا�ض ن�سف �لعق���ل، وح�سن �مل�ساألة ن�سف �لفقه، 
ورفقك يف معي�ستك ُيلقي عنك ن�سف �ملوؤنة")6(.

ا       وق���ال �لثعالبي:"م���ن �أ�سل���ح ماله فقد �س���ان �لأكرمني: �لدين، و�لعر����ض")7(. وممَّ
���ره")8(. وقيل:"ح�سن  قيل:"م���ا وق���ع تبذيٌر يف كث���ٍر �إلَّ هدمه، ول دخل تدب���ٌر يف قليٍل �إلَّ ثمَّ

�لتدبر مع �لعفاف خٌر من �لغنى مع �لإ�سر�ف")9(.

     �إن �لدع���وة �إىل تر�سي���د �لإنف���اق دعوٌة �إىل �سلوك منهج �لتو�س���ط و�لعتد�ل �لذي هو 
�ِسم���ٌة لهذه �لأمة �ملحمدية يف كل �سوؤون حياتها، كما �أثنى �هلل عليها بقوله:چ ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  

�سبق تخريجه �ض6.  )1(
�خُلْرق: �جلهل و�حلمق. �نظر: �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر �ض261.   )2(

�نظر: �حلث على �لتجارة و�ل�سناعة و�لعمل �ض41.   )3(
�نظر: �أدب �لدنيا و�لدين �ض394-393.   )4(

�نظر: حا�سية ز�ده على تف�سر �لبي�ساوي  708/6.  )5(
�أخرجه �لبيهقي يف �سعب �لإميان 503/8، باب �لقت�ساد يف �لنفقة.  )6(

�نظر: �لتمثيل و�ملحا�سرة �ض428.  )7(
�نظر: حما�سر�ت �لأدباء وحماور�ت �ل�سعر�ء و�لُبلغاء 578/1.  )8(

�أخرجه �لبيهقي يف �سعب �لإميان 511/8، باب �لقت�ساد يف �لنفقة.  )9(
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گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ)�لبقرة:143(، ومق�سودها �أن ي�سلك �لعبد 

م�سلًكا معتدًل يف �إنفاقه فال �إ�سر�ف ول تبذير ول �سح ول تقتر. 

     و�لعتد�ل يف �لإنفاق �أمارٌة على �حلكمة، وهو من �لأخذ بالأ�سباب، ل كما يظنه �لبع�ض 
�سًحا وتقتًر�. قال �بن �لقيم:"و�لفرق بني �لقت�ساد و�ل�سح: �أن �لقت�ساد خلق حممود يتولد 
م���ن خلق���ني: عدل وحكمة. فبالعدل يعت���دل يف �ملنع و�لبذل، وباحلكمة ي�س���ع كل و�حد منهما 

مو�سعه �لذي يليق به، فيتولد من بينهما �لقت�ساد، وهو و�سٌط بني طرفني مذمومني")1(.

�نظر: �لروح �ض666.  )1(
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المبحث الثاني

�س�ابط تر�سيد الإنفاق

ويت�سمن ت�سعة مطالب:
و�س���ع �لإ�سالم جملًة من �ل�سو�بط �لتي حتقق حني �لتز�مها تر�سيد �لإنفاق على م�ستوى 

�لفرد و�ملجتمع، ومن هذه �ل�سو�بط:

المطلب األول: إخالص النية

وهذ� �ل�سابط �سرٌط يف قبول جميع �لأعمال، و�لأدلة على �أهميته ووجوب حتقيقه كثرة، 
فمن �لقر�آن �لكرمي: قوله تعاىل يف �لثناء على �ملنفقني رجاء ثو�به و�بتغاء مر�ساته:   چ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ)�لبق���رة:265(. 

و�أثن���ى جلَّ جالله عل���ى عب���اده �لأب���ر�ر بقول���ه:چ ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  
چ)�لإن�سان:9(. 

     وذمَّ �هلل �ملنافق���ني �لذي���ن ل ينفقون باإخال�ض وطيب نف����ض، فقال عزَّ وجل عنهم:چ 
ەئ   ەئ     ائ      ائ   ى   ى   ې   ې   ې    ې    ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ           ۈئ   چ)�لتوبة:54(. 

�م���رئ  ل���كل  ���ا  و�إمنَّ بالني���ات،  ���ا �لأعم���ال  �لنبوي���ة: قول���ه ج:))�إمنَّ �ل�سن���ة        وم���ن 
 م���ا ن���وى...(()1(. وق���ال ج:))�إن �مل�سل���م �إذ� �أنفق عل���ى �أهله نفق���ًة وهو يحت�سبه���ا كانت له 
�سدقة(()2(. وقال  ج ل�سعد بن �أبي وقا�ض ر�سي �هلل عنه:))ول�ست ُتنفق نفقًة تبتغي بها وجه 

�أخرجه �لبخاري يف كتاب بدء �لوحي �ض5، باب كيف كان �لوحي �إىل ر�سول �هلل  ج، حديث رقم:)1(.  )1(
�أخرجه م�سلم يف كتاب �لزكاة 447/1، حديث رقم:)1002(.  )2(
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�هلل �إلَّ �أُج���رت بها...(()1(. ومن �ل�سبعة �لذين ُيظلهم �هلل يف ظله يوم ل ظل �إلَّ ظله ))رجٌل 
ت�سدق ب�سدقة فاأخفاها، حتى ل تعلم �سماله ما ُتنفق ميينه(()2(. قال �حل�سن �لب�سري:"ما 

�أنفق رجٌل على �أهله يف غر �إ�سر�ف ول �إقتار فهو يف �سبيل �هلل عز وجل")3(.

ا ُيف�سد �لإخال�ض ويجعل �لبع�ض ُي�سرف يف ماله ول يعتدل يف �إنفاقه طلب �لرياء  و�إنَّ ممَّ
و�ل�سمع���ة، وقد جاء �لوعي���د �ل�سديد على ذلك، فعن �أبي هريرة ر�س���ي �هلل عنه قال: �سمعت 
َع �هلل عليه و�أعطاه  ر�سول �هلل ج يقول:))�إن �أول �لنا�ض ُيق�سى يوم �لقيامة عليه،...ورجٌل َو�سَّ
فه نعمه فعرفها، قال: فما عملَت فيها؟ قال: ما تركُت من  م���ن �أ�سناف �ملال ُكلَّه، فاأُتي به فعرَّ
�سبي���ٍل حت���ب �أن ُينَفق فيها �إلَّ �أنفقُت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلَت لُيقال هو جو�د، فقد 

قيل، ثم �أُِمَر به ف�ُسِحَب على وجهه، ثم �أُلقَي يف �لنار(()4(.

ولو �لتزم �مل�سلمون ب�سابط �لإخال�ض يف نفقاتهم؛ لأف�سى ذلك �إىل �لرت�سيد و�لعتد�ل، 
�إذ �أن هنالك �سور متعددة من �لإنفاق غر �لر�سيد د�فعها طلب �لرياء و�ل�سمعة.

المطلب الثاني: مشروعية مصادر اإلنفاق

     م���ن �ل�سو�بط �لتي قررها �لإ�سالم لتحقيق �لرت�سيد يف �لإنفاق �أن يكون م�سدر �ملال 
م���ن ك�سٍب طيب وحالل، كما قال �سبحانه �آم���ًر� عباده �ملوؤمنني:چ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  

ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  چ)�لبق���رة:267(. وعن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه 

قال: قال ر�سول �هلل ج:))�أيها �لنا�ض �إن �هلل طيٌب ل يقبل �إلَّ طيبا(()5(. 

وم���ن �عتاد �لإ�سر�ف مل تزل نف�سه تطلب �ملزي���د، ول تقف رغباته عند حٍد معني، ورمبا 
�ساق���ت طرق �لك�سب �حل���الل عن حت�سيل مطلوبه، فيطلب �ملال م���ن م�سادر غر م�سروعة 

�مل�سدر �ل�سابق، كتاب �لو�سية 767/2، حديث رقم:)1627(.  )1(
�أخرجه �لبخاري يف كتاب �لزكاة �ض192، باب �ل�سدقة باليمني، حديث رقم:)1423(.  )2(

�أخرجه �لبيهقي يف �سعب �لإميان 492/8، باب �لقت�ساد يف �لنفقة.   )3(
�أخرجه م�سلم يف كتاب �لإمارة 919/2-920، حديث رقم:)1905(.  )4(

�مل�سدر �ل�سابق، كتاب �لزكاة 450/1، حديث رقم:)1015(.  )5(
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لتحقي���ق ماآربه، فيبوؤ بالإث���م و�خل�سر�ن يف �لدنيا و�لآخرة. قال �ب���ن عا�سور:"و�لإ�سر�ف �إذ� 
اٍت كثرة، وينتقل  �عت���اده �ملرء حمله على �لتو�س���ع يف حت�سيل �ملرغوبات، فرتكب لذلك َمذمَّ

من ملذة �إىل ملذة فال يقف عند حد")1(.

اهم �أن �لإفر�ط يف تناول �للذ�ت و�لطيبات       وقال عند تف�سر "فوجه عدم حمبة �هلل �إيِّ
و�لإكثار من بذل �ملال يف حت�سيلها؛ يف�سي غالًبا �إىل ��ستنز�ف �لأمو�ل، و�ل�سره �إىل �ل�ستكثار 
منه���ا، فاإذ� �ساقت على �مل�سرف �أمو�له تطلب حت�سيل �مل���ال من وجوٍه فا�سدة؛ ليخمد بذلك 
ا �ساق عليه ماله، ف�سقَّ عليه �لإقالع عن ما �عتاده،  نهمته �إىل �للذ�ت، فيكون ذلك د�أبه، فرمبُّ

ا َتطلَّب �ملال من وجوٍه غر م�سروعة")2(. فعا�ض يف كرٍب و�سيق، ورمبَّ

المطلب الثالث: مشروعية مجاالت اإلنفاق

تتع���دد جمالت �لإنفاق فمنه���ا �مل�سروع ومنها �ملمن���وع، فالأول ماأموٌر ب���ه و�لعبد ماأجوٌر 
علي���ه، و�لآخر منهٌي عنه و�لعب���د ياأثم على فعله. و�لنفقات �مل�سروع���ة بع�سها و�جب كالنفقة 
عل���ى �لنف�ض، و�لأه���ل، و�لو�لدين، وبع�سها م�ستحب ك�سدقة �لتط���وع، و�لإنفاق يف �أوجه �لر 

�ملتنوعة كالنفقة على �لفقر�ء و�مل�ساكني، ونحوهم.

���ة �سور موج���ودة يف جمتمعاتنا �لإ�سالمي���ة ملجالت من �لإنفاق غ���ر �لر�سيد، فمن  وثمَّ
ذلك: �لإنفاق على تعاطي �لتدخني، حيث ت�سكل ن�سبة متعاطيه يف بلد�ن �مل�سلمني ن�سًبا عالية، 
بح�س���ب �لتقارير �ل�سادرة من �جلهات �ملتخ�س�س���ة)3(، و�لإنفاق �ملايل على هذ� �لد�ء ي�سل 
رفت هذ� �لأمو�ل يف �لوجوه �مل�سروعة لكان يف ذلك خًر� كثًر�  �إىل �أرقام مالية كبرة، ولو �سُ

للمجتمع. 

وم���ن جمالت �لإنفاق غر �لر�سيد: �ملبالغ���ة �لتي حت�سل من �لبع�ض فما يتعلق بتكاليف 
طر كثر من  �ل���زو�ج، فاملهر �لذي ح���ثَّ �ل�سرع على تي�سره بالغ فيه بع�ض �لأولي���اء، حتى ��سُ

�نظر: �لتحرير و�لتنوير 123/8.  )1(
�نظر: �مل�سدر �ل�سابق 124/8.  )2(

�إ�ساف���ة �إىل خماط���ر �لتدخني و�أ�سر�ره من �لناحية �ل�سحية، فقد ذكرت منظم���ة �ل�سحة �لعاملية باأن �لتدخني   )3(
يت�سبب يف وفاة خم�سة ماليني ون�سف �ملليون �سنوًيا على م�ستوى �لعامل.
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ا طويل���ة �لأجل، يعي�ض معها ذل���ك �ل�ساب حتت وطاأة  �ل�سب���اب لالقرت�����ض من �لبنوك قرو�سً
�لدين، �إىل غر ذلك من �ل�سور.

فالو�جب على �مل�سلم �أن ي�سبط �إنفاقه ويوجهه نحو �لأمور �لنافعة و�ملهمة، وليكن �إنفاقه 
ر�سي���ًد� يف �ملج���الت �لتي ترفع من درجاته وتزي���د من ح�سناته، فاإن �لإنف���اق يف �لوجوه غر 

�مل�سروعة ت�سييٌع للمال، و�سرٌب من �سروب �لإ�سر�ف. 

ق���ال �بن حجر عند بيان قول���ه ج:))وكره لكم:...و�إ�ساع���ة �ملال((:"�لأكرث حملوه على 
�لإ�س���ر�ف يف �لإنفاق، وقيَّده بع�سهم بالإنفاق يف �حل���ر�م، و�لأقوى �أنه ما �أُنِفَق يف غر وجهه 
�مل���اأذون في���ه �سرًع���ا �سو�ء كانت ديني���ة �أو دنيوية فُمِنَع من���ه؛ لأن �هلل تعاىل جع���ل �ملال قياًما 
ا يف حق غره")1(.  عها، و�إمَّ ا يف حق ُم�سيِّ مل�سالح �لعباد، ويف تبذيرها تفويت لتلك �مل�سالح، �إمَّ

وق���ال �حلليمي:"وه���ذ� �لوعي���د م���ن �هلل تع���اىل، و�إن كان للكف���ار �لذي���ن يقدمون على 
�لطيب���ات �ملحظ���ورة، ولذل���ك ق���ال:چ ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ            ېئ   ېئ           ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  
ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب                حب  خب  مب  ىب       يب  جت  حت              خت  مت   
چ)�لأحقاف:20(، فقد يخ�سى مثله على �ملنهمكني يف �لطيبات �ملباحة؛ لأن من تعودها مالت 
نف�سه �إىل �لدنيا، فلم يوؤمن �أن يرتبك يف �ل�سهو�ت و�ملالذ، كلما �أجاب نف�سه �إىل و�حدة منها 
دعت���ه �إىل غرها، في�س���ر �إىل �أن ل ميكنه ع�سيان نف�سه يف هوى ق���ط، وين�سد باب �لعبادة 
د �لنف�ُض ما مييل بها  دونه، فاإذ� �آل �لأمر به �إىل هذ� مل يبعد �أن يقال:(    )؛ فال ينبغي �أن ُتعوَّ
�ْض من �أول �لأمر عل���ى �ل�سد�د، فاإن ذلك �أهون من �أن  �إىل �ل�س���ره، ث���م ي�سعب تد�ركها، ولرُتَ

َتْدَرب على �لف�ساد، ثم يجتهد يف �إعادتها �إىل �ل�سالح")2(.

المطلب الرابع: االعتدال في اإلنفاق

وهو �سبٌب مهم من �لأ�سباب �ملعينة على حتقيق �لرت�سيد يف �لإنفاق، فالتو�سط و�لعتد�ل 
مب���د�أ عظي���م من �ملبادئ �لعظيمة �لتي حثت عليه �ل�سريع���ة يف جميع �جلو�نب، وهو �ِسمٌة من 

�نظر: فتح �لباري 501/10.   )1(
�نظر: �سعب �لإميان 463-462/7.   )2(
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�ِسم���ات �لأمة �ملحمدي���ة، كما ق���ال �سبحان���ه:چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  

ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڳ  ڱ  ڱ  چ)�لبقرة: 143(. 

     ولقد �أر�سدنا �هلل تعاىل �إىل �أهمية �أن ُير�عي �مل�سلم هذ� �ملبد�أ فيعتدل يف وجوه �إنفاقه 
كلها؛ لأن �لإنفاق دون �عتد�ل و�قت�ساد �أثره و�سرره كبر على �لفرد و�ملجتمع، وجاء �لتوجيه 

�لإله���ي مبيًنا �ملنهج �ملطلوب �سلوكه يف ب���اب �لإنفاق، فقال �سبحانه:چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
ا كونه  ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ)�لإ�س���ر�ء: 29(. ق���ال �لر�زي"و�أمَّ
ا يلومونه على ت�سييع �ملال بالكلية، و�إبقاء �لأهل و�لولد  ملوًما فالأنه يلوم نف�سه، و�أ�سحابه �أي�سً
�ء: تقول �لعرب للبعر: هو حم�سور �إذ� نقطع  ا كونه حم�سوًر� فقال �لفرَّ ر و�ملحنة، و�أمَّ يف �ل�سُ
ه حال من �أنفق كل ماله مبن �نقطع يف �سفر ب�سبب �نقطاع مطيته؛ لأن  �سره. قال �لقفال: �سبَّ
ذل���ك �ملقد�ر من �ملال كاأن���ه مطية حتمل �لإن�سان �إىل �آخر �ل�سهر و�ل�سنة، كما �أن ذلك �لبعر 
يحمله وُيبلِّغه �إىل �آخر �ملنزل، فاإذ� �نقطع ذلك �لبعر بقي يف و�سط �لطريق عاجًز� متحًر�، 
فكذل���ك �لإن�سان �إذ� �أنفق مقد�ر ما يحت���اج �إليه يف مدة �سهر يف �أقل منه، بقي يف و�سط ذلك 
�ل�سه���ر عاجًز� متحًر�، ومن فع���ل ذلك حلقه �للوم من �أهله و�ملحتاج���ني �إىل �إنفاقه عليهم، 

ب�سبب �سوء تدبره وترك �حلزم يف مهمات معا�سه")1(.

المطلب الخامس: تجنب التقليد والمفاخرة

     �إن �أحد �لأ�سباب �لرئي�سية لالإ�سر�ف يف جمتمعاتنا هو �لتقليد للم�سرفني، ويزد�د �لأمر 
ر  �س���وًء� �إذ� كان ه���ذ� �لتقليد من باب �مل�سابهة لأعد�ء �لأمة من �ليهود و�لن�سارى، �لذين حذَّ
� ب�ِسْر، وذر�ًعا بذر�ع، حتى  �لنب���ي ج من م�سابهتهم فقال:))لتتبُعنَّ �َسنَنَ من كان قبلكم �ِسْرً
لو دخلو� جحر �سب تبعتموهم(( قلنا: يا ر�سول �هلل، �ليهود و�لن�سارى؟ قال:))فمن؟(()2(. 

�نظر: �لتف�سر �لكبر 197-196/20.  )1(
�أخرجه �لبخاري يف كتاب �لعت�سام بالكتاب و�ل�سنة �ض1260، حديث رقم:)7320(.  )2(
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     �إن �مل�سل���م �حل���ق معت���ز ب�سخ�سيته وثابت عل���ى قيمه ومبادئ���ه دون �لتفاته �إىل حال 
غ���ره ممن زل �أو �سل، كما ق���ال �سبحانه:چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  چ)�ملائدة: 105(.

و�سب���ٌب �آخر من �أ�سباب �لإ�سر�ف يف جمتمعاتنا وه���و �لإنفاق بق�سد �ملفاخرة، فالبع�ض 
ُيبال���غ يف �إك���ر�م �سيفه على �حلدِّ �ملتعارف عليه و�ملاأمور ب���ه �سرًعا، حتى ُيقال يف حقه: جو�ٌد 
ك���رمي، و�لبع����ض �لآخ���ر تقع من���ه مبالغات فيم���ا يتعلق بحفالت �ل���زو�ج م���ن ��ستئجار قاعة 
ا من �لبذخ و�لإ�سر�ف يف  لالحتفال مببالغ باهظة ملنا�سبة �ساعاتها حمدودة، وما يح�سل �أي�سً
�إعد�د �لولئم �لز�ئدة عن حاجة �ملدعوين، �لتي ُيوؤكل بع�سها، و�لباقي منها ُيلقى يف �سناديق 

�ملخلفات.

     لذلك كان من �لو�جب �أن يكون �لإنفاق معتدًل ور�سيًد�، كما �أمرنا بذلك نبينا ج:))كلو�، 
وت�سدقو�، و�لب�سو� يف غر �إ�سر�ٍف ول خميلة(()1(. قال �ملوفق عبد �للطيف �لبغد�دي:"هذ� 
�حلدي���ث جامع لف�سائل تدبر �لإن�سان نف�سه، وفي���ه تدبر م�سالح �لنف�ض و�جل�سد يف �لدنيا 
ي �إىل �لإتالف، وي�سرُّ  و�لآخرة؛ فاإنَّ �ل�سرف يف كلِّ �سيء ي�سرُّ باجل�سد وي�سرُّ باملعي�سة؛ فيوؤدِّ
بالنف����ض �إذ كانت تابعة للج�سد يف �أكرث �لأحو�ل، و�ملخيلة ت�سرُّ بالنف�ض حيث تك�سبها �لعجب، 

وت�سرُّ بالآخرة حيث تك�سب �لإثم، وبالدنيا حيث تك�سب �ملقت من �لنا�ض")2(.

المطلب السادس: اختالف اإلنفاق باختالف األحوال

     مت���ر بالإن�س���ان يف هذه �حلياة �أحو�ل متنوعة ف�سعة �لرزق قد يعقبها �ل�سيق و�لعك�ض، 
لذل���ك كان من ي�سر �ل�سريعة �لإ�سالمية �أنها مل جتع���ل �لإنفاق �ملاأمور به بقدٍر ثابت ل يتغر، 

بل �إنه يختلف بح�سب �حلالة �ملادية و�لظروف �حلالية.

     فامل���رء �ل���ذي �أف���اء �هلل عليه من نعم���ه و�أ�سبغ عليه من ف�سله، يختل���ف يف �إنفاقه عن 
�لآخر �لذي ل يكاد دخله يكفي نفقاته �ل�سرورية، و�لإنفاق يف حال �لرخاء يختلف عنه يف حال 

تقدم تخريجه �ض9.  )1(
�نظر: فتح �لباري 312/10.   )2(
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�ل�سدة، ويف �سورة يو�سف عليه �ل�سالم در�ٌض عملي يبني �لتد�بر �لالزمة لرت�سيد �ل�ستهالك 
عن���د �لأزمات، وهو �أمن���وذج ُيحتذى به كذلك يف تر�سيد �لإنفاق، يق���ول �لقر�ساوي:"ويتحتم 
�لعت���د�ل يف �لإنف���اق ويتاأكد �إذ� قلَّت �مل���و�رد، كما يف �أيام �لقحط و�ملجاع���ات، وهو ما �أ�سار 
�إلي���ه �لقر�آن يف ق�سة يو�سف عليه �ل�سالم، يف �إطار �خلط���ة �لتي و�سعها للخروج من �لأزمة: 

م����ن تقليل �ل�سته����الك يف �ل�سنو�ت �ل�سبع �خل�سب����ة حتى يكون هناك جم����ال لالدخار:چ ڇ   
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ)يو�سف:47(، ثم تقليل 
�ل�ستهالك مرة �أخرى يف �ل�سنو�ت �لعجاف بحكم �ل�سرورة وتوزيع �ملدخر على �سنو�ت �لأزمة 
جميًعا چ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  چ)يو�سف:48(")1(.

     و�إن من باب �لأخذ بالأ�سباب �أن يدخر �ملرء من ماله �سيًئا ينتفع به عند وقوع �ل�سد�ئد 
�لأزم���ات، ول ُيعار�ض ذل���ك �لتوكل على �هلل عزَّ وجل، فقد �سحَّ عن���ه ج �أنه كان يحب�ض لأهله 
قوت �سنتهم)2(. قال �بن �جلوزي:" فيه جو�ز �دخار قوت �سنة، ول يقال: هذ� من طول �لأمل؛ 

لأن �لإعد�د للحاجة م�ستح�سن �سرًعا وعقاًل")3(. 

المطلب السابع: الموازنة بين الدخل واإلنفاق

     م���ن حكم���ة �هللَّ وتدبره عز وجل �أن فا�سل بني عب���اده يف �لأرز�ق حيث قال �سبحانه:چ 
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   
ىئی  ی   ی  ی  جئ  چ)�لنح���ل:71(، وه���ذه �ملفا�سل���ة حلك���م جليل���ة يعلمها �ملوىل 

�سبحانه، كما قال تع���اىل:چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ 
)�لعنكبوت:62(. 

     و�أح���د �ل�سو�بط �ملهم���ة لرت�سيد �لإنفاق �أن ُيو�زن �مل�سلم بني دخله و�إنفاقه، فال ُينفق 
حت���ى ياأتي على كل دخل���ه، بل لبد من �لعتد�ل و�لتو�سط ليكون �إنفاقه يف حدود دخله �ملتاح، 

ممتثاًل ومر�عًيا للتوجيه �لرباين. 

�نظر: دور �لقيم و�لأخالق يف �لقت�ساد �لإ�سالمي �ض250.  )1(
�أخرجه �لبخاري يف كتاب �لنفقات �ض956، باب حب�ض �لرجل قوت �سنة على �أهله، حديث رقم:)5357(.  )2(

�نظر: ك�سف �مل�سكل من حديث �ل�سحيحني 91/1.   )3(
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     ق���ال �ل�س���وكاين:"  فيه �لأمر لأهل �ل�سعة باأن ُيو�سعو� على �ملر�سعات من ن�سائهم على 
ا �أعطاه من  قدر �سعتهم   ) �أي: كان رزقه مبقد�ر �لقوت، �أو ُم�سيَّق لي�ض مبو�سع، (  ) �أي: ممَّ
�لرزق لي�ض عليه غر ذلك، ( ) �أي: ما �أعطاها من �لرزق، فال ُيكلَّف �لفقر باأن ُينفق ما لي�ض 

ا �أعطاه �هلل من �لرزق")1(.  يف و�سعه، بل عليه ما يقدر وتبلغ �إليه طاقته ممَّ

     ويف ذ�ت �ملعنى يقول �سبحانه:چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھے  ے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ  چ)�لبقرة:236(. 

قال �بن عثيمني:" �أي: على �لغني َقَدرُه، وعلى �لفقر َقَدرُه، بح�سب حال �لزوج، فالغني تكون 
متعته كثرة، و�لفقر تكون متعته ي�سرة")2(.

     وم���ن �مل�سكالت �لتي ُتو�جه كثًر� من �لأف���ر�د و�لأ�سر �أن �إنفاقهم �ملايل يفوق دخلهم 
مبر�ح���ل كث���رة، ويكون �لإنفاق يف �أول �ل�سهر كبًر�، فم���ا �أن ينت�سف �ل�سهر ول يكاد �لو�حد 
منه���م ي�ستطيع تاأمني متطلبات ونفقات ما تبقى م���ن �ل�سهر، مما ي�سطره لال�ستد�نة ويوقعه 

يف �حلرج، و�ل�سبب يف ذلك هو عدم �ملو�زنة بني �لدخل و�لإنفاق.

المطلب الثامن: الموازنة بين اإلنفاق العام والخاص

     حينما حثَّ �لإ�سالم على �لإنفاق يف وجوه �لر و�لنفع �لعام مل يكن ذلك لي�سمل جميع 
�ملال، بل هو �إنفاق من بع�ض �ملال ل من كله، كما قال �سبحانه يف و�سف عباده �ملتقني:(. 

     وه���ذ� �لأم���ر بالإنفاق �لع���ام ل يكون على ح�ساب �لنفقات �خلا�س���ة، بل �إن �ملوىل عزَّ 
وج���ل ير�سدنا �أن ُنر�عي عند �لإنفاق �لأهم و�لأقرب، فبني لنا �سبحانه مر�تب �لإنفاق ورتبها 

مئ   حئ     جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئېئ   ېئ   ۈئ   بقول���ه:چ 
ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت   چ)�لبقرة:215(. 

     و�لإنفاق �ملاأمور به �سرًعا هو ما ز�د عن �لنفقات �لو�جبة، كما قال تعاىل:چ ۉ  ۉ  
ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  

�نظر: فتح �لقدير 300/5.   )1(
�نظر: �أحكام من �لقر�آن �لكرمي 255/2.  )2(
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ۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   چ)�لبق���رة:219(. قال �بن 

عا�سور:"و�لعف���و: م���ا ز�د على حاجة �ملرء من �ملال، �أي: َف�س���َل بعد نفقته ونفقة عياله مبعتاد 
�أمثاله")1(.

     ويق���ول ج:))خ���ر �ل�سدق���ة ما كان عن ظهر غن���ى، و�بد�أ مبن تع���ول(()2(. قال �بن 
حجر:"قوله:))و�بد�أ مبن تعول(( فيه تقدمي نفقة نف�سه وعياله؛ لأنها منح�سرة فيه، بخالف 
نفقة غرهم")3(. ويقول ج:))من كان معه ف�سل ظهٍر فلَيُعْد به على من ل ظهر له، ومن كان 

له ف�سٌل من ز�ٍد فلَيُعْد على من ل ز�د له(()4(.

المطلب التاسع: مراعاة أولويات اإلنفاق

     من �أهم �ل�سو�بط �لتي حتقق �لرت�سيد يف �لإنفاق �أن ُير�عي �مل�سلم �لأولويات، وُيقدم 
�لأهم على �ملهم، فيبد�أ بتقدمي �ل�سروريات على �حلاجيات، و�حلاجيات على �لتح�سينيات)5(. 
فيبد�أ �مل�سلم ب�سد حاجات من تلزمه نفقتهم من �لأهل و�لأولد، ثم �أقاربه، ثم �ملحتاجني من 
عم���وم �مل�سلم���ني، وهكذ� يتدرج يف مر�تب �لإنفاق من �لأق���رب �إىل �لأبعد، كما قال ج:))�بد�أ 
بنف�س���ك فت�سدق عليها، فاإن ف�سل �سيٌء فالأهل���ك، فاإن ف�سل عن �أهلك �سيٌء فلذي قر�بتك، 

فاإن ف�سل عن ذي قر�بتك �سيٌء فهكذ� وهكذ�(()6(.

ق���ال �لن���ووي:"يف ه���ذ� �حلدي���ث فو�ئد منه���ا: �لبت���د�ء يف �لنفق���ة باملذك���ور على هذ� 
�لرتتيب")7(.

�نظر: �لتحرير و�لتنوير 351/2.   )1(
�أخرجه �لبخاري يف كتاب �لزكاة  �ض193، باب ل �سدقة �إلَّ عن ظهر غنى، حديث رقم:)1426(.  )2(

�نظر: فتح �لباري 374/3.  )3(
�أخرجه م�سلم يف كتاب �للقطة 827/2، حديث رقم:)1728(.  )4(

�ل�سروري���ات هي: ما ل تقوم �حلياة بدونها. و�حلاجي���ات: ما تقوم �حلياة بدونها، مع وجود م�سقة تلحق �ملكلف.   )5(
و�لتح�سينيات: ما تقوم �حلياة بدونها، ول مت�ض �حلاجة �إليها، ول يتاأثر �ملكلف بفقدها. ينظر: �ملو�فقات 17/2.

�أخرجه م�سلم يف كتاب �لزكاة 445/1، حديث رقم:)997(.  )6(
�نظر: �ملنهاج �سرح �سحيح م�سلم 83/7.  )7(
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     و�إن من جو�نب �خللل يف �لإنفاق لدى بع�ض �لأفر�د و�لأ�سر �أن ينفق ماله يف �لكماليات 
و�لتح�سيني���ات على ح�ساب �ل�سروري���ات و�حلاجيات، فرمبا ��سرتى �سي���ارة جديدة و�سيارته 
�لت���ي بحوزت���ه تفي باملطل���وب، ورمبا غرَّ �أث���اث بيته دون حاج���ة، وقد يدخر م���ن ماله لأجل 

�ل�سياحة يف مقابل تق�سره يف نفقات �أخرى �سرورية ومهمة. 

     وفئ���ٌة بالغت يف �أمر �مل�ساكن فاأ�سرف���ت يف بنيانها وزخرفتها، وهو �أمر مذموم �سرًعا، 
فق���د َذمَّ �هلل ق���وم ع���اد تو�سعه���م يف �مل�ساكن �لتي ل حاج���ة لهم فيها، فقال حكاي���ًة عن نبيه 

وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې    ې   ې   �ل�س���الم:چ  علي���ه  ه���ود 
چ)�ل�سعر�ء:128-129(. قال �بن عا�سور:"قيل: �إن �مل�سانع ق�سور عظيمة �تخذوها، فيكون 
�لإن���كار عليهم متوجًها �إىل �لإ�سر�ف يف �لإنفاق عل���ى �أبنية ر��سخة مكينة، كاأنها متنعهم من 

�ملوت، فيكون �لكالم م�سوًقا م�ساق �ملوعظة من �لتوغل يف �لرتف و�لتعاظم")1(.

�نظر: �لتحرير و�لتنوير 168/9.  )1(
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المبحث الثالث

اآثار تر�سيد الإنفاق

ويت�سمن ثمانية مطالب:

المطلب األول: تحقيق االكتفاء الذاتي

م���ن �أَجلِّ �لآثار �ملرتتبة على تر�سيد �لإنفاق حتقيق �لكتفاء �لذ�تي وعدم �حلاجة للغر، 
فم���ا د�م �مل�سلم ملتزًما بالإنفاق �لر�سيد؛ فاإن���ه يف �لأغلب �لأعم �سيكون يف �كتفاء ذ�تي، ولن 

ميد يده لغره طالًبا ديًنا �أو معونة. 

و�لعت���د�ل يف �لإنف���اق يحف���ظ �مل�سلم م���ن �أن يعي�ض حتت وط���اأة �لدين، وم���ن َثمَّ يبقى 
عزي���ًز� م�ستغنًي���ا عن �لنا�ض، كم���ا قال �ملناوي:"ما �فتق���ر من �أنفق ق�س���ًد�، ومل يتجاوز حد 
���ا �مل�ستدين فاإنه يعي�ض حياًة غر م�ستقرة، مع ما يلحقه من �لأذى يف نف�سه  �لإ�س���ر�ف")1(. �أمَّ

وعر�سه من مطالبة �لد�ئنني.

وبتدبر �ملعي�سة و�لقت�ساد يف �لنفقة يناأى �لعبد بقلبه عن �لهم و�لغم و�ستات �لأمر. قال 
ع له همه، ول  �بن �جلوزي:"فينبغي للعاقل �أن �إذ� ُرِزَق قوًتا �أو كان له مو�د �أن يحفظها؛ ليتجمَّ
ر يف ذلك؛ فاإنه يحتاج فيت�ستت همه، و�لنف�ض �إذ� �أحرزت قوتها �طماأنت")2(. ينبغي له �أن ُيبذِّ

المطلب الثاني: القدرة على مواجهة األزمات

ل �س���ك �أن �لرت�سي���د يف �لإنفاق يجعل �مل���رء يدخر �سيًئا من ماله، وم���ن َثمَّ تكون قدرته 
�أك���ر على مو�جه���ة �ل�سد�ئد و�لأزمات، فمتى م���ا �أَملَّ به خطب يحتاج �إىل م���اٍل لتخطيه فاإن 

�نظر: في�ض �لقدير 554/5.   )1(
�نظر: �سيد �خلاطر �ض503.  )2(
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خاره لعار�ض  با�ستطاعت���ه جت���اوز تلك �لأزمة. قال �ب���ن �جلوزي:"ومن �حلزم جمع �مل���ال و�دِّ
َر  حاج���ٍة م���ن ذلك، ومن �لتغفيل �إنف���اق �حلا�سل، فرمبا عر�ست حاجة فلم يق���در عليها، فاأثَّ

عدمها يف �لبدن �أو �لعر�ض بطلبها من �لأنذ�ل")1(.

و�لغن���ى غنيم���ة �إن �أح�سن �مل���رء �غتنامه، وم���ن �غتنامه �أن يدخر �مل���رء �سيًئا من ماله. 
ا لقتناء م���ا يحتاج �إليه  ق���ال �ب���ن عا�سور:"ووجه �لنهي ع���ن �لتبذير هو �أن �ملال ُجع���ل عو�سً
اِمَن  �مل���رء يف حيات���ه من �سروريات وحاجي���ات وحت�سينات. وكان نظام �لق�س���د يف �إنفاقه �سَ
كفايته يف غالب �لأحو�ل، بحيث �إذ� �أنفق يف وجهه على ذلك �لرتتيب بني �ل�سروري و�حلاجي 

و�لتح�سيني؛ �أِمن �ساحبه من �خل�سا�سة فيما هو �إليه �أ�سد �حتياجًا")2(.

المطلب الثالث: زيادة القدرة االدخارية واالستثمارية

     م���ن ثم���ر�ت تر�سي���د �لإنف���اق �أنه يزيد م���ن معدل �لدخ���ار �لف���ردي؛ وبالتايل يزيد 
معدل �لدخار عل���ى �مل�ستوى �جلماعي، وهذ� ما ُيوؤدي �إىل زيادة �لقدرة �ل�ستثمارية �لفردية 
و�جلماعية، فكلما ز�دت معدلت �لدخار ز�دت فر�ض ومعدلت �ل�ستثمار، وهو �أثٌر من �لآثار 

�ملهمة �ملرتتبة على تر�سيد �لإنفاق.

     ول �س���كَّ �أن �لق���وة �لقت�سادي���ة عامٌل مه���م من عو�مل �لنه�سة، و�سبي���ٌل لرفعة �لأمة 
د �لأفر�د وكذلك �ملجتمعات يف جانب �لإنفاق؛ يكون  �لإ�سالمي���ة بني باقي �لأمم، وحينما ُير�سِّ
ذل���ك �لرت�سيد �سبًبا يحفظ على �لأم���ة قوتها �لقت�سادية، وي�سونها ع���ن �حلاجة لأعد�ئها، 
يق���ول �ب���ن عا�سور:"و�ملق�سد �ل�سرع���ي �أن تكون �أمو�ل �لأم���ة ُعدٌة لها وق���وة؛ لبتناء �أ�سا�ض 
جمده���ا، و�حلف���اظ على مكانتها، حتى تك���ون مرهوبة �جلانب، مرموق���ة بعني �لعتبار، غر 

حمتاجة �إىل من قد ي�ستغل حاجتها، فيبتز منافعها، ويدخلها حتت ِنر �سلطانه")3(.

�نظر: �مل�سدر �ل�سابق �ض723.  )1(
�نظر: �لتحرير و�لتنوير 79/15  )2(

�نظر: �لتحرير و�لتنوير 79/15.  )3(
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المطلب الرابع: التربية الجادة لألفراد والشعوب

ر من هذه  �إن حياة �لدعة و�لرتف من �أقوى �أ�سباب �نهيار �لأمم؛ لذ� فاإن �لإ�سالم قد حذَّ
�خل�سلة �لذميمة، وبنيَّ خطورتها و�آثارها. و�ملرتفون قلَّما ينه�ض بهم دين، �أو تقوم بهم دنيا، 

�أو ترتفع بهم ر�ية، لأن �لن�سر ت�سبقه �ساعات �سدة وخ�سونة عي�ض مل يعتدها هوؤلء.

ومن �آثار �لرتف و�لإ�سر�ف �أن �ساحبه ل همَّ له �سوى حت�سيل �سهو�ته، ولو مل يكن ديننا 
يدعونا �إىل �لقت�ساد يف �لنفقة و�ملعي�سة، لكان حال �مل�سلمني �لبائ�سني و�ملحرومني يف كثٍر من 
بقاع �لأر�ض و�زًعا ود�فًعا �إىل ترك �لإ�سر�ف و�لأخذ مببد�أ �لقت�ساد و�لعتد�ل؛ ليعني �مل�سلم 
�إخو�ن���ه �مل�سلمني �لذين ل يجدون ما ي�سد حاجته���م، فامل�سلم �أٌخ للم�سلم، و�ملجتمع �لإ�سالمي 
كاجل�س���د �لو�حد، كم���ا قال نبينا ج:))مث���ل �ملوؤمنني يف تو�دهم وتر�حمه���م وتعاطفهم، مثل 

ى(()1(. �جل�سد �إذ� ��ستكى منه ع�سو، تد�عى له �سائر �جل�سد بال�سهر و�حُلمَّ

�إن �أفعال �مل�سلم وت�سرفاته ينبغي �أن تكون من�سبطة ب�سو�بط �ل�سرع، ومن ذلك ت�سرفه 
يف ماله، �لذي جعله �هلل �أمانًة يف يد �لعبد �سي�ساأله �هلل عنه يوم �لقيامة، ولي�ض من �لعقل ول 
م���ن �لدي���ن �أن ُينفق �لعبد ماله دون �عتد�ل وتر�سيد؛ لذلك كان من عدل �ل�سريعة �لإ�سالمية 
وحكمته���ا ومر�عاته���ا مل�سلح���ة �لفرد و�ملجتم���ع جو�ز �حلجر عل���ى �ل�سفيه، �ل���ذي ل ُيح�سن 
�لت�سرف يف ماله وُنهي عن �إعطائه �ملال؛ حلظِّ نف�سه وحلظِّ غره )، وجاء �لتعبر �لقر�آين ب� 
)�أمو�لك���م( مع �أنها �أمو�لهم �خلا�سة؛ �إ�سارة �إىل �أنهم جزء من �ملجتمع، ولأنها من جن�ض ما 
ُيقي���م به �لنا�ض معاي�سهم)2(، فاملجتمع �مل�سلم يتكام���ل �أفر�ده فيما بينهم، ولي�ض لهم �حلرية 
ول �حلق يف �سرف تلك �لأمو�ل يف وجوه غر م�سروعة �أو يف جمال �إنفاق غر ر�سيد ل يقت�سر 

�سررها عليهم.

و�لقت�س���اد يف �ملعي�سة يربي �مل�سلم عل���ى �سيا�سة نف�سه و�سبطها، وتوجيه �إنفاقه توجيًها 
ر�سي���ًد� ونافًعا، وهو �أد�ة قوية وو�سيل���ة فاعلة لرتبية �أفر�د �لأمة على �حلياة �لعملية و�جلادة، 

�لتي ل بد منها لنهو�ض �لأمم، وبقاء نه�ستها، ودو�م ح�سارتها.

�أخرجه م�سلم يف كتاب �لر و�ل�سلة و�لآد�ب 1201/2، حديث رقم:)2585(.  )1(
�نظر: �لك�ساف 20/2.  )2(
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المطلب الخامس: تأمين الحياة الكريمة للورثة والذرية

نته �ل�سريع���ة �لإ�سالمية يتيح للم�سلم �لفر�سة       �إن تر�سي���د �لإنف���اق على �لوجه �لذي بيَّ
ل���رتك �لورث���ة و�لذري���ة يف �سعة من �لعي����ض، وتاأمني حي���اة كرمية لهم، وذلك مِلَ���ا يرتتب على 
�لرت�سيد من فائ�ض ميكن تركه لهم، وهذ� ما �أ�سار �إليه �لنبي ج يف توجيهه و�إر�ساده ل�سعد بن 
�أبي وقا�ض ر�سي �هلل عنه يوم �أن عاده وهو مري�ض، وقد ��ست�ساره يف مقد�ر �لو�سية، فبنيَّ له 
ج �ملقد�ر �ملنا�سب بقوله:))�لثلث، و�لثلث كثر، �إنك �إن تذر ورثتك �أغنياء خٌر من �أن تذرهم 
عال���ًة يتكففون �لنا�ض...(()1(. قال �لقرطبي:"و�إمن���ا ذكر �لنبي ج ل�سعٍد هذ� �لكالم يف هذ� 
�ملوط���ن؛ تنبيًه���ا على �لفو�ئد �لت���ي حت�سل ب�سبب �مل���ال، فاإنه �إن مات �أُثي���َب على ترك ورثته 

�أغنياء من حيث و�سل رحمهم، و�أعانهم مباله على طاعة �هلل تعاىل")2(.

المطلب السادس: المحافظة على النعم وزيادتها

     �إن نع���م �هلل ل ت���دوم �إل ب�سكرها، ومن �سكر �لنعم �إنفاقها يف �لوجه �مل�سروع و�لنافع، 
فطامل���ا كان �لأمر كذلك ب���ارك �هلل يف تلك �لنعم و�أد�مها، كما ق���ال �سبحانه:چ ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ)�إبر�هيم:7(. ويقول �هلل 

ع���زَّ وج���ل:چ ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گ  چ)ط���ه:81(. و�ملعنى: ل تتجاوزو� �حلد فيما �أنعم �هلل به عليكم، وذلك بالإ�سر�ف 

و�لبطر و�لغفلة وعدم �ل�سكر، و�إلَّ حل عليكم �سخطي وغ�سبي.

رن���ا �مل���وىل عزَّ وج���ل من عاقبة كفر �لنع���م باأي وجٍه كان، فق���ال جلَّ وعال:       ولق���د حذَّ
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ  چ 

)�لنحل:112(. 

     ول �س���كَّ �أن �لعت���د�ل يف �لإنف���اق م���ن �سكر �لنعم���ة و�سبٌب يف زيادته���ا وبقائها، كما 
�أن �س���وء �لإنف���اق من كف���ر �لنعمة و�سبٌب يف زو�له���ا، بل �إننا برت�سيد �لإنف���اق ننال حمبة �هلل 

�أخرجه م�سلم يف كتاب �لو�سية 767/2، حديث رقم:)1627(.  )1(
�ملُفهم ملا �أ�سكل من تلخي�ض كتاب م�سلم 547/4.  )2(
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ومر�ساته، فدلَّ مفهوم �لآية �أنه يحب �ملعتدلني و�ملقت�سدين.

المطلب السابع: التوجيه األمثل للمنتجات واالستثمارات

     �إن �مل�ستثمري���ن و�جله���ات �ملنتج���ة �إمن���ا يتوجه���ون �إىل �ل�سلع �لتي ُيقب���ل �لنا�ض على 
�سر�ئه���ا، فاإذ� كان �لإقبال على �ل�سلع �ل�سرورية و�لنافعة �جته �مل�ستثمرون نحو �إنتاجها، و�إن 
كان �لإقب���ال عل���ى غرها من �ل�سلع غر �ملهم���ة كان �إقبال �ملنتجني نحوها؛ ل���ذ� فاإن تر�سيد 
�لإنف���اق يجعل �مل�ستهل���ك يقت�سر يف �لغالب على �سر�ء �ل�سلع �ل�سروري���ة و�لنافعة، وُيقلِّل من 
�إنفاق���ه على �لكمالي���ات و�جلو�نب غر �ملهمة، وهذ� ما يجع���ل �مل�ستثمرين و�ملنتجني يتجهون 
با�ستثمار�ته���م ومنتجاتهم �إىل ما ُيقبل علي���ه �ملجتمع وهي �ملنتجات �ل�سرورية ذ�ت �لفائدة، 
وه���ذ� �أثر �إيجابي من �آثار تر�سيد �لإنفاق، ف�ساًل عن كونه من �أكر عو�مل �لقوة �لقت�سادية 
للمجتمعات يف توجيه �ل�ستثمار�ت نحو �ل�سروري و�ملفيد، و�لناأي بامل�ستثمرين و�ملنتجني عن 

�ل�سلع و�ملنتجات قليلة �لفائدة.

المطلب الثامن: الحد من غالء األسعار

م���ن �أهم �أ�سب���اب �لغالء و�رتفاع �لأ�سعار �لإ�سر�ف �ل���ذي ميار�سه �لبع�ض باإقبالهم على 
ا ل �س���كَّ فيه �أن �لزيادة يف �لطل���ب توؤدي �إىل غالء  �ل�س���ر�ء غر �لر�سي���د ول �ملن�سبط، وممَّ
�سد �لنا����ض يف �إنفاقهم ويقت�س���دو� يف معا�سهم، فاإن  ���ا حينما ُيرَّ �ل�سل���ع و�رتف���اع �لأ�سعار، �أمَّ
�أ�سعار �ل�سلع و�ملنتجات �ستبقى يف �لغالب يف حدودها �لطبيعية، بل ورمبا كان لرت�سيد �لإنفاق 

�أثٌر يف �نخفا�ض �لأ�سعار.

وق���د �أدرك �سلفن���ا �ل�سالح ر�سو�ن �هلل عليهم هذ� �لأثر وعرف���و� �أهميته، فهذ� �خلليفة 
ه �لنا����ض نحو �ل�سلع �لبديل���ة لتلك �لتي غال  �لر��س���د عل���ي بن �أبي طالب ر�س���ي �هلل عنه ُيوجِّ
�سعرها، فعن رزين �لأعرج موىل لآل �لعبا�ض قال: غال علينا �لزبيب مبكة، فكتبنا �إىل علي بن 

�أبي طالب بالكوفة �أن �لزبيب قد غال علينا، فكتب �أن �أرخ�سوه بالتمر)1(.

�نظر: تاريخ �بن معني 86/1.   )1(
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الخاتمة

     �حلم���د هلل �ل���ذي بنعمته تتم �ل�ساحلات، و�ل�س���الة و�ل�سالم على نبينا حممد �ملوؤيد 
بالآيات �لبينات، وعلى �آله و�أ�سحابه، ومن تبعهم باإح�سان �إىل يوم �لدين.

���ا بعد: ففي ختام هذه �لدر��سة �لتي تناولت مو�سوع تر�سيد �لإنفاق وبينت مفهومه       �أمَّ
و�سو�بطه و�آثاره، �أذكر �أهم نتائج �لبحث، وهي: 

يتمي���ز �لنظ���ام �لقت�سادي يف �لإ�س���الم بكمال���ه و�سموليته، ويف �لعم���ل بت�سريعاته . 1
و�أحكامه حتقيق �ل�ستقر�ر و�ل�سعادة للفرد و�ملجتمع.

�أول���ت �ل�سريعة �لإ�سالمية مو�سوع تر�سيد �لإنفاق عنايًة و�هتماًما، و�لآيات �لقر�آنية . 2
و�لأحاديث �لنبوية دليل على مدى تلك �لعناية.

جم���الت �لإنفاق يف �لإ�سالم حتف���ظ حق �لفرد وتر�عي حق �ملجتم���ع، خالًفا لو�قع . 3
�لثقاف���ة �لغربية �لتي تفتح �ملجال �أمام �لفرد لإ�سباع �سهو�ته دون �سو�بط ول قيود، 

ولو كان يف ذلك �إ�سر�ٌر باملجتمع.

حتقي���ق تر�سيد �لإنف���اق عامٌل رئي�سي يف حتقيق �لنه�سة و�لق���وة �لقت�سادية لأمتنا . 4
�لإ�سالمية.

تر�سيد �لإنفاق من �لأ�سباب �ملهمة لتحقيق �ل�ستقر�ر �لأ�سري و�ملجتمعي.. 5

م���ن �أكر �أ�سب���اب �س���وء �لإنفاق: ع���دم مر�ع���اة �أولوي���ات �لإنف���اق، و�لتقليد للغر . 6
و�ملفاخرة، وعدم �ملو�زنة بني �لدخل و�لإنفاق.

من �أهم �آثار تر�سيد �لإنفاق: حتقيق �لكتفاء �لذ�تي، و�لقدرة على مو�جهة �لأزمات، . 7
و�لتوجيه �لأمثل للمنتجات و�ل�ستثمار�ت.
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الت��سيات:
حاج���ة �ملو�سوع �إىل مزي���ٍد من �لب�سط و�لبي���ان، فقد جاءت ه���ذه �لدر��سة موجزة . 1

وحمدودة �ل�سفحات، مبا ُينا�سب �ل�سو�بط �ملحددة من �للجنة �ملنظمة للموؤمتر.

�سرورة ن�سر ثقاف���ة تر�سيد �لإنفاق و�لعناية بذلك من جميع جهات �ملجتمع �ملعنية؛ . 2
لكي تنعم جمتمعاتنا �لإ�سالمية بحياة �قت�سادية قوية.

و�آخ���ر دعو�ن���ا �أن �حلم���د هلل رب �لعاملني، و�سلَّى �هلل و�سلَّم على نبين���ا حممد، وعلى �آله 
و�سحبه �أجمعني.
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ملخ�ص البحث
يدر����ض هذ� �لبح���ث �آيات �جله���اد يف �لقر�آن �لك���رمي، لي�ستخرج منها �لروؤي���ة �لقر�آنية 
مل�سطلح �جلهاد، ملعاجلة �لإ�سكالت �ملعا�سرة �لتي تعر�ض لها هذ� �مل�سطلح، وخل�ض �لبحث 
�إىل �إثب���ات �أن �لوعي و�لإدر�ك ملفهوم �جلهاد �لق���ر�آين كفيل بحل �لإ�سكالت �لتي تدور حوله 

يف هذ� �لزمن ومعاجلتها.

مفاتيح �لبحث: �لقر�آن �لكرمي، �مل�سطلح �لقر�آين، �جلهاد.

املقدمة
�حلمد هلل حمد �ل�ساكرين، و�ل�سالة و�ل�سالم على �سيد �ملر�سلني، وبعد ...

فاإن هذ� �لقر�آن �لكرمي كتاب �هلل �لهادي �إىل �ل�سر�ط �مل�ستقيم، فيه هدى ونور وتب�سرة 
وذكرى، ومن �أعظم ما فيه �إر�ساده وبيانه لالأعمال �لنافعة للم�سلم و�أمته، ومن �أهمها �جلهاد 

يف �سبيل �هلل.

وه���ذ� �لبحث يحاول بيان �ملق�س���ود باجلهاد يف �آيات �لقر�آن �لكرمي، وفيما ياأتي تو�سيح 
م�سكلة �لبحث، و�أهميته، و�أهد�فه، و�أ�سئلته، ومنهجه، وهيكليته ...
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م�سكلة البحث
يدر����ض هذ� �لبحث م�سطلح �جله���اد يف �سياقات وروده يف �لق���ر�آن �لكرمي ل�ستخال�ض 
�لروؤية �لقر�آنية لهذ� �مل�سطلح، ولت�سحيح ما تعر�ض له من �أخطاء و�إ�سكالت يف �ل�ستعمال، 

ملا لهذ� �ملو�سوع من �أهمية و�سرورة يف زمننا �حلا�سر.

اأهمية البحث
تنب���ع �أهمية هذ� �لبحث من �سدة �حلاجة �إىل ق���ر�ءة �سحيحة مل�سطلح �جلهاد وتنقيته 
من بع����ض �لإ�سكالت �لتي �أدت �إىل ��ستعماله يف و�قع �لأمة �لإ�سالمية بطريقة خاطئة �أثارت 

بع�ض �ل�سبهات حول �لإ�سالم.

اأهداف البحث
يهدف هذا البحث اإىل ما ياأتي:

بيان مفهوم �جلهاد كم�سطلح قر�آين.. 1
ذكر �لإ�سكالت �لتي حتوم حول م�سطلح �جلهاد.. 2
تو�سيح �أثر �لفهم �ل�سحيح مل�سطلح �جلهاد كما ورد يف �سياقه �لقر�آين يف ت�سحيح . 3

�ملفاهيم �خلاطئة حوله.

اأ�سئلة البحث:
يجيب هذ� �لبحث عن �لأ�سئلة �لتالية:. 1
ما معنى �جلهاد لغة و��سطالحًا.. 2
ما دللة م�سطلح �جلهاد يف �لقر�آن؟. 3
ما �ملفاهيم �خلاطئة حول م�سطلح �جلهاد يف �ل�ستعمال؟. 4
ما �أثر �لفهم �ل�سحيح مل�سطلح �جلهاد يف ت�سحيح �ملفاهيم �خلاطئة حوله؟. 5

منهج البحث
تقت�س���ي طبيع���ة هذ� �لبح���ث �أن يقوم على منهج���ي �ل�ستقر�ء و�ل�ستنب���اط؛ �إذ �سيقوم 
�لباح���ث با�ستقر�ء ورود م�سطلح �جلهاد يف �لقر�آن �لكرمي، و��ستنباط �ملفهوم �لقر�آين لهذ� 

�مل�سطلح، ومن ثم معاجلة �ملفاهيم �خلاطئة حوله وحماولة ت�سحيحها.
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هيكلية البحث
�سيت�سمن هذا البحث مقدمة ومبحثني وخامتة وفق ال�سكل الآتي:

�ملقدمة: وفيها م�سكلة �لبحث و�أهميته و�أهد�فه و�أ�سئلته ومنهجه.
املبحث الأول:مفه�م اجلهاد يف القراآن الكرمي، وفيه مطلبان:

�ملطلب �لأول: معنى �جلهاد لغة و��سطالحًا.
�ملطلب �لثاين: دللت ورود �جلهاد يف �ل�سياقات �لقر�آنية.

املبحث الثاين: ت�سحيح الإ�سكالت ح�ل مفه�م اجلهاد، وفيه مطلبان:
�ملطلب �لأول: بيان �لإ�سكالت حول مفهوم �جلهاد يف ع�سرنا �حلا�سر.

�ملطلب �لثاين: �أثر �مل�سطلح �لقر�آين يف معاجلة �لإ�سكالت حول مفهوم �جلهاد.

�خلامتة: وفيها نتائج �لبحث وتو�سياته.
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وبعد ...

فه���ذه �لورق���ات جهد �ملق���ل، وطاقة �لباحث، فم���ا فيها من خر وف�سل، فه���و من توفيق 
�هلل وت�سدي���ده، فله �حلمد و�لإح�سان، وما فيه���ا من نق�ض �أو خلل فمن �سعف �لنف�ض وت�سويل 

�ل�سيطان، فليعذر �لقارئ �لكاتب، ولر�سده �إىل �ل�سو�ب ويدله عليه م�سكورً� ممنونًا.

و�أ�س���األ �هلل �سبحانه �أن يكون هذ� �جلهد خال�سًا لوجهه �لكرمي، و�أن يجزل عليه �لعطاء 
و�لأجر، و�أن يغفر �لتق�سر فيه و�لزلل، و�أن يجعله يف ميز�ن ح�سنات كاتبه وقارئيه، �آمني.
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المبحث األول

مفه�م اجلهاد يف القراآن الكرمي

�جلهاد م�سطلح قر�آين ورد يف �لقر�آن �لكرمي )41( �إحدى و�أربعني مرة، يف )19( ت�سع 
ع�س���رة �س���ورة من �سور �لكتاب �لعزيز،)1( ويف هذ� �ملبحث بي���ان �أ�سله �للغوي و��ستعمالته يف 
�ملطلب �لأول، ومن ثم �حلديث عن معناه يف �ل�سياق �لقر�آين ودللته �مل�ستخل�سة من مو�طن 

وروده يف �آيات �لقر�آن �لكرمي يف �ملطلب �لثاين.

المطلب األول: معنى الجهاد لغًة واصطالحًا

�جله���اد لغة م�ستق من �لفع���ل �لثالثي )َجَهَد(، وهو �أ�سل �سحيح ي���دل على �مل�سقة عند 
علماء �للغة،)2( ويدل يف معناه على �لطاقة وبذل �لو�سع،)3( وحول هذ� �ملعنى جاءت ��ستعمالته 

�لكثرة، نذكر منها ما ياأتي مثاًل ل ح�سرً�:)4(

َجَهَد د�بته: حّملها يف �ل�سر فوق طاقتها، وَجَهد �ملرعى: �أُكل ع�سبه و�أجدب.. 1
�جُلهد: �ملر�ض و�لتعب، وَجَهَدُه �ملر�ض: �أ�سعفه و�أهزله.. 2
َجَهَد �لطعام: ��ستهاه و�أكرث منه، وَجَهَد �ملال: فرقه هنا وهنا حتى �أفناه.. 3
َجَهَد �للب: مزجه باملاء و�أخرج زبده.. 4
�أْجَهَد �لنا�ض وَجَهُدو�: وقعو� يف �مل�سقة و�لقحط، وَجَهَد �لعي�ض: �ساق و��ستد.. 5
جاهد �لعدو جماهدة: قاتله، و�أجَهَد �لقوم علينا: جّدو� يف �لعد�وة.. 6

حممد فوؤ�د عبد �لباقي، �ملعجم �ملفهر�ض لألفاظ �لقر�آن �لكرمي )224_225(.  )1(
�بن فار�ض، معجم مقايي�ض �للغة )486/1_487( باب �جليم و�لهاء وما يثلثهما.  )2(

�بن منظور، ل�سان �لعرب )133/3_134( حرف )�لد�ل( ف�سل )�جليم( مادة )جهد(.  )3(
/ ينظ���ر لال�ست���ز�دة �ب���ن فار����ض، معج���م مقايي����ض �للغ���ة )486/1_487(، و�ب���ن منظ���ور، ل�س���ان �لع���رب   )4(
)133/3_134(، و�لفر�هي���دي، �لع���ني )386/3(، و�جلوه���ري، �ل�سح���اح ت���اج �للغ���ة و�سح���اح �لعربي���ة 

)460/2_461(، و�ملعجم �لو�سيط )142/1(.
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�جتهد يف �لأمر: بذل ما يف و�سعه وطاقته يف طلبه لأجل حت�سيله.. 7
وهك���ذ� ت���رى مد�ر ه���ذه �ل�ستعم���الت يف لغة �لع���رب - وغرها كثر مم���ا مل �أذكره)1( 
-ح���ول مع���اين �مل�سقة وبذل �لغاية يف �لطاقة، و��ستفر�غ �لو�س���ع يف حت�سيل �أمر ما، ويخل�ض 
�لفر�هيدي)2( �إىل �أنَّ معنى )�جَلْهُد( �لذي ��ستق منه �جلهاد يطلق على ما ُيجَهد به �لإن�سان 

من مر�ض �أو �أمر �ساق وهو �ملعنى �لذي ل يبعد عن معنى �جلهاد يف �ل�سطالح.

فاجله���اد يف �ل�سط���الح ب���ذل �لو�س���ع و��ستفر�غ غايت���ه يف �ملد�فع���ة،)3( وجه���د �لبالء 
يف �حلدي���ث)4(  ك���رثة �لعيال و�لفقر، �أو "�حلال���ة �ل�ساقة �لتي تاأتي عل���ى �لرجل يختار عليها 
�مل���وت")5(، و�لجته���اد عند �لأ�سولي���ني و�لفقهاء "��ستف���ر�غ �لفقيه �لو�سع وبذل���ه �لطاقة يف 

حت�سيل ظن بحكم �سرعي، �أو ل�ستنباط حكم �سرعي من �أدلته")6(.
و�جلهاد يف ��سطالحات �لفال�سفة و�ملتكلمني يدل على "كل ن�ساط يبذله �لكائن �لو�عي 
ج�سميًا �أو عقليًا، ويهدف غالبًا �إىل غاية")7(، وعند جل �ملف�سرين - كما �سياأتي - معناه يدور 
ح���ول ب���ذل �لو�سع و�لطاقة، و��ستفر�غ  �مل�سقة لتح�سيل غاي���ة مرجوة، وتلك هي خال�سة هذ� 

�ملطلب.

ينظر للتو�سع يف �ملعاجم �لآتية: �بن فار�ض، معجم مقايي�ض �للغة )486/1_487(، و�بن منظور، ل�سان �لعرب   )1(
)133/3_134(، ح���رف )�لد�ل( ف�سل )�جليم( مادة )جه���د(، و�لفر�هيدي، �لعني )386/3(، باب �لهاء 
و�جليم و�لد�ل معهما، و�جلوهري، �ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية )460/2_461(، باب )�لد�ل( ف�سل 

)�جليم(، و�ملعجم �لو�سيط )142/1(، باب )�جليم( مادة )جهد(.
�لفر�هيدي، �لعني )386/3(، باب �لهاء و�جليم و�لد�ل معهما.  )2(

�لعربي���ة  و�سح���اح  �للغ���ة  ت���اج  �ل�سح���اح  و�جلوه���ري،  �لق���ر�آن )208(،  �ملف���رد�ت يف غري���ب  �لأ�سفه���اين،   )3(
.)461_460/2(

ع���ن �أب���ي هريرة ر�سي �هلل عن���ه: "كان ر�سول �هلل �سل���ى �هلل عليه و�سل���م يتعوذ من جهد �لب���الء ودرك �ل�سقاء   )4(
و�س���وء �لق�ساء و�سماتة �لأعد�ء"، متفق عليه، رو�ه �لبخ���اري يف �ل�سحيح )6347/75/8(، وم�سلم يف �ل�سحيح 

.)2707/2080/4(
�بن منظور، ل�سان �لعرب )135/3(، حرف )�لد�ل( ف�سل )�جليم( مادة )جهد(.  )5(

�ملعجم �لو�سيط )142/1(، باب )�جليم( مادة )جهد(.  )6(
/ �ملعجم �لو�سيط )142/1(، باب )�جليم( مادة )جهد(.  )7(
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المطلب الثاني: دالالت ورود الجهاد في السياقات القرآنية

ورد م�سطل���ح "�جلهاد" با�ستقاقاته �ملتعددة يف )41( و�حٍد و�أربعني مو�سعًا من �لقر�آن 
�لك���رمي،)1( وبعد �لرجوع �إليها و��ستقر�ئها مو�سعًا مو�سع���ًا،)2( وتدبر �سيغ و�سياقات ورودها 

نالحظ ما ياأتي:

جاء لفظ �جلهاد و�سف���ًا للموؤمنني مقرتنًا بجملة "�لذين جاهدو� باأمو�لهم و�أنف�سهم يف 
�سبيل �هلل" يف )7( �سبعة مو��سع،)3( كما جاء مقرتنًا بجملة "يف �سبيل �هلل" وحدها يف )7( 
�سبع���ة مو��سع �أي�سًا،)4( ويف )3( ثالثة مو��سع)5( �أخرى مقرتنًا بجملة "باأمو�لهم و�أنف�سهم" 

فح�سب، وورد و�سفًا مطلقًا يف )4( �أربعة مو��سع )6( من �آيات �لكتاب �لعزيز.

وردت "جهد �أميانهم" ب�سيغة �لق�سم يف )5( خم�سة مو��سع)7( من �آيات �لذكر �حلكيم، 
كما وردت مبعنى قلة �ملال و�سعف �لقدرة على �لإنفاق يف مو�سع و�حد.)8(

وردت �سيغ���ة �لأمر باجلهاد "وجاهدو�" يف )7( �سبعة مو��سع؛ ثالثة )3( مو��سع منها 
جاءت خطابًا للنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم،)9( و�لأربعة )4( �لباقية كانت خطابًا للموؤمنني)10(

ج���اء ذكر �جلهاد مقرونًا بالختبار و�لبتالء يف )3( ثالثة مو��سع،)11( كما جاء ب�سيغة 
جماه���دة �لآباء يف )2( مو�سعني،)12( وجاءت �ملقارنة بني �جله���اد وغره - كالقعود و�سقاية 

حممد فوؤ�د عبد �لباقي، �ملعجم �ملفهر�ض لألفاظ �لقر�آن �لكرمي )225-224(.  )1(
ينظر �مللحق )�آيات �جلهاد يف �لقر�آن �لكرمي( يف �آخر �لبحث.  )2(

�لن�ساء )95(، �لأنفال )72(، �لتوبة )20، 41، 81(، �حلجر�ت )15(، �ل�سف )11(.  )3(
�لبقرة )218(، �ملائدة )35، 54(، �لأنفال )74(، �لتوبة )19، 24(، �ملمتحنة )1(.  )4(

�لن�ساء )95(، �لتوبة )44، 88(.  )5(
�لأنفال )75(، �لنحل )110(، �لعنكبوت )6، 69(.  )6(

�ملائدة )53(، �لأنعام )109(، �لنحل )38(، �لنور )53(، فاطر )42(.  )7(
�لتوبة )79(.  )8(

�لتوبة )73(، �لفرقان )52(، �لتحرمي )9(.  )9(
�ملائدة )35(، �لتوبة )41، 86(، �حلج )78(.  )10(

�آل عمر�ن )142(، �لن�ساء )95(، �لتوبة )16(، حممد )31(.  )11(
�لعنكبوت )8(، لقمان )15(.  )12(
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�حلاج ومتاع �لدنيا - يف )5( خم�سة مو��سع.)1(

وبناًء على در��سة هذه �ملالحظات، وتكر�ر �لنظر يف �أقو�ل �ملف�سرين حول معنى �جلهاد 
يف �سياق وروده يف �آيات �لقر�آن �لكرمي تظهر لنا �لنتائج �لآتية:

تنوعت مدلولت �جلهاد يف �لآيات �لقر�آنية بني جماهدة �لعدو بالقتال، وجماهدة �لنف�ض 
بالأعم���ال، وجماهدة �لآباء لأبنائه���م يف �لطاعة، كما تعددت مظاهر ه���ذ� �جلهاد و�أنو�عه، 
فهن���اك جهاد باملال، و�آخر بالنف����ض، وهناك جهاد للكفار، وجه���اد للمنافقني، كما �أن هناك 
جه���ادً� مطلقًا غر مرتبط بع���دو ول بكيفية، وكل هذ� يدل على �ت�ساع مفهوم �جلهاد و�سموله 

لأنو�ع خمتلفة من �لأعمال.

ميك���ن توزيع �لآيات �لتي ذك���رت �جلهاد يف �لقر�آن �لكرمي ح�س���ب معناها و�ل�سياق �لتي 
وردت فيه، و�سيغ هذ� �لورود ح�سب �ل�سكل �لآتي:

�آيات ت�سف �ملوؤمنني �أنهم جماهدون بو�سف عام ي�سمل قيامهم بكل جهد يف �سبيل طاعة 
�هلل )م���ن قت���ال وغره(، وتق�سد بذل���ك �أنهم يبذلون غاية ما ي�ستطيع���ون من جهد وتعب يف 

�سبيل هلل "باملد�فعة و�ملو�جهة و�ل�سمود")2( وهي )17( �سبع ع�سرة �آية.)3(

�آي���ات �لأمر باجلهاد، وي�سمل جهاد �لكف���ار و�ملنافقني، و�جلهاد بالنف�ض و�ملال، و�جلهاد 
�ملطلق غر �ملحدد،)4( وهي )7( �سبع �آيات.)5(

�لن�ساء )95(، �ملائدة )54(، �لتوبة )19، 20، 24(.  )1(
�ل���ر�زي، مفاتيح �لغيب )103/16(، و�لقا�سمي، حما�سن �لتاأويل )455/5(، و�لألو�سي، روح �ملعاين )327/5(،   )2(

و�ل�سعر�وي، تف�سر �ل�سعر�وي )9/ 5330(.
/ �لبق���رة )218(، �لن�س���اء )95( مرتني، �ملائدة )35، 54(، �لأنف���ال )72، 74(، �لتوبة )19، 20، 24، 41، 44،   )3(

81، 88(، �حلجر�ت )15(، �ملمتحنة )1(، �ل�سف )11(
�ب���ن عطية، �ملحرر �لوجيز )59/3(، وحممد ر�سا، �ملنار )473/10(، و�لزحيلي، �لو�سيط )889/1_890(،   )4(

و�ل�سعدي، تي�سر �لكرمي �لرحمن )344/1(.
�ملائدة )35(، �لتوبة )41، 73، 86(، �حلج )78(، �لفرقان )52(، �لتحرمي )9(.  )5(
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�آيات تدل على �ملجاهدة وبذل �لو�سع و�لطاقة يف �لعمل،)1( وهي )12( �ثنتا ع�سرة �آية)2(
ان و�إغالظها،)3( وهي )5( خم�ض �آيات.)4( �آيات تدل على �سدة �لق�سم وتاأكيد �لأَمْيَ

بن���اًء على ما تقدم ميكن �أن نقول �أن �جلهاد يف �لقر�آن �لكرمي هو: "بذل �لو�سع و�لطاقة 
لتح�سيل غاية مق�سودة"، وميكن �ل�ستدلل على هذ� �لتعريف بالأدلة �لتالية:

مو�فقت���ه للمعنى �للغوي �ملعتر �سابق �لذكر، ذلك �أن �لقر�آن �لكرمي بل�سان عربي مبني: 
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ   چ 

ہ  چ�ل�سعر�ء: 192 – 195.

�رتباط���ه باملال و�لنف�ض يف كثر م���ن �لآيات، وهو �لذي يدل على �ت�س���اع معناه و�سموله، 
كذل���ك �رتباط���ه بق�سد عظيم "يف �سبيل �هلل" يف كثر م���ن �لآيات؛)5( و�لذي يدل على هدف 
حت�سيل���ه، وغر خ���اف �أن �سبيل �هلل �سبحانه ل تقت�سر على قتال �أو دفع مال؛ بل هي متنوعة 

�لأعمال، ومتعددة �لو�سائل و�لطرق و�لأ�ساليب.

�لأم���ر ب���ه م���ع �ملنافق���ني: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  
ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ �لتوب���ة: 73، �لتح���رمي: 9، وجهاد �ملنافق���ني ما كان ومل يكن يومًا 
بالقت���ال، فلم يقاتلهم ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص م���ع �أن �هلل عرفهم له ودله عليهم، لكنه �أمر بجهادهم 
مبعن���ى بذل �جلهد يف �إخفاق مقا�سده���م باإقامة �حلدود و�حلجة بالل�سان،)6( و�لإغالظ لهم 
بالت�سيي���ق و�لتجهم و�لإعر��ض،)7( و�أما �لكفار فجهادهم "بالقتال لن�سر �لدين")8( ول �سك 

�ب���ن عطي���ة، �ملح���رر �لوجي���ز )59/3(، و�ل���ر�زي، مفاتي���ح �لغي���ب )103/16(، و�لقا�سمي، حما�س���ن �لتاأويل   )1(
.)455/5(

�لن�ساء )95(، �ملائدة )54(، �لأنفال )75(، �لتوبة )19، 20، 24، 79(، �لنحل )110(، �لعنكبوت )6، 8، 69(،   )2(
لقمان )15(.

�لطري، جامع �لبيان )407/10(، و�لزخم�سري، �لك�ساف )643/1(، و�لر�زي، مفاتيح �لغيب )12/ 376(.  )3(
�ملائدة )53(، �لأنعام )109(، �لنحل )38(، �لنور )53(، فاطر )42(.  )4(

ر�جع �لنقطة �لأوىل يف مطلع هذ� �ملطلب، �سفحة )7(.  )5(
�لزخم�سري، �لك�ساف )290/2(، و�لر�زي، مفاتيح �لغيب )103/16(، ودروزة، �حلديث )497/9(.  )6(

�بن عطية، �ملحرر �لوجيز )59/3(، وطنطاوي، �لو�سيط )351/6_352(، ودروزة، �حلديث )497/9(.  )7(
�بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير )265/10(.  )8(
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يف ذلك، �إل �أن ق�سر �جلهاد على �لقتال هو �إ�سكال يف فهم م�سطلح �جلهاد.)1(

ورود �جله���اد يف مو��س���ع كثرة مطلقًا مبعنى �لعمل و�لجته���اد وبذل �ل�سعة يف حت�سيل 
�ملطلوب)2(:چ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ �لعنكبوت: 69.

ورود �ألف���اظ �أخرى ت���دل على �لقتال و�لغزو تفيد معنى خمتلف���ًا عن معنى �جلهاد �لذي 
ي�سمل �لقتال وغره، و�سياأتي �حلديث عن ذلك يف �ملبحث �لثاين.

ن���زول كث���ر من �آيات �جلهاد يف مك���ة �ملكرمة قبل �لهجرة، ومل يكن ق���د �أُمر بالقتال يف 
�أثن���اء ن���زول �لقر�آن �ملكي، فهذ� ي���دل على معنى للجهاد مغاير ملعن���ى �لقتال �لذي �خت�ض به 

فيما بعد، وهو �ملتبادر �إىل �أذهان �لنا�ض عند �إطالق لفظ �جلهاد.

�أحاديث �مل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص �لتي توؤيد ما ذهبنا �إليه من �ملق�سود مب�سطلح �جلهاد، ومنها:
ِذُنُه يِف  لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلَّ���َم، َي�ْسَتاأْ ِب���يِّ �سَ َع���ْن َعْب���ِد �هلِل ْبِن َعْمٍرو، َق���اَل: َجاَء َرُجٌل �إِىَل �لنَّ
َه���اِد َفَقاَل: »�أََحيٌّ َو�ِلَد�َك؟« َقاَل: َنَعْم، َقاَل: »َفِفيِهَم���ا َفَجاِهْد«،)3(فالر�سول �سلى �له عليه  �جْلِ

و�سلم �أر�سد �إىل �أن بر �لو�لدين وطاعتهما و�لإح�سان �إليهما من �أعظم �أبو�ب �جلهاد.
اِهُد  ، �أََل َنْغُزو َوجُنَ ِ ُ َعْنَها، َقاَلْت: ُقْل���ُت َيا َر�ُس���وَل �هللَّ ���َي �هللَّ مِّ �ملُوؤِْمِننَي َر�سِ َع���ْن َعاِئ�َس���َة �أُ
ُ َعْنَها،  َي �هللَّ وٌر«،)4( وعنه���ا َر�سِ ، َحجٌّ َمْرُ َمَعُك���ْم؟ َفَقاَل: »َلِك���نَّ �أَْح�َسَن �جِلَهاِد َو�أَْجَمَلُه �حَل���جُّ
«،)5(وهذ�  لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم، �َساأََلُه ِن�َساوؤُُه َعِن �جِلَهاِد، َفَقاَل: »ِنْعَم �جِلَهاُد �حَلجُّ ِبيِّ �سَ َعِن �لنَّ

يظهر �أن �حلج باب من �جلهاد يف �سبيل �هلل.
ِة �ْلَوَد�ِع: » ...  لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلَّ���َم يِف َحجَّ ِ �سَ اَل���ُة ْبُن ُعَبْيٍد، َقاَل: َق���اَل َر�ُسوُل �هللَّ َع���ْن َف�سَ
، ...«،)6( فتعري���ف �ملجاهد باأنه من جاهد نف�سه يف  ِ َو�مْلَُجاِه���ُد َم���ْن َجاَهَد َنْف�َسُه يِف َطاَعِة �هللَّ

ينظر �ملبحث �لثاين من هذ� �ملبحث  )1(
ينظر �مللحق يف �آخر �لبحث )�آيات �جلهاد يف �لقر�آن �لكرمي(.  )2(

متفق عليه، رو�ه �لبخاري يف �ل�سحيح )3004/59/4(، وم�سلم يف �ل�سحيح )1549/1975/4(.  )3(
رو�ه �لبخاري يف �ل�سحيح )1861/19/3(.  )4(

رو�ه �لبخاري يف �ل�سحيح، )2876/32/4(.  )5(
ج���زء م���ن حديث رو�ه �أحمد يف �مل�سن���د )23965/386/39(، و�حلاكم يف �مل�ست���درك )24/54/1(، و�لرتمذي   )6(
يف �ل�س���نن )1621/165/4(، و�ب���ن حبان يف �ل�سحيح )4706/5/11(، و�لبيهق���ي يف �سعب �لإميان )454/13 

/10611(، و�لطر�ين يف �ملعجم �لكبر )797/309/18(.
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طاعة �هلل �سبحانه يرز �ت�ساع معنى �جلهاد و�سموله لكل عمل فيه طاعة هلل �سبحانه.
اأق�ال اأهل العلم التي ت�ؤكد معنى اجلهاد الذي ذكرناه، ومنها:

ع���ن �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه: "جاهد بيدك، فاإن مل ت�ستطع فبل�سانك، فاإن مل ت�ستطع 
فبقلبك، فالقهم بوجه عبو�ض".)1(

يقول �لر�زي: "�جلهاد عبارة عن بذل �جلهد".)2( ويقول �لبقاعي: "�جلهاد بذل �جلهد 
يف دفع ما ل ير�سى، �سو�ء كان بالقتال �أو بغره".)3(

ب���ّوب �لبخ���اري بابًا يف �سحيحه بعنو�ن"م���ن جاهد نف�سه يف طاع���ة �هلل"،)4(وهذ� دليل 
عل���ى �سعة مفهوم �جلهاد يف ر�أيه، ودللته على جماهدة �لنف�ض وبذل �لو�سع و�لطاقة يف �أنو�ع 

�لعبادة �ملختلفة.

ىَل �لإْ�ْساَلِم  ْع���َوِة �إِ ا �أَْن َيُكوَن ِباْلَقْل���ِب َكاْلَعْزِم َعَلْيِه، �أَْو ِبالدَّ َهاُد �إِمَّ ���َة: "�جْلِ يق���ول �ْبُن َتْيِميَّ
ْدِبِر  �أِْي َو�لتَّ ْو ِبالرَّ ْبَه���ِة، �أَ قِّ َو�إَِز�َلِة �ل�سُّ ْو ِبَبَياِن �حْلَ ِة َعَلى �مْلُْبِط���ل، �أَ جَّ َو�َسَر�ِئِع���ِه، �أَْو ِباإَِقاَم���ِة �حْلُ

ِكُنُه.")5( َهاُد ِبَغاَيِة َما مُيْ ِفيَما ِفيِه َنْفُع �مْلُ�ْسِلِمنَي، �أَْو ِباْلِقَتال ِبَنْف�ِسِه. َفَيِجُب �جْلِ

َذ� َجدَّ يِف  َدُر َجَه���َد َكَمَنَع، �إِ ْهِد �لَِّذي ُهَو َم�سْ َه���اُد: ُمَباَلَغٌة يِف �جْلَ يق���ول �بن عا�سور: "�جْلِ
ِر �ْلإِ�ْساَلِم".)6( َعَمِلِه َوَتَكلََّف ِفيِه َتَعًبا، َوِلَذِلَك �َساَع �إِْطاَلُقُه َعَلى �ْلِقَتاِل يِف َن�سْ

وهك���ذ� يظهر لنا �أن �جله���اد م�سطلح �سامل لكل عمل يبذل في���ه �ساحبه و�سعه وطاقته 
لأجل حت�سيل مر�ساة �هلل �سبحانه، وعلى هذ� جاء تق�سيم �أهل �لعلم للجهاد �إىل عّدة �أق�سام؛ 
فمنه���م من ق�سمه �إىل ق�سمني؛ جه���اد �أكر وجهاد �أ�سغر،)7( فالأ�سغ���ر هو جهاد �لأعد�ء من 

�لطري، جامع �لبيان )358/14(، و�بن عطية، �ملحرر �لوجيز )59/3(، و�لزخم�سري، �لك�ساف )290/2(.  )1(
�لر�زي، مفاتيح �لغيب )103/16(.  )2(

�لبقاعي، نظم �لدرر )455/5(.  )3(

�لبخاري، �ل�سحيح، )105/8(.  )4(
�بن تيمية، منهاج �ل�سنة �لنبوية )86/8(.  )5(

�بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير )210/20(.  )6(
ورد بذل���ك حديث �سعي���ف، ينظر �لألباين، �سعيف �جلام���ع �ل�سغر وزيادت���ه )4080/595/1(، و�بن عا�سور،   )7(

�لتحرير و�لتنوير )210/20(.
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�لكف���ار، و�لأكر هو جه���اد �لنف�ض و�ل�سيطان. ومنهم من ق�سمه �إىل ثالثة �أق�سام؛ جهاد لهوى 
�لنف�ض و�سهو�تها، وجهاد لل�سيطان �لعدو �لأكر لالإن�سان، وجهاد للعدو،)1( وهكذ�.

وخال�سة �لقول يف هذ� �ملبحث �أن �جلهاد يف �لقر�آن �لكرمي هو "عبادة و�جبة تقوم على 
ب���ذل �لو�س���ع و�لطاقة بالنف�ض و�ملال لأجل مق�سد خال����ض )يف �سبيل �هلل( يعود على �ساحبه 

بالتزكية و�لأجر �لعظيم، وعلى �أمته بتح�سينها و�ملد�فعة عنها".

وتف�سي���ل هذ� �لتعريف يظهر �ملق�سود مب�سطل���ح �جلهاد يف �لقر�آن �لكرمي؛ فهو عبادة 
لأن عمل �أمر به �هلل �سبحانه ورتب �لأجور �جلزيلة على �لقيام به، وو�جب لأن �لأمر �ل�سريح 

جاء به يف كثر من �لآيات.

وه���و عم���ل قائم على ب���ذل �لو�س���ع و�لطاقة، ففيه �مل�سق���ة و�جلهد و�جل���د يف �لتح�سيل 
و�لب���ذل، و�أما �ملال و�لنف�ض فهي من �أنو�ع هذ� �لعمل و�أ�سكاله، وهو عمل ذو مق�سد عظيم �إذ 

هو يف �سبيل �هلل، خال�ض له �سبحانه لإعالء كلمة �لتوحيد ور�سالة �حلق ون�سر �خلر.

وثمرة هذ� �لعمل �ملرجوة عظيمة على �لفرد و�لأمة؛ فهو يعود على �ساحبه بتزكية نف�سه 
و�لأج���ر �لكب���ر من �هلل تع���اىل، و�أثره على �لأم���ة يتمثل يف حت�سينه���ا وحمايتها من �ل�سعف 

�لد�خلي، و�ملد�فعة عنها يف وجه �أعد�ئها بكافة �أ�سكالهم و�سورهم.

�لأ�سفهاين، �ملفرد�ت، )208(، و�ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية )124/16(، مادة )جهاد(.  )1(
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المبحث الثاني

ت�سحيح الإ�سكالت ح�ل مفه�م اجلهاد

بع���د بي���ان وتو�سيح مفه���وم م�سطلح �جلهاد يف �لق���ر�آن �لكرمي، يج���د �لناظر �لب�سر 
و�لناق���د �خلب���ر للمجتمعات �مل�سلمة عددً� م���ن �لإ�سكالت �لو�قعية يف فه���م وتطبيق �جلهاد 
كفري�سة ربانية ت�سهم يف بناء �ملجتمع �مل�سلم، ويف هذ� �ملبحث يدر�ض �لبحث هذه �لإ�سكالت 
فيو�سحها ويظهر �أ�سبابها ومظاهرها؛ لبيان �سورتها و�إلقاء �ل�سوء عليها يف �ملطلب �لأول، ثم 
يرد �لبحث يف �ملطلب �لثاين على هذه �لإ�سكالت حللها م�ستخدمًا �لروؤية �لقر�آنية �ل�سحيحة 

ملفهوم م�سطلح �جلهاد كما تو�سحت يف �ملبحث �ل�سابق.

المطلب األول: بيان اإلشكاالت حول مفهوم الجهاد في عصرنا الحاضر

ت���دور حول م�سطلح �جله���اد يف زماننا عدة مفاهيم خاطئ���ة، وي�ستعمله �لبع�ض يف غر 
حمله، ويدخلون فيه ما لي�ض منه، كما يخرجون منه بع�ض ما هو من مكوناته �لأ�سا�سية، وفيما 
ياأت���ي عر�ض لهذه �لإ�سكالت حول مفهوم �جله���اد، وبيان لأ�سبابها، ور�سد ملظاهرها يف و�قع 
�لأمة، ليكون هذ� �ملطلب مقدمة لبيان �أثر فهم حقيقة م�سطلح �جلهاد �لقر�آنية يف حل هذه 

�لإ�سكالت ...)1(

اأوًل: ق�سر مفهوم �جلهاد على �لقتال فح�سب، ويف ذلك حتجيم ملفهوم �جلهاد �لعام يف 
�لق���ر�آن عن عمومه وتخ�سي�سه بج���زء و�حد منه، ورمبا تكون هذه �لإ�سكالية هي �لأ�سا�ض يف 

كل ما نبع حول �جلهاد من �إ�سكالت يف ع�سرنا �حلا�سر.

ولي�ض هناك من �سك ول ريب يف �أن �لقتال جزء مهم من �جلهاد، ل ينكر ذلك �إل جاهل، 

ه���ذه �لإ�س���كالت مل يرج���ع �لباح���ث فيه���ا �إىل �أي مرجع، و�إمنا ه���ي �جتهاده يف ��ستق���ر�ء و�قع �لأم���ة و�أحو�لها   )1(
�ملعا�سرة.
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بل �إن قتال �أعد�ء �هلل و�لدين هو �أ�سا�ض �جلهاد و�أعلى مر�تبه، ولكن �أن ين�سرف �لذهن عند 
ذك���ر �جلهاد �إىل �لقتال فح�سب، و�أن يغ���دو معنى �جلهاد هو �لقتال فح�سب؛ فاإن تلك م�سكلة 

مفاهيمية حتتاج �لبيان و�لتو�سيح.

وبالعودة �إىل �آيات �لقر�آن �لكرمي جند �أن �لقر�آن �لكرمي ذكر �جلهاد وذكر �لقتال و�لغزو 
و�لنفرة يف �سبيل �هلل، تلك �مل�سطلحات �ملتقاربة يف معناها ومدلولتها، �إل �أنها خمتلفة عند 
�لتدقيق يف مقا�سدها وعنا�سرها، فاجلهاد كما �سبق تعريفه ي�سمل يف �أجز�ءه �لقتال كمكون 
م���ن مكوناته �أو نوع من �أنو�ع���ه، فاإذ� �أ�سبح �لقتال هو �جلهاد فق���ط فقد غمط �جلهاد حقه 
ونق�س���ت منه كثر من �ملقومات و�لعنا�سر �لأ�سا�سية �لأخرى،)1( كمجاهدة �لنف�ض، ومد�فعة 
�ل�سيط���ان، ومو�جهة �ملنافقني، ومث���ل �لإنفاق و�لبذل �لعطاء يف �سبي���ل �هلل بانو�عه و�أ�سكاله 

�ملتعددة.

ولهذ� �لإ�سكال �أ�سباب �أدت �إليه وغذت وجوده وتقريره يف �لفكر �لإ�سالمي، منها:
ن�ساأة �لأمة �لإ�سالمية، و�لتي قامت يف جانب كبر منها على �لقتال مع �أعد�ئها.

و�قع �لعرب وطبيعتهم �لتي كانت قائمة على �لغزو و�لقتال و�ملو�جهة فيما بينهم.

�هتم���ام �لعلماء و�ملوؤرخني بهذ� �جلانب من جو�نب حياة �لمة،)2( وتغليبه على �جلو�نب 
�لأخرى �لجتماعية و�لثقافية و�لفكرية و�لعلمية ... �إلخ.

�سيادة �لإ�سالم و�متد�د ح�سارته، و�لذي �أدى �إل ظهور نزعة �سيطرة �سيا�سية وع�سكرية 
قرن���ت مب�سطلح �جلهاد لإيج���اد م�ستند �سرعي له���ا لتاأ�سيلها، فتحول �جله���اد رويدً� رويدً� 
�إىل د�ّل���ة للقت���ال و�ل�سر�ع، ونظرة متاأنية يف تاريخ �لأمة تب���ني �لفرق ما بني جهاد نبينا عليه 
�ل�سالة و�ل�سالم و�سحابته ر�سي �هلل عنهم، وما بني �ل�سر�ع �ل�سيا�سي و�لنز�ع حول �ل�سلطة 

و�مل�سالح �لذي ن�ساأ فيما بعد.

ول يعني هذ� بحال �إنكار �أن �لقتال جزء �أ�سا�سي من �جلهاد، و�أن كثرً� من �لآيات �لتي ذكرت �جلهاد جاءت يف   )1(
�سي���اق �حل����ض على �لقتال وذكر �لغزو�ت، وهذ� يدل على مكانة قتال �لأعد�ء ومد�فعتهم ومو�جهتهم كذروة من 

ذرى �جلهاد يف �سبيل �هلل، �إل �أن �ملق�سود هنا �أن �جلهاد ل يقت�سر على هذ� �ملعنى فح�سب.
فاأن���ت جت���د كتب �لتاريخ �لإ�سالمي جمرد �سرد للوقائع و�حلروب و�ملعارك، وقلياًل ما جتد �حلديث عن �جلو�نب   )2(

�حلياتية �لأخرى يف ثناياها.
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دخول �لمة يف مرحل���ة �ل�سعف و�لنحطاط و�لتخلف، �لأمر �لذي حد� بها �إىل �لتم�سك 
بالقتال من حيث هو �مللجاأ �لوحيد و�حلل �لأمثل لهذ� �لو�سع �ملتاأزم لالأمة.

وه���ذه �لأ�سباب جعلت �لقتال ه���و �ملتبادر للذهن عند �إطالق لفظ �جلهاد، وظهرت عّدة 
مظاهر �إ�سكالية لذلك؛ ونقرر هنا �أن معظم �لإ�سكاليات حول مفهوم �جلهاد ترجع يف �أ�سلها 

�إىل هذ� �لإ�سكال، وفيما ياأتي من عر�ض لهذه �لإ�سكالت تاأكيد هذ�.

ثانيًا: ��ستخد�م بع�ض �جلماعات للجهاد كم�سّوغ لأعمالهم، وذلك لإيجاد �سرعية دينية 
لها، و��ستغالل هذه �حلركات ملحبة �مل�سلم للجهاد، ومكانة �جلهاد يف �لإ�سالم، ومن ثم حاول 
�أمث���ال هوؤلء �لت�سلل ع���ر ��ستخد�م هذ� �مل�سطل���ح لتحقيق مقا�سده���م، ومتكني �أفكارهم، 

وتثبيت تاأ�سيل �سرعي لهم عر �لتنادي للجهاد، وربط �أنف�سهم به.

و�ملالَح���ظ �أن ه���ذه �جلماع���ات ل تعرف م���ن �جلهاد �إل جان���ب �لقتال و�لقت���ل، بل �إنها 
ز�دت عل���ى �جلان���ب �مل�سروع من �لقت���ال يف �لإ�سالم؛ فبالغ���ت يف �لرتوي���ع و�لإرهاب و�لقتل 
با�س���م �جله���اد يف �سبيل �هلل، وهذ� م���ا �سبب يف �ملقاب���ل تغييم �لروؤية ح���ول مفهوم �جلهاد، 
و�أدى �إىل نف���ور �لنا�ض من���ه، بل �أدى �إىل كثر من �مل�سايقات و�لت�سرفات �خلاطئة كردة فعل 
عل���ى �لإفر�ط يف �لقت���ل با�سم �جلهاد، وهو م���ا كان �سببًا من �أ�سباب �إل�س���اق تهمة �لإرهاب 

بالإ�سالم، و�هلل �مل�ستعان.

ثالث��ًا: �خللط ب���ني مفهوم �جلهاد ومفاهيم �أخرى خمتلفة عن���ه، كاخلروج على �حلكام 
و�حلر�ب���ة و�لإره���اب وما �إىل ذلك، وغر خاف �أن �جلهاد بعي���د كل �لبعد عن �أن يكون د�عيًا 
ل�سق ع�سا �لطاعة عن حكام �لأمة �ل�ساحلني، وهو كذلك �أبعد ما يكون عن �حلر�بة �لتي حد 

لها �لإ�سالم حدودً� و�أوقع مبن يقارفها �أ�سد �لعقوبات.

و�أم���ا �لإره���اب فتلك �مل�سيب���ة �لعظم���ى و�لطامة �لكرى �لت���ي يحاول �أع���د�ء �لإ�سالم 
�إل�ساقه���ا به، ولالأ�سف �ل�سديد فقد �أ�سهمت ت�سرفات بع�ض �ملنت�سبني لالإ�سالم و�سلوكياتهم 

�خلاطئة يف تقرير هذه �لتهمة، مما كان له �أكر �لأثر يف و�قع �لأمة �لإ�سالمية �ملوؤمل.

رابع��ًا: �إل�س���اق بع�ض �ملمار�س���ات �خلاطئة باجله���اد، مثل �لقتل و�له���رج و�لتمرد، فقد 
�أم�س���ى كل من يريد �أن يجد �سرعية لإجر�مه �أو تخريبه،  ومن �بتغى تاأ�سياًل ومررً� لإف�ساده 
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يف �لأر����ض؛ ي�س���ف عمله باجلهاد، ومتادى �لبع�ض يف جعل �جله���اد �سورة من �سور �لإجر�م 
و�لإرهاب خللق �هلل �لآمنني.

ومم���ا ز�د �لطني بلة يف هذ� �ل�سعي���د �أن و�قع �لأمة �لإ�سالمية �ل�سعيف يف هذه �لأزمنة 
�ملتاأخرة، �أدى �إىل تقبل �لنا�ض لهذ� �لو�قع، كرد فعل على �عتد�ء �لعدو علينا، فاأ�سبح �لعنف 
تري���رً� للعنف �مل�ساد، و�س���ار �لإرهاب م�سوغًا لالإرهاب �ملقابل، وبه���ذ� ز�د �لتعقيد يف و�قع 

�ل�سعوب، و��ستعرت �حلروب و�لقتتالت و�لفنت يف �أماكن متفرقة من ج�سم �أمة �لإ�سالم.

و�مل�سيب���ة هن���ا �أن �جله���اد �أ�ستعمل يف هذ� �ل�سي���اق كاأد�ة للرد على �لإج���ر�م بالإجر�م 
وعل���ى �لف�س���اد بالإف�ساد، وهكذ� غد� �جلهاد �إذ� ذكر م�سطلحًا خميف���ًا ملوثًا بالهرج و�لقتل 
و�لف���نت و�لتخريب، حتى بتنا نخاف �ملجاهرة بوجوده يف ديننا، وهرب �لبع�ض مّنا �إىل �إنكاره 
و�إخر�جه من �لإ�سالم، حماولة لاللتفاف على �لن�سو�ض للخروج من هذ� �ملاأزق، ول حول ول 

قوة �إل باهلل.

خام�س��ًا: بع�ض �لأخطاء يف فقه �سروط حتقي���ق �جلهاد و�أ�س�سه ومبادئه، فقد �سببت قلة 
�لوع���ي و�لإدر�ك له���ذه �لعنا�سر �إىل بع����ض �لت�سرفات �لتي لي�ست من �جله���اد يف �سْي؛ من 

ذلك:
ربط حركات �لتمرد باجلهاد، ملجرد �أنها �دعته ونادت با�سمه لتحقيق ماآربها.. 1
�غتي���ال �لعلم���اء، وقتل �لآمن���ني من �مل�سلم���ني و�ملدنيني وتهديدهم، �س���و�ء يف بالد . 2

�مل�سلمني �أو �لبالد �لأخرى.
�لتعدي على غر �مل�سلمني با�سم �جلهاد يف �سبيل �هلل.. 3
تفجر �مل�ساجد، وتهدمي �مل�ساكن و�ملر�فق �لعامة يف بالد �مل�سلمني.. 4

�لدعوة �إىل �لتط���رف و�لإرهاب و�سق ع�سا �لطاعة و�خلروج على �حلكام با�سم �جلهاد 
يف �سبيل �هلل.

وكل ه���ذه �لت�سرف���ات - وكثر غره���ا - �سببها �لرئي�ض هو قل���ة �لإدر�ك ملعنى �جلهاد، 
و�سعف �لوعي مل�سوغاته ومقا�سده، و�لق�سور يف �لفقه �ل�سحيح لل�سروط �ملوجبة له.
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وهكذ� تظهر �آثار هذه �لإ�سكالت يف و�قع �لأمة، �لأمر �لذي يدعو �إىل �سرورة ن�سر �لفهم 
�ل�سحيح للجهاد وحتريره قر�آنيًا، وذلك كي ننف�ض عنه ما علق به من غبار هذه �لإ�سكالت، 
ولتبيين���ه نا�سعًا و��سحًا ليحل هذه �لإ�س���كالت وينهي وجودها من و�قع �لأمة، وهو ما �سيكون 

مد�ر �حلديث يف �ملطلب �لتايل.

المطلب الثاني: أثر المصطلح القرآني في معالجة اإلشكاالت حول مفهوم الجهاد

م���ن نافلة �لق���ول �أن للم�سطلح �لقر�آين دورً� مهمًا و�أث���رً� و��سحًا يف تقرير حقائق �لأمة 
�لإ�سالمي���ة وتاأ�سيل قو�عدها �لأ�سا�سية، وعليه فاإن �لوعي ملفهوم م�سطلح �جلهاد يف �لقر�آن 
ومعرف���ة عنا�س���ره ومقا�سده و�أنو�عه و�أ�سكاله، كل ذلك له �أعظم �لأثر يف حت�سني و�قع �لأمة، 

ويف حل ما �سبق ذكره من �إ�سكالت حول مفهوم �جلهاد.

وحي���ث تبني لنا �أن م�سطلح �جلهاد يف �لقر�آن �لك���رمي يق�سد به " تلك �لعبادة �لو�جبة 
�لت���ي تق���وم على بذل �لو�سع و�لطاق���ة بالنف�ض و�ملال، لأجل مق�س���د خال�ض )يف �سبيل �هلل(، 

يعود على �ساحبه بالتزكية و�لأجر �لعظيم، وعلى �أمته بتح�سينها و�ملد�فعة عنها"

فف���ي �سوء ه���ذ� �لتعريف ميكن معاجلة تل���ك �لإ�سكالت �ملتعلقة مبفه���وم �جلهاد، �لتي 
تع���اين �لأمة يف و�قعها �ملعا�سر من �آثارها، وبن���اًء على �لتعريف �ل�سابق تت�سح لنا عدة نقاٍط 
مهم���ٍة حتدد �لإطار �لعام مل�سطلح �جلهاد قر�آنيًا، وم���ن خاللها ن�ستطيع حل تلك �لإ�سكالت 

�سابقة �لذكر.

وفيما ياأتي عر�ض لهذه �لنقاط �لأ�سا�سية �لتي حتدد مفهوم م�سطلح �جلهاد يف �لقر�آن 
�لكرمي:

�جلهاد عبادة هلل �سبحانه، يقوم بها �مل�سلم بح�سب ما �أمر به �هلل.. 1
للجهاد �أنو�ع متعددة،)1( منها: �لقتال يف �سبيل �هلل، جماهدة هوى �لنف�ض، جماهدة . 2

�ل�سيطان، جماهدة �ملنافقني باإقامة �حلدود، ... �إلخ.

�ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية )134/16(.  )1(
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للجهاد �أ�سكال متع���ددة،)1( منها: بذل �لنف�ض،بذل �ملال، �لدعوة بالل�سان و�حلكمة، . 3
... �إلخ.

مق�س���د �جلهاد �أن���ه هلل، ويف �سبيله، ولأج���ل دينه، فال يطلب به �س���و�ه من مقا�سد . 4
دنيوية.

للقت���ال �ل���ذي هو جزء مهم من �جله���اد حكم تكليفي، و�سروط وج���وب، وحكمة ت�سريع، 
و�أح���كام تف�سيلية لالأد�ء، وحمرمات ومكروهات، و�سنن كثرة بينها �لفقهاء و�أثبتوها،)2( فال 

جتوز مبا�سرة �لقتال �إل باللتز�م بهذه �لت�سريعات �لربانية لهذه �لعبادة.

غاي���ة ه���ذ� �جلهاد نبيل���ة، فهو �س���رع حلماي���ة �ملجتمع �مل�سلم م���ن �أعد�ئ���ه �خلارجيني 
و�لد�خليني على حد �سو�ء.)3(

ومبو�جه���ة �لإ�س���كالت �سابقة �لذكر به���ذه �لنقاط �ملحددة مل�سطل���ح �جلهاد يف �لقر�آن 
�لك���رمي يتبني �سعف وركاكة موقف هذه �لإ�سكالت، وتظهر �ملعاجلة �لناجعة لها، وفيما ياأتي 
بع����ض �لإ�سار�ت �لأ�سا�سية حلل هذه �لإ�سكالت من خ���الل �لفهم �ل�سحيح مل�سطلح �جلهاد 

يف �لقر�آن �لكرمي،:

توعي���ة �أفر�د �ملجتمع �لإ�سالمي - و�ل�سباب خا�سة - باملعنى �ل�سحيح ملفهوم �جلهاد يف 
�لق���ر�آن �لكرمي، ملا يف ذلك من حترير لهذ� �مل�سطلح من د�ئرة �لقتال �ل�سيقة �لتي �أخرجته 

من م�سمونه �ل�سامل، وحجزته يف نطاق �سيق.

دع���وة علماء �ل�سريع���ة و�لإعالميني �إىل بيان مفهوم م�سطل���ح �جلهاد �ل�سحيح لإظهار 
�لف���ارق �لو��سح بينه وبني �مل�سطلح���ات و�ملفاهيم �لكثرة �لأخرى �لت���ي �أل�سقت به ولي�ست 

منه، كاخلروج على �حلكام، و�لإرهاب، و�حلر�بة، و�لتمرد، ... �إلخ.

�لعم���ل -  ل���كل فئات �ملجتم���ع �لإ�سالمي، كل بح�سب مكانه ودوره م���ن �سا�سة و�إعالميني 

�ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية )135/16(.  )1(
ينظر �ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية )124/16_164(.  )2(

ينظر طنطاوي، �لو�سيط )351/6_352(.  )3(
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وعلم���اء وغره���م - على �ملهم���ة �لعظمى �لأ�سا�سي���ة يف جتلية مفهوم �جله���اد وتخلي�سه من 
�ملقا�س���د �لدنيوية م���ن م�سالح �سيا�سية لبع�ض �لأحز�ب و�حل���ركات، وم�سالح مادية لبع�ض 
�ملدع���ني، وكذل���ك تنقية �جلهاد وت�سفيته من �سو�ئب �لع�س���ر �حلديث �لتي خالطته من قتل 

وهرج و�إرهاب وفنت وطائفية، تلك �جلر�ئم �لتي ل متت للجهاد �لإ�سالمي ب�سلة �لبتة.

�حلك���م على �لفرق و�لأحز�ب و�حلركات بح�سب �أفعاله���ا وت�سرفاتها، ل بح�سب تغنيها 
و�دعائه���ا �لنت�س���اب �إىل �لإ�س���الم، و�تخاذه���ا م�سطل���ح �جلهاد كم���رر ل�سالله���ا وم�سوغ 

لإجر�مها.

تثقي���ف �ملجتمع �مل�سلم مبعنى �جلهاد �حلقيقي �لبعيد كل �لبعد عن قتل �لإن�سان و�إزهاق 
روح���ه، وعن �لنه���ب و�ل�سلب للخر�ت و�لأمو�ل، وعن تدمر �مل�ساج���د وتهدمي �ملنازل وترويع 
�لنا����ض، وعن لع���ن �لنا�ض وتكفره���م و�تهامهم، وكل ه���ذه �ملمار�سات �لت���ي �أحلقها �لبع�ض 

باجلهاد و�جلهاد برئ منها ولي�ض منها يف �سيء.

و�ج���ب �لدعاة وعلم���اء �ل�سريعة يف �إبر�ز �س���روط و�أركان وموجب���ات وحمرمات �جلهاد 
يف �سبي���ل �هلل لأف���ر�د �ملجتمع �لإ�سالمي، وذلك للحد من �ملمار�س���ات و�لت�سرفات �لإ�سكالية 

�ل�سلبية �لتي تنتج عن �لفهم �خلاطئ ملفهوم �جلهاد وحيثياته.

وخال�س���ة �لق���ول �أن �جلهاد م�سطلح ق���ر�آين حمكم، رباين �مل�س���در و�ملق�سد، �إن�ساين 
�لهدف و�لغاية، نقي �ملكّون و�مل�سمون، و��سح �لأد�ء و�لدور، له �لذروة من �ملكانة يف �لإ�سالم، 
ولئ���ن �ساب مفهوم���ه بع�ض �ل�سو�ئب يف زماننا �حلا�سر، فحري بتدبر �آيات �هلل �لتي بينته �أن 
يك���ون �سافي���ًا ملا �عرت�ه من عل���ة. ولقد حاول هذ� �لبحث �أن يك���ون مب�سع �جلّر�ح يف حتريره 
مل�سطل���ح �جله���اد قر�آنيًا، ملعاجلة �لإ�س���كالت �ملعا�سرة حوله، فاإن جن���ح يف ذلك ولو بن�سبة 
قليلة؛ فلله �حلمد و�ملنة على توفيقه وهد�ه، و�إن جانبه �ل�سو�ب فالعلة يف هوى �لنف�ض وتغرير 
�ل�سيط���ان، فلله �ل�ستغف���ار و�لإنابة، وللقارئ �لإر�ساد و�لتنويه، وهلل �حلمد من قبل ومن بعد، 

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.
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الخاتمة

�حلمد هلل، و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل، وبعد ..

فق���د در�ض هذ� �لبحث م�سطلح �جله���اد يف �لقر�آن �لكرمي، وقام بتحليل �ملق�سود به يف 
�سياق���ات وروده، لأجل معاجلة �لإ�سكالت �لتي تدور حوله يف هذ� �لزمن، وخل�ض �لبحث �إىل 

جمموعة من �لنتائج من �أهمها:

�جلهاد يف �لقر�آن �لكرمي هو عبادة و�جبة تقوم على بذل �لو�سع و�لطاقة بالنف�ض و�ملال، 
لأجل مق�سد خال�ض )يف �سبيل �هلل(، يعود على �ساحبه بالتزكية و�لأجر �لعظيم، وعلى �أمته 

بتح�سينها و�ملد�فعة عنها.

للجه���اد يف �لقر�آن �لكرمي �أنو�ع متع���ددة و�أ�سكال متنوعة، فمنه �جله���اد بالنف�ض، ومنه 
�جلهاد باملال و�لإنفاق، ومنه قتال �لأعد�ء يف �سبيل �هلل، ومنه جماهدة هوى �لنف�ض لتزكيتها، 

ومنه جماهدة �ل�سيطان لرد كيده، وغر ذلك كثر.

�لتفري���ق يف �ل�سط���الح بني �جلهاد وغره م���ن �مل�سطلحات �لتي �ختل���ط بها، كالقتال 
مثاًل؛ فهو م�سطلح قر�آين له عنا�سره ومكوناته �خلا�سة، كما للجهاد عنا�سره ومكوناته.

معظ���م �لإ�سكالت �ملعا�سرة حول �جله���اد نابعة من �سوء �لفهم و�لإدر�ك ملعناه �ل�سرعي 
�ل�سحي���ح، وم���ا نر�ه م���ن قتل و�إره���اب وفنت وه���رج با�سمه؛ وم���ن و�سف للجه���اد بالإرهاب 
و�لتم���رد، ومن ��ستغالل ل���ه لأجل �أهد�ف حزبية �أو مقا�سد دنيوي���ة، �إمنا كل ذلك دلئل هذ� 

�لت�سويه ملفهوم م�سطلح �جلهاد.

ويف �خلت���ام نو�سي بزيادة �لبحث يف �مل�سطلحات �لقر�آنية وجتليتها و�إي�ساح مقا�سدها 
وعنا�سره���ا، ملا يف ذلك من معاجلات وحلول ناجعة لق�سايا �لأمة �ملعا�سرة و�لإ�سكالت �لتي 

تعاين منها يف بع�ض �جلو�نب �حلياتية �ملهمة.
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المصادر والمراجع 

�لأ�سفه���اين، �أب���ي �لقا�س���م �حل�سني ب���ن حممد �ملع���روف بالر�غ���ب �لأ�سفهاين )ت: . 1
502ه����(، �ملف���رد�ت يف غريب �لق���ر�آن، حتقيق: �سف���و�ن عدنان �ل���د�ودي، ن�سر: د�ر 

�لقلم، �لد�ر �ل�سامية - دم�سق بروت، ط 1 - 1412 ه�.
�لألب���اين، �أب���و عب���د �لرحمن حممد نا�سر �لدي���ن، بن �حلاج نوح ب���ن جناتي بن �آدم، . 2

�لأ�سقودري )ت: 1420ه�(، �سعيف �جلامع �ل�سغر وزيادته، �أ�سرف على طبعه: زهر 
�ل�ساوي�ض، ن�سر: �ملكتب �لإ�سالمي.

�لألو�سي، �سهاب �لدين حممود بن عبد �هلل �حل�سيني )ت: 1270ه�(، تف�سر �لألو�سي . 3
= روح �ملعاين يف تف�سر �لقر�آن �لعظيم و�ل�سبع �ملثاين، حتقيق علي عبد �لباري عطية، 

ن�سر د�ر �لكتب �لعلمية – بروت، ط1، 1415 ه�.
�لبخ���اري، حمم���د بن �إ�سماعيل ب���ن �إبر�هيم بن �ملغ���رة �أبو عب���د �هلل )ت: 256ه�(، . 4

�سحي���ح �لبخاري = �جلام���ع �ل�سحيح، ن�سر د�ر �ل�سعب – �لقاه���رة، ط 1 ، 1407ه� 
- 1987م.

�لبقاع���ي، بره���ان �لدين �أبي �حل�س���ن �إبر�هيم بن عمر )ت: 885ه����(، نظم �لدرر يف . 5
تنا�س���ب �لآيات و�ل�س���ور، تخريج وو�سع �حلو��سي عبد �ل���رز�ق غالب �ملهدي، ن�سر د�ر 

�لكتب �لعلمية، بروت – لبنان، ط 3، 1427ه� - 2006م.
�لبيهق���ي، �أبو بك���ر �أحمد بن �حل�سني بن عل���ي بن مو�سى �خُل�ْسَرْوِج���ردي �خلر��ساين . 6

)ت: 458ه����(، �سع���ب �لإميان، حققه ور�ج���ع ن�سو�سه وخرج �أحاديث���ه: �لدكتور عبد 
�لعلي عبد �حلميد حامد، �أ�سرف على حتقيقه وتخريج �أحاديثه خمتار �أحمد �لندوي، 
�ساح���ب �لد�ر �ل�سلفية ببومباي – �لهند، ن�سر مكتبة �لر�سد للن�سر و�لتوزيع بالريا�ض 

بالتعاون مع �لد�ر �ل�سلفية ببومباي بالهند، ط 1، 1423 ه� - 2003 م.
�لرتمذي، �أبو عي�سى حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن �ل�سحاك )ت: 279ه�(، . 7
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�س���نن �لرتم���ذي، حتقيق وتعلي���ق: �أحمد حممد �ساكر )ج���� 1، 2(، وحمم���د فوؤ�د عبد 
�لباقي )ج� 3(، و�إبر�هيم عطوة عو�ض �ملدر�ض يف �لأزهر �ل�سريف )ج� 4، 5(، �لن�سر 

�سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى �لبابي �حللبي – م�سر، ط 2، 1395 ه� - 1975 م.
�ب���ن تيمية، تقي �لدين �أب���و �لعبا�ض �أحمد بن عبد �حلليم بن عبد �ل�سالم بن عبد �هلل . 8

بن �أبي �لقا�سم بن حممد �بن تيمية �حلر�ين �حلنبلي �لدم�سقي )ت: 728ه�(، منهاج 
�ل�سنة �لنبوية يف نق�ض كالم �ل�سيعة �لقدرية، حتقيق: حممد ر�ساد �سامل، ن�سر: جامعة 

�لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية، ط1 - 1406 ه� - 1986 م
�جلوه���ري، �أبو ن�س���ر �إ�سماعيل بن حماد �لفار�بي )ت: 393ه����(، �ل�سحاح تاج �للغة . 9

و�سحاح �لعربية، حتقيق: �أحمد عبد �لغفور عطار، ط4 ، 1987م، د�ر �لعلم للماليني، 
بروت.

�حلاك���م، �أبو عبد �هلل حمم���د بن عبد �هلل بن حممد بن حمدوي���ه بن ُنعيم بن �حلكم . 10
�ل�سب���ي �لطهم���اين �لني�سابوري �ملع���روف بابن �لبي���ع )ت: 405ه����(، �مل�ستدرك على 
�ل�سحيح���ني، حتقيق م�سطف���ى عبد �لقادر عطا، ن�سر د�ر �لكت���ب �لعلمية – بروت، 

ط 1، 1411 ه� - 1990م.
�ب���ن حب���ان، �أبو حات حممد ب���ن حبان بن �أحمد بن حبان بن معاذ ب���ن َمْعبَد �لتميمي . 11

�لد�رم���ي �لُب�ست���ي )ت: 354ه�(، �سحيح �بن حبان برتتيب �ب���ن بلبان، حتقيق �سعيب 
�لأرناوؤوط، ن�سر موؤ�س�سة �لر�سالة – بروت، ط 2، 1414ه� - 1993م.

حنب���ل، �أبو عبد �هلل �أحمد بن حممد بن هالل بن �أ�سد �ل�سيباين )ت: 241ه�(، م�سند . 12
�لإمام �أحمد بن حنبل، حتقيق: �سعيب �لأرناوؤوط - عادل مر�سد، و�آخرون، �إ�سر�ف: د 

عبد �هلل بن عبد �ملح�سن �لرتكي، ن�سر موؤ�س�سة �لر�سالة، ط 1، 1421 ه� - 2001 م.
دروزة، حمم���د عزت، �لتف�سر �حلديث، ن�سر د�ر �إحياء �لكتب �لعربية – �لقاهرة، ط . 13

2 - 1383 ه�.
�ل���ر�زي، �أب���و عبد �هلل حممد بن عمر ب���ن �حل�سن بن �حل�سني �لتيم���ي �لر�زي �مللقب . 14

بفخ���ر �لدي���ن �لر�زي خطيب �ل���ري )ت: 606ه�(، مفاتيح �لغي���ب = �لتف�سر �لكبر، 
ن�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بروت ، ط 3 - 1420 ه�.
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ر�س���ا، حمم���د ر�سيد بن علي ر�سا بن حمم���د �سم�ض �لدين بن حمم���د بهاء �لدين بن . 15
من���ال علي خليفة �لقلموين �حل�سيني )ت: 1354ه����(، تف�سر �لقر�آن �حلكيم )تف�سر 

�ملنار(، ن�سر: �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب، 1990 م.
�لزحيل���ي، وهب���ة بن م�سطفى، �لتف�س���ر �لو�سيط، ن�سر د�ر �لفك���ر – دم�سق، ط 1 - . 16

1422 ه�.
�لزخم�س���ري، جار �هلل �أبو �لقا�سم حممود بن عمرو بن �أحمد )ت: 538ه�(، �لك�ساف . 17

عن حقائق غو�م�ض �لتنزيل، ن�سر: د�ر �لكتاب �لعربي – بروت، ط3 - 1407 ه�.
�ل�سع���دي، عبد �لرحمن بن نا�سر بن عبد �هلل )ت: 1376ه�(، تي�سر �لكرمي �لرحمن . 18

يف تف�سر كالم �ملنان، حتقيق: عبد �لرحمن بن معال �للويحق، ن�سر موؤ�س�سة �لر�سالة، 
ط1 - 1420ه� -2000 م.

�ل�سعر�وي، حممد متويل )ت: 1418ه�(، تف�سر �ل�سعر�وي – �خلو�طر، ن�سر: مطابع . 19
�أخبار �ليوم، 1997م.

�لطري، �بن جرير �أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثر بن غالب �لآملي، )ت: . 20
310ه����(، تف�سر �لطري = جامع �لبيان ع���ن تاأويل �آي �لقر�آن، حتقيق: �أحمد حممد 

�ساكر، ن�سر موؤ�س�سة �لر�سالة، ط 1، 1420 ه� - 2000م.
�لط���ر�ين، �أبو �لقا�س���م �سليمان بن �أحمد ب���ن �أيوب بن مطر �للخم���ي �ل�سامي )ت: . 21

360ه�(، �ملعج���م �لكبر، حتقيق حمدي بن عبد �ملجيد �ل�سلفي، ط2، ن�سر مكتبة �بن 
تيمية  – �لقاهرة.

طنطاوي، �سيد حممد، �لتف�سر �لو�سيط للقر�آن �لكرمي، ن�سر د�ر نه�سة م�سر للطباعة . 22
و�لن�سر و�لتوزيع، �لفجالة – �لقاهرة، ط 1، 1997م.

�لقا�سم���ي، حممد جمال �لدين ب���ن حممد �سعيد بن قا�سم �حل���الق، )ت: 1332ه�(، . 23
تف�سر �لقا�سمي = حما�سن �لتاأويل، حتقيق حممد با�سل عيون �ل�سود، ن�سر د�ر �لكتب 

�لعلمية – بروت، ط 1 - 1418 ه�.
�ب���ن عا�س���ور، حممد �لطاهر بن حممد ب���ن حممد �لطاهر �لتون�س���ي )ت: 1393ه�(، . 24
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�لتحري���ر و�لتنوي���ر» حتري���ر �ملعنى �ل�سديد وتنوي���ر �لعقل �جلديد م���ن تف�سر �لكتاب 
�ملجيد«، ن�سر: �لد�ر �لتون�سية للن�سر – تون�ض، �سنة �لن�سر: 1984 ه�.

عب���د �لباقي، حممد فوؤ�د، �ملعجم �ملفهر�ض لألف���اظ �لقر�آن �لكرمي، ن�سر د�ر �حلديث . 25
2007م.  - 1428ه�   ،1 ط  – �لقاهرة، 

�بن عطية، �أبو حممد عبد �حلق بن غالب بن عبد �لرحمن بن متام �لأندل�سي �ملحاربي . 26
)ت: 542ه����(، تف�سر �بن عطية = �ملحرر �لوجي���ز يف تف�سر �لكتاب �لعزيز، حتقيق 
عب���د �ل�س���الم عبد �ل�سايف حممد، ن�سر د�ر �لكتب �لعلمي���ة – بروت، ط1، 1422ه� - 

2002م.
�ب���ن فار�ض، �أبو �حل�سني �أحمد بن فار�ض بن زكري���اء �لقزويني �لر�زي )ت: 395ه�(،  . 27

معج���م مقايي�ض �للغة، حتقيق: عبد �ل�سالم حممد هارون، د�ر �لفكر – بروت، ط 1، 
1979م.

�لفر�هي���دي، �أب���و عبد �لرحم���ن �خلليل بن �أحمد ب���ن عمرو بن متي���م �لب�سري )ت: . 28
170ه�(، �لعني، حتقيق مهدي �ملخزومي و�إبر�هيم �ل�سامر�ئي، د�ر ومكتبة �لهالل.

جممع �للغة �لعربية بالقاهرة )�إبر�هيم م�سطفى / �أحمد �لزيات / حامد عبد �لقادر . 29
/ حممد �لنجار(، �ملعجم �لو�سيط، د�ر �لدعوة.

م�سل���م، م�سل���م بن �حلجاج �أبو �حل�س���ن �لق�سري �لني�ساب���وري )ت: 261ه�(، �سحيح . 30
م�سل���م = �مل�سند �ل�سحيح �ملخت�سر، حتقيق: حممد فوؤ�د عبد �لباقي، ن�سر د�ر �إحياء 

�لرت�ث �لعربي – بروت، 1374ه� - 1954م.
�ب����ن منظور، �أب����و �لف�سل حممد بن مكرم بن علي جمال �لدي����ن �بن منظور �لأن�ساري . 31

�لرويفعي �لإفريقي )ت: 711ه�(، ل�سان �لعرب، د�ر �سادر – بروت / ط3- 1414 ه�.
وز�رة �لأوق���اف و�ل�سئون �لإ�سالمية _ �لكوي���ت، �ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية، ط _ . 32

من )1404 - 1427 ه�(.
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عبد الروؤوف احمد عاي�ص بني عي�سى                    
• تاريخ �لولدة:   1 / 2 / 1972 م  .	
• �حلالة �لجتماعية: متزوج	
• �لعنو�ن :  �أربد  .   	
• هاتف خلوي: )0772056669(. 	
• 	  banyiesa@Yahoo.com :لريد �لإلكرتوين�

امل�ؤهالت العلمية:
• دكتور�ه �أ�سول تربوية  / جامعة �لرموك �ملعدل )87.50(  )2007 م( .	
  عن���و�ن �لر�سال���ة )حق���وق �لطف���ل �لرتبوية يف �لفق���ه �لإ�سالمي –در��س���ة مقارنة  	

باملو�ثيق �لدولية ( 
• ماج�ستر �أ�سول تربوية / جامعة �لرموك �ملعدل )86.50(، ) 2001م �2002 م ( 	
• عنو�ن �لر�سالة )�ملبادىء �لرتبوية للثو�ب و�لعقاب يف �سوء �لرتبية �لإ�سالمية (	
•  بكالوريو����ض �سريعة ) فقه ودر��سات �إ�سالمي���ة ( جامعة �لرموك، 1998م ،�ملعدل 	

)80.20(
• �سهادة �لثانوية �لعامة �لفرع �لأدبي  1994م ، �ملعدل )75،7(	

اخلربات العملية:
• ��ستاذ م�ساعد يف  جامعة �لعلوم �ل�سالمية منذ عام 2012م وحتى �لآن.	
• حما�س���ر غ���ر متفرغ يف �جلامع���ة �لأردني���ة، كلية �لعل���وم �لرتبوية، ق�س���م �ملناهج 	

و�لع���ام   2009/2008 �ل�سيف���ي  �لدر��س���ي  �لف�س���ل  بد�ي���ة  و�لتدري�ض،من���ذ 
�لدر��س���ي2010/2009 ، مدر�س���ا للمو�د �لتالية: ق�سايا معا�س���رة يف تربية �لطفل، 

�للعب وتربية �لطفل، م�سكالت طفل �لرو�سة، �لأ�سرة وتربية �لطفل.
• حما�سر يف �جلامعة �لعربية �ملفتوحة، كلية �لعلوم �لرتبوية ملو�د �لرتبية �لإ�سالمية، 	

منذ بد�ية �لف�سل �لدر��سي �لأول 2009/2008  وحتى نهاية �لف�سل �لأول من �لعام 
�جلامعي 2010/2009 �أي بو�قع ثالثة ف�سول در��سية متتابعة. 

• . حما�سر يف جامعة �لبلقاء �لتطبيقية/ كلية �بن خلدون/من تاريخ 2004/9/15م 	
�إىل نهاية �لف�سل �لأول للعام �لدر��سي 2009/2008 . 
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ت�ظيف الدرا�سات القراآنية
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مقدمة
�حلمد هلل �لذي �رت�سى لنا دين �لإ�سالم ،  وحث على �لعدل ، ونها عن �لظلم و�لطغيان، 
ووع���د عب���اده �ملوؤمنني �ملتبع���ني لنهجه بالتمك���ني يف �لأر�ض و�لأم���ان،  لته���د�أ �لنفو�ض ويهناأ 
�مل�سلمون بالتوحيد و�لعبادة هلل �سبحانه وتعاىل، له �لنعمة و�لف�سل و�لثناء �حل�سن، و�ل�سالة 

و�ل�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�أ�سحابه �أجمعني وبعد: 

ف���رزح �لع���امل يف �لآون���ة �لأخرة حت���ت وط���اأة �سغط �ملوج���ات �لإرهابي���ة و�جلماعات 
�ملتطرفة، �لتي رغم متركزها يف بع�ض �لدول �إل �أن �آثارها �ل�سلبية و�متد�د وت�سّعب عملياتها 
مل ينجو منها بلد يف �لعامل، ومع زيادة �لغلو و�لب�ساعة لهذه �لعمليات �لإرهابية �لذي ل يقبله 
دي���ن �أو عرف، و تز�ي���د �أعد�د �سحاياها لتط���ال �لأبرياء و�ملدنيني �لآمن���ني ، فاإنه يتبني من 
خالله���ا �أن �لإرهاب  لي����ض له دين ول ذمة، وتتك�سف �حلقيقة �لب�سعة لهذه �جلماعات �مل�سّلة 
و�مل�سللة، ومن هذ� �ملنطلق فاإن من و�جب �لعلماء و�لدعاة ، �أن يك�سفو� هذه �لظاهرة ويبينو� 

�أبعادها وخطرها على �لفرد و�جلماعة و�لعامل �أجمع.

�إن مو�س���وع  �لتطرف و�لإره���اب ومعرفة �أ�سبابه ودو�فعه من �أك���رث �ملو�سوعات �أهمية ؛ 
وذل���ك ملا يو�جهه �مل�سلمون �ليوم من حتديات وفنت، �أدى بالبع�ض �إىل �إ�سد�ر �أحكامًا تخالف 
�لدين �لإ�سالمي �ل�سمح، �لذي �أمر بال�ستقامة و�لو�سطية و�لعتد�ل ونها عن �لغلو و�لتطرف 
َق ِبُكْم  ُبَل َفَتَفرَّ ِبُعو� �ل�سُّ ِبُعوُه َوَل َتتَّ َر�ِطي ُم�ْسَتِقيًم���ا َفاتَّ و�لنح���الل، لقوله تعاىل : ( َو�أَنَّ َهَذ� �سِ

َعْن �َسِبيِلِه)  )�لأنعام:�لآية 153(. 

 و�لإره���اب مل ياأِت �عتباًط���ا بل له �أ�سباب ودو�فع  ، فقد يكون مرج���ع هذ� �لفكر �أ�سباًبا 
فكرية �أو نف�سية �أو �سيا�سية �أو �جتماعية ، وقد  يكون �لباعث عليه دو�فع �قت�سادية وتربوية �أو 
�لرغبة يف �لظهور لدى �ل�سخ�ض، ورغم تعدد �لأ�سباب �إل �أن �لنتائج �ل�سلبية لها و�حدة، فهي 

توؤدي �إىل زعزعة �لنظام و�لأمان �ملجتمعي �لذي يعد قاعدة �حلاجات �لإن�سانية  .

و�لتط���رف كذلك يف حي���اة �ملجتمعات �لإن�ساني���ة لي�ض �أمًر� غريبا ، فق���د كان �مل�سركون 
متطرفني يف عقائدهم �لوثنية فكذبو� ، وغرو� �حلقائق باإميانهم بالأوهام و�خلر�فات ؛ ور�ح 
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���رون ويعيثون يف �لأر�ض ف�ساد� ، ويظهر  رون ويكفِّ بع�سه���م ي�سدر �أحكاًما ويفعل �إجر�ما يفجِّ
فيهم �لعنف و�لتطرف �إفر�طا وتفريطا ،و�لناظر يف �لغالة و�ملتطرفني يجدهم يجمعون على  
رو�بط وخ�سائ�ض جتمعهم ، ويفرقون باأو�ساف تكون مطردة فيهم )1() �ل�سدلن ،1429ه�( 

، فقد قال �هلل تعاىل:- ( َيا �أَْهَل �لِكَتاِب ل َتْغُلو� يِف ِديِنُكْم) )�سورة �لن�ساء : �لآية 171(. 

ول �س���ك �أن �لظروف �ملحيطة �لي���وم وظهور حركات �لتط���رف و�لإرهاب يف جمتمعاتنا 
�لإ�سالمي���ة على وج���ه �خل�سو�ض؛ �لآمن���ة بطبعها، وبف�س���ل ربها وخالقها، و�لت���ي ت�ستهجن 
�لتط���رف و�لعن���ف و�لغل���و و�لإره���اب �تفاقا مع �ل�س���رع �لق���ومي، ي�ستدعي �لحت���اد و�لتعاون 
يف �لق�س���اء عليه���ا ، و�لعمل �جلاد عل���ى �جتثاثها من جذورها كل ح�س���ب تخ�س�سه وميد�نه 

)�أ�سماء �حل�سني،1425ه�(.

  ويف �س���ل ه���ذه �لظ���روف �ملحيط���ة و�لأ�سباب �ملوؤدي���ة �إىل �لتط���رف ، و�لنتائج �ملرتتبة 
علي���ه على م�ست���وى �لأفر�د و�جلماعات ، كان م���ن و�جب �لعلماء بيان �آث���ار �لتطرف و�لعنف 
وبي���ان �سماحة �لإ�سالم و�أنه دين �لرفق و�لع���دل و�لإح�سان و�ملحبة و�لأمن و�حلرية �ل�سامية، 
وه���و دي���ن يحارب �لعنجهية ، و�خل���روج على �حلاكم ما د�م قائما ب�س���رع �هلل تعاىل، ويحرم 
�لظلم و�لعت���د�ء و�لطغيان و�لإف�ساد يف �لأر�ض، لتهد�أ �لنفو�ض وتقر �لأجفان ويهناأ �مل�سلمون 
بالتوحيد و�لعب���ادة هلل �سبحانه وتعاىل، ووعد عباده �ملوؤمنني �ملتبعني لنهجه �لقومي و�سر�طه 
لُّو�  ِذيَن �آَمُنو� َل حُتِ �مل�ستقيم بالتمكني يف �لأر�ض، و�لأمان و�ل�ستقر�ر لقوله تعاىل  ) َيا �أَيَُّها �لَّ
اًل ِمْن  َر�َم َيْبَتُغوَن َف�سْ نَي �ْلَبْيَت �حْلَ ِ َوَل �ل�سهر �حلر�م َوَل �ْلَهْدَي َوَل �ْلَقاَلِئَد َوَل �آمِّ �َسَعاِئَر �هللَّ
َر�ِم  وُكْم َعِن �مْلَ�ْسِجِد �حْلَ دُّ ْن �سَ ُكْم �َسَناآُن َقْوٍم �أَ َو�ًنا َو�إَِذ� حللتم فا�سطادو� َوَل َيْجِرَمنَّ ِهْم َوِر�سْ َربِّ
َ �َسِديُد  َ �إِنَّ �هللَّ ُقو� �هللَّ �أَْن َتْعَت���ُدو� َوَتَعاَوُنو� َعَلى �ْلِرِّ َو�لتَّْقَوى َوَل َتَعاَوُنو� َعَلى �ْلإِْثِم َو�ْلُعْدَو�ِن َو�تَّ
ِذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَل َتْعَتُدو� �إِنَّ  ِ �لَّ �ْلِعَقاِب ( )�سورة �ملائدة: �آية 2( وقوله: ) َوَقاِتُلو� يِف �َسِبيِل �هللَّ

َ َل ُيِحبُّ �مْلُْعَتِديَن ( )�سورة �لبقرة �آية : 190( . �هللَّ

   وذل���ك لأن �ملعاجل���ات �لتاأ�سيلي���ة لق�ساي���ا �ملنهج �لق���ومي يف �لعتق���اد و�لفكر و�لفقه 
ا ، وحاجًة  و�لآد�ب و�ل�سلوك ، مل تعد من هو�م�ض �لهتمامات، بل �أ�سحت مطلًبا �سروريًّا ملحًّ

��سباب �لرهاب و�لعنف و�لتطرف، �ل�سدلن ، �سالح بن غامن  ،1429ه�.  )1(
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م�سري���ًة لزم���ة ، لتوجيه �مل�سرة وتقومي من �لنحر�ف عن �لنه���ج �مل�ستقيم، خا�سة يف هذ� 
�لع�س���ر �لذي كرثة  في���ه �لتفرق و�لنحر�ف و�نت�سار �لأهو�ء و�ملغريات و�ملفا�سد، لأن من �سّذ 
بفك���ره و�نح���رف فرت�ه يقوم بارتكاب �أفظ���ع �جلر�ئم با�سم �لدين، له���ذ� كان �مل�سلم يف هذ� 
�لع�س���ر ويف هذه �ملرحلة �حلرجة بال���ذ�ت بحاجة �إىل �سوء كا�سف ينر له �لطريق ويجلي له 
�لأمر يف جميع �مل�سكالت و�لعقبات �لتي تعرت�ض طريقه ويقدم له �حللول �لناجعة و�ملعاجلات 
�جل���ادة، لإيج���اد �لفرد �ل�سالح �لنافع لنف�س���ه و�أمته، لأن جنوح �لفرد ميين���ًا �أو ي�سارً� بالغلو 
و�لتط���رف،�أو �لالمبالة و�لته���اون، موؤ�سر خطر ي�ستوجب �سحوة كل م���ن ي�سطلع مب�سئولية 
�لرتبي���ة باملجتمع ،بحث �أ�سباب ه���ذ� �لتطرف و�سبل عالجه للجيل �حلا�س���ر، و�إعد�د �لعدة 

لوقاية �جليل �جلديد من ��ستفحال تلك �لظو�هر فيه )�ل�سدلن، 1429ه�(.

   ومثل هذه �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت ، �إمنا هي خر ما تلتقي فيها �سخ�سيات فكرية وعلمية 
،تعال���ج مو�سوع���ات �لتطرف و�لإره���اب ، وتعنى بتوظي���ف �لدر��سات �لقر�آني���ة  للتو�سل �إىل 

�حللول �ملنا�سبة  مل�سكالتها م�ساهمة يف جتاوز �أزماتها باإذن �هلل تعاىل. 

م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها :
 ي�سكل �لإرهاب يف �أي جمتمع تهديدً� خطرً� لأمنه ، ويف �ملقابل هناك، �سعف يف �لوعي 
�لع���ام يف �لطرق و�مل���رر�ت �لتي ت�ستغلها �جلماعات �مل�سّلة با�س���م �لدين �لإ�سالمي �حلنيف  
لإ�سب���اغ ممار�ساته���م �ملتطرف���ة ب�سبغ���ة �ل�سرعي���ة، -ويف حتدي���د مفهوم �لإره���اب وموقف 
�لإ�س���الم منه ، وما ي�سكله من خطر، وما يجره من وي���الت على م�ستوى �لأفر�د و�جلماعات، 
وبالتايل فاإن  بيان دور �لقر�آن وتوظيفه يف �لوقاية من �لتطرف و�لرهاب و تثقيف �ملجتمعات 
وت�سحي���ح �ملفاهيم و�لأفكار �لتي يحاول �مل�سل���ون �إ�ساعتها بينهم من خالل �لقر�آن �لكرمي ، 
عل���ى درجة م���ن �لأهمية، وبخا�سة يف تلك �لظروف �ل�سعبة �لت���ي تعي�سها كثر من �لبلد�ن ، 

ولذ� فاإن م�سكلة �لدر��سة تتحدد بالإجابة عن �لأ�سئلة �لآتية:
1 . ما �ملق�سود  بالتطرف ، و�لإرهاب ؟

2.ما �أ�سباب �لتطرف  و�لإرهاب ؟
3. ما �أهد�ف �خلطاب �لديني  �لإ�سالمي، و�أثره يف �لوقاية من �لتطرف و�لإرهاب ؟

4. ما دور �لقر�آن يف  �لوقاية من �لإرهاب و�لتطرف؟    
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اأهمية الدرا�سة :
 تنب���ع �أهمية �لدر��سة م���ن �أهمية �ملو�سوع وخطورته ، فالإره���اب ظاهرة قدمية حديثة، 
ومت����ض �أمن �ملجتمع���ات و��ستقر�رها، و�لدر��سات �ملتعلقة به متع���ددة ، ومع ذلك فالدر��سات 
�لتي �نرت باإبر�ز دور �لقر�آن للوقاية من �لتطرف و�لرهاب تعد قليلة يف حدود علم �لباحث 
؛ لذل���ك فاإن �لدر��سة �حلالية تبني دور �لقر�آن �لكرمي يف بيان مفهوم �لرهاب لتحقيق �لأمن 
و�ل�ستق���ر�ر و�ملحافظة علي �لنظام،  وتطبيق �حل���دود �ل�سرعية ، لذلك جاءت �لعقوبات مبا 
يتنا�سب مع �جلر�ئم �لتي ترتكب من قبل �ملخالفني و مبا يتنا�سب مع هذه �جلرمية �خلطرة 
عل���ى �أمن �ملجتم���ع ، للحد من هذه �لظاهرة وكافة �لظو�هر �لإجر�مية ، ومن هنا جاءت هذه 
�لدر��سة لبيان دور �لقر�آن للوقاية من هذه �لظاهرة �لتي �أخذت تهدد �أمن �ملجتمع و��ستقر�ره 

، وتتلخ�ض �أهمية �لدر��سة مبا يلي :
�لك�س���ف عن دور �لقر�آن باإظهار �ل�سورة �ل�سحيحة للدين �لإ�سالمي �حلنيف، و�نه . 1

دين �ل�سماحة و�لعتد�ل ولي�ض دين �لتطرف و�لإرهاب.
�إبر�ز دور �لقر�آن للوقاية من �لتطرف و�لإرهاب.. 2
دعم �لبحث يف جمال �لرتبية �لأمنية كاأحد جمالت �لبحث يف �لرتبية .. 3
تزوي���د �ملوؤ�س�سات �لرتبوية �لت���ي تعنى بالرتبية �لأمنية  مبعلوم���ات تربوية �إ�سالآمية  . 4

ميكن �ل�ستفادة منها يف مو�جهة �لتطرف و�لعنف و�لإرهاب  . 
�حلف���اظ علي عقيدة �لأم���ة �لإ�سالمية ، ووحدتها ، و��ستقر�ره���ا ، متما�سكة قوية ، . 5

لكي ينعم �ملجتمع بالأمن  و�ل�سالم بعيد� عن �خلوف و�ل�سطر�ب .

منهجية البحث:
�عتم���د �لباحث يف �لك�سف عن دور �لقر�آن للوقاية من �لتطرف و�لإرهاب ، على منهجّي  
�لبحث:  �لو�سفي �لتحليلي و�ل�ستنباطي ؛ من خالل ��ستقر�ء وحتليل �أهم �لن�سو�ض �لقر�آنية 

�لتي تبني مفهوم  �لإرهاب و�لتطرف وبيان نظرة �لقر�آن لهما .

خطة الدرا�سة:
    َت تق�سيم �لدر��سة �إىل �أربعة  مباحث حتى حتقق �أهد�فها  :

• �ملبحث �لأول:مفهوم  ، �لتطرف ، و�لإرهاب .	
• �ملبحث �لثاين: �أ�سباب �لتطرف  و�لإرهاب.	
• �ملبحث �لثالث : �أهد�ف �لقر�آن للوقاية من  �لتطرف و�لإرهاب.	
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• �ملبحث �لر�بع : دور �لقر�آن  يف �لوقاية من �لإرهاب و�لتطرف.    	
• �خلامتة و�لتو�سيات:	

الدرا�سات ال�سابقة :
   در��س���ة عبد�حللي���م )1()2002( بعن���و�ن "�ل�سم���ات �ملن�س���ودة يف �خلط���اب �لرتب���وي 
�لإ�سالم���ي" حيث هدف���ت �لدر��سة �إىل و�س���ف �خل�سائ�ض �ملن�سودة �لتي يج���ب �أن يت�سف 
به���ا �خلطاب �لرتبوي �لإ�سالمي �ملعا�سر، وقد �أك���دت �لدر��سة على �سرورة تطوير �خلطاب 
�لرتب���وي �لإ�سالمي، يف �س���وء عجز موؤ�س�سات �لرتبية يف �لع���امل �لإ�سالمي عن �حليلولة دون 
وقوع �لأمة يف ما وقعت فيه من �سعف وتخلف، ويف �سوء عجز �خلطاب �لرتبوي �لذي قدمته 
هذه �ملوؤ�س�سات ول تز�ل تقدمه عن �ل�ستجابة للتحديات �مل�ستجدة �لتي تو�جه �لأمة، و�أ�سارت 
�لدر��س���ة �إىل متّيز �لإ�س���الم يف روؤيته �لكلية للكون و�لإن�سان و�لعلم، وبالتايل متّيزه يف طبيعة 
�خلط���اب �لرتبوي �لذي ين�سئ���ه يف فكره و�سلوكه من تل���ك �لروؤية. ث���م �أورد �لباحث �إ�سار�ت 
موج���زة عن بع�ض �ل�سم���ات و�خل�سائ�ض �ملن�سودة يف �خلطاب �لرتب���وي �لإ�سالمي وبخا�سة 
فيم���ا يتعلق بلغة �خلطاب وم�سمونه، وموقع �لعق���ل �لإن�ساين فيه، وموقع �ملتعلم �ملخاطب به، 

وموقع �لبحث �لرتبوي �لذي يفرت�ض �أن يقود خطاه.

ين���ي �لإ�سالمي يف  ة للخطاب �لدِّ     در��س���ة عبد�لرحي���م)2( )2003( �ملتطلب���ات �لرتبويَّ
ة  ة �ملعا�سرة، ومتثل���ت م�سكلة �لدر��سة بقلة توف���ر �ملتطلبات �لوجد�نيَّ ظ���لِّ �لتَّحديات �لعامليَّ
؛ و�لتق�س���ر  يف �لتعام���ل م���ع �جلانب �لوج���د�ين ، لذلك ي���رى �لباحث �أنَّ توف���ر �ملتطلبات 
م���ا يف ظلِّ هذ� �لفي�ض  يني �لإ�سالمي �ملعا�سر ، ل�سيَّ �لوجد�ني���ة م���ن  �أهم مهام �لإع���الم �لدِّ

�لهائل من �أ�سكال �لتحديات �ملعا�سرة .  
   وت�سمن���ت نتائ���ج حتليل حمت���وى عينة �خلطاب �لدين���ي �لإ�سالمي �ملعا�س���ر �ملاأخوذة 
َعْت يف  ة �لتي ُو�سِ م���ن �إذ�ع���ة �لقر�آن �لكرمي، ومن جملة �لأزهر �لعديد من �ملتطلب���ات �لرتبويَّ
��ستمارة �لتحليل �ملحكمة ، حيث �حتذى خطاب �إذ�عة �لقر�آن �لكرمي �أ�سلوب �لوعظ و�لإر�ساد 
�لذي كان يتكرر يف �حلديث �ملبا�سر �لذي يتخذ �سكل �ملحا�سرة ، كما �حتذى كثرً� �لأ�سلوب 

�ل�سمات �ملن�سودة يف �خلطاب �لرتبوي �لإ�سالمي عبد�حلليم ، �أحمد عبد �ملهدي )2002م(  )1(
���ة �ملعا�سرة عبد �لرحيم حممد، �إ�سالم  يني �لإ�سالمي يف ظلِّ �لتَّحديات �لعامليَّ ���ة للخطاب �لدِّ �ملتطلب���ات �لرتبويَّ  )2(

حممود عز �لدين. 
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�لعلمي �ملو�سوعي �لذي �هتمَّ د�ئمًا بتقدمي �لأمثلة و�لأدلة و�لر�هني ، وقد تكرر هذ� �لأ�سلوب 
ة . كثرً� يف �حلديث �حلو�ري �لذي يهتم بتبادل �ملناق�سات �أو طرح �لأ�سئلة �حلو�ريَّ

  در��سة �لكحلوت)1( )2010 ( و�سائل �لإقناع و�لتاأثر يف �خلطاب �لديني يف �سوء �لقر�آن 
�لك����رمي و�ل�سنة �لنبوية ، بني فيها  مفهوم �خلط����اب �لديني وماهيته ، و�أق�سامه  و�أهد�فه �لتي 
تتمثل بدعوة �ملوؤمنني �إىل ما يقوي �إميانهم، و�ل�ستعانة على ذلك بالطاعات كال�سر و�ل�سالة 
،  ودعوة �ملوؤمنني �إىل تكوين �ملجتمع �مل�سلم، وتهذيب �لأخالق و�للتز�م، وتذكرهم بف�سل �هلل 
�لذي �ألف بني قلوبهم ، ونهاهم عن �لولء لليهود و�لن�سارى، وغر �ملوؤمنني كافة �أو طاعتهم. 

    در��س���ة ر�ني���ا نظم���ي )2()1430ه�( بعنو�ن " جه���ود علماء �ململك���ة �لعربية �ل�سعودية 
ملكافح���ة �لإره���اب" و�لتي بينت رف�ض �لإ�سالم لكل �سور �لإرهاب، و �إبر�ز دور �ململكة وجهود 
خ���ادم �حلرمني �ل�سريفني حفظ���ه �هلل ملحاربة �لإرهاب �إقليميا وعاملي���ا، كما ي�سعى �لإ�سالم 
لتحقي���ق �لأمن و�ل�ستقر�ر و�ملحافظة علي �لنظ���ام وتطبيق �حلدود �ل�سرعية بحيث مل يرتك 
�لإ�س���الم �أي ثغرة ينفذ من خاللها �لإرهابيون و�ملخرب���ون لتنفيذ �أعمالهم ، وحتقيق ماأربهم 
ولذلك جاءت عقوبة �حلر�بة مبا يتنا�سب مع هذه �جلرمية �خلطرة علي �أمن �ملجتمع، ولذلك 
�ل�سريع���ة �لإ�سالمي هي �حلل �لأمثل للحد من هذه �لظاه���رة وكافة �لظو�هر �لإجر�مية كما 
ح���ت من خالل �لقر�ر�ت �ل�سادرة م���ن هيئة كبار �لعلماء يف �ململكة و�لتي تدين �لإرهاب  و�سّ
وتب���ني رف�سها لالأعم���ال �لإرهابي���ة ، بالإ�سافة �إىل بي���ان جهود عدد من �لعلم���اء و�ملفكرين 

و�لرتبويني يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية وموقفهم من �لإرهاب ومعاجلته.

    م���ن خ���الل عر�ض �لدر��سات �ل�سابقة ، تبني �أن منها ما ركزت على  �ل�سمات �ملن�سودة 
يف �خلط���اب �لرتبوي �لإ�سالمي ، ومنها ما �هتم ب��بي���ان و�سائل �لإقناع يف �خلطاب �لديني ، 
ومنها ما �هتم بدر��سة �سمات لإعالم  �لإ�سالمي ، ومنها ما �هتم بتو�سيح م�سوؤولية �خلطاب 
�لإ�سالم���ي يف ظل �لنظام �لعاملي �جلديد ، وتتميز ه���ذه  �لدر��سة يف �أنها بحثت دور �لإعالم 

�لديني و�أثره يف �لوقاية من �لتطرف  و�لإرهاب و �لنهو�ض �حل�ساري لالأمة �مل�سلمة.

و�سائ���ل �لإقناع و�لتاأث���ر يف �خلطاب �لديني يف �سوء �لقر�آن �لكرمي و�ل�سن���ة �لنبوية ، �لكلحوت ، عدنان حممود   )1(
حممد.

جه���ود علماء �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودية ملكافحة �لإره���اب، بحث مقدم ملوؤمتر �لرهاب ب���ني تطرف �لفكر وفكر   )2(
�لتطرف، ر�نيا حممد عزيز نظمي .
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المبحث الثاني  

 اأهداف اخلطاب الديني واأثره يف ال�قاية من  التطرف والإرهاب.

   مل يتهاون �لعلماء وكبار �مل�سايخ من بيان موقفهم �لر�ف�ض لالإرهاب و�لعمال �لإرهابية، 
و��ستن���كار �جلر�ئم �لنك���ر�ء �لتي متار�سها بع�ض �لفرق، و�جلماع���ات �ملنت�سبة �إىل �لإ�سالم، 
وحترميه���ا ؛ ملا فيها من هتك للحرمات �ملعلومة بال�س���رورة، و�لتي تاأباه �ل�سريعة �لإ�سالمية، 
و�لفطرة -ب�سوره و�أ�سكاله كافة- ، ولطاملا �أكد �لعلماء �لغايات �ل�سامية لالإ�سالم، وت�سحيح 
�سورت���ه، باعتب���ار �أن �لإرهاب من جر�ئم �لع�س���ر، ل دين له، ول وط���ن، و�لإ�سالم برئ منه 

فكر�، و�سلوك )�سعد �لقويعي، 2014، بت�سّرف(.

فه���ي ر�سالة و��سح���ة على �أن هذه �لفئة م���ن �ملجتمع، �أمامها م�سوؤولي���ة كبرة يف حفظ 
�ملجتم���ع من �لفنت، وذلك مبا �أُني���ط بهم �سرعا وعقال، وما خلطابه���م �لديني �ملوجه لأفر�د 
�ملجتمع من �أثر عميق وفاعل يف رفع �لوعي و�لوقاية من �لتطرف و�لإرهاب وذلك عن طريق:    

1. بي���ان  و�سطي���ة �لإ�س���الم، و�لعم���ل على تر�سي���خ �لنتماء ل���دى �ل�سباب له���ذ� �لدين، 
و�إ�سعاره���م بالعتز�ز بهذه �لو�سطية، وهذ� يعني �لثبات على �ملنهج �حلق، وعدم �لتحّول عن 
ذلك، ولن يكون هذ� �لإظهار �إل عن طريق حماربة �لغلو و�لتطّرف �ملمقوت، و �لق�ساء عليه، 

و�حلد من �نت�ساره.  

ًة  لقد ميز �هلل تعاىل هذه �لأمة بالو�سطية بني �لأمم فقال �سبحانه: )َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم �أُمَّ
�ُسوُل َعَلْيُكْم �َسِهيًد�( )�لبقرة: 143(.     ا�ِض َوَيُكوَن �لرَّ َتُكوُنوْ� �ُسَهَد�ء َعَلى �لنَّ َو�َسًطا لِّ

و�لو�سطي���ة تعني: �لع���دل و�خليار و�سائر �أنو�ع �لف�سل، فالأم���ة �لإ�سالمية �أف�سل �لأمم، 
وقد و�سف �هلل " عزوجل " �مل�سلمني باأنهم �أهل �لتو�سط و�لعتد�ل يف كل �أمور �لدين: عقيدة 
وعلم���ًا وعماًل و�أخالقًا ومو�قفًا، وتو�سطًا ب���ني �لتفريط و�لإفر�ط يف �سائر �لأمور  )�لطري ، 

 .)1 ،275،
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ث���م ميز �هلل عز وجل �أه���ل �ل�سنة و�جلماعة بالو�سطية بني فرق �مل�سلمني، فقال ملسو هيلع هللا ىلص )ل 
تز�ل طائفة من �أمتي على �حلق ظاهرين...( )رو�ه �لإمام �أحمد يف م�سنده برقم ،19862( 

و�ملتاأم���ل لآي���ات �هلل و�أحاديث �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص يجد �أَن لتلك �لن�سو�ض �أث���ر و��سح يف �إر�ساء 
قو�ع���د �لت�سامح، فلقد �هتما مبو�س���وع �لو�سطية �هتمامًا بالغًا، و�أكد� على �أنه من خ�سائ�ض 
ِ َح���قَّ ِجَهاِدِه ُهَو �ْجَتَباُكْم َوَم���ا َجَعَل َعَلْيُكْم  دي���ن �لإ�سالم، فق���ال جل �ساأنه: )َوَجاِهُدو� يِف �هللَّ
�ُسوُل  اُكُم �مْلُ�ْسِلمنَي ِم���ن َقْبُل َويِف َهَذ� ِلَيُكوَن �لرَّ ِبيُكْم �إِْبَر�ِهيَم ُهَو �َسمَّ لََّة �أَ ي���ِن ِم���ْن َحَرٍج مِّ يِف �لدِّ
 ِ ُمو� ِباهللَّ َكاَة َو�ْعَت�سِ ���اَلَة َو�آُتو� �ل���زَّ ا�ِض َفاأَِقيُمو� �ل�سَّ �َسِهي���ًد� َعَلْيُك���ْم َوَتُكوُنو� �ُسَهَد�ء َعَل���ى �لنَّ
���ُر( )�حلج: �لآية 78(، وق���ال يف �لر�سول �لكرمي ملسو هيلع هللا ىلص:  �سِ ُه���َو َمْوَلُكْم َفِنْع���َم �مْلَْوىَل َوِنْعَم �لنَّ
لََّف َبنْيَ  ُقُلوِبِهْم َلْو  ُرَك ِلْلُي�ْسَرى( )�لأعلى: �لآية 8(، وقال يف ر�سوله �لكرمي و�أتباعه: )َو�أَ )َوُنَي�سِّ
َفْت َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َوَل�ِكنَّ �هلّلَ �أَلََّف َبْيَنُهْم ( )�لأنفال: �لآية 63(،  ا �أَلَّ �أَنَفْقَت َما يِف �لأَْر�ِض َجِميعًا مَّ
ولذلك �عتر �لقر�آن �لكرمي �ملوؤمنني �إخوة وو�سفهم بهذ� �لو�سف �إ�ساعة خللق �لت�سامح فيما 
َ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن(  ُقو� �هللَّ ِلُحو� َب���نْيَ �أََخَوْيُكْم َو�تَّ ا �مْلُوؤِْمُنوَن �إِْخَوٌة َفاأَ�سْ َ بينه���م، فقال تعاىل: )�إِمنَّ

)�حلجر�ت: �لآية 4(. 

    "ث���م �إن و�س���ف �لأخوة ي�ستدعي �أن تبث بني �ملو�سوف���ني به خالل �لحتاد ،و�لإن�ساف 
،و�ملو��ساة ،و�ملحبة و�ل�سلة ، و�لن�سح، وح�سن �ملعاملة، فيتقبلها جميع �لأمة بال�سدر �لرحب، 
�س���و�ء يف ذلك �ل�سريف و�مل�سروف و�لقوي و�ل�سعيف، ف���اإذ� �رت�ست نفو�ض �لأمة على �لتخلق 
بالأخ���وة بينه���م �سهلت على �ل�سريع���ة �سيا�ستهم، و�إمن���ا تر��ِض �لنفو�ض عل���ى �لأخوة بتكرير 

غر�سها فيها، وبتاأكيد �لدعوة �إليها و�جتثاث ما ينافيها" )�بن عا�سور ، 1995،85(. 

ومل يقت�سر �لقر�آن �لكرمي على �إ�ساعة هذ� �خللق فيما بني �مل�سلمني، بل جعله عامًا بني 
�لنا�ض جميعًا، " فلذلك يحق لنا �أن نقول �إن �لت�سامح من خ�سائ�ض دين �لإ�سالم ،وهو �أ�سهر 
مميز�ته، و�إنه من �لنعم �لتي �أنعم بها على �أ�سد�ده و�أعد�ئه، و�أدل حجة على رحمة �لر�سالة 

ْلَعامَلِنَي( )�لأنبياء: �لآية 107(. �لإ�سالمية �ملقررة بقوله تعاىل: )َوَما �أَْر�َسْلَناَك �إِلَّ َرْحَمًة لِّ

    ولق���د �أر�س���ى �لقر�آن مفاهيم �ل�س���الم يف �ل�سور �ملتعددة و�لآي���ات �ملتكررة، حتى �أ�سبح 
�ل�س���الم هو �ل�سم���ة �لأ�سا�سية له���ذ� �لدين لي�ض يف ح���ال �ل�سلم فح�سب، ب���ل ويف �حلرب، ومع 
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�لأع���د�ء، لأن هذ� �لدين يحر����ض على ك�سب �أعد�ئه ودعوته���م �إىل �ل�سلم بدًل من حماربتهم، 
ولأن �لإ�سالم جاء لهد�ية �لنا�ض كافة �إىل �سبيل �هلل تعاىل، و�إخر�جهم من �لظلمات �إىل �لنور، 
فمق�س���ده �لأ�سا�سي �لتاآلف و�لرت�حم ،ودفع �لتنازع ،ون�سر �مل���ودة و�لرحمة و�ل�سالم يف �أرجاء 
�لدني���ا، وذل���ك ما دلت عليه �لآيات �لكثرة �لتي ت�سمنت م���ادة )�سلم( وما يف معناه من �لأمن 
ْيَطاِن  ِبُعوْ� ُخُطَو�ِت �ل�سَّ ًة َوَل َتتَّ ْلِم َكاآفَّ ِذيَن �آَمُنوْ� �ْدُخُلوْ� يِف �ل�سِّ و�لإ�س���الح، قال تعاىل: )َيا �أَيَُّها �لَّ
ِبنٌي( )�لبقرة: �لآية 208(، وقال عن منهج �لقر�آن �لعظيم ور�سوله �لكرمي ملسو هيلع هللا ىلص:  ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ �إِنَّ
ُلَماِت �إِىَل �لنُّوِر ِباإِْذِنِه َوَيْهِديِهْم  ِن �لظُّ اَلِم َوُيْخِرُجُهم مِّ َو�َنُه �ُسُبَل �ل�سَّ َبَع ِر�سْ )َيْهِدي ِبِه �هلّلُ َمِن �تَّ
�ْسَتِقيٍم( )�ملائدة: �لآية 15-16(، فاأمر �هلل �مل�سلمني باأن ل ياأنفو� من �ل�سلم، و�أن  َر�ٍط مُّ �إِىَل �سِ

يو�فقو� من �ساأله منهم، لأنه �أ�سل منهج �لر�سالة �خلامتة )�بن عا�سور ، 6/2 (. 

 2.بيان اأهمية العدل واآثاره على الأمة: 
  يع���ّد �لع���دل من �أهم �لأ�س�ض و�لقي���م �لتي جاءت به جميع �ل�سر�ئ���ع �ل�سماوية، به �أنزل 
نَزْلَنا َمَعُهُم  َن���اِت َو�أَ �هلل تع���اىل  كتب���ه، و�أر�س���ل ر�سله، قال تعاىل " )َلَق���ْد �أَْر�َسْلَنا ُر�ُسَلَن���ا  ِباْلَبيِّ
ا�ُض ِباْلِق�ْسِط( )�حلديد: �لآية 25(، �أي �لعدل، فما من كتاب �أنزل  �ْلِكَت���اَب َو�مْلِيَز�َن ِلَيُقوَم �لنَّ
ول ر�س���ول �إل �أم���ر �أمته بالعدل، فالع���دل من �أهم ما يجب على هذه �لأم���ة، بل هو من �أعظم 
م���ا مييزها ع���ن �لأمم، ولي�ض �لعدل و�جبًا على هذه �لأمة فقط ،ب���ل �أر�ده �هلل عز وجل ُخلقًا 
له���ا تتمت���ع به، و�سفة من �سفاتها، و�سبغة ت�سطبغ بها م���ن دون �لنا�ض، فجاء �أمره تعاىل �أن 
تك���ون قائم���ة بالعدل، فال حتابي فيه قريب���ًا لقر�بته ول ت�سار عدوً� لعد�وته: )َي���ا �أَيَُّها �لَِّذيَن 
لَّ َتْعِدُلوْ� �ْعِدُلوْ� ُهَو  ُكْم �َسَناآُن َقْوٍم َعَل���ى �أَ ِ �ُسَهَد�ء ِباْلِق�ْس���ِط َوَل َيْجِرَمنَّ �ِمنَي هلِلّ �آَمُن���وْ� ُكوُن���وْ� َقوَّ
ا َتْعَمُلوَن( )�ملائدة: �لآية 8(  قال �لإمام �لطري يف  ُقوْ� �هلّلَ �إِنَّ �هلّلَ َخِبٌر مِبَ �أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َو�تَّ
تف�س���ره لهذه �لآي���ة: )يعني بذلك جل ثناوؤه: يا �أيها �لذين �آمن���و� باهلل، وبر�سوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
ليكن م���ن �أخالقكم و�سفاتكم �لقيام هلل �سهد�ء بالع���دل، يف �أوليائكم و�أعد�ئكم، ول جتورو� 
يف �أحكامك���م و�أفعالكم فتتج���اوزون ما حددت لكم يف �أعد�ئكم لعد�وته���م، ول تق�سرو� فيما 
حددت لكم من �أحكامي، وحدودي يف �أوليائكم لوليته لكم، ولكن �نتهو� يف جميعهم �إىل حدي 

و�عملو� فيه باأمري( )�لطري ، 95، 10( 

  3. �حلو�ر �لبناء وتكاتف �جلهود وتوّفر �لنيات �ل�سادقة �لتي حتر�ض �إىل حتقيق �خلر، 
و�إ�ساعة  روح �لأخوة  بني �أفر�د �ملجتمع ، لأن  م�سوؤولية �إ�سالح �ملجتمع لي�ست م�سوؤولية �لعلماء 
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و�ملوّجه���ني خا�س���ة، بل هي م�سوؤولي���ة كل  �أفر�د �ملجتمع، م���ن علماء دين ومرّب���ني، و�أ�ساتذة  
وموّظف���ني، و�أكادمييني ،  وغرهم، ولأن مهّمة �لإ�سالح لي�ست موّجهة للمنحرفني خا�سة، بل 
هي لل�ساحلني و�ملنحرفني، للخري���ني و�لفا�سدين، فللمنحرف �لإ�سالح و�لتقومي، ولل�سالح 

�لت�سجيع و�حلث على �لتاأثر.

  4. تنوي���ر عقول �ل�سباب وذل���ك باختيار كو�در ذ�ت قدر�ت يف �لطرح �ل�سليم من خالل 
�لف�سائيات "�لعربية "�لتي يقع على عاتقها  �لقيام مب�سئوليتها �ل�سرعية و�لأخالقية ، وذلك 
بو�سفه���ا توجه بر�جمها �إىل �أم���ة ذ�ت عقيدة، وهوّية، وقيم، فعليه���ا �أن متنع �إتاحة �لفر�سة 
للمجّدي���ن بتهدي���د �ملعتقد، و�إن مل تق���م بو�جبها �ل�سرع���ي �لأخالقي، فال �أقل م���ن �أن توؤدي 
و�جبه���ا �ملهني �لبحت لحرت�م قيم �ملجتمع �ل�سائ���دة من جهة، ومطالبة �سيوفها و�ملتحدثني 

من خاللها بتقدمي �حلجج على �أقو�لهم .

 5. ن�سر �لعلم  �لذي يهدف �إىل بيان �لفكر �ل�سحيح �لذي  مينع �لنحر�ف ؛ فاإن ما نر�ه 
�لآن من �لإرهاب �إمنا ب�سبب �سوء �لفهم ، ب�سب ن�سوء �لأفكار �ملنحرفة �لتي جعلت  �لكثرين 

من  �لنا�ض ، يعادون �ل�سلطة ويدعون �إىل �لتطرف و�لف�ساد .
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 المبحث الثالث 

دور العلماء يف ال�قاية من الإرهاب والتطرف.    

1. تنمية روح املحبة للخري والكره لل�سر:  
َه �إَِلْيُكُم �ْلُكْفَر َو�ْلُف�ُسوَق  َنُه يِف ُقُلوِبُكْم َوَكرَّ َب �إَِلْيُكُم �ْلأِمَياَن َوَزيَّ َ َحبَّ     قال تعاىل : ( َوَلِكنَّ �هللَّ
��ِسُدوَن ) ) �حلجر�ت : �لآية 7 ( لذلك فعلى �لعلماء توجيهه �ل�سباب  َياَن �أُوَلِئَك ُهُم �لرَّ َو�ْلِع�سْ
وتربيتهم تربية �سليمة مو�فقة ملنهج  كتاب �هلل ولنهج �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص و�سلف هذه �لأمة �لتي جاءت 
بالو�سطي���ة و�لعتد�ل و�ل�سماح���ة و�لي�سر، متو�فقة مع فطرة �لإن�س���ان وطبيعته ، حمذرة من 
�لغلو و�لتطرف و�جلفاء و �لإفر�ط و�لتفريط و�لتطرف و�لت�سدد ، كما ينبغي عليهم توجيههم  
نح���و �ل�سعي �إىل �خل���ر، و�أ�ساليب �لوقوف �أم���ام �ل�سر عن حب ورغبة ، ق���ال �سلى �هلل علية 
و�سلم : " �إن �ملالئكة و�أهل �ل�سماء و�لأر�ض حتى �لنملة يف جحرها وحتى �حلوت لي�سلون على 

معلم �لنا�ض �خلر " ) �سنن �لرتمذي ، ج5 ،50 ، )2685  ( (.

  2.تنمية روح الأخ�ة الإن�سانية :
   يج���ب �أن يغر����ض  �لعلماء يف نف�ض �لإن�سان �أن �إن�سانيته تقت�سي �أن ينظر �إىل �لنا�ض كما 
ينظ���ر �إىل نف�سه، لأن �لآخرين �أنا�ض مثله لهم حق �حلي���اة وعليه �لتز�مات وم�سوؤوليات،  كما 
عليهم، ول فرق بني جن�ض وجن�ض وبني لون ولون �آخر ، بل كلهم �سو��سية من حيث �أ�سل �خللق 
ل ف�س���ل لأح���د على �آخ���ر   ، قال –�سلى �هلل علي���ة و�سلم- " �لنا�ض م�ست���وون كاأ�سنان �مل�سط 
لي����ض لأحد على �أحد ف�س���ل �إل بالتقوى)م�سند �ل�سهاب ، ج1 ، 145 ، رقم �حلديث، )195((  
وق���ال �لإم���ام �لغز�يل :" �إن عقد �لأخ���وة ر�بطة بني �ل�سخ�سني كعقد �لن���كاح بني �لزوجني ، 
وكم���ا يقت�س���ي �لنكاح حقوقا يجب �لوفاء بها قيا�سا بحق �لن���كاح فكذ� عقد �لأخوة ،فالأخيك 
عليك حق يف �ملال و�لنف�ض ويف �لل�سان و�لقلب و�لعفو و�لدعاء وبالإخال�ض و�لوفاء  .)�لغز�يل 

.)251/2 ،1992،

3.تنمية ال�عي باأهمية وحدة احلياة الجتماعية :
  يجب تكوين وعي عند �لإن�سان  باأن �مل�سالح �لعامة م�سرتكة بني �أفر�د �ملجتمع ،وكذلك 
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�خل�سائ���ر،  ف���اإن غنى �لأفر�د �إمن���ا هو غنى لأفر�د هذ� �ملجتمع ب�سكل م���ن �لأ�سكال وفقرهم 
فقر لهم جميع���ا ،وهذ� يقت�سي �أن ي�سجع �لأفر�د بع�سهم بع�سا لتنمية �إمكانياتهم وقدر�تهم 
�ملادية و�ملعنوية بدل من �أن يح�سد بع�سهم بع�سا ويعمل ليحول دون بلوغ جاره �أو �سديقه �إىل 
�أهد�ف���ه �ملادي���ة �أو �لأدبية �ملعنوية ) ياجلن ، 369(،  قال تعاىل : (َوَتَعاَوُنو� َعَلى �ْلِرِّ َو�لتَّْقَوى 
َ �َسِديُد �ْلِعَقاِب ) ) �ملائدة : �لآية 2 (   وقال  َ �إِنَّ �هللَّ ُقو� �هللَّ َول َتَعاَوُنو� َعَلى �ْلأِْثِم َو�ْلُعْدَو�ِن َو�تَّ
– �سلى �هلل علية و�سلم - :" مثل �لقائم على حدود �هلل و�لو�قع فيها ، كمثل قوم ��ستهمو� 
على �سفينة ، فاأ�ساب بع�سهم �أعالها ، وبع�سهم �أ�سفلها ، فكان �لذين يف �أ�سفلها �إذ� ��ستقو� 
م���ن �ملاء مرو� على م���ن فوقهم ، فقالو� : لو �أننا خرقنا يف ن�سيبن���ا خرقا ومل نوؤذ من فوقنا، 
ف���اإن تركوهم وما �أر�دو� هلكو� جميعا و�إن �أخذو� على �أيديهم جنو� وجنو� جميعا "  ) �سحيح 
�لبخ���اري، ج2 ، 882 ، رق���م �حلدي���ث ، )2361((، لذل���ك يجب  تنمية �لوع���ي عند �لنا�سئة  
باأهمي���ة وح���دة �حلي���اة �لجتماعية لأن���ة " ل يعي�ض �لأف���ر�د يف �ملجتمع منعزل���ني متباعدين 
منفردي���ن ، ولكنهم يرتبطون بعالق���ات ورو�بط ل ح�سر لها تن�ساأ من طبيعة �جتماعهم ومن 

تفاعلهم ومن �حتكاك بع�سهم بالبع�ض �لآخر " . )�خل�ساب ،1967،200(

4.تنمية �سخ�سية الإن�سان على الرفق والت�سامح : 
   يج���ب تربية �لإن�سان عل���ى �أن مظاهر �لرتبية �لجتماعية �لت���ي يتبناها �لإ�سالم ودعا 
�أتباع���ه �إىل متثله���ا �لرف���ق و�لت�سام���ح ،لأنه ل �سيء كالأخ���الق يوؤثر يف �لآخري���ن ،  فاملعاملة 
�حل�سن���ة و�خللق �لكرمي يج���ذب �لإن�سان �لآخرين �إليه ويوؤثر يف نفو�سه���م ، قال تعاىل : (َوَلْو 
و� ِمْن َحْوِل���َك )  ) �آل عمر�ن : �لآية 159 (  ، قال – �سلى �هلل  ُكْن���َت َفّظ���ًا َغِليَظ �ْلَقْلِب َلْنَف�سُّ
علية و�سلم :" و�إن �لرفق ل يكون يف �سيء �إل ز�نه ول ينزع من �سيء �إل �سانه ".�سحيح م�سلم 

، ج4 ، 2004، رقم �حلديث ) 2594 (( 

5. �حلفاظ على ما تنعم �لبالد  من �لأمن  نعم عظيمة و�أكرها نعمة �لإ�سالم و�لإميان، 
فبي���ان �حلق لهم ب�سدق و�سر�حة دون جماملة �أو تهاون �أو تردد وبكل �أمانة و�إخال�ض ومهما 
كان���ت �لأحو�ل و�ملالب�سات و�خللفيات و�لآثار �خلا�س���ة �ملرتتبة على ذلك ، ليبعد ظن هذ� �أو 
ذ�ك من علمائنا �لكر�م من �أنه �إذ� قام يف هذ� �لأمر و�أفتي فيه باحلق فاإن �لنا�ض �سين�سرفون 

عنه ويتكلمون به. 
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المبحث الثاني 

 دو القراآن يف مكافحة التطرف

نه���ج �لقر�آن  يف معاجلته للق�ساي���ا �ملرتبطة بال�سلوك �لب�س���ري وحتقيق �لأمن للمجتمع 
منهج���ا متو�زن���ا ، للمحافظة عل���ى �لأمن و�لأمان وحف���ظ �لنظام يف �ملجتمع���ات �لإن�سانية  ،  
ف�س���ن �لت�سريعات و�لأنظمة �لت���ي تكفل حفظ �لأمن ومعاجلة ما قد يع���رتي �ل�سلوك �لب�سري 

من �عتالل �أو �نحر�ف. 

له���ذ� جن���د �أن �لقر�آن �لكرمي  تعامل مع ظاهرة �لإره���اب يف �جتاهني متو�زيني ي�سر�ن 
معا يف �آن و�حد ، هما :

�لجت���اه �لوقائ���ي �لرتب���وي : ويق�سد به بن���اء �ملناعة �لذ�تي���ة �ملد�فعة للعو�م���ل �مل�سببة 
خل���روج �ل�سل���وك �لب�سري عن ج���ادة �ل�سو�ب  لتجفي���ف �ملنابع �لتي تول���د �لإرهاب ، ويتمثل 
ذل���ك يف غر�ض �لف�سائل ، وتربية �لنف�ض على �لآد�ب �خلرة ، و�للتز�م بالأحكام �ل�سرعية ، 
و�لتم�سك بكل ما ي�سون حمركات �ل�سلوك �لب�سري ومينعها من �ل�سر يف طريق غر �سليم .

و�أم����ا �لجتاه �لثاين ، فهو �جتاه �ملعاجل����ة ، ويتمثل فيما �سرعه �هلل من �أحكام وت�سريعات 
عقابية ر�دعة ، وهذه �لأحكام تت�سمن بعدين �أ�سا�سيني . بعد تطهر �لنف�ض �لب�سرية وتخلي�سها 
م����ن عق����دة �رتكاب �لذنب . �أما �لبعد �لآخر ، فيتمثل يف ردع من يرتكب جرمية من �لعودة �إىل 
مثلها وزجر �لآخرين من �لوقوع يف ذلك �خلطاأ ، وهذ� بعد وقائي ؛ كما يف قوله تعاىل : ) َوَلُكْم 
ا�����ضِ َحَي����اٌة َيا �أُويِل �لأَْلَب����اِب َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن ( )�لبق����رة : 179( ، �أي �إن يف تطبيق حكم  يِف �ْلِق�سَ

�لق�سا�ض ما مينع بع�سكم من قتل بع�ض خمافة �أن يقت�ض منه ، فيحييا بذلك معا .
لذا ف�اإن م�قف القراآن من الإرهاب يتمثل ب������� :

1- دع�ة القراآن اإىل ال�سالم :
�لإ�س���الم هو دين �ل�سالم جلميع �لب�سر ، فال يجتمع مع �لعنف و�لعتد�ء ؛ لأنهما �سد�ن 
متناق�س���ان ، و�مل�سلمون ماأمورون بالبد�ءة بال�سالم لكل من يقابلهم ، وهي كلمة �أمان ورحمة 
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و�طمئن���ان ، و�إ�ساعة لالأمن بني �لنا�ض جميعا ، فال يجتمع �ل�سد�ن : �ل�سالم و�لعنف ، بل �إن 
�مل�سلم���ني ماأمورون بالبحث عن �ل�سالم و�جلنوح �إلي���ه �إذ� جنح �لعدو �إليه ورغب فيه ، وذلك 
ْل  ْلِم َفاْجَنْح َلها َوَتَوكَّ ْن َجَنُحو� ِلل�سَّ يف ح���ال �حلرب �ملعلنة ، فكيف بغر ذلك قال تع���اىل : ) َو�إِ

ِميُع �ْلَعِليُم )61( ( )�لأنفال : 61 ، 62( . ُه ُهَو �ل�سَّ ِ �إِنَّ َعَلى �هللَّ

ومم���ا �م���نت �هلل ب���ه على عب���اده نعمة �لأمن ، وه���ي من �أج���ل �لنعم �لتي �أنع���م �هلل بها 
ْن َخْوٍف(  ن ُجوٍع َو�آَمَنُهم مِّ عليهم ؛ قال تعاىل :)فَلْيَعْبُدُو� رَبَّ هَذَ� �لْبَيْتِ )3( �لَِّذي �أَْطَعَمُهم مِّ

)قري�ض : 3 ، 4( . 

2- بث روح العدل:
�لعدل من �لعو�مل �لرئي�سة ، و�لآد�ب �ل�سامية ، و�لأخالق �لرفيعة �لتي توؤدي �إىل �لوقاية 
م���ن �لظلم و�لطغيان ، وبالتايل تقطع �لطريق على �لتط���رف و�لإرهاب ؛ لأن عدم �لعدل بني 
�لنا����ض ه���و من �أ�س�ض ن�ساأة �لإره���اب ، لأن �ملظلوم �أو �ملقه���ور �إن مل ي�ستطع نيل حقه بالطرق 
�مل�سروع���ة ، فقد يعلن عن غ�سبه بقيامه برد �لظلم مبثل���ه ، ومن هنا ين�ساأ �لإرهاب �مل�ساد . 
َ َياأُْم���ُر ِباْلَعْدِل  ولذل���ك كان �أم���ر �هلل �سبحان���ه وتعاىل بالع���دل �سريحا ، حيث ق���ال : )�إَِنّ �هلَلّ
ُروَن(  يَتاء ِذي �ْلُقْرَب���ى َوَيْنَهى َعِن �ْلَفْح�َس���اء َو�مْلُنَكِر َو�ْلَبْغِي َيِعُظُك���ْم َلَعَلُّكْم َتَذَكّ َو�لإِْح�َس���اِن َو�إِ

)�لنحل:90( .

ِميُع �ْلَعِليُم )61( َو�إِْن ُيِريُدو� �أَْن  ُه ُهَو �ل�سَّ ِ �إِنَّ ْل َعَلى �هللَّ ْلِم َفاْجَنْح َلها َوَتَوكَّ )َو�إِْن َجَنُحو� ِلل�سَّ
ِرِه َوِبامْلُوؤِْمِننَي ( )�لأنفال:61،62( َدَك ِبَن�سْ ُ ُهَو �لَِّذي �أَيَّ َيْخَدُعوَك َفاإِنَّ َح�ْسَبَك �هللَّ

   وملعن���ى �لع���دل يف �لإ�سالم مفاهيم كثرة ، و�ملعنى يف ه���ذه �لآية هو �حلكم �ملن�سف ، 
�أي : �أد�ء كل �س���يء �إىل م���ن هو ل���ه على وج�ه �لإن�ساف ، �أو �إيف���اء �لنا�ض حقوقهم �لتي جتب 
عليه���م. ومل يفرق �لإ�سالم ب���ني �لنا�ض يف م�ساألة �لعدل ب�سبب �جلن����ض �أو �لديانة �أو �لعرق ، 
فحق���وق �لإن�سان مكفول���ة يف �لإ�سالم باعتبار �أن كل �لب�سر عن���د �هلل مبكانة و�حدة من حيث 
�لع���دل بينه���م ، ول متييز ب�ني �لنا����ض �إل يف م�ساألة �لطاعة هلل �سبحانه وتع���اىل و�لتقوى:)َيا 
 ِ ْكَرَمُكْم ِعْنَد �هللَّ ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َو�أُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفو� �إِنَّ �أَ ا�ُض �إِنَّ �أَيَُّها �لنَّ

َ عَلِيمٌ خَبِرٌ (13)  ( )�حلجر�ت : 13( . َّ �هللَّ �أَتْقَاكُمْ �إِن
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و�نطالق���ا من مب���د�أ �إن�سانية �لإ�سالم وعامليته ، فاإن �هلل ياأم���ر �مل�سلمني بالعدل �ل�سامل 
ِذيَن �آَمُنو�  �لكام���ل ، حت���ى مع من ي�سيئون �إليهم ؛ لأنه حق هلل ، ول ينبغي جتاوزه : )  َيا �أَيَُّها �لَّ
ُكْم �َسَناآُن َقْوٍم َعَل���ى �أَلَّ َتْعِدُلو� �ْعِدُلو� ُهَو �أَْقَرُب  ِ �ُسَه���َد�َء ِباْلِق�ْسِط  َوَل َيْجِرَمنَّ �ِمنَي هلِلَّ ُكوُن���و� َقوَّ

ا َتْعَمُلوَن (8) ( )�ملائدة : 8(   َ َخِبٌر مِبَ َ �إِنَّ �هللَّ ُقو� �هللَّ ِللتَّْقَوى  َو�تَّ

3- دع�ة القراآن اإىل الرتاحم بني النا�ص :
�لإ�س���الم دي���ن �لرحمة ، و�لرحمة من �ل�سف���ات �لفطرية يف �خللق عام���ة ، بل �إنها من 
ك�م���ال فط���رة �لب�سر ، وقد جعل �مل���وىل �سبحانه وتعاىل �لرحمة غاي���ة رئي�سة يف �لإ�سالم بعد 
���نَي (107)( )�لأنبياء : 107( �أي  لَّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلِ ْر�َسْلَن���اَك �إِ توحي���د �هلل ، ق���ال تعاىل : )  َوَما �أَ
رحمة للب�سرية كلها . وجاءت تعاليمه كلها رح�مة و�سفاء ملا يف �ل�سدور ، قال تعاىل : ) َيا �أَيَُّها 
ِّكُمْ وَ�سِفَاءٌ ملَِا يفِ �ل�سُّ���دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُوؤْمِنِنيَ (57) (  ا����ضُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب �لنَّ
 

ِ ِلْنَت َلُهْم  )يون�����ض : 57( . وخاطب �ملوىل �سبحانه ر�سوله �لكرمي بقوله: )َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن �هللَّ
ْمِر  و� ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َو��ْسَتْغِفْر َلُهْم َو�َساِوْرُهْم يِف �ْلأَ ا َغِليَظ �ْلَقْلِب َلْنَف�سُّ َوَل���ْو ُكْن���َت َفظًّ
ِلنَي (159)( )�آل عمر�ن : 159( ، وهذه �إبانة  َ ُيِحبُّ �مْلَُتَوكِّ ِ  �إِنَّ �هللَّ ْل َعَلى �هللَّ َفاإَِذ� َعَزْمَت َفَتَوكَّ
�أن �ل�س���دة و�لغلظ���ة و�لعنف �سبب رئي�ض من �أ�سباب �لتف���رق و�لت�ستت وعدم �لجتماع ، وحث 
ر�س���ول �هلل "ملسو هيلع هللا ىلص " �لنا����ض على هذ� �خلل���ق �لقومي ، فقال عليه �ل�س���الة و�ل�سالم : ) من ل 
يرح���م ل يرح���م ( )رو�ه �لبخاري، �لأدب )5651( ( ، فالرحم���ة تكون جلن�ض من يف �لأر�ض 

جميعا دون تفريق ب�سبب من �لأ�سباب .

4- احلرية وحتمل امل�سئ�لية :
�لإ�س���الم يح�ارب �لإك�ر�ه بكل �س�وره و�أ�سكال���ه ؛ لأن �لإك�ر�ه يوؤدي �إىل نق�ي�ض �ملطلوب ، 
و�إىل �سي���وع �لنفاق �لذي هو قاعدة �لغدر و�خليانة و�لرتب�ض ؛ لأن �لإكر�ه �سرب من �سروب 
�لإره���اب ، حتى يف م�ساألة �عتناق �لإ�سالم مل ي�سرع �مل���وىل �سبحانه �إكر�ه �لنا�ض على ذلك ، 
ِمْن  اُغوِت َوُيوؤْ �ْسُد ِمَن �ْلَغِيّ َفَمْن َيْكُف���ْر ِبالَطّ َ �لُرّ يِن َقْد َتَب���نَيّ فق���ال �سبحان���ه : ) ل �إِْكَر�َه يِف �لِدّ
ُ �َسِميٌع َعِليٌم ( )�لبقرة : 256( ؛ لأن  اَم َلَها َو�هلَلّ ِ َفَقِد ��ْسَتْم�َسَك ِباْلُعْرَوِة �ْلُوْثَقى ل �ْنِف�سَ ِب���اهلَلّ
ِذيَن  �لإميان قناع�ة وق�بول قلبي ، و�لقلب ل �سلطان علي�ه �إل خل�الق�ه �لذي يق�ول : ) َيا �أَيَُّها �لَّ
َ َيُحوُل َب���نْيَ �مْلَْرِء َوَقْلِبِه  نَّ �هللَّ َذ� َدَعاُكْم مِلَ���ا ُيْحِييُكْم  َو�ْعَلُمو� �أَ �ُسوِل �إِ ِ َوِللرَّ �آَمُن���و� ��ْسَتِجيُب���و� هلِلَّ
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�َسُروَن (24) (  )�لأنفال : 24( . و�لقناعة �لذ�تي���ة وحرية �لإن�سان يف �لختيار  ���ُه �إَِلْي���ِه حُتْ َو�أَنَّ
َك  ىَل�َسِبيِل َربِّ جتعل���ه طبيعيا يتحمل �مل�سئولية ، ويكون �إميانه قوي���ا ، يقول �هلل لر�سوله ) �ْدُع �إِ
لَّ َعْن �َسِبيِلِه  ْن �سَ ْعَلُم مِبَ َك ُهَو �أَ نَّ َربَّ �َسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َسُن  �إِ ْكَم���ِة َو�مْلَْوِعَظ���ِة �حْلَ ِباحْلِ
وَهُ���وَ �أَعْلَ���مُ بِاملُْهْتَدِينَ (  )�لنحل : 125( ، ب���ل �إن �ملكره ل يحا�سب يف �لإ�سالم عما يفعل حال 

�لإكر�ه �ملوؤدي �إىل �سرر يلحق به .

5- خلق التعامل مع غري امل�سلمني يف الإ�سالم :
لق���د �سم���ت �سريعة �لإ�س���الم يف �لتعامل مع غ���ر �مل�سلمني �سمو� مل ي���رق �إليه قانون من 
�لقو�ن���ني �لب�سرية �أو نظام م���ن �لأنظمة ؛ �إذ حفظ لهم �لإ�س���الم حقوقهم �ملالية و�لأخالقية 
و�لجتماعية ، كما حفظ �أمو�لهم و�أرو�حهم و�أعر��سهم ، ومل يكرههم على ترك دينهم �أو ما 
ه���و �أدنى من ذلك ، فخاطب �لقر�آن �لكرمي �أهل �لكتاب خطابا ر�قيا بقوله �سبحانه وتعاىل : 
َ َوَل ُن�ْسِرَك ِبِه �َسْيًئا َوَل  لَّ َنْعُبَد �إِلَّ �هللَّ )  ُقْل َيا �أَْهَل �ْلِكَتاِب َتَعاَلْو� �إِىَل َكِلَمٍة �َسَو�ٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم �أَ
ا ُم�ْسِلُموَن (64)(  )�آل  ْو� َفُقوُلو� ��ْسَه���ُدو� ِباأَنَّ ْن َتَولَّ ِ َفاإِ ا �أَْرَباًب���ا ِمْن ُدوِن �هللَّ َنا َبْع�سً ِخ���َذ َبْع�سُ َيتَّ
عم���ر�ن : 64( ، فهذ� ت�سري���ع �لإ�سالم يف �لدعوة ، ذل���ك �لت�سريع �لقائم عل���ى مبد�أ �حلو�ر 
و�لإقن���اع باحلجة دون �إكر�ه . وقال علي���ه �ل�سالة و�ل�سالم يف حق �أهل �لكتاب : ) لهم ما لنا 
وعليه���م م���ا علينا ( )م�سند �أحمد ( وقال عمر بن �خلطاب ر�س���ي �هلل عنه ح�ني ر�أى يهوديا 
م�سن���ا ي�ساأل �لنا����ض ما معناه : " و�هلل ما �أن�سفناه ؛ �أخذنا منه يف �سبيبته ونن�ساه يف �س�يبته ، 

��سربو� له من بيت �ملال " . �أي : �جعلو� له خر�جا يعي�ض منه .

ووج���ه �لقر�آن �لكرمي �إىل ح�س���ن معاملتهم و�لتعامل معهم ، بل بره���م و�لق�سط �إليهم ، 
يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكْم  ِذيَن مَلْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف �لدِّ ُ َعِن �لَّ يقول �ملوىل �سبحانه وتعاىل : ) َل َيْنَهاُكُم �هللَّ
ُّ �ملُْقْ�سِطِ���نَي (8) (  )�ملمتحنة : 8( ،  َ يُحِب َّ �هللَّ ُّوهُ���مْ وَتُقْ�سِطُو� �إِلَيْهِ���مْ �إِن مِ���نْ دِيَارِكُ���مْ �أَنْ تَرَ
َحٌد ِمَن  و�أعط���ى لهم �ملوىل �سبحانه وتعاىل ح���ق �ل�ستجارة بامل�سلمني ، قال تع���اىل : )  َو�إِْن �أَ
ُهْم َقْوٌم َل َيْعَلُموَن  ْبِلْغُه َماأَْمَنُه ذِل���َك ِباأَنَّ ِ ُثمَّ �أَ ِجْرُه َحتَّى َي�ْسَمَع َكاَلَم �هللَّ �مْلُ�ْسِرِك���نَي ��ْسَتَج���اَرَك َفاأَ
(6)(  )�لتوبة : 6( ، لي�ض لأن متن عليه �أو ت�ستغل �سعفه لأي �سيء �آخر ، �إمنا لق�سد �سماعه 
كالم �هلل ، وق���ال علي���ه �ل�س���الم يف ذل���ك : ) �أل من ظلم معاه���د� ، �أو �نتق�س���ه �أو كلفه فوق 
طاقت���ه ، �أو �أخ���ذ منه �سيئا بغر طيب نف�ض ، فاأنا حجيجه ي���وم �لقيامة ( )�سنن �أبي د�ود ( ، 
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وقال عليه �ل�سالة و�ل�سالم : ) من �آذى ذميا فاأنا خ�سيمه ، ومن كنت خ�سيمه خ�سمته يوم 
�لقيام���ة ( . وحرم �هلل �سبحانه وتعاىل قتل �لنف�ض �لتي حرم �هلل �إل باحلق ، فحرمة �لأنف�ض 
 ُ َم �هللَّ ْف�َض �لَِّتي َحرَّ على �إطالقها مكفولة يف �ل�سريعة �لإ�سالمية ، قال تعاىل : )  َوَل َتْقُتُلو� �لنَّ
وًر�  ُه َكاَن َمْن�سُ ِه �ُسْلَطاًنا َفاَل ُي�ْس���ِرْف يِف �ْلَقْتِل �إِنَّ ���قِّ  َوَم���ْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِّ �إِلَّ ِباحْلَ
(  )�لإ�س���ر�ء : 33( ، وقال علي���ه �ل�سالم ) من قتل معاهد� مل يرح ر�ئحة �جلنة ، و�إن ريحها 

ليوجد من م�سرة �أربعني عاما ( . ) �سحيح �لبخاري ( .

6- الدع�ة اإىل ال��سطية والعتدال وعدم الغل� يف الدين :
�لغلو يف �لدين هو �لطريق �إىل �لتطرف �لفكري و�لعتقادي . و�لفهم �خلاطئ للدين قد 
يدفع �لإن�سان �إىل حماولة فر�ض ما يعتقده ويوؤمن به بالقوة ، وهذ� ما �أثبته �لو�قع �مل�ساهد .

وقد نهت �ل�سريعة �لإ�سالمية عن �لغلو يف �لدين ، وحذرت �مل�سلمني منه حتى ل ينجرفو� 
وينحرف���و� ، فجع���ل �هلل هذه �لأمة و�سطا  لأن دينهم كذلك ، قال تع���اىل : ) َوَكذِلَك َجَعْلَناُكْم 
ِتي ُكْنَت  �ُسوُل َعَلْيُكْم �َسِهيًد� َوَما َجَعْلَنا �ْلِقْبَلَة �لَّ ا�ِض َوَيُكوَن �لرَّ ًة َو�َسًطا ِلَتُكوُنو� �ُسَهَد�َء َعَلى �لنَّ �أُمَّ
ْن َيْنَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه  َو�إِْن َكاَنْت َلَكِبَرًة �إِلَّ َعَلى �لَِّذيَن َهَدى  �ُسوَل مِمَّ ِبُع �لرَّ َعَلْيَها �إِلَّ ِلَنْعَلَم َمْن َيتَّ
ا�ِض َلَرُءوٌف َرِحيٌم( )�لبقرة : 143( ، ومثل هذ�  َ ِبالنَّ يَع �إِمَياَنُكْم �إِنَّ �هللَّ ُ ِلُي�سِ ُ َوَما َكاَن �هللَّ �هللَّ
�لتوجي���ه ج���اء �سريحا لأهل �لكتاب ؛ قال تع���اىل : )ُقْل َيا �أَْهَل �ْلِكَت���اِب َل َتْغُلو� يِف ِديِنُكْم َغْرَ 
ِبيِل (  )�ملائدة :  لُّو� َعْن �َسَو�ِء �ل�سَّ لُّو� َكِثًر� َو�سَ لُّو� ِمْن َقْبُل َو�أَ�سَ ِبُعو� �أَْهَو�َء َقْوٍم َقْد �سَ قِّ َوَل َتتَّ �حْلَ
77( . فالغل���و خ�الف �لو�سطية ، فاإذ كانت �لو�سطي�ة تعني �لعتد�ل و�لتو�زن يف �لأمور كلها ، 
ف���اإن �لغلو يعني �ل�سقة و�لت�سييق على �لنف�ض باتباع طريق و�حد بعيد� عن �لو�سط ، وو�سطية 
�لإ�س���الم تو�زن بني �لأحكام ، فال غلو وت�سدد ، ول تفلت ول ت�سيب ، فال �إفر�ط ول تفريط يف 
�لإ�س���الم ، وقد �سرب لنا "ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص " �ملث���ل �لعملي يف ذلك مع بع�ض �ل�سحابة �لذين 
�سددو� على �أنف�سهم بحثا عن �ملزيد من �لطاعة ، فقال �أحدهم : �أ�سوم �لدهر كله ول �أفطر ، 
وق���ال �لآخر : �أقوم �لليل كله ول �أنام ، وقال �لثال���ث : ل �أتزوج �لن�ساء . فلما بلغ ذلك "ر�سول 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص "علمن���ا در�سا عميق���ا يف �لو�سطية و�لعتد�ل ، حيث قال علي���ه �ل�سالم: ) �أما و�هلل 
�إين لأخ�ساك���م هلل و�أتقاك���م له ، ولكن���ي �أ�سلي و�أنام ، و�أ�سوم و�أفط���ر ، و�أتزوج �لن�ساء ، فمن 
رغ���ب عن �سنتي فلي�ض من���ي ( )�سحيح �لبخاري �لنكاح )4776 ( ، حي���ث �إن ذلك بعيد عن 
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روح �لإ�س���الم ومبادئ���ه �لتي بنيت عل���ى �لتي�سر وعدم �لتنفر  وما خ���ر ر�سول �هلل �سل �هلل 
عليه و�سلم بني �أمرين �إل �ختار �أي�سرهما ما مل يكن فيه �إثم �أو قطيعة رحم ، وقد قال �سبحانه 
َرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم  ُ ِلَيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َولِكْن ُيِريُد ِلُيَطهِّ وتعاىل : ) َما ُيِريُد �هللَّ
يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة �أَِبيُكْم  تَ�سْكُ���رُونَ (  )�ملائ���دة : 6( ، وق�ال جل �ساأنه : ) َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف �لدِّ
�ُس���وُل �َسِهيًد� َعَلْيُكْم َوَتُكوُنو� �ُسَهَد�َء  اُكُم �مْلُ�ْسِلِمنَي ِمْن َقْبُل َويِف هَذ� ِلَيُكوَن �لرَّ �إِْبَر�ِهي���َم ُهَو �َسمَّ
ُ ِبُكُم �ْلُي�ْسَر َوَل ُيِري���ُد ِبُكُم �ْلُع�ْسَر  ا�ِض (  )�حل���ج : 78( ، وق�ال �سبحانه : )ُيِري���ُد �هللَّ َعَل���ى �لنَّ
َ َعَلى َما َهَد�ُكْم َوَلَعلَُّكْم َت�ْسُك���ُروَن(  )�لبقرة : 185( . وو�سطية  و� �هللَّ ُ َة َوِلُتَك���رِّ َوِلُتْكِمُل���و� �ْلِعدَّ
�لإ�س���الم حت�سني للمجتمع من �لإفر�ز�ت �لتي ميكن �أن توجد ب�سبب �لت�سييق من �ملتطرف�ني 
�ل���ذي يعتمدون على نظرة �سيقة للكون وللحياة ، وينطلقون منها �إىل تخطئة كل ر�أي خمالف 
لهم با�سم �لدين ، ويدينون كل فكر خمالف لفكرهم با�سم �لدين ، �لأمر �لذي ينتهي بهم �إىل 
تكفر �لنا�ض ، بل و�لنيل من �أعر��ض �لعلماء ، وو�سمهم ب�سفات غر لئقة ، فالغلو يف �لدين 

باب �إىل �لتطرف �لذي يقود �إىل �لعنف و�ل�سعي �إىل �إلز�م �ملخالف ر�أيه بالقوة .

7- عل� مكانة النف�ص يف الإ�سالم :
�إن �لإ�س���الم ق���د ك�رم �ب���ن �آدم و�أنزل���ه منزلة رف�يعة مب���ا حباه �هلل من طاق����ات عقلية 
ونف�سي���ة ، ومب���ا �أعطاه من قو�م جميل و�سورة ح�سنة ل مياثله فيها �أحد من خلق �هلل �سبحانه 

وتعاىل على وجه �لأر�ض .

�إن �لإن�س���ان هو �لكائ���ن �ملف�سل �لذي كتب �هلل له �أن يتبو�أ �ل�سد�رة و�ملكانة �لرفيعة بني 
ْمَنا َبِني �آَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف �ْلَرِّ َو�ْلَبْحِر  �خلليقة و�لكائنات جميعا ، قال �هلل تعاىل : )َوَلَقْد َكرَّ

ياًل (  )�لإ�سر�ء : 70( . ْن َخَلْقَنا َتْف�سِ ْلَناُهْم َعَلىَكِثٍر مِمَّ َباِت َوَف�سَّ يِّ َوَرَزْقَناُهْم ِمَن �لطَّ

يق���ول �لفخر �لر�زي يف تعليقه على �لآية : " ف�النف�ض �لإن�سانية �أ�سرف �لنفو�ض �ملوجودة 
يف �لعامل �ل�سفلي ، وبدنه �أ�سرف �لأج�سام �ملوجودة يف �لعامل �ل�سفلي " .

8- حترمي قتل النف�ص :
ح���رم �لإ�سالم قتل �لنف����ض و�سفك �لدم �ملع�سوم ، وجعل ذلك م���ن كبائر �لذنوب ؛ قال 
ِه �ُسْلَطاًنا  قِّ َوَمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِّ ُ �إِلَّ ِباحْلَ َم �هللَّ ْف�َض �لَِّتي َحرَّ تعاىل : )  َوَل َتْقُتُلو� �لنَّ
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وًر�( ُه َكاَن َمْن�سُ َفاَل ُي�ْسِرْف يِف �ْلَقْتِل �إِنَّ

النتائج والت��سيات: 
 ت��سلت هذه الدرا�سة اإىل جمم�عة من النتائج اأهمها: 

 �لإ�س���الم دين �ملحب���ة و�لتعاون و�لت�سامح و�لتاآخي يدع���و �إىل �ل�سماحة و�لعتد�ل ، . 1
وينهى عن �لعدو�ن و �لتطرف و�لإرهاب . 

 ي�سهم �خلط���اب �لديني يف �أ�س�سه �ملختلفة يف بناء �ل�سخ�سية �لإن�سانية، من خالل . 2
تربي���ة �لدو�فع باإ�سباعها وتهذيبها، وتنمية جو�ن���ب �ل�سخ�سية �لفكرية، و�لنف�سية، 
و�لجتماعي���ة، وطبعه���ا بال�سف���ات �لتي حتف���ظ �سوء�ه���ا و�تز�نها و تق���ومي �سلوك 

�لإن�سان.

توجي���ه �خلط���اب �لدين���ي �لو�عي و�ملوح���د لكافة فئ���ات �ملجتمع عن طري���ق قنو�ت . 3
�لت�س���ال �ملختلفة �سو�ء �سمعي���ة �أو ب�سرية �أو مكتوبة، وتقدمي �حلجة و�لرهان من 
�لق���ر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية �ل�سريفة و�سرة �ل�سلف �ل�سالح، و�سّد �لثغر�ت �أمام 
�لفئ���ات �ل�سالة من خ���الل بيان بطالن �لفتاوى �ملو�سوع���ة و�ملن�سوبة لالإ�سالم وهو 

منها بر�ء.

على �لعلماء �أن يبذلو� جهدهم لتح�سني �ل�سباب �مل�سلم بالفكر �لإ�سالمي �ل�سحيح . 4
، وحمايته من �لأفكار �ل�سالة �لهد�مة، عر غر�ض مبادئ �لإ�سالم �ملعتدل �لو�سط، 
ليك���ون �ل�سباب عن�سر بناء ل تخريب و�عتد�ل ل غل���و ، في�ساوو� �ل�سفوف وي�سّدو� 

�لفرج. 
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در��سة �ملقدمة يف �ملوؤمتر �لعاملي عن موقف �لإ�سالم من �لإرهاب �لذي عقد يف جامعة 

�لأمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية ،)1425ه�(.
�لإره���اب �ل���دويل وفق���ًا لقو�ع���د �لقو�عد �لن���ون �لدويل �لع���ام ، حلمي ، نبي���ل �أحمد . 12

،�لقاهرة د�ر �لنه�سة �لعربية ،)1988(. 
عل���م �لجتماع ومد�ر�س���ة.) د . ط (، �خل�ساب ، م�سطفى �ملوؤ�س�س���ة  �مل�سرية �لعامة . 13

للتاأليف و�لن�سر،)1967م(،  ، وز�رة �لثقافة.
 �لإرهاب بني �لتجرمي و�مل�سروعية، خليل، �إمام ح�سانني )2001( د�ر م�سر �ملحرو�سة.. 14
 جه���ود علماء �ململكة �لعربية �ل�سعودية ملكافحة �لإره���اب، ر�نيا حممد عزيز نظمي ، . 15

بح���ث مقدم ملوؤمتر �لره���اب بني تطرف �لفكر وفكر �لتط���رف، �جلامعة �ل�سالمية-
)1430ه�(�ملدينة �ملنورة.

 .61http://www. ،�أ�سباب �لرهاب و�لعنف و�لتطرف �ل�سدلن، �سالح بن غامن،،1429ه� 
      islamhouse.com/p/11685

 ع���ن �لإرهاب و�لإرهابيني، �ل�سلطان، عبد �هلل بن عبد �ملح�سن ،�لريا�ض،) 2003 (، . 17
موؤ�س�سة �جلري�سي للتوزيع و�لإعالن. 

 �لإع���الم �لإ�سالم���ي - �ملنه���ج. �ل�سنقيطي، حممد �ساد�ت���ي ) 1998 (، �لريا�ض: د�ر . 18
عامل �لكتب. 

 دور �لرتبي���ة �لإ�سالمي���ة يف �لإره���اب، �لظاهري، خالد بن �سالح ب���ن ناه�ض، ر�سالة . 19
دكتور�ه من�سورة. �لريا�ض ) 2002 (، د�ر عامل �لكتب. 
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�ل�سم���ات �ملن�سودة يف �خلط���اب �لرتبوي �لإ�سالمي، عبد�حللي���م، �أحمد عبد �ملهدي ، . 20
�إ�سالمية �ملعرفة، )2002م(�لعدد 29.

ة �ملعا�سرة . 21 يني �لإ�سالم���ي يف ظلِّ �لتَّحدي���ات �لعامليَّ ���ة للخطاب �لدِّ �ملتطلب���ات �لرتبويَّ
، عب���د �لرحي���م حمم���د، �إ�سالم حممود ع���ز �لدين  .ر�سال���ة ماج�ستر غ���ر من�سورة 

،)2003م( جامعة �سوهاج :�لقاهرة .
�إحياء علوم �لدين ، �لغز�يل ، حممد ،. ط1 ، د�ر �لهادي للطباعة )1992م(: بروت .. 22

 مع���امل خطة حماربة �لإره���اب يف بيان هيئة كبار �لعلم���اء ،�لقويعي، �سعد  ، مقال يف 32. 
02- http://www.al-jazirah.com/2014/20141002/ar9.htm  ، جريدة �جلزيرة

10-2014

 و�سائ���ل �لإقن���اع و�لتاأثر يف �خلط���اب �لديني يف �سوء �لقر�آن �لك���رمي و�ل�سنة �لنبوية 42. 
،�لكلح���وت ، عدنان حممود حممد )2010م(، ،كلية �لآد�ب،  وز�رة �لأوقاف و�ل�سوؤون 

�لدينية ، �لقد�ض- فل�سطني
 م�سكلة �لغلو يف �لدين يف �لع�سر �حلا�سر. �للويحق، عبد �لرحمن بن معال )1998م(، . 25

�جلزء �لثاين. �لريا�ض: جامعة �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية. 
 �خلطاب �لإ�سالمي �حل�ساري ، ملكاوي، فتحي )1980م(، جملة �أفكار، عدد 1242، . 26

�ض32.
 �سل���وك �لإن�س���ان بني �جلرمي���ة �لعدو�ن �لإره���اب ،من�سور، �سيد �أحم���د و�ل�سربيني، . 27

زكريا �أحمد ) 2003(. �لقاهرة: د�ر �لفكر �لعربي. 
�لرتبي���ة �لإ�سالمية ودوره���ا يف مكافحة �جلرمية ،ياجلن، مق���د�د ) 1987 (. مطابع . 28

�لفرزدق �لتجارية. 
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 الأ�ستاذ الدكت�ر عبد الرحمن ب�كيلي
• من مو�ليد 1 يونيو 1966 �حلاجب باملغرب	
• �أ�ستاذ �لتعليم �لعايل موؤهل للعلوم �ل�سرعية مبركز تكوين �لأ�ساتذة )�ملركز �جلهوي ملهن 	

�لرتبية و�لتكوين( مبدينة مكنا�ض
• دكتور�ه يف �لدر��سات �لإ�سالمية تخ�س�ض �لقر�آن و�حلديث وعلومهما	
• باحث يف موؤ�س�سة �لبحوث و�لدر��سات �لعلمية )مبدع( بفا�ض	
• �أ�ستاذ �سابق ملادة �لريا�سيات	
• �أ�ست���اذ �سابق بالثان���وي �لتاأهيلي ومكلف بالإر�س���اد �لرتبوي لأ�ست���اذة �لثانوي �لإعد�دي 	

و�لثانوي �لتاأهيلي.
• �لأمريكي���ة	 �ملتح���دة  بالولي���ات  ببو�سط���ن  )�له���دى(  ملرك���ز  �لفقه���ي   �مل�ست�س���ار 

رئي����ض ر�بطة �لإمام ور�ض خلدمة �لق���ر�آن �لكرمي باحلاجب و�مل�س���رف �لعام على معهد 
�لإمام ور�ض للتعليم �لعتيق.

• خطيب جمعة مب�سجد �لرحمة باحلاجب وو�عظ باحلاجب ومكنا�ض	
•  موؤط���ر تاب���ع ل���وز�رة �لأوق���اف و�ل�س���وؤون �لإ�سالمي���ة يف �إط���ار برنام���ج ميث���اق �لعلماء	

م�س���ارك يف عدة ملتقيات علمية وتربوية ودعوية وتكويني���ة باملغرب و�أوربا و�أمريكا ومكة 
�ملكرمة و�ملدينة �ملنورة م�سارك يف عدة بر�مج تلفزية بقنو�ت مغربية ودولية م�سارك يف 

عدة بر�مج �إذ�عية ن�سرت له جملة من �لر�سائل منها:
 -مفهوم �جلهاد يف �لقر�آن و�حلديث، در��سة م�سطلحية وتف�سر مو�سوعي. 	

• خطب منرية يف �لأ�سرة و�لرتبية �لأ�سا�ض يف �لدعوة و�خلطابة �لطبعة �لأوىل.	
• طريق���ك �إىل �لفردو����ض �لطبع���ة �لأوىل و�لثاني���ة م���ع نب���ي �لرحم���ة بالعربية 	

و�لفرن�سية
 �ملنهج �ل�سديد يف حفظ �لقر�آن �ملجيد 	

• ورقات يف �لعالقة بني �مل�سلمني وغرهم.	





1053

 الأ�صتاذ الدكتور عبد الرحمن بوكيلياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

اجلهاد يف القراآن الكرمي: 
نظرات يف املقا�سد والعلل

األستاذ الدكتور عبد الرحمن بوكيلي
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املقدمة
�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�سالة و�ل�سالم على حبيبنا حممد �ملبعوث رحمة للعاملني وعلى 

�آله و�سحبه �أجمعني وعلى من تبعهم باإح�سان وعمل �سالح �إىل يوم �لدين. ثم �أما بعد،

دو�ف���ع �لبحث: تكمن خلف �ختيار هذ� �لبحث دو�فع متعددة ميكن �إجمالها يف �لعنا�سر 
�لآتية:

�لأول: �ملج���ال �لرح���ب �ل���ذي �سغل���ه �حلديث عن �جله���اد يف �لقر�آن �لك���رمي و�حلديث 
�ل�سري���ف، �سو�ء على م�ست���وى �لتاأ�سي�ض �لنظري �أو �ملتابعة �مليد�ني���ة. مما ي�ستدعي �هتماما 

ينا�سب ذلك �لهتمام. 

�لث���اين: �حلاجة �إىل در��س���ة علمية ملفهوم �جلهاد، جتلي حقيقته، وتبني مفهومه كما هو 
يف �لقر�آن �لكرمي و�حلديث �ل�سريف، مما يوؤ�س�ض للفهم �ل�سليم و�ملمار�سة �لر��سدة، يف زمن 
ه���ت فيه تعاليم �لإ�س���الم بتحريف �لغالني  ��سطرب���ت فيه �ملفاهيم وزل���ت فيه �لأقد�م، و�ُسوِّ

و�نتحال �ملبطلني وتاأويل �جلاهلني.

�لثال���ث: �لناظر يف و�قع �أمتنا �ليوم ليلحظ دومنا عناء حجم �لت�سويه �لذي م�ض �جلهاد 
مفهوما وق�سايا مما �نعك�ض �سلبا على �سورة �لإ�سالم و�مل�سلمني. ولعل �أبرز ما دخله �لت�سويه 
به���ذ� �خل�سو�ض م���ا يتعلق مبقا�سد �جلهاد و�لأغر��ض �لعظيمة �لت���ي �سرع لأجلها، ثم �لعلل 

�لتي عليها مد�ر �جلهاد يف بعده �لقتايل.

حمتوى �لبحث: لأجل ذلك جاء هذ� �لبحث مكونا من ف�سول ثالثة.

�لف�س���ل �لأول: ف�س���ل متهيدي �أ�سا�ض يف حتديد مفهوم �جله���اد، جاء مكونا من مبحثني. 
�لأول يف ورود م���ادة �جله���اد يف �لق���ر�آن �لكرمي، �لث���اين: يف حتديد مفهوم �جله���اد يف �لقر�آن 
�لكرمي. �أما �لف�سل �لثاين: ففي مقا�سد �جلهاد يف �لقر�آن و�حلديث وفق ما نطقت به �لن�سو�ض 
وما عمل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص على تنزيله. وخ�س�ض �لف�سل �لثالث لعلل �جلهاد يف بعده �لقتايل )�لقتال 

يف �سبيل �هلل( مما مييط �للثام عن علل نفي�سة حاكمة �سابطة.
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     �ملنه���ج �ملعتم���د: �أم���ا �ملنهج �ملعتم���د فهو منه���ج �لدر��سات �مل�سطلحي���ة يف خطوطه 
�لعري�سة ومفا�سله �لكرى وفق ما ياأتي:

      �أول: �لإح�س���اء. وذل���ك بغي���ة �لنجاة من مهالك �لعفوية و�لعث���ور. فتم �إح�ساء وتتبع 
جميع �لن�سو�ض �لقر�آنية �لتي وردت فيها مادة )�جلهاد( حيثما وردت وكيفما وردت)1(.

      ثاني���ا: �لت�سني���ف. ث���م �سنفت �ملادة �لقر�آنية ت�سنيفات متع���ددة، مما يفيد يف تبني 
مفهوم �مل�سطلح، ور�سد تطوره �لدليل، و�لوقوف على جملة من دللته. 

      ثالث���ا: �لدر��سة �ملعجمي���ة. در�ست مادة )�جلهاد( يف �ملعاجم �للغوية ق�سد �لإحاطة 
مب���د�ر ��ستعمالتها، و�لوقوف على ماأخذها. ول �سيما يف "�ل�سحاح" للجوهري و"�ملقايي�ض" 
لبن فار�ض و"�أ�سا�ض �لبالغة" للزخم�سري و"ل�سان �لعرب" لبن منظور.  كما متت �لدر��سة 
يف �ملعاج���م �ل�سطالحية، وخ�سو�سا يف "�ملفرد�ت" للر�غ���ب و"�لنهاية يف غريب �حلديث" 
لب���ن �لأثر و"�لتعريفات" للجرج���اين و"�لكليات" للكفوي، ق�سد �لوق���وف على ما عرف به 
م�سطل���ح �جلهاد فيها. ر�بع���ا: �لدر��سة �لن�سية. در�ست ن�سو�ض �مل���ادة، ن�سا ن�سا، در��سة 
و�سفي���ة، تفي���د يف تبني �مل�سطلح ويف "��ستخال�ض كل ما ي�سهم يف جتلية مفهومه، من �سفات 
وعالق���ات و�سمائ���م، وغر ذلك.")2( معتم���د� على كل ما يعني يف بيان ذل���ك بدء� بالتفا�سر 

ف�سروح �لأحاديث، فغرها من كتب �لفقه و�ل�سر و�لغزو�ت....

      خام�سا: �لدر��سة �ملفهومية)3(. بعد در��سة �لنتائج �مل�ستخل�سة من ن�سو�ض �مل�سطلح، 
و�ملقارن���ة بينها، �سنفت ت�سنيف���ا مفهوميا يجلي خال�سة �لت�سور ملفه���وم �جلهاد يف �لقر�آن 

و�حلديث، ويف�سح �ملجال لتناول �لق�سايا �ملرتبطة به.

كما ت �إح�ساء �لن�سو�ض �حلديثية �ملرفوعة �ل�سحيحة �لتي وردت فيها مادة )جهد( يف �لكتب �لت�سعة )�سحيح   )1(
�لبخ���اري، و�سحيح م�سلم، وجامع �لرتمذي، و�سنن �أبي د�ود و�لن�سائي و�بن ماجة، وم�سند �لإمام �أحمد، وم�سند 

�لد�رمي، وموطاأ مالك.(
)2(  نظر�ت يف منهج �لدر��سة �مل�سطلحية �ض 8 .

"ويف�س���د بها در��سة �لنتائج �لتي فهمت و��ستخل�ست م���ن ن�سو�ض �مل�سطلح وما يت�سل به، وت�سنيفها ت�سنيفا   )3(
مفهوميا يجلي خال�سة �لت�سور �مل�ستفاد ملفهوم �مل�سطلح �ملدرو�ض يف �ملنت �ملدرو�ض.")نظر�ت يف منهج �لدر��سة 

�مل�سطلحية �ض8(
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الفصل األول
مفهوم الجهاد يف القرآن الكريم.

المبحث األول

 ورود اجلهاد يف القراآن الكرمي.

     وردت م���ادة )جه���د( يف �لقر�آن �ملكي �إحدى ع�سرة مرة، وذل���ك يف �ل�سور �لآتية وفق 
ترتيب �لنزول)1(. "�لفرقان52 ثم فاطر42 ثم �لأنعام110 ثم لقمان14 ثم �لنحل38. 110 ثم 
�لعنكبوت5. 7. 69.  �أما يف �لقر�آن �ملدين، فقد وردت ثالثني مرة يف �ل�سور �لآتية: �لبقرة216، 
�لأنف���ال73- 75- 76، �آل عمر�ن142، �ملمتحن���ة1، �لن�ساء94، حممد32، �لنور51، �حلج76، 
�حلجر�ت15، �لتحرمي 9، �ل�سف11، �ملائدة37 – 55- 56، �لتوبة 16- 19- 20- 24- 41- 

.89 -87 -82 -81 -80 -44

    م���ن خ���الل تتب���ع �لآيات �لكرمية م���و�رد �لورود ميك���ن ت�سجيل جملة م���ن �مل�ستفاد�ت 
�لنفي�سة �ملمهدة لبيان مفهوم �جلهاد وخ�سائ�سه وق�ساياه، وعلى ر�أ�سها:

     �لأوىل: حج���م �ل���ورود د�ّل على �ملنزلة؟ �إن ورود م�سطلح ما يف �لقر�آن �لكرمي مرة �أو 
مرتني، كم�سطلح �ل�سورى)2(، دللة بينة على كونه حامال ملفهوم �أ�سا�ض يف حياة �لأمة. فكيف 
�إذ� ورد و�حد� و�أربعني مرة، كما هو �ساأن م�سطلح �جلهاد؟ فمفهوم �جلهاد من �ملفاهيم �لتي 
حر����ض �لقر�آن �لكرمي على �إير�ده���ا وبيانها، مما يدل على حجم���ه �ملتميز يف ن�سق �ملفاهيم 

�لقر�آنية.

�لرتتيب �لذي �عتمده �لزرك�سي يف برهانه. )�أنظر �لرهان ج1 �ض 139 . 140 (  )1(
ورد يف �لقر�آن �لكرمي على م�ستوى �جلذر ثالث مر�ت .  )2(
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ُدْن َحِكيٍم َخِبٍر))1(، فما من  َل���ْت ِمن لَّ     �إن �لق���ر�آن �لك���رمي )ِكَتاٌب �ْحِكَمت �آَياُتُه ُثمَّ ُف�سِّ
م�سطل���ح ورد في���ه �إل ملق�سد �لتمكني لدللته. ف���اإذ� تكرر كان ذلك �إمعان���ا يف بيان �أهميته، 

وحر�سا على تنزليه ومتثله.

    �لثاني���ة: م�سق���ط ر�أ�ض �جله���اد يف �لقر�آن �لكرمي: �إن مي���الد م�سطلح �جلهاد كان يف 
�سورة �لفرقان على �سيغة فعل �لأمر، وذلك يف قوله تعاىل: (فال تِطع �لكافرين َوَجاِهْدُهْم ِبِه 

ِجَهاًد� َكِبًر�.))2( 

ف���اإذ� كان �مل�سرك���ون، كما ت�سفهم �ل�س���ورة، قد �جتهدو� يف �لتكذي���ب وبالغو� يف �لعناد 
وطعنو� يف �لر�سول و�لكتاب �لذي جاء به، �أقوى مما كان، و�أ�سرح من ذي قبل)3(. فقد �حتدت 
�ملو�جهة وعُظم �لعناد من كفر �إىل )ُكُفور( �إىل )ُنفور(… فاإنه مل يعد منا�سبا �إلَّ مو�جهتهم 
بجد �أكر، وبحجج ل يقف يف وجهها �سبهة، وب�سر على ذلك كما �سر مو�سى ونوح وغرهم 
م���ن �لأنبياء. فعر �لقر�آن عن هذ� �ملر�د من �لر�سول �لكرمي ملسو هيلع هللا ىلص و�أ�سحابه مب�سطلح جديد 
هو )�جلهاد بالقر�آن(. فالأحو�ل �ملحيطة مبيالد م�سطلح �جلهاد كافية للدللة على �رتباطه 

�لأ�سلي بالدعوة �إىل �هلل تعاىل.

�لثالث���ة: �جله���اد وليد �ملرحلة �ملكي���ة: �إن �جلهاد مل يكن وليد �ملرحل���ة �ملدنية، و�إمنا هو 
ر��سخ لفظا ومعنى يف �لقر�آن �ملكي. فاملرحلة �ملكية و�إن مل تكن مرحلة قتال قطعا، فقد كانت 
مرحل���ة جهاد يقينا. فقد �أمر فيه���ا باجلهاد قائال: (َوَجاِهْدُهْم ب�ِِه ِجه����اًد� َكِبًر�.))4(، و�أثنى 
ُهْم �ُسُبَلَنا...))5(. فن�ستخل�ض بالقطع �أن  على �ملجاهدين قائ���ال: (َو�لَِّذيَن َجاَهُدو� ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ

�جلهاد لي�ض هو �لقتال فح�سب. 

�لر�بع���ة: �جله���اد بني �لإط���الق و�لتقييد �ملالح���ظ �أن لفظ �جلهاد يف �لق���ر�آن �ملكي ما 

هود 1.  )1(
�لفرقان 52 .  )2(

�أنظر �سورة �لفرقان 4 . 5 . 50. 51. 52  )3(
�لفرقان 52 .  )4(

�لعنكبوت 69 .  )5(



1059

 الأ�صتاذ الدكتور عبد الرحمن بوكيلياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

ورد م�سموم���ا �إل �إىل �لق���ر�آن �لكرمي )... وجاهدهم به جه���اد� كبر�(، �أو �إىل ��سم �جلاللة 
)و�لذي���ن جاه���دو� فين���ا(، يف حني مل يرد مقرتن���ا بال�سميمة )يف �سبي���ل �هلل( �إل يف �لقر�آن 
�مل���دين... ويف ذلكم �إ�سارة �إىل ما دعا �إليه رب �لعزة �سبحانه من �جلهاد �لعام يف طاعة �هلل 
تع���اىل، حمال للنف�ض على مر�د �هلل �سبحانه، ثم بذل للجهد يف تبليغ كالمه �سبحانه و�لدعوة 
�إلي���ه. ثم تطور �ملفهوم و�ت�سعت دللته ليت�سم���ن بذل �لنف�ض و�ملال لإعالء كلمة �هلل �سبحانه، 

وهو ما دلت عليه �ل�سميمة �ملدنية )�جلهاد يف �سبيل �هلل(      
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المبحث الثاني

حتديد مفه�م اجلهاد يف القراآن الكرمي.

المطلب األول: في المعاجم اللغ�وية.

     �ملتتب���ع ملختلف ��ستعمالت مادة )�جليم و�له���اء و�لد�ل( يف �للغة يجدها منبثقة عن 
��ستعم���ال ح�سي متعلق باإتع���اب �لد�بة وحملها على �مل�ساق. ففي ل�س���ان �لعرب: "وَجَهَد د�بته 

َجْهدً� و�أَْجَهَدها بلغ َجْهدها وحمل عليها يف �ل�سر فوق طاقتها.")1(

�أم���ا �لأ�س���ل، فالناظ���ر يف �ملعاج���م �للغوية)2( ي�ستخل����ض �أن ما تركب م���ن )ج . ه� . د( 
ي���دور على �أ�سل و�حد هو: َب��ْذُل �لُو�ْس����ع. قال �جلوهري: "�ل�َجْهُد و�ل�ُجْهُد: �لطاق�ُة. وقرئ: (
و�لذين ل َيِجُدون �إل َجْهَدُهْم))3(، و(ُجْهَدُهْم) قال �لفر�ء: �ل�ُجْهُد -بال�سم- �لطاقُة، و�ل�َجْهُد 
ُة.  - بالفت����ح- من قولك: �ْجَه���ْد َجْهَدَك ف�ي هذ� �لأم���ر، �أي �أبُلْغ غايتك... و�ل�َجْه���ُد: �ل�م�سقَّ
يق���ال: َجَه���َد د�بته و�أَْجَهَدَها، �إذ� حمل عل�يها ف�ي �ل�سر ف���وق طاقتها. وَجَهَد �لرجُل ف�ي كذ�، 

�أي َجدَّ ف�يه وبالغ.")4( 

وعليه فاجِلهاُد يف �للغة من َجاَهَد ُيَجاِهُد ِجهاد� وجُماَهَدة)5(. وزيادة �لألف يف )جاَهَد( 
�قت�س���ت زيادة يف معنى )َجَهَد(، وذل���ك لأن �لزيادة يف �ملبنى تدل على �لزيادة يف �ملعنى)6(. 

بناء على هذ�، وعلى كون �أ�سل ما تركب من )ج ه د( بذل �لو�سع، فاإن �جلهاد يف �للغة هو:

ل�سان �لعرب مادة )جهد(.  )1(
�أنظر: مقايي�ض �للغة وخمتار �ل�سحاح و�أ�سا�ض �لبالغة ول�سان �لعرب و�لقامو�ض �ملحيط وغرها / مادة )جهد(.  )2(

�لتوبة 79.  )3(
�ل�سحاح مادة )جهد(.  )4(

�ل�سحاح للجوهري مادة )جهد( ول�سان �لعرب مادة )جهد(.  )5(
ق���ال �ب���ن جني: "ف���اإذ� كانت �لألف���اظ �أدلة �ملعاين ث���م زيد فيها �س���يء، �أوجب���ت �لق�سمة له زي���ادة �ملعنى به."   )6(

�خل�سائ�ض ج 3 �ض 268
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بذل �لُو�ْسِع و�إْفر�ُغ �لطاقة يف طلب �ملق�سود.

      ملح�ظ��ة: ت���د�ول �لع���رب قدمي���ا �لكثر من �ل�سي���غ �مل�ستقة من م���ادة )جهد(، �إل 
�أن )�جِله���اد( بهذ� �لرتكي���ب ما تد�ولوه �إل بعد نزول �لقر�آن �لك���رمي، ح�سب ما �طلعت عليه 
م���ن ن�سو�سهم �لقدمية. وعليه فم�سطلح )�جِلهاد بك�س���ر �جليم(، و�إن كان من حيث جذره 
�للغ���وي �أ�سيال يف ل�سان �لعرب، فاإنه من حي���ث �ملبنى ��ستعمال قر�آين ونبوي بامتياز، ما كان 
ماألوف���ا ول مت���د�ول من قب���ل. ولعل �ل�سر يف ذلك يكم���ن يف حر�ض �لق���ر�آن �لكرمي على قطع 
�ل�سلة بكل ما �عتادوه من �لقتال و�لغار�ت و�حلروب، وتقدمي منط �آخر يختلف دو�فع وغايات 

و�آد�با عن كل ما �ألفوه.

المطلب الثاني: تحديد التعريف.

      �إن تتب���ع خمتل���ف وج���وه ورود مادة )جه���د( يف �لقر�آن �لك���رمي، ويف �حلديث �لنبوي 
ن م���ن �خللو�ض �إىل تعريف للجهاد  �ل�سري���ف، �سحيحه وح�سنه، �لو�رد يف �لكتب �لت�سعة، مكَّ
جام���ع لكل �سمات���ه ودللته كما يلي: �جلهاد هو ب�َ�ْذل �لُو�ْس������ِع لن�س��رة دين �هلل تعاىل، َتَعلُّما 
وَتْعِليم���ا لالإ�سالم وعمال به ودعوة �إليه، ودفعا لل�ساّدين عنه �ملعتدين على �أهله، على �لن��حو 

�لذي �أم���ر به �هلل �سبحانه.

     فمن َثّم كان مفه�م اجلهاد يف القراآن واحلديث ينبني على خم�سة عنا�سر:
�لأول: بذل �لو�سع. لأنه �أ�سل مادة )جهد( يف �للغة، ومن هذ� �لأ�سل �أخذ �جلهاد وعليه 
تاأ�س����ض. و�عتبار� لعظم هذ� �لعن�سر، كان �أك���رث �لعنا�سر ح�سور� عند �ملعجميني، ويف كالم 
�ملف�سرين و�ملحدثني عن �جلهاد... من ذلك ما ورد عند �بن كثر يف تف�سره: "َبذلو� ُمَهجهم 
ونفائ����ض �أمو�لهم يف طاعة �هلل ور�سو�نه.")1( وعند �لط���ري: ��ستفر�غ �لطاقة يف.)2(، وعند 
�لزخم�سري: حتمل �مل�ساق �لعظام وبذل �لأمو�ل و�لأرو�ح يف �سبيل �هلل)3(، وعند �بن عا�سور: 

تف�سر �لقر�آن �لعظيم ج 4 �ض 220.  )1(
جامع �لبيان ج 5 �ض 227  )2(

�لك�ساف ج2 �ض 286  )3(
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منتهى �لطاقة)1(، وعند �بن حجر: بذل �جلهد...)2(.

�لثاين: لن�سرة دين �هلل تعاىل. وذلك لأن �هلل �سبحانه ميز �جلهاد بهذ� �ملق�سد �لأوحد 
ُهْم  �لرئي�ض وهو كونه )يف �هلل( و)يف �سبيل �هلل(، فقال �سبحانه: (َو�لَِّذيَن َجاَهُدو� ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ
َ مَلََع �مْلُْح�ِسِننَي))3(، وقال جل جالله: (وَجاِهدو� يف �هلل َحقَّ ِجهاِده))4(. فاجلهاد  �ُسُبَلَن���ا َو�إِنَّ �هللَّ
�مل���ر�د، �لذي ينتج عنه ما ذكر من �لهد�ية، ما كان يف حق �هلل ومن �أجله ولوجهه خال�سا)5(، 
وبغر����ض �إع���الء كلمته. وبهذ� خرج من �جلهاد كل عمل يق�سد ب���ه �إىل دنيا �أو جاه �أو غلبة �أو 
ع�سبية، قبلية �أو حزبية، �أو ما �سابه… فهو بذل �جُلهد لن�سرة دين �هلل تعاىل على م�ستوى 
�لنف����ض و�لأ�سرة و�ملجتمع و�لدولة و�لأم���ة و�لعامل، وهو بذل �جلهد لن�سرة دين �هلل تعاىل يف 
جم���الت �حلياة كلها، �س���و�ء كانت علمية �أو تربوي���ة �أو �إعالمية �أو �سيا�سي���ة �أو �جتماعية، �أو 

مدنية �أو ع�سكرية…

�لثالث: َتَعلُّما وَتْعِليما لالإ�سالم وعمال به ودعوة �إليه. �أ�سل ذلك ما دعا �إليه �حلق �سبحانه 
وتع���اىل من �جلهاد يف مك���ة �ملكرمة من مثل قوله تع���اىل: (َفال ُتِطع �ْلَكاِفِري���َن َوَجاِهْدُهْم ِبِه 
ِجَه���اًد� َكِبًر�.))6( �أي بالق���ر�آن وذلك ببذل �ل�ُج�هد يف �لعمل ب���ه وتبليغه، قال �لفخر �لر�زي: 
"�مل���ر�د ب���ذل �جُلْه���د يف �لأد�ء و�لدعاء.")7(، وقال �ب���ن �لقيم: "فهذه �س���ورة مكية �أمر فيها 

بجهاد �لكفار باحلجة و�لبيان وتبليغ �لقر�آن.")8( 

َ مَلَ���َع �مْلُْح�ِسِننَي.))9( فالآية  ُهْم �ُسُبَلَنا َو�إِنَّ �هللَّ وقول���ه تع���اىل: (َو�لَِّذيَن َجاَهُدو� ِفيَن���ا َلَنْهِدَينَّ
مكية، فما ذكر فيها من �جلهاد ين�سرف �أ�سا�سا �إىل غر �لقتال، وير�د به �لجتهاد يف �لعلم 

�لتحرير و�لتنوير ج 19 �ض 53  )1(
فتح �لباري ج 6 �ض 77  )2(

�لعنكبوت 69.  )3(
�حلج 76.  )4(

�أنظر �لك�ساف ج 2 �ض 286 و ج 3 �ض 168. 169 .  )5(
�لفرقان 52 .  )6(

مفاتيح �لغيب ج 24 �ض 87  )7(
ز�د �ملعاد ج 3 �ض 5 .  )8(

�لعنكبوت 69.  )9(
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و�لعم���ل و�لدعوة و�لبالغ �ملبني. وعلى هذ� د�رت �أق���و�ل �ملف�سرين. قال �بن عبا�ض ر�سي �هلل 
عنه يف تف�سر �لآية: "هي يف �لذين يعملون مبا يعلمون.")1(، وقال �أبو �سليمان �لد�ر�ين: "لي�ض 
�جله���اد يف �لآي���ة قتال �لكفار فقط بل هو ن�س���رة �لدين و�لرد على �ملبطل���ني وقمع �لظاملني، 
وعظم���ه �لأمر باملع���روف و�لنهي عن �ملنكر، ومنه جماهدة �لنفو�ض يف طاعة �هلل وهو �جلهاد 
�لأكر.")2(، ون�ض �لفخر �ل�ر�زي على �أن: )�لذين َجاَهُدو� فينا( يف �لآية هم: "�لذين نظرو� 

يف دلئلنا.")3(

فهو جهاد �لتعلم و�لتعليم وبذل �جلهد حلمل �لنف�ض على ما تعلمته من �لهدى ثم ��ستفر�غ 
�لو�س���ع يف �لدع���وة �إىل �هلل وحتقيق �لبالغ �ملبني ب���كل ما هو متاح من �لو�سائ���ل �ل�سلمية، مع 
حتم���ل �مل�ساق و�لإذ�ي���ة يف هذه �ل�سبيل وكف �ليد و�لناأي عن �جلن���وح �إىل �لقوة و�ل�سالح.... 

و�سيتم �لتف�سيل يف هذ� بحول �هلل يف �أنو�ع �جلهاد.

رابعا: ودفعا لل�ساّدين عنه املعتدين على اأهله.
فه���ذ� �لدف���ع يتم باإقام���ة �حلجة عليه���م و�ن�سر�ح �سدوره���م لالإ�سالم، �أو ك���ف �أذ�هم 
وعدو�نه���م على �لدين و�أهل���ه، �أو �إز�لة �سوكتهم و�لق�ساء على خطره���م، �أو قتالهم، وقتلهم، 

و�أ�سرهم، �أو �سرب �جلزية عليهم... على ح�سب �أحو�لهم وو�قعهم مع �لإ�سالم و�أهله.

ه���ذه �ملع���اين جميعها مت�سمن���ة يف �أول �آية �أذن �هلل فيه���ا بالقتال فقال �سبحان���ه: (�أُِذَن 
ْخِرُجو� ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْرِ  ِذيَن �أُ ِرِه���ْم َلَقِديٌر. �لَّ َ َعَلى َن�سْ ُهْم ُظِلُمو�، َو�إِنَّ �هللَّ ِللَِّذي���َن ُيَقاَتُلوَن ِباأَنَّ
َلَو�ٌت  َو�ِمُع َوِبَيٌع َو�سَ ُهْم ِبَبْع�ٍض َلُهدَمْت �سَ ا�َض َبْع�سَ ِ �لنَّ . َوَلْوَل ِدفاع �هللَّ ُ َحقٍّ �إِلَّ �أَْن َيُقوُلو� َربَُّنا �هللَّ

َ َلَقِويٌّ َعِزيٌز.))4( ُره، �إِنَّ �هللَّ ُ َمْن َين�سُ َرنَّ �هللَّ ِ َكِثًر�، َوَلَين�سُ َوَم�َساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها ��ْسُم �هللَّ

فالغر����ض من �جله���اد بو�سوح ه���و �لق�ساء عل���ى �لع���دو�ن وحتقيق كر�م���ة �لإن�سان يف 
�لختيار و�لت�سرف مبا ل ي�سر �لآخرين ول يهدد �أمنهم. قال تعاىل: (َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َل َتُكوَن 

تف�سر �لقر�آن �لعظيم / �بن كثر / ج 3 �ض 423  )1(
�لقرطبي / �جلامع لأحكام �لقر�آن / ج 13 �ض 364 . 365  )2(

مفاتيح �لغيب ج 25 �ض 83   )3(
�حلج 37 . 38  )4(
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ٌر.))1( ا َيْعَمُلوَن َب�سِ َ مِبَ ِ َفاإِن �نَتَهْو� َفاإِنَّ �هللَّ يُن ُكلُُّه هلِلَّ ِفْتَنٌة َوَيُكوَن �لدِّ

      خام�سا: على النح� الذي اأمر به �سبحانه.   
واملراد بذلك اأمران:

�لأول: �أن �هلل �سبحان���ه وتع���اىل �أم���ر باجلهاد. و�لآيات و�لأحادي���ث يف ذلك كثرة منها: 
ِ َحقَّ ِجَهاِدهِ()2(. وقوله: (َوَجاِهُدو� ِباأَْمَو�ِلُكْم َو�أَنُف�ِسُكْم يِف �َسِبيِل  قول���ه تعاىل: (َوَجاِهُدو� يِف �هللَّ

.))3(. وقوله عليه �ل�سالم: (جاِهُدو� �مل�سركني باأمو�لكم و�أنف�سكم و�أل�سنتكم.))4(        ِ �هللَّ

�لث���اين: �أن �لقر�آن �لك���رمي وما ورد عن �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص حدد� �لنح���و �لذي ينبغي �أن يكون 
علي���ه �جلهاد. وذل���ك ب�سن �لأحكام �ل�سابطة و�لتوجيهات �ملنظم���ة للجهاد يف �هلل ويف �سبيل 
�هلل حت���ى يحقق �أغر��سه على م�ستوى �لفرد و�ملجتمع و�لأمة و�لب�سرية جمعاء. ولعل من �أبرز 

هذه �ل�سو�بط ما تعلق مبقا�سده وعلله، و�آد�به و�أخالقه.

�لأنفال 39 .  )1(
�حلج 76.  )2(

�لتوبة 41. وكذلك قوله : َوَجاِهْدُهْم ِبِه ِجَهاًد� َكِبًر�.) �لفرقان 52( وقوله: يا �أيها �لنبيء جاِهد �لكفار و�ملنافقني   )3(
و�غلظ عليهم.) �لتوبة 74(  

�أخرج���ه: �أب���و د�ود يف �سننه / كتاب �جلهاد / رقم 2143. و�لن�سائ���ي يف �سننه / كتاب �جلهاد رقم 3045. 314.   )4(
و�أحم���د يف م�سن���ده / رقم 11798. 12097. 13146. و�حلاك���م / �مل�ستدرك ج 2 �ض91. وقال �سحيح على �سرط 
م�سلم. وكذلك قوله عليه �ل�سالم: ...ثم �إنها َتْخُلُف من بعدهم ُخلوف يقولون ما ل يفعلون، ويفعلون ما ل يوؤمرون. 
فم���ن جاَهَدهم بيده فهو موؤم���ن، ومن جاَهَدهم بل�سانه فهو موؤمن، ومن جاَهده���م بقلبه فهو موؤمن، ولي�ض ور�ء 
ذل���ك من �لإميان حبة خردل.)�أخرجه :م�سلم يف �سحيحه /كتاب �لإميان/رقم 7. و�أحمد يف م�سنده رقم 4148 

)4170 .
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الفصل الثاني
يف مقاصد الجهاد يف القرآن الكريم

ل يخف���ى عل���ى ذي ب�سرة �أن "و�سع �ل�سر�ئع �إمنا ه���و مل�سالح �لعباد يف �لعاجل و�لآجل 
مع���ا.")1(، قال تعاىل: (َوَم���ا �أْر�َسْلناك �إلَّ َرْحَمة للعامَلني))2(. قال �ب���ن �لقيم: "فاإن �هلل �أر�سل 
ر�سله، و�أنزل كتبه، ليقوم �لنا�ض بالق�سط، وهو �لعدل �لذي قامت به �ل�سماو�ت و�لأر�ض. فاإذ� 
ظهرت �أمار�ت �حلق، وقامت �أدلة �لعقل، و�أ�سفر �سبحه باأي طريق كان، فَثّم �سرع �هلل ودينه 

ور�ساه و�أمره.")3( 

ومل���ا كان �جله���اد من �أعظم ما �سرع �هلل تعاىل لعب���اده، كانت �مل�سالح �لتي يحققها �هلل 
تع���اىل به عظيم���ة. فالناظر يف كتاب �هلل و�أحاديث ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص يعلم �أن �أعظم مق�سد يتحقق 
باجلهاد يف �هلل هو �لهد�ية �إىل �سبل �هلل، لذلك جاء تقريره يف �لقر�آن �ملكي يف قوله تعاىل: (
َ مَلََع �مْلُْح�ِسِننَي))4(. ثم ورد �لتاأكيد بعد ذلك على  ُهْم �ُسُبَلَنا، َو�إِنَّ �هللَّ َو�لَِّذيَن َجاَهُدو� ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ
مقا�س���د �أخرى عظيمة مندرجة حتت �ملق�سد �ل�سال���ف وتابعة ل�ه، وهي: تاأمني حرية �لدعوة 

�إىل �هلل، وكف باأ�ض �لذين كفرو�.

�ملو�فقات لل�ساطبي ج 2 �ض 4 .  )1(
�لأنبياء 106 .  )2(

�أعالم �ملوقعني ج 4 �ض 373.  )3(
�لعنكبوت 69 .  )4(
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المبحث األول

الهداية اإىل �سبل اهلل.

الهداية مق�سد الدين الأعظُم:
�إن �هت���د�ء �خلل���ق �إىل �سبل �هلل �ملوؤدية �إىل مر�ساته، مق�س���د �لدين �لأعظم و�أ�سمى ما 
ن يف �أم �لكتاب هو  يعم���ل على حتقيقه يف �لنف�ض و�ملجتمع. لذل���ك كان �لدعاء �جلامع �ملَت�سمَّ
َر�َط �مْلُ�ْسَتِقيَم))1(. ويق���ول �حلق �سبحانه وتعاىل بعد  دع���اء �لهد�ية. قال تع���اىل: (�إِْهِدَنا �ل�سِّ
ِهْم))2(. فالهدى جامع للخر كله، فال فالح  حديث���ه عن عباده �ملتقني (�أُوَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َربِّ
من َثمَّ بدونه، (َو�أُوَلِئَك ُهم �مْلُْفِلُحوَن))3(. لذلك كان �ملهتدون قادة �لنا�ض و�أئمتهم، قال تعاىل 

، َفِبُهَد�ُهم �ْقَتِدِه))4(.  ُ بعد حديثه عن عدد من �أنبيائه: (�أُوَلِئَك �لَِّذيَن َهَدى �هللَّ

ومل���ا كان���ت �لهد�ية به���ذ� �لقدر، كان �لقر�آن �لك���رمي كتاب �لهد�ية، بل ه���و �لهدى. قال 
ِق���نَي.))5(؛ فما �أمر ب�س���يء و�أوجبه، وما نهى عن  تع���اىل: (َذِل���َك �ْلِكَتاُب َل َرْي���َب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَّ
�سيء وحرمه، وما رغب يف �سيء وحببه، وما كره �سيئا ونفر منه، �إل لهد�ية �خللق �إىل ما فيه 

�سعادتهم يف �لعاجلة و�لآجلة.

اجلهاد بكل اأن�اعه �سبيل الهداية: 
و�جلهاد باعتباره مما �أمر �هلل به، هد�ية �إىل ما يحب �هلل تعاىل وير�سى، وطريق لن�سر 

هذه �لهد�ية و�لتمكني لها يف �لنف�ض و�ملجتمع. 

فق���د بني �سبحان���ه وتعاىل �أن �جلهاد يف طاعة �هلل، �سبي���ل �لهد�ية �إىل ما يحب �هلل من 

�لفاحتة 5 .  )1(
�لبقرة 4 .  )2(
�لبقرة 4 .  )3(

�لأنعام  91 .  )4(
�لبقرة 1  )5(
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َ مَلََع �مْلُْح�ِسِننَي.))1(.  ُهْم �ُسُبَلَنا، َو�إِنَّ �هللَّ �لأعم���ال و�لأحو�ل. فقال: (َو�لَِّذيَن َجاَهُدو� ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ
ق���ال �لبي�ساوي يف �مل���ر�د ب�سبل �هلل: "�سبل �ل�س���ر �إلينا و�لو�سول �إىل جنابن���ا، �أو لنزيدنهم 

هد�ية �إىل �سبيل �خلر، وتوفيقا ل�سلوكها.")2( 

      وين����ض �لق���ر�آن �لكرمي على �أن قتال �أئمة �لكف���ر و�سناديدهم ل يرمي بالأ�سا�ض �إىل 
�إبادته���م وهالكهم، و�إمنا يرجى من ذلك رجوعهم �إىل �ل�س���و�ب، و�إقبالهم على �حلق �لذي 
علم���وه و�أقرو� ب���ه يف قر�رة �أنف�سهم، ولكنه���م جحدوه وكفرو� به عناد� وك���ر� وغرور�. فقال 
ُهْم َل  َة �ْلُكْفِر �إِنَّ اَنُهْم ِمْن َبْع���ِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنو� يِف ِديِنُكْم َفَقاِتُل���و� �أَِئمَّ �سبحان���ه: (َو�إِْن َنَكُث���و� �أمَْيَ
���اَن َلُه���ْم َلَعلَُّه���ْم َينَتُهوَن))3(. فاملق�سد ه���و �لنتهاء عما هم فيه من �لكف���ر و�لعدو�ن. قال  �أمَْيَ
�ل���ر�زي: "�أي ليك���ن غر�سكم يف مقاتلتهم بعد ما وجد من �لعظائم، �أن تكون �ملقاتلة �سببا يف 

�نتهائهم عما هم عليه من �لكفر. وهذ� من غاية كرم �هلل وف�سله.")4(

       وحت���ى �إذ� مل يهت���د �أئم���ة �لكف���ر وروؤو�سه، ف���اإن باب �لهد�ية، بع���د هالكهم، �سيفتح 
على م�سر�عي���ه لعامتهم. قال �لطاهر بن عا�سور: "و�ملعنى: �ملرجو �أنهم ينتهون عن �ل�سرك 
وي�سلم���ون. وق���د حتقق ذلك، فاإن هذه �لآية نزلت بعد فت���ح مكة وبعد حنني، ومل يقع نكث بعد 

ذلك، ودخل �مل�سركون يف �لإ�سالم �أفو�جا يف �سنة �لوفود.")5(
، �أن �لآية �لك���رمي توجيه للموؤمنني �ملجاهدين �أن ل يكون مق�سدهم        فو��س���ح، من َثمَّ
�لنتقام لأنف�سهم بالأ�سا�ض، و�ل�سعي نحو �لإيقاع بعدوهم �إ�سباعا لغريزة �لثاأر، و�إمنا �ملطلوب 

�أن يكون رجاء هد�ية عدوهم مق�سدهم.

ْيِديُكْم، َوُيْخِزِهْم،  ُ ِباأَ ْبُه���م �هللَّ وه���ذ� �ملعنى نف�سه مت�سمن يف قوله تع���اىل: (َقاِتُلوُهْم ُيَعذِّ
ُ َعَلى َمْن َي�َساُء  ُدوَر َقْوٍم ُموِمِننَي، َوُيْذِهب َغْيَظ ُقُلوِبِهْم، َوَيُتوُب �هللَّ ْرُكْم َعَلْيِهْم، َوَي�ْسِف �سُ َوَيْن�سُ

�لعنكبوت 69 .  )1(
�أن���و�ر �لتنزي���ل و�أ�س���ر�ر �لتاأوي���ل ج 4 ����ض 324. وق���ال �ب���ن كث���ر: "�أي لنب�سرنهم �سبلن���ا �أي طرقن���ا يف �لدنيا   )2(

و�لآخرة.")تف�سر �لقر�آن �لعظيم ج 3 �ض 423( .
�لتوبة 12 .  )3(

مفاتيح �لغيب ج  15 �ض 18  )4(
�لتحرير و�لتنوير ج 10 �ض 131.  )5(
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ُ َعِلي���ٌم َحِكي���ٌم.))1(. ففي �لآية �لكرمية �إ�سارة �إىل م���ا ينتج عن �جلهاد من توبة من ي�ساء  َو�هللَّ
�هلل تعاىل توبته من �ل�ُمَجاَهدين.

و�ملتاأمل يف تاريخ �لدعوة �لإ�سالمية يلحظ �أن �لقتال يف �سبيل �هلل من �أهم �أ�سباب هد�ية 
�خلل���ق. فكثر من روؤو����ض �لكفر وقادتهم �لذين جن���و� من حتفهم يف �لقت���ال �آل �أمرهم �إىل 
�لإ�س���الم، كاأب���ي �سفيان وعكرمة ب���ن �أبي جهل وخالد بن �لوليد وغره���م. وكثر ممن قاتلو� 
ِ َو�ْلَفْتُح،  ���ُر �هللَّ �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص وقاتلهم ه���م �لذين دخلو� بعد يف دي���ن �هلل �أفو�جا: (�إَِذ� َجاَء َن�سْ
�ًبا.))2(.  ُه َكاَن َتوَّ َك َو��ْسَتْغِف���ْرُه �إِنَّ ْح ِبَحْمِد َربِّ ْفَو�ًجا. َف�َسبِّ ِ �أَ ا�َض َيْدُخُلوَن يِف ِدي���ِن �هللَّ َوَر�أَْي���َت �لنَّ
وذلك لأن �أكر عقبة حتول بني �لنا�ض وبني دين ربهم �سبحانه هي �سلطة �لكبار وم�ساحلهم. 
ف���اإذ� ز�لت هيمنتهم وخفت���ت هيبتهم، وك�س���رت �سوكتهم، دخل �لنا�ض يف دي���ن �هلل �أفو�جا. 
ِ ْبن  وه���ذ� م���ا يف�سر قول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص لهرق���ل وحتميله م�سوؤولية غره من �أتباع���ه. عن َعْبد �هللَّ
ْيَت َفاإِنَّ َعَلْيَك �إِْثَم  َر َوَقاَل: (َفاإِْن َتَولَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َكَتَب �إِىَل َقْي�سَ ُ َعْنُهَما �أَنَّ َر�ُسوَل �هللَّ َي �هللَّ ا����ضٍ َر�سِ َعبَّ

نَي.))3(.  �ْلأَِري�ِسيِّ

      و�لعجيب �أن �لقر�آن �لكرمي كان يتوجه، بعد �ملالحم �لكبرة، �إىل �لكافرين �ملحاربني 
�ملعتدين د�عيا �إياهم �إىل �لإميان و�لتوبة �إىل �هلل تعاىل وعدم �لتمادي يف باطلهم. فيخاطب 
ْت  ْن َينَتُهو� ُيْغَفْر َلُهْم َما َقْد �َسَلَف، َو�إِْن َيُعوُدو� َفَقْد َم�سَ �لذي���ن جن���و� بقوله: (ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُرو� �إِ
 ُ ِبيء ُق���ْل مِلَْن يِف �أَْيِديُكْم ِمن �ل�ْسَرى �إِْن َيْعَلم �هللَّ ِلنَي))4(. ويقول لالأ�سرى: (َيا �أَيَُّها �لنَّ ���ُة �لوَّ �ُسنَّ

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم))5(.  ا �أُِخَذ ِمْنُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم. َو�هللَّ � مِمَّ � ُيوِتُكْم َخْرً يِف ُقُلوِبُكْم َخْرً

      وتبل���غ ه���ذه �لهد�ية، �لتي يحملها �جلهاد للنا�ض، �أوجها بعد �لتمكني لدين �هلل تعاىل 
وقه���ر �لظاملني �ملعاندين و�إقامة �حلجة عليهم. فين�ض �حلق �سبحانه وتعاىل على �أن �لتمكني 
اُهْم يِف  نَّ ِذيَن �إِْن َمكَّ للمجاهدي���ن �ل�سادقني يحمل �خلر و�لعدل و�ملعروف للنا�ض فيق���ول: (�لَّ

�لتوبة 14 . 15 .  )1(
�لن�سر 1 . 2 . 3.  )2(

�أخرج���ه: �لبخ���اري/ �جلهاد و�ل�سر – �لإميان – �ل�سهاد�ت – ب���دء �لوحي/ 2719 . 49 . 2484 . 6 . وم�سلم /   )3(
�جلهاد و�ل�سر/ 3322.

�لأنفال 38 .  )4(

�لأنفال 70 .  )5(
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ِ َعاِقَبُة �لُموِر.))1(  َكاَة َو�أََمُرو� ِبامْلَْعُروِف َوَنَهْو� َعن �مْلُْنَكِر، َوهلِلَّ اَلَة َو�آَتو� �لزَّ �لْر�ِض �أََقاُمو� �ل�سَّ
ق���ال �لطري: "يقول: �إن ن�سرناهم على �أعد�ئهم وقه���رو� م�سركي مكة �أطاعو� �هلل فاأقامو� 
�ل�س���الة بحدودها (و�آت���و� �لزكاة) يقول: و�أعط���و� زكاة �أمو�لهم من جعله���ا �هلل ل�ه، (و�أمرو� 
باملع���روف) يق���ول: ودعو� �لنا����ض �إىل توحيد �هلل و�لعم���ل بطاعته �أهل �لإميان ب���اهلل، (ونهو� 
ع���ن �ملنكر) يقول: ونهو� ع���ن �ل�سرك باهلل و�لعمل مبعا�سيه �لذي ينك���ره �أهل �حلق و�لإميان 

باهلل.")2( 

فامل�سلمون بعد متكنهم لي�سو� �أمة دنيوية خمربة منكبة على �ل�ستهالك ونهب �خلر�ت، 
ولي�س���و� �أم���ة ظلم وجور، ولي�سو� �أمة ن�سر �لف�ساد و�لرذ�ئ���ل وحماربة �خلر و�لف�سائل. و�إمنا 
هم �أمة �لعبادة و�لتقوى و�لتقرب �إىل �هلل (�أقامو� �ل�سالة)، و�أمة �لعدل و�لرحمة بال�سعفاء (
و�آتو� �لزكاة)، و�أمة �لدعوة �إىل �خلر و�ملعروف و�لنهي عن �ملنكر و�لف�ساد (و�أمرو� باملعروف 
ونه���و� عن �ملنك���ر). فهي �أمة قامت على �خلر، ومن �أجل �لتمك���ني للخر، وق�سد �ل�محافظة 

على �خلر.

كم���ا يخ���ر �حلق �سبحانه وتعاىل �أن جهاد �لفئة �لباغي���ة يرمي �إىل �إرجاعها �إىل ما �أمر 
ِلُحو�  �هلل به ور�سوله من �خلر و�لهد�ية. فقال �سبحانه: (َو�إِْن َطاِئَفَتاِن ِمن �مْلوِمِننَي �ْقَتَتُلو� َفاأَ�سْ
))3(. فقوله  ِ ِتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء �إِىَل �أَْمِر �هللَّ َبْيَنُهَم���ا. َفاإِْن َبَغت ِ�ْحَد�ُهَما َعَلى �ُلْخَرى َفَقاِتُلو� �لَّ
تع���اىل: (حتى تفيء �إىل �أمر �هلل) �أي حتى ترج���ع �إىل حكم �هلل وهد�يته. قال �لطري: "حتى 
ترج���ع �إىل حك���م �هلل �لذي حكم يف كتابه بني خلقه")4(، وقال �لر�زي: "(�إىل �أمر �هلل) يحتمل 
وجوه���ا. �أحدها: �إىل طاعة �لر�سول و�أويل �لأمر ... وثانيها:... �أي �إىل �ل�سلح فاإنه ماأمور به 

يدل عليه قوله تعاىل: (و�أ�سلحو� ذ�ت بينكم). ثالثها: �إىل �أمر �هلل بالتقوى.")5(

�حلج 39 .  )1(
جامع �لبيان ج 17 �ض 178 .  )2(

�حلجر�ت 9 .  )3(
جامع �لبيان ج 26 �ض 127  )4(

مفاتيح �لغيب ج28 �ض 110  )5(
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المبحث الثاني

تاأمني حرية العبادة والدع�ة.

      معل���وم �أن �إْذَن �هلل تع���اىل بالقت���ال للم�سلم���ني كان م�سبوق���ا با�سطه���اد �لكفار لهم، 
وفتنته���م وحر�سهم على �حليلول���ة بينهم وبني عبادة �هلل تعاىل ب�ستى �لو�سائل. قال �سبحانه: 
ِذيَن �أُْخِرُجو� ِمْن ِدَياِرِهْم  ِرِهْم َلَقِديٌر. �لَّ َ َعَلى َن�سْ ُهْم ُظِلُم���و�، َو�إِنَّ �هللَّ (�أُِذَن ِللَِّذي���َن ُيَقاَتُلوَن ِباأَنَّ
))1(. ثم بني �حلق �سبحان���ه وتعاىل وظيفة ذلك �لقتال بكونه  ُ ِبَغ���ْرِ َح���قٍّ �إِلَّ �أَْن َيُقوُلو� َربَُّنا �هللَّ
ا�َض  ِ �لنَّ �لعا�س���م م���ن �لظلم، �حلامي للتدي���ن يف �ملجتمعات فق���ال �سبحانه: (َوَلْوَل ِدف����اُع �هللَّ
َرنَّ  ِ َكِثًر�. َوَلَين�سُ َلَو�ٌت َوَم�َساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها ��ْسُم �هللَّ َو�ِمُع َوِبَيٌع َو�سَ ُه���ْم ِبَبْع�ٍض َلُهِدَمْت �سَ َبْع�سَ
َ َلَقِويٌّ َعِزي���ٌز))2(. قال �لر�زي: "فكاأنه قال تعاىل: ولول دفاع �هلل �أهل  ُرُه �إِنَّ �هللَّ ُ َم���ْن َين�سُ �هللَّ
�ل�س���رك باملوؤمنني من حيث ياأذن له���م يف جهادهم وين�سرهم عل���ى �أعد�ئهم، ل�ستوىل �أهل 

�ل�سرك على �أهل �لأديان وعطلو� ما يبنونه من مو��سع �لعبادة.")3( 

      و�لآي���ة �لكرمي���ة �سريحة يف كون �جله���اد ل يق�سد فقط �إىل حفظ موؤ�س�سات �لعبادة 
عن���د �مل�سلم���ني، و�إمنا يرمي كذلك �إىل حفظ غرها من معابد �لديانات �لأخرى، من �سو�مع 
وبي���ع و�سلو�ت، وحفظ حرية �لتدين لالإن�سان من �أن يعتدى عليها. قال �لقرطبي: "�أي لول ما 
�سرع���ه �هلل تع���اىل لالأنبياء و�ملوؤمنني من قتل �لأعد�ء، ل�ستوىل �أه���ل �ل�سرك وعطلو� ما بنته 
�أرباب �لديانات من مو��سع �لعباد�ت. لكنه دفع باأن �أوجب �لقتال ليتفرغ �أهل �لدين للعبادة. 

فاجلهاد �أمر متقدم يف �لأمم وبه �سلحت �ل�سر�ئع و�جتمعت �ملتعبد�ت.")4(

      �إن هذ� �لتوجيه �لقر�آين هو ما جعل �لبالد �لتي دخلها �مل�سلمون فاحتني ما تز�ل فيها 
�أماكن عباد�ت �لأديان �لأخرى قائمة، يف فل�سطني ولبنان و�سوريا وم�سر وغرها من �لبالد. 

�حلج  37 . 38 .  )1(
�حلج 38.  )2(

مفاتيح �لغيب ج 23 �ض 35.  )3(
�جلامع لأحكام �لقر�آن ج 12 �ض 70  )4(
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وم���ا دخل غرهم ب���الد� غالبني قاهرين لأهله���ا �إل عملو� على طم�ض هويته���ا، وحمو مر�كز 
�لعب���اد�ت فيها. كما فعل �لن�س���ارى يف �أوربا باليهود، وكما فعلت �ل�سيوعية يف بالد �مل�سلمني، 
وكما فعلو� ببالد �لبلقان، من هدم �مل�ساجد، و�إبادة �ل�ساجد وغر �ل�ساجد، وكما يفعل �ليهود 

�ليوم يف بالد �لأق�سى من تهويدها و�لكيد للم�سجد �لأق�سى و�لعمل على هدمه.
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المبحث الثالث

كف باأ�ص الذين كفروا

      �إن���ه مل���ا كان باأ�ض �لذين كفرو�)1( موجها �إىل �إذ�ية �ملوؤمنني وظلمهم، و�لتطاول عليهم، 
و�حليلولة بينهم وبني عبادة ربهم، كان من مقا�سد �جلهاد �لتي ن�ض عليها �لقر�آن �لكرمي كفُّ 
ِ َل ُتَكلَُّف �إِلَّ َنْف�َسَك،  باأ�سهم و�إ�سعاف قوتهم، و�إخماد جذوتهم. قال تعاىل: (َفَقاِتْل يِف �َسِبيِل �هللَّ

ُ �أَ�َسدُّ َباأْ�ًسا َو�أَ�َسدُّ َتنِكيال))2( ِذيَن َكَفُرو�، َو�هللَّ ُ �أَْن َيُكفَّ َباأْ�َض �لَّ �ض �مْلُوِمِننَي، َع�َسى �هللَّ َوَحرِّ
فبعد �أن �أمره �سبحانه بالقتال يف �سبيل �هلل من كفر باهلل، "بني علة ذلك وهي رجاء كف 
باأ����ض �مل�سركني. ف )ع�سى( هنا م�ستعارة للوعد.")3(. قال �لطري: "يقول: لعل �هلل �أن يكف 

قتال من كفر باهلل وجحد وحد�نيته و�أنكر ر�سالتك.")4( 
وباأ�سه���م ه���ذ� يزول �إم���ا باإ�سالمهم وت�سخر قوته���م يف طاعة �هلل تع���اىل، و�إما بقتلهم 
وتطه���ر �لأر�ض م���ن �سروره���م، و�إم���ا بقهرهم وفر����ض �جلزية عليه���م، و�إم���ا مبعاهدتهم 

وم�ساملتهم للموؤمنني. 
      وقد حتدث القراآن الكرمي عن كل حالة من احلالت ال�سالفة الذكر: 

      �أول: �أم���ا �إ�سالمه���م ودخولهم يف �لدين �حل���ق، فقد �سبق �لن�ض على �أن من مقا�سد 
�جلهاد توبة �لنا�ض �إىل ربهم، و�إنابتهم �إىل ر�سدهم.

      قال تعاىل: (ُقْل ِلْلُمَخلَِّفنَي ِمن �لْعَر�ِب �َسُتْدَعْوَن �إِىَل َقْوٍم �أُويِل َباأْ�ٍض �َسِديٍد ُتَقاِتُلوَنُهم 
�أَْو ُي�ْسِلُم���وَن))5(. ف���اإذ� �أ�سلم �لقوم توقف �لقتال ومل يعد ل����ه �أدنى مرر. قال �لطري: "تاأويل 

ذلك: تقاتلونهم �أبد� �إل �أن ي�سلمو�، �أو حتى ي�سلمو�.")6( 

اَرَعها. فالباأ�ض �ل�سدة يف  ُة وما �سَ دَّ �لباأ����ض م���ن )باأ�ض(. قال �بن فار�ض: "�لباء و�لهمزة و�ل�سني �أ�سل و�حد، �ل�سِّ  )1(
�حلرب. ورجل ذو باأ�ض وَبِئي�ٌض �أي �ُسجاع...")مقايي�ض �للغة ج 1 �ض 328(

�لن�ساء 83 .  )2(
�لتحرير و�لتنوير ج 5 �ض 143.  )3(

جامع �لبيان ج 5 �ض 185.  )4(
�لفتح 16.  )5(

جامع �لبيان ج 26 �ض 84. وقال �بن كثر: "يعني �سرع لكم جهادهم وقتالهم، فال يز�ل ذلك م�ستمر� عليهم ولكم   )6(
�لن�سرة عليهم، �أو ي�سلمون فيدخلون يف دينكم بال قتال بل باختيار.")تف�سر �لقر�آن �لعظيم ج 4 �ض 191(.
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. َف���اإِن �نَتَهْو� َفاَل ُعْدَو�َن  ِ يُن هلِلَّ       وق���ال تع���اىل: (َوَقاِتُلوُه���ْم َحتَّى َل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن �لدِّ
���نَي))1(. فالآية �لكرمي���ة بينت غاية �لقتال "وهي �أل يوج���د �سيء من �لفتنة يف  امِلِ �إِلَّ َعَل���ى �لظَّ
�لدي���ن.")2( وقد �ساد عن���د عدد من �ملف�سرين تف�س���ر �لفتنة بالكفر و�ل�س���رك. قال �لبغوي: 
")حت���ى ل تك���ون فتن���ة( �أي: �س���رك. يعن���ي: قاتلوهم حتى ي�سلم���و�، فال يقبل م���ن �لوثني �إل 
�لإ�سالم.")3( ولعل ذلك ر�جع �إىل �عتبار ما يوؤدي �إليه �ل�سرك و�لكفر عادة من فتنة �ملوؤمنني 

و��سطهادهم، فاإذ� �أ�سلم �لكافر ز�لت �لفتنة من جهته. 
ثاني���ا: �أما قتلهم وتطهر �لأر�ض منه���م، فمعلوم �أن �لقتال ينتج عنه �لقْتل بد�هة، لذلك 

كان من مقا�سد �لقتال يف �سبيل �هلل قتل �مل�ستحق لذلك:

ق���ال تعاىل متحدثا عن قت���ال �مل�سركني �ملعتدي���ن �ملقاتلني �آمر� بقتلهم حي���ث �أدركو�: (
ْخَرُجوُكْم، َو�ْلِفْتَنُة �أَ�َسدُّ ِمْن �ْلَقْتِل.))4( وقال  َو�ْقُتُلوُه���ْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َو�أَْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث �أَ
�سبحانه، �آمر� �ملجاهدين مبا عليهم �إذ� لقو� �لكافرين وهم ز�حفون لقتال �أولي�اء �هلل: (َفاإِذ� 
ا  مَّ ا َبْعُد َو�إِ ا َمنًّ و� �ْلَوَثاَق، َفاإِمَّ َقاِب، َحتَّى �إَِذ� �أَْثَخنُتُموُهْم َف�ُس���دُّ ْرَب �لرِّ ِذي���َن َكَفُرو� َف�سَ َلِقيُت���م �لَّ

ْرُب �أَْوَز�َرَها))5(. َع �حْلَ ِفَد�ًء َحتَّى َت�سَ

      ثالثا: اأما قهرهم واإذللهم، فيتحقق باأمرين: 
      �أولهم���ا: بالغلب���ة عليهم وتعذيبهم و�لتحكم يف رقابهم وذل���ك مبا ك�سبت �أيديهم من 
ْرُكْم َعَلْيِهْم، َوَي�ْسِف  ُ ِباأَْيِديُكْم َوُيْخِزِهْم َوَيْن�سُ ْبُهم �هللَّ �لعتو و�لظلم، ق���ال تعاىل: (َقاِتُلوُهْم ُيَعذِّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم))6(  ُ َعَلى َمْن َي�َساُء َو�هللَّ ُدوَر َقْوٍم ُموِمِننَي َوُيْذِهب َغْيَظ ُقُلوِبِهْم، َوَيُتوُب �هللَّ �سُ

�لبقرة 193.  )1(
تف�سر �ملنار ج 2 �ض 211.  )2(

مع���امل �لتنزيل ج1 ����ض 162. وقال �لزخم�سري: ")حتى ل تكون فتنة( �أي �سرك.")�لك�ساف ج1 �ض 234( وقال   )3(
�لبي�س���اوي: "في���ه �لأم���ر مبقاتلة �مل�سرك���ني �إىل غاية هي �أن ل تك���ون فتنة و�أن يكون �لدي���ن هلل، وهو �لدخول يف 
�لإ�س���الم و�خل���روج عن �سائر �لأديان �ملخالفة له. فمن دخل يف �لإ�سالم و�أقلع عن �ل�سرك مل يحل قتاله.")�أنو�ر 

�لتنزيل و�أ�سر�ر �لتاأويل ج1 �ض 191(
�لبقرة 190 .  )4(

حممد 4 .  )5(
�لتوبة 14 . 15 .  )6(
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      ثانيهما: بخ�سوعهم ل�سلطة �مل�سلمني ودفع �جلزية عن يد وهم �ساغرون. قال تعاىل: 
ُ َوَر�ُسوُلُه، َوَل َيِديُنوَن  َم �هللَّ ُموَن َما َحرَّ ِ َوَل ِباْلَيْوِم �ْلآِخِر، َوَل ُيَحرِّ ِذي���َن َل ُيوِمُنوَن ِباهللَّ (َقاِتُل���و� �لَّ
اِغُروَن))1(، وذلك "حتى  ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم �سَ ِذيَن �أُوُتو� �ْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطو� �جْلِ قِّ ِمن �لَّ ِديَن �حْلَ
تاأمن���و� عد�وته���م باإعطائكم �جلزية يف �حلالني �لذين قيدت بهما. فالقيد �لأول لهم: وهو �أن 
تك���ون �سادرة عن يد، �أي عن قدرة و�سعة فال يظلم���ون ويرهقون. و�لثاين لكم: وهو �ل�سغار. 

و�ملر�د به خ�سد �سوكتهم و�خل�سوع ل�سيادتكم وحكمكم.")2(
ر�بعا: كما �أن كف باأ�سهم قد يتم بجنوحهم �إىل �ل�سلم، وكف عدو�نهم على �مل�سلمني. قال 
ِميُع �ْلَعِليُم.))3(. قال �لطري:  ُه ُهَو �ل�سَّ ، �إِنَّ ِ ْل َعَلى �هللَّ ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّ تعاىل: (َو�إِْن َجَنُحو� ِلل�سَّ
"يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص: و�إما تخافن من قوم خيانة وغدر� فانبذ �إليهم على �سو�ء 
و�آذنه���م باحلرب. (و�إن جنحو� لل�سلم فاجنح لها)، و�إن مال���و� �إىل م�ساملتك ومتاركتك �حلرب، 
�إم���ا بالدخ���ول يف �لإ�سالم و�إما باإعطاء �جلزية و�إما مبو�دع���ة ونحو ذلك من �ل�سلم و�ل�سلح، (

فاجنح لها) يقول: فمل �إليها و�بذل لهم ما مالو� �إليه من ذلك و�ساألوكه.")4(

ْت  رَّ �سَ ���ْرُب َو�أَ       و�س���ح عن���ه عليه �ل�سالة و�ل�س���الم قوله: (َو�إِنَّ ُقَرْي�ًس���ا َقْد َنِهَكْتُهُم �حْلَ
ْن �َساُءو� �أَْن َيْدُخُلو� ِفيَما  ا�ضِ، َفاإِْن �أَْظَهْر َفاإِ ًة َوُيَخلُّو� َبْيِني َوَبنْيَ �لنَّ ِبِهْم. َفاإِْن �َساُءو� َماَدْدُتُهْم ُمدَّ
ْمِري  ُهْم َعَلى �أَ َقاِتَلنَّ ���و�. َو�إِْن ُهْم �أََبْو� َفَو�لَِّذي َنْف�ِسي ِبَيِدِه َلأُ ا�ُض َفَعُلو�، َو�إِلَّ َفَقْد َجمُّ َدَخ���َل ِفيِه �لنَّ
ُ �أَْم���َرُه))5(. فلم يكن مر�ده عليه �ل�سالة و�ل�سالم، �إن  َه���َذ� َحتَّى َتْنَفِرَد �َساِلَفِتي، َوَلُيْنِفَذنَّ �هللَّ
مل يوؤمن���و� ب���ه ويتبعوه، �سوى �أن يخلو� بينه بني �لنا�ض، �أي �أن ي�ساملوه، ول يعتدو� عليه ويحولو� 

بينه وبني �لنا�ض. 

�لتوبة 29 .  )1(
تف�س���ر �ملن���ار ج 10 �ض 289. وهذ� ما يف�سر ك���ون �جلزية ت�سرب على �لرجال �لأح���ر�ر �لبالغني �لقادرين على   )2(
حم���ل �ل�سالح من �مل�سركني. فال ت�سرب عل���ى �ل�سغار، ول �لن�ساء ول �ل�سيوخ، ول �ملعذورين بجنون �أو عجز، ول 
�لرهبان �ملنعزلني للعبادة. قال �بن �لعربي: "وحملها من �مل�سركني �لأحر�ر �لبالغون �لعقالء، دون �ملجانني، وهم 

�لذين ُيقاِتلون، دون �لن�ساء و�ل�سبيان")�أحكام �لقر�آن ج2 �ض 479(
�لأنفال 62 .  )3(

جامع �لبيان ج 10 �ض 33 .  )4(
�أخرجه: �لبخاري / �ل�سروط – �حلج – �ملغازي / 2529. 1683. 3841. و�لن�سائي / منا�سك �حلج / 2721 و�أبو   )5(

د�ود / �ملنا�سك – �جلهاد / 1491. 2384 . و�أحمد / 18151. 18160. 
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الفصل الثالث
علـــــــل القتال

المبحث األول

يف ك�ن ال�سلم ه� الأ�سل

�إن �لناظ���ر يف كت���اب �هلل تعاىل يخل�ض �إىل �أن �لعالقة ب���ني �مل�سلمني وغرهم يف �أ�سلها 
ه���ي عالق���ة قو�مها �مل�ساملة و�لدع���وة.  فقد كانت �لأو�مر من �هلل تع���اىل تتنزل د�عية ر�سوله 
ُر،  ثِّ ملسو هيلع هللا ىلص �إىل دعوة �لنا�ض بكل ما ميكن من �حلكمة و�لرفق. من ذلك قوله تعاىل: (َيا �أَيَُّها �مْلُدَّ
�َسَنِة َوَجاِدْلُهْم  ْكَمِة َو�مْلَْوِعَظ���ِة �حْلَ َك ِباحْلِ ُق���ْم َفاأَنِذْر))1(، وقوله جل جالل���ه: (�أْدُع �إِىَل �َسِبيِل َربِّ

لَّ َعْن �َسِبيِلِه َوُهَو �أَْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن.)2() ْن �سَ َك ُهَو �أَْعَلُم مِبَ ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َسُن، �إِنَّ َربَّ

كم���ا كانت �لآيات تدعو �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ومن معه �إىل �ل�سر و�لتحمل، وتعتر �سعوبة ��ستجابة 
�لكث���ر �سن���ة �هلل يف خلقه، وذلك لأن �إ�سالح �لقلوب �لت���ي ت�سربت �ل�سالل ل ميكن �أن يح�سل 
اِحِب  َك َوَل َتُكْن َك�سَ ْكِم َربِّ ِرْ حِلُ بكلمة �أو كلمتني، ول يف يوم �أو يومني. من ذلك قوله تعاىل: (َفا�سْ

ِرْ َعَلى َما َيُقوُلوَن َو�ْهُجْرُهْم َهْجًر� َجِمياًل.))4( وِت �إِْذ َناَدى َوُهَو َمْكُظوٌم.))3(، وقوله: (َو��سْ �حْلُ

كما حر����ض �لقر�آن �لكرمي على بيان عدم �لإكر�ه على �لإ�سالم و�ل�ستجابة، قال تعاىل: 
ُكْم َفَمْن �َساَء َفْلُيوِم���ْن َوَمْن �َساَء َفْلَيْكُفر))5(، ولك���ن �إذ� مل ي�ستجب �ملدعو،  ���قُّ ِمْن َربِّ (َوُق���ل �حْلَ
فلي����ض من حق���ه �حليلولة بني �لنا�ض وبني كلم���ة �هلل �أن ي�سمعوها وي�ستجيب���و� لها. فلذلك ما 
فت���ئ �لقر�آن �لكرمي يعيب على �لكافرين �سدهم �لنا�ض عن �سبيل �هلل، ومنعهم من �ل�ستماع 

�ملدثر 1 . 2 .  )1(
�لنحل 125  )2(
�لقلم 48 .  )3(
�ملزمل 9 .  )4(

ا�َض َحتَّى َيُكوُنو� ُموِمِننَي.)يون�ض 99( �لكهف 29. وقوله: َوَلْو �َساَء َربَُّك َلآَمَن َمْن يِف �لْر�ِض ُكلُُّهْم َجِميًعا، �أََفاأَْنَت ُتْكِرُه �لنَّ  )5(
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َر�ِم  ِ َو�مْلَ�ْسِجِد �حْلَ وَن َعْن �َسِبيِل �هللَّ دُّ ِذيَن َكَفُرو� َوَي�سُ له���ا و�لهتد�ء بهديها، قال تعاىل: (�إِنَّ �لَّ
اٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذ�ٍب  ا����ضِ �َسَو�ًء �ْلَعاِكُف ِفيِه َو�ْلَباِدي. َوَمْن ُيِرْد ِفي���ِه ِباإِحْلَ ���ِذي َجَعْلَناُه ِللنَّ �لَّ
اع للخر معتٍد �أثي�م))2(. وقد �سح عن  َ�ِلي���ٍم.))1(، وقال تعاىل وهو ي�سف بع�ض روؤو�سه���م: (م�نَّ
نَّ ُقَرْي�ًسا  �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص دعوة قري�ض، وقد كفرو�، �إىل �حلياد و�أن يخلو� بينه وبني �لنا�ض فقال: (َو�إِ
ا�ضِ، َفاإِْن  ًة َوُيَخلُّو� َبْيِني َوَب���نْيَ �لنَّ ْت ِبِهْم. َفاإِْن �َس���اُءو� َماَدْدُتُهْم ُمدَّ رَّ ���ْرُب َو�أَ�سَ َق���ْد َنِهَكْتُهُم �حْلَ
و�. َو�إِْن ُهْم �أََبْو� َفَو�لَِّذي  ا�ُض َفَعُلو�، َو�إِلَّ َفَقْد َجمُّ ْن �َساُءو� �أَْن َيْدُخُلو� ِفيَما َدَخَل ِفيِه �لنَّ �أَْظَه���ْر َف���اإِ

ُ �أَْمَرُه.))3( ُهْم َعَلى �أَْمِري َهَذ� َحتَّى َتْنَفِرَد �َساِلَفِتي، َوَلُيْنِفَذنَّ �هللَّ َقاِتَلنَّ َنْف�ِسي ِبَيِدِه َلأُ

لك���ن �مل�سركني مل يكتفو� بالكفر بالر�سول ملسو هيلع هللا ىلص وبر�سالته، و�إمنا �سمرو� على �ساعد �جلد 
ملحاربته و��سطهاد �أتباعه. فما تركو� و�سيلة من و�سائل �لعتد�ء �إل �سلكوها. فاتهموه و�فرتو� 
عليه �لأباطيل ل�سد �لنا�ض عنه، وتعر�سو� له بالإذ�ية �لبليغة، وعزمو� على قتله. �أما �أ�سحابه 
فاأغلبه���م كان بني مقهور حمبو����ض معذب، �أو مقتول، �أو مهجر يف �لأر�ض... وما وقف كيدهم 
عند هذ� �حلد، ف�سعو� يوؤلبون �لكافرين على حرب �مل�سلمني ق�سد �إبادتهم و��ستئ�سالهم...

حينه���ا �أذن �هلل تع���اىل لنبيه بالقتال يف �سبيله، ثم �أمرهم ب���ه وحر�سهم عليه. فقاتلهم 
�لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص، و�أودى بروؤو�سه���م و�سناديده���م، و��ستمر ذلك �إىل �أن فت���ح �هلل عليه مكة ودخل 

�لنا�ض يف دين �هلل �أفو�جا. 

وم���ع هذ� كله، وحتى ل يغيب �لأ�س���ل �لأ�سيل �لذي هو �مل�ساملة و�لدعوة حر�ض كتاب �هلل 
تعاىل على بيانه و�لن�ض عليه يف �آيات كثرة منها:

يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكم  ِذي���َن مَلْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف �لدِّ ُ َعن �لَّ قول���ه تعاىل: (َل َيْنَهاُكم �هللَّ
َ ُيِحبُّ �مْلُْق�ِسِطنَي.))4(  وُهْم َوُتْق�ِسُطو� �إَِلْيِهْم، �إِنَّ �هللَّ �أَْن َتَرُّ

      فالآية �لكرمية و��سحة �لدللة يف �أمرها ِبِرِّ غر �ملقاتلني و�لإح�سان �إليهم وتاأمينهم، 

�حلج 23.  )1(
�لقلم 11 . 12 .  )2(
�سبق تخريجه.  )3(

�ملمتحنة 8 .  )4(



1077

 الأ�صتاذ الدكتور عبد الرحمن بوكيلياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

�س���و�ء كان���و� ن�ساء �أو �أطفال �أو �سيوخا، �أو غرهم. قال �بن جرير بعد ذكره لأقو�ل �ملف�سرين: 
"و�أوىل �لأق���و�ل يف ذل���ك بال�سو�ب، قول من ق���ال: عني بذلك (ل ينهاك���م �هلل عن �لذين مل 
يقاتلوك���م يف �لدي���ن) من جمي���ع �أ�سناف �مللل و�لأدي���ان، (�أن تروهم) وت�سلوه���م (وتق�سطو� 
�إليهم)، لأن �هلل عز وجل عم بقوله: (�لذين مل يقاتلوكم يف �لدين ومل يخرجوكم من دياركم) 
جمي���ع م���ن كان ذلك �سفته فل���م يخ�س�ض به بع�سا دون بع�ض. ول معن���ى لقول من قال ذلك 
من�س���وخ، لأن ِب���رَّ �ملوؤمن من �أهل �حلرب ممن بين���ه وبينه قر�بة ن�سب �أو مم���ن ل قر�بة بينه 
وبين���ه غر حمرم ول منهي عن���ه �إذ� مل يكن يف ذلك دللة ل�ه �أو لأهل �حلرب على عورة لأهل 

�لإ�سالم، �أو تقوية لهم بكر�ع �أو �سالح...")1(
َلَم َفَما  َلْيُكم �ل�سَّ ومث���ل �لآي���ة �ل�سالفة قوله تعاىل: (َفاإِن �ْعَتَزُلوُك���ْم َفَلْم ُيَقاِتُلوُكْم َو�أَْلَق���و� �إِ

ُ َلُكْم َعَلْيِهْم �َسِبياًل.))2(. َجَعَل �هللَّ
ْل  ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّ وم���ن �لآيات �لبينات �ملثبتة لهذ� �ملعنى قوله تعاىل: (َو�إِْن َجَنُحو� ِلل�سَّ
ِميُع �ْلَعِليُم.))3(. ففيها دعوة �سريحة من �هلل تعاىل �إىل �مليل نحو �ملهادنة  ُه ُهَو �ل�سَّ ، �إِنَّ ِ َعَلى �هللَّ
و�مل�سامل���ة كلما م���ال �إليها �لآخر، فالنبي علي���ه �ل�سالة و�ل�سالم و�مل�سلم���ون �أوىل بال�سلم من 
غره���م. وق���د ن�ض على هذ� �ملعنى كثر من �لعلماء، بعد جزمه���م بعدم ن�سخها)4(. قال �بن 
جري���ر: "و�إن مالو� �إىل م�ساملت���ك ومتاركتك �حلرب، �إما بالدخول يف �لإ�س���الم و�إما باإعطاء 
�جلزية و�إما مبو�دعة ونحو ذلك من �ل�سلم و�ل�سلح، (فاجنح لها) يقول: فِمل �إليها و�بذل لهم 
م���ا مالو� �إليه من ذل���ك و�ساألوكه.")5(. وقال �بن كثر: "يقول تعاىل: �إذ� خفت من قوم خيانة 
فانبذ �إليهم عهدهم على �سو�ء، فاإن ��ستمرو� على حربك ومنابذتك فقاتلهم (و�إن جنحو�) �أي 
مال���و� (لل�سلم) �أي �مل�ساملة و�مل�ساحلة و�ملهادنة (فاجنح لها)، �أي فمل �إليها و�قبل منهم ذلك. 
ولهذ� ملا طلب �مل�سركون عام �حلديبية �ل�سلح وو�سع �حلرب بينهم وبني ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ت�سع 

�سنني �أجابهم �إىل ذلك مع ما ��سرتطو� من �ل�سروط �لأخر.")6(

جامع �لبيان ج 28 �ض 66.  وقال �بن عا�سور: "�إ�ستثنى �هلل �أقو�ما من �مل�سركني غر م�سمرين للعد�وة للم�سلمني،   )1(
وكان دينهم �سديد �ملنافرة مع دين �لإ�سالم.")�لتحرير و�لتنوير ج 28 �ض 151(

�لن�ساء 89.  )2(
�لأنفال 62.  )3(

�أنظر جامع �لبيان ج10�ض34، و�أحكام �لقر�آن ج 2�ض427، وتف�سر �لقر�آن �لعظيم ج2 �ض 323. 324  )4(
جامع �لبيان ج 10 �ض 33. �أنظر كذلك: �أنو�ر �لتنزيل و�أ�سر�ر �لتاأويل ج 3 �ض 119.  )5(

تف�سر �لقر�آن �لعظيم ج 2 �ض 323  )6(
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المبحث الثاني

علل القتال

      وبعد، فاإذ� كان �لأ�سل هو �ل�سلم، و�لدعوة بالتي هي �أح�سن، فمتى ي�سرع �لقتال؟ وما 
هي �لدو�فع و�لعلل �لتي ت�سطر �مل�سلمني �إىل خو�ض غمار �حلرب؟ 

      �إنه بعد �لتاأمل و�ل�ستق�ساء، ميكن ح�سر ذلك يف �لعتد�ء و�لإذ�ية و�لتهيوؤ لذلك
بيان ذلك من القراآن الكرمي.

      لق���د حر����ض �لقر�آن �لكرمي على تعليل ما ياأمر ب���ه ويفر�سه على �مل�سلمني، خ�سو�سا 
�إذ� كان ذل���ك مم���ا يرتتب عليه �لأثر �لبليغ على �ملال �أو �لنف�ض �أو �لعر�ض... فلذلك كان بيان 
ما �أحدثه �لأعد�ء ليبيح ويوجب مقاتلتهم وكف باأ�سهم، ظاهر� و�سريحا ل يتخلله غمو�ض ول 
ُهْم ُظِلُمو� َو�إِنَّ  تعرتي���ه �سبهة، فقال تعاىل يف �أول �آية نزلت يف �لقت���ال: (�أُِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِباأَنَّ
. َوَلْول  ِذيَن �أُْخِرُجو� ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْرِ َح���قٍّ �إِلَّ �أَْن َيُقوُلو� َربَُّنا �هللَّ ِرِه���ْم َلَقِديٌر. �لَّ َ َعَل���ى َن�سْ �هللَّ
 ِ َلَو�ٌت َوَم�َساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها ��ْسُم �هللَّ َو�ِمُع َوِبَي���ٌع َو�سَ ُهْم ِبَبْع�ٍض َلُهِدَمْت �سَ ا�َض َبْع�سَ ِ �لنَّ ِدف���اُع �هللَّ

َ َلَقِويٌّ َعِزيز.))1(  ُرُه �إِنَّ �هللَّ ُ َمْن َين�سُ َرنَّ �هللَّ َكِثًر�، َوَلَين�سُ
      فالآية �لكرمية ن�ض يف كون �لظلم �لذي حلق بامل�سلمني هو �سبب �إذن رب �لعزة لهم 
�سبحانه يف �لقتال و�لدفع عن �أنف�سهم. وقد خل�ست �لآية �لكرمية هذ� �لظلم يف �لإخر�ج من 
�لأر����ض و�ملوطن، ل ل�سيء �سوى �لإميان باهلل تعاىل. وقد نبه جملة من �ملف�سرين على كون ما 
ذكر من �لعتد�ء �سبب �لقتال. قال �لزخم�سري: "و�ملعنى: �أذن لهم يف �لقتال (باأنهم ُظلمو�) 
�أي ب�سب���ب كونه���م مظلومني، وه���م �أ�سحاب ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، كان م�سرك���و مكة يوؤذونهم �أذى 
�سدي���د�، وكانو� ياأتون ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص من بني م�سروب وم�سجوج يتظلمون �إليه، فيقول لهم: (
�إ�سرو� فاإين مل �أومر بالقتال.) فاأنزلت هذه �لآية. وهي �أول �آية �أذن فيها بالقتال بعد ما نهى 

عنه يف نيف و�سبعني �آية.")2(

�حلج 39 . 40 .  )1(
�لك�ساف ج 3 �ض 156. وقال �بن �لعربي: "ففي فتح �لتاء بيان �سبب �لقتال، وقد كان �لكفار يتعمدون �لنبي �سلى   )2(

�هلل عليه و�سلم و�ملوؤمنني بالإذ�ية، ويعاملونهم بالنكاية." )�أحكام �لقر�آن ج 3 �ض 302(.
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وقد جلى احلق �سبحانه هذه احلقيقة يف اآيات كثرية، من ذلك ح�سب النزول:
َ َل ُيِحبُّ  ِذي���َن ُيَقاِتُلوَنُك���ْم َوَل َتْعَت���ُدو�، �إِنَّ �هللَّ ِ �لَّ       قول���ه تع���اىل: (َوَقاِتُل���و� يِف �َسِبي���ِل �هللَّ
�مْلُْعَتِدي���َن))1( ففي �لآية �لكرمية �أمر وخر ونهي. فهي تاأمر �ملوؤمنني مبقاتلة �مل�سركني، وتخر 
باأن �لبادئ بالقتال هم �لآخرون، وتنهى عن �لعتد�ء باإطالق. وعلى هذ� د�ر كالم �ملف�سرين 
بع���د �أن ج���زم بعدم ن�سخها كث���ر منهم)2(. فاتفقو� عل���ى �لنهي عن قتال �لن�س���اء و�ل�سبيان 

و�ل�سيوخ وغرهم من �لعجزة و�لرهبان، لكنهم �ختلفو� يف غرهم: 

      ق���ال �لط���ري: "و�أمرهم تعاىل ذكره بقتال من كان من���ه قتال من مقاتلة �أهل �لكفر 
دون م���ن مل يكن منه قتال، من ن�سائهم وذر�ريه���م فاإنهم �أمو�ل وخول لهم �إذ� غلب �ملقاتلون 
منه���م فقهرو�. فذلك معنى قول���ه )وقاتلو� يف �سبيل �هلل �لذين يقاتلونك���م(، لأنه �أباح �لكف 
عم���ن كف فلم يقات���ل من م�سركي �أه���ل �لأوثان، و�لكافني ع���ن قتال �مل�سلمني م���ن كفار �أهل 
�لكت���اب على �إعطاء �جلزية �سغ���ار�. فمعنى قوله )ول تعتدو�(، ل تقتل���و� وليد� ول �مر�أة ول 
م���ن �أعطاك���م �جلزية من �أهل �لكتابني و�ملجو�ض. )�إن �هلل ل يحب �ملعتدين( �لذين يجاوزون 
ح���دوده في�ستحلون ما حرمه �هلل عليهم من قتل ه���وؤلء �لذين حرم قتلهم من ن�ساء �مل�سركني 

وذر�ريهم.")3( 

      نعم، �إنه ل لب�ض يف كون من ذكرو�، من �لن�ساء و�ل�سبيان و�ل�سيوخ و�لعجزة و�لرهبان 
وم����ن لي�ض من �ساأنهم �أن ُيقاِتلو� ع���ادة، ل يقاَتُلون ول ُيْقَتلون �إل ما ��ستثني ممن بد� منه �أثر 
ُ َعْنُهَما َقاَل:  َي �هللَّ يف �لقت���ال. خ�سو�س���ا وقد �سح عن �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص من حديث �ْبِن ُعَم���َر َر�سِ
�َساِء  ِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َقْتِل �لنِّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَنَهى َر�ُسوُل �هللَّ ٌة َمْقُتوَلًة يِف َبْع�ِض َمَغاِزي َر�ُسوِل �هللَّ "ُوِج���َدِت �ْم���َر�أَ

ْبَيان.")4(. َو�ل�سِّ

      لك���ن �للب����ض يف قت���ال غر من ذك���رو� ممن ل يقاتلنا، فال هو م���ن �لن�ساء ول هو من 

�لبقرة 189 .  )1(
�أنظر �لكالم بعدم ن�سخ هذه �لآية: جامع �لبيان ج 2 �ض 190. �أحكام �لقر�آن لبن �لعربي ج 2 �ض 144. ومفاتيح   )2(

�لغيب ج 5 �ض 110. و�بن كثر ج 1�ض 127. وغرهم.
جامع �لبيان ج 2 �ض 190.  )3(

)4(  �أخرجه: �لبخاري / �جلهاد و�ل�سر / 2791 . 2792 . وم�سلم / �جلهاد و�ل�سر / 3279 . 3280(
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�ل�سبي���ان ول من �لعجزة ... ولكن���ه كفَّ يده ورف�ض �أن يقاتل �مل�سلمني. فظاهر �لآية �لكرمية 
دخوله فيمن ل ُيقاَتُل، كما �أن ظاهر حديث ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �لذي نهى فيه عن قتل �ملر�أة يفيد 
�أن عدم قتلها لكونها ما كانت لتقاِتل، �أي �إذ� قاتلت ُقِتَلت. كما يفيد ن�ض كالمه ملسو هيلع هللا ىلص يف �لنهي 
ع���ن قت���ل �لع�سيف. فلذل���ك ف�سر عدد من �ملف�سرين قول���ه تعاىل: (وَل َتْعَت���دو�( بقوله: "�أي ل 

َلم وكف يده.")1(  تقتلو� �لن�ساء و�ل�سبيان و�ل�سيخ �لكبر ول من �ألقى �إليكم �ل�سَّ

      وقول���ه �سبحان���ه على ل�سان �ملالأ من بني �إ�سر�ئيل وقد قالو� لنبي لهم: (�ْبَعْث َلَنا َمِلًكا 
()2(، فلم���ا ��ستبعد قيامهم باجلهاد ملا يعلم���ه منهم من �جلب و�خليانة  ُنَقاِت���ل يِف �َسِبي���ِل �هللَّ
ْن ُكِتَب َعَلْيُكم �ْلِقَت���اُل �أَلَّ ُتَقاِتُلو�؟))3(، فَقاُلو� مو�سحني �لدو�عي �لو�قعة  قائ���ال: (َهْل َع�َسْيُتم �إِ
ِ َوَقْد �أُْخِرْجَن���ا ِمْن ِدَياِرَنا  للقي���ام بالقت���ال وعدم �لرتدد في���ه: (َوَما َلَنا �أَلَّ ُنَقاِت����َل يِف �َسِبيِل �هللَّ
َو�أَْبَناِئَن���ا.))4(  ق���ال �لر�زي: "و�أتبعو� ذلك بعلة قوي���ة توجب �لت�سدد يف ذلك، وهو قولهم (وقد 
�أخرجنا من ديارنا و�أبنائنا). لأن من بلغ منه �لعدو هذ� �ملبلغ، فالظاهر من �أمره �لجتهاد يف 
قم���ع عدوه ومقاتلته.")5(، وقال ر�سيد ر�سا: "�أْي و�أيُّ د�ع لنا يدعونا �إىل �أن ل نقاتل وقد وجد 
�سب���ب �لقتال، وهو �إخر�جنا م���ن ديارنا باإجالء �لعدو �إيانا عنه���ا، و�أفردنا عن �أولدنا ب�سبيه 

�إياهم و��ستبعاده لهم؟")6(

�َساِء  َجاِل َو�لنِّ َعِفنَي ِم���ن �لرِّ ِ َو�مْلُ�ْسَت�سْ      وقول���ه تع���اىل: (َوَما َلُكْم َل ُتَقاِتُل���وَن يِف �َسِبيِل �هللَّ
امِلِ �أَْهُلَها، َو�ْجَعل َلَنا ِمن َلُدْنَك َوِليًّا،  َنا �أَْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه �ْلَقْرَيِة �لظَّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َو�ْلِوْلَد�ِن �لَّ

َو�ْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َن�سًر�.))7( 

      فالآية �لكرمية بيان ملا من �ساأنه �لدفع بامل�سلمني �إىل �لقتال و�جلهاد، وذلك ملا عليه 
�مل�سرك���ون من �لظلم و�لعتد�ء على �ل�سعفاء من �ملوؤمنني، و��ستعبادهم و�أ�سرهم، و�حلر�ض 

روح �ملعاين ج 2 �ض 112. �أنظر كذلك تف�سر �ملنار ج 2 �ض 209، و�لتحرير و�لتنوير ج 2 �ض 200 . 201( .  )1(
�لبقرة 244 .  )2(
�لبقرة 244 .  )3(
�لبقرة 244 .  )4(

مفاتيح �لغيب ج 6 �ض 145.  )5(
تف�سر �ملنار ج 2 �ض 475  )6(

�لن�ساء 74.  )7(
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عل���ى فتنتهم عن دينهم. قال �لط���ري: "وما �ساأنكم ل تقاتلون يف �سبيل �هلل وعن م�ست�سعفي 
�أه�ل دينك���م وملتكم، �لذين قد ��ست�سعفهم �لكفار فا�ستذلوه���م، �بتغاء فتنتهم و�سدهم عن 

دينهم من �لرجال و�لن�ساء و�لولد�ن.")1(

ِلُحو� َبْيَنُهَما، َفاإِْن َبَغت �ْحَد�ُهَما  �سْ      وقول����ه تعاىل: (َو�إِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن �مْلوِمِننَي �ْقَتَتُلو� َفاأَ
ِلُحو� َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل  ْن َف���اَءْت َفاأَ�سْ ، َفاإِ ِ ِتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء �إِىَل �أَْمِر �هللَّ َعَل���ى �ُلْخ���َرى َفَقاِتُلو� �لَّ

َ ُيِحبُّ �مْلُْق�ِسِطنَي.))2( َو�أَْق�ِسُطو�، �إِنَّ �هللَّ

      فبغي طائفة من �ملوؤمنني على �أخرى يوجب �إعالن �حلرب لرفع �لظلم و�إحالل �لعدل، 
وذل���ك �إذ� مل جتد م�ساع���ي �ل�سلح و�ل�سلم. فهوؤلء ل يقاَتلون باعتبارهم كفار�، فهم موؤمنون 

بن�ض �لآية �لكرمية، و�إمنا يقاتلون باعتبارهم معتدين. 

جام���ع �لبي���ان ج5 �ض167.  وقال �بن كثر: "يحر����ض تعاىل عباده �ملوؤمنني على �جله���اد يف �سبيله وعلى �ل�سعي   )1(
يف ��ستنق���اذ �مل�ست�سعفني مبكة من �لرجال و�لن�ساء و�ل�سبيان �ملترمني من �ملقام بها.")تف�سر �لقر�آن �لعظيم 

ج1�ض 526(
�حلجر�ت 9.  )2(
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الخـاتمــة

    لع���ل �أه���م ما يجدر بن���ا ت�سجيله يف هذه �خلامتة هو ما �أثبت���ه �لف�سل �لأول �لتمهيدي 
م���ن عمق مفهوم �جلهاد يف �لقر�آن و�حلديث و�سموله و�لدللة على هويته �لأ�سلية �ملتمثلة يف 
بذل �جلهد لن�سرة دين �هلل تعاىل على م�ستوى �لنف�ض و�ملجتمع... مما يخرج به من م�سايق 

�جلانب �لع�سكري لي�ستوعب �حلياة كلها و�ملجالت جميعها.

    �أم���ا �لف�س���ل �لثاين فقد بني بج���الء �ملق�سد �لأجمع �لأعمق للجه���اد مبختلف �أنو�عه 
�أل وه���و حتقي���ق �لهد�ية وما يتبع ذلك وي�ستلزمه من �لق�س���اء على �لفتنة وعدم �حليلولة بني 
�لنا����ض وبني كلم���ة �هلل �أن ي�سمعوه���ا ويتبعوها، كما تقت�س���ي �لهد�ية بذل �جله���د لكف باأ�ض 

�ملعتدين وتعطيل قدر�تهم على �لظلم و�لعدو�ن و�لبط�ض.

    وياأت���ي ف�س���ل �لعل���ل ليبني �أن �لعالقة ب���ني �مل�سلمني وغرهم موؤ�س�س���ة يف �لأ�سل على 
�لدع���وة و�مل�سامل���ة و�لتو��س���ل، و�أن �لقتال لي�ض د�ئر� عل���ى �لكفر و�لدين، و�إمن���ا مرجعه �إىل 

�لعدو�ن و�لظلم �لو�قع على �لدين و�أهله.  

     ول يخف���ى �أن هذه نظر�ت �أولية خمت�س���رة ح�سب ما ي�سمح به �ملقام، و�حلاجة �ليوم 
و�قع���ة �إىل �ملزي���د م���ن در��سة �ملو�س���وع و�لوقوف على ق�ساي���اه و�سو�بطه مم���ا يعيد للجهاد 

فاعليته ويجدد ر�سالته �لتي لأجلها �سرعه �هلل تعاىل.

     و�هلل من ور�ء �لق�سد وهو يهدي �ل�سبيل، و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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 ت�فيق علي علي زبادي
• �لعمل �حلايل: باحث يف مركز تف�سر للدر��سات �لقر�آنية بالريا�ض – حي �لغدير .	
• تاريخ �مليالد :  12من فر� ير 1967 م. 	

�جلن�سية : م�سري.

اخلربات  العلمية : 
• متهيدي ماج�ستر)�لفرح يف �سوء �لكتاب و�ل�سنة( جامعة �أم درمان �لإ�سالمية.	
• ماج�ست���ر يف �لتف�س���ر وعل���وم �لقر�آن)منهج �لق���ر�آن يف مدح �لقل���ة وذم �لكرثة(  	

جامعة �أم درمان �لإ�سالمية.
• دكت���ور�ه  يف �لتف�سر وعلوم �لقر�آن)�لإ�سالح و�لإف�ساد يف �سوء �لقر�آن ( جامعة �أم 	

درمان �لإ�سالمية.
• حتكيم بحوث ملو�سوعة �لتف�سر �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين.	

اخلربات العملية: 
• ع�سو هيئة تدري�ض مبعهد �لإمام �ل�ساطبي )طالب – طالبات ( يف تدري�ض �لتف�سر 	

وعلوم �لقر�آن.
• ع�سو هيئة تدري�ض باملركز �لعلمي �لأول �لتابع جلامعة �أم �لقرى يف تدري�ض �لتف�سر 	

وعلوم �لقر�آن.
• رئي�ض وحدة �لتوثيق و�ملعلومات باملركز �لدويل للبحوث و�لدر��سات "مد�د".	
• باحث يف مركز تف�سر لتطوير �لدر��سات �لقر�آنية.	

امل�ساركة يف م�ساريع خدمة القراآن الكرمي :
�أولً : ع�سو �للجنة �لعلمية يف م�سروع �لتف�سر �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين �لتابع لكر�سي 

�لدر��سات �لقر�آنية بجامعة �مللك �سعود.
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ثاني���ًا : �مل�ساركة بكتابة جمموعة من �لبحوث �ملحكم���ة )14 بحثًا( يف مو�سوعة �لتف�سر 
�ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين ، منها :

• �لف�س���اد يف �سوء �لقر�آن- �لب�س���رى يف �لقر�آن �لكرمي- �لكر�م���ة يف �سوء �لقر�آن-  	
�لظلمات يف �سوء �لقر�آن.

• �لف���رت�ء يف �سوء �لقر�آن -�لكذب يف �سوء �لق���ر�آن - �ل�سد عن �سبيل �هلل يف �سوء 	
�لقر�آن- �ملاء يف �سوء �لقر�آن.

• �لإن���ذ�ر يف �س���وء �لقر�آن- �لإميان يف �سوء �لقر�آن -�لتوبة يف �سوء �لقر�آن - �ل�سكر 	
يف �سوء �لقر�آن.

• �لن�سر يف �سوء �لقر�آن �لكرمي- �لنعم يف �سوء �لقر�آن �لكرمي- 	
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عالج القراآن الكرمي ل�َسْفِك الدماء املع�س�مة
دراسة موضوعية

الدكت�ر 

توفيق بن علي زبادي 
الأ�ستاذ امل�ساعد 

والباحث يف مركز تف�سري للدرا�سات القراآنية
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مقدمة
�إن �حلم���د هلل نحمده، ون�ستعينه، ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور �أنف�سنا، ومن �سيئات 
�أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد �أن ل �إله �إل �هلل وحده ل 
وُتنَّ  ُقوْ� �هلّلَ َحقَّ ُتَقاِتِه َوَل مَتُ ِذيَن �آَمُنوْ� �تَّ �سريك له، و�أ�سهد �أن حممًد� عبده ور�سوله، (َيا �أَيَُّها �لَّ
ُكُم �لَِّذي َخَلَقُكم  ُقوْ� َربَّ ا�ُض �تَّ يَُّها �لنَّ �ْسِلُموَن  ))�آل عمر�ن: 102(، وقال تعاىل: (َيا �أَ �إِلَّ َو�أَنُت���م مُّ
ُقوْ� �هلّلَ �لَِّذي َت�َساءُلوَن  ْف�ٍض َو�ِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَم���ا ِرَجاًل َكِثًر� َوِن�َساء َو�تَّ ���ن نَّ مِّ
ُقو�  ِذيَن �آَمُنو� �تَّ ْرَح���اَم �إِنَّ �هلّلَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا ))�لن�ساء:1(،  وق���ال تعاىل: (َيا �أَيَُّها �لَّ ِب���ِه َو�لأَ
َ َوَر�ُسوَلُه َفَقْد  ْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُك���ْم َوَمن ُيِطْع �هللَّ ِلْح َلُكْم �أَ َ َوُقوُل���و� َق���ْوًل �َسِديًد�. ُي�سْ �هللَّ

َفاَز َفْوًز� َعِظيًما) �لأحز�ب: )70 – 71(، �أما بعد)1(،

فم���ن دلئ���ل �لعناية بحفظ �لدماء و�لتغليظ فيه���ا: �أنَّ ِذْكرها، و�لتنوي���ه بها وقع قبل �أن 
تنف���خ �لروح يف �آدم عليه �ل�سالم، وقب���ل �أن جتري دماوؤه يف عروقه؛ فاملالئكة عليهم �ل�سالم، 
وه���م م���ن �أَْعلم �خللق باهلل تعاىل ومبا ير�ساه وما ل ير�ساه من �لأقو�ل و�لأفعال، ملا �أخرهم 

�سبحان���ه وتعاىل �أن���ه جاعل يف �لأر�ض خليف���ة:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  
ه �ملالئكة  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ )�لبق���رة:30(، ول���ول عظم���ة �لدماء عند �هلل تعاىل مل���ا نوَّ

بذكرها من بني �سائر وجوه �لإف�ساد.

ومل���ا خلق �هلل تعاىل �آدم، وجرت علي���ه �ملحنة و�لبالء و�لتكليف، ث���م �أهبط �إىل �لأر�ض، 
وتنا�سل بنوه من �سلبه؛ كان �أول ذنب عظيم وقع من بنيه: قتَل �أحدهم �أخاه، يف ق�سة عجيبة 

ُت�سم���ى ه���ذه خطبة �حلاجة، وكان ر�سول �هلل   يفتتح بها كالمه، و�حلدي���ث �أخرجه �لإمام �أحمد بهذ� �للفظ من   )1(
حدي���ث �ب���ن م�سعود : 392/1، ط. �ملكت���ب �لإ�سالمي، ورو�ه �أبو د�ود، فى كتاب �لن���كاح، باب: فى خطبة �لنكاح: 
245/2 ح )2118( ط. د�ر �لريان للرت�ث، د�ر �حلديث �لقاهرة 1408ه، وذكر فيه جزًء� من �آية �لن�ساء، وقدمه 
عل���ى �آية �آل عم���ر�ن، و�أخرجه �لرتمذي، فى كتاب: �لنكاح، باب: ما جاء ف���ى خطبة �لنكاح: 413/3 ح )1105(  
بنحوه، وز�د بعد قوله: "ونعوذ باهلل من �سرور �أنف�سنا"، قوله: "و�سيئات �أعمالنا" وقال عنه �لرتمذي: حديث عبد 

�هلل حديث ح�سن.
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ذك���رت يف �لقر�آن؛ لأهميته���ا، و�أهمية ما ت�سمنته من تاأري���خ �أول دٍم �سفك على �لأر�ض ظلًما 
وعدو�ًن���ا، وعقب ذكر ه���ذه �لق�سة �لعظيمة تاأتي �لآيات؛ لتبني منزلة �لدماء عند �هلل تعاىل؛ 

���ه مبن �سفك دم �لنا�ض جميًع���ا: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   حت���ى �إن �ساف���ك دم و�حد قد �ُسبِّ
پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  )�ملائ���دة:32(، ولي����ض يف �ل�سريعة ذنب يكون مرتكبه يف 

حق و�حد من �لنا�ض كمن فعله يف جميع �لنا�ض غر هذ� �لذنب �لعظيم.

ا�ِض  ا ��ْسَتَحلَّ ِدَماَء �لنَّ َ قال �سعيد بن جبر رحمه �هلل تعاىل:" َمِن ��ْسَتَحلَّ دَم ُم�ْسِلم َفَكاأَمنَّ
ا�ِض َجِميًعا")1(. َم ِدَماَء �لنَّ ا َحرَّ َ َم َدَم ُم�ْسِلٍم َفَكاأَمنَّ َجِميًعا، َوَمْن َحرَّ

 وم���ن �سناعة ه���ذ� �لفعل �أن �هلل قرنه بالكف���ر به يف عدد من �لآي���ات، منها قوله تعاىل:
چ ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ )�آل عمر�ن:21(.

ويف �لقتل ترك تعظيم �أمر �حلق، وترك �ل�سفقة على �خللق، وهما مالك �لدين.

و�ملتتبع مبنهج �لتف�سر �ملو�سوعي لالآيات �لتي حتدثت عن �سفك �لدماء �سو�ء كان باللفظ 
كقول���ه: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ )�لبقرة:30(، 

�أو باملعن���ى كقول���ه تع���اىل: : چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  
ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى   ائائ  
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ       ېئ   ۈئېئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ     ەئ   ەئ  
ی   چ )�لبق���رة:61(، وجد عناي���ة �لقر�آن بهذ� �ملو�سوع عناية فائقة؛ لأن �سفك �لدماء هدم 

مل�َُر�د �هلل من خلق �لب�سرية، وهو �إعمار �لأر�ض، وتطبيق �ل�سرع.

تف�سر �بن كثر: 3/ 93.  )1(
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اأهداف البحث:
• تاأ�سيل مفهوم �سفك �لدماء �ملع�سومة يف �للغة و�ل�سطالح و�ل�ستعمال �لقر�آين.	
• بيان �أهمية �لتف�سر �ملو�سوعي وخطو�ته. 	
• �لدر��سة �لتطبيقية للتف�سر �ملو�سوعي يف عالج �سفك �لدماء �ملع�سومة. 	

منهج البحث: 
�عتم���دت يف هذ� �لبحث �ملنهج �ل�ستقر�ئي يف جم���ع �لآيات �ملتعلقة ب�سفك �لدماء لفًظا 
ومعن���ى، ث���م �ملنهج �ل�ستنتاج���ي يف حماولة �لو�س���ول �إىل �سورة و��سحة ع���ن خطو�ت منهج 

�لتف�سر �ملو�سوعي يف عالج م�سكلة �سفك �لدماء �ملع�سومة.

اأ�سباب اختيار امل��س�ع:
• �نت�س���ار مو�س���وع �سفك �لدماء ب�س���ورة �سنيعة؛ �أدت �إىل �لته���اون يف �إزهاق �لأرو�ح 	

�لريئة.
• ح���ل م�سكالت �مل�سلمني �ملعا�سرة، وتق���دمي �حللول لها على �أ�س�ض حث عليها �لقر�آن 	

�لكرمي. 
• حاجة طالب �لعلم �ملا�سة للدر��سات �لتطبيقية للتف�سر �ملو�سوعي يف عالج �لق�سايا 	

�ملعا�سرة.
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المبحث األول 

التعريف مب�سطلحات البحث واأهمية التف�سري امل��س�عي وخط�اته

المطلب األول: التعريف بمصطلحات البحث

اأوًل: عالج:
عالج يف اللغة:

)َعَلَج(:
 �لع���ني و�لالم و�جليم �أ�سل �سحيح؛ يدل على متر����ض ومز�ولة، و�لعالج: مز�ولة �ل�سيء 

ومعاجلته)1(.
فالعالج مبعنى: �لتمر�ض، و�ملز�ولة، و�ملعاجلة.

الِعالج يف ال�سطالح:  
�ملد�و�ة لدفع �ملر�ض)2(.

ثانًيا: القراآن الكرمي:
كالم �هلل، �ملنزل على حممد -ملسو هيلع هللا ىلص- �ملتعبد بتالوته)3(.

ثالًثا: �سفك الدماء املع�س�مة:
�َسْفك �لدم يف �للغة: 

�َسَفَك: 

�ل�سني و�لفاء و�لكاف كلمة و�حدة. يقال: �َسَفَك دمه ي�سفكه �سفًكا، �إذ� �أَ�َساَلُه )4(.

مقايي�ض �للغة: 122/4.  )1(
معجم لغة �لفقهاء: 319.  )2(

مباحث يف علوم �لقر�آن: مناع �لقطان: 17  )3(
معجم مقايي�ض �للغة:3/ 78.  )4(
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بُُّه)1(. ْفُك يف �لّدم: �سَ و�ل�سَّ
ْمَع: َهَر�َقُه)2(. َم َو�لدَّ و�َسَفَك �لدَّ

ّفاُح)3(. ماِء: ُهَو �ل�سَّ ّفاُك للدِّ و�ل�سَّ

ّفاُح. ّفاُك للدم هو �ل�سَّ بُُّه و�إ�َساَلُته، و�إر�قته، و�إْجر�وؤه، و�ل�سَّ فال�سفك يف �لدم �سَ
يف ال�سطالح:

ْفك، �أو هو �لقتل بظلم. �إر�قة �لدم بغر حق من �حلقوق �مل�ُِحَلة لل�َسّ

املع�س�مة يف اللغة وال�سطالح:
َم يف اللغة: َع�سَ

�لعني و�ل�ساد و�مليم �أ�سل و�حد �سحيح يدل على �إم�ساك ومنع ومالزمة. و�ملعنى يف ذلك 
كل���ه معنى و�ح���د. من ذلك �لع�سمة: �أن يع�سم �هلل تعاىل عبده م���ن �سوء يقع فيه. و�عت�سم 
�لعب���د باهلل تعاىل، �إذ� �متن���ع. و��ستع�سم: �لتجاأ. وتقول �لعرب: �أع�سمت فالًنا، �أي هياأت له 

�سيًئا يعت�سم مبا نالته يده �أي يلتجئ ويتم�سك به)4(.
يف ال�سطالح:

مع�س�م: 
�مَلْع�سوم: ��سم مفعول من ع�سم �إذ� منع.

ومع�س���وم �ل���دم: من ل يج���وز قتله، فلي�ض ه���و حربًيّا، ومل ياأت مبا يوج���ب هدر دمه)5(، 
و�لدماء مع�سومة بع�سمة �لدين �أو ع�سمة �لعهد.

رابًعا: درا�سة م��س�عية: 
�ملق�سود بها �لدر��سة �لتف�سرية �ملو�سوعية �أي )�لتف�سر �ملو�سوعي(.

ف �ملركب: ف كالًّ منهما، ثم نَعرِّ و�لتف�سر �ملو�سوعي: مركب يتكون من لفظتني، نَعرِّ

مفرد�ت غريب �لقر�آن: 413.  )1(
خمتار �ل�سحاح: 149.  )2(
تاج �لعرو�ض:27/ 198.  )3(
مقايي�ض �للغة: 331/4.  )4(

معجم لغة �لفقهاء: 441/1.  )5(
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التف�سري من َف�َسَر:
�لفاء و�ل�سني و�لر�ء كلمة و�حدة تدل على بيان �سيء و�إي�ساحه)1(، و�لَف�ْسُر: �إظهار �ملعنى 

�ملعقول)2(.

و�لتف�س���ر يف �ل�سطالح: علم يبحث فيه عن �لق���ر�آن �لكرمي من حيث دللته على مر�د 
�هلل تعاىل بقدر �لطاقة �لب�سرية)3(.

َع: �لو�و و�ل�ساد و�لعني: �أ�سل و�حد يدل على �خلف�ض لل�سيء وحطه.  �ملو�سوع���ي من َو�سَ
وو�سعته بالأر�ض و�سًعا، وو�سعت �ملر�أة ولدها)4(.

فاملو�سوع من �لو�سع يف مكان ما، وهو �حلط و�خلف�ض، وهو �لإلقاء و�لتثبيت يف �ملكان، 
وه���ذ� �ملعنى ملحوظ يف �لتف�س���ر �ملو�سوعي؛ لأن �ملف�سر يرتبط مبعن���ى معني ل يتجاوزه �إىل 

غره حتى يفرغ من تف�سر �ملو�سوع �لذي �لتزم به)5(.

�ملو�س���وع يف �ل�سط���الح: ق�سي���ة �أو �أمر متعلق  بجانب من جو�نب �حلي���اة يف �لعقيدة �أو 
�ل�سلوك �لجتماعي �أو مظاهر �لكون  تعر�ست لها �آيات �لقر�آن �لكرمي)6(

و�لتف�س���ر �ملو�سوعي يف �ل�سطالح " هو علم يتن���اول �لق�سايا بح�سب �ملقا�سد �لقر�آنية 
يف �سورة �أو �أكرث)7(.

 المطلب الثاني: سفك الدماء في االستعمال القرآني

ورد مركب �سفك �لدماء بلفظه يف �لقر�آن يف مو�سعني يف �سورة �لبقرة:

معجم مقايي�ض �للغة: 4/ 504.  )1(
مفرد�ت غريب �لقر�آن: 636.  )2(

مناهل �لعرفان يف علوم �لقر�آن: 2/ 3.  )3(
مقايي�ض �للغة لبن فار�ض: 6/ 117.  )4(

�نظر �ملدخل �إىل �لتف�سر �ملو�سوعي: 20، 23.  )5(
مباحث يف �لتف�سر �ملو�سوعي للدكتور م�سطفى م�سلم: 16.  )6(

�ملرجع �ل�سابق.  )7(
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امل��سع الأوىل:
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ  )�لبقرة:30(. 
ْفك هو �لقتل بظلم، ومن �لقتل ما هو جهاد يف �سبيل  و�إيث���ار ��ستعم���ال " على "يقتل"؛ لأن �ل�سَّ

�هلل،.. و�أما �لدماء فتاأكيد ملا يف �ل�سفك من �لدم؛ لت�سديد �سناعة �لقتل)1(.

امل��سع الثاين:
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٺ  ٺ   چ  )�لبق���رة:84(. �أي: ل ي�سف���ك بع�سكم دم بع�ض، وقيل: معناه ل ت�سفكو� دماء 
غرك���م في�سفك دماءكم، فكاأنكم �أنتم �سفكتم دم���اء �أنف�سكم)2(؛ وذلك �أن �أهل �مللة �لو�حدة 
مبنزل���ة �لنف�ض �لو�حدة)3(، وجعل قتل �لرجل غره قت���ل نف�سه؛ لت�ساله ن�سًبا �أو ديًنا، �أو لأنه 

ا)4(. يوجبه ق�سا�سً

األفاظ ذات �سلة:
ورد �سفك �لدماء مبعناه يف �لقر�آن مبعنيني: �لقتل بغر حق، وقتل �لنف�ض بغر نف�ض.

�إ�سار�ت �لإعجاز: 1/ 236.  )1(
تف�سر �خلازن:1/ 58.  )2(

تف�سر �بن كثر: 211/1.  )3(
روح �ملعاين:310/1.  )4(
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اأوًل: القتل بغري حق:
املعنى اللغ�ي:

 ج���اء يف كتب �للغة: َقَتَل���ه َيْقُتُله َقْتاًل وَتْقَتاًل، َوَرُجٌل َقِتيل: َمْقت���ول، و�مر�أَة َقِتيل: َمْقتولة، 
وقت���ل فالن فالًن���ا �أي �أماته، ق���ال تع���اىل:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ )�لبقرة:251()1(. 

املعنى ال�سطالحي:
 قال �ل�سيوطي رحمه �هلل:  �أنه "فعل يِف حَمل يتعقبه زهوق روح �مْلْقُتول ِبِه")2(.

م �هلل قتلها، نف�َض موؤمن �أو ُمعاهد، )وبغر  و�لقتل بغر �حلق: يعني قتل �لنف�ض �لتي حرَّ
حق( يعني مبا �أباح قتلها به: من �أن تقتل نف�ًسا فتقتل َقَوًد� بها، �أو تزين وهي حم�سنة فرتجم، 

�أو ترتدَّ عن دينها �حلقِّ فتقتل، فذلك"�حلق")3(.

ثانًيا: قتل النف�ص بغري نف�ص: 
قال تعاىل:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  )�ملائدة:32(.

وقال تعاىل: چ حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت        جث  مث  ىث  يث  حج  
مج   چ  )�لكهف:74(.

ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   چ  تع���اىل:  وق���ال 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ  )�ملائدة:45(.

ينظ���ر: �ملحكم و�ملحيط �لأعظم )332/6(، ل�سان �لعرب، لبن منظور)547/11( مادة)قتل( بت�سرف، معجم   )1(
لغة �لقر�آن)867/2( بت�سرف يف �جلميع.

معجم مقاليد �لعلوم يف �حلدود و�لر�سوم، لل�سيوطي)�ض85(.  )2(
جامع �لبيان للطري)221/12-222( بت�سرف.  )3(



1101

د. توفيق علي علي زبادياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

المطلب الثالث:  أهمية التفسير الموضوعي وخطواته

�لتف�س���ر �ملو�سوعي يحقق للم�سلمني فو�ئد عديدة من حي���ث �سلتهم بالقر�آن، وتعرفهم 
عل���ى مبادئ���ه وحقائقه، وت�سكيل ت�سور�تهم وتكوين ثقافته���م، ومن حيث عملهم على �إ�سالح 

�أخطائهم وتكوين جمتمعاتهم، و�لوقوف �أمام �أعد�ء �لإ�سالم.

وتربز اأهمية التف�سري امل��س�عي يف:
ح���ل م�سكالت �مل�سلم���ني �ملعا�سرة، وتق���دمي �حللول لها عل���ى �أ�س�ض حث عليه���ا �لقر�آن 

�لكرمي.
���ا لإن�سان هذ� �لع�سر، و�إب���ر�ز عظمة هذ�  تق���دمي �لق���ر�آن �لكرمي تقدمًي���ا علمًيّا منهجًيّ
�لق���ر�آن وح�سن عر�ض مبادئه ومو�سوعاته، و��ستخد�م �ملع���ارف و�لثقافات و�لعلوم �ملعا�سرة 

�أد�ة لهذ� �لغر�ض.
ا، و�إقناعه   بي���ان مدى حاجة �لإن�سان �ملعا�سر �إىل �لدين عموًم���ا و�إىل �لإ�سالم خ�سو�سً

باأن �لقر�آن هو �لذي يحقق له حاجاته ومتطلباته
يقوم �لعلماء و�لباحثون بالوقوف �أمام �أعد�ء �هلل وتفنيد �آر�ئهم و�أفكار �جلاهلية.

 عر�ض �أبعاد وجمالت �آفاق جديدة ملو�سوعات �لقر�آن، وهذه �لأبعاد تزيد �إقبال �مل�سلمني 
على �لقر�آن.

�إظه���ار حيوي���ة وو�قعي���ة �لقر�آن �لك���رمي، حيث �إنه ي�سل���ح لكل زمان وم���كان، فال ينظر 
�لباحث���ون �إىل مو�سوعات �لق���ر�آن على �أنها مو�سوعات قدمية نزلت قب���ل خم�سة ع�سر قرًنا، 

و�إمنا يعر�سونها يف �سورة علمية و�قعية تناق�ض ق�سايا وم�سكالت حية.
�لتف�س���ر �ملو�سوعي يتفق مع �ملقا�سد �لأ�سا�سية للقر�آن �لكرمي، ويحقق هذه �ملقا�سد يف 

حياة �مل�سلمني.
ا  �لتف�س���ر �ملو�سوعي �أ�سا����ض تاأ�سيل �لدر��سات �لقر�آنية وعر�سه���ا �أمام �لباحثني عر�سً
ا وت�سويب هذه �لدر��سات وح�سن تخلي�سها مما طر�أ عليها من م�سارب و�أفكار  قر�آنًيّا منهجًيّ

غر قر�آنية.
 عن طريق �لتف�سر �ملو�سوعي ي�ستطيع �لباحث �أن يرز جو�نب جديدة من وجود �إعجاز 

�لقر�آن �لذي ل تنق�سي عجائبه.
 تاأهيل �لدر��سات �لقر�آنية وت�سحيح م�سارها.
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ذ �لباحثون �أمر �هلل بتدبر �لق���ر�آن �لكرمي، و�إمعان �لنظر فيه،  بالتف�س���ر �ملو�سوعي ُيَنفِّ
و�إح�سان فقهه، وفهم ن�سو�سه)1(.

خط�ات  التف�سري امل��س�عي:
�أوًل: حتديد �ملو�سوع �لقر�آين �ملر�د بحثه حتديًد� دقيًقا من حيث �ملعنى.

ثانًيا: �ختيار عنو�ن له من �ألفاظ �لقر�آن �لكرمي ذ�ته، �أو عنو�ن منتزع من �سميم معانيه 
�لقر�آنية.

ثالًثا: جمع �لآيات �لكرمية �ملتعلقة باملو�سوع.
ر�بًعا: ت�سنيفها من حيث �ملكي و�ملدين، وترتيبها من حيث زمن �لنزول ما �أمكن.

خام�ًس���ا: فهم �لآيات �لكرمية بالرجوع �إىل تف�سرها، ومعرفة �أحو�لها؛ من حيث �أ�سباب 
�لنزول، وتدرج �لت�سريع و�لن�سخ، و�لعموم و�خل�سو�ض، وغر ذلك مما يتقرر به �ملعنى.

�ساد�ًسا: تق�سيم �ملو�سوع �إىل عنا�سر مرت�بطة منتزعة من �لآيات نف�سها، ورد �لآيات �إىل 
عنا�سره���ا ومو�سعها من �لبناء �لكلي للمو�سوع، مع تف�سر موجز ملا يحتاج منها �إىل تف�سر، 

و��ستنباط حقائقها �لقريبة من غر تكلف، ورد �ل�سبهات عن �ملو�سوع ذ�ته.
�سابًع���ا: �لتقيُّ���د �لت���ام يف كل ه���ذه �خلط���و�ت بقو�عد �لتف�س���ر �ملو�سوع���ي، و�سو�بطه 

�لعلمية)2(.
ثامًن���ا: حتدي���د �حلقيقة �لقر�آني���ة يف �ملو�سوع، وحتديد �لفكرة �لعام���ة �لتي ق�سد �إليها 

�لقر�آن يف �ملو�سوع �لقر�آين.
تا�سًع���ا: تنزي���ل �حلقيقة �لقر�آنية يف �ملو�س���وع على �لو�قع، و�ملقارنة ب���ني حقيقة �لقر�آن 

�ملع�سومة و�خلالدة ونظرية)3( �لب�سر �لتي ُتْخطئ وتفنى.

�لتف�سر �ملو�سوعي بني �لنظرية و�لتطبيق، د. �سالح �خلالدي،،ط1، �لأردن: د�ر �لنفائ�ض،1418 ه� - 1997م، 49-48.  )1(
�نظر �ملدخل �إىل �لتف�سر �ملو�سوعي للدكتور عبد �ل�ستار فتح �هلل �سعيد: 57.  )2(

�لنظري���ة: ق�سي���ة تثب���ت برهان) �ملعجم �لو�سي���ط: 2/ 932(، وهي ت�س���ور عام لق�سية �أو مو�س���وع يف علم من   )3(
�لعل���وم، يقوم على �أ�س����ض ثابتة من �حلقائق جزئي���ة �أو مطلقة، وعلى جميع �لنتائج و�لأبح���اث و�لتجارب، وعلى 
ترتي���ب �لنتائج، حت���ى يجمع ت�سور �لق�سية �لتي ير�د ممار�ستها يف �لو�ق���ع �لب�سري ويبني مد�ها وخ�سائ�سها؛ 
ليق���وم على ه���ذ� �لت�سور �لنهج و�لتخطيط لتنمو �لنظرية من خالل �جلهد �لب�سري و�ملمار�سة و�لتطبيق ) �نظر 

�لرتبية �لإ�سالمية يف �لإ�سالم بني �لنظرية و�لتطبيق(، �ض17.
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المبحث الثاني

دوافع �سفك الدماء املع�س�مة

�لناظر يف حالت �سفك �لدماء �لتي �نت�سرت على مر �لأزمان نظرة تاأمل وتب�سر يجد �أنَّ 
لها دو�فع حملت �سفاكي �لدماء على �إ�سالتها و�إر�قتها، �سنبينها فيما يلي: 

�ملق�سود بالدو�فع: ما يحمل على �لفعل من غر�ئز وميول)1(.
اك �لدماء لإر�قتها: فمن �لدو�فع �لتي تدفع �سفَّ

 اأوًل: و�س��سة ال�سيطان: 
�لو�سو�سة: �لكالم �خلفي �لذي ل ي�سمعه �إل �مل�َُد�ين للُمَتكلم)2(.

ق���ال مو�سى ع���ن �ل�سبب �لذي دفعه لقتل �لقبط���ي: چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ    ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڃ  ڃ    ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  چ)�لق�س����ض:15(.  �أي: " 
ه���ذ� �لقت���ل من ت�سبب �ل�سيطان يل باأن هيج غ�سبي حت���ى �سربت هذ� فهلك من �سربتي، �إن 
ل له عن �سبيل �لر�ساد بتزيينه له �لقبيح من �لأعمال، وحت�سينه  �ل�سيط���ان عدو لبن �آدم ُم�سِ
ذل���ك ل���ه)3(، و�إمنا قال مو�سى ذلك؛ لأن قتل �لنف�ض م�ستقب���ح يف �ل�سر�ئع �لب�سرية فاإن حفظ 

�لنف�ض �ملع�سومة من �أ�سول �لأديان كلها.

ومل���ا كان �ل�سيطان عدًو� لالإن�س���ان، وكانت له م�سالك �إىل �لنفو����ض ��ستدل مو�سى بفعله 
�مل���وؤدي �إىل قت���ل نف�ض �أنه فع���ل نا�سئ عن و�سو�س���ة �ل�سيطان، ولولها لكان عمل���ه جارًيا على 

�لأحو�ل �ملاأذونة.

معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة: 1/ 753.  )1(
�لتحرير و�لتنوير: 8- ب/ 56.  )2(

تف�سر �لطري:18/ 190.  )3(
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ويف هذ� دليل على �أن �لأ�سل يف �لنف�ض �لإن�سانية هو �خلر و�أنه �لفطرة، و�أن �لنحر�ف 
عنها يحتاج �إىل �سبب غر فطري، وهو تخلل نزغ �ل�سيطان يف �لنف�ض)1(.

ف���كل �سفك للدماء جتد باعثه �ل�سيطان بو�سو�سته ونزغ���ه، فحق على كل م�سلم عد�وته، 
وعد�وت���ه �أن يعاديه بطاعة �هلل، كم���ا قال تع���اىل: چ ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ    چ  چ  چ    چ  چ  )فاط���ر:6(، �أي: باملباين���ة و�ملقاطعة و�ملخالفة له باتباع 
�ل�سرع)2(؛ لأن من علم �أن له عدًو� ل مهرب له منه وجزم بذلك؛ فاإنه يقف عنده وي�سر على 
قتال���ه و�ل�س���ر معه �لظف���ر، فكذلك �ل�سيطان ل يق���در �لإن�سان �أن يهرب من���ه فاإنه معه، ول 
ي���ز�ل يتبع���ه �إل �أن يقف له ويهزمه، فهزمية �ل�سيطان بعزمية �لإن�س���ان )3(، �لذي يتحفز بكل 
ق���و�ه وبكل يقظته وبغريزة �لدفاع عن �لنف�ض وحماية �ل���ذ�ت، يتحفز لدفع �لغو�ية و�لإغر�ء، 
وي�ستيقظ ملد�خل �ل�سيطان �إىل نف�سه، ويتوج�ض من كل هاج�سة، وي�سرع ليعر�سها على ميز�ن 

�هلل �لذي �أقامه له ليتبني، فلعلها خدعة م�سترتة من عدوه �لقدمي!)4(.
و�إن �ل�ستجابة لغو�ية �ل�سيطان و�إغر�ئه نتيجتها جهنم وعذ�بها �ملخزي.

و�إن �لعالج لو�سو�سة �ل�سيطان: هو �ل�ستعد�د �لد�ئم للمعركة باأ�سلحتها �مل�ُردية لل�سيطان 
ولأوليائ���ه، و�لت���ي يجب على �لإن�سان �ليقظ �أن يلب�ض لها لأمته، ول ي�سع �سالحه ول يغفل عنه 

طرفة عني؛ لأنها معركة ل تهد�أ حلظة ول ت�سع �أوز�رها يف هذه �لأر�ض �أبًد�.
ثانًيا: احل�سد:

�حل�سد: متّني زو�ل نعمة من م�ستحق لها، ورمبا كان مع ذلك �سعي يف �إز�لتها)5(.

ق���د يلج���اأ �ملرء �إىل قتل غره ظلًما وعدو�ًنا ب�سبب �حل�سد ل���ه على نعمة �أوتيها، �أو منزلة 
ل عليه، وهذ� من قبح �ل�سنيع و�سوء �لطوية، ولقد كانت �أول جرمية قتل  بلغها، �أو ف�سل حت�سَّ
َب���َاَء به���ا �أحد من بني �آدم على ظهر �لأر�ض ب�سب���ب �حل�سد، �أل وهي جرمية قتل قابيل لهابيل 

�نظر: �لتحرير و�لتنوير: 20/ 90. بت�سرف.  )1(
�ملحرر �لوجيز: 4/ 430.  )2(

تف�سر �لر�زي: 26/ 223.  )3(
يف ظالل �لقر�آن: 5/ 2926.  )4(

مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن: 234.  )5(
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�لتي  وردت يف �لقر�آن �لكرمي.

ق���ال تع���اىل: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ     ڳ   ڳڳ    گ   گ      گ  
ہ  ہ   ہھ  ھ    ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ   ائ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ          ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   
ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ                  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ    ٹ  

ڃ  چ  چ )�ملائدة: 27 -  32(. 

ت عليه �آيات �لقر�آن �لكرمي، �أن �بني �آدم قدم كل و�حد منهما  وخال�س���ة �لق�سة م���ا ن�سّ
قرباًنا فُتُقِبل من �أحدهما، ومل يتقبل من �لآخر، فح�سد �ملرفو�ض قربانه �أخاه �ملقبول فقتله)1(. 

 ولذل���ك ف���اإن ف���رط �حل�سد قد يدف���ع باحلا�س���د �إىل �إيقاع �ل�س���ر باملح�س���ود، فاإنه يتبع 
�مل�س���اوئ، ويطلب �لعرث�ت، وقد قيل: �إن �حل�سد �أول ذن���ب ع�سي �هلل به يف �ل�سماء و�لأر�ض، 
فح�س���د �إبلي�ُض �آدَم حتى �أخرجه من �جلنة، و�أما يف �لأر�ض فح�سد قابيل بن �آدم لأخيه هابيل 

حتى قتله" )2(. 

 فه���ذه كان���ت �أول جرمية �سفك دم على ظهر �لأر����ض؛ ولهذ� يتحمل �لقاتل جزًء� من كل 
 ِ ق هذ� ما رو�ه �لبخاري ب�سن���ده َعْن َعْبِد �هللَّ ���دِّ جرمي���ة قتل تق���ع على �لأر�ض بعد ذلك، وُي�سَ
ِل  لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َقاَل: »َل ُتْقَتُل َنْف�ٌض �إِلَّ َكاَن َعَلى �ْبِن �آَدَم �لأَوَّ ِبيِّ �سَ ُ َعْنُه، َعِن �لنَّ َي �هللَّ َر�سِ

ه �أول َمْن �َسنَّ �ْلَقْتَل، وهتك حرمة �لدماء، وجر�أ �لنا�ض على ذلك. ِكْفٌل ِمْنَها« )3(؛لأنَّ

ينظ���ر: جامع �لبيان، للط���ري)202/10-204(، بحر �لعلوم، لل�سمرقن���دي )383/1-384(، �لك�سف و�لبيان،   )1(
للثعلبي)48/4(، �لنكت و�لعيون، للماوردي)28/2-29(، �ملحرر �لوجيز، لبن عطية)178/2(.

�لنكت و�لعيون، للماوردي)377/6(، �جلامع لأحكام �لقر�آن، للقرطبي)259/20( بت�سرف فيهما.  )2(
�أخرجه �لبخاري رقم)6867( يف كتاب �لديات، باب: ومن �أحياها فكاأمنا �أحيا �لنا�ض جميًعا.  )3(
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چ   ائ    ى     ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    چ   : تع���اىل:  وقول���ه 
)�ملائدة:30(

رت له �أن قتل �أخيه ط���وع يده �سهل عليه)1(،  �أي �َسَهلَّ���ت نف�سه عليه �لأم���ر، و�سجعته و�سوَّ
"و�لتعب���ر ع���ن ترجيح د�عية �ل�سر �ملتولدة من �حل�س���د �لعار�ض على عاطفة حب �لأخوة 
ورحمة �لرحم " بالتطويع " من �أبلغ حتديد �لقر�آن لدقائق �حلقائق باللفظ �ملفرد، فاإن معنى 
�سيغ���ة �لتفعيل �لتكر�ر و�لتدريج يف حماولة �ل�س���يء كرتوي�ض �لفر�ض �جلموح، وتذليل �لبعر 
�ل�سع���ب، فه���ي تدل على �أن قابيل كان يجد من نو�زع �لفط���رة يف نف�سه �لأمارة بال�سوء مانًعا 
ي�سده���ا عم���ا زينه له �حل�سد من قتل �أخيه، و�أنها ما ز�لت تاأم���ره ويع�سيها حتى حملته على 

طاعتها بعد جهد وعناء")2(.

وحكمة الت�سريح باأخ�ته:
بال�سوء  كل من ق�سده  يحفظه من  �أن  �لذي حقه  �أي:  نف�سه،  �سّولته  ما  تقبيح  "لكمال 

بالتحمل على نف�سه)3(.

"وق���د وق���ع مثل ه���ذ� �حل�سد من �إخوة يو�سف: حيث كر عليه���م �إقبال �أبيهم يعقوب 
ب���كل وجه���ه وكل نف�س���ه على ه���ذ� �لب���ن �ل�سغر-يو�سف-، �ل���ذي مل يبلغ �أن ينفع���ه �أو ينفع 
�لأ�س���رة بخدم���ة ول حماية ول غرها من مو��سع �آمال �لآباء يف �لأبناء، و�إعر��سه عنهم على 
قوته���م، وقيامهم بكل ما يحتاج �إليه �لأب و�لأ�سرة، فزين لهم �حل�سد �أن يقتلوه �أو يغربوه )4(، 
قال تع���اىل: چ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ 

)يو�سف:9(.

فاحل�سد دافع عظيم من دوافع �سفك الدماء.
ومن �لأدوي���ة �لقر�آنية لعالج �حل�سد: �ل�ستعاذة من �س���ّر كّل حا�سد، قال تعاىل:چ چ  

فتح �لقدير لل�سوكاين:37/2.  )1(
تف�سر �ملنار لر�سيد ر�سا: 205/10.  )2(

تف�سر �لقا�سمي:110/4.  )3(
تف�سر �ملنار لر�سيد ر�سا: 205/10.  )4(
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چ     چ  چ  ڇ  ڇ   چ )�لفل���ق:5(، ف���اإن مل ي�ستع���ذ �لعب���د باهلل ويتح�س���ن به، ويكون له 
�أور�د من �لأذكار و�لدعو�ت و�لتوجه �إىل �هلل و�لإقبال عليه، بحيث يدفع عنه من �سره مبقد�ر 

توجهه و�إقباله على �هلل، و�إل ناله �سر �حلا�سد ول بد)1(.

وتقيي���د �ل�ستع���اذة من �س���ره بوقت: ؛ لأنه حينئ���ذ يندفع �إىل عمل �ل�س���ر باملح�سود حني 
يجي�ض �حل�سد يف نف�سه فتتحرك له �حليل و�لنو�يا لإحلاق �ل�سر به)2(.

وقد ذكر �هلل تعاىل �ل�سر يف �سورة �لفلق ثم ختمها باحل�سد؛ ليظهر �أنه �أخ�ض طبع.

ثالًثا: ال�ستكبار على احلق وال�ستنكاف عن اتباعه:
ال�ْسِتْكباُر يقال على وجهني:

�أحدهم���ا: �أن يتحّرى �لإن�سان ويطلب �أن ي�سر كبًر�، وذلك متى كان على ما يجب، ويف 
�ملكان �لذي يجب، ويف �لوقت �لذي يجب فمحمود.

و�لث���اين: �أن يت�سّبع فيظهر م���ن نف�سه ما لي�ض له، وهذ� هو �ملذم���وم)3(. وهذ� هو مو�سع 
حديثنا.

و�ل�ستنكاف: �لتكر و�لمتناع باأنفة، فهو �أ�سد من �ل�ستكبار)4(.

قال تع���اىل: چ ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ   ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   )�آل عمر�ن:21(.

"ه���ذ� َذم م���ن �هلل تعاىل لأهل �لكتاب؛ مبا �رتكبوه م���ن �ملاآثم و�ملحارم يف تكذيبهم 
باآي���ات �هلل، قدمًيا وحديًثا، �لتي بلغته���م �إياها �لر�سل ��ستكباًر� عليهم، وعناًد� لهم، وتعاظًما 
عل���ى �حل���ق، و��ستنكاًفا على �تباع���ه، ومع هذ� قتلو� م���ن قتلو� من �لنبيني ح���ني بلغوهم عن 
�هلل �سرع���ه بغر �سبب ول جرمية منهم �إليه���م، �إل لكونهم دعوهم �إىل �حلق، ويقتلون �لذين 

�لتف�سر �لقيم لبن �لقيم: 636.  )1(
�لتحرير و�لتنوير: 30/ 630.  )2(

�ملفرد�ت يف غريب �لقر�آن: 697.  )3(
�لتحرير و�لتنوير: 6/ 59.  )4(
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 ، قِّ ياأمرون بالق�سط من �لنا�ض، وهذ� هو غاية �لكر)1(، كما قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: » �ْلِكْرُ َبَطُر �حْلَ
ا�ِض«)2(. َوَغْمُط �لنَّ

ملسو هيلع هللا ىلص مب�ساوئ �أ�سالفهم وببقائهم �أنف�سهم على  "و�لآي���ة توبيخ للمعا�سرين لر�س���ول �هلل 
فعل ما �أمكنهم من تلك �مل�ساوئ؛ لأنهم كانو� حري�سني على قتل حممد عليه �ل�سالم)3(.

ق���ال �حل�سن –رحمه �هلل -:" تدل �لآية على �أن �لقائ���م بالأمر باملعروف تلي منزلته يف 
�لعظم منزلة �لأنبياء")4(.

و�لآية: تعم كل من كان بهذه �حلال)5(، من �مل�سلمني و�لكافرين، ويف �لآية،" تهديد د�ئم 
ل���كل من يقع منه مثل هذ� �ل�سنيع �لب�س���ع )6(، وهم كثر يف كل زمان، ويف كل مكان، و �لو�قع 
ي�سه���د بذلك، و�ملطل���وب �لأخذ على �أيديهم حفًظ���ا للدماء �ملع�سوم���ة، وحفًظا للمجتمع من 

�لفو�سى.

عالج القراآن لال�ستكبار:
 معرفة املتكرب حلقيقته وم�سريه:

ل ب���د للمتك���ر �أن يعل���م باأنه خملوق من خملوق���ات �هلل جل جالله، خلق���ه من تر�ب ثم 
جع���ل ن�سل���ه من �ساللة من ماء مهني حقر، فاأ�سله من تر�ب من���ه ُخِلق وفيه يعود، ون�سله من 
م���اء مه���ني، يخرج من حيث يخرج �لبول، لذ� فاإن �هلل تعاىل ذّكر هذ� �لإن�سان باأ�سله ملا تكّر 

ومترد على طاعة �هلل، وذهب �إىل �أهله يتمطى، فقال:چ ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  چ )�لقيامة:37-39(، كما ذّكره كذلك باأ�سل ِخلقته ملا 

�س���رب هذ� �ملتكر مثاًل حني قال: َمن يحيي �لعظام بعد �أن ت�سبح رميًما، قال : چ گ  گ   

تف�سر �بن كثر:2/ 22.  )1(
ِرمِي �ْلِكْرِ َوَبَياِنِه،)91(، )بطر �حلق( هو دفعه و�إنكاره ترفًعا وجتًر�،  �سحيح م�سلم: كتاب �لإميان: باب: َباُب حَتْ  )2(

)غمط �لنا�ض( �حتقارهم.
�ملحرر �لوجيز:414/1.  )3(
�لبحر �ملحيط: 3/ 76.  )4(
�ملحرر �لوجيز:414/1.  )5(

يف ظالل �لقر�آن:1/ 382.  )6(
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ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  
ھ   ھ  چ  )ي�ض:79-78(.

ال�عيد ال�سديد للمتكربين:
 �أع���د �هلل للمتكري���ن عذ�ًب���ا �سدي���ًد�، فق���ال: چ ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  
چ  چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ )�لزم���ر:60(، ويف حدي���ث عب���د�هلل 
ب���ن م�سع���ود - ر�سي �هلل عنه - عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )ل يدخ���ل �جلنة من كان يف قلبه مثقال 
ذرة م���ن ِك���ر()1(، وقد �سبق حديث �أبي هريرة - ر�سي �هلل عن���ه -  �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
)ق���ال �هلل - �سبحان���ه وتعاىل - :�لكرياء رد�ئي و�لعظم���ة �إز�ري، فمن نازعني و�حًد� منهما 

قذفته يف �لنار()2(.

رابًعا: البغي: 
وهو �لظلم و�لعتد�ء على حق �لغر)3(، و�إباء �ل�سلح)4(.

ق���ال تع���اىل:   چ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  
ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  

چ )�حلجر�ت:9(.

�سبب النزول:
لَّ���ى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم:  ِبيِّ �سَ ُ َعْنُه، َق���اَل: ِقيَل ِللنَّ َي �هللَّ روى �لبخ���اري ب�سنده ع���ن �أََن�ض َر�سِ
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلَّ���َم َوَرِكَب ِحَماًر�، َفاْنَطَلَق  ِبيُّ �سَ َلْيِه �لنَّ ، »َفاْنَطَل���َق �إِ َبيٍّ ِ �ْبَن �أُ َل���ْو �أََتْي���َت َعْبَد �هللَّ
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم، َفَقاَل: �إَِلْيَك  ِبيُّ �سَ ا �أََتاُه �لنَّ �ُسوَن َمَعُه َوِهَي �أَْر�ٌض �َسِبَخٌة)5(«، َفَلمَّ �ملُ�ْسِلُموَن مَيْ
 ِ َماُر َر�ُسوِل �هللَّ ِ حَلِ اِر ِمْنُه���ْم: َو�هللَّ ْن�سَ ِ َلَق���ْد �آَذ�يِن َننْتُ ِحَماِرَك، َفَق���اَل َرُجٌل ِمَن �لأَ ���ي، َو�هللَّ َعنِّ
َب ِلُكلِّ  ِ َرُجٌل ِمْن َقْوِمِه، َف�َسَتَمُه، َفَغ�سِ َب ِلَعْبِد �هللَّ لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم �أَْطَيُب ِريًحا ِمْنَك، َفَغ�سِ �سَ

�أخرجه م�سلم، رقم )91(، كتاب �لإميان، باب حترمي �لكر وبيانه، عن عبد �هلل بن م�سعود.  )1(
�أخرجه �أبو د�ود، كتاب �للبا�ض، باب ما جاء يف �لكر، عن �أبي هريرة  عن هناد. قال �ل�سيخ �لألباين: �سحيح.  )2(

�لتحرير و�لتنوير: 26/ 240.  )3(
�لك�ساف للزخم�سري: 4/ 364.  )4(

�أر�ض تعلوها ملوحة ول تكاد تنبت �إل بع�ض �ل�سجر.  )5(
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َها �أُْنِزَلْت: چ  َعاِل، َفَبَلَغَنا �أَنَّ ِريِد َو�لأَْي���ِدي َو�لنِّ ْرٌب ِباجْلَ َحاُبُه، َفَكاَن َبْيَنُهَما �سَ �سْ َو�ِح���ٍد ِمْنُهَما �أَ
ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  
ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ )�حلجر�ت: 9)1(.

َبَغ���ْت: طلب���ت �لعلو بغ���ر �حلق، ومد�فعة �لفئ���ة �لباغية متوجه يف كل ح���ال، و�أما �لتهيوؤ 
لقتالها فمع �لولة)2(.

خام�ًسا: حب الرئا�سة: 
�لرئا�سة: من ر�أ�ض: �سار رئي�ًسا، �أي كبر قومه مطاًعا فيهم)3(.

�لف���رق بني حب �لريا�س���ة وحب �لإمارة للدع���وة �إىل �هلل هو �لفرق ب���ني تعظيم �أمر �هلل 
و�لن�س���ح له وتعظيم �لنف�ض و�ل�سعي يف حظها، ف���اإن �لنا�سح هلل �ملعظم له �ملحب له يحب �أن 
يط���اع ربه ف���ال يع�سى، و�أن تكون كلمته هي �لعليا، و�أن يكون �لدي���ن كله هلل، و�أن يكون �لعباد 
ممتثل���ني �أو�مره، جمتنبني نو�هيه، فقد نا�س���ح �هلل يف عبوديته، ونا�سح خلقه يف �لدعوة �إىل 
�هلل، فهو يحب �لإمامة يف �لدين، بل ي�ساأل ربه �أن يجعله للمتقني �إماًما يقتدي به �ملتقون كما 

�قتدى هو باملتقني. 

وه���ذ� بخالف طل���ب �لريا�سة فاإن طالبه���ا ي�سعون يف حت�سيلها؛ لينال���و� بها �أغر��سهم 
من �لعلو يف �لأر�ض وتعبد �لقلوب لهم وميلها �إليهم، وم�ساعدتهم لهم على جميع �أغر��سهم، 
م���ع كونهم عالني عليه���م قاهرين لهم فرتتب على هذ� �ملطلب من �ملفا�سد ما ل يعلمه �إل �هلل 
م���ن �لبغي و�حل�سد و�لطغيان و�حلقد و�لظل���م و�لفتنة و�حلمية للنف�ض دون حق �هلل، وتعظيم 
م���ن حق���ره �هلل و�حتقار من �أكرم���ه �هلل، ول تتم �لريا�سة �لدنيوي���ة �إل بذلك، ول تنال �إل به، 

وباأ�سعافه من �ملفا�سد)4(.

فح���ب �لرئا�سة من �أعظ���م �سهو�ت �لنف�ض، وي�سميها �لعلم���اء �ل�سهوة �خلفية، وهي �لتي 

ا�ِض،) 2691(. اَلِح َبنْيَ �لنَّ ْلِح: َباُب َما َجاَء يِف �لإِ�سْ �سحيح �لبخاري: ِكَتاُب �ل�سُّ  )1(
�ملحرر �لوجيز: 5/ 148.  )2(
معجم لغة �لفقهاء: 217.  )3(

�لروح لبن �لقيم: 252- 253.  )4(
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تدف���ع �ساحبها لالأنفة م���ن �أن يكون من �لأتباع، ويرتكب يف �سبيل هذه �ل�سهوة �ملاآثم �لعظيمة 
من �أعظمها �سفك �لدماء، ومن �أمثلة هوؤلء فرعون عليه لعنة �هلل، وكل من حذ� حذوه، وفعل 

مثل فعله وهم ُكرُث يف كل زمان ومكان.

�إن فرعون جتر يف �أر�ض م�سر وتكر، وعال �أهلها وقهرهم، حتى �أقرو� له بالعبودية)1(.

��سخ���نَي يف �لإف�س���اِد؛ ولذل���َك �ج���رت�أَ عل���ى مثل تل���ك �ملف�سدة �لعظيم���ِة من قتِل  �أي: �لرَّ
�ملع�سومنَي ")2(، وَجَعل �أهل م�سر �سيًعا، كل طائفة يف �ساأن من �سوؤونه، ووقع �أ�سد �ل�سطهاد 
و�لبغ���ي على بني �إ�سر�ئي���ل؛ لأن لهم عقيدة غر عقيدته هو وقومه، فهم يدينون بدين جدهم 
�إبر�هي���م و�أبيه���م يعقوب، ومهما يكن قد وقع يف عقيدتهم م���ن ف�ساد و�نحر�ف، فقد بقي لها 

�أ�سل �لعتقاد باإله و�حد، و�إنكار �ألوهية فرعون، و�لوثنية �لفرعونية جميًعا.

وكذل���ك �أح�ض �لطاغي���ة �أن هناك خطًر� عل���ى عر�سه وملكه من وجود ه���ذه �لطائفة يف 
م�س���ر، ومل يك���ن ي�ستطيع �أن يطردهم منها، وهم جماعة كب���رة �أ�سبحت تعد مئات �لألوف، 
فق���د ي�سبح���ون �إلًبا عليه مع جر�نه �لذين كانت تقوم بينهم وبني �لفر�عنة �حلروب، فابتكر 
عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للق�ساء على �خلطر �لذي يتوقعه من هذه �لطائفة �لتي ل تعبده 
ول تعتقد باألوهيته، تلك هي ت�سخرهم يف �ل�ساق �خلطر من �لأعمال، و��ستذللهم وتعذيبهم 
ب�ست���ى �أن���و�ع �لع���ذ�ب، وبعد ذلك كله تذبي���ح �لذكور م���ن �أطفالهم عند ولدته���م، و��ستبقاء 
�لإن���اث؛ كي ل يتكاثر ع���دد �لرجال فيهم، وبذلك ي�سعف قوتهم بنق����ض عدد �لذكور وزيادة 

عدد �لإناث، فوق ما ي�سبه عليهم من نكال وعذ�ب)3(.

ويف �لآية "بيان �أن �لقتل من فعل �أهل �لإف�ساد" )4(. 

وقال تعاىل و��سًفا فرعون: چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ  ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  چ )يون����ض:83(، وق���ال تعاىل: چ ۀ  

تف�سر �لطري: 18/ 150.  )1(
تف�سر �أبي �ل�سعود: 7/ 3.  )2(

يف ظالل �لقر�آن: 5/ 2677.  )3(
فتح �لقدير لل�سوكاين: 4/ 183.  )4(
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ۀہ  ہ             ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ )�لدخان:31(.

به، وجحوُده  �لإميان  وتركه  باهلل  �لباطل؛ وذلك كفره  �إىل  �ملتجاوزين �حلّق  "و�إنه ملن 
وحد�ني���ة �هلل، و�ّدع���اوؤه لنف�سه �لألوهي���ة، و�سفكه �لدماء بغر ِحلِّه���ا")1(، فكان –لعنه �هلل–

�لأمور")2(. من  �أمر  يف  يخالفه  ملن  �لتعذيب  كثر  �لقتل،  "كثر 

وهذ� حال �لطغاة و�مل�ستبدين على مر �لع�سور.
ولقد بلغ بفرعون �لإ�سر�ف �أن �أر�د قتل نبي من �أنبياء �هلل �أر�د له ولقومه �خلر يف �لدنيا 

و�لآخ���رة، قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   
ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ  )غافر:26(. 

و�لآي���ة ت�سر �إىل �أن فرعون كان " قتاًل �سف���اًكا للدماء يف �أهون �سيء، فكيف ل يقتل من 
�أح�ض منه باأنه هو �لذي يثل عر�سه ويهدم ملكه")3(.

ب���ل �أل�س���ق فرعون مبو�سىu ومن مع���ه كل نقي�سة، فكلما نزلت به���م م�سيبة مبا عملت 
�أيديهم ت�ساءمو� وردوها �إىل مو�سى ومن معه؛ حتى يهيج عليهم �لنا�ض، ويبغ�سوهم، ويطالبو� 

ب�سف���ك دمائهم، قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ ويجي���ب �هلل تع���اىل يف وعي���د 
خميف يزلزل �لقلوب  �أي �أن �ل�سوؤم �لذي يت�ساءمون به هو �سوؤمهم هم، و�أنهم �سوؤم وعاقبتهم 
�س���وؤم، وه���و عند �هلل، �أي ن���ازل بهم ل حمالة، ل حيل���ة لهم يف دفعه �أو �لنج���اة منه، ثم ذكر 

ا من حال �سوؤمهم وما �أنزله بهم فقال: چ ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   �هلل تع���اىل بع�سً
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ )�لأعر�ف:133(

�ساد�ًسا: ا�ستيالء العدو على الأوطان: 
�ل�ستيالء: من ويل، و�سع �ليد على �ل�سيء)4(.

تف�سر �لطري: 15/ 167.  )1(
تف�سر �لر�زي: 17/ 289.  )2(

�نظر: تف�سر �لك�ساف: 4/ 160.  )3(
معجم لغة �لفقهاء: 67.  )4(
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و�ملق�سود بها: و�سع يد �لعدو على خر�ت �لأوطان عنوة بالقتل و�لهدم و�لتخريب.

قال تعاىل على ل�سان ملكة �سباأ: چ ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   
ىئىئ  ی  ی  ی   چ  )�لنم���ل:34(. قال �بن عبا�ض –ر�س���ي �هلل عنهما-: �إذ� دخلوها 
عن���وة خربوه���ا")1(، بالهدم و�حل���رق و�لقطع، و�أذل���و� �أعزة �أهله���ا بالقتل و�لنه���ب و�لأ�سر، 
"و�أ�ساعو� فيها �لف�ساد، و�أباحو� ذمارها، و�نتهكو� حرماتها، وحطمو� �لقوة �ملد�فعة عنها، 
وعل���ى ر�أ�سه���ا روؤ�ساوؤه���ا، وجعلوهم �أذل���ة؛ لأنهم عن�س���ر �ملقاومة، و�أن هذ� ه���و د�أبهم �لذي 

يفعلونه)2(. 

�أي: " وه���ذه عادته���م �مل�ستمرة �لثابتة �لت���ي ل تتغر؛ لأنها كان���ت يف بيت �مللك �لقدمي، 
ف�سمعت نحو ذلك ور�أت، وقيل: هو ت�سديق من �هلل لقولها.

وق���د يتعلق �ل�ساع���ون يف �لأر����ض بالف�ساد بهذه �لآي���ة، ويجعلونها حج���ة لأنف�سهم، ومن 
��ستباح حر�ًما فقد كفر، فاإذ� �حتج له بالقر�آن على وجه �لتحريف فقد جمع بني كفرين")3(.

ْدق ذلك. ونحن نرى على �لقنو�ت �لف�سائية، ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي �سِ

�سابًعا: ال�سفه واجلهل:
َفُه: خّفة يف �لبدن، و��ستعمل يف خّفة �لّنف�ض لنق�سان �لعقل)4(. �ل�سَّ

وه���ي عن���د �لفقه���اء و�لأ�سوليني عبارة:" ع���ن خفة تع���رتي �لإن�سان فتبعث���ه على �لعمل 
بخالف موجب �لعقل و�ل�سرع")5(. وهذ� �ملعنى هو �مل�ُر�د.

قال تعاىل: چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  )�لأنعام:140(.

تف�سر �لطري: 18 / 52.  )1(
يف ظالل �لقر�آن: 2640/5.  )2(

تف�سر �لزخم�سري: 3/ 365.  )3(
�نظر: �ملفرد�ت يف غريب �لقر�آن: 414.  )4(

ك�ساف ��سطالحات �لفنون و�لعلوم:1/ 958.  )5(
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"وقت���ل �لول���د �إمنا يكون للخ���وف من �لفقر، و�لفق���ر و�إن كان �س���رًر� �إل �أن �لقتل �أعظم 
ا فهذ� �لقتل ناج���ز، وذلك �لفقر موهوم، فالتز�م �أعظم �مل�سار على �سبيل  من���ه �سرًر�، و�أي�سً

�لقطع؛ حذًر� من �سرر قليل موهوم ل �سك �أنه �سفاهة )1(.
و�أي �سفه �أعظم من �إ�ساعة م�سالح جمة، و�رتكاب �أ�سر�ر عظيمة، وجناية �سنيعة؛ لأجل 
�لتخل����ض م���ن �أ�سر�ر طفيفة قد حت�سل وقد ل حت�سل، ولو كانو� يزنون �مل�سالح و�ملفا�سد ملا 

�أقدمو� على فعلتهم �لفظيعة.
و�ملق�س���ود من �لإخبار عن كونه بغر علم، بعد �لإخبار عنه باأنه �سفه؛ �لتنبيه على �أنهم 
فعل���و� ذل���ك ظًنا منهم �أنه���م �أ�سابو� فيما فعل���و�، و�أنهم علمو� كيف ير�أب���ون ما يف �لعامل من 
�ملفا�س���د، وينظمون حياتهم �أح�سن نظام، وهم يف ذلك مغ���رورون باأنف�سهم، وجاهلون باأنهم 

يجهلون چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  چ  )�لكهف: 104()2(.

لَّى �هلُل  ِ �سَ ُ َعْنُه َقاَل:"... �َسِمْعُت َر�ُسوَل �هللَّ َي �هللَّ وق���د روى �لبخ���اري ب�سنده عن َعِلّي َر�سِ
�ْسَن���اِن، �ُسَفَهاُء �لأَْحاَلِم، َيُقوُلوَن  ْحَد�ُث �لأَ َماِن، �أَ َعَلْي���ِه َو�َسلََّم َيُق���وُل: »�َسَيْخُرُج َقْوٌم يِف �آِخِر �لزَّ
ْهُم ِمَن  ُرُق �ل�سَّ يِن، َكَما مَيْ ُرُقوَن ِمَن �لدِّ ِة، َل ُيَجاِوُز �إِمَياُنُهْم َحَناِجَرُهْم، مَيْ يَّ ِم���ْن َخْرِ َقْوِل �لَرِ

ِة، َفاأَْيَنَما َلِقيُتُموُهْم َفاْقُتُلوُهْم، َفاإِنَّ يِف َقْتِلِهْم �أَْجًر� مِلَْن َقَتَلُهْم َيْوَم �لِقَياَمِة«)3(. ِميَّ �لرَّ
�أَْحَد�ُث �لأَ�ْسَناِن، �ُسَفَهاُء �لأَْحاَلِم: �سغار �لأ�سنان، �سغار �لعقول)4(.

ق���ال �ملهلب –رحم���ه �هلل- وغره: �أجم���ع �لعلماء �أن �خل���و�رج �إذ� خرج���و� على �لإمام 
�لع���دل، و�سقو� ع�سا �مل�سلمني، ون�سبو� ر�ية �خل���الف؛ �أن قتالهم و�جب، و�أن دماءهم هدر، 

و�أنه ل يتبع منهزمهم، ول يجهز على جريحهم.

 وق���ال مالك–رحمه �هلل-: �إن خي���ف منهم عودة �أُْجِهَز على جريحه���م و�أتبع مدبرهم، 
و�إمنا يقاتلون من �أجل خروجهم على �جلماعة)5(.

تف�سر �لر�زي: 13/ 161.  )1(
�لتحرير و�لتنوير: 8-�أ/ 115.  )2(

ِة  َقاَمِة �حُلجَّ ي���َن َو�مْلَُعاِنِديَن َوِقَتاِلِهْم: َباُب َقْتِل �خَل���َو�ِرِج َو�ملُْلِحِديَن َبْعَد �إِ �سحي���ح �لبخاري: ِكَتاب: ��ْسِتَتاَبِة �مْلُْرَتدِّ  )3(
َعَلْيِهْم،) 6930(.

�سرح �لنووي على م�سلم:7/ 169.  )4(
�سرح �سحيح �لبخاري لبن بطال: 8/ 584.  )5(
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المبحث الثالث

منهج القراآن يف عالج �سفك الدماء

نهج �لقر�آن منهًجا يف عالج �سفك �لدماء �سنبينه فيما يلي:
• �ملطل���ب �لأول: �لرتبية �لوقائية �لتي ترعاها �ملوؤ�س�سات يف �لبيت و�ملدر�سة و�مل�سجد 	

و�لإعالم بكل �سوره و�ألو�نه.
• �ملطلب �لثاين: �لت�سريع �حلكيم �لز�جر و�لعقوبة �لر�دعة.	

المطلب األول: التربية الوقائية 

و�ملق�س���ود بالرتبية �لوقائي���ة: " جمموع�ة �لو�س�ائ���ل و�لأ�س�اليب �ملتخ���ذة حلماية �لفرد 
و�ملجتم���ع عن �مل�ساوئ، وحتذيرهم م���ن �لوقوع يف �ملهالك، من خ�الل عملية �إ�سالح، وتنمية، 

وتهذيب، وتوجيه �ساملة")1(.
ولق���د �سلك �لقر�آن �لك���رمي للوقاية من �سفك �لدماء جمموعة م���ن �لو�سائل و�لأ�ساليب، 

منها: 
اأوًل: النهي عن القتل: 
تعريف النهي لغة:

�لنه���ي: خ���الف �لأمر، نهاه ينه���اه نهًيا، فانتهى وتناه���ى: كف، وتناَهْو� ع���ن �لأمر وعن 
ا)2(. �ملنكر: نهى بع�سهم بع�سً

تعريف النهي �سرًعا:
هو كل فعل طلب �ل�سرع تركه، �أو ذمَّ فاعله، �أو لعنه )3(.

�لرتبي���ة �لوقائي���ة يف �لقر�آن �لكرمي،  حازم ح�سني حاف���ظ زيود، ر�سالة ماج�ستر، جامع���ة �لنجاح �لوطنية، يف   )1(
نابل�ض، فل�سطني، 2009، �ض 15

ل�سان �لعرب، �بن منظور، مادة: ن ه� ي.  )2(
�لنهي يف �لقر�آن �لكرمي، �مل�سري، �ض 17.  )3(
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و�سوف نتناول �لنهي عن �لقتل يف حمورين:

املح�ر الأول: قتل الغري:
م���ن �أعظم �لقو�عد �لكلي���ة لل�سريعة �لإ�سالمي���ة حفظ �لنفو�ض؛ ولذل���ك كان �لنهي عن 
قت���ل �لنف�ض من �أهم �لو�سايا �لتي �أو�سى به���ا �لقر�آن �مل�سلمني، يف �لآية َنَهي عن قتل �لنف�ض؛ 
لأن���ه ف�ساد عظيم، و�لنف�ض: "هي: �لنف�ض �مل�سلمة، من ذك���ر و�أنثى، �سغر وكبر، بر وفاجر، 

و�لكافرة �لتي قد ع�سمت بالعهد و�مليثاق")1(.

م قتل �لنف�ض من عهد  وو�سف���ت �لنف�ض بتاأكيًد� للتحرمي باأنه حترمي قدمي، ف���اإن �هلل حرَّ
رَتًما ل ُيُعتدى عليه )2(. �آدم، ويجوز �أن ي جعلها �هلل َحَرًما �أَْي �َسْيًئا حُمْ

�أي ل تقتلوه���ا يف �أي���ة حالة، �أو باأي �سبب تنتحلون���ه �إل ب�سبب �حلق، و�حلق �سد �لباطل، 
وه���و �لأمر �ل���ذي حق، �أي ثبت �أنه غ���ر باطل يف حك���م �ل�سريعة وعند �أهل �لعق���ول �ل�سليمة 
�لريئة من هوى �أو �سهوة خا�سة، فيكون �لأمر �لذي �تفقت �لعقول على قبوله، وهو ما �تفقت 
علي���ه �ل�سر�ئ���ع، �أو �لذي ��سطلح �أهل نزع���ة خا�سة على �أنه يحق وقوع���ه، وهو ما ��سطلحت 
علي���ه �سريعة خا�س���ة باأمة �أو زمن، وقد ف�سل �لإ�سالم حق قتل �لنف����ض بالقر�آن و�ل�سنة، وهو 
قت���ل �ملحارب و�لق�سا�ض، وهذ�ن بن�ض �لقر�آن، وقتل �ملرتد عن �لإ�سالم بعد ��ستتابته، وقتل 
�ل���ز�ين �ملح�سن، وقتل �ملمتنع من �أد�ء �ل�سالة بع���د �إنظاره حتى يخرج وقتها، وهذه �لثالثة 
وردت به���ا �أحادي���ث عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومن���ه �لقتل �لنا�سئ عن �إكر�ه ودف���اع ماأذون فيه �سرًعا؛ 
وذلك قتل من يقتل من �لبغاة وهو بن�ض �لقر�آن، وقتل من يقتل من مانعي �لزكاة وهو باإجماع 
ا)3(. �ل�سحابة، و�أما �جلهاد فغر د�خل، ولكن قتل �لأ�سر يف �جلهاد �إذ� كان مل�سلحة كان حًقّ

گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    وق���ال تع���اىل:  چ 
ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ  ھ  چ  )�لإ�س���ر�ء:33(. مت�سمن���ة حت���رمي قت���ل 

تف�سر �ل�سعدي: 279.  )1(
�لتحرير و�لتنوير:8-�أ/161.  )2(
�لتحرير و�لتنوير:8-�أ/162.  )3(
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�لنف�ض �مل�سلمة، و�ملعاهد)1(.

م �سريعة، مرفو�ض فطرة، غر م�ست�ساغ عقاًل. رَّ ف�سفك �لدماء، حُمَ

املح�ر الثاين: قتل الإن�سان لنف�سه:
يكرث �لنتحار عندما يقل �لإميان، ويف�سو �لكفر و�لإحلاد، وقد �نت�سر ب�سبب �لبوؤ�ض �لذي 
يعي�س���ه �لنا�ض، وت�سل���ط �لظلمة على رقاب �لعب���اد، و�ملوؤمن مطالب بال�س���ر على ما يالقيه 
حمت�سًب���ا �لأجر من �لكرمي، فيكون وقع �مل�سيبة عل���ى نف�سه �أخف، وثو�ء �حلزن يف قلبه �أقل، 
فتك���ون �مل�سيب���ة يف حق���ه رحمة، وتتح���ول �لنقمة فيها نعم���ة، مبا ي�ستفيد فيه���ا من �لختبار 

و�لتمحي�ض، وكمال �لعرة و�لتهذيب.

ق���ال تع���اىل: چ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  چ  )�لن�ساء:29(

ع���ن �حل�سن- رحم���ه �هلل-: ل تقتلو� �إخو�نكم، �أو ل يقتل �لرج���ل نف�سه كما يفعله بع�ض 
�جلهلة)2(.

و�أجم���ع �ملتاأول���ون �أن �ملق�سد به���ذه �لآية: �لنهي ع���ن �أن يقتل بع�ض �لنا����ض بع�سها، ثم 
لفظها يتناول �أن يقتل �لرجل نف�سه بق�سد منه للقتل، �أو باأن يحملها على غرر رمبا مات منه، 

فهذ� كله يتناوله �لنهي)3(.

و�لتعبُر عنهم بالأنف�ض؛ للمبالغة يف �لزجر عن قتلهم بت�سويره ب�سورِة ما ل يكاد يفعُله 
عاقٌل)4(، وتاأنف منه �لفطرة �ل�سليمة.

لَّى �هلُل َعَلْيِه  ِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هلِل �سَ اِلٍح، َعْن �أَ وروى م�سل���م ب�سن���ده َعْن �أَِبي �سَ

تف�سر �ل�سعدي: 457.  )1(
�لك�ساف: 1/ 502.  )2(

�ملحرر �لوجيز: 2/ 42  )3(
تف�سر �أبي �ل�سعود:2/ 170  )4(
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َم َخاِلًد�  اأُ)1( ِبَها يِف َبْطِن���ِه يِف َناِر َجَهنَّ َو�َسلَّ���َم: »َمْن َقَت���َل َنْف�َسُه ِبَحِديَدٍة َفَحِديَدُت���ُه يِف َيِدِه َيَتَوجَّ
لًَّد� ِفيَها  َم َخاِلًد� خُمَ اُه)2( يِف َناِر َجَهنَّ ا َفَقَتَل َنْف�َسُه َفُهَو َيَتَح�سَّ لًَّد� ِفيَها �أََبًد�، َوَمْن �َسِرَب �ُسمًّ خُمَ
لًَّد� ِفيَها �أََبًد�«)4(. َم َخاِلًد� خُمَ ى يِف َناِر َجَهنَّ دَّ ى)3( ِمْن َجَبٍل َفَقَتَل َنْف�َسُه َفُهَو َيرَتَ �أََبًد�، َوَمْن َتَردَّ

فالعتد�ء على �لنف�ض �عتد�ء على �سنع �هلل، ول ميلك �لإن�سان نف�سه حتى يت�سرف فيها 
مبا يهوى.

حكمة النهي عن �سفك الدماء: 
ر به �لأر�ض، كما قال تعاىل:  فاملتدب���ر ل���كالم �هلل يْهَتدي �إىل �أن �هلل �أوجد �لإن�سان؛ لُيَعمِّ

چ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی        ی  
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب    يب  چ )ه���ود:61(، �أي: "��ستخلفك���م فيه���ا، و�أنع���م 
عليك���م بالنعم �لظاهرة و�لباطنة، ومكنكم يف �لأر�ض، تبنون، وتغر�سون، وتزرعون، وحترثون 

ما �سئتم، وتنتفعون مبنافعها، وت�ستغلون م�ساحلها")5(.
فم���ن �أق���دم على �إتالف نف�ض ع�سمها �هلل تعاىل فقد �أق���دم على هدم ملا �أر�د �هلل تعاىل 

بناءه.
ثانًيا: املدح ملن َحِفظ الدماء:

م���دح �هلل عباد �لرحم���ن؛ حلفظهم للدماء �ملع�سومة فق���ال: : چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  
چ  ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ     ٿ   ٺٿ   ٺ    ٺ   ٺ      ڀ   ڀ   ڀ     ڀ      پ   پ       پ   پ   

)�لفرقان:68(.

�أي: حرم قتلها �إل باحلق �أي: مبا يحق �أن تقتل به �لنفو�ض، من كفر بعد �إميان، �أو زنا بعد 
�إح�سان، �أو قتل نف�ض بغر نف�ض)6(،

يتوجاأ بها يف بطنه: يطعن.  )1(
يتح�ساه: ي�سربه يف متهل ويتجرعه.  )2(

يرتدى: ينزل.  )3(
ُه َل َيْدُخُل  نَّ اِر، َو�أَ َب ِب���ِه يِف �لنَّ ِرمِي َقْتِل �ْلإِْن�َساِن َنْف�َس���ُه، َو�أَنَّ َمْن َقَتَل َنْف�َسُه ِب�َسْيٍء ُعذِّ �سحي���ح م�سل���م: َباُب ِغَلِظ حَتْ  )4(

َة �إِلَّ َنْف�ٌض ُم�ْسِلَمٌة،) 109(. نَّ �جْلَ
تف�سر �ل�سعدي: 384.  )5(

فتح �لقدير لل�سوكاين:102/4  )6(
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ويدخل يف هذ� �لتهديد "�لع�ساة من �ملوؤمنني، ولهم من �لوعيد بقدر ذلك )1(.
وحكمة مدح من حفظ �لدماء  و�لثناء عليهم:

 �أن يتخذهم �مل�سلمون �أ�سوة وقدوة.
�إعالم �لإن�سانية جميًعا بحفظ �لدين �لإ�سالمي للدماء �ملع�سومة.

ثالًثا: العاقبة ال�سيئة ملن �سفك الدماء:
العاقبة يف الدنيا: 

 قال تعاىل : چ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ   چ )�ملائدة:30(، 
�أي: ح�سل���ت له خ�س���ارة �لدنيا و�لآخرة، و�أ�سبح قد �سنَّ هذه �ل�سنة ل���كل قاتل، "...َوَمْن �َسنَّ 
َئًة َفُعِمَل ِبَها، َكاَن َعَلْي���ِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِبَها، َل َيْنُق�ُض ِم���ْن �أَْوَز�ِرِهْم �َسْيًئا")2(،  ���ًة �َسيِّ �ُسنَّ
ِل ِكْفٌل  وَّ لَّ َكاَن َعَلى �ْبِن �آَدَم �لأَ لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: »َلْي�َض ِمْن َنْف�ٍض ُتْقَتُل ُظْلًما، �إِ ِب���يُّ �سَ وَق���اَل �لنَّ

ًل«)3(.   ُل َمْن �َسنَّ �لَقْتَل �أَوَّ ُه �أَوَّ ا َقاَل �ُسْفَياُن: ِمْن َدِمَها- ِلأَنَّ َ ِمْنَها - َوُرمبَّ
العاقبة يف الآخرة:

ق���ال تع���اىل:چ گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  چ  )�لن�ساء:93(.

�ملتعم���د:  يف لغ���ة �لعرب �لقا�سد �إىل �ل�سيء،... و�سف���ة "�ملتعمد" يف �لقتل:  كل من قتل 
بحديدة كان �لقتل �أو بحجر �أو بع�سا �أو بغر ذلك، وهذ� قول �جلمهور)4(.

ه���ذ� ه���و حكم قاتل �ملوؤمن عم���ًد�.. ل يقبل منه حترير رقبة موؤمن���ة، ول دية م�سّلمة �إىل 
�أه���ل �لقتي���ل، ول �سيام �سهرين متتابعني.. �إن فعلته تلك �أكر م���ن �أن يكون يف هذه �لدنيا ما 
يق���وم له���ا، وي�سّوى ح�سابها. ولي�ض غ���ر �لعذ�ب، و�خللود يف هذ� �لع���ذ�ب، م�سحوًبا بغ�سب 

�ملحرر �لوجيز:220/4  )1(
َئًة،) 203(، قال �لألباين: �سحيح، �نظر �سحيح  ًة َح�َسَن���ًة �أَْو �َسيِّ َمِة: َباُب َمْن �َسنَّ �ُسنَّ �س���نن �ب���ن ماجه: ِكَتاب �مْلَُقدِّ  )2(

�جلامع �ل�سغر وزياد�ته: 1081/2، )6306(.
َئًة،  ًة �َسيِّ اَلَلٍة، �أَْو �َس���نَّ �ُسنَّ ىَل �سَ ِة: باب: َب���اُب �إِْثِم َمْن َدَع���ا �إِ نَّ اِم ِباْلِكَت���اِب َو�ل�سُّ �سحي���ح �لبخاري: ِكَت���اب �ِلْعِت�سَ  )3(

.)7321(
�ملحرر �لوجيز: 2/ 94.  )4(
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�هلل ولعنت���ه- لي����ض غر ه���ذ� جز�ًء وفاًقا لهذ� �جل���رم �لعظيم... لكن �إذ� عف���ا ويل �لدم، �أو 
قب���ل �لدية، �أو ��سطلح على مال فال يجب �لق�سا�ض، فهو �ساحب �حلق، �إن �ساء �قت�ض، و�إن 

ا بال دية چ ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک   �ساء قبل �لدية، و�إن �ساء عفا عفًو� تاًمّ
گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ)�لبقرة:178(.

وعلى قدر ما كانت رحمة �هلل وعفوه عن �لقاتل خطاأ، بقدر ما كانت نقمة �هلل، وغ�سبه، 
ولعنته، على �لقاتل عمد�! ولهذ� كان �إهالك هذه �لنف�ض �ملجرمة، و�لق�سا�ض منها يف �لدنيا، 
ه���و �حلكم �ل���ذي يوؤخذ به قاتل �لنف�ض �ملوؤمنة عمًد�، و�إن���ه ل وجه ل�ستبقائه يف هذه �حلياة، 
ول د�عي���ة ل�ست�سالح���ه، فقد وقع عليه غ�سب �هلل ولعنت���ه، منذ �أول قطرة دم �سفكها من دم 

هذ� �ملوؤمن �لريء)1(.

وحكمة ذكر �لعاقبة: �لزجر و�لردع ملن ت�سول له نف�سه فعل ذلك.

رابًعا: ذم �سفاكي الدماء وتعظيم فعلهم:
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ذم �هلل �سفاك���ي �لدم���اء ق���ال تع���اىل: :چ 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ                  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ    ٹ  

ڃ  چ  چ  )�ملائدة:32(.

�أي من قتل نف�ًسا بغر �سبب من ق�سا�ض �أو ف�ساد يف �لأر�ض، و��ستحل قتلها بال �سبب ول 
جناي���ة، فكاأمن���ا قتل �لنا�ض جميًعا؛ لأنه ل فرق عنده بني نف����ض ونف�ض، ومن �أحياها، �أي حرم 

قتلها و�عتقد ذلك، فقد �سلم �لنا�ض كلهم منه بهذ� �لعتبار)2(.

م عليهم قت���ل �لنف�ض وكان  �إ�سر�ئيل بالذك���ر، و�إن كان قبله���م �أمم حرَّ "وخ����ض بن���و 
�لق�سا����ض فيه���م؛ لأنه���م على م���ا روي �أول �أمة ن���زل �لوعيد عليه���م يف قتل �لنف����ض، وغلظ 

�لتف�سر �لقر�آين للقر�آن: 3/ 869.  )1(
تف�سر �بن كثر: 3/ 83.  )2(
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�لأمر عليهم بح�سب طغيانهم و�سفكهم �لدماء؛ ولتظهر مذمتهم يف �أن كتب عليهم هذ�، وهم 
مع ذلك ل يرعوون ول يفقهون، بل همو� بقتل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ظلًما)1(.

ومن حكم ذم �سفاكي الدماء:
�أنَّ َم���ْن قتل وجب على �ملوؤمنني معاد�ته، و�أن يكون���و� خ�سومه، كما لو قتلهم جميًعا؛ لأن 

�مل�سلمني يد و�حدة على من �سو�هم، ومن �أحيا وجب مو�لته عليهم، كما لو �أحياهم)2(.

ع�سم���ة �لدم �لإن�ساين كله، ويعتر م���ن يعتدي على نف�ض و�حدة، فكاأمنا قد �عتدى على 
�لنا�ض جميًعا)3(.

تعظيم قتل �لنف�ض و�إحيائها يف �لقلوب؛ لي�سمئز �لنا�ض عن �جل�سارة عليها، ويرت�غبو� يف 
�ملحام���اة على حرمتها؛ لأّن �ملتعّر�ض لقتل �لنف����ض �إذ� ت�سّور قتلها ب�سورة قتل �لنا�ض جميًعا 

عظم ذلك عليه فثبطه، وكذلك �لذي �أر�د �إحياءها)4(.

خام�ًسا: اقرتان �سفك الدماء بالكفر باهلل:
قرن �هلل �سفك �لدماء بالكفر باهلل يف غر ما �آية يف كتاب �هلل؛ لعظمها عند �هلل كعظم 

�لكفر به.

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   چ    : ق���ال تع���اىل: 
ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    ھ   ھ     ھ   ھ  
ائائ   ى    ى    ې   ې   ې    ې   ۉ   ۅۉ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ  
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ       ېئ   ۈئېئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ     ەئ   ەئ  
ی   چ  )�لبق���رة:61(، قال قتادة- رحمه �هلل-: "�جتنب���و� �ملع�سية و�لعدو�ن فاإن بها �أهلك 
م���ن كان قبلك���م من �لنا�ض"؛ وذل���ك �أن �هلل ��ستدرج بن���ي �إ�سر�ئيل فعاقبه���م على �لع�سيان 
و�لعت���د�ء بامل�سر �إىل �لكفر وقت���ل �لأنبياء، وهو �لذي يقول �أهل �لعلم: �إن �هلل تعاىل يعاقب 

�لبحر �ملحيط:4/ 237.  )1(
تف�سر �لقا�سمي:114/4.  )2(

�لتف�سر �لو�سيط لطنطاوي:8/ 343  )3(
تف�سر �لك�ساف: 1/ 627.  )4(
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على �ملع�سية بالإيقاع يف مع�سية، ويجازي على �لطاعة بالتوفيق �إىل طاعة، وذلك موجود يف 
�لنا�ض �إذ� ُتوؤمل)1(.

فالإ�سالم " دين �حلياة ودين �ل�سالم، فقتل �لنف�ض عنده كبرة تلي �ل�سرك باهلل، فاهلل 
و�ه���ب �حلي���اة، ولي�ض لأحد غر �هلل �أن ي�سلبها �إل باإذنه ويف �حلدود �لتي ير�سمها، وكل نف�ض 
�ض، وَحَر�م �إل باحلق، وهذ� �حلق �لذي يبيح قتل �لنف�ض حمدد ل غمو�ض فيه،  هي َحَرم ل مُيَ

ولي�ض مرتوًكا للر�أي، ول متاأثًر� بالهوى")2(.

�سوؤ�ل:  قال �هلل هاهنا: ذكر �حلق بالألف و�لالم معرفة، وقال يف �آل عمر�ن: چ ڭ  ڭ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   
ۉ  ې   ې  ې  ې  چ  )�آل عم���ر�ن: 21(، نك���رة، وكذل���ك يف ه���ذه �ل�سورة: چ 
گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ک       گ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ                 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ہ   ہ   ہ      ۀ   ڻۀ   ڻ         ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ        ڱ   ڱ    ڳڳ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ  

چ )�آل عمر�ن: 112- 113( فما �لفرق؟ 

اجل�اب:
 �حلق �ملعلوم فيما بني �مل�سلمني �لذي يوجب �لقتل، قال عليه �ل�سالم:" َل َيِحلُّ َدُم �ْمِرٍئ 
ُب  يِّ ْف�ِض، َو�لثَّ ْف����ضُ ِبالنَّ لَّ ِباإِْحَدى َثاَلٍث: �لنَّ ، �إِ ِ ُ َو�أَينِّ َر�ُس���وُل �هللَّ ُم�ْسِل���ٍم، َي�ْسَه���ُد �أَْن َل �إَِل���َه �إِلَّ �هللَّ
يِن �لتَّاِرُك ِلْلَجَماَع���ِة ")3(، فاحلق �ملذكور بحرف �لتعريف �إ�سارة �إىل  �يِن، َو�مَلاِرُق ِمَن �لدِّ �ل���زَّ

هذ�.

و�أم���ا �حل���ق �ملنكر فامل���ر�د به تاأكي���د �لعموم �أي مل يك���ن هناك حق ل ه���ذ� �لذي يعرفه 
�مل�سلمون ول غره �ألبتة)4(.

�نظر: �ملحرر �لوجيز: 1/ 491.  )1(
يف ظالل �لقر�آن:2225/4  )2(

ْف�ِض َو�لَعنْيَ ِبالَعنْيِ َو�لأَْنَف ِبالأَْنِف َو�لأُُذَن  ْف�َض ِبالنَّ ِ َتَعاىَل: )�أَنَّ �لنَّ َياِت: َباُب: َق���ْوِل �هللَّ �سحي���ح �لبخاري:  ِكَتاب �لدِّ  )3(
ا�ٌض ( )�ملائدة: 45(: )6878(. نِّ َو�جُلُروَح ِق�سَ نَّ ِبال�سِّ ِبالأُُذِن َو�ل�سِّ

تف�سر �لر�زي: 3/ 535.  )4(



1123

د. توفيق علي علي زبادياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

�س���وؤ�ل:  خاط���ب �هلل يف عدد من  �لآي���ات �أمة بني �إ�سر�ئيل �لذي���ن كانو� موجودين وقت 
نزول �لقر�آن، باأفعال �أ�سالفهم، فما فو�ئد  ُن�ِسَبتها �إليهم؟

الآيات: 
قال تع���اىل: چ ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ   ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ)�آل عمر�ن:21(.

وقال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  )�آل عمر�ن:181(

وق���ال تع���اىل: چ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ     ڀ  ڀ  ڀ  
ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  چ  )�لن�ساء:155(

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ                 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ  گ   وق���ال تعاىل: چ 
گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ        ڻۀ  ۀ  ہ     

ہ  ہ  ہ  ھ  چ )�آل عمر�ن:112(.

ف�ائد ن�سبة الأفعال لبني اإ�سرائيل املعا�سرين للنب�ة: 
منها: �أنهم كانو� يتمدحون ويزكون �أنف�سهم، ويزعمون ف�سلهم على حممد ومن �آمن به، 
فبني �هلل من �أحو�ل �سلفهم �لتي قد تقررت عندهم، ما يبني به لكل �أحد منهم �أنهم لي�سو� من 
�أه���ل �ل�س���ر ومكارم �لأخالق، ومعايل �لأعمال، فاإذ� كانت ه���ذه حالة �سلفهم، مع �أن �ملظنة 

�أنهم �أوىل و�أرفع حالة ممن بعدهم، فكيف �لظن باملخاطبني؟

ومنها: �أن �خلطاب لهم باأفعال غرهم، مما يدل على �أن �لأمة �ملجتمعة على دين تتكافل 
وتت�ساع���د على م�ساحلها، حتى كان متقدمهم ومتاأخره���م يف وقت و�حد، وكان �حلادث من 
بع�سهم حادًثا من �جلميع؛ لأن ما يعمله بع�سهم من �خلر يعود مب�سلحة �جلميع، وما يعمله 

من �ل�سر يعود ب�سرر �جلميع.
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ومنها: �أن �أفعالهم �أكرثها مل ينكروها، و�لر��سي باملع�سية �سريك للعا�سي)1(.

المطلب الثاني: التشريع الحكيم الزاجر والعقوبة الرادعة

اأوًل: �سريعة الق�سا�ص: 
�س���رع �هلل ت�سري���َع �لق�سا�ض؛ وقاية للمجتمع من تف�سي جرمي���ة �لقتل، �إذ فيه وقاية من 

�ل�ستهان���ة بحرمة �لدماء و�لأنف�ض، وترويع �لآمنني، قال تعاىل: چ ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  
ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   
ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  )�لبقرة:178(.

وقال تعاىل: ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  )�لبقرة:179(.

ويف �ملق�سود بكلمة "حياة" يف �لآية معان وِعَر ذكرها �ملف�سرون:

منه���ا: �أنَّ معن���اه بق���اء يحج���ز بع�سكم عن بع����ض ، يعني م���ن كان َلُه ل���ب �أَْو عقل فذكر 
�لق�سا�ض فيحجزه �خلوف عن �لقتل، يعني لكي َتتَُّقو� �لدماء خمافة �لق�سا�ض )2(.

 ومنه���ا: �أنَّ معناه يف �إيجاب �لق�سا�ض حي���اة؛ لأنَّ من هّم بالقتل فذكر �لق�سا�ض �رتدع 
فكان ذلك �سبًبا للحياة. 

ومنه���ا: �أنَّ معن���اه جعل �هلل هذ� �لق�سا�ض حياة وعرة لكم، كم من رجل قد َهّم بد�هية 
فمنعه خمافة �لق�سا�ض �أن يقع بها! و�إن �هلل قد حجز عباده بع�سهم عن بع�ض بالق�سا�ض)3(.

ثانًيا: الإ�سالح بني املقتتلني اأو قتال الفئة الباغية:
ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ   ق���ال تع���اىل:  چ 
ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ   ھ      ھ   ہ   ہ      ہ    ہ  
ۈ  چ )�حلج���ر�ت:9(. �أي:" �أن���ه �إذ� تقات���ل فريقان من �مل�سلمني �أن ي�سع���و� بال�سلح بينهم 

تف�سر �ل�سعدي: 53.  )1(
تف�سر مقاتل: )159/1(.  )2(

جامع �لبيان، للطري: )382/3(.  )3(
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ويدعوهم �إىل حكم �هلل، فاإن ح�سل بعد ذلك �لتعدي من �إحدى �لطائفتني على �لأخرى، ومل 
تقب���ل �ل�سل���ح، ول دخلت فيه، كان على �مل�سلمني �أن يقاتلو� ه���ذه �لطائفة �لباغية حتى ترجع 
�إىل �أم���ر �هلل وحكمه، ف���اإن رجعت تلك �لطائفة �لباغية عن بغيه���ا و�أجابت �لدعوة �إىل كتاب 
�هلل وحكم���ه، فعلى �مل�سلم���ني �أن يعدلو� بني �لطائفتني يف �حلكم، ويتح���رو� �ل�سو�ب �ملطابق 
حلك���م �هلل، وياأخ���ذو� على يد �لطائف���ة �لظاملة حتى تخرج من �لظلم، وت���وؤدي ما يجب عليها 

لالأخرى")1(.

ويف ه���ذه �لآية دليل على قت���ال �لفئة �لباغية �إذ� تقرر بغيها على �لإمام، �أو على �أحد من 
�مل�سلمني، وعلى ف�ساد قول من قال بعدم �جلو�ز م�ستدًل بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ِقَتاُل �مل�سلم ُكْفر«)2(- �إن 

��ستحل قتاله- فاإن �ملر�د بهذ� �حلديث وما ورد يف معناه قتال �مل�سلم �لذي مل يبغ. 

ق���ال �ب���ن جرير- رحم���ه �هلل-: ل���و كان �لو�ج���ب يف كل �ختالف يكون ب���ني فريقني من 
�مل�سلم���ني �لهرب من���ه ولزوم �ملنازل ملا �أقيم حق، ول �أبطل باطل، ولوجد �أهل �لنفاق و�لفجور 
�سبًبا �إىل ��ستحالل كل ما حرم �هلل عليهم من �أمو�ل �مل�سلمني، و�سبي ن�سائهم، و�سفك دمائهم 
ب���اأن يتحزبو� عليه���م، ولكف �مل�سلمني �أيديهم عنهم، وذلك خمال���ف لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: » ُخُذو� َعَلى 

�أَْيِدي �ُسَفَهاِئُكْم« )3(. 

ق���ال �ب���ن �لعربي –رحم���ه �هلل-: ه���ذه �لآية �أ�سل يف قت���ال �مل�سلمني، وعم���دة يف حرب 
�ملتاأول���ني، وعليه���ا عول �ل�سحابة، و�إليه���ا جلاأ �لأعيان من �أهل �ملل���ة، و�إياها عنى �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
اًر� �ْلِفَئُة �ْلَباِغَيُة«)4(، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف �ساأن �خلو�رج: »يخرجون على حني فرقة  بقوله: »َتْقُتُل َعمَّ

من �لنا�ض، تقتلهم �أوىل �لطائفتني باحلق«)5(. 

فتح �لقدير لل�سوكاين: 5/ 74.  )1(
م�سند �أحمد: م�سند �سعد بن �أبي وقا�ض،) 1519(، قال �لألباين: �سحيح، �نظر �ل�سل�سلة �ل�سحية)2297(.  )2(

فت���ح �لقدير لل�سوكاين: 5/ 74، و�حلدي���ث رو�ه �لطر�ين يف �ملعجم �لكبر، عن �لنعمان بن ب�سر، برقم )95(،   )3(
وقال �لألباين �سعيف �نظر �سعيف �جلامع �ل�سغر وزيادته،) 2820(.

اَعِة: باب: ل تقوم �ل�ساعة حتى مير �لرجل بقر �لرجل فيقول: يا ليتني  �ْسَر�ِط �ل�سَّ �سحي���ح م�سلم: ِكَتاب �ْلِفنَتِ َو�أَ  )4(
مكانه،) 2916(.

�أحكام �لقر�آن لبن �لعربي: 150/4.  )5(
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وه���ذه �لآي���ة: "قاعدة ت�سريعية عملي���ة؛ ل�سيانة �ملجتمع �ملوؤمن م���ن �خل�سام و�لتفكك، 
حت���ت �لنزو�ت و�لندفاعات... ومن مقت�سيات ه���ذه �لقاعدة �أل يجهز على جريح يف معارك 
�لتحكيم هذه، و�أل يقتل �أ�سر، و�أل يتعقب مدبر ترك �ملعركة، و�ألقى �ل�سالح، ول توؤخذ �أمو�ل 
�لبغ���اة غنيم���ة؛ لأن �لغر�ض من قتالهم لي�ض هو �لق�س���اء عليهم، و�إمنا هو ردهم �إىل �ل�سف، 

و�سمهم �إىل لو�ء �لأخوة �لإ�سالمية.

و�لأ�س���ل يف نظام �لأمة �مل�سلمة �أن يكون للم�سلمني يف �أنح���اء �لأر�ض �إمامة و�حدة، و�أنه 
�إذ� بوي���ع لإمام، وجب قت���ل �لثاين، و�عتباره ومن معه فئة باغية يقاتله���ا �ملوؤمنون مع �لإمام، 
وعل���ى ه���ذ� �لأ�سل قام �لإمام عل���ي- ر�سي �هلل عنه- بقتال �لبغ���اة يف وقعة �جلمل ويف وقعة 

�سفني وقام معه بقتالهم �أجالء �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم")1(.

وقي���ل لعل���ي بن �أبي طالب ر�سي �هلل عن���ه: �أم�سركون �أهل �سف���ني و�جلمل؟ قال: ل. من 
�ل�س���رك ف���رو�. قيل �أفمنافقون ؟ ق���ال: ل. لأن �ملنافق���ني ل يذكرون �هلل �إل قلي���ال. قيل: فما 

حالهم؟ قال: �إخو�ننا بغو� علينا)2(.

يف الآية ف�ائد)3(: 
منها: �أنهم مل يخرجو� بالبغي عن �لإميان، و�أنه �أوجب قتالهم، و�أنه �أ�سقط عنهم �لتبعة 

فيما �أتلفوه يف قتالهم، و�إجازة كل من منع حّقا عليه.

ومنه���ا: وج���وب معاون���ة من ُبِغ���َىّ عليه،، وعل���ى وجوب تق���دمي �لن�ض، وعل���ى �ل�سعي يف 
�مل�ساحلة.

ومنه���ا: وجوب �ل�سلح بني �أه���ل �لعدل و�لبغي، وقتال �لبغاة، و�أن من رجع منهم و�أدبر ل 
ُيَقاتل.

ومنها: �إن �قتتلت طائفتان لع�سبية، �أو طلب رئا�سة، فهما ظاملتان؛ لأن كل و�حدة منهما 

يف ظالل �لقر�آن: 3343/6.  )1(
�ملحرر �لوجيز: 5/ 148.  )2(

ينظر: تف�سر �لقا�سمي: 528/8.  )3(
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باغية على �لأخرى، وت�سمن كل و�حدة منهما ما �أُْتلف على �لأخرى.

ومنه���ا: �لإ�سالح ب���ني �لنا�ض و�جب على �لأئم���ة وعلى من وله �هلل �أم���ور �مل�سلمني. قال 
�ملهل���ب: �إمنا يخ���رج �لإمام لي�سلح بني �لنا����ض �إذ� �أ�سكل عليه �أمرهم وتع���ذر ثبوت �حلقيقة 
عن���ده فيهم، فحينئذ ينه����ض �إىل �لطائفتني، وي�سمع من �لفريقني وم���ن �لرجل و�ملر�أة، ومن 

كافة �لنا�ض �سماًعا فا�سًيا يدله على �حلقيقة، هذ� قول كافة �لعلماء)1(.

 ومن منهجية التف�سري امل��س�عي رد ال�سبهات وتفنيدها اإن وجدت: 
�سبهة وردها: 

ُيق���ال: �أنت���م تعلمون �أنه ل �سيء بعد �لكفر باهلل �أفظ���ع ول �أقبح من �سفك �لدماء، فكيف 
تردعون عن �سفك �لدم ب�سفكه؟

و�إذ� كان �إر�ق���ة �لدم �لأول مف�سدة، فكيف ز�لت تل���ك �ملف�سدة باإر�قة �لدم �لثاين؟ وهل 
هذ� �إل م�ساعفة للمف�سدة وتكثر لها؟ 

قال �بن �لقيم – رحمه �هلل-: فاجلو�ب من طريقني: جممل، ومف�سل.

 �أم���ا �ملجمل: فه���و �أن من �سرع هذه �لعقوبات ورتبها على �أ�سبابها جن�ًسا وقدًر� فهو عامل 
�لغيب و�ل�سهادة، و�أحكم �حلاكمني، و�أعلم �لعاملني، ومن �أحاط بكل �سيء علًما، وعلم ما كان 
وم���ا يك���ون وما مل يكن لو كان كي���ف كان يكون، و�أحاط علمه بوج���وه �مل�سالح دقيقها وجليلها 
وخفيه���ا وظاهرها، ما ميك���ن �طالع �لب�سر عليه وما ل ميكنه���م، ولي�ست هذه �لتخ�سي�سات 
و�لتقدير�ت خارجة عن وجوه �حلك���م و�لغايات �ملحمودة، كما �أن �لتخ�سي�سات و�لتقدير�ت 
�لو�قع���ة يف خلق���ه كذلك، فهذ� يف خلق���ه وذ�ك يف �أمره، وم�سدرهم���ا جميًعا عن كمال علمه 

وحكمته، وو�سعه كل �سيء يف مو�سعه �لذي ل يليق به �سو�ه، ول يتقا�سى �إل �إياه.

�أما قوله: "كيف تردعون عن �سفك �لدم ب�سفكه؟

�س���وؤ�ل يف غاي���ة �لوهن و�لف�ساد، و�أول م���ا يقال ل�سائله: هل َت���َر�ُه َرَدَع �ملف�سدين و�جلناة 

�سرح �سحيح �لبخاري لبن بطال:8/ 79.  )1(
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عن ف�سادهم وجناياتهم وكف عدو�نهم م�ستح�سًنا يف �لعقول مو�فقا مل�سالح �لعباد �أو ل تر�ه 
كذلك؟ 

ف���اإن قال: "ل �أر�ه كذلك " كفانا موؤنة جو�به باإق���ر�ره على نف�سه مبخالفة جميع طو�ئف 
بن���ي �آدم عل���ى �ختالف ملله���م ونحلهم ودياناته���م و�آر�ئهم، ولول عقوبة �جلن���اة و�ملف�سدين 
ا، وف�س���د نظام �لعامل، و�سارت حال �ل���دو�ب و�لأنعام و�لوحو�ض  لأهل���ك �لنا�ض بع�سهم بع�سً

�أح�سن من حال بني �آدم.

 و�إن قال: "بل ل تتم �مل�سلحة �إل بذلك"؛ قيل له: من �ملعلوم �أن عقوبة �جلناة و�ملف�سدين 
ل تت���م �إل مب���وؤمل يردعهم، ويجعل �جلاين نكاًل وعظة مل���ن يريد �أن يفعل مثل فعله، وعند هذ� 

فال بد من �إف�ساد �سيء منه بح�سب جرميته يف �لكر و�ل�سغر و�لقلة و�لكرثة.

ومن �أجل ذلك فاأوقع �لعقوبة تارة باإتالف �لنف�ض �إذ� �نتهت �جلناية يف عظمها �إىل غاية 
�لقب���ح كاجلناي���ة على �لنف�ض �أو �لدي���ن �أو �جلناية �لتي �سررها ع���ام؛ فاملف�سدة �لتي يف هذه 

�لعقوب���ة خا�س���ة، و�مل�سلحة �حلا�سلة بها �أ�سعاف �أ�سعاف تل���ك �ملف�سدة، كما قال تعاىل: چ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ )�لبق���رة:179(، فلول �لق�سا�ض 
لف�س���د �لعامل، و�أهلك �لنا�ض بع�سهم بع�سا �بتد�ء و��ستيفاء، فكان يف �لق�سا�ض دفًعا ملف�سدة 

�لتجروؤ على �لدماء باجلناية وبال�ستيفاء.

وق���د قالت �لعرب يف جاهليته���ا: "�لقتل �أنفى للقتل"، - و�نت�سرت ع���ادة �لأخذ بالثاأر-،  
وكم كانت �سبًبا يف هدر �لدماء �ملع�سومة، وتيتيم �لأطفال، وترميل �لن�ساء، و�سياع �لأمو�ل-.

و�إذ� مل يك���ن ب���د من موت �لقاتل وم���ن ��ستحق �لقتل فموته بال�سي���ف �أنفع له يف عاجلته 
و�آجلت���ه، و�مل���وت به �أ�س���رع �ملوتات و�أوحاها و�أقله���ا �أملًا، فموته به م�سلحة ل���ه ولأولياء �لقتيل 

ولعموم �لنا�ض.

...فكم هلل �سبحانه على عباده �لأحياء و�لأمو�ت يف �ملوت من نعمة ل حت�سى، فكيف �إذ� 
كان في���ه ُطْهَرة للمقتول، وحياة للنوع �لإن�ساين، وت�س���ٍف للمظلوم، وعدل بني �لقاتل و�ملقتول؛ 
ف�سبحان من تنزهت �سريعته عن خالف ما �سرعها عليه من �قرت�ح �لعقول �لفا�سدة، و�لآر�ء 
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�ل�سالة �جلائرة)1(.

فاحلقيق���ة �لقر�آنية و�لفكرة �لعامة �لتي ق�سد �إليها �لق���ر�آن من مو�سوع �سفك �لدماء، 
َقن �لدماء. ا؛ حُتْ �أنه ب�سفك �لدماء ق�سا�سً

و�ملطل���وب م���ن �لعلم���اء بيان ذلك للنا����ض وتو�سيح �أث���ر تنفيذ �س���رع �هلل، و�ملطلوب من 
�حلكام و�لأمر�ء تنفيذ حكم �لق�سا�ض؛ حلقن �لدماء.

�إعالم �ملوقعني لبن �لقيم:2/ 80-77.  )1(
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الخاتمة والتوصيات

 �حلمد هلل �لذي �أعانني على �إمتام هذ� �لبحث، و�أ�ساأله �سبحانه وتعاىل �لقبول �حل�سن.

وكانت �لنتائج �لتي تو�سل �إليها �لبحث ما ياأتي: 

لي����ض يف �ل�سريع���ة ذنب يكون مرتكبه يف ح���ق و�حد من �لنا�ض كم���ن فعله يف جميع . 1
�لنا�ض غر �سفك �لدماء �ملع�سومة.

يف �سفك �لدماء �ملع�سومة ترك تعظيم �أمر �حلق، وترك �ل�سفقة على �خللق، وهما . 2
مالك �لدين.

ق���رن �هلل �سف���ك �لدم���اء �ملع�سوم���ة بالكفر ب���ه يف عدد م���ن �لآي���ات؛ ل�سناعة هذه . 3
�جلرمية.

�سف���ك �لدم���اء �ملع�سومة هدم مل�ُ���َر�د �هلل من خل���ق �لب�سرية، وهو �إعم���ار �لأر�ض، . 4
وتطبيق �ل�سرع.

م���ن دو�ف���ع �سف���ك �لدم���اء: و�سو�س���ة �ل�سيط���ان، �حل�س���د، �ل�ستكب���ار عل���ى �حلق . 5
و�ل�ستن���كاف عن �تباعه، �لبغي، حب �لرئا�سة، ��ستيالء �لعدو على �لأوطان، �ل�سفه 

و�جلهل.

نه���ج �لق���ر�آن منهًج���ا يف عالج �سف���ك �لدماء تكون م���ن طريقت���ني: �لأوىل: �لرتبية . 6
�لوقائي���ة �لت���ي ترعاها �ملوؤ�س�سات يف �لبيت و�ملدر�س���ة و�مل�سجد و�لإعالم بكل �سوره 

و�ألو�نه، و�لطريقة �لثانية: �لت�سريع �حلكيم �لز�جر و�لعقوبة �لر�دعة.

ا يحقن . 7 �حلقيق���ة �لت���ي �أبرزها منهج �لتف�س���ر �ملو�سوعي �أن �سفك �لدم���اء ق�سا�سً
�لدماء �ملع�سومة.
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الت��سيات:
�أو�س���ي بتدري�ض هذ� �ملو�سوع يف �ملد�ر�ض و�جلامع���ات و�مل�ساجد، و�أجهزة �لإعالم؛ . 1

لرتبية �ملهابة يف قلوب �لنا�ض من �لإقد�م على مثل هذه �لأفعال �ل�سنيعة �لتي تعطل 
مر�د �هلل يف �أر�سه.

ون�سره يف �أو�سي �لعلماء وطالب �لعلم ب�سرورة �لهتمام مبنهج �لتف�سر �ملو�سوعي . 2
و�إن�ساجه وتي�سر فهمه على �مل�سلمني؛ لأهميته يف تناول �لق�سايا �ملعا�سرة وعالجها.

و�سع مناه���ج مي�سرة لتعليم منهج �لتف�سر �ملو�سوع���ي يف �جلامعات و�ملعاهد ودور . 3
تعليم �لقر�آن �لكرمي.

�لهتم���ام مبو�سوعة �لتف�سر �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين �لتي �أعدها مركز تف�سر . 4
للدر��سات �لقر�آنية.
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المصادر والمراجع
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1141

د. عزة عاب�س حممد ال�صهرياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة
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اإعداد

د. عزة بنت عابس محمد الشهري 
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م�ستخل�ص البحث باللغة العربية:
يهدف �لبحث �إىل حتقيق �لقول يف م�سطلح �لإرهاب حتقيقًا ر�سينًا قائمًا على �آيات �هلل 
ع���ز وجل ومعتمد� على �أحاديث �لر�سول و�أقو�ل �ملف�سرين؛ حتى �إذ� ما تبدى مفهومه وعرفت 
دلئله و�أحكامه ب�سورة و��سحة �أعقب ذلك نظرة يف مدى �نطباق بع�ض �مل�سطلحات �لقر�آنية 
عل���ى م�سكل���ة �لإرهاب وممار�ساته �ملتد�ول���ة يف هذ� �لع�سر، يليه �إي�س���اح لبع�ض �ملعامل �لتي 
قدمه���ا �لقر�آن �لك���رمي لتحقيق �لأمن يف �ملجتمعات ومن ثم تق���دمي بع�ض �لأ�ساليب �لرتبوية 

لتح�سني �ل�سباب من �لنحر�فات �لفكرية و�ل�سلوكية ملو�جهة �إ�سكالية �لإرهاب. 

و�ستنتظم �لدر��سة ثالثة ف�سول يعنى �أولها بالوقوف على مفهوم �لإرهاب و�سبط �ملر�د 
به يف �لقر�آن �لكرمي، وبيان دللته و�حلكم فيه، و�سيت�سدى �لف�سل �لثاين لبع�ض �مل�سطلحات 
�لقر�آني���ة �ملقابلة مل�سكلة  �لإرهاب وممار�ساته �ملتد�ولة يف هذ� �لع�سر، ومن ثم �إي�ساح بع�ض 
�ملع���امل �لقر�آني���ة لتحقي���ق �لأمن يف �ملجتمع���ات، �أما �لف�س���ل �لثالث ف�سيك���ون طرحًا لبع�ض 
�لأ�سالي���ب �لرتبوية �مل�ستنبطة من �لقر�آن �لكرمي لتح�سني �ل�سباب من �لوقوع يف �لنحر�فات 
�لفكرية و�ل�سلوكية، يعقب ذلك �خلامتة �لتي �ست�ستمل على  نتائج �لبحث و �لتو�سيات وبع�ض 
�ملقرتحات، و�ستوظف �لدر��سة �ملنهج �لو�سفي و�ملنهج �ل�ستنباطي يف ن�سيج خيوطها و�لربط 

بني فقر�تها ومو�سوعاتها. 
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املقدمة
�حلم���د هلل رب �لعاملني، و�لعاقبة للمتقني، ول ُعدو�ن �إل على �لظاملني، و�أ�سهد �أل �إله �إل 
�هلل وح���ده ل �سري���ك له، و�أ�سهد �أن حممًد� عبده ور�سوله، �سل���ى �هلل عليه وعلى �آله و�سحبه، 

و�سلم ت�سليًما كثًر�، �أما بعد

ف���اإن �لإ�سالم دين �هلل عز وجل �لذي �رت�ساه لنف�سه و�ختاره خللقه؛ ليحققو� عبادته يف 
ِ �ْلإِ�ْساَلُم( )�آل عمر�ن: 19( ولن يقبل �سبحانه وتعاىل  يَن ِعْنَد �هللَّ �لأر�ض قال تعاىل: )�إِنَّ �لدِّ
�ْساَلِم ِديًن���ا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يِف �ْلآِخَرِة  م���ن �لب�س���ر دينًا �سو�ه قال تعاىل: )َوَمْن َيْبَتِغ َغْرَ �ْلإِ

ا�ِسِريَن( )�آل عمر�ن: 85(. ِمَن �خْلَ

وذلك لأن �لإ�سالم دين متيز بالكمال و�ل�سمول و�ل�سالح لكل زمان ومكان و�إىل �أن يرث 
�هلل ع���ز وجل �لأر�ض وم���ن عليها وهو منهج �سامل للحياة، يحق���ق لالإن�سانية �ل�سالح، ويبني 
�لطري���ق �لأمثل لل�سر يف هذه �لدنيا وهو �ل�سامن و�لكفي���ل لتحقق �ل�سعادة يف �لد�رين، قال 
لُّ َوَل َي�ْسَقى )123( َوَمْن �أَْعَر����ضَ َعْن ِذْكِري َفاإِنَّ َلُه َمِعي�َسًة  َبَع ُهَد�َي َفاَل َي�سِ تع���اىل: )َفَم���ِن �تَّ

ْنًكا َوَنْح�ُسُرُه َيْوَم �ْلِقَياَمِة( )طه: 123، 124( �سَ

و�إن حتق���ق �ل�سعادة �ملرجوة يف هذه �حلياة يقت�سي خ�سوع كيان �لإن�سان لالإ�سالم دينًا، 
ل نظمه و�أحكامه  بحيث ي�سبع �لعقل يقينًا ويتفاعل �لقلب وجد�نًا وت�سر �جلو�رح بر�سا تام لتقبَّ
�ِسرعًة ومنهاجًا، ويعتقد �مل�سلم �عتقادً� جازمًا �أن هذه �ل�سريعة �آتيٌة من عند �هلل و�أنها �حلق 
اِت  احِلَ ِذيَن �آَمُن���و� َوَعِمُلو� �ل�سَّ كم���ا �أخر �سبحان���ه وتعاىل وما �سو�ها باطل قال تع���اىل: )َو�لَّ
َلَح َباَلُهْم )2( َذِلَك  َئاِتِهْم َو�أَ�سْ َر َعْنُهْم �َسيِّ ِهْم َكفَّ قُّ ِم���ْن َربِّ ٍد َوُهَو �حْلَ مَّ َل َعَلى حُمَ ا ُنزِّ َو�آَمُن���و� مِبَ
 ُ ِرُب �هللَّ ِه���ْم َكَذِلَك َي�سْ قَّ ِمْن َربِّ َبُعو� �حْلَ ِذي���َن �آَمُنو� �تَّ نَّ �لَّ َبُعو� �ْلَباِطَل َو�أَ ِذيَن َكَف���ُرو� �تَّ ِب���اأَنَّ �لَّ

ا�ِض �أَْمَثاَلُهْم( )حممد: 2 - 3(.   ِللنَّ

 وب���اأن �لقر�آن �لكرمي هو م�س���در �لدين �لإ�سالمي �لأول، �أنزله �هلل �سبحانه وتعاىل على 
ْلَنا َعَلْيَك �ْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلُكلِّ �َسْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة  حمم���د ملسو هيلع هللا ىلص تبيانًا لكل �سيء قال تعاىل: )َوَنزَّ
َوُب�ْس���َرى ِلْلُم�ْسِلِمنَي ()�لنحل: 89(، فاأخرج �هلل عز وجل به �لنا�ض من ظلمات �لوثنية �إىل نور 
�لعقي���دة �ل�سحيح���ة �ل�سافية، ومن عبادة غر �هلل عز وج���ل �إىل عبادة �هلل �سبحانه وتعاىل 
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َو�َنُه  َبَع ِر�سْ ُ َمِن �تَّ ِ ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبنٌي )15( َيْهِدي ِبِه �هللَّ وح���ده قال تعاىل: )َقْد َجاَءُكْم ِم���َن �هللَّ
َر�ٍط ُم�ْسَتِقيٍم ( )�ملائدة:  ُلَماِت �إِىَل �لنُّوِر ِباإِْذِنِه َوَيْهِديِهْم �إِىَل �سِ اَلِم َوُيْخِرُجُهْم ِمَن �لظُّ �ُسُبَل �ل�سَّ
15، 16(. وه���و �ل�سي���اج �ملنيع �لذي يحم���ي �ملجتمعات �مل�سلمة من �لتب���دد و�ل�سمحالل وهو 
�لق���وة �لتي تقف يف وجه حتديات كل ع�سر بل وتعالج م�س���كالت �لإن�سانية جمعا، وهو �ملنهج 

�لذي يهدي به �هلل من �أتبع ر�سو�نه �سبل �ل�سالم.  

م�سكلة البحث: 
يعد �لإرهاب ظاهرة تاريخية �ساربة �جلذور يف �لزمن، وقد عرفتها �ملجتمعات �لب�سرية 
عامة، و�إذ� كانت هذه �لظاهرة يف تز�يد مطرد بفعل عو�مل خمتلفة، �إل �أنه ميثل �ليوم حتدّيا 
عاملّيًا و�إقليمّيًا، فقد ر�سد موؤ�سر �لإرهاب �لعاملي، ت�ساعد غر م�سبوق للعمليات �لإرهابية يف 
�لع���ام �جل���اري، وح�سدت �أكرث من 59 �ألف قتيل و85 �ألف جريح، وتدمر نحو 3 �آلف من�ساأة 
عامة وخا�سة، وكلفت �لعامل خ�سائر بلغت نحو 52.9 مليار دولر، خا�سة بعد �سيطرة تنظيم 

�لدولة �لإ�سالمية �ملعروف ب� "د�ع�ض" يف �سوريا و�لعر�ق، وبوكو حر�م يف نيجريا. )1(
ومم���ا يزيد �لأمر �سوًء �أن �ملمار�س���ات �لإرهابية �لتي تبناها بع�ض �ل�سالني من �مل�سلمني 
-مم���ن �أخ���ذو� �لفتيا �ل�سرعية من غر �أهله���ا وحرفو� �لن�سو�ض �لأ�سلي���ة فر�أو يف �جلرمية 
جه���ادً� ويف �لنتح���ار ��ست�سه���ادً� ويف قت���ل �لأبرياء و�جبًا ديني���ًا يثاب���ون عليه-�أعطت فر�سة 
للمغر�س���ني �ملرتب�س���ني بالإ�س���الم �أن يطعن���و� يف �لدين �لق���ومي ويتهمو� �أتباع���ه بجرم هذ� 
�لف�سيل �ل�سفيه �لذي ل ميثل �لإ�سالم باأي حال من �لأحو�ل. وقد �أ�سهم هذ� �إىل حد كبر يف 

ر�سم �سورة قامتة عن �لإ�سالم و�مل�سلمني و�إيجاد عالقة �سكلية بني �لإرهاب و�لإ�سالم.
وه���ذ� ما جعل �حلاجة قائمة ملعاجلة تاأ�سيلية لتلك �لإ�سكالية؛ لذ� فقد دعت �لعديد من 
�ملوؤمت���ر�ت �لإ�سالمية و�للق���اء�ت �لعلمية و�لدر��سات �لرتبوي���ة �إىل ت�سكيل منظومة �إ�سالمية 
تاأ�سيلي���ة تت�سدى لإ�سكالية �لإرهاب وتدر�أ خطره �لعظيم على �أمتنا وعلى �لعامل �أجمع وترفع 

ت�سويهه ل�سورة �لإ�سالم و�مل�سلمني)2(. 

)IEP( و�ل�سادر عن معهد �لقت�ساد و�ل�سالم )نظر: تقرير موؤ�سر �لإرهاب �لعاملي لعام 2015 )�لإ�سد�ر �لتا�سع�  )1(
�نظ���ر: �ملوؤمتر �لإ�سالمي �لعاملي "�لإ�سالم وحماربة �لإرهاب" و�لذي نظمته ر�بطة �لعامل �لإ�سالمي حتت رعاية   )2(
خ���ادم �حلرم���ني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عب���د �لعزيز �آل �سعود حفظه �هلل �ملنعق���د يف مكة �ملكرمة يف �لفرتة 

من3-1436/5/6ه� �ملو�فق 22-2015/2/25م
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وتاأ�سي�س���ًا على م���ا �سبق، وكون حركات �لعنف وجر�ئم �لإره���اب �أ�سبحت ظاهرة عاملية 
وم�سكل���ة خلفت ور�ءها خ�سائر فادحة يف �لأرو�ح و�ملمتلكات وتطاول �لأمر ل�ستغالل �ل�سباب 
�مل�سل���م و�لتغرير بهم وزجهم يف منظمات �إرهابي���ة وحثهم على تدني�ض �ملقد�سات وقتل �لأهل 
و�لأق���ارب، وخطف وتهديد �لأبري���اء، و�لَتَعّدي على �ملجتمعات �مل�سلم���ة على وجه �خل�سو�ض 
�لآمن���ة بطبعها وبف�سل ربها وخالقها و�لتي ت�ستهجن �لعنف و�لغلو و�لإرهاب �تفاقا مع �ل�سرع 
�لقومي �لذي يدعو� �إىل حتية �ل�سالم ود�ر �ل�سالم، ويحث عباده على �لعدل و�لإح�سان، وينهى 
عن �لظلم و�لعتد�ء و�لطغيان، ويعد عباده �ملوؤمنني �ملتبعني لنهجه �لقومي و�سر�طه �مل�ستقيم 
بالتمكني يف �لأر�ض و�لأمان؛ و��ستجابة لدعوة كلية �ل�سريعة و�أ�سول �لدين بجامعة �مللك خالد 
لعقد �ملوؤمتر �لدويل �لقر�آين �لأول لتوظيف �لدر��سات �لقر�آنية يف عالج �مل�سكالت �ملعا�سرة، 
فق���د �رتاأت هذه �لدر��سة حتقيق �لقول يف م�سطل���ح �لإرهاب حتقيقا ر�سينًا قائمًا على �آيات 
�هلل ع���ز وجل ومعتمدً� عل���ى �أحاديث �لر�سول و�أق���و�ل �ملف�سرين؛ حتى �إذ� م���ا تبدى مفهومه 
وعرفت دلئله و�أحكامه ب�سورة و��سحة �أعقب ذلك نظرة يف مدى �نطباق بع�ض �مل�سطلحات 
�لقر�آني���ة على �لأعم���ال �لإرهابية �ملتد�ول���ة يف هذ� �لع�سر، ومن ثم عر����ض عدد من �ملعامل 
�لقر�آني���ة لتحقي���ق �لأمن مع تق���دمي بع�ض �لأ�سالي���ب �لرتبوية �مل�ستنبطة م���ن �لقر�آن �لكرمي 

لتح�سني �ل�سباب من �لنحر�فات �لفكرية و�ل�سلوكية ملو�جهة �إ�سكالية �لإرهاب. 

اأ�سئلة البحث:
 يطرح البحث �س�ؤاًل رئي�سًا ه�:

ما �ملق�سود بالإرهاب بني �لدفع و�لطلب و�لعتد�ء يف �سوء �لقر�آن �لكرمي؟
وينطلق من �ل�سوؤ�ل �لرئي�ض �لأ�سئلة �لفرعية �لتالية: 

�ض1-ما مفهوم �لإرهاب ودللته يف �لقر�آن �لكرمي؟
�ض2-م���ا موقف �لقر�آن �لكرمي من م�سكلة �لإرهاب وممار�ساته �ملتد�ولة يف هذ� �لع�سر 

وما طرق �لت�سدي لها؟

�ض3-كيف حقق �لقر�آن �لكرمي �لأمن د�خل �ملجتمعات �مل�سلمة. 
�ض4-كيف ميكن وقاية �ل�سباب من �لنحر�فات �لفكرية و�ل�سلوكية.  
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اأهداف البحث:
حتديد مفهوم م�سطلح �لإرهاب ودللته يف �سوء �لقر�آن �لكرمي.

تو�سي���ح موقف �لقر�آن �لكرمي من م�سكل���ة �لإرهاب وممار�ساته �ملتد�ولة يف هذ� �لع�سر 
وطرق �لت�سدي لها.

بيان بع�ض �ملعامل �لتي جاء بها �لقر�آن �لكرمي لتحقيق �لأمن د�خل �ملجتمعات �مل�سلمة.

عر����ض بع�ض �لأ�سالي���ب �لرتبوية �مل�ستنبطة من �لقر�آن �لك���رمي و�لتي ميكن من خاللها 
وقاية �ل�سباب من �لنحر�فات �لفكرية و�ل�سلوكية. 

     اأهمية البحث:
    تنبع �أهمية �أي بحث من قيمته �لعلمية �لنظرية بالإ�سافة �إىل فائدتها �لعملية �لتطبيقية 

ومن هنا ميكن �لقول باأن �أهمية �لبحث �حلالية متثلت فيما يلي:

تكم���ن �أهمي���ة �لبحث يف �رتباط���ه بالقر�آن �لك���رمي �مل�سدر �لأول من م�س���ادر �لت�سريع 
�لإ�سالم���ي؛ و�ملنه���ج �لق���ومي حلي���اة �مل�سلم فهو نظ���ام متكامل ير�س���د �لإن�س���ان �إىل �لطريق 
�ل�سحي���ح و�إىل �ل�سل���وك �لأمثل �ملو�س���ل لطريق �ل�سع���ادة يف �لد�رين، قال تع���اىل: )�إِنَّ َهَذ� 
اِت �أَنَّ َلُهْم �أَْجًر� َكِبًر�(  احِلَ ِذيَن َيْعَمُل���وَن �ل�سَّ ِمِننَي �لَّ ُر �مْلُوؤْ �ْلُق���ْر�آَن َيْه���ِدي ِللَِّتي ِهَي �أَْقَوُم َوُيَب�سِّ
)�لإ�سر�ء:9(. فهذ� بحث تاأ�سيلي يقوم على �أ�سمى �ملعاجلات �لرتبوية �مل�ستنبطة من �لقر�آن 

�لكرمي ملو�جهة �مل�سكالت �ملعا�سرة 

يتز�من هذ� �لبحث مع �ملمار�سات �لإرهابية و�لأحد�ث �ملوؤملة �لتي �جتاحت �لعامل ب�سكل 
عام و�ململكة �لعربية �ل�سعودية ب�سفة خا�سة.

تكمن �أهمية هذ� �لبحث يف �أنه ك�سف �لنقاب يف مو�طن عديدة عن ت�سور خاطئ �عتقده 
�لكث���ر -مم���ن ل معرفة لهم ب���رت�ث �لأمة �لإ�سالمي���ة – يكمن يف �أن م�سطل���ح �لإرهاب يف 
�لإ�س���الم مر�دف ملفهوم �لعنف و�لقتل بينما م�ستقات م�سطلح �لإرهاب يف �لقر�آن �لكرمي مل 
ت�ستمل على �أدنى دلل���ة على ممار�سة فعلية للقتل �لع�سو�ئي و�لتدمر �ل�سامل و�لتخويف غر 

�ملن�سبط.
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يفيد ه���ذ� �لبحث يف ك�سف �لزيف و�لت�سويه �لذي حل���ق باملفاهيم و�لدللت و�مل�سامني 
�لإ�سالمي���ة ومن �سمنها مفهوم �لإرهاب �لذي ن�سب لالإ�سالم وربط بثقافته، وبناء �لقناعات 

�لفكرية �لتي متثل �سياجًا يحمي �مل�سلم من �تباع �لأ�ساطر �ملعا�سرة.

�أهمي���ة �لأ�سالي���ب �لرتبوية �مل�ستنبطة من �لقر�آن �لك���رمي و�لتي تناولها �لبحث يف جمال 
وقاي���ة �ل�سباب من �لنحر�ف���ات �لفكرية و�ل�سلوكي���ة، و�لتي ميكن عند �للت���ز�م بها من قبل 

�ملربني �سد �لفجوة وردم �خللل. 

ي�ساعد هذ� �لبحث يف �إمد�د مكاتب �لتوجيه و�لإر�ساد �لرتبوي باأ�ساليب تربوية م�ستنبطة 
م���ن �لقر�آن �لك���رمي ميكن ت�سمينها بر�مج توجي���ه و�إر�ساد �ل�سباب يف �س���وء ما يقابلونه من 

حتديات ت�ستهدفهم.

منهج البحث:
مب���ا �أن هذه �لدر��سة قائمة يف �لأ�سا�ض عل���ى �آيات �لقر�آن �لكرمي فقد �تبعت �لباحثة يف 

�لدر��سة:

�ملنه���ج �ل�ستنباطي وهو:" بذل �أق�س���ى جهد عقلي ونف�سي عند در��سة �لن�سو�ض بهدف 
��ستخ���ر�ج مبادئ تربوي���ة مدعمة بالأدلة �لو��سحة ")1(، وقد وظف���ت �لباحثة هذ� �ملنهج من 
خ���الل ��ستنباط �ملع���امل �لقر�آنية �لتي ميك���ن �أن يتحقق من خاللها �لأم���ن، كذلك ��ستنباط 

�لأ�ساليب �لرتبوية �لتي حتمي �ل�سباب من �لنحر�فات �لفكرية و�ل�سلوكية.

و�ملنه���ج �لو�سفي وهو �لذي "يعتمد على در��س���ة �لو�قع �أو �لظاهرة كما توجد يف �لو�قع، 
ويهت���م بو�سفه���ا و�سفًا دقيق���ًا، ويعر عنها تعبرً� كيفي���ًا �أو تعبرً� كمي���ًا")2(، حيث ت و�سف 
دللت م�سطل���ح �لإره���اب يف �لقر�آن �لكرمي، وبالت���ايل عر�ض للم�سطلح���ات �لقر�آنية �لتي 
تقاب���ل �ملمار�سات �لإرهابي���ة �ملتد�ولة يف هذ� �لع�سر ومن ثّم و�سف ط���رق �لت�سدي لها كما 

جاءت يف �لقر�آن �لكرمي.

ف���ودة، حلمي و�سال���ح، عبد �لرحمن. �ملر�س���د يف كتابة �لأبح���اث، ط6. جدة، د�ر �ل�س���روق، 1412ه� -1992م،   )1(
�ض43.

عبيد�ت، ذوقان و�آخرون.  �لبحث �لعلمي �لنوعي و �لكمي، ط)1(، )د:ن(، 1423ه/2002م �، �ض 95.  )2(
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م�سطلحات البحث:
اأوًل: الإرهاب. 

ع���ّرف �ملجم���ع �لفقه���ي �لإ�سالمي �لإره���اب باأن���ه: " �لعدو�ن �ل���ذي ميار�سه �أف���ر�د �أو 
جماع���ات �أو دول بغيًا عل���ى �لإن�سان )دينه وماله وعقله وعر�س���ه(، وي�سمل �سنوف �لتخويف 
و�لأذى و�لتهدي���د بالقتل بغر حق، وم���ا يت�سل ب�سور �حلر�بة و�إخافة �ل�سبيل وقطع �لطريق، 
وكل فعل من �أفعال �لعنف �أو �لتهديد به يقع تنفيذً� مل�سروع �إجر�مي فردي �أو جماعي، ويهدف 
�إىل �إلق���اء �لرعب بني �لنا�ض �أو ترويعهم باإيذ�ئهم �أو تعري�ض حياتهم �أو حرياتهم �أو �أمو�لهم 
للخطر، فكل هذ� من �سور �لف�ساد يف �لأر�ض كما قال تعاىل: ول تبغي يف �لأر�ض �لف�ساد")1(. 

وورد يف �ملو�سوعة �لعربية �لعاملية �أن �لإرهاب هو: "��ستخد�م �لعنف �أو �لتهديد به لإثارة 
�خلوف و�لذعر، يعمل �لإرهابيون على قتل �لنا�ض �أو �ختطافهم، كما يقومون بتفجر �لقنابل 
و�ختط���اف �لطائ���ر�ت و�إ�سع���ال �لنر�ن و�رتكاب غ���ر ذلك من �جلر�ئم �خلط���رة، كما �أن 

معظم �لإرهابيني يرتكبون جر�ئمهم لدعم �أهد�ف �سيا�سية معينة")2(. 

وتق�س���د �لباحثة بالإرهاب يف تعريفها �لإجر�ئي: كل �سلوك عنيف يخالف �ل�سرع لفظيًا 
كان �أو فعلي���ًا ينت���ج عنه �إثارة �لف���زع و�لرعب بني �لنا�ض �أو يتعدى عل���ى �ملمتلكات �خلا�سة �أو 

�لعامة ي�سدر من �أفر�د �أو جماعات ويهدف لتحقيق �طماع خا�سة �أو مقا�سد �سيا�سية.

�ملجمع �لفقهي �أ�سدره بتاريخ 15-10-1421ه �ملو�فق 10-1-2001م.  )1(
جمموع���ة من �لعلماء و�لباحثني. �ملو�سوعة �لعربي���ة �لعاملية. موؤ�س�سة �أعمال �ملو�سوعة للن�سر و�لتوزيع، 1419ه –   )2(

1999م.
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الفصل األول
مفهوم اإلرهاب

متهيد:
يج���د �لباحث يف �مل�س���ادر �لعقدية ويف تر�ث �لفك���ر �لإ�سالمي يف �لع�س���ور �لأوىل �أنها 
مل تتعر����ض لتعري���ف من�سبط مل�سطلح �لإره���اب يتو�فق و�ل�سور �لتي يت���م عر�سها وتد�ولها 
وترددها يف و�سائل �إعالم هذ� �لع�سر، وذلك لأن مفهوم �لإرهاب و�إ�سكاليته مرتبط بالأزمنة 
و�لأمكن���ة و�لأح���و�ل و�ملنفذين و�ملت�سررين، لذ� كان من �ل�س���روري �لوقوف على مفهوم هذ� 
�مل�سطل���ح يف �للغة و�ل�سط���الح وبالتايل �لوقوف على دللتها كما ج���اءت يف �لقر�آن �لكرمي 

ومدى تو�فقها مع �مل�ساهد �ليوم من �سور �لرعب و�لإفز�ع، من خالل �لتايل: 

اأوًل: الإرهاب يف اللغة: 
ق���ال �لر�غب �لأ�سفهاين: �لرهب���ة و�لرهب: خمافة مع حترز و��سط���ر�ب؛ يقول تعاىل: 
ْه���ِب( )�لق�س�ض: 32(، وُقِرئ من �لره���ب؛ �أي: �لفزع. )1(  ُم���ْم �إَِلْي���َك َجَناَحَك ِمَن �لرَّ )َو��سْ
و�لإرهاب: م�سدر �أرهب؛ �أي: �أخاف، ومر�دفاتها �أفزع وروع، ونحو ذلك، و�أرهبه و��سرتهبه؛ 
�أخافه وفزعه)2(، و�لر�هب: �ملتعبد وم�سدره �لرهبة و�لرهبانية بفتح �لر�ء فيهما. و�لرتهب: 
�لتعبد)3(، ومن ثم قيل للر�هب ر�هب لأنه يدمي �خلوف، و�خلوف �أ�سله من قولهم جمل رهب 

�حل���د�دي، زي���ن �لدين حممد �ملدعو بعب���د �لروؤوف بن تاج �لعارف���ني بن علي بن زين �لعابدي���ن.  �لتوقيف على   )1(
مهمات �لتعاريف. �لقاهرة، عامل �لكتب، 1410ه�-1990م، �ض: 182.

مرت�س���ى �لزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد �لرّز�ق �حل�سيني. تاج �لعرو�ض من جو�هر �لقامو�ض. �لريا�ض، د�ر   )2(
�لهد�ي���ة، د.ت، ج2، ����ض: 538، و�نظر: �لر�زي، �أبو عبد �هلل حممد بن �أب���ي بكر بن عبد �لقادر �حلنفي. خمتار 
و�ب���ن منظ���ور، حممد بن  �ل�سحاح، ط5. �سيد�، �لد�ر �لنموذجية، 1420ه� -1999م. �ض: 130. 87. 
�أبو  و�له���روي،  مكرم بن على. ل�سان �لعرب، ط3. بروت، د�ر �سادر، 1414 ه�-1994م، ح1، �ض: 436. 104. 
من�س���ور حمم���د بن �أحمد بن �لأزهري. تهذي���ب �للغة، �ملحقق: حممد عو�ض مرعب. ب���روت، د�ر �إحياء �لرت�ث 

�لعربي،1421ه-2001م، ج6، �ض: 155.
خمتار �ل�سحاح، �ملرجع �ل�سابق، �ض: 130.  )3(
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�إذ� كان طويل �لعظام م�سبوح �خللق.)1(

و�ملتاأم���ل يف لف���ظ �لإرهاب من حيث لغويته يجد �أن ج���ذره )رهب( يعني �خلوف و�لفزع 
ومن حيث �لإجر�ء فهو يعني مبا�سرة �لإفز�ع و�لرتويع و�لتخويف، ومن حيث �حلال فهو ياأخذ 

�سفة �لدو�م.

 ثانيًا: الإرهاب يف ال�سطالح:
ورد يف �ملو�سوع���ة �لعربي���ة �لعاملية: " �لإرهاب هو ��ستخد�م �لعن���ف �أو �لتهديد به لإثارة 
�خلوف و�لذعر، يعمل �لإرهابيون على قتل �لنا�ض �أو �ختطافهم، كما يقومون بتفجر �لقنابل 
و�ختط���اف �لطائ���ر�ت و�إ�سع���ال �لنر�ن و�رتكاب غ���ر ذلك من �جلر�ئم �خلط���رة، كما �أن 

معظم �لإرهابيني يرتكبون جر�ئمهم لدعم �أهد�ف �سيا�سية معينة")2(.

وج���اء يف معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة: "جمموع �أعمال �لعنف �لتي تقوم بها منظمة �أو 
�أف���ر�د ق�سد �لإخالل باأم���ن �لدولة وحتقيق �أهد�ف �سيا�سية �أو خا�س���ة �أو حماولة قلب نظام 

�حلكم ")3(.

مما �سبق يت�سح �أن م�سطلح �لإرهاب يف �ل�سطالح يطلق على �أعمال �لعنف و�لتخويف 
وكل ما يثر �لفزع و�لفو�سى و�ل�سطر�ب و�خلر�ب وقد تباينت �أ�سكاله وتنوعت �سوره ميار�سه 
�أف���ر�د �أو منظمات به���دف حتقيق مطامع �سيا�سي���ة معينة، �أو غرها، وم���ن نتائجه �لفو�سى 
و�ل�سطر�ب و�ختالل �لأمن و�لتخلف وهذ� كله من �سور �لف�ساد يف �لأر�ض قال تعاىل: )َو�ْبَتِغ 
ُ �إَِلْيَك َوَل َتْبِغ  ْنَيا َو�أَْح�ِسْن َكَما �أَْح�َسَن �هللَّ يَبَك ِمَن �لدُّ �َر �ْلآِخَرَة َوَل َتْن�َض َن�سِ ُ �لدَّ ِفيَما �آَتاَك �هللَّ

َ َل ُيِحبُّ �مْلُْف�ِسِديَن ( )�لق�س�ض: 77(. �ْلَف�َساَد يِف �ْلأَْر�ِض �إِنَّ �هللَّ

�لع�سك���ري، �أب���و هالل �حل�سن بن عبد �هلل بن �سه���ل بن �سعيد بن يحيى بن مهر�ن. معج���م �لفروق �للغوية. قم،   )1(
موؤ�س�سة �لن�سر �لإ�سالمي،1421ه، �ض: 261.

�ل�سلوم���ي، حممد بن عبد �هلل. �لقطاع �خلري ودو�عي �لإره���اب، �سل�سلى كتاب �لبيان، �لريا�ض، جملة �لبيان،   )2(
1424ه-2003م، �ض110، و�نظر: �ل�سائح، عبد �حلميد. �لإرهاب �أنو�عه و�أخطار. عمان، د�ر �ل�سباح، �ض18.

عم���ر، �أحمد خمتار عبد �حلميد. معجم �للغة �لعربي���ة �ملعا�سرة. بروت، عامل �لكتب، 1429 ه� -2008 م، ج2،   )3(
�ض: 949.
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ثالثًا: دللت م�سطلح الإرهاب يف القراآن الكرمي.
وردت مادة رهب وم�ستقاتها �لتي حتمل معاين �خلوف و�لفزع يف �ثنتي ع�سر �آية من �آيات 
�لق���ر�آن �لكرمي و�ملتاأمل يف �سياقها �لقر�آين يجد �أنها مل ت�ستمل على �أدنى دللة على ممار�سة 
فعلي���ة للقتل �لع�سو�ئي و�لتدمر �ل�سامل و�لتخويف غ���ر �ملن�سبط، بل له معاين متعددة وفق 
�ل�سياق���ات �لتي جاءت فيها؛ ب���ل �أن بع�سها يدل على معاِن عظيمة مرغوب فيها، وميكن �سرد 

تلك �ملعاين على �لنحو �لتايل:

مع���اين للدلل���ة عل���ى �خل�سية و�خلوف م���ن �هلل تع���اىل و�خل�سوع له، وه���ذه �ملعاين من 
�أج���ل عباد�ت �لقل���وب و�أعمالها �ملطلوب���ة �سرعًا، ومن �لآي���ات �لد�لة على ه���ذ� �ملعنى: قوله 
اَي  ْنَعْم���ُت َعَلْيُكْم َو�أَْوُفو� ِبَعْهِدي �أُوِف ِبَعْهِدُكْم َو�إِيَّ ِتي �أَ تع���اىل: )َياَبِني �إِ�ْسَر�ِئيَل �ْذُكُرو� ِنْعَمِتَي �لَّ
َفاْرَهُبوِن( )�لبقرة: 40(، قال �أبو جعفر: وتاأويل قوله تعاىل: "و�إياي فارهبون" و�إياي فاْخ�َسْو� 
ْلَو�َح َويِف ُن�ْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمٌة ِللَِّذيَن  ُب �أََخَذ �ْلأَ ")1(، وقوله تعاىل: )َومَلَّا �َسَكَت َعْن ُمو�َسى �ْلَغ�سَ
ِهْم َيْرَهُبوَن( )�لأع���ر�ف: 154(، جاء يف تف�سر �لطري رحم���ه �هلل "ورحمة للذين  ُه���ْم ِلَربِّ
ه���م لربهم يرهبون"، يقول: للذين يخافون �هلل ويخ�سون عقاَبه على معا�سيه")2(. ويقول �بن 
كثر يف تف�سر قوله تعاىل: )للذين هم لربهم يرهبون( �سمن �لرهبة معنى �خل�سوع؛ ولهذ� 
ْوُفو�  ِتي �أَْنَعْم���ُت َعَلْيُكْم َو�أَ عد�ه���ا بالالم.)3(، وقوله تع���اىل: )َياَبِني �إِ�ْسَر�ِئيَل �ْذُك���ُرو� ِنْعَمِتَي �لَّ
اَي َفاْرَهُبوِن( )�لبقرة: 40(، وتاأويل قوله: "و�إياي فارهبون"، و�إياي  يَّ وِف ِبَعْهِدُكْم َو�إِ ِبَعْه���ِدي �أُ

�لطري، حممد بن جرير بن يزيد بن كثر بن غالب �لآملي. جامع �لبيان يف تاأويل �لقر�آن، �ملحقق: �أحمد حممد   )1(
�ساكر، بروت، موؤ�س�سة �لر�سالة، 1420 ه� -2000 م. ج1، �ض: 559.

تف�س���ر �لط���ري. مرجع �سابق. ج13، �ض: 138. و�نظر: �جلوزي، جمال �لدي���ن �أبو �لفرج عبد �لرحمن بن علي   )2(
ب���ن حمم���د. ز�د �مل�سر يف عل���م �لتف�سر، �ملحقق: عبد �ل���رز�ق �ملهدي، بروت، د�ر �لكت���اب �لعربي، 1422 ه – 
2002م، ج، �ض: 158.  و�لقرطبي، �أبو عبد �هلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح �لأن�ساري �خلزرجي �سم�ض 
�لدي���ن. �جلامع لأحكام �لقر�آن )تف�سر �لقرطبي(، ط2، حتقي���ق: �أحمد �لردوين و�إبر�هيم �أطفي�ض. �لقاهرة، 
د�ر �لكتب �مل�سرية ،1384ه� -1964 م، ج7، �ض: 293.  و�نظر: �بن عبا�ض، عبد �هلل. تنوير �ملقبا�ض من تف�سر 
�ب���ن عبا����ض، جمعه: جمد �لدين �أبو طاهر حممد بن يعقوب �لف���روز �آبادى. لبنان، د�ر �لكتب �لعلمية، 1428ه-

1992 م، �ض: 138.
�ب���ن كث���ر، �أبو �لف���د�ء �إ�سماعيل بن عمر ب���ن كثر �لقر�س���ي �لب�سري. تف�س���ر �لقر�آن �لعظي���م، ط2، �ملحقق:   )3(
�سام���ي بن حمم���د �سالمة. �لريا�ض، د�ر طيبة للن�سر و�لتوزيع، 1420ه� -1999م، ج3، �ض: 478. و�نظر: تف�سر 

�ملاتريدي = تاأويالت �أهل �ل�سنة )5/ 48(
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فاخ�سون، وخافون ")1(، وقوله تعاىل يف نعت �أنبيائه عليهم �ل�سالم: )َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه 
�ِت َوَيْدُعوَنَن���ا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنو� َلَنا  ْرَ ُهْم َكاُنو� ُي�َساِرُعوَن يِف �خْلَ َلْحَنا َلُه َزْوَج���ُه �إِنَّ َيْحَي���ى َو�أَ�سْ
َخا�ِسِع���نَي( )�لأنبي���اء: 90(.  )َوَرَهبا(: يعني "رهبة منهم من عذ�ب���ه وعقابه")2(، وعن �بن 
جريج يف قوله: ويدعوننا رغبا ورهبا قال: رغبا: طمعا وخوفا، ولي�ض ينبغي لأحدهما �إن يفارق 
�لآخ���ر")3(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: "�لله���م �إين �أ�سلمُت نف�سي �إليك، ووجهت وجهي �إليك، وفو�ست �أمري 
�إلي���ك، و�أجلاأت ظهري �إليك، رغبة ورهبة �إليك")4(. ومن جملة �لدعاء �لذي كان يقوله �لنبي 
علي���ه �ل�سالة و�ل�س���الم:" رب �جعلني لك �سكار�، ل���ك ذكار�، لك رهاب���ا")5(، وقوله تعاىل: 
اَي  اَي َفاْرَهُبوِن( )�لنحل: 51(، )َفاإِيَّ ا ُهَو �إَِل���ٌه َو�ِحٌد َفاإِيَّ َ ُ َل َتتَِّخُذو� �إَِلَهنْيِ �ْثَننْيِ �إِمنَّ )َوَق���اَل �هللَّ
َفاْرَهُبوِن( يقول: فاإياي فاتقو� وخافو� عقابي مبع�سيتكم �إياي �إن ع�سيتموين وعبدت غري، 

�أو �أ�سركتم يف عبادتكم يل �سريكا)6(. 

وه���ذه �لرهبة من �خلالق ع���ز وجل و�لتي �أمر �هلل بها و�جبة يف ح���ق �مل�سلم لأنها ت�سله 
�إىل مر�ساة �هلل عز وجل، فعلى قدر قوته من �لب�سر باهلل يدرك تقوى �هلل ورهبته. فعن عبد 
�هلل ب���ن حكيم قال: خطبنا �أبو بكر ر�سي �هلل عنه ثم قال: �أما بعد، فاإين �أو�سيكم بتقوى �هلل 

تف�سر �لطري. مرجع �سابق، ج 1، �ض: 559. و�نظر: �بن �أبي حات، عبد �لرحمن بن حممد بن �إدري�ض بن �ملنذر   )1(
�لتميم���ي. تف�سر �لق���ر�آن �لعظيم لبن �أبي ح���ات.ط3. �ملحقق: �أ�سعد حممد �لطيب �ململك���ة �لعربية �ل�سعودية، 
مكتب���ة ن���ز�ر م�سطفى �لباز، 1419 ه� -1999م، ج1، �ض: 96. و�لثعلبي، �أحم���د بن حممد بن �إبر�هيم. �لك�سف 
و�لبي���ان عن تف�س���ر �لقر�آن، حتقيق: حممد بن عا�سور. بروت، د�ر �إحياء �ل���رت�ث �لعربي، 1422 ه� -2002 م، 

ج1، �ض: 187.
تف�سر �لطري. مرجع �سابق، ج18، �ض: 521.  )2(

تف�سر �بن �أبي حات. مرجع �سابق. ج8، �ض: 2466.  )3(
�لبخ���اري، حمم���د بن �إ�سماعيل �أبو عب���د �هلل. �جلامع �مل�سند �ل�سحيح �ملخت�سر من �أم���ور ر�سول �هلل �سلى �هلل   )4(
علي���ه و�سلم و�سننه و�أيامه -�سحيح �لبخ���اري، حتقيق: حممد زهر بن نا�سر �لنا�سر. بروت، د�ر طوق �لنجاة، 

1422ه�-2001م، ج1، �ض: 59.
�لرتمذي، حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن �ل�سحاك. �جلامع �لكبر �سنن �لرتمذي، �ملحقق: ب�سار عو�د   )5(

معروف. بروت، د�ر �لغرب �لإ�سالمي،1418ه-1998 م، ج، �ض: 554.
تف�سر �لطري. مرجع �سابق، ج 17/ 220(، و�نظر: �لقرطبي، �أبو عبد �هلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح   )6(
�لأن�س���اري �خلزرج���ي �سم�ض �لدين. �جلامع لأحكام �لقر�آن )تف�سر �لقرطب���ي(، ط2، حتقيق: �أحمد �لردوين 
و�إبر�هيم �أطفي�ض. �لقاهرة، د�ر �لكتب �مل�سرية ،1384ه� -1964 م، ج10، �ض: 113. تنوير �ملقبا�ض من تف�سر 

�بن عبا�ض. مرجع �سابق. �ض: 225.
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وتثن���و� عليه مب���ا هو له �أهل وتخلطو� �لرغبة بالرهبة وجتمعو� �لإحلاف بامل�ساألة، فاإن �هلل عز 
وجل �أثنى على زكريا و�أهل بيته فقال: �إنهم كانو� ي�سارعون يف �خلر�ت ويدعوننا رغبا ورهبا 

وكانو� لنا خا�سعني")1(.

مع���اين للدللة على �لرهبانيني و�لرهبانية: وهي �ملبالغة يف �لعبادة و�لريا�سة و�لنقطاع 
�ْسَرُكو�  ِذيَن �أَ ا�ِض َع���َد�َوًة ِللَِّذيَن �آَمُنو� �ْلَيُه���وَد َو�لَّ �َسدَّ �لنَّ ع���ن �لنا�ض يف قوله تع���اىل: )َلَتِجَدنَّ �أَ
ي�ِسنَي َوُرْهَباًنا  اَرى َذِلَك ِباأَنَّ ِمْنُهْم ِق�سِّ ���ا َن�سَ ِذيَن َقاُلو� �إِنَّ ًة ِللَِّذيَن �آَمُنو� �لَّ ْقَرَبُهْم َمَودَّ َوَلَتِج���َدنَّ �أَ
َخُذو� �أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم �أَْرَباًبا ِمْن ُدوِن  وَن( )�ملائدة: 82(، وقوله تعاىل: )تَّ ُهْم َل َي�ْسَتْكِرُ َو�أَنَّ
ا ُي�ْسِرُكوَن(  َلَه �إِلَّ ُهَو �ُسْبَحاَنُه َعمَّ ِ َو�مْلَ�ِسي���َح �ْبَن َمْرمَيَ َوَما �أُِمُرو� �إِلَّ ِلَيْعُب���ُدو� �إَِلًها َو�ِحًد� َل �إِ �هللَّ
ْيَنا ِبِعي�َسى �ْبِن َمْرمَيَ َو�آَتْيَناُه  ْيَنا َعَلى �آَثاِرِهْم ِبُر�ُسِلَن���ا َوَقفَّ )�لتوب���ة: 31(، وقوله تعاىل: )ُثمَّ َقفَّ
لَّ  ًة �ْبَتَدُعوَها َما َكَتْبَناَها َعَلْيِهْم �إِ َبُعوُه َر�أَْف���ًة َوَرْحَمًة َوَرْهَباِنيَّ ِذيَن �تَّ ي���َل َوَجَعْلَنا يِف ُقُلوِب �لَّ �ْلإِجْنِ
ِذيَن �آَمُنو� ِمْنُهْم �أَْجَرُه���ْم َوَكِثٌر ِمْنُهْم  ِ َفَما َرَعْوَه���ا َحقَّ ِرَعاَيِتَها َفاآَتْيَن���ا �لَّ ���َو�ِن �هللَّ �ْبِتَغ���اَء ِر�سْ
َفا�ِسُقوَن( )�حلديد: 27(، " ورهبانية" �أي مبالغة يف �لعبادة و�لريا�سة و�لنقطاع عن �لنا�ض 
من�سوبة �إىل )�لرهبان( وهو �ملبالغ يف �خلوف، من رهب كاخل�سيان من )خ�سَي()2(.  فال�سلة 
بني �لرهبة و�لرهبانية جلية و��سحة، فاملبالغة يف �خلوف من �هلل عز وجل رفعت �أتباع �سيدنا 
عي�س���ى عليه �ل�سالم �إىل �ملبالغة يف �لعبادة و�لبتد�ع يف �لدين و�خلروج عن حدود ما جاء به 

عي�سى عليه �ل�سالم.  

اَء ِمْن  معاين للدللة على �خلوف و�لفزع، كقوله تعاىل: )��ْسُلْك َيَدَك يِف َجْيِبَك َتْخُرْج َبْي�سَ
ُهْم  َك �إِىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه �إِنَّ ْهِب َفَذ�ِنَك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربِّ َلْيَك َجَناَحَك ِمَن �لرَّ ُمْم �إِ َغ���ْرِ �ُسوٍء َو��سْ
َكاُنو� َقْوًما َفا�ِسِقنَي( )�لق�س�ض: 32(، و�لرهب: مثل �لرهبة ومعناهما �خلوف و�لرعب")3(، 

وهناك خوف وفزع ناجت عن تاأثر �لب�سر يف بع�سهم وهذ� �لإرهاب له جانبني:

جانب حممود:  يتمثل يف �إرهاب �لدفع و�لطلب، �أما �لدفع فهو: �لردع و�ملقاومة و��ستخد�م 

تف�سر �بن �أبي حات. مرجع �سابق. ج8، �ض: 2466.  )1(
تف�سر �بن كثر. مرجع �سابق. ج4، �ض: 316، وتف�سر �لطري. مرجع �سابق. ج19، �ض:575  )2(

�لب�سري، �أبو عبيدة معمر بن �ملثنى �لتيمى. جماز �لقر�آن. �لقاهرة، مكتبة �خلاجنى، 1381 ه�، ج2، �ض: 104.   )3(
و�نظر: تف�سر �لطري مرجع �سابق. ج19، �ض: 575، وتف�سر �بن �أبي حات. مرجع �سابق، ج9، �ض: 2975.
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�لق���وة م���ن قبل �ملوؤمنني ل�سد �ملعتدي وقد �أمر �هلل عز وجل به يف �لآية �لأخرة من �ست �آيات 
حت���دث فيها �لق���ر�آن �لكرمي عن �لذين كفرو� ومل يجيبو� دع���وة �هلل ، بل حاربو� �هلل ور�سوله 
ْيِل  ٍة َوِمْن ِرَباِط �خْلَ و� َلُهْم َما ��ْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ومل يحرتمو� �لعقود و�ملو�ثيق؛ قال تعاىل: )َو�أَِعدُّ
ُ َيْعَلُمُهْم َوَم���ا ُتْنِفُقو� ِمْن  ُك���ْم َو�آَخِريَن ِمْن ُدوِنِه���ْم َل َتْعَلُموَنُهُم �هللَّ ِ َوَعُدوَّ ُتْرِهُب���وَن ِب���ِه َعُدوَّ �هللَّ
" �أي  ِ ْنُتْم َل ُتْظَلُموَن( )�لأنف���ال: 60( "ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ �هللَّ ِ ُي���َوفَّ �إَِلْيُكْم َو�أَ �َس���ْيٍء يِف �َسِبيِل �هللَّ
تخيف���ون وترعبون )1(، )ترهبون به ع���دو �هلل وعدوكم( ، يقول: تخيفون باإعد�دكم ذلك عدوَّ 
ُك���ْم َو�آَخِريَن( �أَْي:  ِ َوَعُدوَّ ُف���وَن )َعُدوَّ �هللَّ �هلل وعدوك���م من �مل�سرك���ني")2(، )ُتْرِهُبوَن ِبِه( ُتَخوِّ
ُ َيْعَلُمُهْم(، فبالرغم من �أن �لقر�آن �لكرمي ينهى  َوُتْرِهُبوَن �آَخِريَن، )ِمْن ُدوِنِهْم َل َتْعَلُموَنُهُم �هللَّ
عن �لعنف �عتد�ًء وظلمًا، �إل �أنه يف ذ�ت �لوقت ينهى �ملوؤمنني �أن يقفو� �أذلء �أمام �أعد�ءهم؛ 
فالغاي���ة من �لإع���د�د �إرهاب �لأعد�ء، وه���ذ� �لإرهاب ل يعني باأي حال م���ن �لأحو�ل �سرعية 
�لرتوي���ع و�لقتل و�إر�قة �لدماء و�لهدم و�لختطاف، �إمنا  �ملق�سود منه كف �لعتد�ء ومقاومة 
�لع���دو ومنعه م���ن �ل�سيطرة على بالد �مل�سلم���ني وهذ� عمل م�سروع ومطل���وب من �ملوؤمنني �أن 
يح�س���دو� ما ي�ستطيع���ون من �أ�سباب �لقوة حت���ى يكونو� مرهوبني يف �لأر����ض لتكون كلمة �هلل 
ه���ي �لعليا، �لإ�سالمة وحقوق حمفوظة فبي  �لدويل و�ملح���ايل ينكرة �لإ�سالم ويتلر� منه وقد 
طب���ق �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص مفهوم ) �لإرهاب( وفق �ملدلول �لقر�آين �سابق �لذكر فقد �أمر عليه �ل�سالم 
عمه �لعبا�ض ر�سي �هلل عنه يف فتح مكة �أن يحب�ض �أبا �سفيان يف �سعب و�أن يوجه كتائب جنود 
�مل�سلمني لتمر �أمامه كتيبة كتيبة )3( فكان من نتائج ذلك �لإرهاب فتح مكة ومل تزهق �أي روح ، 
وقد �أ�سار �لقر�آن �لكرمي �إىل ذلك ملمحا �إىل معنى �لردع �لذي نتج عنه كف �أيدي �لكفار عن 
�مل�سلم���ني وع���دم ن�سوب �حلرب يف قوله تعاىل: )َوُهَو �لَِّذي َكفَّ �أَْيِدَيُه���ْم َعْنُكْم َو�أَْيِدَيُكْم َعْنُهْم 
ًر�( )�لفتح: 24(، و�نتهى  ���ا َتْعَمُلوَن َب�سِ ُ مِبَ ���َة ِمْن َبْعِد �أَْن �أَْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم َوَكاَن �هللَّ ِبَبْط���ِن َمكَّ
فت���ح مكة بتطبيق �لنبي عليه �ل�سالم للمفه���وم �ل�سلمي لالإرهاب عندما خاطب قري�ض قائاًل: 

جماز �لقر�آن. مرجع �سابق. ج1، �ض: 249.  )1(
تف�سر �لطري مرجع �سابق. ج14، �ض: 31. و�نظر: �لبغوي، �أبو حممد �حل�سني بن م�سعود بن حممد بن �لفر�ء.   )2(
معامل �لتنزيل يف تف�سر �لقر�آن )تف�سر �لبغوي(، �ملحقق: عبد �لرز�ق �ملهدي. د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي،1420 

ه-2000م، ج 3، �ض: 373.
�نظ���ر: �ب���ن �أب���ي �سيبة، عبد �هلل ب���ن حممد بن �إبر�هيم ب���ن عثمان بن خو��ست���ي �لعب�سي. �لكت���اب �مل�سنف يف   )3(

�لأحاديث و�لآثار، �ملحقق: كمال يو�سف �حلوت. �لريا�ض، مكتبة �لر�سد، 1409ه-1989م، ج7، �ض 399.
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�ذهبو� فاأنتم �لطلقاء" فلم ميار�ض عليه �ل�سالم حقه �مل�سروع يف �لعقاب باملثل.

و�أم���ا �إرهاب �لطلب: فلم ترد مادة رهب وم�ستقاتها يف �لقر�آن �لكرمي للدللة عليه؛ وهو 
جه���اد �سرعه �هلل للم�سلمني �سد �لكفاَر �إذ� مل يقبلو� �لإ�سالم �أو يخ�سعو� حلكمه حتى ينت�سر 
�لإ�س���الم، وي�سود �لأم���ن ويعم �ل�سالم، وهو جهاد متتزج فيه روح �لت�سامح و�لعفو يف كثر من 
�لأحي���ان، فلي����ض �لغر�ض من���ه �لت�سلط على �لنا����ض، �أو �أخذ �أمو�لهم �أو �سف���ك دمائهم، �إمنا 
�لغر�ض هو �إعالء كلمة �هلل �سبحانه وتعاىل ون�سر هذ� �لدين؛ لأنه دين �لب�سرية �لذي �رت�ساه 
) )�لأنفال :  39(،  ِ ّ يُن ُكُلُّه هلِلَ ���ى َل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن �لِدّ �هلل خللق���ه قال تعاىل: (َوَقاِتُلَوُهْم َحَتّ

ومن متطلبات �إرهاب �لطلب ما يلي: 

�أوًل: �لدع���وة �أوًل �إىل �لإ�س���الم، فال بد �أن ي�سبق �جله���اد �لدعوة �إىل �هلل عز وجل، فقد 
ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص �حلر�ض على عر�ض �لإ�سالم و�لدعاء �إليه قبل �لقتال، فعن �بن عبا�ض قال: ما 

قاتل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قوما حتى يدعوهم.)1(

ثانًي���ا: �أن يكون باأمٍر من ويل �أمر �مل�سلمني، فما كان �مل�سلمون يقاتلون بدون �أمر �لر�سول 
ملسو هيلع هللا ىلص، وكذل���ك �خللف���اء من بعده، وكان ملسو هيلع هللا ىلص ه���و �لذي يقود �جليو�ض بنف�س���ه، و�أحياًنا يخلف 

عليها قادة من �مل�سلمني.

ثالًث���ا: �لق���درة عل���ى �لقتال و�ل�ستع���د�د له، فاإذ� مل يك���ن هناك ق���وة ول ��ستطاعة لدى 
�مل�سلمني، فاإنه يجب عليهم تاأجيله، حتى ل يلحقهم �نتكا�سة ويتمكن منهم �لأعد�ء ولهذ� كان 
�هلل ع���ز وجل ياأمر نبيه يف �أول دعوته يف مكة �ملكرم���ة بالعفو و�ل�سفح و�نتظار �أمره �سبحانه 

وتعاىل، وذلك ل�سعفهم وعدم ��ستطاعتهم؛ فاجلهاد يحتاج �إىل قوة ومتكني.

ر�بع���ًا: �للت���ز�م بتعاليم �لإ�س���الم �ملرتبطة باإره���اب �لطلب، ومن تل���ك �لتعاليم �لنهي 
ع���ن �لعدو�ن وتروي���ع �لآمنني وقت���ل �لأبرياء من �ل�سي���وخ و�لن�ساء و�لأطف���ال �أو تتبع �لفارين 
�مل�ست�سلم���ني �أو �إيذ�ء غ���ر �ملحاربني �لعدو�نيني، فق���د قرر �لقر�آن �لك���رمي �أن قتال �لذين ل 

�ل�سيباين، �أبو عبد �هلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد. م�سند �لإمام �أحمد بن حنبل. مرجع �سابق.   )1(
ج 3، �ض 486. م�سنف �بن �أبي �سيبة. مرجع �سابق. ج 6، �ض 476.
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ه �لإ�سالم  مه، وعدَّ ه وحرَّ ي�سرتك���ون يف �لِقت���ال ول َيقدرون عليه هو نوٌع من �لعتد�ء �ل���ذي َذمَّ
 َ ِذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَل َتْعَتُدو� �إِنَّ �هللَّ ِ �لَّ م���ن �جلر�ئم �حلربيَّة، قال تعاىل:( َوَقاِتُلو� يِف �َسِبي���ِل �هللَّ
ا جتاوز  َل ُيِحبُّ �مْلُْعَتِديَن ) )�لبقرة: 190(،  ومل يقت�سِر �لنهي عن �لعتد�ء على �لب�سر؛ و�إمنَّ
ذل���ك لي�سم���َل �لنهي عن �لإتالف، وقط���ع �ل�سجر، وقتل �حليو�نات، وتخري���ب �ملمتلكات بغر 
م�سلح���ة، �أو �س���رورة تقت�سي �لإقد�َم على ذلك، وق���د كان من و�سايا �أبي بكر ر�سي �هلل عنه 
لأم���ر�ء �جلند" ل تقتلن �سيخ���ا فانيا ول �سرعا �سغر� ول �م���ر�أة ول تهدمو� بيتا ول تقطعو� 
�سجر� مثمر� ول تعقرن بهيمة �إل لأكل ول حترقو� نخال ول تق�سر ول جتب ول تغلل")1(. وهذ� 
�ُسم���وٌّ �أخالقي مل تعرْف ل���ه �لب�سرية مثياًل يف تاريخها قدمًيا وحديًثا. بل وحث �لقر�آن �لكرمي 
ْل َعَلى  ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّ على �جلنوح لل�سلم وقبوله عند عر�سه، قال تعاىل: )َو�إِْن َجَنُحو� ِلل�سَّ

ِميُع �ْلَعِليُم( )�لأنفال: 61(.  ُه ُهَو �ل�سَّ ِ �إِنَّ �هللَّ

جان���ب مذم���وم: وهو �لإرهاب �لذي ُي�سرف لغر �هلل وهو �أح���ق به �أو �لإرهاب �لذي فيه 
ُهْم  ِ َذِلَك ِباأَنَّ ُدوِرِهْم ِمَن �هللَّ �عتد�ء على �لغر، ومثل �لأول قوله تعاىل: )َلأَْنُتْم �أَ�َسدُّ َرْهَبًة يِف �سُ
َقْوٌم َل َيْفَقُهوَن( )�حل�سر: 13(، يقول تعاىل ذكره للموؤمنني: )لأنتم( يا مع�سر �مل�سلمني )�أ�سد 
رهب���ة( �أي خوف���ا وخ�سية )يف �سدورهم من �هلل( يعني �س���دور بني �لن�سر. وقيل: يف �سدور 
�ملنافقني. ويحتمل �أن يرجع �إىل �لفريقني، �أي يخافون منكم �أكرث مما يخافون من ربهم ذلك 
َهُبوُهْم  ا�ِض َو��ْسرَتْ ا �أَْلَقْو� �َسَح���ُرو� �أَْعنُيَ �لنَّ �خل���وف")2(، و�لثانية كقوله تعاىل: )َقاَل �أَْلُقو� َفَلمَّ
َوَج���اُءو� ِب�ِسْح���ٍر َعِظي���ٍم( )�لأع���ر�ف: 116(، "و��سرتهبوهم، يقول: و��سرتهب���و� �لنا�ض مبا 

ا منهم �أنها حيات")3(.  �سحرو� يف �أعينهم، حتى خافو� من �لع�سّي و�حلبال، ظنًّ

مم���ا �سبق نالحظ �أن دللت �لإرهاب كما ج���اءت يف �لقر�آن �لكرمي ل تدعو� �إىل �لعنف 
�أو �لقت���ال ول حت����ض �لنا�ض علي���ه و�أن م�سطلح �لإرهاب �ملتد�ول �لي���وم على �مل�ستوى �لدويل 

�ل�سيوط���ي، عب���د �لرحمن بن �أبي بكر، ج���الل �لدين. جامع �لأحادي���ث )وي�ستمل على جم���ع �جلو�مع لل�سيوطى   )1(
و�جلامع �لأزهر وكنوز �حلقائق للمناوى، و�لفتح �لكبر للنبهانى(. د،ن،د.ت، ج24، �ض 405.

تف�س���ر �لقرطب���ي. مرجع �سابق.ج18، �ض 35. و�نظر: تنوير �ملقبا�ض من تف�س���ر �بن عبا�ض. مرجع �سابق. �ض:   )2(
465. و�ل���ر�زي، �أبو عبد �هلل حممد بن عمر ب���ن �حل�سن بن �حل�سني �لتيمي �لر�زي �مللقب بفخر �لدين. مفاتيح 

�لغيب )�لتف�سر �لكبر(، ط3. بروت، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، 1420ه -2000م، ج 29، �ض: 510.
تف�سر �لطري. مرجع �سابق. ج13، �ض 27.  )3(
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و�ملحل���ي �ملت�سم���ن للقتل و�لرتوي���ع و�إفز�ع �لنا�ض و�نته���اك حقوق �ملع�سوم���ني يف دمائهم �أو 
�أعر��سه���م �أو �أمو�له���م �أو غ���ر ذلك مم���ا كفلته �ل�سريعة له���م �أو �لف�س���اد يف �لأر�ض، ينكره 
�لإ�س���الم ويتر� منه، وه���ذه �لأفعال تقابل م�سطلحات يف �لقر�آن غ���ر م�سطلح �لإرهاب ت 

عر�سها يف �لف�سل �لتايل.
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الفصل الثاني

املمارسات اإلرهابية املتداولة يف هذا العصر وموقف القرآن 

الكريم منها

متهيد:
�سن���ف �لقر�آن �لك���رمي �أعماًل �سمن �أ�سد �لأعمال جرم���ًا و�أعظمها �إثمًا وهي ت�سنف يف 
�لقو�ن���ني �ملعا�سرة �سم���ن �لأعمال �لإرهابية، وق���دم معاجلات وحلول �سارم���ة للت�سدي لها 
ومكافحته���ا وهذ� ي���دل على �سبق �لقر�آن وتقدم���ه يف مكافحة هذه �لآف���ة �ملت�سمنة لالأعمال 
�ل�سنيع���ة و�لعن���ف �ملنبوذ، كما �أنه و�سع معامل لتحقق �لأم���ن و�ل�سالم ت �إي�ساحها من خالل 

�ملباحث �لآتية: 
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المبحث األول

م�سطلحات قراآنية تقابل املمار�سات الإرهابية املتداولة يف هذا الع�سر وطرق 
مكافحتها 

يف �لق���ر�آن �لكرمي �لف���اظ �سرعية حمددة ومن�سبط���ة تعطي مفهوم���ًا و��سحًا لالأعمال 
�لإرهابي���ة �ملتد�ول���ة يف هذ� �لع�سر وقد �أنكرها �لقر�آن وت�س���دى لها وقدم معاجلات �سارمة 

للق�ساء عليها على �لنحو �لتايل:

�أوًل: م�سكلة �لإف�ساد يف �لأر�ض، وت�سمل كل �سور �لإف�ساد من ترويع لالآمنني وقطع للطريق 
ونه���ب وتدمر و�إخ���الل بالأمن...�لخ، وقد �أنكر �هلل عز وجل على بن���ي �إ�سر�ئيل ف�سادهم يف 
 ُ �لأر�ض و�سعيهم فيها بنر�ن �حلروب فقال �هلل تعاىل: )ُكلََّما �أَْوَقُدو� َناًر� ِلْلَحْرِب �أَْطَفاأََها �هللَّ
َذ� َتَوىلَّ  ُ َل ُيِحبُّ �مْلُْف�ِسِدي���َن( )�ملائدة: 64(، وقال تعاىل: )َو�إِ َوَي�ْسَع���ْوَن يِف �ْلأَْر�ِض َف�َساًد� َو�هللَّ
ُ َل ُيِحبُّ �ْلَف�َساَد( )�لبقرة: 205(،  �ْس���َل َو�هللَّ ْرَث َو�لنَّ �َسَع���ى يِف �ْلأَْر�ِض ِلُيْف�ِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك �حْلَ
ع���ن �بن جري���ج يف قوله:" �سَعى يف �لأر����ض ليف�سد فيها: يعني قطع �لرح���م، و�سفك �لدماء، 
دم���اء �مل�سلم���ني، فاإذ� قيل: مل َتفعل كذ� وكذ�؟ ق���ال �أتقرب به �إىل �هلل عز وجل")1(، وهذ� هو 
�حلا�س���ل �ليوم م���ن �لفئات �لإرهابية �ل�سالة، وعقوبة هذ� �لإف�س���اد مغلظ يف �لقر�آن �لكرمي 
ُلو�  ْن ُيَقتَّ ْر�ِض َف�َساًد� �أَ َ َوَر�ُسوَلُه َوَي�ْسَعْوَن يِف �ْلأَ ِذي���َن ُيَحاِرُبوَن �هللَّ ا َجَز�ُء �لَّ َ كم���ا قال تعاىل: )�إِمنَّ
ْنَيا  ْو ُيْنَفْو� ِمَن �ْلأَْر�ِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي يِف �لدُّ َع �أَْيِديِهْم َو�أَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف �أَ لَُّبو� �أَْو ُتَقطَّ �أَْو ُي�سَ
َوَلُه���ْم يِف �ْلآِخَرِة َعَذ�ٌب َعِظيٌم( )�ملائ���دة: 33(، فهذه �لآية تبني �جلز�ء �ل�سرعي لالإرهابيني 

�ملحاربني �ل�ساعني يف �لأر�ض بالف�ساد.

ثاني���ًا: �لقت���ل: �سو�ًء قت���ل �مل�سلمني �أو �ملعاهدي���ن  فقد نهى �لقر�آن عن قت���ل �لنف�ض �لتي 
اُك���ْم ِبِه َلَعلَُّكْم  قِّ َذِلُكْم َو�سَّ لَّ ِباحْلَ ُ �إِ َم �هللَّ ِتي َح���رَّ ْف�َض �لَّ ح���رم �هلل، ق���ال تع���اىل: )َوَل َتْقُتُلو� �لنَّ

تف�سر �لقرطبي. مرجع �سابق. ج 4، �ض: 239.  )1(
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َتْعِقُل���وَن ( )�لأنع���ام: 151( وهذ� حمرم موؤك���د �لتحرمي وجرم عظي���م يف �لإ�سالم ي�ستوجب 
�لقت���ل يف �لدنيا و�خللود يف �لنار م���ع حلول غ�سب �هلل ولعنته على �جلاين، قال تعاىل: )َوَمْن 
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َو�أََعدَّ َلُه َعَذ�ًبا َعِظيًما(  َب �هللَّ ُم َخاِلًد� ِفيَها َوَغ�سِ ًد� َفَجَز�وؤُُه َجَهنَّ َيْقُتْل ُموؤِْمًنا ُمَتَعمِّ
)�لن�س���اء: 93(، و�أي وعي���د عظي���م بعد هذ� �لوعيد! �ل���ذي تنخلع من هول���ه �لقلوب وتق�سعر 
من���ه �جللود وترتدع منه �لنفو�ض عن �لتعدي على �لغر و�إزهاق نفو�سهم ظلمًا وعدو�نا، وقال 
قِّ َوَل  لَّ ِباحْلَ ُ �إِ َم �هللَّ ِتي َح���رَّ ْف�َض �لَّ ِ �إَِلًها �آَخ���َر َوَل َيْقُتُلوَن �لنَّ ِذيَن َل َيْدُع���وَن َمَع �هللَّ تع���اىل: )َو�لَّ
اَعْف َلُه �ْلَعَذ�ُب َيْوَم �ْلِقَياَم���ِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاًنا(  َثاًم���ا )68( ُي�سَ َيْزُن���وَن َوَم���ْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق �أَ
)�لفرق���ان: 68، 69(، وعن �أبي هري���رة قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: " من �أعان على قتل موؤمن 
ول���و ب�سطر كلمة، لقي �هلل عز وجل مكتوب ب���ني عينيه: �آي�ض من رحمة �هلل")1(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: " 
لزو�ل �لدنيا �أهون على �هلل من قتل موؤمن بغر حق")2(.  وقد جعل �هلل قتل نف�ض و�حدة بغر 
ح���ق كقتل �لنا�ض جميع���ًا، و�إحياءها كاإحياء �لنا�ض جميعًا، قال تعاىل: )ِم���ْن �أَْجِل َذِلَك َكَتْبَنا 
ا�َض َجِميًعا  ا َقَتَل �لنَّ َ ُه َمْن َقَتَل َنْف�ًسا ِبَغْرِ َنْف�ٍض �أَْو َف�َس���اٍد يِف �ْلأَْر�ِض َفَكاأَمنَّ نَّ �ْسَر�ِئيَل �أَ َعَل���ى َبِن���ي �إِ
َناِت ُثمَّ �إِنَّ َكِثًر� ِمْنُهْم َبْعَد  ا�َض َجِميًعا َوَلَق���ْد َجاَءْتُهْم ُر�ُسُلَنا ِباْلَبيِّ ْحَيا �لنَّ ا �أَ َ َوَم���ْن �أَْحَياَها َفَكاأَمنَّ
َذِلَك يِف �ْلأَْر�ِض مَلُ�ْسِرُفوَن ()�ملائدة: 32(، وعظم �لإ�سالم �لكرمي حق �ملقيم يف ديار �مل�سلمني 
وجعل له حرمة �سرعية حتفظ له حقه يف �حلياة �أمنًا وتوعد عليه �ل�سالة و�ل�سالم من ي�سفك 
دم���ه باحلرمان من �جلنة وريحها فقال �لنبي -ملسو هيلع هللا ىلص: "من قتل معاهد� مل يرح ر�ئحة �جلنة، 
و�إن ريحه���ا توج���د من م�سرة �أربعني عاما ")3(، وجعل �لق���ر�آن �لكرمي قتله خطاأً كقتل �ملوؤمن 
خط���اأً �س���و�ًء ب�سو�ء جتب فيه �لدية و�لكف���ارة، لقوله تعاىل: )َو�إِْن َكاَن ِمْن َق���ْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم 
َياُم �َسْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعنْيِ َتْوَبًة  ِريُر َرَقَبٍة ُموؤِْمَنٍة َفَمْن مَلْ َيِجْد َف�سِ ِميَث���اٌق َفِدَيٌة ُم�َسلََّمٌة �إِىَل �أَْهِلِه َوحَتْ

ُ َعِليًما َحِكيًما( )�لن�ساء: 92(.   ِ َوَكاَن �هللَّ ِمَن �هللَّ

�بن ماجه، �أبو عبد �هلل حممد بن يزيد �لقزويني. �سنن �بن ماجه، �ملحقق: �سعيب �لأرنوؤوط و�آخرون. بروت، د�ر   )1(
�لر�سالة �لعاملية، 1430 ه� -2009 م، ج 2، �ض 874. 

�سنن �لرتمذي. مرجع �سابق. ج3، �ض: 68. و�نظر: �سنن �بن ماجه. مرجع �سابق. ج2، �ض: 874. و�لبيهقي، �أحمد   )2(
ب���ن �حل�س���ني بن علي بن مو�سى �خلر��ساين. �ل�سنن �لكرى، ط3، �ملحق���ق: حممد عبد �لقادر عطا. بروت، د�ر 

�لكتب �لعلمية، 1424 ه� -2003 م، ج 8، �ض: 42.
�سحيح �لبخاري. مرجع �سابق. ج4، �ض: 99.  )3(
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ثالث���ًا: �حلر�بة: وه���ي �لعتد�ء و�ل�سل���ب و�إز�لة �لأم���ن و�إخافة �لنا����ض و�إرهابهم وقطع 
�لطريق و�خلروج عن �لنظام بل عن تعاليم �لإ�سالم �لذي جاء ليحقق �لأمن من جميع جو�نبه، 
وتتحقق �حلر�بة ب�رتويع �لأمنني وبث �لرعب يف نفو�ض �ل�سحايا و�إرهابهم وقد يتحقق بطرق 
�حليل���ة و�لإكر�ه �أو با�ستخد�م �لو�سائل �ملادية كال�سالح وه���ذه �أعمال مميزة للعمل �لإرهابي 
حت���ى �أن �ل�سافعية عرفو� �حلر�بة باأنها:" هو �لروز لأخذ مال �أو لقتل �أو �إرهاب مكابرة")1(، 
وق���د جعل �لإ�سالم �حلر�بة من �لكبائر ور�سد لها �أ�سد �لعقوبات، ولهذ� �أطلق �لقر�آن �لكرمي 
على �ملتورطني يف �رتكابها �أنهم حماربون هلل عز وجل و�ساعون يف �لأر�ض ف�ساد�، قال تعاىل: 
ْو  لَُّبو� �أَ ُل���و� �أَْو ُي�سَ ْر�ِض َف�َساًد� �أَْن ُيَقتَّ َ َوَر�ُسوَل���ُه َوَي�ْسَعْوَن يِف �ْلأَ ِذيَن ُيَحاِرُبوَن �هللَّ ���ا َج���َز�ُء �لَّ َ )�إِمنَّ
ْنَيا َوَلُهْم يِف  ْو ُيْنَفْو� ِم���َن �ْلأَْر�ِض َذِلَك َلُهْم ِخ���ْزٌي يِف �لدُّ ْيِديِه���ْم َو�أَْرُجُلُهْم ِم���ْن ِخاَلٍف �أَ ���َع �أَ ُتَقطَّ
َ َغُفوٌر  نَّ �هللَّ ْن َتْقِدُرو� َعَلْيِه���ْم َفاْعَلُمو� �أَ ِذيَن َتاُبو� ِمْن َقْبِل �أَ �ْلآِخ���َرِة َعَذ�ٌب َعِظي���ٌم )33( �إِلَّ �لَّ
َرِحيٌم ( )�ملائدة: 33، 34(، وجمهور �لعلماء قالو�: �أن �لآية نزلت يف بيان حكم �لذين ي�سعون 
يف �لأر�ض ف�ساد�، وذلك بالقتل ونهب �لأمو�ل، فالعرة بعموم �للفظ ل بخ�سو�ض �ل�سبب")2(. 

ر�بعًا: �لبغي: وهو : جماوزة �حلد، يقال: بغى بغيًا: جتاوز �حلد و�عتدى، و�لبغي جماوزة 
�حلد، و�لظلم، و�خلروج على �لنظام، و�لتعدي، و�لعدول عن �حلق، و�ل�ستطالة على �لنا�ض، 
و�لف�س���اد)3( و�ملمار�سات �لإرهابية �لتي تتد�ول ع���ر و�سائل �لإعالم �ليوم تعد من �أب�سع �سور 
يَتاِء ِذي  َ َياأُْم���ُر ِباْلَعْدِل َو�ْلإِْح�َساِن َو�إِ �لبغ���ي �لتي نهى عنها �لقر�آن �لكرمي قال تعاىل : )�إِنَّ �هللَّ
���ُروَن ( )�لنحل: 90(، وقال  �ْلُقْرَب���ى َوَيْنَهى َع���ِن �ْلَفْح�َساِء َو�مْلُْنَكِر َو�ْلَبْغ���ِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
ْن  قِّ َو�أَ َي �ْلَفَو�ِح�َض َما َظَه���َر ِمْنَها َوَما َبَطَن َو�ْلإِْثَم َو�ْلَبْغ���َي ِبَغْرِ �حْلَ َم َربِّ ا َح���رَّ َ منَّ تع���اىل: )ُقْل �إِ
ِ َما َل َتْعَلُموَن ( )�لأعر�ف: 33( وقال  ْل ِبِه �ُسْلَطاًنا َو�أَْن َتُقوُلو� َعَلى �هللَّ ِ َما مَلْ ُيَنزِّ ُت�ْسِرُكو� ِباهللَّ
ًذ� َلَظامِلُوَن ( )يو�سف: 79(  ���ا �إِ لَّ َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعْنَدُه �إِنَّ ْن َناأُْخَذ �إِ ِ �أَ تعاىل:)َق���اَل َمَع���اَذ �هللَّ
ويوؤك���د �لق���ر�آن �لكرمي عل���ى �أن �خت���الف �لأمم �ل�سابقة وتفرقهم و�بتعاده���م عن �حلق كان 

�لرملي، حممد بن �أبي �لعبا�ض �أحمد بن حمزة �سهاب �لدين. �سرح �ملنهاج. بروت، د�ر �لفكر، 1404ه�/1984م،   )1(
ج8، �ض: 3.

ح�سان���ني، �إم���ام. �جلر�ئ���م �لإرهابية. �ض47 و�نظ���ر: عبد �خلالق، حمم���د. �ملنظور �لدين���ي و�لقانوين جلر�ئم   )2(
�لإرهاب

ل�سان �لعرب. مرجع �سابق، ج 14، �ض: 78 مادة )بغي(.  )3(



1163

د. عزة عاب�س حممد ال�صهرياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

ِذيَن �أُوُتو� �ْلِكَتاَب  ِ �ْلإِ�ْس���اَلُم َوَما �ْخَتَلَف �لَّ يَن ِعْنَد �هللَّ ب�سب���ب �لبغي بينهم قال تعاىل: )�إِنَّ �لدِّ
�َساِب( )�آل  َ �َسِريُع �حْلِ ِ َفاإِنَّ �هللَّ �إِلَّ ِم���ْن َبْع���ِد َما َجاَءُهُم �ْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم َوَمْن َيْكُفْر ِباآَي���اِت �هللَّ
عم���ر�ن: 19(، و�لقر�آن �لكرمي يجر �لفئة �لإرهابية �ملعتدية على �إيقاف �عتد�ئها ومعاقبتها 
عل���ى ذلك عند خروجه���ا على �حلاكم �مل�سلم �ل�سرع���ي بغر�ض �إز�لته �أو عن���د قتالها جماعة 
�أخ���رى من �مل�سلمني فياأم���ر �لقر�آن �لكرمي بقتال �لفئة �لباغية حت���ى تكف قبغيها قال تعاىل: 
ْحَد�ُهَما َعَلى �ْلأُْخَرى َفَقاِتُلو�  ْن َبَغْت �إِ ِلُحو� َبْيَنُهَما َف���اإِ )َو�إِْن َطاِئَفَت���اِن ِمَن �مْلُوؤِْمِننَي �ْقَتَتُلو� َفاأَ�سْ
َ ُيِحبُّ  ِلُحو� َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َو�أَْق�ِسُطو� �إِنَّ �هللَّ ِ َفاإِْن َفاَءْت َفاأَ�سْ ِت���ي َتْبِغي َحتَّى َتِف���يَء �إِىَل �أَْمِر �هللَّ �لَّ

�مْلُْق�ِسِطنَي ( )�حلجر�ت: 9( .  

ه���ا �سفة مذمومة  ر �لق���ر�آن �لكرمي من �لعت���د�ء ونهى عنه؛ لأنَّ خام�س���ًا: �لعت���د�ء: حذَّ
ومقيت���ة، ومن �ملعل���وم �أن يف �لإرهاب �عتد�ء على �أنف�ض بريئ���ة وحقوق حمفوظة يف �لإ�سالم، 
َ َل ُيِح���بُّ �مْلُْعَتِديَن(  ِذي���َن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَل َتْعَت���ُدو� �إِنَّ �هللَّ ِ �لَّ ق���ال تع���اىل: )َوَقاِتُلو� يِف �َسِبي���ِل �هللَّ
َ ل ُيِحبُّ  )�لبقرة: 190(، قال �ل�سعدي: " و�هلل قد نهى عن �لعتد�ء فقال: )َول َتْعَتُدو� �إِنَّ �هللَّ
ُكْم �َسَناآُن  �مْلُْعَتِدي���َن( بل يبغ�سهم وميقتهم ويعاقبه���م على ذلك")1(.  وقال تعاىل: )َوَل َيْجِرَمنَّ
َر�ِم �أَْن َتْعَتُدو� َوَتَعاَوُنو� َعَلى �ْلِرِّ َو�لتَّْقَوى َوَل َتَعاَوُنو� َعَلى �ْلإِْثِم  وُكْم َعِن �مْلَ�ْسِجِد �حْلَ دُّ َقْوٍم �أَْن �سَ
ُمو�  رِّ ِذي���َن �آَمُنو� َل حُتَ يَُّها �لَّ َ �َسِديُد �ْلِعَق���اِب( )�ملائدة: 2(، )َيا�أَ نَّ �هللَّ َ �إِ ُق���و� �هللَّ َو�ْلُع���ْدَو�ِن َو�تَّ
َ َل ُيِحبُّ �مْلُْعَتِديَن ( )�ملائ���دة: 87( و قال تعاىل:  ُ َلُكْم َوَل َتْعَت���ُدو� �إِنَّ �هللَّ َب���اِت َم���ا �أََح���لَّ �هللَّ َطيِّ
ْحَت َلِبْئ�َض َما َكاُن���وْ� َيْعَمُلوَن(  ْكِلِه���ُم �ل�سُّ ْث���ِم َو�ْلُعْدَو�ِن َو�أَ ْنُه���ْم ُي�َساِرُعوَن يِف �لإِ )َوَت���َرى َكِثًر� مِّ
)�ملائ���دة: 62(، قال �بن كثر: " �أي: يب���ادرون �إىل ذلك من تعاطي �ملاآثم و�ملحارم و�لعتد�ء 
عل���ى �لنا�ض، و�أكلهم �أمو�لهم بالباطل )لبئ�ض م���ا كانو� يعملون( �أي: لبئ�ض �لعمل كان عملهم 
ا�ُض يِف  ِذيَن �آَمُنو� ُكِت���َب َعَلْيُكُم �ْلِق�سَ وبئ����ض �لعتد�ء �عتد�وؤهم")2(، وقال تع���اىل: )َيا�أَيَُّها �لَّ
َباٌع ِبامْلَْعُروِف  رِّ َو�ْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َو�ْلأُْنَثى ِباْلأُْنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن �أَِخيِه �َسْيٌء َفاتِّ رُّ ِباحْلُ �ْلَقْتَلى �حْلُ
ُك���ْم َوَرْحَمٌة َفَمِن �ْعَتَدى َبْعَد َذِل���َك َفَلُه َعَذ�ٌب �أَِليٌم(  َو�أََد�ٌء �إَِلْي���ِه ِباإِْح�َس���اٍن َذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َربِّ

�ل�سع���دي، عب���د �لرحم���ن بن نا�سر بن عب���د �هلل.  تي�سر �لكرمي �لرحم���ن يف تف�سر كالم �ملن���ان، حتقيق: عبد   )1(
�لرحمن بن معال �للويحق. بروت، د�ر �لر�سالة، 1420ه� -2000 م، �ض: 242.

تف�سر �بن كثر. مرجع �سابق. ج3، �ض: 144.  )2(
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)�لبق���رة: 178(قال �بن جرير: "يعن���ي : فمن جتاوز ما َجعله �هلل له بعَد �أخذه �لّدية، �عتد�ًء 
يه �إىل ما قد  وظلًم���ا �إىل م���ا مل ُيجعل له من قت���ل قاِتل وليه و�سفك دمه، فله بفعله ذل���ك وتعدِّ

حرمته عليه، عذ�ٌب �أليم")1(. 

مما �سبق يت�سح �أن �لقر�آن �لكرمي حرم كل �ملمار�سات �لإرهابية، ومل ي�سمح باأي نوع من 
�أنو�ع �لتعنيف؛ بل �إن �لإ�سالم و�سع �أحكام �سرعية توجب معاقبة من ميار�ض تلك �لأفعال مبا 
يتنا�س���ب مع �جلرمية �لتي �قرتفها، وكلُّ جرمية من هذه �جلر�ئم لها عقوبتها �ملنا�سبة، وقد 
ا عليه، وقد تكون تعزي���ًر� مرتوًكا تقديره لويل �لأمر، ثم �إن  � من�سو�سً تك���ون هذه �لعقوبة حدًّ
�لقر�آن قبل ذلك و�سع عدة معامل وقائية للت�سدي لتلك �ملمار�سات �لإرهابية ت تو�سيحها يف 

�ملبحث �لتايل:

تف�سر �لطري. مرجع �سابق، ج3، �ض: 375.  )1(
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المبحث الثاني

معامل قراآنية لتحقيق الأمن

يتعر����ض �لإ�سالم و�مل�سلمون لالته���ام بالإرهاب و�لعنف و�لتطرف، ب���ل �إن بع�ض و�سائل 
�لإع���الم �ليوم �أ�سبحت ترز �لإره���اب وكاأنه �سفة مالزمة لهذ� �لدي���ن وملعتنقيه، فال�سقو� 
تهمة �لإرهاب بالأمة �لإ�سالمية وديِنها وُتر�ثها، لت�سويه �سمعة �لإ�سالم، و�إعاقة �نت�ساره ، وهو 
بريء من كل ما يل�سق به �أو يقال عنه، فالإ�سالم �إمنا جاء ل�سيانة �لنف�ض وحفظ �لأمن فقد 
رِت �لأمو�ل  جمع���ت ت�سريعاته �لعظيمة �ملحا�س���َن كّلها، ف�سانت �لديَن وحِفظ���ت �لعقول وطهَّ
نت �لنفو�ض، ون�سرِت �لأمن ب���ني �لنا�ض وقررت حرمة �ملعاَهدين، و�إذ�  و�سان���ت �لأعر��ض و�أمَّ
ر بهم فاإن �لإ�س���الم بريء من تلك  �س���درت �أفع���اٌل تخال���ف �ل�سريعة �ل�سمحة من جه���ال ُمَغَرّ
�لأفع���ال وذل���ك �أن �لقر�آن �لكرمي من خ���الل �آياته �لعطرة قد و�سع مع���امل و��سحة للت�سدي 

لالأعمال �لإرهابية و�لوقاية منها  وحتقيق �لأمن وهي على �لنحو �لتايل: 

�ملعل���م �لأول: �لو�سطي���ة و�لعت���د�ل ونبذ �لغلو و�لتط���رف: �لدين �لإ�سالم���ي مبني على 
�لو�سطي���ة وينكر �لغلو و�لتطرف ، و��ستخد�م �لعنف و�لتخويف مبختلف �أ�سكاله وجتلياته يعد 
ظاه���رة مر�سي���ة جمانبة للو�سطية �لتي تع���د خا�سية متميزة نعت �هلل به���ا �لأمة �لإ�سالمية، 
�ُسوُل َعَلْيُكْم  ا�ِض َوَيُكوَن �لرَّ ًة َو�َسًطا ِلَتُكوُنو� �ُسَه���َد�َء َعَلى �لنَّ مَّ فق���ال تعاىل: )َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم �أُ
ْن َيْنَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه  �ُسوَل مِمَّ ِب���ُع �لرَّ ِتي ُكْنَت َعَلْيَها �إِلَّ ِلَنْعَلَم َمْن َيتَّ �َسِهي���ًد� َوَم���ا َجَعْلَنا �ْلِقْبَلَة �لَّ
ا�ِض َلَرُءوٌف  َ ِبالنَّ يَع �إِمَياَنُكْم �إِنَّ �هللَّ ُ ِلُي�سِ ُ َوَما َكاَن �هللَّ َو�إِْن َكاَنْت َلَكِبَرًة �إِلَّ َعَلى �لَِّذيَن َهَدى �هللَّ
َرِحي���ٌم( )�لبقرة: 143(، ونه���ى �لقر�آن �لكرمي عن �لغلو يف �أكرث م���ن مو�سع يف �لقر�آن منها 
لُّو� ِمْن  ِبُعو� �أَْهَو�َء َقْوٍم َقْد �سَ قِّ َوَل َتتَّ قوله تعاىل: ) ُقْل َيا�أَْهَل �ْلِكَتاِب َل َتْغُلو� يِف ِديِنُكْم َغْرَ �حْلَ
ِبيِل ( )�ملائدة: 77( وقد �أمر �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص بالو�سطية  لُّو� َعْن �َسَو�ِء �ل�سَّ لُّو� َكِثًر� َو�سَ َقْب���ُل َو�أَ�سَ
ونهى عن �لغلو و�لت�سدد فقال ملسو هيلع هللا ىلص: "�أيها �لنا�ض، �إياكم و�لغلو يف �لدين، فاإمنا �أهلك من كان 



1166

د. عزة عاب�س حممد ال�صهرياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

قبلك���م �لغلو يف �لدين")1(. وقال علي ب���ن �أبي طالب ر�سي �هلل عنه: "خر �لنا�ض هذ� �لنمط 
�لأو�س���ط يلحق بهم �لتايل، ويرجع �إليهم �لغ���ايل")2(. يقول �بن قيم �جلوزية:" �إن �هلل تعاىل 
مل ياأمر باأمر �إل ولل�سيطان فيه نزعتان، �إما تفريط و�إ�ساعة، و�إما �إفر�ط وغلو")3(. قال ملسو هيلع هللا ىلص 

�إياكم و�لغلو" وقال عليه �ل�سالم: هلك �ملتنطعون")4(.

�ملعل���م �لث���اين: تقرير كر�م���ة �لإن�سان: كرم �لإ�س���الم �بن �آدم و�أنزل���ه منزلة رفيعة بني 
ْمَنا َبِني �آَدَم  �خلليق���ة و�لكائن���ات جميعا، وف�سله �سبحانه عليه���م، قال �هلل تعاىل: )َوَلَق���ْد َكرَّ
ياًل(  ْن َخَلْقَنا َتْف�سِ ْلَناُهْم َعَلى َكِثٍر مِمَّ َباِت َوَف�سَّ يِّ َوَحَمْلَناُهْم يِف �ْلَرِّ َو�ْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن �لطَّ
)�لإ�س���ر�ء:  70(، ج���اء عن �أه���ل �لتف�سر تكرميه���م وتف�سيلهم باأ�سياء متع���ددة فعلى �سبيل 
�لتمثي���ل ل عل���ى �حل�سر "ما روي عن �بن عبا�ض �أن �لتف�سيل بالعقل وعن �ل�سحاك بالنطق. 
وعن عطاء بتعديل �لقامة و�متد�دها، وعن زيد بن �أ�سلم باملطاعم و�للذ�ت، وعن ميان بح�سن 
�ل�س���ورة...")5(، ويف �ملجمل فه���ذه �لآية تفيد تكرمي �لإن�سان مطلق���ًا، �لرُّ و�لفاجر، و�ملطيع 
و�لعا�س���ي، �لتكرمي �لذي يوجب �حرت�مه وتقديره وحفظ حقوق���ه �لإن�سانية بغ�ض �لنظر عن 

�أي �عتبار�ت �أخرى.

�ملعلم �لثالث: �لتي�سر و�لت�سهيل: فالآيات �لقر�آنية تتبع منهج �لت�سهيل و�لتخفيف و�لبعد 
ع���ن �لتعمق يف  فروع �مل�سائل و�لق�سايا حتى ل يتجاوز �لي�سر �إىل �لع�سر و�لتاألف �إىل �لتناحر 
و�خل���روج م���ن �ل�سعة �إىل �حلرج �لذي نهى �هلل عن���ه يف قوله تعاىل: )ُه���َو �ْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل 
اُكُم �مْلُ�ْسِلِمنَي ِمْن َقْب���ُل َويِف َهَذ� ِلَيُكوَن  ْبَر�ِهيَم ُهَو �َسمَّ ي���ِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة �أَِبيُك���ْم �إِ َعَلْيُك���ْم يِف �لدِّ
ُمو�  َكاَة َو�ْعَت�سِ ���اَلَة َو�آُتو� �لزَّ ِقيُمو� �ل�سَّ ا�ِض َفاأَ �ُس���وُل �َسِهي���ًد� َعَلْيُكْم َوَتُكوُنو� �ُسَهَد�َء َعَلى �لنَّ �لرَّ

�سنن �بن ماجه. مرجع �سابق. ج4، �ض: 228.  )1(
م�سنف �بن �أبي �سيبة. مرجع �سابق. ج7، �ض 100.  )2(

�ل�سيباين، �أبو عبد �هلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد. م�سند �لإمام �أحمد بن حنبل، �ملحقق: �سعيب   )3(
�لأرنوؤوط، بروت، موؤ�س�سة �لر�سالة، 1421 ه� -2000 م، ج5، �ض 298.

م�سلم، �بن �حلجاج �أبو �حل�سن �لق�سري. �سحيح م�سلم، �ملحقق: حممد فوؤ�د عبد �لباقي، �ملجلد 4. بروت، د�ر   )4(
�إحياء �لرت�ث �لعربي، د.ت، ج4،�ض: 2055.

�ب���ن حي���ان، حممد بن يو�س���ف بن علي بن يو�س���ف. �لبحر �ملحي���ط يف �لتف�سر، �ملحقق: �سدق���ي حممد جميل.   )5(
بروت، د�ر �لفكر، 1420 ه�-2000م، ج7، �ض 84، وتف�سر �بن كثر. مرجع �سابق. ج5، �ض: 97.
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ِذيَن �آَمُنو�  ر( )�حل���ج: 78( وقال تعاىل: ) َيا�أَيَُّها �لَّ ِ ُهَو َمْوَلُكْم َفِنْعَم �مْلَْوىَل َوِنْعَم �لنَّ�سِ ِب���اهللَّ
 ُ ُل �ْلُقْر�آُن ُتْبَد َلُكْم َعَفا �هللَّ �ْسَياَء �إِْن ُتْبَد َلُكْم َت�ُسوؤُْك���ْم َو�إِْن َت�ْساأَُلو� َعْنَها ِحنَي ُيَنزَّ َل َت�ْساأَُل���و� َعْن �أَ
ُ َغُفوٌر َحِليٌم( )�ملائدة: 101(، ويوؤكد ذلك ما ورد عن �أبي هريرة.." �إن �لدين ي�سر  َعْنَها َو�هللَّ
ولن ي�ساد �لدين �أحد �إل غلبه، ف�سددو� وقاربو� و�أب�سرو� ...")1(. وعن عائ�سة ر�سي �هلل عنها 
قال���ت: ما خر ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص بني �أمرين قط �إل �أخذ �أي�سرها مامل يك���ن �إثما فاإن كان �إثما 
كان �أبع���د �لنا�ض منه، وما �نتقم ، وق���ال ملسو هيلع هللا ىلص: عليكم هديا قا�سد�. قالها ثالثا فاإن من ي�ساد 
ه���ذ� �لدين يغلبه")2(. وق���ال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: "ل ت�سددو� عل���ى �أنف�سكم، فاإمنا هلك من 
كان قبلكم بت�سديدهم عل���ى �أنف�سهم، و�ستجدون بقاياهم يف �ل�سو�مع و�لديار�ت")3(، فدلت 
�لآي���ات �لقر�آنية و�لأحاديث �لنبوي���ة �ل�سابقة على �أن �تباع منه���ج �لت�سهيل و�لتخفيف و�لبعد 
ع���ن �لتعمق يف فروع �مل�سائل و�لق�سايا حت���ى ل يقع �خلالف و�لتناحر فال يتم جتاوز �لتي�سر 
و�لت�سهيل �إىل �لع�سر و�خلروج من �ل�سعة �إىل �حلرج �لذي نهى �هلل عنه يف قوله تعاىل : )َوَما 
اُكُم �مْلُ�ْسِلِم���نَي ِمْن َقْبُل( )�حلج:  ْبَر�ِهيَم ُهَو �َسمَّ يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة �أَِبيُك���ْم �إِ َجَع���َل َعَلْيُك���ْم يِف �لدِّ

.)78

�ملعل���م �لر�بع: �لدعوة للرحمة ونبذ �لغلظة يف �لقول و�لعمل: و�لرحمة �سد �لق�سوة، وقد 
ْر�َسْلَناَك �إِلَّ َرْحَمًة  جعله���ا �هلل ع���ز وجل غاية يف �لإ�سالم بع���د توحيد �هلل، قال تعاىل: )َوَم���ا �أَ
���نَي( )�لأنبي���اء: 107( �أي رحم���ة للب�سرية كلها. وخاطب �ملوىل �سبحان���ه ر�سوله �لكرمي  ِلْلَعامَلِ
و� ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف  ا َغِليَظ �ْلَقْل���ِب َلْنَف�سُّ ِ ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّ بقول���ه: )َفِبَما َرْحَمٍة ِم���َن �هللَّ
ِلنَي(  َ ُيِحبُّ �مْلَُتَوكِّ ِ �إِنَّ �هللَّ ْل َعَلى �هللَّ َذ� َعَزْمَت َفَت���َوكَّ َعْنُه���ْم َو��ْسَتْغِفْر َلُهْم َو�َساِوْرُهْم يِف �ْلأَْمِر َفاإِ
)�آل عم���ر�ن: 159(، ويف ه���ذ� دليل عل���ى �أن �ل�سدة و�لغلظة و�لعنف �سب���ب رئي�ض من �أ�سباب 
�لتف���رق و�لت�ستت وعدم �لجتماع،  وجاءت تعاليم �لإ�سالم كلها رحمة و�سفاء ملا يف �ل�سدور، 
ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة  ُكْم َو�ِسَفاٌء مِلَا يِف �ل�سُّ ا�ُض َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ ق���ال تع���اىل: )َيا�أَيَُّها �لنَّ
ِلْلُموؤِْمِن���نَي( )يون����ض: 57(، وح���ث ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �لنا�ض على هذ� �خلل���ق �لقومي، فقال عليه 

�سحيح �لبخاري. مرجع �سابق. ج1، �ض: 16.  )1(
�أب���و د�ود، �سليمان بن د�ود بن �جل���ارود �لطيال�سي �لب�سري. م�سند �أبي د�ود �لطيال�سي، �ملحقق: حممد بن عبد   )2(

�ملح�سن �لرتكي. م�سر، د�ر هجر، 1419 ه� -1999 م، ج2، �ض: 154.
�ملعجم �لكبر للطر�ين. مرجع �سابق. ج6، �ض: 73.  )3(
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�ل�س���الة و�ل�س���الم: "من ل يرح���م ل يرحم")1(. وقال علي���ه �ل�سالة و�ل�س���الم: "�لر�حمون 
يرحمهم �لرحمن، �رحمو� من يف �لأر�ض يرحمكم من يف �ل�سماء")2(، و�لرحمة هنا عامة لكل 

جن�ض يف �لأر�ض.

�ملعل���م �خلام�ض: �ل�سالم و�جلنوح له:  ويكفي لإب���ر�ز �أهمية �ل�سالم يف �لإ�سالم �أن لفظ 
)�لإ�س���الم( نف�س���ه م�ستقة منه، فالدي���ن �لإ�سالمي �حلنيف دين �ملحب���ة و�ل�سالم ول يجتمع 
�ل�س���د�ن: �ل�سالم و�لعنف، ت�سهد بذلك تعاليم هذ� �لدي���ن �لعظيم و�أحكام �سريعته �ل�سمحة 
ًة َوَل  ْلِم َكافَّ ِذيَن �آَمُنو� �ْدُخُل���و� يِف �ل�سِّ وتاري���خ �مل�سلمني �ل�سادق �لنزيه قال تع���اىل: )َيا�أَيَُّها �لَّ
ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي( )�لبقرة: 208(، ثم �إن �هلل عز وجل يدعو� �إىل  نَّ ْيَطاِن �إِ ِبُع���و� ُخُط���َو�ِت �ل�سَّ َتتَّ
َر�ٍط ُم�ْسَتِقيٍم(  ىَل �سِ ���اَلِم َوَيْهِدي َمْن َي�َساُء �إِ ُ َيْدُعو �إِىَل َد�ِر �ل�سَّ د�ر �ل�س���الم قال تعاىل: )َو�هللَّ
)يون����ض: 25(، وعن �أبي مو�سى ر�سي �هلل عنه، قال: قالو� يا ر�سول �هلل، �أي �لإ�سالم �أف�سل؟ 
قال: "من �سلم �مل�سلمون من ل�سانه، ويده")3(.  و�لإ�سالم دين يدعو� للتعاي�ض �ل�سلمي وحماية 
�حلق �لإن�ساين وح�سن �لتعامل مع غر �مل�سلمني دون ربط هذ �حلق بدين �أو عرق �أو لون، ول 

ياأتي �لإ�سالم باحلرب �إل لل�سرورة �لق�سوى ورد �لظلم وقمع �لعتد�ء.

�ملعلم �ل�ساد�ض: �لأمر بالع���دل و�لإن�ساف: �نطالقا من مبد�أ �إن�سانية �لإ�سالم وعامليته، 
ف���اإن �هلل ياأمر �مل�سلم���ني بالعدل حتى مع من ي�سيئون �إىل �لإ�س���الم و�مل�سلمني؛ لأن �لعدل حق 
َر�ِم  وُكْم َعِن �مْلَ�ْسِجِد �حْلَ دُّ ُكْم �َسَناآُن َقْوٍم �أَْن �سَ هلل، ول ينبغ���ي جتاوزه، قال تعاىل: )َوَل َيْجِرَمنَّ
َ �َسِديُد  َ �إِنَّ �هللَّ ُقو� �هللَّ �أَْن َتْعَت���ُدو� َوَتَعاَوُنو� َعَلى �ْلِرِّ َو�لتَّْقَوى َوَل َتَعاَوُنو� َعَلى �ْلإِْثِم َو�ْلُعْدَو�ِن َو�تَّ
ِ َوَلْو  �ِمنَي ِباْلِق�ْسِط �ُسَهَد�َء هلِلَّ ِذيَن �آَمُنو� ُكوُنو� َقوَّ �ْلِعَقاِب( )�ملائدة: 2(. وقال تعاىل: )َيا�أَيَُّها �لَّ
ِبُعو� �ْلَهَوى �أَْن  ُ �أَْوىَل ِبِهَما َفاَل َتتَّ ا �أَْو َفِقًر� َفاهللَّ ْن َيُكْن َغِنيًّ ِو �ْلَو�ِلَدْيِن َو�ْلأَْقَرِبنَي �إِ َعَلى �أَْنُف�ِسُكْم �أَ
ا َتْعَمُلوَن َخِبًر�( )�لن�ساء: 135(، ومن �ملعلوم �أن  َ َكاَن مِبَ و� َفاإِنَّ �هللَّ َتْعِدُلو� َو�إِْن َتْلُوو� �أَْو ُتْعِر�سُ
�لعملي���ات �لإرهابية تقوم على �لظل���م و�لعدو�ن �لذي ينايف �لعدل �لذي جاء �لإ�سالم ليحققه 

ويدعو� له.

�سحيح �لبخاري. مرجع �سابق. ج8، �ض: 10.  )1(
�سنن �أبي د�ود. مرجع �سابق. ج4، �ض: 285.  )2(

�سحيح �لبخاري. مرجع �سابق. ج1، �ض: 12.  )3(
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�ملعل���م �ل�سابع : �إقر�ر �لختالف بقب���ول �لآخر  ونفي �لعتد�ء عليه: يقرر �لقر�آن �لكرمي 
�أن �لخت���الف �سن���ة كونية ل �سبي���ل �إىل جتاوزها بل لب���د من فهمها و��ستيعابه���ا قال تعاىل:  
َتِلِفنَي )118( �إِلَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك  ًة َو�ِحَدًة َوَل َيَز�ُلوَن خُمْ مَّ ا�َض �أُ َعَل �لنَّ )َوَل���ْو �َساَء َربَُّك جَلَ
ا�ِض �أَْجَمِعنَي( )هود: 118، 119( وقال  ِة َو�لنَّ نَّ َم ِمَن �جْلِ نَّ َجَهنَّ َك َلأَْماَلأَ ْت َكِلَم���ُة َربِّ َخَلَقُه���ْم َومَتَّ
ًة َو�ِحَدًة َوَلِك���ْن ِلَيْبُلَوُكْم  مَّ َعَلُكْم �أُ ُ جَلَ تع���اىل: )ِل���ُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم �ِسْرَع���ًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو �َس���اَء �هللَّ
ا ُكْنُت���ْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن(  ُئُكْم مِبَ ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبِّ �ِت �إِىَل �هللَّ ���ْرَ يِف َم���ا �آَتاُك���ْم َفا�ْسَتِبُقو� �خْلَ
)�ملائدة: 48(، و�إذ� ت �لتاأكيد على �سنة �لختالف مع �لآخر ت �لإقر�ر بقبوله و�لعرت�ف به 
ل���ذ� �سن �لإ�سالم قو�ن���ني تنظم �سبل �لتعامل مع �لآخر وحمايتهم من كل �لعتد�ء و�إ�سر�كهم 
يف �ملو�طن���ة مع �حتفاظه���م باأديانهم. وهذ� يحول دون ممار�سة �لعنف و�لعتد�ء عليه فيكون 
هن���اك من �لت�سامح وعدم �لتع�سب للر�أي �أو �ملو�قف م���ا يدعو للتفاهم و�لتعاون على تقريب 

�سقة �خلالف و�لتوفيق بني �لآر�ء و�ملو�قف.
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الفصل الثالث

أساليب تربوية مستنبطة من القرآن الكريم لحماية الشباب 

من االنحرافات الفكرية والسلوكية

�أ�سارت �لعديد من �لدر��سات و�لوقائع و�ملوؤ�سر�ت �مل�سهودة �أن �أغلب من يقوم باملمار�سات 
�لإرهابي���ة هم من �ل�سباب �ملغرر بهم، وقد �سلكو� �سبيل �لإرهاب عن قناعة ور�سى ولو هيئت 
لهم حو��سن متزنة وو�سطية يف �لفكر و�لدين قادرة على جذبهم وحماورتهم و�إ�سباع حاجاتهم 
و��ستخ���د�م �أ�ساليب �لإقناع �ملنا�سبة له���م لتحولو� عما هم عليه، وندمو� على فعلهم؛ لذ� لبد 
على �لرتبويني و�مل�سوؤولني ��ستخد�م �أ�ساليب تربوية وقائية تكون مبثابة �حل�سن �ملتني و�ل�سد 

�ملنيع �سد �أي دعو�ت قد تغويهم ومن تلك �لأ�ساليب:

اأوًل: بناء اله�ية الإ�سالمية ال�سمحة يف نف��ص ال�سباب والعتزاز بها:
لكل �إن�سان هوية، وهوية �مل�سلم تعني: �إميانه بالعقيدة �لإ�سالمية، و�عتز�زه بها، و�لتم�سك 
بال�سعائر �لإ�سالمية و�حرت�م قيم �لأمة �لإ�سالمية قال �لقرطبي -رحمه �هلل-يف تف�سر قوله 
ْبَغًة َوَنْح���ُن َلُه َعاِبُدوَن( )�لبقرة: 138(: "ف�سمى  ِ �سِ ِ َوَمْن �أَْح�َسُن ِمَن �هللَّ ْبَغَة �هللَّ تع���اىل: )�سِ
�لدي���ن �سبغة ��ستعارة وجمازً� حيث تظهر �أعماله و�سمته على �ملتدين، كما يظهر �أثر �ل�سبغ 
يف �لثوب")1(. و�لدين �لإ�سالمي ي�سبغ �مل�سلم ب�سبغة مميزة تظهر يف فكره و�سلوكه �سماحًة 

وي�سرً� وو�سطيًة و�عتد�ل.

 وق���د بني �لق���ر�آن �لكرمي كل ما يجب وم���ا ي�ستحب للمكلف �لقيام به م���ن �سلوك ور�سم 
خمططًا ت�ساعديًا لبناء هويته �لإ�سالمية يجدر بالآباء و�ملربني م�ساعدة �ل�سباب لل�سر وفقه 

على �لنحو �لتايل:

�لقرطب���ي، �أب���و عبد �هلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح �لأن�ساري �خلزرجي �سم�ض �لدين. �جلامع لأحكام   )1(
�لقر�آن )تف�سر �لقرطبي(. مرجع �سابق. ج2، �ض 144.
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قاع���دة �لبناء و�أ�سا�سه: وه���ي �أ�سول وعقائد �لدين �لإ�سالم���ي �لثابتة �لتي تعد �لقاعدة 
ا  �ُسوُل مِبَ �لت���ي يج���ب على �ملكلف �أن ينطلق منه���ا ويوؤ�س�ض حياته عليها قال تعاىل: ) �آَم���َن �لرَّ
ُق َبنْيَ �أََحٍد ِمْن ُر�ُسِلِه  ِ َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِب���ِه َوُر�ُسِلِه َل ُنَفرِّ ِه َو�مْلُوؤِْمُنوَن ُكلٌّ �آَمَن ِباهللَّ َلْي���ِه ِمْن َربِّ �أُْن���ِزَل �إِ
ُر( )�لبقرة: 285(، وعن عمر بن �خلطاب -  َلْيَك �مْلَ�سِ َنا َو�إِ َطْعَنا ُغْفَر�َنَك َربَّ َوَقاُلو� �َسِمْعَنا َو�أَ
ر�س���ي �هلل عنه -قال: �أن جري���ل عليه �ل�سالم �ساأل �لنبي -ملسو هيلع هللا ىلص- عن �لإميان، فقال له: "�أن 

توؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ور�سله، و�ليوم �لآخر، وتوؤمن بالقدر خره و�سره")1(. 

  فهذه �لأمور م�سلمات �أو �أ�سول وثو�بت للعقيدة �لإ�سالمية ل تقبل �جلد�ل ول �ملناَق�سة؛ 
دل���ت عليه���ا �آيات متعددة من كت���اب �هلل �لعزيز، وبعث �هلل بها ر�سول���ه حممًد� -ملسو هيلع هللا ىلص-وهذه 

�لأ�سول لها تاأثر على فكر �مل�سلم و�سلوكه)2(.

�ل�س���ور �لتطبيقي���ة للهوي���ة �لإ�سالمي���ة: كال�س���الة و�ل���زكاة و�ل�سوم وح���ج �لبيت وبر 
ْتُل َما  �لو�لدي���ن و�لأمانة وت���رك �لغيبة و�لنميمة وغ�ض �لب�سر...�لخ قال تع���اىل: )ُقْل َتَعاَلْو� �أَ
ْوَلَدُكْم ِمْن �إِْماَلٍق َنْحُن  َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم �أَلَّ ُت�ْسِرُكو� ِبِه �َسْيًئا َوِباْلَو�ِلَدْي���ِن �إِْح�َساًنا َوَل َتْقُتُلو� �أَ َح���رَّ
 ُ َم �هللَّ ْف�َض �لَِّتي َحرَّ اُهْم َوَل َتْقَرُبو� �ْلَفَو�ِح�َض َما َظَهَر ِمْنَه���ا َوَما َبَطَن َوَل َتْقُتُلو� �لنَّ َنْرُزُقُك���ْم َو�إِيَّ
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن( )�لأنعام: 151(، وقال ر�سول �هلل -ملسو هيلع هللا ىلص-: "�إن �هلل  قِّ َذِلُكْم َو�سَّ �إِلَّ ِباحْلَ
فر�ض فر�ئ�ض فال ت�سيعوها، ونهى عن �أ�سياء فال تنتهكوها، وحد حدود� فال تعتدوها، وغفل 
ع���ن �أ�سياء من غ���ر ن�سيان فال تبحثو� عنه���ا")3(، وكل �ملمار�سات �لإرهابي���ة تخالف �ل�سور 

�لتطبيقية �لر�ئعة للهوية �لإ�سالمية

م�سلم، �بن �حلجاج �أبو �حل�سن �لق�سري. �سحيح م�سلم. مرجع �سابق. ج1، �ض 37.  )1(
�نظ���ر لالإ�ستز�دة عن مفه���وم �لعقيدة و�أثرها على �سل���وك �مل�سلم: �لكركي، وجد�ن خلي���ل. "�لعقيدة �ل�سالمية   )2(
عقي���دة عقلية تدفع �إليها �لفط���رة �لن�سانية وتدعو �إىل �ل�ستقر�ر �لنف�سي." موؤت���ة للبحوث و�لدر��سات -�لعلوم 
�لن�ساني���ة و�لجتماعي���ة -�لردن، م���ج 26، ع 3، )1432ه-2011م(: ����ض13، و�نظر: �بن تيمي���ة، �أحمد بن عبد 
�حللي���م ب���ن عبد �ل�سالم بن عبد �هلل بن �أبي �لقا�سم بن حممد. �لإمي���ان، حتقيق: حممد نا�سر �لدين �لألباين، 
ط5، عم���ان، �ملكتب �لإ�سالم���ي، 1416ه�-1996م ج3، �ض27.وملكاوي، حممد �أحم���د حممد عبد �لقادر خليل. 
عقي���دة �لتوحيد يف �لقر�آن �لكرمي. �لأردن، مكتب���ة د�ر �لزمان،1405ه� -1985م، �ض 20.و�بن باز، عبد �لعزيز 
بن عبد �هلل، �لعقيدة �ل�سحيحة وما ي�سادها. �ملدينة �ملنورة، �جلامعة �لإ�سالمية،1395 ه�-1975 م، �ض �ض3-
4. �لعق���ل، نا�سر بن عبد �لك���رمي. مباحث يف عقيدة �أهل �ل�سنة و�جلماعة. مرجع �سابق.�ض9 و�سمرية، عثمان 

جمعة. مدخل لدر��سة �لعقيدة �لإ�سالمية، ط2.جدة، مكتبة �ل�سو�دي، 1417ه�-1996م، �ض 36.
�لطر�ين، �سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطر �للخمي �ل�سامي. �ملعجم �لكبر. مرجع �سابق. ج22، �ض 222.  )3(
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�لأعمال �لتطوعية: وهي �لتي تزين �لبناء �لإ�سالمي وجتمله وتن�سجم مع قو�عده و�سوره 
�لتطبيقي���ة كامل�ستحبات و�لنو�فل وترك �ملكروهات، ومن �أمثل���ة ذلك قوله تعاىل: )َل َخْرَ يِف 
ا�ِض َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك �ْبِتَغاَء  اَلٍح َبنْيَ �لنَّ ْو َمْعُروٍف �أَْو �إِ�سْ َدَقٍة �أَ َو�ُهْم �إِلَّ َمْن �أََمَر ِب�سَ َكِث���ٍر ِمْن جَنْ
ِ َف�َس���ْوَف ُنوؤِْتيِه �أَْج���ًر� َعِظيًما( )�لن�ساء: 114( وعن �أب���ي ذر - ر�سي �هلل عنه- ���اِت �هللَّ َمْر�سَ
ع���ن �لنب���ي -ملسو هيلع هللا ىلص-، قال: "ي�سبح على كل �سالمى من �ب���ن �آدم �سدقة، ت�سليمه على من لقي 
�سدقة، و�أمره باملعروف �سدقة، ونهيه عن �ملنكر �سدقة، و�إماطته �لأذى عن �لطريق �سدقة، 
وب�سعته �أهله �سدقة قالو�: يا ر�سول �هلل ياأتي �سهوة، وتكون له �سدقة؟ قال: �أر�أيت لو و�سعها 

يف غر حقها �أكان ياأثم؟")1(.

وكون �ل�سباب ميرون بالعديد من �لتغر�ت و�لتحولت �جل�سمية و�لنف�سية و�لنفعالية �لتي 
توؤث���ر يف �سلوكهم – كالتقليد �لأعم���ى و�حلما�ض، وقوة �لعاطفة، مع قلة �لتجربة ...بالإ�سافة 
�إىل م���ا يحي���ط به���م خا�سة يف هذ� �لع�سر م���ن �سور �لإغ���ر�ء و�لإغو�ء و�لثقاف���ات و�لأفكار 
�ملتعار�س���ة مع �لدين �لإ�سالم���ي -لذ� فهم يف �أم�ض �حلاجة �إىل �لتم�س���ك بالهوية �لإ�سالمية 
�ملتمي���زة ومن هنا فالقر�آن �لكرمي ي�سع �مل�سوؤولية على �لآباء و�ملربني ويقدم لهم عدة تد�بر 

تربوية حت�سن �ل�سباب وحتميهم من �أي �نحر�فات فكرية و�سلوكية وهي على �لنحو �لتايل:

غر����ض �لعقي���دة �ل�سحيحة يف نف�ض �ل�سب���اب قوًل وتطبيقًا ق���ال تعاىل: )َوَم���ا �أُِمُرو� �إِلَّ 
َمِة(  َكاَة َوَذِلَك ِديُن �ْلَقيِّ ُتو� �ل���زَّ اَلَة َوُيوؤْ يَن ُحَنَف���اَء َوُيِقيُمو� �ل�سَّ ���نَي َلُه �لدِّ ِل�سِ َ خُمْ ِلَيْعُب���ُدو� �هللَّ

)�لبينة: 5(.

تربيت���ه �ل�ساب على وجود �سو�بط �أو �أ�سول ثابته وحم���دودة ي�ستطيع �ملر�هق �أن يحاكم 
�ملو�ق���ف و�لحد�ث �مل�ستجدة بن���اء عليها، فقتل �لنف�ض كبرة، وتروي���ع �لأمنني حر�م، و�لغي 
و�لع���دو�ن ظلم... فمن �أخطر �لنحر�فات �أن ين�ساأ �ملر�ه���ق بهوية م�سطربة �و متعددة، وهو 
طري���ق ي���وؤدي �إىل �لنح���ر�ف �ل�سلوك���ي، و�ل�سطر�ب �لنف�س���ي، وبناء �ملو�قف وف���ق �لدو�فع 
�ل�سخ�سي���ة، ل وف���ق �ملبادئ �لثابتة، ومن جه���ة �أخرى لبد �أن يوجه �ل�سب���اب �إىل وجود �أمور 

�أب���و د�ود، �سليم���ان بن د�ود بن �جلارود �لطيال�سي �لب�سري. م�سند �أب���ي د�ود �لطيال�سي. مرجع �سابق. ج4، �ض   )1(
.362
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فرعي���ة غر ثابته ومرن���ة و�ّسع �لإ�سالم فيها رحم���ة بعبادة وتي�سرً� لهم بحي���ث ين�ساأ �ل�ساب 
بهوية ثابته قوية حتميه من �لتيه و�ل�سياع و�لجنر�ف مع �لدعو�ت �ملغر�سة، ويف ذ�ت �لوقت 

ت�ساعده على �لتكيف مع �لو�قع �ملعا�سر.

لب���د �أن ير�سد �لآب���اء و�ملربني �ل�سباب �إىل خط���ورة �لنقياد ور�ء �لدع���و�ت �ملغر�سة �أو 
�لن�سم���ام جلماعات متطرف���ة لأن ذلك ي���وؤدي �إىل فقد�ن هوية �مل�سل���م و�سخ�سيته �ملتميزة 
وق���د نفى �لقر�آن �لكرمي �أن تت�سف �لهوية �ل�سوية بال�سلبية �أو �جلمود �أو �لتميع يف �لدين قال 
ا َوُعْمَياًنا( )�لفرقان: 73(، مع  مًّ و� َعَلْيَه���ا �سُ ِهْم مَلْ َيِخرُّ ُرو� ِباآَياِت َربِّ ِذي���َن �إَِذ� ُذكِّ تع���اىل: )َو�لَّ
حتذير �ل�ساب من �أن يكون يف مهب �لريح تتجه به �أنى �جتهت وتذكره باأن �سفة �لتمييع يعد 
عيب���ًا يف �سخ�سية �مل�سلم فعن حذيفة قال: قال ر�سول �هلل -r- : " ل تكونو� �إمعة، تقولون: �إن 
�أح�سن �لنا�ض �أح�سنا،  و�إن ظلمو� ظلمنا، ولكن وطنو� �أنف�سكم، �إن �أح�سن �لنا�ض �أن حت�سنو�، 

و�إن �أ�ساءو� فال تظلمو� ")1(.

ثاني���ًا: ن�سر �لعلم �ل�سرع���ي �ل�سحيح: �مل�ستمد م���ن ن�سو�ض �لكت���اب و�ل�سنة، وفق فهم 
�سل���ف �لأمة، م���ن �ل�سحابة و�لتابعني و�أئم���ة �مل�سلمني، فهو �له���ادي �إىل �ل�سر�ط �مل�ستقيم، 
مَياُن َوَلِكْن  ْمِرَنا َم���ا ُكْنَت َتْدِري َما �ْلِكَتاُب َوَل �ْلإِ َلْيَك ُروًحا ِمْن �أَ ْوَحْيَنا �إِ ق���ال تعاىل: َ)وَكَذِلَك �أَ
َر�ِط  ���َر�ٍط ُم�ْسَتِقيٍم )52( �سِ َك َلَتْهِدي �إِىَل �سِ نَّ َجَعْلَن���اُه ُن���وًر� َنْهِدي ِبِه َمْن َن�َساُء ِم���ْن ِعَباِدَنا َو�إِ
ُر �ْلأُُموُر ( )�ل�سورى: 53-52(  ِ َت�سِ َم���اَو�ِت َوَما يِف �ْلأَْر�ِض �أََل �إِىَل �هللَّ ���ِذي َلُه َما يِف �ل�سَّ ِ �لَّ �هللَّ
ِ َفَقْد  ْم ِباهللَّ ِ َوِفيُكْم َر�ُسوُلُه َوَمْن َيْعَت�سِ وقال تعاىل:  )َوَكْيَف َتْكُفُروَن َو�أَْنُتْم ُتْتَلى َعَلْيُكْم �آَياُت �هللَّ
َر�ٍط ُم�ْسَتِقيٍم( )�آل عمر�ن: 101( وميكن ن�سر �لعلم �ل�سرعي من خالل مناهج  ُه���ِدَي �إِىَل �سِ
�لتعلي���م وم���ن خالل �لعلماء و�لدع���اة، ومن خالل و�سائ���ل �لإعالم �ملتعددة، ذل���ك �أن �لفهم 
�ملنح���رف و�لتف�سر �خلاطئ لالآيات �لقر�آني���ة و�لأحاديث �لنبوية �أو �لعتماد على �جلهال يف 
تبي���ان بع�ض �مل�سطلحات �ل�سرعية  كاجلهاد، و�لتكف���ر، و�ل�سهادة، و�لولء و�لر�ء، و�ل�سمع 

و�لطاعة، �أوقعت �ملمار�سني لالأعمال �لإرهابية  يف جر�ئم عظيمة وخماطر كبرة .

�لرتم���ذي، حمم���د بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن �ل�سحاك. �جلامع �لكبر �سنن �لرتمذي. مرجع �سابق. ج4،   )1(
�ض364.
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ثالث���ًا: �لق�ساء على �لبطال���ة: وهي خطوة مهمة لتفويت �لفر�سة على �أعد�ء �لإ�سالم من 
��ستهد�ف �لفق���ر�ء و��ستغاللهم فكريًا وج�سديًا وغزو �لأم���ة �لإ�سالمية من خاللهم وم�سكلة 
�لبطالة لدى �ل�سباب توؤدي �إىل �أن يعي�ض �ل�ساب حالة من �لفر�غ، وقد يوؤدي هذ� �إىل كثر من 
�ملفا�س���د و�لأمر��ض �لنف�سية، و�لنحر�ف���ات �ل�سلوكية لتح�سيل �لعي�ض، يقول علي بن عثام:" 

ما �أحب �إىل من �أن يكون �مل�سلم حمرتفا، �إن �مل�سلم �إذ� �حتاج �أول ما يبذل دينه")1(. 

وق���د نهى �لقر�آن �لكرمي عن �لبطالة وحث على روح �ملبادرة لالأعمال �لتطوعية �خلرية 
�لت���ي ينف���ع به���ا �لنا�ض، عل���ى �أن يتو��سع �ل�س���اب فال ياأنف م���ن �أي عمل ب���ل ي�ست�سعر �أنه يف 
عب���ادة هلل و�أن يجع���ل رج���اءه يف �هلل ويتوجه ل���ه بالدعاء، فمو�سى عليه �ل�س���الم ملا قام بعمل 
ْنَزْلَت �إِيَلَّ  خ���ر وباإخال����ض وجت���رد هلل -�سبحانه وتعاىل- وتوجه ل���ه د�عي���ًا : ) َربِّ �إِينِّ مِلَ���ا �أَ
ِم���ْن َخ���ْرٍ َفِقٌر( )�لق�س����ض: 24( كان �لتي�س���ر و�لعطاء من �هلل عظي���م -�سبحانه وتعاىل 
نَّ �أَِب���ي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك �أَْجَر َما  �ِسي َعَلى ��ْسِتْحَياٍء َقاَلْت �إِ -ق���ال تعاىل:)َفَجاَءْت���ُه �إِْحَد�ُهَما مَتْ
امِلِنَي )25( َقاَلْت  ْوَت ِمَن �ْلَقْوِم �لظَّ �َض َقاَل َل َتَخْف جَنَ ا َجاَءُه َوَق�ضَّ َعَلْيِه �ْلَق�سَ �َسَقْيَت َلَنا َفَلمَّ
�إِْحَد�ُهَم���ا َيا �أََبِت ��ْسَتاأِْجْرُه �إِنَّ َخْرَ َمِن ��ْسَتاأَْج���ْرَت �ْلَقِويُّ �ْلأَِمنُي( )�لق�س�ض: 25، 26(، لذ� 
فمنه���ج �لقر�آن �لكرمي يوجه �ل�ساب �إىل �سرورة �لعمل و�أهميته ويحثه �أن ينطلق يف بحثه عن 
�لعم���ل �جل���اد من منطلق عقدي ي�ستح�سر فيه �لنية وطلب �لأج���ر من �هلل، قال تعاىل: )َوُقِل 
ا  ُئُكْم مِبَ َهاَدِة َفُيَنبِّ وَن �إِىَل َعامِلِ �ْلَغْيِب َو�ل�سَّ دُّ ُ َعَمَلُكْم َوَر�ُسوُلُه َو�مْلُوؤِْمُنوَن َو�َسرُتَ ى �هللَّ �ْعَمُلو� َف�َسَرَ
ُكْنُت���ْم َتْعَمُلوَن( )�لتوبة: 105(، فالقر�آن �لكرمي يدعو� �مل�سلم للعمل و�جلد وينهى عن �لك�سل 
و�لبطال���ة وي�سهد على ذلك عامة �لن�سو�ض �لتي حتث على �ل�سعي و�ل�سرب يف فجاج �لأر�ض 
و��ستخ���ر�ج م���ا فيها من خر�ت، قال تع���اىل: )ُهَو �لَِّذي َجَع���َل َلُكُم �ْلأَْر�َض َذُل���وًل َفاْم�ُسو� يِف 

َمَناِكِبَها َوُكُلو� ِمْن ِرْزِقِه َو�إَِلْيِه �لنُّ�ُسوُر( )�مللك: 15(.

وعن �بن عمر ر�سي �هلل عنهما، عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:" �إن �هلل يحب �ملحرتف ويف رو�ية: 

�لبيهقي، �أحمد بن �حل�سني بن علي بن مو�سى �خلر��ساين. �سعب �لإميان، حققه: عبد �لعلي عبد �حلميد حامد،   )1(
�لريا�ض، مكتبة �لر�سد للن�سر و�لتوزيع 1423 ه� -2003م باب: �لتوكل باهلل عز وجل و�لت�سليم لأمره تعاىل يف كل 

�سيء �ض: 89، برقم 1240.
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" �ل�ساب �ملحرتف")1(. وقد �سئل عروة بن �لزبر: " ما �سر �سيء يف �لعامل؟ قال �لبطالة")2(. 
وقال �لإمام �أحمد �إذ� جل�ض �لرجل ومل يحرتف دعته نف�سه �إىل �أن ياأخذ ما يف �أيدي �لنا�ض)3(.

وكثرً� ما يقع �ل�سباب يف م�سيدة �ملنظمات �لإرهابية نتيجة فقرهم وقد �أ�سارت �لعديد 
من �لدر��سات �لرتبوية و�لنف�سية �إىل �أن �لفقر ي�سكل بيئة منا�سبة للجنوح و�لنحر�ف �لفكري 
و�ل�سلوك���ي و�لن�سياق ور�ء دعاوي �لإرهاب، ولذل���ك دعا �لقر�آن �لكرمي �إىل تد�ول �لرثوة بني 
�لأغني���اء و�لفق���ر�ء وحماربة �لعوز و�لفاقة كو�سيلة ل�سد �لثغرة �أم���ام  �أعد�ء �لدين ل�ستغالل 
�ملعوزي���ن و�ملعدوم���ني قال تعاىل:" م���ا �أفاء �هلل عل���ى ر�سوله...�لخ" فيتوج���ب على �مل�سلمني 
�إ�ساعة روح �لتكاف���ل �لجتماعي و�لقت�سادي في�سعر �لغني منهم باملحتاج وياأمل لأمله وين�سط 

ل�سد حاجته وتفريج كربته و�سد �لباب يف وجه من يرتب�ض باأفر�د �لأمة �لإ�سالمية �سر�.

ر�بعًا: �سغل �أوقات �ل�سباب باملفيد �لنافع وتوجيه كفاءتهم: فمن �أر�د حماية فكر �ل�سباب 
و��ستقام���ة �سلوكه���م فعليه تبني �أفكارهم �لبناءة وحتقيق م�سروعاته���م �ملبتكرة و�سغل �أوقات 
فر�غهم و�ل�ستفادة من قدر�تهم فقد �أودع �هلل -�سبحانه وتعاىل- يف �لب�سر قدر�ت ومو�هب 
َك  موزعة على جميع �لأفر�د حتى يكمل بع�سهم �لبع�ض، قال تعاىل: )�أَُهْم َيْق�ِسُموَن َرْحَمَت َربِّ
ُهْم  ُهْم َفْوَق َبْع�ٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْع�سُ ْنَيا َوَرَفْعَنا َبْع�سَ َياِة �لدُّ َنْحُن َق�َسْمَنا َبْيَنُهْم َمِعي�َسَتُهْم يِف �حْلَ
ا َيْجَمُعوَن( )�لزخ���رف: 32(، ومن �حلكمة �لبحث عن  َك َخْرٌ مِمَّ ���ا َوَرْحَمُت َربِّ ���ا �ُسْخِريًّ َبْع�سً
قدر�ت �ل�ساب و�كت�ساف مو�هبه، ومن ثم م�ساعدته لتوجيه هذه �لطاقات �لوجهة �ل�سحيحة 
وتوظي���ف م���ا يت�سم به من �سم���ات يف جمالها �لطبيعي بعي���دً� عن �سائر �أ�س���كال �لنحر�فات 
�لفكري���ة و�ل�سلوكي���ة وذل���ك حلمايته من �ل�سق���وط يف وحل �لدع���و�ت �ملغر�س���ة و�ملمار�سات 
�لإرهابي���ة، �إذ �إن �لأفر�د �لذين ميار�سون �لعنف على �ملجتمعات �لإن�سانية باأفعالهم �لقبيحة 
وت�سرفاته���م �ل�سائن���ة ي�ستخدمون قدر�تهم �لعقلية يف �لتو�س���ل �إىل �أعقد �لأ�ساليب و�أكرثها 

تطورً� يف �سبيل تنظيم موؤ�مر�تهم وتنفيذ خمططاتهم وحتقيق نزو�تهم.

�لطر�ين، �سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطر �للخمي �ل�سامي. �ملعجم �لكبر. مرجع �سابق. ج12، �ض: 308.  )1(
رو�ه �لبيهقي يف �سعب �لإميان. مرجع �سابق. ج 4، �ض: 429  )2(

�خل���الل، �أب���ي بكر حممد هارون. �حلث عل���ى �لتجارة و�ل�سناعة و�لعمل.  �لريا����ض، د�ر �لعا�سمة، 1410ه، �ض   )3(
.160
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ويقع �لعبء �لأكر يف توجيه �ل�سباب على �لو�لدين و�ملربني، وقد كان من حكمته ملسو هيلع هللا ىلص �أن 
�أكت�س���ف تلك �ملو�ه���ب يف �لفتيان ووجها �لوجهة �ل�سحيحة، ومن ذلك �كت�سافه لند�وة �سوت 
�أب���ي حمذورة  ثم تعليمه �لأذ�ن، وتكليفه �لقي���ام بذلك عند �لبيت �حلر�م، قال �أبو حمذورة: 
خرج���ت يف ع�سرة فتيان مع �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو �أبغ����ض �لنا�ض �إلينا، فاأذنو� فقمنا نوؤذن ن�ستهزئ 
بهم، فقال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  " �ئتوين بهوؤلء �لفتيان فقال: �أذنو� فاأذنو� فكنت �أحدهم، فقال �لنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص--:  نع���م، هذ� �لذي �سمعت �سوته، �ذه���ب فاأذن لأهل مكة، فم�سح على نا�سيته)1(. لقد 
تعام���ل علي���ه �ل�سالم مع �سلوك �لفتي���ان �لبالغني بحكمه ورفق فلم يعنفه���م على �سنيعهم بل 

�كت�سف �ملوهبة ووجها �لوجهة �ل�سحيحة.

خام�س���ًا: تقدير ذ�ت �ل�ساب و�حرت�مه. يحتاج �ل�س���اب �إىل �إ�سباع حاجته للح�سول على 
ق���در كايف من �لتقدير �لجتماع���ي �لذي يتنا�سب مع قو�ه و�إمكانياته �س���و�ء يف بيئته �لأ�سرية 
�أو �لتعليمي���ة �أو �ملحيط �لجتماعي �لعام، وهو مطلب نف�سي مهم لل�ساب، ناجتة عن �لتحولت 
�جل�سمية و�لنف�سية و�لجتماعية �لتي مير بها، ولهذ� فاإن بع�ض �ل�سباب يبذلون جهد �أكر من 
طاقاتهم �أحيانا ملجرد �لظهور �لجتماعي حتى يكونو� حمط �أنظار �لنا�ض، وبوؤرة �هتمامهم.

 وتعت���ر �لذ�تية من �لعتب���ار�ت �ملهمة �لتي يجب �أن تلحظ عن���د �لتعامل مع �ل�سباب �أو 
معاجل���ة �نحر�فاتهم، فقد تكون هي منبع �لرمتاء يف �أح�سان �جلماعات �ملتطرفة �لتي يجد 
يف �ح�سانه���ا من �لتقدي���ر مال يجده عند �سو�ه���م، �لقر�آن يحث على �س���رورة �إ�سباع حاجة 
�ل�ساب لتحقيق ذ�ته من خالل توجيهه ومنحه فر�ض لتحمل �مل�سوؤولية وقد قدم �لقر�آن �لكرمي 
�لعديد من �لنماذج �لد�لة على حتمل �مل�سوؤولية يف وقت مبكر من حياة �لإن�سان فق�سة �سيدنا 
�إبر�هي���م عليه �ل�سالم وهو يو�جه �لباطل ويدح�سه وحتمله م�سوؤولية �لدعوة وهو يف �سن فتيه 
امِلِنَي )59( َقاُلو� �َسِمْعَنا َفًتى  ُه مَلَِن �لظَّ دليل على ذلك قال تعاىل: )َقاُلو� َمْن َفَعَل َهَذ� ِباآِلَهِتَنا �إِنَّ

َيْذُكُرُهْم ُيَقاُل َلُه �إِْبَر�ِهيُم( )�لأنبياء: 59 -60(

�ل�سيب���اين، �أب���و عب���د �هلل �أحمد بن حمم���د بن حنبل بن ه���الل بن �أ�سد. م�سن���د �لإمام �أحمد ب���ن حنبل. مرجع   )1(
�ساب���ق. ج24، ����ض91. و�نظر: �لطر�ين، �سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مط���ر �للخمي �ل�سامي. �ملعجم �لكبر. 
مرج���ع �ساب���ق. ج7، ����ض 173.و�لد�رقطني، �أبو �حل�سن علي بن عمر بن �أحمد بن مه���دي بن م�سعود بن �لنعمان 
ب���ن دينار �لبغد�دي. �سنن �لد�رقطني. مرجع �سابق.ج1، �ض439.�لبيهقي، �أحمد بن �حل�سني بن علي بن مو�سى 

�خُل�ْسَرْوِجردي �خلر��ساين. �ل�سنن �لكرى. مرجع �سابق. ج1، �ض579.
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وق���د كان �ل�سحابة �إذ� دخلو� �سن �لتكليف حملو� هم �لإ�سالم وحتملو� م�سوؤولية �جلهاد 
ف�س���اًل عن حتمل م�سوؤولي���ة �حلياة �ملعي�سية، فق���د �أوكل �لر�س���ول - ملسو هيلع هللا ىلص -�إىل علي وهو فتى 
حدي���ث �ل�سن عند هجرت���ه �إىل مكة ليوؤدي عن ر�سول �هلل �لود�ئع �لت���ي كانت عند �لنا�ض)1(، 
وذ� �أ�سام���ة بن زيد  �ساب يافع ي�سرتك يف غزوة �خلندق وهو �بن خم�سة ع�سر �سنة وقد حمله 
ر�س���ول �هلل - ملسو هيلع هللا ىلص -م�سوؤولي���ة مهام كب���رة يف �لدولة �لإ�سالمية، فقد �خت���اره �لر�سول قائدً� 
لأكاب���ر �ل�سحابة ولأبطال من ب���در و�أحد و�خلندق... ومنحه �لفر�سة ليثبت جد�رته ...وكان 

من و�ساياه - ملسو هيلع هللا ىلص -" �أنفذو� جي�ض �أ�سامة")2(.

وق���د �أك���دت در��سات تربوية ونف�سية كثرة �أن " ظاه���رة �لإح�سا�ض بامل�سوؤولية يف مرحلة 
�ل�سباب، و�لعو�مل �لتي تدفع �إليها حاجة ي�سندها �إح�سا�ض د�خلي، و��ستعد�د نف�سي، �إىل جانب 
�لعو�م���ل �لجتماعية و�لبيئية �لتي تعزز �لجتاه �إىل �مل�سوؤولية وممار�ستها �أو تثبيطها")3(، لذ� 
لب���د على �لآباء و�ملربني ع���دم �إغفال هذ� �جلانب �ملهم حتى ل ينعك����ض �لأثر على �سلوكيات 

�لبالغ فت�سبح �نحر�فات �أو ��سطر�بات �سلوكية.
�ساد�س���ًا: جتنب �أ�ساليب �ل�سغط و�ل�سيطرة و��ستبد�له���ا باحلو�ر و�حلب: يحتاج �ل�ساب 
�إىل �أن ي�سعر باأنه حمبوب من �ملحيطني به وهي حاجة لزمة ل�سحته �لنف�سية فتو�فق �لإن�سان 
م���ع ذ�ته وم���ع �لآخرين �إمنا يكمن ور�ء �إ�سب���اع حاجته للحب فال�سخ����ض �مل�سبع باحلب �أكرث 

�ح�سا�سًا مب�ساعر �لأخرين و�أكرث حر�سا على عدم جرح م�ساعرهم ف�ساًل عن �أذيتهم.
و�إن ��ستخ���د�م �أ�سالي���ب �ل�سدة و�ل�سغ���ط و�ل�سيطرة على �ل�سباب ترب���ي �أجيال مهزوزة 
تعاين من ��سطر�بات يف �سلوكياتها تن�ساع للمربي حتت تاأثر �ل�سغط وتنقلب �إذ� رفع عنها 
حب���ال �ل�سيط���رة، و�إذ� كانت �ل�سيطرة جائرة، فعادة يكون رد �لفع���ل قويًا من جانب �ل�سباب 
�أو �أن يتح���ول رد �لفع���ل �إىل خ�سوع و��ستكانة ويف كال �حلالت���ني هذه موؤ�سر�ت على ��سطر�ب 
�لنم���و �لنف�سي �ل�سوي، كما �أن �لت�سلط و�ل�سيطرة �ملبالغ فيه على �ل�سباب وتقييد حريتهم هو 

�ب���ن ها�س���م، عبد �مللك بن ه�سام بن �أيوب �حلم���ري �ملعافر. �ل�سرة �لنبوية لبن ه�س���ام. م�سر، �سركة مكتبة   )1(
ومطبعة م�سطفى �لبابي �حللبي، 1375ه�  -1955 م، �ض 485.

�نظ���ر: �ل�سالبي، علي حممد حممد. �ل�سرة �لنبوية عر����ض وقائع وحتليل �أحد�ث. بروت، د�ر �لن�سر، 1429ه،   )2(
�ض883.

لالط���الع على هذه �لدر��س���ات �نظر: ق�سقو�ض، �إبر�هي���م. �سيكولوجية �ملر�هقة، ط2. �لقاه���رة، مكتبة �لأجنلو   )3(
�مل�سرية، 1985م، �ض 322-318.
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يف �حلقيق���ة و�أد تربوي ل�سخ�سياتهم، وهدم لروح �لبد�ع  لديهم، و�إذ� كان �ل�سغط و�لإكر�ه 
يِن( )�لبقرة: 256(، فكل  يف م�ساألة �لدين منهي عنها يف �لإ�سالم قال تعاىل: )َل �إِْكَر�َه يِف �لدِّ

ما كان دون ذلك �أوىل. 
وق���د �ثبت���ت �لدر��سات �مليد�ني���ة �أن " �لق�س���وة و�لت�سلط �لتي يتعر�ض له���ا �لأبناء جتعل 
فريق���ًا منهم ي�سمر �حلقد و�لكر�هية لعو�ئلهم وبيوتهم فال يرغبون يف �لبقاء يف تلك �لبيوت 
م���ع ذويه���م لذ� يهربون منه���ا �إىل �أماكن تخلو من تل���ك �لق�سوة و�ل�سر�م���ة و�لت�سلط، بحيث 

يتمتعون بحرية �أو�سع، فيتعر�سون �إىل �ألو�ن كثرة من �ل�سلوك �ملنحرف")1(.
وجدير بالآباء و�ملربني عند توجيه �ل�سباب �أن يكون ذلك باأخذ �لر�أي و�ل�ست�سارة يف �حللول 
و�لبد�ئ���ل �ملختلفة للمو��سيع و�مل�ساكل �ملطروحة دون �سغط �أو ��سد�ر �أو�مر، مع حماولة �لإقناع 
باحللول �ل�سليمة، و�إظهار مميز�ت وعيوب �لبد�ئل، ثم جعل �ل�ساب يختار، ولو �ختار �حلل غر 

�ل�سديد فال باأ�ض �أن يخرج بدرو�ض من نتائج ذلك �لختيار �إذ� كان �لأمر يتحمل ذلك.   
و�ملرب���ي �لناجح ي�ستطيع باحلب �أن ي�سنع يف نفو�ض من هم حتت يديه �لطاعة و�لنقياد 
بر�س���ى تام مع �لقدرة على غر����ض �ل�سبط �لذ�تي يف نف�ض �ل�ساب؛ حينه���ا ينمو لديه �أ�سا�ض 
حقيقي لل�سلوك �ملنا�سب دون حاجة ملر�قبة �لكبار وت�سلطهم �أو حتى دون �أن يكون �لكبار على 
مقرب���ة منه���م ومن �ساأن ذلك �أن يزيد من ثقتهم يف �أنف�سهم، و�ملتاأمل يف ق�سة زيد بن حارثة 
يلم����ض �أثر حمب���ة زيد ر�سي �هلل عنه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وتاأثر ذل���ك يف �سلوكه حتى �أنه ف�سل �لبقاء 
مع���ه على �لرجوع لو�لديه و�أهله وقبيلت���ه، وكان �أبوه حارثة قد جزع عليه جزًعا �سديًد�، وبكى 
عليه حني فقده ثم قدم عليه وهو عند ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص- فقال له ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص-: "�إن �سئت 

فاأقم عندي و�إن �سئت فانطلق مع �أبيك" فقال: يا ر�سول �هلل، و�هلل ل �أختار عليك )2(.

من خالل ما �سبق يت�سح �أن �لأ�ساليب �لرتبوية تعد ح�سنًا منيعًا �إذ� ما فعلت مع �ل�سباب 
بالط���رق �لتي جاء به���ا �لإ�سالم؛ لذ� من �ل�س���روري تنبيه �لأباء و�ملرب���ني لذلك وحثهم على 

�إدر�ك حاجات �ل�سباب وخ�سائ�ض منوهم.

حمم���د، يو�سف خطار. �لرتبي���ة �لإميانية و�لنف�سية لالأولد يف �سوء علم �لنف����ض و�ل�سريعة �لإ�سالمية. دبي، د�ر   )1(
�لفقيه، 1424ه-2003م، �ض169.

�لفال���وذة، حمم���د �إليا�ض عبد �لرحمن. �ملو�سوعة يف �سحيح �ل�سرة �لنبوي���ة -�لعهد �ملكي. مكة، مطابع �ل�سفا،   )2(
1423ه� -2002م.�ض 405.
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الخاتمة

�حلم���د هلل �لذي �أت نعم���ه، وو�ىل مننه و�أعان �سبحانه على �إكمال هذ� �لبحث و�ل�سالة 
و�ل�س���الم على ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص-  - وعلى �آل���ه و�سحبه ومن �سار على نهجه و�هتدى بهد�ه �إىل 

يوم �لدين.

ففي خامتة �ملقام فاإن مو�سوع �لإرهاب مو�سوع ذو �أبعاد كثرة لكن �سيق �لوقت و�سروط 
�لط���رح �ملتاح للباحثة جعله بهذ� �لقدر ويبقى �لطموح معقود على �لباحثني و�لرتبويني يف �أن 

يغنو� �لبحوث �مل�ستقبلية �ملرتبطة مبو�سوع هذ� �لبحث.

 وترج���و �لباحث���ة �أن ينال هذ� �لقدر من �لبحث ر�س���ى �هلل  �أوًل ثم تاأمل �أن يرثي �ملكتبة 
�لإ�سالمي���ة ثاني���ًا، من خالل �إب���ر�ز مو�سوع �لإرهاب ب���ني �لدفع و�لطل���ب و�لعتد�ء يف �سوء 
�لق���ر�آن �لك���رمي، و�لتي ت �لوقوف عليه من خالل ف�سول �لبحث، ن�ساأل �هلل تبارك وتعاىل �أن 
يهدين���ا بالقر�آن للتي ه���ي �أقوم و�أن يجعله ربيع قلوبنا وجالء همومنا و�أحز�ننا و�أن يردنا �إليه 

نظما و�سعوبًا وتنظيمات ردً� جمياًل �إنه �سميع جميب.

نتائج الدرا�سة:
تو�سلت �لباحثة من خالل معاجلة مو�سوع �لدر��سة �إىل جمموعة من �لنتائج على �لنحو 

�لتايل:

�أوًل: �لنتائ���ج �لتي ت �لتو�س���ل �إليها من �لإجابة على �ل�س���وؤ�ل �لأول: ما مفهوم �لإرهاب 
ودللته يف �لقر�آن �لكرمي؟ وهي:

�أن م�سطل���ح �لإره���اب يف �ل�سطالح يطلق عل���ى �أعمال �لعنف و�لتخوي���ف وكل ما يثر 
�لف���زع و�لفو�س���ى و�ل�سطر�ب و�خل���ر�ب وقد تباين���ت �أ�سكاله وتنوعت �س���وره، ومن نتائجه 

�لفو�سى و�ل�سطر�ب و�ختالل �لأمن و�لتخلف.
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�أن مادة رهب وم�ستقاتها يف �لقر�آن �لكرمي مل ت�ستمل على �أدنى دللة على ممار�سة فعلية 
للقت���ل �لع�سو�ئي و�لتدم���ر �ل�سامل و�لتخويف غ���ر �ملن�سبط، بل �أن بع�سها ي���دل على معاِن 

عظيمة مرغوب فيها.

ثاني���ًا: �لنتائج �لتي ت �لتو�س���ل �إليها من �لإجابة على �ل�سوؤ�ل �لث���اين: ما موقف �لقر�آن 
�لك���رمي من م�سكلة �لإره���اب وممار�ساته �ملتد�ول���ة يف هذ� �لع�سر وما ط���رق �لت�سدي لها؟ 

وهي:

�أن يف �لقر�آن �لكرمي �لفاظ �سرعية حمددة ومن�سبطة تعطي مفهومًا و��سحًا للممار�سات 
�لإرهابية و�لتي ت�سن���ف يف �لقو�نني �ملعا�سرة �سمن �لأعمال �لإرهابية كالإف�ساد يف �لأر�ض، 

و�لقتل، و�حلر�بة، و�لبغي، و�لعتد�ء.

�أن للقر�آن �لكرمي �ل�سبق يف مكافحة �لأعمال �ل�سنيعة و�لعنف �ملنبوذ، ويف و�سع �لعقوبات 
�ملنا�سبة لكل عمل �إرهابي. 

ثالث���ًا: �لنتائج �لتي ت �لتو�سل �إليها من �لإجابة عل���ى �ل�سوؤ�ل �لثالث: كيف حقق �لقر�آن 
�لكرمي �لأمن د�خل �ملجتمعات �مل�سلمة؟ وهي:

�أن �لإ�س���الم جاء ل�سيانة �لنف�ض وحفظ �لأمن فق���د جمعت ت�سريعاته �لعظيمة �ملحا�سَن 
نت �لنفو�ض،  ���رِت �لأمو�ل و�سانت �لأعر�����ض و�أمَّ كّله���ا، ف�سان���ت �لديَن وحِفظت �لعقول وطهَّ

ون�سرِت �لأمن بني �لنا�ض وقررت حرمة �ملعاَهدين.

�أن �لق���ر�آن �لك���رمي م���ن خ���الل �آياته �لعط���رة و�سع مع���امل و��سحة للت�س���دي لالأعمال 
�لإرهابية و�لوقاية منها وحتقيق �لأمن د�خل �ملجتمعات �مل�سلمة.

ر�بع���ًا: �لنتائ���ج �لتي ت �لتو�سل �إليها من �لإجابة على �ل�س���وؤ�ل �لر�بع: كيف ميكن وقاية 
�ل�سباب من �لنحر�فات �لفكرية و�ل�سلوكية؟ وهي:

�أن �أغل���ب م���ن يقوم باملمار�س���ات �لإرهابية هم م���ن �ل�سباب �ملغرر به���م، ولو هيئت لهم 
حو��س���ن متزنة وو�سطية يف �لفكر و�لدين قادرة على جذبه���م وحماورتهم و�إ�سباع حاجاتهم 
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و��ستخد�م �أ�ساليب �لإقناع �ملنا�سبة لهم لتحولو� عما هم عليه، وندمو� على فعلهم.

�أن ��ستخد�م �أ�ساليب �ل�سدة و�ل�سغط و�ل�سيطرة على �ل�سباب تربي �أجيال مهزوزة تعاين 
من ��سطر�بات يف �سلوكياتها وقد تدفعهم للهروب �إىل بيئات منحرفة. 

ثانيًا: الت��سيات:
تكثي���ف �لر�مج �لتوعوية و�حلو�رية و�لر�سائل �لإعالمي���ة �ملثمرة حول و�سطية �لإ�سالم 

و�عتد�له و�سماحته.

ن�سر �لر�مج �لرتبوية و�لدور�ت �لتدريبة �لتي ت�ستهدف �لآباء و�ملربني لتعزيز �لأ�ساليب 
�لرتبوية عند �لتعامل مع �ل�سباب وطرق �حتو�ئهم و�لتعرف على �أهم حاجاتهم �لنف�سية. 

تكثي���ف �لدور�ت �لعلمية لل�سب���اب و�ملرتبطة بطرق �لتح�سن بالعل���م �ل�سرعي �ل�سحيح 
�سد �أي دعو�ت م�سبوهة مع ن�سر ثقافة �حلو�ر مع �لآخر.

ثالثُا: املقرتحات.
�إج���ر�ء �ملزيد م���ن �لدر��سات �لتاأ�سيلية بع���دة لغات لرد �ل�سبه �لتي تث���ار حول �لإ�سالم 
وتعريف �ل�سعوب غر �مل�سلمة بحقيقة �لإ�سالم باعتباره دينًا �سماويًا عامليًا ت�سوده قيم �ملحبة 

و�ل�سالم و�لعد�لة و�حلرية و�لت�سامح و��ستيعاب �لآخر.
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 اإ�سماعيل طاهر حممد عزام
م�ك���ان �ل���ولدة  :          �لر�سيفة / �لأردن     4/ 4/ 1977م

ال��م����ؤه������الت  :
• دكت���ور�ه فقه و�أ�سوله، تخ�س�ض ) �أ�سول فق���ه (، جامعة �لعلوم �لإ�سالمية �لعاملية، 	

�سنة 2010م.
• ماج�ستر فقه و�أ�سوله، جامعة �لبلقاء �لتطبيقية، �سنة 2006م.	
• بكالوريو�ض دعوة و�أ�سول دين، جامعة �لبلقاء �لتطبيقية، �سنة 2000م.	
• �لثانوية �لعامة، �لفرع �لأدبي، �سنة 1996م.	

الأبحاث املحكمة املن�س�رة :
• بحث يف �أ�سول �لفقه بعنو�ن . ) �لقيا�ض يف �حلدود (.	
• بحث يف �لفقه و�أ�سوله بعنو�ن . )�لتعزير بالقتل (.	
• بح���ث يف �لفقه و�أ�سوله بعنو�ن . )دية �جلنني /�أدلة م�سروعيتها وحكمها ومقد�رها 	

)- فقهية  –در��سة 
• بح���ث يف �أ�سول �لفقه بعنو�ن . )تخ�سي����ض عام �لّن�ض بال�ّسرط و�أثره يف ��ستنباط 	

�لأحكام �ل�ّسرعّية(
• بحث يف �أ�سول �لفقه و�لبالغة .) �مل�سائل �لبالغية يف كتاب �لّتمهيد يف �أ�سول �لفقه 	

لأبي �خلطاب �لكلوذ�يّن �حلنبلي در��سة حتليلية نقدية( .

اخلربات العملية  :
• ��ستاذ م�سارك يف جامع���ة جنر�ن– كلية �لعلوم و�لآد�ب ب�سرورة– ق�سم �لدر��سات 	

�لإ�سالمية 2011وما زلت على ر�أ�ض عملي 
• معد و مقدم برنامج دين و دنيا بقناة �حلقيقة �لدولية �لخبارية2011.	
• معد و مقدم برنامج �بن �لبلد بقناة �حلقيقة �لدولية �لخبارية 2011.	
• معد و مقدم برنامج تزكية �لنفو�ض بقناة �حلقيقة �لدولية �لخبارية 2010.	
• ماأذون �سرعي،) عقد �لأنكحة ( منذ �سنة 2004 – 2011 .	
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اأ�سباب الإرهاب والعالج القراآين لها

د. إسماعيل طاهر محمد عزام
كلية العل�م والآداب ب�سرورة –جامعة جنران
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المبحث األول

 مفه�م الإرهاب

�إن �حلديث عن �لإرهاب يتطلب منا �حلديث عن م�سطلحات مر�دفة له ل ميكن ف�سلها 
عن���ه، و �إن كان هذ� �مل�سطلح هو �لأبرز عامليا، لكن ثم���ة �ت�سال وثيق بينه وبني م�سطلحات 

�أخرى كالتطرف و�لغلو و�لتع�سب.
و�حلقيقة �أن �لإرهاب بد�أت تظهر مالحمه و تتجذر بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، و�إن كان 
له بد�يات قبل ذلك، ومنذ بدء �خلليقة، ولعل �أبرز حالة متثل ذلك: قتل �أحد �بني �آدم لأخيه، 
و�لي���وم غ���د� �لإرهاب هو �حلدث �لأب���رز يف �لعامل، وذلك ملا يوقعه م���ن �أمل نف�سي و مادي يف 
�ملجتمع���ات �لتي ي�سيبها، لأجل ذلك تد�عت �لأمم جميعه���ا للوقوف على حقيقته وم�سبباته، 

فعقدت �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت، و�ألفت �لكتب، وُدِر�ست �لنتائج، للحيلولة دون وقوعه يف �لدول.
م���ع �لعل���م �أن هذه �للفظة حّمالة �أوجه، وقد �ختلف���ت �لأمم يف تعريف �لإرهاب وو�سفه، 
وه���ذ� ما �سنعر�ض له يف بحثن���ا هذ�، من عر�ض بع�ض �لتعريف���ات ومقارنتها مع فهم �لقر�آن 

لهذه �للفظة �لتي ��ستخدمها.
ونح���ن يف بحثن���ا هذ� �سنبنّي كيف �أن �لإ�سالم – ومن خالل �لن�سو�ض �لقر�آنية – عالج 

�لإرهاب من قبل وقوعه.

المطلب األول: معنى اإلرهاب لغة

جاء يف معجم �ل�سحاح "�لرهب، بالك�سر، يرهب رهبًة ورهبًا بال�سم، ورهبًا بالتحريك، 
�أي خاف. ورجل رهبوٌت. يقال: "رهبوٌت خٌر من رحموٍت" �أي: لأن ترهب خٌر من �أن ترحم. 
وتق���ول: �أرهب���ه و��سرتهبه، �إذ� �أخاف���ه. و�لر�هب: و�حد رهبان �لن�س���ارى، وم�سدره �لرهبة 
و�لرهبانّية. و�لرتّهب: �لتعّبد. قال �لأ�سمعي: �لرهب: �لناقة �ملهزولة. و�لرهب �أي�سًا: �لن�سل 

�لرقيق من ن�سال �ل�سهام، و�جلمع رهاٌب ")1(.

�جلوه���ري، �أبو ن�س���ر �إ�سماعيل بن حماد �لفار�ب���ي )ت: 393ه�(، �ل�سحاح تاج �للغ���ة و�سحاح �لعربية، حتقيق   )1(
�أحمد عبد �لغفور عطار، د�ر �لعلم للماليني – بروت، ط4، 1407 ه� - 1987م. مادة )رهب(.
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وقيل: �لر�ء و�لهاء و�لباء �أ�سالن: �أحدهما يدّل على خوٍف، و�لآخر على دّقٍة وخّفٍة.فالأّول 
�لّرهب���ة: تقول رهبت �ل�سيء رهًب���ا ورهًبا ورهبًة. و�لرّتّهب: �لّتعّبد. ومن �لباب �لإرهاب، وهو 

قدع �لإبل من �حلو�ض وذيادها.

و�لأ�سل �لآخر: �لّره���ب: �لّناقة �ملهزولة. و�لّرهاب: �لّرقاق من �لّن�سال; و�حدها رهٌب. 
���در م�سرٌف عل���ى �لبطن مثل �لّل�س���ان)1(. ويفهم من ه���ذه �لقر�ءة  و�لّره���اب: عظ���ٌم يف �ل�سّ

�ملعجمية �أّن مادة ) ر ه ب ( تاأتي ملعاٍن منها �خلوف و�لتعبد و�خلفة .

المطلب الثاني: التعريفات المعاصرة لإلرهاب 

عرفه املجمع الفقهي الإ�سالمي باأنه: 
"�لعدو�ن �لذي ميار�سه �أفر�د �أو جماعات �أو دول بغيا على �لإن�سان: دينه ودمه وعقله 
ومال���ه وعر�س���ه "، كما �أك���د �لعلماء �أن تعري���ف �لإره���اب "ي�سمل �سن���وف �لتخويف و�لأذى 
و�لتهدي���د"... ويهدف �إىل �إلقاء �لرعب بني �لنا�ض �أو ترويعهم �أو تعري�ض حياتهم �أو حريتهم 
�أو �أمنهم للخطر)2(.وّعرف باأّنه: "جمموع �أعمال �لعنف �لتي تقوم بها منّظمة �أو �أفر�د ق�سد 

ة �أو حماولة قلب نظام �حلكم")3(. �لإخالل باأمن �لّدولة وحتقيق �أهد�ف �سيا�سّية �أو خا�سّ

ويف قامو����ض �أك�سفور جند كلمة �إره���اب Terrorism تعني �سيا�سة �أو �أ�سلوب يعد لإرهاب 
�ملناوئني �أو �ملعار�سني حلكومة ما و�إفز�عهم. فالإرهابي Terrorist هو �ل�سخ�ض �لذي يحاول 

�أن يدعم �آر�ءه بالإكر�ه �أو �لتهديد �أو �لرتويع)4(.

�أم���ا �لإرهاب عند �لأمم �ملتح���دة، فيق�سد به: �أعمال �لعنف �خلط���رة �لتي ت�سدر من 

�لقزوين���ي، �أحم���د بن فار�ض بن زكرياء �ل���ر�زي، �أبو �حل�س���ني ): 395ه�(، معجم مقايي�ض �للغ���ة، حتقيق: عبد   )1(
�ل�سالم حممد هارون، د�ر �لفكر، 1399ه� - 1979م. مادة )رهب( 447/2.

ينظ���ر زكي عل���ي �أبو غ�سة، �لإرهاب يف �ليهودية و�مل�سيحية و�لإ�سالم، د�ر �لوف���اء للطباعة و�لن�سر - �ملن�سورة،   )2(
م�سر، 2002م، �ض 37.

�أحم���د خمتار عبد �حلمي���د عمر )ت: 1424ه�(، معجم �للغ���ة �لعربية �ملعا�سرة، عامل �لكت���ب، ط1، 1429ه� -   )3(
2008م، مادة )ر هب(، �ض2207.

(4) William little etal، The Shorter Oxford English Dictionary (london: Oxford University press، 
1967)
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ف���رد �أو جماعة بق�سد تهدي���د �لأ�سخا�ض �أو �لت�سبب يف �إ�سابته���م �أو موتهم، �سو�ء كان يعمل 
مبفرده �أو بال�سرت�ك مع �أفر�د �آخرين، ويوجه �سد �لأ�سخا�ض �أو �ملنظمات �أو �ملو�قع �ل�سكنية 
�أو �حلكومي���ة �أو �لدبلوما�سي���ة �أو و�سائل �لنقل و�ملو��سالت، و�سد �أف���ر�د �جلمهور �لعام دون 
متييز، �أو �ملمتلكات، �أو تدمر و�سائل �لنقل و�ملو��سالت بهدف �إف�ساد عالقات �لود و�ل�سد�قة 
بني �لدول، �أو بني مو�طني �لدول �ملختلفة، �أو �بتز�ز �أو تنازلت معينة من �لدول يف �أي �سورة 
كانت. لذلك فاإن �لتاآمر على �رتكاب �أو حماولة �رتكاب �أو �ل�سرت�ك يف �لرتكاب �أو �لتحري�ض 

على �رتكاب �جلر�ئم ي�سكل جرمية �لإرهاب �لدويل")1(.

�لتعريف �لأمريكي لالإرهاب: ورد يف �لتقرير �ل�سادر عن وز�رة �خلارجية �لأمريكية يف 
�أكتوبر �سنة 2001 م �أن �لإرهاب يعني: 

"�لعن���ف �ملتعم���د ذو �لدو�فع �ل�سيا�سية، و�لذي يرتكب �سد غر �ملقاتلني، وعادة بغية 
�لتاأث���ر عل���ى �جلمه���ور، حيث �إن غ���ر �ملقاتلني ه���م �ملدني���ون، �إىل جان���ب �لع�سكريني غر 
�مل�سلحني، �أو �لذين هم يف غر مهماتهم وقت تعر�سهم للحادثة �لإرهابية، �أو يف �لأوقات �لتي 
ل توج���د فيه���ا حالة حرب �أو عد�ء. �أما �لإرهاب �ل���دويل، فهو �لذي ي�سرتك فيه مو�طنون، �أو 

يتم على �أر�ض �أكرث من دول و�حدة")2(

�إن���ه با�ستعر��ض �لتعريف���ات �ل�سابقة ملفه���وم �لإرهاب وغرها مما يط���ول ذكره، يتبني 
�أن �لإره���اب ه���و ��ستخد�م �لعنف و�لق�سوة و�لغدر، حيث �إّن �ل���كل جممع على �أن �لإرهاب هو 
��ستعم���ال �لقوة مبختلف �أ�سكالها ؛ ق�س���د ترويع �لآمنني �جتاه �لأهد�ف �سو�ء كانت مدنية �أو 

ع�سكرية. 

�أو �لع�سكرية يف غر حال �حلرب �ملعلنة بني طرفني بهدف بث �لرعب ودون �إنذ�ر �سابق.

فاحلا�س���ل �أن لفظ���ة �إرهاب يف �للغ���ات �لأخرى تاأتي مبعنى �لرع���ب terror وتعني خوفا 
�أو قلق���ا متناهي���ا، �أو تهديد غر ماأل���وف �أو حمتمال، و�لإرهابي هو من يلج���اأ �إىل �لعنف غر 

نبيل لوقا بباوي، �لإرهاب �سناعة غر �إ�سالمية، د�ر �لبباوي للن�سر - �لقاهرة ، 2001م، �ض 58.  )1(
ط���ه عبد �لعليم طه، خطيئ���ة �لتعريف �لأمريكي لالإرهاب، جريدة �لأهر�م، 28/ 2/ 2002م، )ملحق �جلمعة(،   )2(

�ض36.
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�لقان���وين �أو �لتهديد به لتحقيق �أه���د�ف �سيا�سية �سو�ء من �حلكوم���ة �أو �لأفر�د و�جلماعات 
�لثورية �ملعار�سة.

وقد بلغ���ت �أهمية تعريف ظاهرة �لإرهاب حد�" كبر�"دفع �ل���دول �إىل �إقامة �ملوؤمتر�ت 
و�لندو�ت لتحديد مفهومه وعنا�سره وم�سبباته.

يت�س���ح لن���ا مما �سب���ق ويف مقارن���ة �سريعة ب���ني لفظة �لإره���اب يف �لإ�س���الم وغره من 
�لعتق���اد�ت، �أن لفظ���ة �لإرهاب يف �لإ�سالم تعني �ل�سعور باخل���وف، وهذ� يح�سل ملن حتدثه 
نف�س���ه بارتكاب �لعدو�ن نتيج���ة �إح�سا�سه بوجود قوة مرعبة ر�دعة، ت�سده كلما هم �أو فكّر يف 
�رتكاب جرمية، وهذ� �ملعنى ماأمور به �سرعا دعما ل�ستتباب �لأمن و�ل�ستقر�ر.يف حني ر�أينا 
م���ن خالل �لتعريف���ات �ل�سابقة عند غر �مل�سلمني �أن معناه: ��ستخ���د�م �لقوة �ملطلقة و�لعنف 
�جت���اه �لآخرين. و�مل�ستقرئ للمعجمات �لعربية و�لأجنيبة يجد �أّن لفظة �إرهاب حتكمها ثالثة 

�أبعاد : نف�سية ودينية و�سلوكية .

و�سنتعر����ض له���ذ� ب�سيء من �لتف�سيل عن���د تناول �لآيات �لتي تتح���دث عن �لإرهاب يف 
مبحث كيف عالج �لقر�آن هذه �لظاهرة.

المطلب الثالث: مفهوم اإلرهاب في القرآن

لفظة �لإرهاب يف �لقر�آن �أتت يف دللت خمتلفة ل �سلة لها بالإرهاب: مبفهومه �لغربي .

لقد ��ستقت كلمة "�إرهاب" من �لفعل �ملزيد )�أرهب(. ويقال �أرهب فالن فالنا �أي خوفه 
و�أفزعه، وهو �ملعنى نف�سه �لذي يدل عليه �لفعل �مل�سّعف )َرّهب(. �أما �لفعل �ملجرد من �ملادة 
نف�سه���ا وهو )رهب( يره���ب رهبة ورهبا ورهبا فيعني خاف، فيقال: رهب �ل�سيء رهبا ورهبة 
�أي خاف���ه، �أم���ا �لفعل �ملزيد بالتاء وه���و )ترهب( فيعني �نقطع للعب���ادة يف �سومعته )رهبان 
�لن�س���ارى(، وي�ست���ق منه �لر�ه���ب و�لرهبانية...�إل���خ. وكذلك ي�ستعمل �لفع���ل ترهب مبعنى 
توع���د �إذ� كان متعدي���ا فيقال: ترهب فالن���ا: �أي توعده، وكذلك ت�ستعم���ل �للغة �لعربية �سيغة 
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 .)1( رهبه  �أي  فالنا  )��سرتهب(  فتقول:  نف�سها  �ملادة  "��ستفعل" من 

ويلح���ظ �أن �لقر�آن �لكرمي مل ي�ستعمل م�سطلح "�لإره���اب" بهذه �ل�سيغة و�إمنا �قت�سر 
عل���ى ��ستعم���ال �سيغ خمتلفة �ل�ستق���اق من �ملادة �للغوي���ة نف�سها بع�سها ي���دل على �لإرهاب 

و�خلوف و�لفزع، وبع�سها �لآخر يدل على �لرهبنة و�لتعبد. 

وهك���ذ� وردت م�ستقات �ملادة )رهب( �سبع م���ر�ت من مو��سع خمتلفة يف �لذكر �حلكيم 
لتدل على معنى �خلوف و�لفزع كما ياأتي: 

يرهبون: چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  چ )�لأعر�ف: 154( 

فارهب���ون: چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  
چ  چ )�لبقرة: 40(. 

چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    ې  ې         ىى  ائ  ائ  ەئ  چ )�لنحل: 51(.

ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   چ  ترهب���ون: 
ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ)�لأنفال: 60(

ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   چ  ��سرتهبوه���م: 
ى  ى   چ)�لأعر�ف: 116(

رهبة: چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ   )�حل�سر: 13(

رهبا: چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ )�لأنبياء: 90(

�ب���ن منظور، حممد بن مكرم بن علي، جم���ال �لدين �لأن�ساري �لرويفعى �لإفريقى )ت: 711ه�(، ل�سان �لعرب،   )1(
د�ر �س���ادر – ب���روت، ط3، 1414ه، مادة )ره���ب(، �إبر�هيم م�سطف���ى، و�أحمد �لزيات، وحام���د عبد �لقادر، 
وحمم���د �لنجار )جممع �للغة �لعربية بالقاهرة( �ملعجم �لو�سي���ط، د�ر �لدعوة، مادة )رهب(، و�لفيومي، �أحمد 
ب���ن حممد ب���ن علي )ت: نحو 770ه�(، �مل�سباح �ملن���ر يف غريب �ل�سرح �لكبر، �ملكتب���ة �لعلمية - بروت، مادة 

)رهب(.
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ووردت م�ستقات �ملادة نف�سها )رهب( خم�ض مر�ت يف مو��سع خمتلفة لتدل على �لرهبنة 
و�لتعبد )رهبان- رهبانهم - رهبانية(. بينما مل ترد م�ستقات مادة )رهب( كثر� يف �حلديث 
�لنب���وي. ولعل �أ�سهر ما ورد هو لفظ )رهبة( يف بع����ض �لأحاديث �لنبوية منها حديث �لدعاء 

)و�أجلاأت ظهري �إليك رغبة ورهبة �إليك()1(.

المطلب الرابع: أقوال المفسرين في لفظة اإلرهاب

منه���ا قول �هلل عز وجل يف �سورة �لبق���رة:چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     
ۉ   ېې  ې   ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ۆئ   چ)�لأنبياء: 90(.

ق���ال �بن كثر يف تف�سره: )و�إياي فارهب���ون( )�أي: فاخ�سون، ترهيٌب، و�لرهبة من �أجل 
�لرجوع �إىل �حلق، و�لتعاظ مبا ع�سى �أن ينزل بهم من �لعقاب()2(.

ومبث���ل ما تقدم، ف�سر قوله تعاىل يف �سورة �لنحل: چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    
ې  ې         ىى  ائ  ائ  ەئ  چ)�لنح���ل: 51( )�أي �رهب���و� �أن ت�سركو� ب���ي �سيًئا و�أخل�سو� يل 

�لطاعة()3(.

چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۉ    وكذل���ك يف تف�س���ره لقول���ه تع���اىل: 
ېې  ې   ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   
چ )�لأنبياء: 90(. قال �بن كثر: )رغبا فيما عندنا، ورهبة مما عندنا، خائفني، �خل�سوع هو 

�ب���ن منظور، حممد بن مكرم بن علي، جم���ال �لدين �لأن�ساري �لرويفعى �لإفريقى )ت: 711ه�(، ل�سان �لعرب،   )1(
د�ر �س���ادر – ب���روت، ط3، 1414ه، مادة )ره���ب(، �إبر�هيم م�سطف���ى، و�أحمد �لزيات، وحام���د عبد �لقادر، 
وحمم���د �لنجار )جممع �للغة �لعربية بالقاهرة( �ملعجم �لو�سي���ط، د�ر �لدعوة، مادة )رهب(، و�لفيومي، �أحمد 
ب���ن حممد ب���ن علي )ت: نحو 770ه�(، �مل�سباح �ملن���ر يف غريب �ل�سرح �لكبر، �ملكتب���ة �لعلمية - بروت، مادة 

)رهب(.
�ب���ن كث���ر، �أبو �لفد�ء �إ�سماعيل بن عم���ر �لقر�سي �لب�سري ثم �لدم�سقي )ت: 774ه����( تف�سر �لقر�آن �لعظيم،   )2(

حتقيق: حممد ح�سني �سم�ض �لدين، د�ر �لكتب �لعلمية – بروت، ط1، 1419ه، 1 /80-79.
�مل�سدر �ل�سابق 2/ 355.  )3(
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�خل���وف �مل�ستمر، خا�سعني �أي متو��سعني()1( وف�سر قوله تعاىل:چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ)�لأنف���ال: 60(. ف�سره���ا 

بقوله: )ترهبون �أي تخّوفون به عدو �هلل وعدوكم، هم �ملنافقون()2(

ق���ال �ساح���ب �ملنار: ث���ّم �إّن �هلل تعاىل ذكر م���ا لأجله �أم���ر باإعد�د ه���ذه �لأ�سياء فقال: 
ترهب���ون ب���ه عدّو �هلل وعدّوكم وذل���ك �أّن �لكّفار �إذ� علمو� �أّن كون �مل�سلم���ني متاأّهبني للجهاد 
وم�ستعّدين له م�ستكمل���ني جلميع �لأ�سلحة و�لآلت خافوهم، وذلك �خلوف يفيد �أموًر� كثرًة: 
)�أّوله���ا( �أّنهم ل يق�س���دون د�ر �لإ�سالم. )وثانيها( �أّنه �إذ� ��ست���ّد خوفهم فرمّبا �لتزمو� من 
عن���د �أنف�سهم جزيًة. )وثالثها( �أّنه رمّب���ا �سار ذلك د�عًيا لهم �إىل �لإميان )ور�بعها( �أّنهم ل 
يعينون �سائر �لكّفار. )وخام�سها( �أن ي�سر ذلك �سبًبا ملزيد �لّزينة يف د�ر �لإ�سالم.وي�ستفاد 
م���ن كالم حممد ر�سيد ر�س���ى �أّن �لإرهاب �مل�سروع يف �لآية لغاية �لدف���اع عن �لّنف�ض وحماية 
�لّديار ، فالأرهاب �ملق�سود من �لآية هو لردع �ملنافقني ودفع �أذ�هم ؛ فهو �أقرب �إىل �لتخويف 
ل�س���ّد كيد �لأع���د�ء . فالعّدة �لع�سكري���ة و�لّنف�سية من موجب���ات �ل�ستق���ر�ر �لّنف�سّي وتثبيت 

�لإميان وتوحيد �سفوف �ملوؤمنني.

ثّم قال يف تف�سر �لآخرين من دونهم: و�ملر�د �أّن تكثر �آلت �جلهاد و�أدو�تها كما يرهب 
�لأع���د�ء �ّلذين نعل���م كونهم �أعد�ًء، كذلك يرهب �لأعد�ء �ّلذين ل نعل���م �أّنهم �أعد�ٌء، ثّم فيه 
وج���وٌه �لأّول وه���و �لأ�سّح �أّنهم هم �ملنافق���ون - وبّينه من وجه���ني: )�لأّول( �أّنهم �إذ� �ساهدو� 
قّوة�مل�سلم���ني وكرثة �آلتهم و�أدو�تهم �نقطع طمعهم م���ن �أن ي�سرو� مغلوبني، وذلك يحملهم 
عل���ى �أن يرتك���و� �لكفر يف قلوبه���م وبو�طنهم وي�س���رو� خمل�سني يف �لإمي���ان. )�لّثاين( �أّن 
�ملناف���ق م���ن عادته �أن يرتّب�ض ظه���ور �لآفات، ويحت���ال يف �إلقاء �لإف�س���اد و�لّتفريق فيما بني 

�مل�سلمني، فاإذ� �ساهد كون �مل�سلمني يف غاية �لقّوة خافهم، وترك هذه �لأفعال �ملذمومة)3(.

�مل�سدر �ل�سابق 3 /188.  )1(

�مل�سدر �ل�سابق 2 /308.  )2(
�لقلموين، حممد ر�سيد بن علي ر�سا )ت: 1354ه�(، تف�سر �لقر�آن �حلكيم )تف�سر �ملنار(، ن�سر �لهيئة �مل�سرية   )3(

�لعامة للكتاب، 1990م، 56/10، 57.
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فاحلا�س���ل ه���و م���ن �أجل من���ع �لع���دو�ن و�لظل���م، وحلماي���ة �أمة �لإ�س���الم �لت���ي �أمرت 
بالت���ز�م �حل���ق و�لعدل، و�أم���رت بتح�سل �لقوة لتثبيتهم���ا �إز�ء �لنا�ض كاف���ة، ولأن �ل�ستعد�د 
�مل�ستم���ر و�جلاهزي���ة للجه���اد عند �لقت�س���اء يدفع �حل���رب ومينع وقوعها ب�سب���ب خوف من 
يعت���زم نق�ض �لعهود، ويبي���ت �لعتد�ء، وي�سمر �خليانة و�لغ���در، و�إرهابه �إرهاٌب م�سروع، ول 
يتحق���ق ل���ه ذلك، ويح�سل ل���ه �خلوف و�لرهب���ة �لز�جرة �إل مت���ى علم ب�سدة ق���وة �مل�سلمني. 
فالآي���ة �لتي تاأمر �مل�سلمني بوج���وب حت�سيل �لقوة، وتوفر �أ�سبابه���ا ومقوماتها، مبا يتنا�سب 
م���ع كل ع�س���ر، �إمنا لتكون ر�دًعا وز�ج���ًر� يرهب كل من ت�سول له نف�س���ه مباغتتهم باحلرب، 
فيت�س���رر �مل�سلمون، وتتعطل ر�سالة �لإ�سالم �ل���ذي ي�سعى �إىل حتقيق �ل�سالم، وياأمر باجلنوح 
ل���ه ، ويف حت�سي���ل �لق���وة �س���دٌّ لأب���و�ب �ملفا�سد و�حل���روب، وحف���ظ لالأمن، وجل���ب م�سالح 
ومنافعه���م، فيهن���اأ �جلمي���ع باتق���اء �لف���نت، وي�سع���د �جلمي���ع بانفتاح �أب���و�ب �لتع���اون وتنمو 

رو�ب���ط �مل���ودة ويزدهر �لعم���ر�ن يف �لأر�ض، ق���ال تع���اىل:     چ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
 ،)8 )�ملمتح���ة:  چ  ک   ک      ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ        ڍ     ڇ    ڇ  
ويتمح����ض م���ن ذلك �أن �لإرهاب �ملاأمور ب���ه �لو�رد يف �لقر�آن �لكرمي، �إمن���ا هو خا�ض، يتعلق 
���ا باملعنى  باملعتدي���ن، ل�سده���م ع���ن عدو�نهم مت���ى ح�سل منه���م، ولي�ض ه���و �إرهاًبا عدو�نيًّ

�ملعا�سر، �ملرفو�ض �إ�سالميًّا.
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المبحث الثاني

اأ�سباب الإرهاب

م���ن �مل�سل���م به �ليوم �أن ع���الج �أي ظاهرة تن�ساأ يف جمتمع ما ه���و بدر��سة هذه �لظاهرة 
در��سة ��ستق�سائية وت�سخي�سها ت�سخي�سا �سحيحا، و�لوقوف على مالب�ساتها، وبيان �لأ�سباب 
و�لنتائ���ج و�لآث���ار �ملرتتبة عل���ى ن�سوء ه���ذه �لظاهرة، ولعل م���ن �أبرز طرق �لع���الج �حلديث 
للظو�ه���ر �لنا�سئة، �سو�ء كانت �عتقادية فكرية، �أو جرمية حم�سة، �إمنا هو بدر��سة �لأ�سباب 
در��س���ة معمقة، لأن يف معرفة �لأ�سباب وحماولة �إيقافها �أف�سل عالج جلذور �لظاهرة، ولي�ض 

�ملق�سود عالج �لظو�هر و�لنتائج.

 وهن���ا �أود بي���ان �لأ�سباب �لت���ي �أدت �إىل �لإره���اب، فاملرء ل يولد �إرهابي���ا، و�إمنا هناك 
جمموعة عو�مل تدفع �ملرء للعنف و�لتطرف و�لغلو و�لق�سوة، وتنتهي بالإرهاب، وقد تكون هذه 

�لأ�سباب بيئية �أو �قت�سادية �أو �سيا�سية �أو موروثا فكريا، �إىل غر ذلك.

المطلب األول: األسباب السياسية)1(

1- �لياأ�ض و�لإحباط �ل�سيا�سي: و هذ� يكون نتيجة ما متار�سه �لدول �لكرى من �إزدو�جية 
يف �لتعام���ل، و�لتنك���ر لكل قي���م �لإن�سانية و�لعد�ل���ة و�حلرية حينما تتعار����ض مع م�ساحلها، 
وبالتايل يقع �لظلم على �لدول �لفقرة و�ل�سعيفة مما يجعل ردة �لفعل عنيفة عند �أفر�دها.

وم���ن ناحية �أخرى تهمي�ض �لأنظمة يف �لدول �لعربية للجماعات �لإ�سالمية، و�لوقوف يف 
وجهها، وم�سادرة حرياتهم يف �لعمل �حلزبي، وبالتايل هذ� يوؤدي �إىل ردة فعل عنيفة.

)1(  �نظ���ر: �أكادميي���ة نايف للعلوم �لأمنية 1419ه� / 1999 م . �أبح���اث �لندوة �لعلمية حول ت�سريعات �لإرهاب . د / 
حمم���د موؤن����ض حمب �لدين يف بحثه : �لإرهاب على �مل�ستوى �لإقليم���ي "�ل�سرت�تيجيات �لأمنية" . �لعنف و�إد�رة 
�ل�س���ر�ع �ل�سيا�س���ي يف �لفك���ر �لإ�سالمي ط �ملعهد �لعاملي للفك���ر ، د / عبد �حلميد �أحمد �أب���و �سليمان . ح�ساد 

�لإرهاب د / نا�سر بن م�سفر �لزهر�ين مكتبة �لعبيكان بالريا�ض.
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2- �لعتم���اد عل���ى م�سادر مغايرة ل�سريع���ة �هلل: وذلك باأن ي���رتك �لتحاكم �إىل �لعقول 
و�لفهوم �لقا�سرة �لفا�سدة، وترك �لتحاكم �إىل �سريعة �هلل.

3- �إهم���ال �لرعية وعدم �لنظر ملا ي�سلح �ساأنه���م: فالو�جب على من وله �هلل �أمر �لأمة 
�أن يوؤدي �لأمانة، ويحفظ �لديانة، وي�سو�ض دنيا �لنا�ض بدينهم.

4- ظه���ور جتمع���ات �سيا�سي���ة: وه���ذه �لتجمعات ظهرت نتيج���ة حتمي���ة للتهمي�ض وعدم 
�ملحاورة، و�لعنف يف جمابهتها وقمعها، وبالطبع ن�ساأت يف ظل قر�ء�ت ومفاهيم خاطئة بعيدة 

عن �ل�سريعة و�لدين.

المطلب الثاني: األسباب الفكرية واألخالقية)1(

1- �لنق�س���ام يف �ملجتمع���ات �مل�سلم���ة فكريا �إىل تي���ار علماين مادي، يبن���ي �حلياة على 
�أ�سا�ض دنيوي بحت ل عالقة له بال�سرع �أو �لتقاليد و�ملخزون �لجتماعي.

و�آخر ديني ياأخذ �أق�سى �ليمني، يعار�ض �ملدنية ويرف�ض �حل�سارة �لغربية بكل ما فيها، 
لأن كل ما فيها �سّر ح�سب ر�أيه.

2- �جله���ل باأمور �لدين، كاجله���ل مبقا�سد �ل�سريعة و ماآلت �لأمور، و�لنظرة �ل�سطحية 
لالأم���ور، وه���ذ� ما �أ�س���ار له �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله عن �خل���و�رج: " يق���روؤون �لق���ر�آن ل يجاوز 
تر�قيهم")2(، و�ملعنى �أنهم �إمنا يقروؤون �لقر�آن دون �أن يفقهوه ويتعلموه ويتدّبروه ، لذلك فهو 
ل ي�س���ل �إىل �لقل���ب. وهذ� يعود كذلك �إىل تق�سر م���ن �أخذ �هلل عليهم �لثبات من �أهل �لعلم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ 

�نظ���ر: ر�بط���ة �لعامل �لإ�سالم���ي )�ملجمع �لفقهي �لإ�سالمي( مبك���ة �ملكرمة، �لإرهاب �أ�سباب���ه وو�سائل �لعالج .   )1(
ظاه���رة �لتكفر تاريخها خطرها ، �أ�سبابها ، عالجها ، �إعد�د �لأمني �حلاج حممد �أحمد مدر�ض �ملو�د �ل�سرعية 
مبعه���د �للغ���ة �لعربية جامعة �أم �لق���رى مكة، مكتبة د�ر �ملطبوع���ات �حلديثة. عو�مل �لتط���رف و�لغلو و�لإرهاب 

وعالجها يف �سوء �لقر�آن و�ل�سنة �ل�سيخ خالد عبد �لرحمن �لعك �ملدر�ض يف د�ر �لإفتاء بدم�سق.
�لبخ���اري، حمم���د بن �إ�سماعيل �أب���و عبد�هلل �جلعف���ي )ت: 256(، �جلامع �مل�سند �ل�سحي���ح �ملخت�سر من �أمور   )2(
ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص و�سنن���ه و�أيام���ه )�سحيح �لبخاري(، حتقيق جمموع���ة من �ملحققني باإ�س���ر�ف �سعيب �لأرنوؤوط 

وعادل مر�سد، موؤ�س�سة �لر�سالة �لعاملية - دم�سق، ط1 )1432ه�، 2011م(، حديث رقم )6934(.
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ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ )�آل عم���ر�ن: 187( فاأه���ل �لعل���م هم �لو��سطة بني �هلل 
وخلقه، هم ورثة �لأنبياء، و�سمام �لأمان يبّينون للنا�ض ما خفي عليهم.

3- �سع���ف دور �لعلم���اء يف بيان �حلق وتو�سيح �ل�سريعة، وحينها ف���اإن �لنا�ض �سياأخذون 
عمن ت�سدر للعلم من غر �أهله في�سّلو� و ي�سّلو�.

المطلب الثالث: األسباب االجتماعية)1(

1- �خت���الل ت�س���ور�ت بع�ض �لأف���ر�د وتناق�سها وهذ� ناجت عن �لقطيع���ة بني ما �كت�سبه 
�لفرد وو�قعه �ملعي�سّي.

2- �سع���ف �ل�سع���ور بامل�سوؤولية �جلماعي���ة، حيث يظن كل فرد �أنه م�س���وؤول عن نف�سه ول 
عالقة له بباقي �ملجتمع، فتظهر �لأنانية وي�سود حب �لنف�ض، وتنعدم روح �لأخوة بني �أفر�ده.

3- ع���دم ملء فر�غ �ل�سب���اب بالعمل �ملنا�سب، م���ن خالل �إك�سابه �مله���ار�ت و�خلر�ت، 
وتوف���ر فر����ض �لعمل �جليد، فاإن �لف���ر�غ د�ء وبيل، وبالتايل فاإن هذ� �لف���ر�غ ل بد له من �أن 

ميالأ، فاإن مل متالأه �أنت جاء غرك ومالأه من �أ�سحاب �لأفكار �لهّد�مة.

�أ�سف �إىل هذ� كله �أ�سبابا �قت�سادية، حيث �إّن قلة ذ�ت �ليد توؤثر يف حياة �لفرد �لنف�سية، 
وتوقع���ه يف مهالك و�أخطار، فانت�سار �لبطالة، وعدم تكافوؤ �لفر�ض، وكذلك �لأ�سباب �لرتبوية 
من �ختفاء �لقدوة �لنا�سحة، وغياب �لرتبية �لقومية، وذلك لتقاع�ض �لآباء و�ملربني عن �أد�ء 

و�جبهم، و�نهماكهم يف م�ساغل �حلياة.

كل ه���ذه �لأ�سب���اب تذكي وت�سعل ظاه���رة �لإرهاب، حيث يجد �ملرّوج���ون له بيئة خ�سبة 
ومعينا ل ين�سب.

�نظر: �آل ر�سود، عبد �هلل بن �سعد، ظاهرة �لنحر�ف �لجتماعي يف �ملجتمعات �لإ�سالمية، جملة جامعة �لإمام   )1(
حمم���د ب���ن �سعود �لإ�سالمي���ة )1422ه�( ع���دد 36. بيومي، جالل حمم���د �سليمان، �لتط���رف وعالقته مب�ستوى 
�لن�سج �لنف�سي �لجتماعي لدى �ل�سباب، )ر�سالة دكتور�ه( كلية �لرتبية، جامعة �لأزهر – �لقاهرة. جملة �لأمن 
ع���دد )2( د / �أحم���د جالل عز �لدين )جم���ادى �لآخرة 1411ه( بحث �لإرهاب و�سائل���ه و�أ�سبابه. جملة �لدعوة 
ع���دد1895 �خلام�ض م���ن ربيع �لآخر 1424 / 5 يوني���و 2003م . ذياب �لبد�ينة، �لأ�س���رة وم�سكالت �لأبناء، د�ر 

�ل�سروق – عمان/ �لأردن )2005م(.
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المطلب الرابع: األسباب التربوية)1(

ل �سك فيه �أن �لأمم باتت تدرك �أهمية تربية �لأجيال وتن�سئتهم �لن�ساأة �لرتبوية �ل�سليمة 
و��ستخد�م كل �لأ�ساليب و�لطرق لالرتقاء بامل�ستوى �لتعليمي و�لرتبوي لالأجيال ذلك �أن رقي 
�أي �أمة يبد�أ من هذ� �جلانب �أي �جلانب �لرتبوي ملن يعول عليهم يف �مل�ستقبل �لنهو�ض بالأمة، 
من هنا فالو�جب علينا يف تربية �أبنائنا �أن نعيد تقومي �لعملية �لرتبوية، لأنه �لأ�سلوب �لرتبوّي 
�لأمثل، �إما �أن تكون د�فع للطالب على حب �لعلم و�لإقد�م على �لنهل منه، و�إما �أن تكون �سادة 

له عن �لتعلم و�إحد�ث �نتكا�سة عنده ب�سبب تلك �لطر�ئق �لتقليدية �ملجردة.
وميكننا ح�سر هذه الأ�سباب يف : 

1. �سعف �لرتبية �لإميانية �لقائمة على �أ�سا�ض متني كن�سو�ض �لوحي ودر��سته.
2.�ختفاء �لقدوة و�لأ�سوة.

3.غي���اب �لرتبية �جلادة و�لقومية، ويعزى ذلك لتقاع�ض �ملرب���ني ، و�نهماكهم يف �سوؤون 
�حلياة.

�نظ���ر: �لرع���ي، وفاء حممد، دور �جلامعة يف مو�جه���ة �لتطرف �لفكري، د�ر �ملعرف���ة �جلامعية – �لإ�سكندرية   )1(
ط1 )2002م(. �حلارث���ي، قبا����ض و�س���ل �هلل، دور �ملدر�سة �لثانوية يف حتقيق منه���ج �لو�سطية �لفكرية لطالبها 
م���ن وجه���ة نظر �لقادة �لرتبويني يف منطق���ة مكة �ملكرمة، )ر�سالة ماج�ستر( جامع���ة �أم �لقرى – مكة �ملكرمة 
)1427ه����(. مفه���وم �لغلو يف �لكتاب و�ل�سنة، د / �سالح بن غامن �ل�سدلن بحث مقدم لندوة : �أثر �لقر�آن �لكرمي 
يف حتقيق �لو�سطية ودفع �لغلو يف �لفرتة من 3 : 11 / �سعبان 1424ه� وز�رة �ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف و�لدعوة 
و�لإر�س���اد – مكة �ملكرمة . �ل�سعيدين، تي�سر بن ح�سني، دور �ملوؤ�س�سات �لرتبوية يف �لوقاية من �لفكر �ملتطرف، 

جملة �لبحوث �لأمنية،  �لعدد )30(، )1426ه�(.
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المبحث الثالث

 كيفية تعامل القراآن مع اأ�سباب الإرهاب، واآليات معاجلتها

�إن �هلل ع���ز وجل �أنزل �لقر�آن كتاب هد�ي���ة ورحمة للنا�ض جميعا، و هذ� ما يجعل ر�سالة 
�لق���ر�آن ر�سالة عاملي���ة �أي �أنه مل ينزل فقط لأهل �جلزيرة �لعربي���ة �أو لأمة �لعرب، بل لالأمم 
جميع���ا، وه���ذ� يعني �أن �سريع���ة �هلل ت�سم يف خفاياه���ا �مل�سلم وغر �مل�سل���م، دومنا تغّول من 
�أحدهما على �لآخر. فاح���رت�م �إن�سانية �لإن�سان و�آدميته، و�حرت�م فكره حتى و�إن خالف، فله 

دينه �لذي �ّتبع ماد�م �سمن �إطار �لدولة، يوؤدي �حلقوق وياأخذ �لو�جبات.

ث���م �إن �حرت�م �لنف�ض �لإن�سانية مقّد�ض يف �ل�سريعة �لإ�سالمية، فالإن�سان هو خليفة �هلل 
يف �لأر�ض وعليه فقد تكفل �لإ�سالم بالدفاع عن �ملنظور �لإن�ساين �لعاملي، وحمى هذ� �لإن�سان 

من �أن مي�ض ب�سوء.

وق���د ق���ال �هلل ع���ز وج���ل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ                  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ  

چ  چ )�ملائدة: 32(

فانظ���ر، ق���ال �هلل يف �لآي���ة )نف�س���ًا( �أي نف�ض، وهذ� يب���نّي تكرمي �هلل لالإن�س���ان بو�سفه 
�إن�سانًا، ولذلك فاأي �عتد�ء على هذه �لنف�ض يكون عماًل مرفو�سًا �سرعًا.

وهكذ� نلحظ �أن �لقر�آن يعالج هذه �لظاهرة �ملتوقعة قبل حدوثها، فيقّعد �لقو�عد ويبنّي 
�لط���رق �لت���ي يجب �أن ي�سلكها �لفرد، حتى �إذ� ما ظهرت ه���ذه �لأمور على �ل�سطح كان �لفرد 

�مل�سلم حم�سنا من �لوقوع يف �لزلل و�خللل.
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ومن ال�ا�سح اأن القراآن �سلك يف عالج الإرهاب م�سلكني: 
�لأول: تربية �لفرد �مل�سلم �بتد�ء على �لقيم و�لأخالق و�ل�سلوك �ل�سوي، وحثه على �لعمل 
�ل�سالح وحمبة �لنا�ض، و�لتفاين يف �إدخال �ل�سرور على قلوبهم، و�لتنبيه على �لرحمة و�ل�سر 
و�لتو��سع، ومن ذلك قوله تعاىل: چ ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ)�لقلم: 4( فقد و�سفت �لآيات 
�لنب���يملسو هيلع هللا ىلص يف معر�ض �مل���دح و�لثناء باأنه على خلق عظيم؛ حيث عه���ده �لأعد�ء قبل �مل�سلمني 
�أّن���ه جمع من �لأخ���الق ما يفوقه �لو�سف من �لأمانة و�ل�س���دق وح�سن �جلو�رو رحمة �خللق، 

ويف ه���ذ� ح���ٌث للم�سلمني باأن يتاأ�س���و� بنبّيه���م چ وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         
ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          جئ   چ)�لأحز�ب: 21( وقوله تعاىل: چ ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ )�لتوب���ة: 119(، وقوله: چ حئ    مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب  
ىب  يب  جت  حت     خت    مت  ىت  چ )�لإ�سر�ء: 37(، وغرها من �لآيات �لتي تربي �لفرد 
�مل�سلم على كبت �لنزعات. ومن ثّم تكون هذه �لآيات نر��سًا يهتدي به �إىل �لتز�ن وعدم �لغلو 

و�لتطرف.

و�مل�سل���ك �لث���اين: بيان �لآيات يف كيفي���ة معاملة �مل�سلمني لغرهم م���ن �ملحاربني، وعدم 
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ     ېئېئ   ۈئ   ۈئ        ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   چ  تع���اىل:  ق���ال  �جل���ور، 
ی  ی   چچ )�لبق���رة: 190( وقول���ه تع���اىل: ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  
حخ    جخ   مح   جح   حجمج   يث   ىث   مث   جث   يت   ىت    مت   خت   حت   جت   يب  

چ)�لبقرة: 256(.

بل ويذهب �لأمر �إىل �أبعد من ذلك حينما يقول �هلل: چ ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  
ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  

ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ )�ملائدة: 8(.

ولنبد�أ باأخذ بع�ض �لآيات ملناق�ستها وتف�سرها، للوقوف على كيفية معاجلة �لقر�آن لهذه 
�لظاهرة و�لتعامل معها.
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المطلب األول: العالج القرآني لألسباب السياسية

قد ذكرنا من قبل اأن القراآن الكرمي �سلك م�سلكني: 
�مل�سل���ك �لأول وهو تربية �لفرد عل���ى �لقيم و�لأخالق وحثه عليه���ا، و�لثاين : بيان كيفية 

معاملة �مل�سلمني لغرهم من �ملحاربني، ونهي �مل�سلم عن �لظلم و�لتعّدي و�جلور.

�إن �ملتاأم���ل لآيات �لقر�آن �لعظيم يج���د �أنها يف جمموعها توؤكد �أن عالقة �مل�سلم مع غره 
م���ن �لب�سر حتى �لذين يخالفونه يف �لدين هي عالقة �سلم، قال تعاىل: چ ىئ  ی  ی   ی  

ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب   چ)�لأنفال: 61(

ه���ذ� هو �لأ�سل، �أم���ا �إذ� فر�ست عليه �حلرب، فاإنه لبد �أن يد�ف���ع عن نف�سه، ويخو�ض 
غم���ار ه���ذه �ملعرك���ة، ق���ال تع���اىل:چ ڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  
ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ )�لبق���رة: 194( وقول���ه 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    چ  تع���اىل: 
چ)�لبق���رة: 190(، وكذلك قوله تع���اىل:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  چ)�حل���ج: 39(، فانظر �إىل �لعلة، ياأذن لهم بالقتال لأجل �لظلم، ولي�ض لأن �لذي 

يقابله لي�ض على دينه.
ولق���د تعر�ض �لق���ر�آن ل�سبب هو م���ن �أعظم �لأ�سباب �لت���ي تولد �لإره���اب، وهي �نعد�م 

�لعد�لة و�لوزن مبكيالني، �سو�ء على م�ستوى �لأفر�د �أو �لدول.
لذل���ك ؛ فاإن �لإ�سالم �أف�س���ى �لعدل و�أ�ساعه يف كل �س���يء، لأن �نعد�مه بني �لنا�ض يجعل 
�ساحب �حلق �ملقهور �لذي ل ي�ستطيع �أن يتو�سل �إىل حقه بالطرق �مل�سروعة يلجاأ �إىل �لطرق 

�ملعوجة، وقد ي�سلك م�سالك �لعنف �لتي هي ردة فعل طبيعيى للو�قع �لذي نحياه.

وق���د ج���اء قول �هلل تع���اىل �سريح���ا ومدويا دومن���ا �أي���ة �سبه���ة:چ چ  چ  چ  چ  ڇ   
ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ژ   ڑ  چ)�لنح���ل: 90(، ومعنى: �إن �هلل ياأم���ر بالعدل و�لإح�سان، �لعدل: هو فعل كل 
مفرو����ض من عقائد و�سر�ئع، و �سر مع �لنا����ض يف �أد�ء �لأمانات، وترك �لظلم، و�لإن�ساف، 

و�إعطاء �حلق.
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و�لإح�سان: فعل كل مندوب �إليه، �أي: فهو ز�ئد على �لعدل، كالرحمة �لتي هي فوق �لقوة: 
و�إن �هلل ياأمر عباده بالعدل و�لإن�ساف مطلقا يف كل �سيءيف �لتعامل و�لق�ساء و�حلكم و�سوؤون 

�لدين و�لدنيا، حتى مع نف�سه ومع غره)1(.

ونالح���ظ  �أن �لأم���ر بالع���دل يدخ���ل يف كل �سيء يف عالق���ة �لرجل مع �أهله وم���ع �أولده، 
وحتى يف قوله، قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ)�لأنع���ام: 152(.وه���و طل���ب �لقي���ام بفع���ل �لقول 

�لعادل على وجه �ل�ستعالء و�لإلز�م .

وم���ع ذل���ك مل يفرق �لقر�آن يف ق�سية �لعدل لأجل �جلن����ض �أو �لديانة �أو �لعرق، ففي �سريعة 
�هلل �لب�سر �سو�ء ل متييز بينهم، �للهم �إل بالتقوى، قال تعاىل:چ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  

چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ )�حلجر�ت: 13(.

ب���ل يذهب �لقر�آن �إىل ما هو �أبعد من ذل���ك حينما ياأمر �ملوؤمنني باأن يعدلو� حتى مع من 
يبغ�سونه���م، ومن هم عل���ى غر دينهم، ق���ال تع���اىل: چ ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   
ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  

ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ )ملائدة: 8(.

ق���ال �لطري: ي���ا �أيها �لذين �آمنو� باهلل وبر�سوله حممد، ليك���ن من �أخالقكم و�سفاتكم 
�لقيام هلل �سهد�ء بالعدل يف �أوليائكم و�أعد�ئكم، ول جتورو� يف �أحكامكم و�أفعالكم  فتجاوزو� 
رو� فيما حّددت لكم من �أحكامي وحدودي يف  م���ا حّددت لكم يف �أعد�ئكم لعد�وتهم، ول تق�سّ

�أوليائكم لوليتهم لكم، ولكن �نتهو� يف جميعهم �إىل حّد، و�عملو� فيه باأمري )2(.
ولق���د عال���ج �لقر�آن م�ساألة �لياأ�ض و�لإحباط �لتي ق���د يتعر�ض لها �مل�سلم، وهي �سبب من 
�أ�سب���اب �لإرهاب، فالق���ر�آن دعا �مل�سلم �إىل �أن يكون �إيجابيا يف �سلوك���ه، يعي�ض بتفاوؤل و�أمل ؛ 

�لزحيلي ، وهبة بن م�سطفى، �لتف�سر �لو�سيط، د�ر �لفكر – دم�سق، ط1، 1422ه�، 1296-1295/2.  )1(
�لط���ري، �أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد �لآملي )ت: 310ه�(، جامع �لبيان يف تاأويل �لقر�آن، حتقيق: �أحمد   )2(

حممد �ساكر، موؤ�س�سة �لر�سالة – بروت، ط1، 1420ه� - 2000م، 95/10.
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ولك���ن ما ي�سيبه مل يكن ليخطئه، �إنه �لبت���الء و�لمتحان، فهي �سنة �هلل يف �أنبيائه و�أوليائه، 
ف���ال يياأ�ض من �لو�قع، و من غلبة �لأعد�ء، وجلبة �لباطل و�نت�ساره، قال تعاىل:چ ڻ  ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  چ)�لعنكب���وت: 2(، وهذ� �لذي يحدث �إمنا هو منحة 

يف ث���وب حمنة، و�إل ملا �أ�ساب �لأنبياء، ق���ال �هلل عز وجل: چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  
ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ )�لبقرة: 214( . و�ل�ستفهام �لذي خرج �إىل �ل�ستيطاء يف 

قوله ) متى ( و��سح �لّدللة على �سرورة �ل�سر �جلميل

قال �بن كثر: �أم ح�سبتم �أن تدخلو� �جلنة قبل �أن تخترو� ومتتحنو� كما فعل بالذين من 
قبلكم من �لأمم : خوفا من �لأعد�ء زلز�ل �سديد�، و�متحنو� �متحانا عظيما)1(.

ويوؤيد ذلك ما جاء يف �حلديث �ل�سحيح عن خباب بن �لأرت قال: قلنا: يا ر�سول �هلل، �أل 
ت�ستن�س���ر لن���ا؟ �أل تدعو لنا؟ فقال: "�إن من كان قبلكم كان �أحدهم يو�سع �ملن�سار على مفرق 
ر�أ�سه، فيخل�ض �إىل قدميه، ل ي�سرفه ذلك عن دينه، ومي�سط باأم�ساط �حلديد ما بني حلمه 
وعظمه، ل ي�سرفه ذلك عن دينه، ثم قال: و�هلل ليتمّن �هلل هذ� �لأمر حتى ي�سر �لر�كب من 

�سنعاء �إىل ح�سرموت ل يخاف �إل �هلل و�لذئب على غنمه، ولكنكم ت�ستعجلون")2(.

وه���ا هو �لقر�آن يبنّي كيف كان حال �ملوؤمنني ؛ وق���د كان �لو�قع يدعوهم �إىل �لياأ�ض. قال 
چ حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث     تع���اىل: 
مث      ىث  يث   چ )�لأح���ز�ب: 22(، �أي: هذ� ما وعدنا �هلل ور�سوله من �لبتالء و�لختبار 

و�لمتحان �لذي يعقبه �لن�سر)3(

وق���ال تع���اىل چ ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  

�بن كثر، تف�سر �لقر�آن �لعظيم 571/1  .  )1(
�لبخاري، �جلامع �ل�سحيح )3612(     .  )2(

�بن كثر، تف�سر �لقر�آن �لعظيم 392/6 .  )3(
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ائائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ   چ �آل عمر�ن: ) 139 – 140 (. فالنهي �لو�رد يف �لآية د�ل على 
�لإينا�ض وت�سلية قلوب �ملوؤمنني .

ق���ال �لطري: "ول تهنو� ول حتزنو�"ي���ا �أ�سحاب حممد، يعني: ول ت�سعفو� بالذي نالكم 
م���ن عدوك���م باأحد، من �لقتل و�لق���روح- عن جهاد عدوكم وحربه���م."ول حتزنو�" ول تاأ�سو� 
فتجزعو� على ما �أ�سابكم م���ن �مل�سيبة يومئذ"و�أنتم �لأعلون"يعني: �لظاهرون عليهم، ولكم 

�لعقبى يف �لظفر و�لن�سرة عليهم، �إن كنتم موؤمنني)1(.

و�حلا�س���ل �أن �لقر�آن عال���ج هذ� �لياأ�ض و�لإحباط �لذي يتول���د يف قلب �ملوؤمن من خالل 
تعزي���ز ثقة �مل�سلم برّبه، فامل�سلم �أعلى مبنهجه وفكره و�عتقاده حتى و�إن تعر�ض ل�سدمات يف 

�لطريق، فلقد تعر�ض لها من هم �سفوة �خللق و�أولياء �حلق.

وم���ن �أ�سباب �لإره���اب �لتي عاجلها �لقر�آن ع���دم �حلكم مبا �أن���زل �هلل، فاهلل �سبحانه 
ه���و �لذي خلق �خللق، و�أمرهم بعبادته، ق���ال تعاىل: چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   

)�لذ�ريات: 56 (

وقد �أمر عب���اده  باتباع �سريعته وحتكيمها وعدم �لركون �إىل غرها، قال �سبحانه:چ ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ ) �جلاثية: 18 (

ق���ال �لط���ري: يقول تعاىل ذك���ره لنبّيه حممدملسو هيلع هللا ىلص: ثم جعلناك ي���ا حممد من بعد �لذي 
�آتين���ا بن���ي �إ�سر�ئيل، �لذين و�سفت ل���ك �سفتهم )على �سريعة م���ن �لأمر(يقول: على طريقة 
و�سن���ة ومنهاج م���ن �أمرنا به من قبلك م���ن ر�سلنا )فاتبعها( يقول: فاتبع تل���ك �ل�سريعة �لتي 
جعلناه���ا لك )ول تتبع �أه���و�ء �لذين ل يعلمون( يقول: ول تتبع ما دعاك �إليه �جلاهلون باهلل، 

�لذين ل يعرفون �حلق من �لباطل، فتعمل به، فتهلك �إن عملت به)2(.

وق���د ح�سم �لقر�آن �أمر �لتحاك���م �إىل �ل�سريعة حيث قال �هلل عز وجل: چ ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  
ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   چچ ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  

�لطري، جامع �لبيان 234/7 .  )1(

�لطري، جامع �لبيان 70/22 .  )2(
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  گ) �لن�ساء: 59 ( قال 
�ساحب �ملنار: وبذلك تكون �لدولة �لإ�سالمية موؤلفة من جماعتني �أو ثالث: 

�لأوىل: جماعة �ملبّينني لالأحكام �لذين يعّر عنهم �أهل هذ� �لع�سر بالهيئة �لت�سريعية.
و�لثانية: جماعة �ملحكمني و�ملنّفذين)�لهيئة �لتنفيذية(.

و�لثالثة: جماعة �ملحّكمني يف �لتنازع. ويجب على �لأمة قبول هذه �لأحكام و�خل�سوع لها �سّرً� 
وجه���رً�، وه���ي ل تكون بذلك خا�سعة خانعة لأحد من �لب�سر، ول خارجة عن د�ئرة توحيد �لربوبية 

�لذي �سعاره �إمنا �ل�سارع هو �هلل  : ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ ) يو�سف:  40 (.

فالو�ج���ب �للتز�م ب�س���رع �هلل و�لت�سليم بحكمه.و�حلقيقة �أن �لبع���د عن �سريعة �هلل هو 
�سبب �ل�سالل و�سياع �لبو�سلة للم�سلمني، وهو �سبب هذ� �ل�سقاء �لذي حتياه �لأمة.

وم���ن �لأ�سباب �ل�سيا�سية �ملنتجة لالإرهاب ظهور �لتجمعات �ل�سيا�سية و�لتحزبات، وهذ� 
�لأم���ر �أدى �إىل �لفرقة و�لتباين يف �لو�سول �إىل �لنتائج �ملرجوة، ز�عما كل حزب �أو جتمع �أنه 
ه���و على �جلادة و�لطريقة وغره متنك���ب للطريق، وبالتايل ظهر �لتط���رف و�لغلو و�لتع�سب 

للج���زب و�جلماع���ة، وقد ذكر �لق���ر�آن هذ� �لت�سرذم �ل���ذي هو نتاج �لتجمع���ات فقال: چ ڃ  
چ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ   ڑ  

)�لأنعام:  159(.

ق���ال �لطري: و�ل�سو�ب من �لق���ول يف ذلك عندي �أن يق���ال: �إن �هلل �أخر نبيهملسو هيلع هللا ىلص �أنه 
ب���ريء ممن فارق دينه �حل���ق وفرقه، وكانو� فرقا فيه و�أحز�بّا �سيعّا، و�أنه لي�ض منهم، ول هم 
من���ه، لأن دين���ه �لذي بعثه �هلل به هو �لإ�سالم دين �إبر�هيم �حلنفية، كما قال له ربه و�أمره �أن 
يق���ول: چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے          ے   ۓ  ۓ  چ  

)�لأنعام: 161 (.

فكان من فارق دينه �لذي بعث بهملسو هيلع هللا ىلص من م�سرك ووثني ويهودي ون�سر�ين ومتحّنف، مبتدع 
قد �بتدع يف �لدين ما �سل به عن �ل�سر�ط �مل�ستقيم و�لدين �لقيم ملة �إبر�هيم �مل�سلم فهو بريء 

من حممد وحممد منه بريء، وهو د�خل يف عموم قوله: (�إّن �ّلذين فّرقو�.... ) )1(

�لطري، جامع �لبيان 271/12.  )1(
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وق���ال تعاىل: چ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ                 گ   کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ    ) �ل�سورى:  13 (، يعني: ل تختلفو� يف �لدين �لذي �أمرت 
بالقي���ام ب���ه، كما �ختلف �لأحز�ب م���ن قبلكم)1(، فنجد �أن �لقر�آن قد ح���ّذر من كل ما �ساأنه �أن 

يوقع �خلالف و�لفرقة وت�ستت �لكلمة وذهاب �لريح، و�إمنا يح�سل هذ� بالتفرق و�لتحزب.

 وم���ن �أ�سباب �لإرهاب �لتي عاجله���ا �لقر�آن �إهمال �لرعية وع���دم �للتفات مل�ساحلها، 
و�حلقيق���ة �أن فل�سف���ة �حلك���م يف �ل�سريعة تقوم عل���ى �أن �حلاكم هو خ���ادم للرعية، تتلخ�ض 
مهمته باأن ي�سو�ض �لدني���ا بالدين ويرعى �ل�سوؤون �مل�سرتكة للمجتمع مبقت�سى �حلكمة، ويقوم 
عل���ى رعاي���ة م�سالح �لعباد وتوف���ر �لعي�ض �لكرمي له���م وحفظ كر�متهم، وه���و لي�ض باأف�سل 
منهم �للهم �إل �أن �أعظم حمال و�أمانة، لذ� جاء يف �حلديث: "�إّنها �أمانٌة، وخزٌي، وند�مٌة يوم 

�لقيامة �إّل من �أخذها بحّقها و�أّدى �ّلذي عليه فيها")2(.
 ب���ل وج���اء يف �حلديث: " ما من �أمٍر يلي �أمر �مل�سلمني، ثّم ل يجهد لهم، وين�سح، �إّل مل 

يدخل معهم �جلّنة")3(.
وجند �أن �لقر�آن يركز يف م�ساألة �حلكم على ق�سية �لعدل يف �لرعية، و�أن من حق �لرعية 
�أن حتك���م باأعلى درجات �لنز�هة ودون حماباة لأن �نع���د�م �لعدل وف�سو �لظلم يقو�ض دعائم 
�ملجتم���ع ويوغر �س���در �لرعية فتنتج رد�ت فع���ل عنيفة، ويف هذ� �ملعنى يق���ول �هلل تعاىل وهو 

يخاطب نبيا حاكما:چ ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج   چ  )�ض: 26 ( .

 ه���ذه و�سية من �هلل عز وجل ل���ولة �لأمور �أن يحكمو� بني �لنا�ض باحلق �ملنزل من عنده 
تبارك وتعاىل ول يعدلو� عنه في�سلو� عن �سبيله)4(.

�لطري، جامع �لبيان 513/21.  )1(
�ل�سيب���اين، �أب���و عبد �هلل �أحم���د بن حممد بن حنب���ل )ت: 241ه�(، �مل�سن���د حتقيق: �سعيب �لأرن���وؤوط و�آخرين،   )2(

موؤ�س�سة �لر�سالة – بروت، ط1، 1421 ه� - 2001 م، حديث رقم )21513(.
�لني�ساب���وري، م�سل���م بن �حلجاج �أب���و �حل�سن �لق�سري )ت: 261ه����(، �مل�سند �ل�سحيح �ملخت�س���ر بنقل �لعدل عن   )3(
�لعدل �إىل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، حتقيق: حممد فوؤ�د عبد �لباقي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي - بروت، حديث رقم )142(.

�بن كثر، تف�سر �لقر�آن �لعظيم 62/7.  )4(
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وق���د عر�ض �لقر�آن كيف تكون �لعالقة ب���ني �حلاكم و�ملحكوم عالقة تقوم على �لحرت�م 
�ملتب���ادل و�لت�س���اور يف �لأمور و�ملحاورة، وعدم �ل�ستبد�د بالر�أي وه���ذ� ما نر�ه يف حو�ر ملكة 

�سب���اأ م���ع قومها حي���ث ق���ال �هلل تع���اىل: چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  

حب  خب   چ )  �لنمل: 32 – 35 (.

ق���ال �ل�سوكاين: و�ملعنى يا �أيها �لأ�سر�ف �أ�س���رو� علي وبينو� يل �ل�سو�ب يف هذ� �لأمر، 
و�أجيب���وين مبا يقت�سيه �حلزم، وعرت عن �مل�سورة بالفت���وى، لكون يف ذلك حل ملا �أ�سكل من 
�لأم���ر عليها، ويف �لكالم حذف، و�لتقدير: فلم���ا قر�أت بلقي�ض �لكتاب، جمعت �أ�سر�ف قومها 
وقال���ت له���م: يا �أيه���ا �ملالأ �إين �ألق���ي �إيل، يا �أيها �مل���الأ �أفتوين، وكرر قالت ملزي���د �لعناية مبا 
قالت���ه لهم، ثم ز�دت يف �لت���اأدب و��ستجالب خو�طرهم ليمح�سوه���ا �لن�سح، وي�سرو� عليها 
بال�سو�ب فقالت: ما كنت قاطعة �أمر� حتى ت�سهدون �أي: ما كنت مرمة �أمر� من �لأمور حتى 

حت�سرو� عندي، وت�سرو� علي)1( 

المطلب الثاني: العالج القرآني لألسباب الفكرية

�لإ�س���الم دين يخاطب �لعقل و�لروح، يق���وم على �حلجة و�لرهان و�لدليل، ل جمال فيه 
للخر�ف���ة و�جلهل، دين يحرتم �لعقل فلقد جعله مناط �لتفكر، دين ل يحجر على �لعقل �إمنا 
يدع���و �لعقل للتاأم���ل و�لتدبر فكثر� ما تختم �لآيات بلعلكم تتفك���رون تتدبرون تعقلون... قال 
�هلل تع���اىل: چ ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  چ)  

�آل عم���ر�ن: 190 (، و�أم���ر بالنظ���ر و�لتاأمل �ملو�سل للحقيقة و�ملعرف���ة، فقال:چ ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  چ) �لغا�سي���ة: 17 (، وق���ال تع���اىل:چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ )يون�ض: 101 (.   

فكله���ا �آيات تدعو �إىل �إعمال �لفكر ويف هذ� رفع ل�س���اأن �لعقل و�ساأن �لذين يعملونه فيما 
ينفع ويعود على �لفرد و�ملجتمع باخلر.

�ل�س���وكاين، حمم���د بن علي بن حممد بن عبد �هلل �ليمني )ت: 1250ه�(، فت���ح �لقدير، د�ر �بن كثر، د�ر �لكلم   )1(
�لطيب - دم�سق، بروت، ط1، 1414 ه، ج4/�ض158.
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لذلك جند �أن �لقر�آن قد تعر�ض لعالج �لنق�سام �لفكري.
�حلا�س���ل نتيج���ة لخت���الف �أمن���اط �لتفكر، و�لت���ي قد تكون ب�سب���ب م�س���ارب معينة �أو 
�عتق���اد�ت ور�أى ف�سلك �لقر�آن معها م�سلك �حل���و�ر و�لنقا�ض و�إقامة �حلجج و�لر�هني، قال 

ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ   يئ  جبحب  خب     مب    چ  �هلل تع���اىل: 
ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت   چ) �لأنبي���اء:  24(،  ق���ال �لبغ���وي: �أم �ّتخ���ذو� من دونه �آلهًة، 
��ستفه���ام �إنكاٍر وتوبيٍخ، قل هاتو� برهانكم، يعني حّجتكم عل���ى ذلك، ثّم قال م�ستاأنًفا، هذ�، 
يعن���ي �لق���ر�آن. ذكر من مع���ي، فيه خر من معي على ديني ومن يّتبعن���ي  �إىل يوم �لقيامة مبا 
لهم من �لّثو�ب على �لّطاعة و�لعقاب على �ملع�سية. وذكر، خر، من قبلي، من �لأمم �ل�ّسالفة 

ما فعل بهم يف �لّدنيا وما يفعل بهم يف �لآخرة)1(.
فه���ذ� حو�ر مع م�سركني يحف���ز عقولهم ويحرك وجد�نهم ويحاوره���م باملنطق و�حلّجة 

�لّد�مغة.
و�لآن �نظ���ر كيف يحذر عباده �ملوؤمنني من �لفرقة و�لنق�سام �سو�ء يف �لفكر �أو �لطريقة 
�أو �لنه���ج، فامل�سلم���ون لي����ض لهم �إل طريق و�حد ومنه���ج و�حد، فاإذ� �أب���و� �إل �لفرقة حل بهم 

م���ا حل ب���الأمم �ل�سابقة، قال �هلل تع���اىل: چ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ )�لأنعام: 153 (.   

�أم���ر �هلل �ملوؤمن���ني باجلماعة، ونهاهم عن �لختالف و�لفرق���ة، و�أخرهم �أنه �إمنا  هلك 
من كان قبلهم باملر�ء و�خل�سومات يف دين �هلل ونحو هذ�. قاله  جماهد، وغر و�حد)2(.

وقال �هلل تعاىل: چ ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  چ)�آل عمر�ن: 105(.    قال �أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناوؤه: (ول تكونو�) يا مع�سر 
�لذي���ن �آمن���و� ( كالذين تفرقو�) من �أهل �لكت���اب( و�ختلفو� ) يف دين �هلل و�أمره ونهيه ( من 
بعد ما جاءهم �لبينات)، من حجج �هلل، فيما �ختلفو� فيه، وعلمو� �حلق فيه فتعمدو� خالفه، 
وخالفو� �أمر �هلل، ونق�سو� عهده وميثاقه جر�ءة على �هلل (و�أولئك لهم) يعني: ولهوؤلء �لذين 

�لبغ���وي، �أبو حمم���د �حل�سني بن م�سعود بن حممد بن �لف���ر�ء �ل�سافعي )ت: 510ه�(، مع���امل �لتنزيل يف تف�سر   )1(
�لقر�آن، حتقيق: عبد �لرز�ق �ملهدي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بروت، ط1، 1420 ه�، ج3/�ض286.

ينظر �بن كثر، تف�سر �لقر�آن �لعظيم 365/3.  )2(
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تفرقو�، و�ختلفو� من �أهل �لكتاب من بعد ما جاءهم ( عذ�ب ) من عند �هلل ( عظيم)، يقول 
جل ثناوؤه: فال تتفرقو�، يا مع�سر �ملوؤمنني، يف دينكم تفّرق هوؤلء يف دينهم، ول تفعلو� فعلهم، 

وت�ستنو� يف دينكم ب�سنتهم، فيكون لكم من عذ�ب �هلل �لعظيم مثل �لذي لهم .

وم���ن �لأم���ور �لت���ي عاجلها �لق���ر�آن هي م���ن �أ�سب���اب �لإرهاب �جله���ل باأم���ور �ل�سريعة 
ومقا�سده���ا، وله���ذ� �هت���م �لإ�سالم بالعلم غاي���ة �لهتمام ورفع من �س���اأن �لعلماء ، وقال: چ 
ىئ    ېئ    ېئ   ۈئ  ېئ   ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ     ەئ    ائ  ەئ   ائ   ى   ى   ې    ې  
ىئىئ  ی    ی       ی  ی  جئ  چ)�لزمر: 9 (   ، و�لعلماء هم ورثة �لأنبياء و�لذي يعبد �هلل 
عل���ى جهالة فكاأمنا ع�ساه لأنه �سيقع يف �لزلل من حيث يريد �أن يح�سن، لذلك فاجلهل مرتع 
خ�سب لن�سوء �لإرهاب و�لتطرف و�لعنف لأن رد�ت �لفعل من �لأفر�د �جلهال غر مبنية على 

فهم �سحيح للدين ومقا�سده، وماآلت �لأمور ،وتقدمي �مل�سلحة ودر�أ �ملف�سدة 

لأج���ل ذلك جاء خطاب �هلل لعباده باأن يرجعو� فيم���ا ي�سكل عليهم من �أمور يف دينه �إىل 
�أه���ل �لعلم قال تع���اىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  
ٺ  ٺ  چ)�لنحل: 43 (، �أي: ف�ساألو� �أهل �لّذكر �إن كنتم ل تعلمون �أي �إن كنتم يف �سك من 
ك���ون جميع �لر�سل ب�سر�، فا�ساألو� �أهل �لعلم م���ن �لأمم كاليهود و�لن�سارى و�سائر �لطو�ئف: 
هل كان �لر�سل �لذين �أتوهم ب�سر� �أو مالئكة؟ فاهلل ياأمرهم �أن ي�ساألو� علماء �لكتب �ل�سابقة 
ع���ن حال �لر�سل �ملتقدم���ة، لتزول عنهم �ل�سبه���ة، وليعلمو� �أن ر�سل �هلل �ملوح���ى �إليهم كانو� 

ب�سر�، ومل يكونو� مالئكة كما �عتقدو� )1(.

فانظ���ر هن���ا ياأمر �هلل �مل�سركني �أن ي�ساأل���و� �لعلماء، و�لعرة بعم���وم �للفظ ل بخ�سو�ض 
�ل�سبب، لأنهم هم �لأقدر على بيان �لأمور وك�سف �حلقائق

وقال �هلل تع���اىل:   چ ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی  جئ  چ  )�لزم���ر: 9 (، ق���ل: ه���ل ي�ست���وي 
�ّلذي���ن يعلمون و�ّلذين ل يعلمون �إمّنا يتذّكر �أول���و� �لألباب، �أي: هل ي�ستوي �لعلماء و�جلهال؟ 

�لزحيل���ي. وهبة بن م�سطفى، �لتف�سر �ملنر يف �لعقيدة و�ل�سريع���ة و�ملنهج، د�ر �لفكر �ملعا�سر – دم�سق، ط2،   )1(
1418 ه�، ج17/�ض19.
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�إمن���ا يتع���ظ باآي���ات �هلل ويتدبرها �أهل �لعق���ول �ل�سليمة، ل �جلهالء، و�إمن���ا يعرف �لفرق بني 
�ل�سنفني �لعاقل، ل �جلاهل.

ل ي�ستوي �لفريقان، فاإن �لعامل �لذي يدرك �حلق ويعرف منهج �ل�ستقامة، فيتبعه ويعمل 
به، ل ي�ستوي �أبد� مع �جلاهل �لذي يخبط خبط ع�سو�ء، وي�سر يف متاهة و�سالل)1(.

فالني���ة �ل�ساحل���ة دون علم ل جتدي و�حلما�سة و�حلمية دون علم وفهم دمار و�نظر �إىل 
بع����ض �لفرق �لإ�سالمية �لقدمية و�حلديث كيف وقع���ت يف �ملحظور حينما جهلت  فقه �لو�قع 

وفقه �لأولويات ومقا�سد �ل�سريعة. 

وم���ن �لأم���ور �لتي عاجلها �لقر�آن �سرورة �أن ياأخذ �أه���ل �لعلم مكانتهم يف توجيه �لنا�ض 
وبي���ان �حلق وعدم كتمانه، ولقد �أخ���ذ �هلل �مليثاق على �أهل �لعلم بذلك قال تعاىل:چ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ)�آل عم���ر�ن: 187(، ويف ه���ذ� حتذي���ر للعلم���اء �أن ي�سلكو� م�سلكهم 
في�سيبه���م م���ا �أ�سابهم، وي�سلك بهم م�سلكهم، فعلى �لعلم���اء �أن يبذلو� ما باأيديهم من �لعلم 
�لنافع، �لد�ل على �لعمل �ل�سالح، ول يكتمو�  منه �سيئا، فقد ورد يف �حلديث �ملروي من طرق 
متعددة عن �لنبيملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: "من �سئل عن علم فكتمه �أجلم يوم �لقيامة بلجام من نار")2(.

قال تع���اىل: چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ) �لبق���رة: 159(، و�ختلف���و� م���ن �ملر�د بذلك؟ فقيل: 
�أحب���ار �ليه���ود ورهبان �لن�سارى �لذين كتمو� �أمر حمم���دملسو هيلع هللا ىلص وقيل: كل من كتم �حلق وترك 
بيان ما �أوجب �هلل بيانه، وهو �لر�جح، لأن �لعتبار بعموم �للفظ ل بخ�سو�ض �ل�سبب كما تقرر 
يف �لأ�س���ول، فعلى فر����ض �أن �سبب �لنزول ما وقع من �ليهود و�لن�س���ارى من �لكتم فال ينايف 
ذل���ك تناول هذه �لآية كل م���ن كتم �حلق. ويف هذه �لآية من �لوعيد �ل�سديد ما ل يقادر قدره، 
ف���اإن من لعن���ه �هلل، ولعنه كل من يتاأتى منه �للعن من عباده، ق���د بلغ من �ل�سقاوة و�خل�سر�ن 

�إىل �لغاية �لتي ل تلحق، ول يدرك كنهها)3(.

وهبة �لزحيلي، �لتف�سر �ملنر 258/23.  )1(
�بن كثر، تف�سر �لقر�آن �لعظيم 181/2.  )2(

�ل�سوكاين، فتح �لقدير 186/1.  )3(
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ول �س���ك  �أن �لع���امل ي�ستغفر له كل �سيء حتى �حلوت يف �مل���اء، و�لطر يف �لهو�ء، فهوؤلء 
بخالف �لعلماء، فيلعنهم �هلل ويلعنهم �لالعنون، 

فاحلا�س���ل �أنه ل يجوز لأهل �لعلم كتمانه لأن هناك م���ن هم بحاجة �إليه و�إذ� تخلو� عن 
دوره���م ف�سيفتيهم جهال يتخذونه���م روؤ�سا في�سلو� �ل�سبيل، وحينه���ا �سيظهر �لتطرف و�لغلو 

و�لإرهاب فيما يظن �أ�سحابه �أنهم يح�سنون �سنعا.

المطلب الثالث: العالج القرآني لألسباب االجتماعية

�حلدي���ث ع���ن �حلالة �لجتماعية له �أهمي���ة عظيمة ذلك �أن �ملرء هون���اجت بيئته،فالبيئة 
توؤث���ر يف �كت�س���اب �ل�سفات و�ل�سلوكي���ات و�لأفكار فكلم���ا كانت �لبيئة �سليمة م���ن �لت�سوهات 

و�لتناق�سات و�لأمر��ض �لجتماعية كلما كان �لفرد مميز� يف �أفكاره وت�سرفاته. 

فم���ن �لأم���ور �لإجتماعية �لت���ي عاجلها �لق���ر�آن �لختالل يف �لت�س���ور و�لتناق�ض بني ما 
تعلم���ه �لفرد وميار�سه يف حياته، فقد رك���ز �لقر�آن على �أنه ينبغي على �مل�سلم �أن يكون مت�سقا 

م���ع نف�سه قال �سبحان���ه:چ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ) �ل�س���ف: 2 – 3(، وقول���ه تعاىل: (يا �أيها �لذين �آمنو� مل تقولون 
ما ل تفعلون) �إنكار على من يعد وعد� �أو يقول قول ل يفي به، ولهذ� ��ستدل بهذه �لآية �لكرمية 
من ذهب من علماء �ل�سلف �إىل �أنه يجب �لوفاء بالوعد مطلقا، �سو�ء ترتب عليه عزم للموعود 
�أم ل، و�حتج���و� �أي�سا من �ل�سنة مبا ثب���ت يف �ل�سحيحني �أن ر�سول �هللملسو هيلع هللا ىلص قال: »�آية �ملنافق 
ث���الث: �إذ� حّدث ك���ذب، و�إذ� وعد �أخل���ف، و�إذ� �وؤمتن خان«)1(. وجاءيف حدي���ث �آخر: »�أربع 
م���ن كن في���ه كان منافقا خال�سا ومن كانت فيه و�حدة منهن كانت فيه خ�سلة من نفاق حتى 

يدعها«  فذكر منهن �إخالف �لوعد)2(.

وق����ال �هلل �سبحان����ه:چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      
ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  چ) �لرعد: 11 (،

�لبخاري، �جلامع �ل�سحيح )33( .  )1(
�بن كثر، تف�سر �لقر�آن �لعظيم 132/8.  )2(
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يعني: �إن �هلل ل يغر ما بقوم، من عافية ونعمة، فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم، حتى يغرو� 
ا، و�عتد�ء بع�سهم على بع����ض، فتحّل بهم حينئذ  م���ا باأنف�سه���م من ذلك بظلم بع�سه���م بع�سً

عقوبته وتغيره)1(.

وهذه �سنة كونية باأن �لتغير يف حياة �لعبد ليكون �إل �إن كان �سادقا مع نف�سه وذلك ببذل 
�لأ�سب���اب �ملو�سل���ة للتغير و�إل فيك���ون فعله حم�ض �دعاء وتناق�ض ب���ني مطلبه وفعله، وبذلك 
جند �أن �لقر�آن يحر�ض على �ل�سلوك �لجتماعي ،لينمي عند �لعبد �ل�سدق مع �لنف�ض، ويزيل 

�أ�سباب �لتناق�ض و�ل�سطر�ب.

ومن �لأمور �لفكرية �لت���ي عاجلها �لقر�آن �سعف �ل�سعور بامل�سوؤولية �جلماعية و�للتفات 
للنف����ض فق���ط، فالقر�آن يرك���ز على مفهوم �جلماع���ة  ذلك �أّن �خلطاب يف �لق���ر�آن للموؤمنني 
ب�س���كل جماعي على �أنهم وحدة و�حدة و�خلطاب ي�سمل �ملر�أة و�لرجل حتى و�إن كان �خلطاب 

بياأيها �ملوؤمنون، ولن�ستعر�ض بع�ض �لآيات �لتي توؤكد هذ� �ملعنى. 

ق���ال تع���اىل: چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  
ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  
گ  گ  گ     گ  چ) �آل عم���ر�ن: 103( ،قول���ه: (ولتفرقو�) �أمرهم باجلماعة ونهاهم 
عن �لتفرقة، وقد وردت �لأحاديث �ملتعددة بالنهي عن �لتفرق و�لأمر بالجتماع و�لئتالف)2(.

فه���ذ� خط���اب لالأمة جمعاء، وهو يف �لوقت ذ�ته حتذير لها من �لتفرق، وهو خطاب لكل 
فرد يف �لأمة باأن تكون عنده روح �مل�سوؤولية، وذلك باأن يكون عن�سر وحدة وجتمع، ويف �سحيح 
م�سل���م من حديث �أب���ي هريرة قال: قال ر�س���ول �هللملسو هيلع هللا ىلص: " �إّن �هلل ير�سى لك���م ثالًثا، ويكره 
لك���م ثالًثا، فر�سى لكم: �أن تعب���دوه، ول ت�سركو� به �سيًئا، و�أن تعت�سمو� بحبل �هلل جميًعا ول 

تفّرقو�، ويكره لكم: قيل وقال، وكرثة �ل�ّسوؤ�ل، و�إ�ساعة �ملال ".)3(

وق���ال تع���اىل: چ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  

�لطري، جامع �لبيان 383/16.  )1(
�بن كثر، تف�سر �لقر�آن �لعظيم 89/2.  )2(

م�سلم بن �حلجاج، �ل�سحيح، حديث رقم )1715(.  )3(
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ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ) �حلج���ر�ت: 9 – 10(، قال 
�لط���ري: و�إن طائفتان من �أهل �لإمي���ان �قتتلو� فاأ�سلحو� �أيها �ملوؤمن���ون بينهما بالدعاء �إىل 
حكم كتاب �هلل، و�لر�سا مبا فيه لهما وعليهما، وذلك هو �لإ�سالح بينهما بالعدل، ( فاإن بغت 
�إحد�هما على �لأخرى) يقول: فاإن �أبت �إحدى هاتني �لطائفتني �لإجابة �إىل حكم كتاب �هلل له 

وعليه وتعدت ما جعل �هلل عدل بني خلقه، و�أجابت �لأخرى (فقاتلو� �ّلتي تبغي( )1(

يعالج �لقر�آن هذ� �ل�ساأن، خماطبًا �ملوؤمنني باأن يتحلو� بروح �مل�سوؤولية، ويقومو� بو�جبهم 
�جت���اه �إخو�نهم �ملتقاتل���ني، ويحاولو� حماولت لالإ�سالح ثم مقاتل���ة �لفئة �لباغية، فال يجوز 
للموؤم���ن �أن يناأى بنف�سه عن ذلك ويقف موقف �ملتفرج، �إنه �ل�سعور بامل�سوؤولية �جلماعية، لأن 

�لأمة يف �سفينة و�حدة �إن غرقت غرق �جلميع.

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   تع���اىل:چ  وق���ال 
ۈئ       ېئېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   ی  ی  چ )�لن�س���اء: 85(، و�ملق�س���ود: �سفاعة �لنا�ض بع�سهم 
لبع����ض)2( وهذ� حّث م���ن �هلل عز وجل للم�سلم، باأن ل يكون �أنانيا ل يفكر �إل بنف�سه، بل دعوة 
لالهتم���ام بالآخري���ن، و�مل�س���ي يف �س���الح �أحو�لهم وق�س���اء حو�ئجهم ، و�ل�سفاع���ة لهم، لأن 

�ل�سفاعة �حل�سنة هي �لإح�سان �إىل �لغر بالقول �أو �لعمل. 

بل وجند �أن �لقر�آن يذهب بال�سعور بامل�سوؤولية �جلماعية على كل مذهب، فياأمر �ملوؤمنني 
�لذي���ن بلغ���ت �أمو�لهم �لن�ساب ووجبت فيها �لزكاة باأن يعط���و� �أمو�لهم جمموعة من �سر�ئح 
�ملجتم���ع مم���ن ي�ستحقون ه���ذه �ل���زكاة، و�أن يبحثو� عن ه���ذه �لأ�سناف، �إمعانا م���ن �لقر�آن 

مب�سوؤولي���ة �لف���رد �جت���اه �جلماعة، ق���ال �هلل تع���اىل:چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ  

ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  چ) �لتوبة: 60(. 

ق���ال تع���اىل: چ ٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

�لطري، جامع �لبيان 392/22.  )1(
�لطري، جامع �لبيان 581/8.  )2(
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ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ                ڃ  ڃ  
ڃ  چ   چ  چ   چ  ڇ       ڇ  ڇ   ڇ     ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں          ڻ  ڻ  چ) �لقلم: 
17 – 29( ،�ملق�س���ود باجلن���ة: كانت باأر�ض �ليمن على فر�سخني من �سنعاء لرجل يوؤدي حق 

�هلل فيها، فمات و�سارت �إىل �أولده، فمنعو� �لنا�ض خرها، وبخلو� بحق �هلل فيها)1(.

وه���ذه �لآيات تبنّي ذم �لأنانية وحب �لنف����ض و�ل�ستئثار، وعدم �لهتمام بالآخرين، فهوؤلء 
�لأبن���اء �أر�دو� �أن يغ���رو� ما كان يفعل �أبوهم م���ن م�ساعدة �لفقر�ء و�ل�سع���ور بامل�سوؤولية �جتاه 
�لآخرين، فماذ� كانت �لنتيجة؟ طاف عليها طائف من ربك، �أي: نار �أحرقتها فاأ�سبحت �سود�ء.

ويف ه���ذ� حتذير لالأمة من �سعف �ل�سع���ور بامل�سوؤولية �جتاه �لآخرين، لأن هذ� يوؤدي �إىل 
خلل يف �ملجتمع، وبالتايل �إىل �أمر��ض خطرة ل حتمد عقباها.

ومن الأم�ر التي عاجلها القراآن فيما يندرج حتت الأ�سباب الجتماعية لالإرهاب: 
ع���دم ملء فر�غ �ل�سباب بالعمل �ملنا�سب، فاإن �ل�سباب �إن مل يجدو� �لعمل �ملنا�سب �لذي 
ميالأوقته���م وفر�غهم فال �سك �أنه���م �سيملوؤونه باأعمال �سلبية، فالبد من توفر فر�ض �لعمل، 
وتكاف���وؤ �لفر����ض، وكما �أنه �إذ� مل مي���الأ وقت �لفر�غ عندهم مبا في���ه م�سلحتهم، فاإن �لعقول 

كذلك متالأ بالأفكار �ملنحرفة و�ملنهج �ملختل �إذ� مل متالأ بالأفكار �ل�سليمة و�لنهج �لقومي.

لأج���ل ذلك ج���اءت �لآيات لتاأكد �أهمي���ة �لعمل و�لحتفاء به، ولكن لي����ض �أي عمل، و�إمنا 
�لعمل �ل�سالح، وربطته بالعقيدة وجعلت ثمرة ذلك ر�سا �هلل و�حل�سول على ثو�به وجنته.  

ق���ال تعاىل: چ يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متىت  يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  
جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس   چ)�لكهف: 110(، قال �لطري: ف�سرى �هلل �إن عملتم عملكم 
وي���ر�ه ر�سوله و�ملوؤمنون يف �لدنيا، و�سرتدون يوم �لقيام���ة�إىل من يعلم �سر�ئركم وعالنيتكم، 

فاليخفى عليه �سيء من باطن �أموركم وظو�هرها)2(.

�ل�سوكاين، فتح �لقدير 323/5.  )1(
�لطري، جامع �لبيان 46/14.  )2(
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و�إذ� �أمر �هلل �لأنبياء �لذين هم �سفوة �لنا�ض بالعمل �ملادي، فمن باب �أوىل �أن يعمل من 
هو دونهم، فنبيناملسو هيلع هللا ىلص كان يرعى �لغنم على قر�ريط مبكة و نوح �سنع �سفينة، �أي كان جنار�: 
و �إدري����ض خياط���ا، وهكذ� جتد �لأنبياء مع �س���رف �لدعوة �لتي يقوم���ون بهاكانو� يعملون لكي 

يقتاتو� ويعي�سو�، قال �هللچ ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى    ى  ائ               ائ    ەئەئ  
وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  چ)�سب���اأ: 13(، يقول تعاىل ذكره: يعمل �جلن 
ل�سليمان ما ي�ساء من حماريب وهي جمع حمر�ب، و�ملحر�ب: مقدم كل م�سجد وبيت وم�سلى، 
وقول���ه: (متاثيل) يعني �أنهم يعملون له متاثي���ل من نحا�ض وزجاج، وقوله: (جفاٍن كاجلو�ب) 

�أي ينحتون له، و�جلابية: �حلو�ض �لذي يجبى فيه �ملاء)1(.

فاحلا�س���ل من هذ� �أهمية �لعمل وملء �لفر�غ، فاإن د�ود كان يعمل هذه �لأ�سياء بو��سطة 
�جلن، وميالأ فر�غهم، ولول ذلك ملالأه بغر هذه �لأعمال، و�هلل عز وجل �أمر �آل د�ود بال�سكر 

�أن �سخر لهم هذه �لأعمال.

وق���د �ر�سد �لقر�آن �مل�سل���م �إىل �أن ميالأ فر�غه بالعمل �لناف���ع و�لعبادة من خالل عر�ض 
�لنموذج وهو �لنبيملسو هيلع هللا ىلص و�أ�سحابه، يف ��ستغالل �أوقاتهم وعدم ت�سييعها، قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  

ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ)�ملزم���ل: 20( 

، فم���ن هذه �لأعمال قيام �لنبيملسو هيلع هللا ىلص و�سحابته ر�سي �هلل عنهم �لليل حتى �نتفخت �أقد�مهم، 
حتى نزل عليهم: (علم �أن لن حت�سوه)، �أي لن تطيقوه، فتاب عليكم بالعفو و�لتخفيف)2(.

وقد عر�ست �لآية �أعمال كان يفعلها �ل�سحابة �لكر�م، كال�سرب يف �لأر�ض طلبا للرزق، 
و�جلهاد يف �سبيل �هلل.

ث���م دعاهم �هلل �إىل �إقامة �ل�سالة، و�إيتاء �لزكاة و�لإنف���اق يف �سبيله، و�ل�ستغفار وهذه 

�لطري، جامع �لبيان 366-365/20.  )1(
�لبغوي، �لتف�سر: 170/5، م�سدر �سابق.  )2(
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�لآي���ة مفعمة بالعمل و�حلركة، وم���لء �لفر�غ بالعمل �ل�سالح، فبنّي �لق���ر�آن �ملنهج �ل�سوّي يف 
م���لء �لأوقات. و�مل�ستقرء لالأ�سب���اب �لجتماعية و�ثرها يف مكافحة �لره���اب يالحظ �أّن لها 
�مت���د�د�ت �جتماعية منطلقه���ا حماربة �لفرقة �لتي تف�سي �أىل �ل�س���ر�ع �لفكري ، و�ملذهبي 
و�ل�سع���ي �إىل �ل�س���الح بني �لأف���ر�د و�جلماعات لتمتني �لبن���اء �لجتماعي لالأم���ة . ذلك �أّن 
غياب �لعمل �ليجابّي للمجتمع من طاعة وعبادة يف�سي �إىل �نت�سار �سهوة �لنتقام ،و�لتدمر 
،و�لتكف���ر . فتمت���ني �لعالق���ات �لجتماعية ب���ني �لأفر�د يع�س���م �ملجتمع م���ن �لنزلقات يف 

�لإرهاب يف جتلياته �لجتماعية �ملتعددة.

المطلب الرابع : العالج القرآني لألسباب التربوية واألخالقية 

يتميز �لن�سان با�ستعد�ده �لفطري للتعلم، وهذ� ما ميز �هلل به �لإن�سان عن غره ولذلك 
جت���د �لآيات يف كت���اب �هلل حتاكي فطرة �لإن�سان فتدعوه للتاأم���ل و�لتفكر و�لتدبر، و�إن هناك 
�سعف���ًا عند كثر مم���ن يعنون بالرتبية و�لتعلي���م من موؤ�س�سات و�أف���ر�د يف �لرتكيز على جعل 
ن�سو�ض �لقر�آن حا�سرة يف �أذهان �ملتلقني، وكذلك �سرد بع�ض �لأحد�ث �لتاريخية �لتي فيها 

�لعرة، لأن �لأحد�ث تعيد نف�سها ولكن �لأ�سخا�ض يتغرون.
ولأن �هلل ه���و خالق �لإن�سان وهو �أعلم برتكيبته وخباياه �لعقلية و�لنف�سية جاءت �أ�ساليب 
�لرتبية يف �لقر�آن لت�سنع منه �إن�سانا �سويا خر�، ور�حت حترك يف كو�منه �مل�ساعر وت�ستخرج 

منه كل ما هو ح�سن.
فم���ن �ل�سعف مثال عدم ��ستخد�م �لن�سو�ض �لقر�آني���ة �ملنا�سبة يف �مل�ساقات �لتعليمية، 
ون�س���رب مث���ال على ذل���ك، ففي جان���ب �لتعليم �ملبا�س���ر كتعليم �أم���ور �لدين وغر����ض �لقيم 
و�لف�سائ���ل كقيمة �ل�س���دق ل بد من ��ستجالب �لآيات �لتي تتحدث عن هذه �لقيمة وتوظيفها 

يف �لأهد�ف �لتي نود حتقيقها.

قال تعاىل: (چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ) )�لتوبة: 119(

�أي ��سدق���و� و�لزمو� �ل�س���دق تكونو� مع �أهله وتنجو� من �ملهال���ك ويجعل لكم فرجا من 
�أموركم وخمرجا)1(.

�بن كثر، تف�سر �لقر�آن �لعظيم 230/4.  )1(
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فهذه �لآية حث من �هلل لعباده بالتز�م �ل�سدق، لأنه هو �ملنجي للعبد يف �لدنيا و�لآخرة، 
دق يه���دي �إىل �لّر، و�إّن �ل���ّر يهدي �إىل  ���دق، فاإّن �ل�سّ وق���د جاء يف �حلدي���ث »عليكم بال�سّ
دق حّتى يكتب عند �هلل �سّديًقا، و�إّياكم و�لكذب،  �جلّنة، وما يز�ل �لّرجل ي�سدق ويتحّرى �ل�سّ
ف���اإّن �لكذب يهدي �إىل �لفج���ور، و�إّن �لفجور يهدي �إىل �لّنار، وما يز�ل �لّرجل يكذب ويتحّرى 

�لكذب حّتى يكتب عند �هلل كّذ�ًبا«)1(.

و�مل�سل���م ماأمور بال�س���دق حتى و�إن ظن �أن �ل�سدق �سيوقع���ه يف �ملهالك �أو �حلرج، ولقد 
تعر����ض �لق���ر�آن له���ذ� �ملعنى من خالل هذه �لالآي���ة كما ح�سل مع �ل�سحاب���ي كعب بن مالك 
و�ساحبي���ه ر�سي �هلل عنهم حينما �سدقو� �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص يف تخلفهم عن �جلهاد، وكانت تبعات 
ذل���ك كبرة حيث قوطع���و� فال �أحد يكلمهم وفارقتهم زوجاتهم بن���اء على �أمر �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، 

ولك���ن ماذ� كانت عاقب���ة �ل�سدق، �إنها �لتوبة من �هلل قال تعاىل: ( چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  چ )�لتوب���ة: 118(.ق���ال كعب: و�هلل ما �أنعم �هلل 
عل���ي من نعمة قط بعد �أن هد�ين لالإ�س���الم �أعظم يف نف�سي من �سدقي ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أن ل 

�أكون كذبته)2(.

ق���ال تع���اىل: چ ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ) �لزمر: 33، 
ق���ال �لطري: ) و�لذي جاء بال�سدق و�سدق ب���ه( كل من دعا �إىل توحيد �هلل وت�سديق ر�سله 

و�لعمل مبا �بتعث به ر�سله من بني ر�سل �هلل و�أتباعه و�ملوؤمنون)3(.

ق���ال جماهد: �ملبلغ���ني �ملوؤدين عن �لر�سل)4(.وهن���ا �نظر �إىل و�س���ف �هلل لأنبيائه حيث 
ي�سفه���م بال�سادقني، وهذ� فيه �إعالء لهذه �لقيمة �لرتبوية و�لأخالقية، فاإن �ل�سدق يو�سف 
ب���ه �لأنبي���اء �لذين هم �أ�سرف خلق �هلل وبالتايل فاإن �مل�سلم حينما يكون �سادقًا، فاإنه يت�سف 
ب�سف���ة �لر�س���ل �لكر�م، ويف ه���ذه �لآية و�لآي���ة �لتي قبله���ا – وغرهما يف كت���اب �هلل- �لأثر 

م�سلم بن �حلجاج، �سحيح م�سلم ) 2607(.  )1(
�لطري، جامع �لبيان 556/14.  )2(
�لطري، جامع �لبيان291/21.  )3(

�بن كثر، تف�سر �لقر�آن �لعظيم383/6.  )4(
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�لو��س���ح يف �لرتبي���ة فتتجذر يف قل���ب �مل�سلم هذه �لقي���م، حيث يكون وقعها علي���ه �أعظم من 
�أي وع���ظ �أو درو�ض، وهك���ذ� �إذ� ��ستخدمنا �لن�سو�ض �لقرء�نية يف تعزي���ز ما ن�سبو� �إىل تعليمه 

لالأجي���ال، فاإنه ل�سك �سيزج جيل م�سل���ح بالعلم و�حلكمة.قال تع���اىل: چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ   چ )�لعنكبوت: 3-1(

ق���ال �لط���ري: معناه : �أظ���ن �لذين خرجو� يا حمم���د من �أ�سحابك م���ن �أذى �مل�سركني 
�إياه���م �أن نرتكه���م بغر �ختبار ول �بتالء �متحان، باأن قال���و� : �آمنا بك يا حممد ف�سّدقناك 
فيم���ا جئتن���ا به من عن���د �هلل، كال لنخترهم، ليتب���نّي �ل�سادق م���ن �لكاذب)1(.فهذ� �لن�ض 
�لقرء�ين �لرتب���وي و�لأخالقّي يبنّي �أن �سنة �هلل �ملا�سية يف �لبتالء و�لتمحي�ض، و�أن �لإميان 
دع���وى ي�سدقه���ا �لعمل و�ل�سر، وهو �سنة، فق���د �بتلي من قبلنا ف�سرو� عل���ى ما �أوذو� وما 
�أ�سابه���م �لوه���ن و�ل�سعف، وقد جاء يف �حلدي���ث: »قدكان من قبلكم يوؤخ���ذ �لّرجل فيم�سط 
باأم�س���اط �حلدي���د م���ا دون حلمه وعظم���ه فما ي�سّد ذلك ع���ن دينه، و�هلل ليتّم���ّن هذ� �لأمر 
حّت���ى ي�س���ر �لّر�كب من �سنعاء �إىل ح�سرموت ل يخ���اف �إّل �هلل �أو �لّذئب على غنمه ولكّنكم 

ت�ستعجلون«)2(.

وبذل���ك يعل���م �ملتدبر للقر�آن حينما مير به���ذه �لن�سو�ض �سنة �لبت���الء، و�أن �لبتالء مل 
ي�سل���م منه �لأنبي���اء حتى قال �هلل تع���اىل: (چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   

ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ ) )�لبقرة: 214( وبذلك يذعن وي�سر.

ومن �لأمور �لتي عاجلتها �لآيات يف �جلانب �لرتبوي و�لأخالقّي : غياب �لقدوة و�لأ�سوة، 
فم���ن طبيع���ة �لإن�سان �أنه يحب �أن تكون ل���ه قدوة و�أ�سوة يحاكيه يف �أفعال���ه وت�سرفاته، و�إمنا 
يك���ون �لقدوة متميزً� يف جو�نب من حيات���ه و�أعماله، و�لقرء�ن رّكز على هذ� �جلانب و�حتفى 
ب���ه، و�أبرز قدو�ت و�أ�س���و�ت يتبعون قدو�ت خر، وعلى ر�أ�سهم �سي���د �لأنام حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فقال 

�لطري، جامع �لبيان 7/19.  )1(
�لط���ر�ين، �أبو �لقا�سم �سليمان بن �أحمد بن �أي���وب )ت: 360ه�(، �ملعجم �لكبر حمدي بن عبد �ملجيد �ل�سلفي،   )2(

مكتبة �بن تيمية – �لقاهرة، ط2. حديث رقم )3638(.
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وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          جئ    في���ه: ( چ 
چ )�لأحز�ب: 21(.

ه���ذه �لآي���ة �لكرمية �أ�سل كب���ر يف �لتاأ�سي بر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يف �أقو�ل���ه و�أفعاله و�أحو�له، 
ولهذ� �أمر �لنا�ض بالتاأ�سي بالنبي)1(.

ويف ه���ذ� �ل�سياق قال �لطري: ذكره لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص: و�إنك يا حممد لعلى �أدب عظيم، وذلك 
�أدب �لقرء�ن �لذي �أّدبه �هلل به، وهو �لإ�سالم و�سر�ئعه)2(.

لق���د حازملسو هيلع هللا ىلص به���ذ� �لو�سف على �سه���ادة رب �لعاملني باأنه ملسو هيلع هللا ىلص قد جم���ع �لأخالق كلها، 
ففي���ه م���ن �لأدب و�لرحمة و�لإح�سان م���ا يفوقه �لو�سف، ويعجز عن و�سف���ه �لل�سان، ويف�سره 
ق���ول عائ�س���ة ر�سي �هلل عنه���ا : : كان خلقه �لقر�آن")3(. ومعنى ذل���ك ير�سى لر�ساه وي�سخط 
ل�سخط���ه، فاإذ� �تخذه �ملتدبر لالآي���ات �أ�سوة وقدوة، ونظر يف �سرته، ور�أى من �سلوكه �لقومي، 
نظر يف حياته يف بيته ومعاملته لأولده و�أزو�جه، ومعاملته لأ�سحابه، ومعاملته لأعد�ئه، حني 

ذلك ل ميلك �إل �لتباع و�لإعظام و�لإجالل و�لتوقر ل�سخ�سه.
ويف �إبر�ز هذه �لآيات حتفيز لإبر�ز �لأ�سو�ت و�لقدو�ت، لكن لبد �أن تكون على درجة من 

�مل�سد�قية ومطابقة �لعمل للقول، و�إل فاإنها ل تكون قدوة.
ومن �لأمور �لتي عاجلتها �لآيات يف �جلانب �لرتبوي: تقاع�ض �لآباء و�ملربني، و�نهماكهم 
يف م�ساغ���ل �حلي���اة عن �لرتبية، وبالت���ايل غياب �لرتبي���ة �لقومية، فلي�ض هن���اك تو��سل بني 
�ملرّب���ي و�ملرّبى، فكيف �سيكون �لتاأثر، و�لرتبي���ة ل تكون بالإر�ساد �ملبا�سر وبالوعظ و�لتوجيه 
و�لن�سيح���ة فح�س���ب، ب���ل تكون كذل���ك ب�سلوك �ملرب���ي، لأنه حم���ّط نظر �ملرّب���ى، ياأخذ عنه، 

ويحاكيه يف �سلوكياته.

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ   چ  تع���اىل:  ق���ال 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  

�بن كثر، تف�سر �لقر�آن �لعظيم 391/6.  )1(
�لطري، جامع �لبيان 23/ 528.  )2(

�أحمد بن حنبل، �مل�سند )25813(.  )3(



1224

د. اإ�صماعيل طاهر حممد عزاماملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې                 ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    

ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب  ىب  يب  جت   

حت  خت  متىت  يت      جث        مث  ىث  يث    حج   چ )لقم���ان: 13 – 19(، ق���ال �ب���ن كثر: 

وقد ذكره �هلل باأح�سن �لذكر، فاإنه �آتاه �حلكمة، وهو يو�سي ولده �لذي هو �أ�سفق �لنا�ض عليه 
و�أحبهم �إىل �ليه، فهو حقيق �أن مينحه �أف�سل ما يعرف، ولهذ� �أو�ساه �أوًل باأن يعبد �هلل وحده 

ول ي�سرك به �سيئًا)1(.

�نظر �إىل �لدور �لر�ئع �لذي يقوم به �لأب يف تربيته ولده، يعر�ض �لقر�آن هذ� �مل�سهد يف 
روعة وجمال، وبد�أ لقمان بقوله لبنه: يا بنّي، ويف هذه �للفظة من �لدفء و�حلنان و�لرحمة، 
وقدمه���ا بني ي���دي �ملوعظة لتكون �أوق���ع يف �لقلب، فما خ���رج من �لقلب وق���ع يف �لقلب، ور�ح 
ي�ستق�س���ي له �ملو�ع���ظ و�لتوجيهات بحكمة مع بيان �لنتائج، وكان���ت �لو�سية �لأوىل وهي دّرة 
�لو�سايا حتذيره من �ل�سرك �أو �لوقوع فيه، ثم بنّي له ماآل �ل�سرك �أنه ظلم، و�أي ظلم، �إنه ظلم 

للنف�ض عظيم، وتكفي كلمة "عظيم" ليدرك �لولد خطورتها.

ثم كانت �لو�سية �لثانية باأن قرن �لو�سّية بالو�لدين بعبادة �هلل وعدم �لإ�سر�ك به، وهذ� 
في���ه حتريك �مل�ساع���ر و�لتدبر و�لتاأمل لهذ� �لربط، ثم بنّي له مل���اذ� هذه �لو�سية بالو�لدين ( 
ويف ه���ذ� �أي�سًا بيان لل�سبب، �أي �أن �سبب هذه �لو�سي���ة للدور �لعظيم �لذي يقوم به �لو�لد�ن، 

وخ�سو�سًا �لأم، من حمل وما يتبع ذلك من �أمل و�إر�ساع وف�سال.

ث���م تت���و�ىل �لو�سايا �لنافعة ب�سيء م���ن �لتنوع، تارة ببيان عظم���ة �هلل وقدرته  �إىل �أمره 
باإقام���ة �ل�سالة و�لأمر باملع���روف و�لنهي عن �ملنكر، وهذ� �إيقاظ ح����ضّ �لإميان فيه بالتز�م 
�أو�مر �هلل، ثم �إن هذه �لأمور: �ل�سالة و�لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، حتتاج �إىل �سر.

�بن كثر، تف�سر �لقر�آن �لعظيم 336/6، م�سدر �سابق.  )1(
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ث���م تنمية �جلانب �لأخالق���ي وتعزيزه، بعدم �لتكّر على �لنا����ض، و�إر�ساده بالو�سطية يف 
�مل�سي، لي�ض م�سيًا بطيئًا ول �سريعًا، وخف�ض �ل�سوت، وت�سبيهه باحلمر، �أي �ل�سوت، يقت�سي 

غاية �لذّم، ويف هذ� �حلو�ر نلحظ دور �لآباء يف �إر�ساد �أبنائهم.

ق���ال �لط���ري: هذ� نعت م���ن �هلل تعاىل ذكره نعت �س���ال به كافر وبو�لدي���ه عاق، وهما 
جمته���د�ن يف ن�سيحته ودعائ���ه �إىل �هلل، فال يزيده دعاوؤهما �إىل �حل���ق، ون�سيحتهما له �إل 

عتو� ومترد� على �هلل، ومتاديا يف جهله)1(.

ويف هذه �لآية بيان دور �لو�لدين يف �لتوجيه و�لإر�ساد وتو�سيح �مل�سائل، ويالحظ هذ� من 
خ���الل �ملح���اورة بني هذ� �لولد �لعاق وو�لديه، حيث �إن �لو�لدين يجتهد�ن يف �إقر�ر م�ساألة هو 
ينفيها وهي م�ساألة �لبعث، ومع ذلك فهما يف غاية �ل�سفقة على ولدهما يقولن: )ويلك �آمن( 

�أي: �سدق بوعد �هلل، و�أقر بالبعث وهو م�سر على �لإنكار.

و�إن كانت �لنتيجة �سلبية �إل �أن �لو�لدين قاما مبا يتوجب عليهما من �لن�سيحة و�لإر�ساد، 
و�لفائ���دة �لقر�آنية هنا �إذ� كان �لق���ر�آن يقر حماورة و�إر�ساد �لولد �مللحد، فكيف مبن هو دون 
ذل���ك كم���ن يرتكب بع�ض �ملعا�س���ي، �أو �ل�سلوكي���ات �خلاطئة، ف���اإن بع�ض �لآب���اء يياأ�سون من 
�أولده���م، فيجب �أن ل يتوقف �لو�لد�ن عن دورهم���ا �ملهم و�خلطر يف �لرتبية و�لإر�ساد. ومن 
منطل���ق �لأ�سباب �لرتبوي���ة و�لأخالقية نالحظ �أن مقارعة �لره���اب ومكافحته متر عر قيم 
���دق ، وح�سن �خللق، وب���ر �لو�لدين ؛ ذلك �أّن �لتوجي���ه �لأ�سرّي ركن مكني يف  �خالقّي���ة كال�سّ
الة و�جلماع���ات �ملنحرفة . ول �سك �أّن خروج بع�ض �لأبناء عن  حماي���ة �لأبناء من �لفرق �ل�سّ
�لط���ار �لأ�سرّي و�للتحاق باجلماعات �لرهابية م�س���دره غياب �لّتوجيه �لخالقّي و�لرتبوّي 
�لقومي؛فالأ�س���رة �مل�سلم���ة �لّر��سدة نو�ة �ساحلة جليٍل فا�سٍل ين���اأى بنف�سه عن �سهوة �لنتقام 

و�لتدمر  و�لتفجر و�لعتد�ء على حرمات �لنا�ض 

�لطري، جامع �لبيان117/22، م�سدر �سابق.  )1(
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الخاتمة

بن���اًء عل���ى ما تق���دم من تعري���ف �لإره���اب يف �للغ���ة و �لتعريف���ات �ملعا�س���رة لالإرهاب  
ومفهومه���ا يف �لق���ر�آن و�أقو�ل �ملف�سري���ن فاإنه يتبنّي لنا مب���ا ل يدع جماًل لل�س���ك ، باأن لفظة 
"�لإرهاب" �لتي يق�سدها �لقر�آن ل تتعار�ض مع �لو�سطية، ول ت�ساّد بينهما، فاأمة �لإ�سالم 
�أم���ة �لو�سط، و�مل�سلمون ماأمورون بالعتد�ل وع���دم �لغلو، و�أما �لإرهاب �لو�رد يف �لقر�آن فهو 
م���ن �أجل منع �لعدو�ن و�لظلم، وحلماية �أمة �لإ�س���الم �لتي �أمرت بالتز�م �حلق و�لعدل، ولأن 
�ل�ستعد�د للحرب و�جلاهزية لها يثني �لأعد�ء عن �حلرب ومينع وقوعها، فالقوة �لتي يعدها 
�مل�سلم���ون  هي من �أج���ل ردع و زجر من ت�سّول له���م �أنف�سهم مقاتلة �مل�سلم���ني، وتعطيل دعوة 
�لإ�س���الم عن �لنت�س���ار و�إي�سالها �إىل �لعامل، فف���ي هذه �لقوة �ملعّدة �سد ب���اب �ملفا�سد �لذي 
ق���د يفتح على �مل�سلم���ني، و�أما �لإرهاب �لذي خارج �ل�سياق �لق���ر�آين، و�لذي ذكرنا طرفًا من 
تعريفات بع�ض �لهيئات و�ل�سعوب له، وهو �لذي يحمل طابع �لرعب و�خلوف و�لقلق و�لتهديد، 
لتحقي���ق �أه���د�ف �سيا�سية �أو غ���ر �سيا�سية، �سو�ء من �لأفر�د �أو �جلماع���ات، فاإن �لإ�سالم ل 
يحا�سب على فعل���ه، لأن دين �لإ�سالم  يق���ره ول يحتف���ي به، بل ويعّد م���ن ميار�سه ظ���امٌل متعدٍّ

قائم على �لع���دل، و�هلل قال:چ چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ ، و�لع���دل ع���ام �سامل جلميع 
�لب�سر حتى للمخالفني يف �لعقيدة.  و�حلا�سل من هذه �ملقاربة �أّن ظاهرة �لرهاب �آفة عاملية 
ل �إليها يف هذ� �لبحث ما  �متدت �آثامها �إىل �ملجتمع �لن�سايّن . ولعّل من �أقرب �لّنتائج �ملتو�سّ

ياأتي بيانه :

تباين���ت �آر�ء �لعلماء يف حتديد �لبنية �ل�سطالحّية لالرهاب ، فاملفهوم �لقر�آيّن يختلف 
�ختالفًا جذرّيًا عن �ملفهوم �لغربّي لظاهرة �لرهاب و��سبابها وم�سبباتها .

ينك���ر �ل�س���رع �ل�سالمي �لعنف و�لقوة و�لتدم���ر لبلوغ �هد�ف �سيا�سي���ٍة �أو �جتماعّيٍة �أو 
�قت�سادّيٍة ، بينما يرى �لّدفاع عن �لّنف�ض و�جبًا �سرعّيًا ومطلبًا �خالقيًا .
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هن���اك �جم���اع يف كل �ل�ّسر�ئ���ع �ل�سماوية على نب���ذ �لعنف و�لرهاب مهم���ا كان م�سدره 
و�أ�سبابه .

لالرهاب ��س���كال �سّتى وجتليات خمتلفة حيث عالج �لقر�آن �لكرمي هذه �لّظاهرة �ملقيتة 
من منطلقاٍت �خالقّيٍة ، وفكرّيٍة ، وتربوّيٍة ، و�جتماعّيٍة.

�لّتن�س���اأة �لأ�سرّية �لّر�سيدة عن�سر مركزّي يف غر�ض قيم �ملو�طنة و�حرت�م �لآخر و�لّذود 
عن �لقيم �لن�سانية �مل�سرتكة .

�لو�سطّي���ة و�لعت���د�ل يف �لتدّين كفيٌل بتجفي���ف منابع �لرهاب بينم���ا �لتدّين �ملغ�سو�ض 
و�سوء فهم �ل�ّسرع هو �ملدخل �لّطبيعي لالرهاب .
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قائمة المصادر والمراجع

�إبر�هي���م م�سطفى، و�أحمد �لزيات، وحامد عبد �لقادر، وحممد �لنجار )جممع �للغة . 1
�لعربية بالقاهرة( �ملعجم �لو�سيط، د�ر �لدعوة . د . ت  

�بن كث���ر، �أبو �لفد�ء �إ�سماعيل بن عمر �لقر�سي �لب�سري ثم �لدم�سقي )ت: 774ه�( . 2
تف�س���ر �لقر�آن �لعظي���م، حتقيق: حممد ح�س���ني �سم�ض �لدين، د�ر �لكت���ب �لعلمية – 

بروت، ط1، 1419ه

�بن منظور، حممد بن مكرم بن علي، جمال �لدين �لأن�ساري �لرويفعى �لإفريقى )ت: . 3
711ه�(، ل�سان �لعرب، د�ر �سادر – بروت، ط3، 1414ه.

�أحم���د خمتار عبد �حلميد عمر )ت: 1424ه�(، معج���م �للغة �لعربية �ملعا�سرة، عامل . 4
�لكتب، ط1، 1429ه� - 2008م.

�أكادميية نايف للعلوم �لأمنية 1419ه� / 1999 م . �أبحاث �لندوة �لعلمية حول ت�سريعات . 5
�لإره���اب . د / حمم���د موؤن�ض حم���ب �لدين يف بحثه : �لإرهاب عل���ى �مل�ستوى �لإقليمي 
"�ل�سرت�تيجيات �لأمنية" . �لعنف و�إد�رة �ل�سر�ع �ل�سيا�سي يف �لفكر �لإ�سالمي ط 
�ملعهد �لعاملي للفكر ، د / عبد �حلميد �أحمد �أبو �سليمان . ح�ساد �لإرهاب د / نا�سر 

بن م�سفر �لزهر�ين مكتبة �لعبيكان بالريا�ض.

�آل ر�س���ود، عبد �هلل بن �سعد، ظاهرة �لنحر�ف �لجتماعي يف �ملجتمعات �لإ�سالمية، . 6
جمل���ة جامعة �لإمام حمم���د بن �سعود �لإ�سالمية )1422ه�( ع���دد 36. بيومي، جالل 
حممد �سليمان، �لتطرف وعالقت���ه مب�ستوى �لن�سج �لنف�سي �لجتماعي لدى �ل�سباب، 
)ر�سال���ة دكتور�ه( كلية �لرتبية، جامعة �لأزهر – �لقاهرة. جملة �لأمن عدد )2( د / 
�أحمد جالل عز �لدين )جمادى �لآخرة 1411ه( بحث �لإرهاب و�سائله و�أ�سبابه. جملة 
�لدع���وة عدد1895 �خلام�ض من ربيع �لآخر 1424 / 5 يونيو 2003م . ذياب �لبد�ينة، 

�لأ�سرة وم�سكالت �لأبناء، د�ر �ل�سروق – عمان/ �لأردن )2005م(.
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�لبخ���اري، حمم���د ب���ن �إ�سماعي���ل �أبو عب���د�هلل �جلعف���ي )ت: 256(، �جلام���ع �مل�سند . 7
�ل�سحيح �ملخت�سر من �أمور ر�سول �هللملسو هيلع هللا ىلص و�سننه و�أيامه )�سحيح �لبخاري(، حتقيق 
جمموعة م���ن �ملحققني باإ�س���ر�ف �سعيب �لأرنوؤوط وع���ادل مر�سد، موؤ�س�س���ة �لر�سالة 

�لعاملية - دم�سق، ط1 )1432ه�، 2011م(.

�لرعي، وفاء حممد، دور �جلامعة يف مو�جهة �لتطرف �لفكري، د�ر �ملعرفة �جلامعية . 8
– �لإ�سكندري���ة ط1 )2002م(. �حلارث���ي، قبا�ض و�س���ل �هلل، دور �ملدر�سة �لثانوية يف 
حتقي���ق منهج �لو�سطي���ة �لفكرية لطالبها من وجهة نظر �لق���ادة �لرتبويني يف منطقة 
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م�ساركة يف املح�ر ال�ساد�ص: 
))ت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج م�سكالت التعلُّم والتعليم((

يف بند: 
))ت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج �سعف خمرجات 

امل�ؤ�س�سات التعليمية((

يقدمها

محمود أحمد العسكري
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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سوله �ل�سادق �لأمني، وعلى �آله و�سحبه 
�أجمعني، �أما بعد:-

فه���ذ� بحث���ي �ل���ذي �أ�سارك ب���ه يف هذ� �ملوؤمت���ر، �أعر�ض في���ه بع�ض �لروؤى ع���ن توظيف 
�لدر��سات �لقر�آنية يف عالج م�سكلة �سعف خمرجات �ملوؤ�س�سات �لتعليمية.

موؤ�س�ساتنا �لتعليمية: هي مد�ر�ض �أو معاهد �أو جامعات، مباٍن ذ�ُت تف�سيٍل �إن�سائيٍّ معني، 
ج، وللتقومي و�لمتحان، و�لرتقية. لها جد�ول زمنية، ومقرر�ت، و�أنظمة لاللتحاق و�لتخرُّ

و�لغر����ض �لذي من �أجله ق���د �أن�سئت هذه �ملوؤ�س�سات وو�سعت لها هذه �لنظم: هو �لتنمية 
ُل �لفرد ليكون �أكرث نفًعا لنف�سه وللمجتمع. ًة ُتوؤَهِّ �لب�سرية تنميًة علميَّ

�إذ� فامْلُْخرج �لأ�سا�سي و�ملق�سود بالذ�ت من هذه �ملوؤ�س�سات هو )�لفرد �ملتعلم(، وقيا�ض 
يج( وتقومي حاله �لذي هو عليه قوة و�سعًفا. َفَعاِلَيِة هذه �ملوؤ�س�سات يكون بقيا�ض هذ� )�خلرِّ

=====

ٍة، ويف �سبيل �لتح�سني ل ُبدَّ من  �إن موؤ�س�ساتن���ا �لتعليمي���ة حتتاج �إىل �لتح�سني يف نو�ٍح ِعدَّ
جمه���ود�ٍت متعددة �لجتاه���ات، ولكننا يف هذ� �لبحث نق�سر �لنظ���ر على ز�وية معينة؛ وهي 

توظيف �لدر��سات �لقر�آنية يف َدْعمها، فلن يتاأتى لنا �لبحث خارَج هذ� �لإطار �لآن.

=====

َبْي���َد �أين �أِجُد ِلَز�ًما عليَّ �أن �أتكلم باإيج���اٍز عن �أبعاد �مل�سكلة يف جماليها وعو�ملها، فهذه 
مقدمة �إ�سافية، �سحيٌح �أنها خارجٌة عن �ملو�سوع �لأ�سلي للبحث، ولكنها مقدمة مهمة نحتاج 

�إىل تقريرها و�لعرت�ف بها بدًء�، كما �أنها �ستعطينا �قتناًعا �أكرث باحللول �ملقرتحة.

=====

نر�سد �أبعاد م�سكلة )�سعف �خلريج( من ثالث نو�ٍح:



يج( من �لناحية �ملعرفية. �سعف )�خلرِّ
و�سعفه من �لناحية �ملهارية.

و�سعفه من �لناحية �لأخالقية.

=====

ونبد�أ يف تف�سر �ل�سعف من �لناحية �ملعرفية من وجوه �أربعة:

عدم تراكمية املعرفة.
ا،  �لو�س���ع �ل�سحيح للمعرفة �أن تكون تر�كمية، مبعنى: �أن تتالحق �ملعلومات، وتتز�يد كمًّ
 ، ا ب�سفٍّ ���ق كيًفا، فيفرت�ض لد�ر����ض علم �لفقه مثاًل: �أن ترت�كم معلومات���ه �لفقهية �سفًّ وتتعمَّ
ف���ال تك���ون �ملعلومات �لالحقة نا�سخ���ًة لل�سابقة، ل من جهة ��ستظهاره���ا حفًظا، ول من جهة 
َة  يجي موؤ�س�ساتن���ا �لتعليمي���ة ل تر�ُكميَّ ��ستيعابه���ا فهًم���ا، ولالأ�سى و�لأ�س���ف: فاإننا جن���د ِخرِّ
َتَحُن فيه، ثم  ى َق���ْدًر� من �ملعرفة يف �ل�س���ف �لأول �ملتو�س���ط، ومُيْ للمعرف���ة عنده���م، �إنه يتلقَّ
يه جانًبا، وياأخذ يف �ل�سف �لثاين َقْدًر� ثانًيا، ويف �ل�سف �لثالث َقْدًر� ثالًثا، ثم يخرج من  ُيَنحِّ

�ملرحلة �ملتو�سطة خايَل �لوفا�ض، بادَي �لإنفا�ض!.

وعندم���ا ننظر �إىل �ملنهج �ملدر�سي يف تر�ثن���ا �لعلمي جند �أن حتقيق هذه �لرت�كمية كان 
ًل، ثم �ل�سرح،  هدًف���ا و��سًحا ل يحتمل �لنقا�ض، بدًء� من و�سع �لكتاب �ملقرر، فيدر�ض �ملنت �أوَّ
�حلا�سي���ة، ثم �لتعليق و�لتقرير، رباِعيٌَّة حمرتمة �لتتابع، ورمبا تعددت �ل�سروح، فيكون هناك 
�س���رح وجي���ز حلل �لألفاظ، ثم �سرح و�سي���ط يت�سمن دلئل �مل�سائل، ثم �س���رح ب�سيط يت�سمن 

�ملناق�سات و�ملقارنات و�لإ�سافات.

عدم تكاملية املعرفة.
ُل  ًة، مبعنى: �أن ترت�بط �ملعلومات، وت�سكِّ ���ا �أن تكون تكامليَّ �لو�س���ع �ل�سحيح للمعرفة �أي�سً
ن�سيًج���ا و�ح���ًد� متفاعاًل، لأن �حلياة لي�س���ت �أجز�ء منف�سلة، و�لعلم -وه���و �نعكا�ض للحياة- 
كذلك لي�ض �أجز�ء منف�سلة ي�ستقل بع�سها عن بع�ٍض، ومتايز �لعلوم عن بع�سها هو يف حقيقة 
�لأم���ر متييز لغر�ض �لتعل���م �ملدر�سي ل �أكرث، وقد جند �خلريج من موؤ�س�ساتنا �لتعليمية تبقى 
معارفه ِقَطًعا مبعرثة، لقد در�ض �لنحو مثاًل و�لبالغة، ولكنه يفتقد �لرت�بط بينهما، ل يعرف 
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كي���ف يح�س���ن توظيفهما مًعا لإن�ساء ن����ض �أو لقر�ءته ق���ر�ءة نقدية، وقد در����ض �أ�سول �لفقه 
وم�سطل���ح �حلدي���ث و�لقو�عد �لفقهية، ولكن���ه كذلك يفتقد �لرت�بط بينهم���ا، ل يعرف كيف 
يح�س���ن توظيفه���ا مًع���ا يف ممار�سة �جتهادية فقهي���ة �أو يف حتليل وتدليل فت���وى ما، لقد در�ض 
�لفيزي���اء و�لكيمياء و�لأحي���اء، ولكنه ل يعرف كيف �أن هذه �لعلوم �لثالث���ة تتناوله هو ككائٍن 

حيٍّ وتدر�ض وظائفه وظو�هره كُكلٍّ جمموٍع.

ق�س�ر املعرفة.
�ملعرف���ة �لقا�س���رة ل تفي���د �لإن�سان فائدًة تذكر، ب���ل رمبا يكون �جلهل خ���ًر� منها؛ لأن 
ًز� من عقل  حت�سيله���ا �َسَغ���َل ُجْزًء� من وق���ت �لإن�سان وجه���ده، ولأن �ملح�سول منها �سغ���ل َحيِّ
�لإن�س���ان، ومع ذلك فهي ل تق���دم فائدة له توؤ�زي هذه �لتكالي���ف، �إين �أعني بق�سور �ملعرفة: 
، فقد يدر�ض �لطالب مثاًل علم �لتجويد  ٍ �أل يح�س���ل �لطالب �ملعلومات �لكافي���ة يف جماٍل معنيَّ
در��س���ة قا�سرًة، فيدر�ض مباحث جتويد �لألف���اظ، ول يدر�ض مباحث جتويد �ملعاين -كالوقف 
ٍ �إل �أنها مل ت�سل  و�لبتد�ء ومقامات �لأد�ء-، وقد يدر�ض معلومات كافية و�فية يف جماٍل معنيَّ
ٍة مبهار�ٍت َن�ِسَطٍة، كاأن  يف عقل���ه �إىل مرحلة م���ن �لن�سج و�لتبلور تتحول معها �إىل ملكٍة م�ستِقرَّ
يدر�ض �لريا�سيات مثاًل در��سة جافة من دون �أن يكون له حقل جتريبي يف مر�جعة حما�سبية 
�أو ت�سمي���م هند�س���ي مثاًل، وتبق���ى �لفجوة قائمة عنده ب���ني �ملعرفة �لقا�س���رة و�لإجناز غر 

�ملتاأتي منها.

ع�س�ائية املعرفة.
َبًة يف ذهن �لد�ر�ض َوْفَق نظاٍم و��سٍح  تِّ نعني ب�)ع�سو�ئية �ملعرفة(: �أل تكون �ملعلومات ُمرَتَ
يع���رف �أ�سوله وفروع���ه، وكلياته وجزئياته، بل تك���ون �لعالقات بينها مبهم���ًة �أو جمهولًة، ول 
يربط بينها يف ذهن هذ� �لد�ر�ض �إل �أنه كان يدر�سها يف مادة )كذ�(، فال يعرف ما هي حدود 
هذ� �لعلم، ول ما هي �أع�ساوؤه �لكرى، ومفا�سله �لعظمى، ول ما هي �ُسَعبه �لأ�سغر، وف�سوله 

�لأدنى، بل ج�سد �لعلم بني يديه ممزق �لأو�سال، فحريٌّ به �أن يكون ميًتا �أو يكاد.

رة(، لها يف ذهن �لد�ر�ض هيكٌل عظميٌّ  و�إمن���ا �لو�سع �ل�سحيح للمعرفة �أن تكون )ُم�َسجَّ
وجهاز ع�سبيٌّ بالغ �لو�سوح، �إن كل علم من �لعلوم هو جمموعة حمدودة معدودة من �لت�سور�ت 
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و�لت�سديقات، �أي: م���ن �مل�سطلحات و�لتعاريف، ومن �لقو�عد -تلك �لق�سايا �لكلية-، وهذه 
نٍة، وق���د ت�ستمل بع�ض  �لقو�ع���د تنق�س���م �إىل جمموعاٍت حم�سورٍة وف���ق عالقاٍت منطقيَّة معيَّ
ْمنها، وهذ� �لأمر كذلك حمكوٌم بعالقاٍت منطقية  �لق�ساي���ا �لكرى على ق�سايا �سغرى يف �سِ
نٍة، هذه هي طبيعة �لعلوم، وكذلك ينبغي �أن تكون ببنائيتها هذه و��سحًة ومغروزًة يف ذهن  معيَّ
�لد�ر�ض، فهو يعرف �أبو�ب كل علم، وف�سوله، وم�سائله، يعرف عددها، ويعرف وجه �نح�سار 
ا، ويعرف ما �لأ�سيل وما �لدخيل  هذ� �لعلم فيها، ويعرف وجوه ت�سابكها و��ستتباع بع�سها بع�سً
م���ن �لق�سايا، وم���ا هو من �ملقدم���ات �أو �للو�حق �خلارجة عن مو�سوع���ه �لأ�سا�سي، كل ذلك 

ًة ت�سبق معرفته بق�سايا ذلك �لعلم تف�سياًل. ينبغي �أن يعرفه معرفًة تامَّ

ولق���د كان هذ� �لأم���ر حملَّ �عتناٍء عن���د علمائنا على �لدو�م، يعتن���ون بتو�سيح عالقات 
ِلع  �لعل���وم ببع�سها، ويعتن���ون بتو�سيح عالقات �أجز�ء كل علم يف خا�سة نف�س���ه، ويكفي �أن َتطَّ

العًة �سريعًة على مقدمة )ك�سف �لظنون( حلاّجي خليفة لتقف على �سيٍء من ذلك. �طِّ

���ا لأد�ء هذه  ي�سً ���ًة قد و�سع���ًت ِخ�سِّ ���ا: �أن جند منظوم���اٍت علميَّ ب���ل من �لطري���ف �أي�سً
ود(  )�لفهر�س���ة(، كاأرجوزة )�سر�ع �لفلك �مل�سح���ون( ملحمد �سامل �ل�سنقيطي؛ �ل�سهر ب�)عدُّ
-رحمه �هلل-، �لتي َفْهَر�َض فيها كتاب )تب�سرة �حلكام( للقا�سي �بن فرحون �ملالكي -رحمه 

�هلل-.

=====

�أنتقل �لآن �إىل �لكالم عن �سعف �خلريج من �لناحية �ملهارية، و�أعني )�لناحية �ملهارية 
ُل  ثِّ �لعام���ة( ل )�خلا�س���ة(، فكل عل���م على ِحَدٍة ينبغ���ي �أن ت�ستتبعه ن���و�ٍح مهاريٌة خا�س���ٌة مُتَ
�لتطبيق �لعمليَّ له، ولكني لن �أطيل بذكر ذلك فهو معروف، معروف �أن د�ر�ض �لنحو ل بد �أن 
ميتلك مهارة �لإعر�ب، ود�ر�ض �لبالغة ل بد �أن ميتلك مهارة �لنقد �لأدبي، ود�ر�ض م�سطلح 
�حلدي���ث ل ب���د �أن ميتلك مهارة �لتخري���ج، وهكذ�، فهذ� معروف، ويتعلق مب���ا تكلمنا عنه يف 
فق���رة )ق�س���ور �ملعرفة(، و�إمنا �أ�سر هنا �إىل بع�ض �ملهار�ت �لعامة �لتي ينبغي �أن يحظى بها 
هم على �ل�سو�ء، ول تخت�ض بفريق  د�ر�س���و �لعلوم كاأث���ٍر حميٍد لدر��ساتهم تلك، وينبغي �أن تعمَّ
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ع���ن فريق، و�إذ� نظرنا �إىل خريجي موؤ�س�ساتنا �لتعليمي���ة فاإننا قد جند لديهم �سعًفا يف هذ� 
�جلانب، و�أنا �أف�سره هنا من وجوه خم�سة:

=====

عدم القدرة على البحث العلمي املنظم.
�لعل���وم باأ�سره���ا ت�سرتك يف مناه���ج �لبحث �لعلم���ّي، �لبحث �لعلمّي ل���ه مناهج، مناهج 
يف تو�سي���ف �لظو�هر، وفر�ض �لفرو����ض، وجمع �لأدلة، و�ختبارها، وعر����ض �لنتائج، وتوثيق 
�ملعلوم���ات، وترتيب �مل�سادر، وغر ذلك م���ن �أدو�ت �لبحث �لعلمي وعملّياته، و�ملعرفة �حلقة 
ا �أن يكت�سبها: هي تلك �ملعرفة �لتي يكت�سبها من خالل �لبحث  �ملثالية �لتي ميكن لد�ر�ِض ِعْلٍم مَّ
و�لتجريب و�لكت�ساف، و�ملفرت�ض يف �لو�سط �لتعليمي �ل�سحي: �أن ميتلك �لد�ر�ض هذه �لقدرة 
على �لبحث �لعلمّي، �سو�ٌء �أكان يدر�ض علًما و�حًد� �أو �أكرث، لأن �متالكه �ل�سحيح لهذه �لقدرة 
ة، �إذ� �أح�َسَنها يف علٍم �أح�َسَنها يف �سائر �لعلوم. يعني �متالكه لها يف �أيِّ ِعْلٍم، فهي مهارٌة عامَّ

�لأم���ر �جلدي���ر بالأهمي���ة هن���ا: هو �أن حت�سي���ل هذه �لقدرة ل���ن يتاأتى م���ن خالل مادة 
)�ملكتب���ة و�لبح���ث( �أو مادة )مناه���ج �لبحث( �لتي تدر����ض يف �ملرحلة �لثانوي���ة �أو �جلامعية 
اَغ  �أو يف �لدر��س���ات �لعلي���ا، �أو دور�ت )حتقي���ق �ل���رت�ث( وما �أ�سبه ذلك، �لفكرة ه���ي �أن ُت�سَ
مُة للطالب �بتد�ًء على �أ�سا�ض هذ� �لتحفيز للبحث �لعلمي، بدًء� من �إعد�د �ملقرر  �ملعرفة �مْلَُقدَّ
ية مع طالبه، كل ذلك ينبغي �أن يو�سع وينّظم  �ملدر�س���ي، ومروًر� ب�سرح �ملعلِّم و�أن�سطته �ل�سفِّ

على �أ�سا�ٍض حتفيزيٍّ للبحث �لعلمّي.

َل ما نعر�س���ه للطالب هو  ولن�س���رب مث���اًل: يف تدري�ض عل���م )�لعقيدة( مث���اًل، ِلَيُك���ن �أوَّ
ئة للت�سور�ت �لفا�س���دة، ماذ� لو مل يكن  �مل�س���كالت �لنا�سئ���ة �أو �لتي ميكن �أن تن�س���اأ كاآثاٍر �سيِّ
�إل���ه؟، م���اذ� لو كان م���ع �لإله �آلهة �أخ���رى؟، ماذ� لو ت�س���ور �إن�سان يف �سيء م���ا بع�ض قدر�ت 
�لإله؟، ما �مل�سر �لذي تنتظره؟، ونفر�ض معه �لفرو�ض، ونخترها، ون�ستجلب �لأدلة �لعقلية 
و�لنقلي���ة، ونقوم بتحليلها وتركيبها، ثم تاأت���ي �لقو�عد �لعلمية �ملن�سودة خال�سًة لهذ� �ملجهود 

�لبحثي �لذي �سايره �لطالب وتفاَعَل معه من بدئه �إىل ختامه.
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عدم امتالك اأ�س�ل املناظرة العلمية.
�ملناظرة يف �حلقيقة ل تخت�ضُّ بالعلوم، �إن حياة �لإن�سان بكافة عالقاتها �لجتماعية هي 
ٌب للمجادلت �لكالمية، ل يخلو �لإن�سان -وعلى مد�ر يومه- من �أن يكون �ساهًد�  َم�ْسَرٌح ِخ�سْ
ا  ا �أو جميًبا، وق���د يكون مو�سوعيًّ ���اًل، �أو معرت�سً ِعًي���ا �أو ناق���اًل، �أو �سائاًل �أو ُمَعلِّ � �أو ُمدَّ �أو ُمِق���رًّ
اِدًر� مكابًر� معانًد�، بغ�ضِّ �لنظر عن مو�سوع جدله؛ �إذ� كان يتحدث  حماي���ًد�، وقد يكون ُم�سَ
يف بع�ض �ل�سوؤون �لدينية، �أو �لجتماعية، �أو �ل�سيا�سية، �أو �لتجارية، �أو �ملنزلية حتى، كل ذلك 

متطابق متاما يف طر�ئق �لتفكر �ملنطقي �ل�سليم �لتي يح�سن بالإن�سان �أن يتوخى �سلوكها.

وق���د جند من خريج���ي موؤ�س�ساتنا �لتعليمية م���ن يفتقر �إىل �آد�ب )ف���ّن �ملناظرة(، فال 
يع���رف كي���ف يبد�أ بعر�ض فكرت���ه، ول يعرف متى يدلل لها، �أو متى يعرت����ض على �ملخالف، �أو 
كي���ف يجيبه، ون�سم���ع يف و�سائل �لإعالم ونقر�أ يف منتديات �لتو��سل �لجتماعي تبًعا لذلك ما 
يوؤ�سف له من �ملغالطات و�ملهاتر�ت �لناّمة على َفْقٍر ُمْدِقٍع يف �آد�ب �حلو�ر -و�لذي رمبا حتول 
�إىل ج���وؤ�ر!-، وكاأّن تل���ك �لدر��سات �لعلمي���ة �ل�سابقة �لتي تلقاها �لإن�س���ان مل تثمر فيه ثمرة 

ح�سنة من هذ� �جلانب.

عدم القدرة على الإن�ساء اللغ�ي اجليد.
ًئا،  �للغة هي وقود �لتفكر، و�إذ� كنت متتلك وقود� �سيًئا فهذ� يعني �أنك متتلك تفكًر� �سيِّ

و�أ�سو�أ ما يفتقده متعلم من مهار�ت �أن يفتقد �للغة.

�أعتق���د �أن �إحدى �خلطايا �لتي ترتكبها موؤ�س�ساتنا �لتعليمية هي �أنها تعطي �لأ�ستاذ وقًتا 
لل���كالم ل تعطي���ه للطالب، بل يف �لأع���م �لغالب قد ل تعطي للطالب وقًت���ا للكالم �أ�ساًل، عليه 
اُب بال�سمور، بدًل من �أن  �أن ي�ستم���ع فقط، ل جرم حينئٍذ: �أن قدرة �لطالب عل���ى �لكالم ُت�سَ

د. حتظى بالإثارة، ولي�ض هذ� بالأمر �جليِّ

�لتعليم �ل�سحيح: هو �لذي يعلم �لد�ر�ض �أوَل �سيٍء كيف يتكلم، كيف يبني �أبنيته �للغوية، 
ُ عن �أفكاره بلْفٍظ �سليٍم وب�سيٍط وو��سٍح و�أنيٍق، �إن �لإن�ساء �للغوي يحتاج �إىل مترين  كيف ُيَعرِّ
�لع�س���الت �لعقلي���ة �للغوية، ول يتم ه���ذ� ب�سورة ح�سنة �إل مبعونة �لأ�ست���اذ �لذي يفتح �أبو�ب 
�لنقا����ض �لهادف لطالبه، يثر �أفكارهم، وي�ستنطقهم �لتعبر عنها مبا يقدرون عليه من لغة، 
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م، ويدعوهم �إىل تتويج هذ� �لإن�ساء �لرجتايل بالكتابة �لهادئة  ي، ويقوِّ ث���م ي�سحح لهم، ويقوِّ
�ملن�ّسقة، �إنه ب�سنيعه هذ� ي�سدي لهم خدمة كرى. 

عدم القدرة على القراءة اجليدة من الناحيتني اللفظية والنقدية.
عندم���ا يفتقد �خلريج ملكة �لإن�ساء �جلي���د، ومهارة �ملناظرة؛ فال ترثيب عليه �أن يفتقد 
، ت�ستنفر �ملخزون �للغوّي عند �لقارئ،  �لقدرة على �لقر�ءة، �إن �لقر�ءة تعاٍط حيويٌّ مع �لن�ضِّ
يغ ل�ستكناه معانيها، و��ستنكاه  وت�ستدع���ي معاجلته �لتفكرية له، �إنها تفكيٌك للمفرد�ت و�ل�سِّ
ا كم���ا �نف�سَم عن َنْف����ضِ كاتبه، �إنها  مر�ميه���ا، ث���م هي تركي���ٌب له بعَد ذلك ليع���وَد خلًقا �سويًّ
ٌع  من �أكرث من زمن نطق �لألفاِظ، ولكنه َحَبٌل وَو�سْ ًز� من �لزَّ مر�حُل من عمل �لعقل ل تاأخذ حيِّ
كاملني للن�ض يف نف�ض �لقارئ، ل َغْرَو �أن �لقارئ �إذ� قر�أ �لن�ضَّ هذه �لقر�ءة فاإنه يكون قادًر� 
ن باجلو�ر ما ��ستبدَّ باإمتاعه  عل���ى نقده نْقًد� �أميًنا، يكت�سف عيوبه وجو�نب �ل�سعف فيه، ويثمِّ

�أو �إقناعه منه.

يٍج من موؤ�س�ساتنا �لتعليمية، قر�ءٌة َيتَِّجُه  ه���ذه �لقر�ءة �لنقدية هي �لتي نرجوها لكل ِخرِّ
�ته �مْلُ�َسلَّحِة، ك�سالح �لنحو و�ل�سرف و�لبالغة و�ملنطق و�لعقيدة و�لتاريخ  فيه���ا للن�سو�ض بُقوَّ

ا، ول ميرُّ عليه مرور �لكر�ِم. وغرها من �لأ�سلحة، فينف�ض �لن�ضَّ نف�سً

ا. عدم �متالك �حلا�سة �لفنية �لهند�سية لتجويد نتاجه �ل�سناعي يف جماٍل مَّ

)�لبح���ث �لعلمي( )�ملناظرة �لعلمية( )�لإن�ساء �جليد( )�لقر�ءة �لنقدية( كلها �أمناط 
م���ن �لفن و�لهند�سة، وبر�عت���ك فيها تعني بر�عتك كمهند�ٍض يف كل �أمر تتناوله وتتوىّل �أد�ءه، 
و�إل ف�ستبقى )�لالهند�سة( هي �ل�سمة �لتي تطارد جميع �أفعالك!، �سو�ء �أكنت تطبخ، �أو ترتب 

د حديقة، �إىل �آخر �لأفعال. غرفتك، �أو تقيم حفاًل، �أو تتعهَّ

لالأ�سف: قد جند خريجي موؤ�س�ساتنا �لتعليمية يفتقدون هذه �حلا�سة �لفنية، قد ينجزون 
�أعم���ال جي���دة ونبيلة �ملقا�سد، ولكنها ل ترقى �إىل �ملظهر �لأبه���ى من �لإتقان لأنهم يفتقدون 

ة. ة، وهم �إليها يف حاجٍة ما�سَّ هذه �حلا�سَّ

=====
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يج من �لناحي���ة �لأخالقية، كل م���ا ذكرته من  �أنتق���ل �لآن �إىل �ل���كالم عن �سع���ف �خلرِّ
يج و�لتي لالأ�س���ف يف كثٍر من  �ملمي���ز�ت �ملعرفي���ة و�ملهاري���ة �لتي ينبغ���ي �أن يتحلى به���ا �خلرِّ
�لأحيان ل جنده يتحلَّى بها يف �لوقت �لر�هن؛= من �ساأنه �أن ترتتب عليها مميز�ت �أخالقية، 
ي�سبطغ بها �سلوكه �لعامُّ ولو يف خارج �حلقل �لعلمّي، منها على �سبيل �ملثال: �ل�سدق و�لأمانة 
يف �أد�ء �خلر، و�لتثبت يف حتمله، �لرتتيب �جليد لالأولويات، حتديد �لأهد�ف وو�سع �خلطط 
قريبة �ملدى وبعيدته، �ل�سر يف �إجناز �لأعمال مبر�حلها وتفا�سيلها، �لتعامل يف كل �ملو�قف 
ز�ن، وغ���ر ذلك من �لأخالق �حلميدة �لتي ينبغ���ي �أن يكت�سبها طالب �لعلوم  مبو�سوعي���ة و�تِّ
ْمن ما  بو��سط���ة �حتكاكه���م بها، ف�ساًل عن �لأخالق �لإ�سالمية �لأخرى �لت���ي قد يتعلَُّمونها �سِ
، وذلك ل  َرِكيِّ َيِويِّ �حْلَ ر�ٍت، ويبقى �لأمل �ملن�سود �أن تنتق���ل �إىل َطْوِرها �حْلَ يتعلَُّمون���ه من ُمَقرَّ
يح�س���ل من َفَر�ٍغ، فال ُبدَّ �أن تك���ون �ملناهج �ملو�سوعة لتعليم �لِقَيِم و�لأخالِق ل�سيقًة بالو�قع، 
ف���ه )�أخالقيًّا(  تعر�س���ه �أمام �ملتعل���م فيما ُي�ْسِب���ُه )�ألعاب �ملحاكاة(، وتري���ه كيَف ياأتي ت�سرُّ

و�سلوكه )مثاليًّا( يف هذ� �لو�قع على ما هو عليه من �أخطاٍء وخطايا.

=====

هذه �إملاعٌة نكتفي بها يف ر�سد �أبعاد م�سكلة �سعف خمرجات موؤ�س�ساتنا �لتعليمية متمثِّاًل 
���ا بع�ض �لعو�مل �ملوؤدية �إىل هذه �مل�سكلة يف  يج(، وننتقل لن�سرد باإيجاٍز �أي�سً يف �سع���ف )�خلرِّ

ثماين نقاط.

=====

ج الدرا�سي املتفا�سل. نظام التدرُّ
َق �ملادة �لعلمّي���ة على عدة �سنو�ٍت، كل �سنٍة م�ستقلَّ���ٌة بر�أ�ِسها، ُيْدَر�ُض فيها  وذل���ك �أن ُتَفرَّ
جزٌء من �لعلم، ثم ينتقل يف �ل�سنة �لتالية �إىل جزء �آخر غره، كاأن يدر�ض من علم �لفقه مثاًل 
�أب���و�ب �ل�سعائر يف �سنة، ثم �ملعام���الت �ملالية يف �أخرى، ثم �أحكام �لأ�سرة يف �أخرى، وهكذ�، 
َره  ِعُف ت�سوُّ ك �لوحدة �لع�سوية للعلم عند �لد�ر�ض، وُت�سْ فم���ن �سيئات هذه �لطريقة: �أنها ُتَفكِّ
ْر�ِض جملًة و�حدًة يف  ���يَّ ل�سجرته، ومن �خلِر �أل ُتتَّبع، ب���ل �لأجدى: �أن ُي�ْسَتْوَعَب �لعلُم بالدَّ �لُكلِّ
�ل�سن���ة �لدر��سية �لو�حدة، ولو مع �لقت�سار على مهمات �مل�سائ���ل، م�سبوقًة بدر��سة �ل�سجرة 
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ا ولكن مع  -كم���ا �سبق���ت �لإ�سارة �إىل �أهمية ذلك-، ثم يعاد در�سه بعد ذلك جملة و�حدة �أي�سً
ع. �لتو�سُّ

راٍت �َستَّى. نظام التجزيء للعل�م املدرو�سة يف ح�س�ٍص وُمَقرَّ
���ُة �لو�سائج ببع�سها، ول ُبدَّ  ه���ذ� عامٌل �آخ���ر يف �ل�سعف من �لناحية �ملعرفية، �لعلوم قويَّ
�أن تنتقل �إىل عقل �لد�ر�ض بهذ� �لتو��ُسج، ومن �أف�سل �ل�سبيل لذلك: �أن ت�سرتك ُكلُّ جمموعٍة 
ِته و�أ�ستاذه، فال يكون لدى �لطالب يف جدوله  ِر �لدر�ض وِح�سَّ منها ذ�ُت طبيعٍة متقاربٍة يف ُمَقرَّ
�لدر��س���ي ع�س���ر مو�د �أو خم�ض ع�سرة مادة كما نر�ه، بل تكون ثالث �أو �أربع مو�دٍّ مثاًل، �لعلوم 
�ل�سرعي���ة لها مقرر وح�س���ة و�أ�ستاذ، و�لعلوم �للغوية كذلك، و�لعل���وم �لطبعية كذلك، �لكرثة 
�لكاثرة من �ملو�د ُتْتِعُب �لطالب من �لناحية �لنف�سية، كما �أنها ل تعود عليه بخٍر من �لناحية 
�لعلمية، �إنها جتعل �لعلوم يف ذهنه �أ�سبه ما تكون باجلز�ئر �ملتعادية، وهي لي�ست كذلك، �إنها 
ا، فتجزئة �لعلوم وتقطيع �لأرحام بينها: ل يثمر غر �لفهم �ملختل  كالبني���ان َي�ُسدُّ بع�سه بع�سً
�ملعت���ل، و�لذي م���ن �ساأنه �أن يحول بني �لد�ر�ض وبني �لتطبيقات �ملجدية لهذه �لعلوم، ويحرمه 

حت�سيل �مللكات �ملرومة من ور�ء در��ستها.
عدم تر�سيخ الغايات من التعلم يف نف�ص املتعلم وتعميقها يف وجدانه الديني.

م���ن �ملب���ادئ �لع�سرة �لتي جت���ب معرفتها يف مقدم���ات �لعلوم: فائدة �لعل���م، كل علم له 
ه عن مثله  فائ���دة، ول���و مل يع���رف �لد�ر�ض فائ���دة �لعلم �لذي يدر�س���ه كان در�س���ه عبًثا َيَتَن���زَّ
يجي موؤ�س�ساتن���ا �لتعليمية من مل يعرفو�  �لعق���الء، ومن �ملالحظات غ���ر �خلافية: �أن من خرِّ
غاي���َة �لعلوم �لتي در�سوه���ا، ل جرم �أنها تنزل من نفو�سهم منزل �ل�ستخفاف و�ل�ستهانة، �إن 
قد�سي���ة �لعل���م يف �لإ�سالم توجب على �مل�سلم �أل يتعاط���اه بالدر��سة �إل مع �لتقدير و�لحرت�م 
د �لتلقني، �إنها حتت���اج �إىل �أن ن�سوغ  و�ل�سع���ور بامل�سوؤولي���ة نحوه، وتلك قيمٌة ل حت�س���ل مبجرَّ
خها عقيدًة يف نفو����ض �ملتعلِّمني: �أن للعلوم  ْوًغا كاماًل عل���ى َوْفِقها، ونر�سِّ �ملجتم���ع �لتعليمي �سَ
فو�ئد يجب عليهم مر�عاتها يف حت�سيلهم، و�أن لها مقا�سد يجب �أن تنت�سب �أمامهم لي�سعو� 
�إليها، و�إذ� كان للجنديِّ ن�سيده �لذي ينفخ فيه روح �حلما�سة، فجميٌل �أن يكون للمتعلِّم ن�سيده 

�لذي يحقنه بو�جب �لدر��سة.
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اإخالء البيئة الدرا�سية من املتابعة الرتب�ية الرا�سدة.
ًة بني �لتلميذ و�أ�ست���اذه، َيْدفاأُ بها ُع����ضُّ �لِعْلم، وُيوَثُر  لطامل���ا كان���ت )�لأبوية( �سل���ًة َمْرِعيَّ
���ْت يف موؤ�س�ساتنا �لتعليمية،  به���ا َمْهُده، ولكنن���ا نرى يف كثٍر من �لأحيان ه���ذه �ل�سلة قد �نبتَّ
َة �جلفاِف!، ورمبا كانت هذه �حلال على  ْحر�ويَّ وغ���دت �لعالقة بني �لأ�ستاذ وتلميذه عالقًة �سَ
���ة �لتعليميَّة، فعندما يكون كل  يَّ رِّ ُك���ْرٍه منهما!، ولكنها طبيعة �لبيئ���ة �لدر��سية �لتي َتْكِبُت �حْلُ
ا على �لأ�ست���اذ و�لطالب على �سو�ٍء، بدًء� بفر�ض كليهما على �لآخر، ثم بفر�ض  �س���يٍء مفرو�سً
ر، و�حل�س����ض، وُنُظ���م �لمتحان، و�لرتقية، وفر����ض �لزمان، و�مل���كان، وغر ذلك من  �مْلَُق���رَّ
بِّي؟!،  ي و�ملريد �مْلرَُتَ �ملفرو�سات؛= كيف يبقى بعد ذلك تهيُّوؤٌ نف�سيٌّ لكي يلعبا دور �ل�سيخ �مْلَُربِّ
ولو حاول ذلك يف بع�ض �لوقت ف�سيكون ذلك لوًنا من �لرفاهية يف هذ� �جلوِّ �مل�سحوِن بالَكْبِت.

، فامل�سكلة �لأكر �أن �مْلَُعلِّم قد �ُسِلَب َدْوُره �لتاأديبّي �لرتبوّي  ول يق���ف �لأمر عند هذ� �حلدِّ
ِة �لقانون!، ل �سالحي���ة للمعلم كي ين�سَح �أو َيِعَظ، عليه  يف كث���ٍر من موؤ�س�ساتنا �لتعليمية بُقوَّ
فق���ط �أن يلقي در�سه ومي�سي، ل �إجر�ء�َت بيده ليعاقب تلميذه �إذ� �أخطاأ �أخالقيًّا، وقد يدخل 
���ا على ت�سجيع  ِخ���َذ مثل هذ� �لعق���اب!، ل يجرتئ �أي�سً ���ر �أن يتَّ يف روت���نٍي بال���ِغ �لتعقي���د �إذ� َفكَّ
رُّ عليه �ملتاعَب  ُر �لأمُر تف�سر�ٍت خاطئًة جَتُ ٍة، فقد ُيَف�سَّ وتقريب تالمذته �لنجباء ب�سورٍة علنيَّ

و�لأقاويل!.

عدم ال�ستثمار العاجل للح�سيلة العلمية يف مهارة عملية.
عندما ل تو�زن �ملعرفة بن�ساٍط عمليٍّ حركيٍّ فال �أمَل يف �أن تبقى، �ستغادر، هذ� ما ينبغي 
�أن يك���ون يف �أذهان �مل�سوؤول���ني عن �لتعليم ماثاًل، ف�ساًل عن �أنه ل قيم���َة لها بدوِن ذلك، قبل 
�ض لطالبنا  ُله بها؟، عندما ندرِّ ر كيف �سنفعِّ ���ر يف �إعطاء �لد�ر�ِض �ملعلومة علينا �أن نفكِّ �أن نفكِّ
ُتهم( على  م )ِعْلِميَّ كهم �لدعويَّ بها جزًء� �أ�سياًل ُتَقوَّ مثاًل �لعلوم �ل�سرعيَّة ل ُبدَّ �أن جنعل حترُّ
ُجو� منها، و�لأمر نف�سه ُيَقاُل يف �سائر �لعلوم،  �ستهم �لتعليمية قبل �أن َيَتَخرَّ �أ�سا�سه د�خل ُموؤَ�سَّ
ْفوة بني �لعلم  وو�قًع���ا: ل جن���د هذ� �ل�ستثمار حا�س���اًل؛ ِلَت�ْسَتِمرَّ �ل�سك���وى من �لَفْج���وة �أو �جْلَ

و�لعمل قائمًة.
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احلفز املاديُّ واملعن�يُّ املنق��ص للمعلم واملتعلم.
ُة ِفْعٍل  ُل �إليه ه���ذ� �ملنتَظر: فَردَّ غري���زٌة يف ُكلِّ �إن�ساٍن: �نتظ���اُره �لت�سجيع، وعندما ل َي�سِ
���ٍة �أنه لن يبقى عل���ى ��ستعد�ٍد تامٍّ ول د�ئٍم لتقدمي �ملزي���د �أو �جلديد �أو �ملفيد، وعندما  َطِبيِعيَّ
ه  ًة، بل هو م�سروٌع قوميٌّ يتولَّ نوؤمن نحن كمجتمٍع باأن )�لتعليم و�لتعلُّم( لي�ض ممار�سًة �سخ�سيَّ
ج���زٌء من �ملجتمع عل���ى �سبيل �لكفاية ل�سال���ح �جلميع؛= فاإنه ينبغي لن���ا �أن نعطي �لقائمني 
���ا، وب�سر�حٍة عاريٍة: جمتم���ٌع ل يعطي �ملعلِّم  هم �أدبيًّا وماليًّ عل���ى م�سروعن���ا �لقوميِّ ه���ذ� حقَّ
ر�تًب���ا مياث���ل ر�تب �لطبيب �أو �ملهند�ض �أو �لقا�سي �أو �جلندّي جمتمٌع ل يحرتم �لعلم ول يبغي 
ا �إل �إذ� كان �مل�س���روع �لتعليمّي �سائًر� على �لطريق �لر��سِد  م، ولكن ذلك لن يكون �أي�سً �لتق���دُّ

�لذي ُيْجِرُ �ملجتمع على �حرت�مه.

د �أحو�له  ا يرج���و �أن يكون حمطَّ �هتماٍم م���ن موؤ�س�سته �لتعليمي���ة، �أن تتفقَّ �لطال���ب �أي�سً
ة، �أن ت�سك���ر له ُجْهَده يف َدْر�ِسه  بة، �أن ت�ساأله ع���ن مو�هبه، عن طموحاته �لعلميَّ ول���و بكلمٍة طيِّ
ثَّه على ما هو �أكرث، و�أن تفتح له �أبو�ًبا للم�ساركة بعطائه يف تطوير �سيا�ستها  وحت�سيِله، و�أن حَتُ

�لتعليمية، ولي�ض حفٌز �أعلى من هذ� لو كان �إليه �سبيٌل.

الأ�ساليب اخلاطئة للتق�مي والرتقية.
لقد �ساهمت �لأ�ساليب �خلاطئة للتقومي و�لرتقية يف تبغي�ض �لدر��سة �إىل نفو�ض �ملتعلمني 
ا �سائًعا ما ينجو منه �إل �أفذ�ٌذ من  ال���ًة!، ولقد �أ�سحى )ُرَهاُب �لمتحانات( مر�سً م�ساهم���ًة فعَّ
(، ولن  ي �آفة )�لِغ�ضِّ ٍة عل���ى تف�سِّ �لطلب���ة، ولالأ�س���ف: فقد �ساعدت هذه �لأ�ساليب �خلاطئة بُقوَّ
�أ�ستنزف وقًتا يف تف�سيل خطاإ تلك �لأ�ساليب، بل �ساأذكر ما هو �لو�سع �لفرت��سي �ل�سحيح.

�لأ�سل: �أن �لتعليم و�لتعلُّم �سيٌء، و�حل�سول على )�سهادٍة( �سيٌء �آخر، )�لتعليم و�لتعلُّم( 
ا �أو خلو����ضِ غماِر �سوق �لعمِل  ا لتقلُّد وظيفٍة مَّ ه���ذ� دور �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمية، �إعط���اء �سهادٍة مَّ
ا هذ� دور موؤ�س�سة �أخرى، موؤ�س�سة �إد�رية رقابية تعنى ب�سوؤون �لتوظيف و�لت�سغيل،  يف جماٍل مَّ
عة على م���ا ي�ستهي وعلى ما  ُم للطال���ب �لأكالت �لعلمية �ملتنوِّ �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمي���ة مطبٌخ ُيَق���دِّ
ي�سل���ح له ظاهًر�، ولي�ض من �ساأنه �أن يجري لطاعميه �لتحاليل و�لفحو�ض �لطبيَّة، فاملوؤ�س�سة 
م���ة لكفاءة �خلريج �لعلمية- �إل  لًة باإجر�ء �متحانات �لتقومي -�أي �ملقوِّ �لتعليمي���ة لي�س���ت خموَّ
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يج ل�سغل وظيفة تدري�سية فيها �أو يف موؤ�س�سة مو�زية  يف حال���ة و�ح���دة: هي �أن يتقدم هذ� �خِلرِّ
����ض ه���ي باإجر�ء هذ� �لمتحان له، فينبغ���ي �أن تكون �ل�سهاد�ت �لت���ي تعطيها �ملوؤ�س�سات  وُتَفوَّ
يج �لفالين قد ح�سر �لدرو�ض �لعلمية يف جمالت كذ�،  �لتعليمية )�سهاد�ِت ح�سور(: �أن �خلرِّ
ولع���دد كذ� من �ل�ساعات، وعن���د فالن وفالن من �لأ�ساتذة، هكذ� فق���ط دون �إعطائه تقومًيا 
بالدرج���ات، وو�سع���ه يف �ُسلٍَّم تناُف�ِسيٍّ مع زمالئ���ه، ودون �إرهاِبه بتل���ك �لفز�عات: �متحانات 
�لدور �لأول، و�متحانات �لدور �لثاين، و�متحانات �لتخلُّف، و�متحانات �لت�سفية، و�لمتحانات 
�ل�سفوية، و�لمتحانات �لتحريرية، و�متحانات �مل�ستوى �لرفيع، ... �إلخ، �ل�سو�ب هو �إلغاء كل 
ه���ذه �لمتحان���ات جملًة وتف�سياًل، ه���ذ� �لنظام لي�ض ِبْدعًة، �إنه نظ���ام معموٌل به يف عدد من 
�ملوؤ�س�سات �لتعليمية حول �لعامل، وكان معموًل به يف �أنظمتنا �لتعليمية قدمًيا يف ع�سور �ل�سلف 
�ل�سال���ح، كان �لطالب يح�سرون جمال�ض �لدرو�ض، ثم تكتب �ل�سهاد�ت باأن هوؤلء �لطلبة قد 
ِرَي �ملوؤ�س�سات  ح�س���رو� ذلك �لدر�ض، ومنهم من ق���ر�أ، ومنهم من �سمع، وهذ� ل مين���ع �أن جُتْ
مني �ل�ساحلني لاللتحاق  �لتعليمية )�متحانات �للتحاق(، ويكون �لغر�ض منها �نتخاب �ملتقدِّ
ة �لتي  �سها، وبح�سب �لقدر�ت �لعامَّ به���ا، كل موؤ�س�سة على حدٍة بح�سب نوعّي���ة �لعلوم �لتي ُتَدرِّ
بها، فيح�سل �لطالب مثاًل على �سهادة )�ملرحلة �لثانوية( عفًو� بال �متحاناٍت  حتتاجها يف ُطالَّ

ٍة من �ْلُكلِّيَّات َيْرَغُبها، فيخ�سع لمتحان �لَقبول فيها. م �إىل ُكلِّيَّ كما ذكرنا، ثم يتقدَّ

ا، و�حت���اج �سهادًة تفيد كفاءت���ه له؛= فاإنه  م �إىل عمٍل مَّ ي���ج �أن يتق���دَّ و�إذ� م���ا �أر�د �خلرِّ
لة  يح�س���ل على هذه �ل�سهادة من تلك �ملوؤ�س�س���ة �ملعنية ب�سوؤون �لتوظيف و�لت�سغيل، وهي �مْلَُخوَّ
بامتحان���ه وتقوميه، وتكون �سهاد�تها ذ�ت �سالحية موؤقت���ة، مبعنى: �أنها تتطلَّب �لتجديَد بعد 

ٍة من �لزمن باإعادة �متحان �لتقومي، ول تظلُّ �ساريَة �ملفعوِل �إىل �لأبد. ُمدَّ

نظام التعليم الكثيف.
م���ن �إ�ساءتن���ا من حيث نري���د �لإح�سان: َفْتُحنا جم���ال �لتعليم و�لتعلم عل���ى م�سر�عيه، 
و�أ�سحين���ا نتفاخر بتكاثر �جلامع���ات و�ملد�ر�ض و�ملعاهد وتكاثر طالبه���ا ومعلميها، ونحن يف 

هذ� �لأمر بَنْجَوٍة عن �ل�سو�ب.

هذه )�لكثافة( ل تفيد م�سروعنا �لتعليمّي �سيًئا، بل على �لعك�ض: �إنها ترهقه وت�سعفه.
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ثمة ق�سية �سادقة يجب �أن نت�سالح معها، وهي �أن �لتقدم �حل�ساري ل ي�سنع بيد �ملجتمع 
، ولكنه ي�سنع بيد نخبة ممتازة من هذ� �ملجتمع، هذه �لنخبة �ملمتازة متثل قاطرة �لتقدم  كُكلٍّ
�حل�ساري، ثم ياأتي من ور�ئها �ملجتمع كمقطورة، وبقدر جودة هذه �لنخبة و�متيازها وقوتها 
� �أو َجْزًر�،  يف ج���رِّ �ملجتمع �إىل جمالت �لعمل و�لإنتاج يح�سل تقدم هذ� �ملجتمع ح�ساريًّا مدًّ
ه عليها )�ألك�سي�ض كاريل( يف كتابه )�لإن�سان ذلك  ق�سية �سادقة يوؤكدها علماء �لجتماع، ونبَّ

�ملجهول( باإحلاٍح.

�إن قطاًع���ا كبًر� من �أفر�د �ملجتمع لي�سو� بحاج���ٍة �إىل م�ستوياٍت عاليٍة من �لتعليم، وهم 
غ���ر موؤهلني لذلك، �إن �أكرث ما يفيده���م وَيْعِنيهم هو �نخر�ُطهم يف جم���الت �لعمل و�لإنتاج 
ة �ملعينِة لهم يف هذ� �لنخر�ط، هذ� ما يكفيهم  ا، وحت�سيُلهم �سيًئا من �خلرة �لعمليَّ بوجٍه مًّ
ا من �لبطالة،  َل�سً َلبًة للرزق وخَمْ يف ��ستثمارهم لأوقاتهم وُقو�هم �لبدنية و�لعقلية، ويكون جَمْ
ويحتاج���ون ب���اإز�ء ذلك فق���ط �إىل �ل�سروريِّ من عل���وم �لدين و�ألو�ن �لثقاف���ة �لعامة �لذي ل 

ي�سعهم جهله.

�إن �ل���زجَّ به���ذ� �لقطاع �لكبر من �أفر�د �ملجتمع يف �أنظم���ة تعليمية ل ميلكون �ل�ستعد�د 
�لطبيع���ّي مل�سايرته���ا ل يثم���ر �سيًئا غر ت�سمني �لب���الدة -كما كان يق���ول )�ساجقلي ز�ده( يف 
)ترتي���ب �لعلوم(-، وغر �إ�سعاف �ل���ذكاء �لفطري، وتربية �أخالق �لك�س���ل و�لتفلُّت، وتعزيز 

فكرة فا�سدة عن �لتعليم باعتباره �َسْكِليَّة �جتماعية ل �أقل ول �أكرث!.

� بالن�سبة �إىل  م���ن هنا: يجب �أن نك���ون يف موؤ�س�ساتنا �لتعليمية ��ستئثاريني و�نتقائيني ِجدًّ
�ملعل���م و�ملتعلم على �سو�ٍء، ينبغ���ي �أن يكون )�ملعلمني و�ملتعلمني( نخب���ة، ويتم �نتخابهم وفًقا 
ملعاي���ر دقيقة ل حتتمل �ملحاباة، وعلينا �إخ�ساعه���م لختبار�ت حتديد �ل�سخ�سية، ومعدلت 
�ل���ذكاء، و�لقدر�ت �لعامة، وغر ذلك من �لختب���ار�ت �لتي تكفل لنا ��ستخال�ض تلك �لنخبة 

�ملطابقة للمعاير.

و�أ�س���رب مث���اًل �أدلل به على �سرر هذ� �لتعليم )�لكثيف(، يف كلية من كليات �ل�سريعة يف 
ج �أل���ف طالٍب �سنويًّا، �لفئة �ملقبولة -ل �أق���ول �جليدة- �لفئة �ملقبولة  �إح���دى �جلامعات يتخرَّ
منهم علميًّا �لتي ميكن �ل�ستفادة منها يف جمالت �لتدري�ض و�لإعالم و�لق�ساء و�لتي ميكنها 
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�أن ت�ستمرَّ يف در��ساتها �لعليا= ل تتجاوز �لع�سر؛ �أي: مئة طالب، فبهذ� �لتعليم �لكثيف �لذي 
��ستمل على هذه �لدفعة من �لطالب مل �أ�ستطع �أن �أك�سب �لطالب �لت�سع مئة علميًّا، لقد بقو� 
�َسَقط متاع، ودخلو� كما خرجو�، ول تَّ �إيالء �ملئة �لآخرين ق�سًطا كافًيا من �لهتمام �خلا�ّض 
�ض �لذي يو�سلهم �إىل م�ستوى علم���يٍّ �أعلى، و�أكون قد  و�حلف���ز �ملادي و�ملعنوّي و�لتعلي���م �مْلَُكرَّ

ا. خ�سرت بذلك �جلميع حقًّ

�إن حبة و�حدة من �لطماطم �لفا�سدة قد تف�سد �سندوًقا باأكمله، فما بالك بت�سعة �أع�سار 
�ل�سندوق طماطَم فا�سدة، �أينجو �لع�سر �لباقي؟، ل �إخاله ينجو.

هناك �سل�سلة �سيئة تطّوق عنق �ملجتمع، ول بد �أن يلقيها عن عنقه؛ �إننا ن�سع �ملال مقابل 
�لوظيفة، و�لوظيفة مقابل �ل�سهادة، و�ل�سهادة مقابل �لتعليم، وهذ� غر �سحيح.

�ملال حقٌّ مكفوٌل للجميع يف جزء منه، و�لوظيفة تكليٌف ُي�ْسَنُد لالأكفاإ -ولي�ست ت�سريًفا-، 
ت �ل�سالحية يحتاج �لتجديد ل�سمان �لكفاءة، و�لتعليم �متياٌز يعطى  و�ل�سهادة ترخي�ٌض موؤقَّ

لنخبٍة لديها ��ستعد�ٌد فطريٌّ لالإبد�ع.

=====

َدت بع�ض �أبعاد �مل�سكلة، و�ُسِرَدت بع�ض  كان ه���ذ� هو �ل�سق �لأول من �ملحا�سرة، وقد ُر�سِ
ها �لآخِر �ملق�سوِد بالذ�ت، و�أطرح �أربع روؤى يف توظيف  �لعو�مل �ملوؤدية لها، وناأتي �لآن �إىل �سقِّ
�لدر��سات �لقر�آنية يف عالج �سعف خمرجات �ملوؤ�س�سات �لتعليمية، فهذ� نوٌع من �لعالج، وهو 

ل بكتاب �هلل َجلَّ وعال ل �سكَّ ياأتي مبارًكا. نوٌع مبارٌك، وُكلُّ ما َيتَّ�سِ

=====

روؤي���ة �أوىل ع���ن توظيف �لدر��س���ات �لقر�آنية يف حت�سني منهج تدري����ض �لعلوم �ل�سرعية، 
و�أعر�ض هذه �لروؤية يف ثالث خطو�ت.

=====

�خلط���وة �لأوىل/ توظي���ف )عل���م �لتحفيظ( لالرتق���اء مبنهج حتفيظ �لق���ر�آن �لكرمي، 
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ل  ور�ئ���د هذ� �مل�سطل���ح ومبتكره هو �سديقي �لعزي���ز د. حممود عبد �جللي���ل ُرزون، وقد �أ�سَّ
ًز� من علوم �لقر�آن �لكرمي بدر��سٍة �سافيٍة �أودعها  جلعل )حتفيظ �لقر�آن �لكرمي( علًما متميِّ
ي  خال�سة �أفكاره يف هذ� �ملجال، كما �أنه قد �أن�ساأ �أكادميية متخ�س�سة مب�سر لتاأهيل حمفظِّ
ًقا فيها قو�عد هذ� �لعلم، �إننا لالأ�سف يف كثر من موؤ�س�ساتنا �لتعليمية ل  �لقر�آن �لكرمي مطبِّ
ْدِرّي،  ٍة متو��سعة، وتهدف بالأكرث �إىل �جلمع �ل�سَّ ُظ �لقر�آن �لكرمي بطريقة كتاِتيِبيَّ ِزْلن���ا ُنَحفِّ

وُتْغِفل جاِنَبي �لدر�ية و�لرعاية، ول ينبغي �أن ي�ستِمّر �لأخذ بهذ� �ملنهج �ملتهاون.

له د. حمم���ود ُروزن مز�يا كث���رة ل ي�سعفن���ي �لوقت �لآن  ول�)عل���م �لتحفي���ظ( كم���ا �أ�سَّ
ل�ستعر��سه���ا، ولكن���ي �أذكر بع�ض �ملالمح، منه���ا: �ختيار �لعمر �ملنا�سب لب���دء حفظ �لقر�آن 
�لك���رمي، وهو عم���ر �لعا�سرة، وهو م���ا ي�ساوي �ل�سفَّ �خلام����ض �لبتد�ئي تقريًب���ا، ول ُي�ْسَمح 
ا  ل، ثم �لبدء بالتحفيظ تدريجيًّ نِّ �إل يف حدود �سور ق�سار �مْلَُف�سَّ بتحفيظ �لقر�آن قبل هذه �ل�سِّ
على �أ�سا�ض �لتق�سيم �ملو�سوعي للقر�آن �لكرمي بانتقاء مقاطَع ذ�ِت مو�سوعاٍت مالئمٍة ملد�رك 
�لأطف���ال، وت�ستغرق هذه �ملرحلة ثالث �سنو�ٍت، ثم تلحقها مرحلة �أخرى لتتميم حفظ �لقر�آن 
، وتطويلها عن  على �أ�سا�ض �لرتتيب �مل�سحفّي، وت�ستغرق هذه �ملرحلة ثالث �سنو�ٍت على �لأقلِّ

ذلك �أف�سل.

ومنه���ا: �لعتن���اء بتعميق �لفهم وجتويد �لق���ر�ءة عن طريق م�ساحب���ة �جلمع �ل�سدريِّ 
، وهناك عدٌد من �لكتابات و�لرجميات �جليدة يف هذ� �ملجال،  ٍر تفاُعِليٍّ وَّ ٍر ُم�سَ بتف�سٍر ُمَي�سَّ

�: �أن ندخلها �إىل موؤ�س�ساتنا �لتعليمية. ومن �ملفيد جدًّ

=====

�خلط���وة �لثانية/ َدْم���ُج مقرر�ت �لعلوم �ل�سرعية يف مقرر و�ح���ٍد يعتمد منهج )�لتف�سر 
ْم���َن �سل�سلٍة من  �ملو�سوع���ي(، فتاأت���ي در��س���ات �لعقي���دة و�لفقه و�لأخ���الق كلها كف�س���وٍل �سِ

�لتفا�سر �ملو�سوعية للقر�آن.

وهذه �خلطوة من �أهمِّ �خلطى �لتي ينبغي �لأخذ بها على �لإطالق، و�إن كثًر� من رجالت 
�لتعليم ي�ساركوننا �لوعي ب�سلبيات ف�سل �لعلوم من �أ�سلها �لقر�آين.
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ًد� ل� د. �أحمد �سر�سال يف مقالٍة له يف جملة �لبيان يف عددها �لر�بع  و�أقتب�ض هنا كالًما جيِّ
و�لت�سع���ني بعد �ملئة، يق���ول: ))�إن علوم �ل�سريع���ة ومباحثها كلها �إذ� ُف�سل���ت من �أ�سلها وهو 
�لق���ر�آن، ث���م �قت�سر عليها كمقرر�ت در��سية؛= ل جتد فيه���ا ما جتده من �لطر�وة و�حلالوة 
عندم���ا تاأخذه���ا وهي مو�سول���ة باأ�سلها، و�إن بقي �س���يء منها فاإنك جتد في���ه جفاًفا وخفوًتا 
وه���ز�ًل، ول جتد تل���ك �حليوية و�لق���وة و�لن�سارة عندما تاأخ���ذ �لأحكام و�لعل���وم من �أ�سلها 
�لق���ر�آن؛ لأنه���ا و�حلال هذه مو�سول���ة مبا يغذيها، فت�س���ري فيها قوة وجم���اًل وروعة وحيوية، 
وتبعث يف �ساحبها قوة �لعمل مبا علم، هذ� ما علمته بالتجربة �لتي ل تخطئ، علوم �ل�سريعة 
كله���ا ومباحثها كلها تاأب���ى �لنف�سال و�ل�ستق���الل، ول تبقى لها تلك �لط���ر�وة و�حلالوة �إذ� 
ُبرِتْت من �أ�سلها ثم �عُتمد عليها، وقد يدخل فيها ما لي�ض منها، ويخرج منها ما هو منها، وقد 
مت���وت كالغ�سن �إذ� ب���ان من �ل�سجرة؛ فغذ�وؤها ل يكون �إل �إذ� كانت مو�سولة باأ�سلها، وتوؤخذ 
ًة...(( �نتهى �لقتبا�ض، وق���د ذكر بعد ذلك جمموعًة من �لأدلة َبْرَهن  ًة طريَّ م���ن �أ�سلها َغ�سَّ

بها على �سحة هذه �لق�سية.

وه���ا هي �ملو�سوعة �ملباركة؛ مو�سوعة �لتف�سر �ملو�سوعي؛ قد �سارفت على �ل�سدور، وقد 
قن���ي �هلل تع���اىل للم�ساركة فيها ببحٍث عن )�لتوحيد يف �سوء �لق���ر�آن �لكرمي(، وجميٌل �أن  َوفَّ

ي�ستفاد من هذه �ملو�سوعة يف �إعد�د هذ� �ملقرر �لو�حد �ملتكامل �لذي �أ�سرنا �إليه.

�خلط���وة �لثالث���ة/ توظيف عل���وم كعلم )�لوق���ف و�لبت���د�ء( وعلم )توجي���ه �لقر�ء�ت( 
َو�ٍز يعتم���د منهج )�لتف�سر  ٍر مُّ ْمن ُمَقرَّ وعل���م )�أ�س���ول �لفقه( وعلم )م�سطلح �حلدي���ث( �سِ
�لتحليل���ي(، ويهدف �إىل تنمية �مللكة �لبحثية �لتدبرية �لجتهادية، هذ� �لتوظيف لهذه �لعلوم 
ر يف  به���ذه �لطريقة هو تثويٌر مثايلٌّ للقر�آن �لكرمي، ميار�ض م���ن خالله �لطالب فري�سة �لتفكُّ

ًة، وهو تطبيٌق ممتاٌز لهذه �لعلوم يخرج بها عن �جلفاف �لنظرّي. �لقر�آن ممار�سًة جادَّ

�إًذ�: نح���ن باخت�س���ار نطال���ب بتقلي�ض م���و�د �لعلوم �ل�سرعي���ة ومقرر�ته���ا �إىل مادتني 
ومقرري���ن فق���ط، وذل���ك يف جمي���ع �ملر�ح���ل �لتعليمي���ة: �لبتد�ئي���ة، و�ملتو�سط���ة، و�لثانوية، 
�ضٍ فاإنه يكون فيما بعد ذلك من �لدر��سات �لعليا، وحتى  و�جلامعية، فاإن كان ل ُبدَّ من تخ�سُّ
َقها كما �حلال عليه  يِّ ا و��سع �لد�ئ���رة، ل �سَ �سً يف ه���ذ� �لتخ�س����ض: فاإنه يجب �أن يكون تخ�سُّ
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�لآن، ف���ال د�عي مث���اًل لف�سل �أ�س���ول �لفقه عن �لفق���ه، ول لف�سل �لفقه �لع���ام عن �ملقارن، 
ول لف�س���ل �لدعوة و�لإعالم عن �لتف�س���ر، و�أ�سباه ذلك من �لنف�سالت غر �ل�سائغة، ينبغي 

تقليل دو�ئر �لتخ�س�ض هذه ل تكثرها.  

=====

ننتق���ل بعد ذلك �إىل عر����ض �لروؤية �لثانية عن توظيف �لدر��س���ات �لقر�آنية لدعم منهج 
تعليم �لعلوم �للغوية �لعربية، و�أعر�سها يف �أربع خطو�ت.

=====

�خلط���وة �لأوىل/ نحتاج �إىل توظيف علم )�لتجويد( يف حت�سني م�ستوى ف�ساحة �لتكلُّم، 
َد  �إن علم �لتجويد لي�ض مو�سوعه هو �لقر�آن �لكرمي وح�سب، بل كل ن�ضٍّ عربيٍّ فاإن �إلقاَءه �جليِّ
دي �لقر�آن،  يفتقر �إىل تطبيق قو�عد علم �لتجويد، خمارج �حلروف و�سفاتها ل تخت�ضُّ مبجوِّ
�إن معرفتها و�إتقانها �أمر ٌمِهمٌّ لكل ناطق بالعربية، مو�قع �لوقف و�لبتد�ء، و�أ�ساليب �لتنغيم؛ 

ا مما ي�ساعد على �إي�ساح معاين �لكالم، وجعله �أكرث متعًة لقارئه و�سامعه. ذلك �أي�سً

ْمن مقرر�ت �لعلوم �ل�سرعية،  لذلك فاإين �أطرح هنا روؤية: �أل يعتر مقرر علم �لتجويد �سِ
ب���ل ُيَعدَّ م���ن مقرر�ت �لعلوم �للغوية �لعربية، و�أقرتح �أن ت�ستب���دل هذه �لت�سمية بت�سمية �أخرى 
هي )فن �لإلقاء(، وتقدم يف هذ� �ملقرر مناذج من �لن�سو�ض �لعربية، منها ن�سو�ض قر�آنية، 

وحديثية نبوية، و�أخرى �أدبية �سعرية ونرثية.

ومن �لطريف: �أن كتاب )فن �لإلقاء( لعبد �لو�رث ع�سر قد �سبق �إىل تطبيق هذه �لفكرة، 
ن جل مباحث علم �لتجويد، و�أنا �أدعم هذه �لروؤية و�أدعو �إىل �حتذ�ئها. فت�سمَّ

ويت���م يف مقرر تدري�ض هذه �ملادة �إي�ساح ما ميكن ��ستعماله من �أحكام �لتجويد يف �إلقاء 
�ل�سعر وما ل ميكن، فبع�ض �لأحكام قد ل ميكن ��ستعمالها �إذ� كانت خملة بالإيقاع �ل�سعري، 

كاملدود، و�لغنة �لكاملة، و�أحكام كثرة ميكن ��ستعمالها.

=====
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�خلط���وة �لثانية/ �أطرح روؤي���ة يف توظيف علم غريب �لقر�آن يف تعزيز �حل�سيلة �للغوية، 
دًة من مفرد�تها، و�لأمر  ًة َجيِّ فال �سّك �أنَّ �إتقان �لإن�سان لأيِّ ُلَغٍة مرهوٌن بامتالكه ح�سيلًة لغويَّ
ٍة على �سو�ٍء، و�لقر�آن �لكرمي هو معجٌم لغويٌّ َثِريٌّ  ينطبق على �للغة �لعربية وعلى �أيِّ ُلَغٍة �أجنبيَّ

باملفرد�ت �لعربية �لقريبة و�ل�سائعة و�لتي ل ي�سع �أي ناطق بالعربية جهلها.

ًر� لتدري�ض منت �للغة يف  ًة وُمَق���رَّ ويف ح���دود �طالع���ي: ل يوجد منهج تعليمي يعتمد م���ادَّ
موؤ�س�ساتن���ا �لتعليمي���ة يف �لوق���ت �حلا�سر، لذ�؛ ف���اإين �أدعو �إىل ��ستحد�ث ه���ذه �ملادة، مادة 
)�ملف���رد�ت(، وُتَع���دُّ لها مقرر�ت ت�ستمد غذ�ءها بالدرجة �لأوىل م���ن كتب )غريب �لقر�آن(، 
عل���ى �أن حتر�ض هذه �ملقرر�ت -�أو لنقل �ملعاج���م �ملدر�سية- على �ل�ست�سهاد ملعاين �ملفرد�ت 
باآي���ات من �لقر�آن و�أحاديث من �ل�سنة ون�سو�ض �أدبية �أخرى، مع �لتنويع يف �لتدريبات بحيث 

حت�سل �ل�ستفادة �ملثلى من هذه �ملادة.

ويف بد�ي���ة تطبيقية لهذ� �لأم���ر: قمُت بتلخي�ض كتاب )ياقوت���ة �ل�سر�ط( لغالم ثعلب، 
���ا يف بع�ض �ملقارئ �لقر�آنية �لتي �أُ�ْس���ِرُف عليها، ويف معاهد �لقر�ء�ت  ًر� در��سيًّ و�أدخلت���ه ُمَقرَّ
ُد عليه:  �ُض كتاب )غريب �لقر�آن( لأبي ح���ات �ل�سج�ستاين، ولكنَّ �لغر�ض كما �أُوؤَكِّ مب�س���ر ُيَدرَّ
ْمن �مل���و�د �للغوية ل �ل�سرعي���ة، و�أن ُيَعدَّ منهجه���ا بطريقٍة مفيدٍة  ه���و �أن تكون ه���ذه �ملادة �سِ
َد معرفِة  رَّ ا وكيًفا، ول يك���ون �لق�سد فقط: هو جُمَ ب َكمًّ الَّ لتعزي���ز �حل�سيل���ِة �للُّغويَّة عند �لطُّ

معاين بع�ض مفرد�ت �لقر�آن با�ستظهارها حفًظا.

=====

�خلطوة �لثالثة/ روؤية �أخرى �أطرحها يف طريقة تدري�ض مو�د �لنحو و�ل�سرف و�لبالغة، 
ا،  ْمَن تطبيقاٍت على مقاطع م���ن �لقر�آن �لكرمي، فُيْخَتاُر َمْقَطٌع مَّ �ض قو�عدها �سِ وه���ي �أن ُتَدرَّ
م معاين هذ� �ملقطع،  وتط���رح حوله �لأ�سئلة �للغوية �لتي ُير�د منها ��ستثارُة ذهن �لطالب لتفهُّ
ْزِئيِّ  ة للمعنى �جْلُ ة �أو �لبالغيَّ وحتليُل هذه �ملعاين �إىل �أجز�ٍء، ثم تو�سيُح �إفادِة �لقاعدة �لنحويَّ

، وهكذ�. �ملذكور، و�إفادُتها يف �ملعاين �ملرت�كبِة �ملقطع كُكلٍّ

ف���ال تدر�ض �لقو�عد �للغوية ب�سكٍل م�ستقلٍّ �بتد�ًء، ول ُتْدَر�ُض مع �أمثلٍة حمدودٍة لالإي�ساِح 
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ُم معايَن �لقر�آن �لكرمي، ويف  فقط، بل تاأتي در��ستها كُخْطَوٍة عميقٍة َيْخُطوها �لد�ر�ض وهو يتفهَّ
ُله  م: ُت�ْسَرح له هذه �لقو�عد بَقْدِر �حلاجة �إليها يف ��ستيعاب �ملعنى �لذي يتاأمَّ مِّ هذ� �لتفهُّ ِخ�سَ

�لطالب، ويكون هذ� �ل�سرح من خالل جمموعٍة من �لأ�سئلة �حلو�رية ل �ملعلومات �لتلقينية.

ويف ح���دود �طالع���ي �لقا�س���ر: ل �أعرف كتاًبا �نته���ج هذه �لطريقة، ولك���ن كتب �إعر�ب 
�لق���ر�آن وكتب �لتف�سر �ملعتني���ة باجلانب �لبالغي كثرة، ومن �ملمك���ن لأويل �لخت�سا�ض يف 

ْفنا. ر�ٍت على هذه �لطريقة �لتي َو�سَ �للغة �لعربية �أن يفيدو� منها، و�أن ي�سعو� لنا ُمَقرَّ

وو��س���ٌح من هذه �خلطوة: �أننا نبتغ���ي َدْمَج مو�د ومقرر�ت �لعلوم �للغوية يف مادة و�حدة 
ها يف  وَّ ُق حياتها ومُنُ ومقرر و�حد كما �بتغينا ذلك يف �لعلوم �ل�سرعية، وهذ� �لدمج هو ما ُيَحقِّ

ُئ له عن كثٍب تكوين �مللكة �ملرجوة. عقل �لد�ر�ض، وُيَهيِّ

و�إذ� نظرن���ا �إىل تر�ثن���ا �لعلم���ّي من كتب �للغة: جند عدًد� و�ف���ًر� من كتب �لأدب مت�سي 
نَن، وجتم���ع ذلك �جلمع �حل�َسْن بني مباحث �لنح���و و�ل�سرف و�لبالغة و�لنقد  عل���ى هذ� �ل�سَّ
د، و)�لب�سائر و�لذخائر( لأبي حيان  �لأدبي، ولك �أن تنظر على �سبيل �ملثال: )�لكامل( للمرِّ

�لتوحيدي، و)�سرح �أدب �لكاتب( للجو�ليقي، وغرها.

=====

�خلط���وة �لر�بع���ة/ ل �سكَّ �أن �لغاية �لعليا من در��سة علوم �للغة هي تعزيز ملكة �لإن�ساء 
�للغوي، وبدون �لو�سول �إىل هذه �مللكة ل قيمَة لُكلِّ ما در�سه �لطالب من علوم �للغة، وبالو�سول 
�إليها ل ترثيب عليه كذلك فيما قد فاته، فلطاملا كانت �لو�سائل �أخف�ض من �ملقا�سد، و�لروؤية 
�ملطروح���ة هنا: هي تفعيل )�ملد�ر�سة �لقر�آنية( يف �إمن���اء ملكة �لإن�ساء، و�ملق�سود باملد�ر�سة 
�لقر�آني���ة: جل�س���ة يجل�سها �لأ�ست���اذ مع طالب���ه، يتدبَّرون فيه���ا بع�ض �لآي���ات، وي�ستخرجون 
ُ ُكلُّ طالٍب عن �ملعاين �لإجمالية و�لتف�سيلي���ة للمقطع �لقر�آين �مْلَُتَد�َر�ِض فيه،  معانيه���ا، وُيَعرِّ
ُع �أن تنمو  وير�عي يف تعبره هذ� �أن يكون �سليًما وو��سًحا و�أنيًقا، وبدميومة هذه �ملد�ر�سة: ُيَتَوقَّ
ملكة �لإن�ساء �لرجتايلِّ لدى �لطالب، وتنمو ملكة �لإن�ساء �لكتابيِّ بالتاآزي معها عندما يطلب 

تفريغ حمتوى ما قيل �رجتاًل، و�إجر�ء �لتح�سينات و�لتتمات.

=====
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و�أعر����ض �لآن روؤي���ًة يف توظي���ف �لدر��سات �لقر�آني���ة لدعم منهج تعلي���م �لعلوم �لطبعية 
و�لريا�سية، وذلك يف خطوتني.

=====

�خلطوة �لأوىل/ علينا �أن نعمق �لبعد �لعقدي و�ل�سعائري يف در��سة هذه �لعلوم، ون�ستثمر 
)�لتف�س���ر �ملو�سوعي( يف ذلك، ويكون هذ� �لتعميق من خ���الل تخ�سي�ض ف�سٍل تذكريٍّ يف 
؛ يت���مُّ �لتنويه فيه با�ستحباب در��سة هذه �لعلوم  ٍة ولكل �سفٍّ در��سيٍّ ٍر لُكل مادَّ فاحت���ة كل ُمَقرَّ
ا لأنها �سو�هد و�أدلة على توحيد �خلالق �سبحانه وتعاىل، و�أن �لقر�آن  �سرًعا، و�أن لها ُبْعًد� َعَقِديًّ
���ف �لظو�هر �لكونية هذ� �لتوظي���ف، ولأن در��ستها تزيد �لإن�سان �إمياًنا بعظمة �هلل تبارك  َوظَّ
وتعاىل، و�أنها تعطيه مزيًد� من و�سوح �لروؤية عن حجمه يف هذ� �لعامل �لعظيم كاإن�ساٍن �سغٍر، 
وع���ن �إمكانية ُكلِّ �لأمور �لغيبي���ة �لتي يوؤمن بها �َسْمًعا كما ل���و كان ي�ساهدها ِعياًنا، وقد �أفرد 
هذ� �لباب بالكتابة، ككتاب )�لفيزياء وعظمة �خلالق( جلعفر �سيخ �إدري�ض على �سبيل �ملثال. 

ا، ف���اإن �هلل تعاىل قد ��ستخلف  ا باأن لهذ� �لعلوم كذل���ك ُبْعًد� �سعائريًّ ويت���م �لتنوي���ه �أي�سً
�لإن�س���ان يف �لأر�ض ليعمره���ا بالن�سل و�لزرع و�لبناء، وقد ثّمن �لإ�س���الم قيمة �لعمل و�لإنتاج 
و�لعط���اء، و�ل�سنائ���ع �ملختلفة �لتي يحتاجها �لنا�ض هي فرو����ض كفائيٌة �مل�سلمون مكلفون بها 
وحما�سب���ون عليه���ا، و�هلل تبارك وتعاىل قد �أوجب على �مل�سلمني �لأخ���ذ باأ�سباب �لقوة �ملادية 
ليقومو� بو�جبهم �لدعويَّ �أكمل قيام، ودر��سة �لعلوم �لطبعية و�لريا�سية هي من �أهم �لو�سائل 

لبلوغ جميع هذه �لغايات.

ر�ُتها  ن ُمَقرَّ ويف �لتطبيقات �لعملية لهذه �لعلوم �لطبعية �سو�بط �سرعية، فينبغي �أن تت�سمَّ
���ا �لتذك���ر بها، وقد �سبق فقهاوؤن���ا �لأجالء قدمًيا �إىل تذكر �أه���ل �ل�سنائع �ملختلفة مبا  �أي�سً
يج���ب عليه���م مر�عاته من �آد�ب �ل�سرع، ومم���ن كتب يف ذلك: �بن �حل���اجِّ �لعبدري يف كتابه 

ة يف كتابه )معامل �لُقْربة(، وغرهم. )�ملدخل( وهو معروف، و�بن �لأُُخوَّ

=====

�خلطوة �لثانية/ �أن ن�ستفيد من در��سات �لإعجاز �لعلمي يف �لقر�آن �لكرمي لننطلق منها 
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يف �لتو�سع يف مباحث تلك �لعلوم، وهذ� يقت�سي �أن ت�ساغ مقرر�ت تلك �لعلوم �سياغًة مالئمًة 
له���ذه �لروؤي���ة، بحيث تكون فاحتة تلك �ملقرر�ت هي ق�سايا من �لإعجاز �لعلمي يف �لقر�آن يِتمُّ 

مناق�ستها وتف�سيلها تدريجيًّا مب�سائل �إ�سافية من تلك �لعلوم.

=====

و�أخًر�؛ �أعر�ض روؤيًة عن توظيف �لدر��سات �لقر�آنية لدعم منهج تعليم �لفنون �جلميلة، 
�إن �لفن���ون �جلميلة؛ ونق�سد بها فن���ون: �لأد�ء �ل�سوتي، و�خلط �لعربي، و�لر�سم و�لزخرفة، 
و�لت�سوي���ر و�لنح���ت، على �ختالف جماليها؛= م���ن مقا�سدنا �لتح�سينية �لت���ي تزيد حياتنا 
بهجًة وُمْتَعًة، و�لقر�آن �لكرمي هو معر�ض �أعظم للجمال، فهو فنٌّ لغويٌّ جميل، وهو فنٌّ ت�سريعيٌّ 
جمي���ٌل، وهو فنٌّ جديلٌّ منطقيٌّ جميل، ولطاملا �أثار �لق���ر�آن �أ�سو�ق �مل�سلمني �إىل �إبر�ز جو�نب 
�جلم���ال �لقر�آين يف �ستى �ل�سور �ملمكنة م���ن �لفنون �جلميلة، فكان حافًز� لهم على �لرتقاء 
بفنون �لأد�ء �ل�سوتي، و�خلط �لعربي، و�لتذهيب، وغرها من �لفنون، و�أعر�ض �أربع خطو�ت 

لتوظيف �لدر��سات �لقر�آنية لدعم منهج تعليم �لفنون �جلميلة.

=====
�خلطوة �لأوىل/ تعميق �لبعد �لعقدي و�ل�سعائري يف �لإ�سالم يف در��سة �لفنون �جلميلة، 
���ا يف �لإ�سالم، فاهلل تبارك  وتوظي���ف )�لتف�س���ر �ملو�سوعي( يف ذل���ك، �إن للجمال ُبْعًد� َعَقِديًّ
وتع���اىل جمي���ل يحبُّ �جلم���ال، و�جلنة �لتي وعد �ملتقون ه���ي مثٌل �أعلى للجم���ال، وعمليًّا فاإن 
�لإ�س���الم يدعونا �إىل �لأخذ باجلمال يف مظهرنا �ل�سخ�سّي، ويف تالوتنا للقر�آن، ويف تن�سيقنا 
ل�سف���وف �ل�س���الة، ويف �إتقاننا لُكلِّ م���ا نعمله، فهذ� معنى ينبغي تر�سيخ���ه يف نفو�ض متعلِّمي 

�لفنون �جلميلة: �أنهم -وبف�سل ما يدر�سون- يحققون مطلوًبا �إ�سالميًّا.

=====
�خلط���وة �لثاني���ة/ ��ستثمار �لن�سو����ض �لقر�آنية كمجالت لالإبد�ع �لفن���ي، ولعل خر ما 
م به ن�سو�ض �لقر�آن �لكرمي يف مظهٍر جمايلٍّ ر�ئٍع،  ُل به لذلك هو �خلط �لعربي �لذي ُنَقدِّ ثِّ مُنَ
، فاخلط  ة للخطِّ تعمل على �إظهار �لتفا�سيل �ملعنوية للن�ضِّ �ل�ستثمار هنا: هو �أن �لأبعاَد �لفنيَّ
هن���ا يتجاوز كونه قالًبا و�َسْكاًل، �إنه ي�سهم وب�سورٍة مبا�سرٍة يف تاأكيد �مل�سمون وتو�سيحه، ويف 
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كت���اب )فن �خلط �لعربي( للخطاط �أحمد عبد �ملجيد �لب�سلي مثاًل جتربة مذكورة وم�سكورة 
يف ه���ذ� �ملج���ال، فالرجل من خ���الل كتابه هذ� ي�س���رح وبتف�سيٍل: كيف �أن���ه ر�عى يف لوحاته 
ٍة  �لفني���ة �لأبع���اد �ملعنوية للقر�آن �لكرمي، وكيف �أنه حر�ض عل���ى �إبر�زها من خالل مَلَ�ساٍت فنيَّ
ا لبلوغ �لغر�ض �ملذكور، ويف كتب )�لتذوُّق �لفني( �لتي تدر�ض مبعاهد  ي�سً نٍة ر�عاها ِخ�سِّ معيَّ
ا �أن ُينَتَقل به���ذ� �لتذوُّق �لقر�آين  �خل���ط �لعربي مب�سر ف�س���وٌل م�سابهة، ولكننا نرغ���ب �أي�سً

�لفنيِّ �إىل �ملوؤ�س�سات �لتعليمية يف مر�حلها �ملختلفة.

=====

� �أن ُيَدّر�ض وُيَقّدم هذ� �لفّن  �خلط���وة �لثالثة/ يف فنِّ �لر�س���م و�لت�سوير: من �جلميل جدًّ
( يف �لقر�آن �لكرمي، ونك�سب بذلك �أمرين: جنعل هذ�  يَّ ل )�لت�سوير �لفنِّ من خالل تتبُّع وتاأمُّ

ًة. ًة وَدَعِويَّ ٍة ، ونفيُد منه فر�سًة تعبُِّديَّ �لفّن �أكرث ُروِحيَّ

ع �لآيات �لقر�آنية �لتي حتدثت  مث���ال ذلك: �أن ير�د در��سُة ر�سم وت�سوير �جلب���ال، فُتَتَتبَّ
ا،  د مالمح �مل�سهد �ملركب �أي�سً دَّ لَّل عنا�سر �ل�سورة �لتي ت�سمنتها �لآية، وحُتَ عن �جلبال، وحُتَ

ة للقر�آن. ثم ياأتي �لر�سم و�لت�سوير حماكاًة لهذه �لقر�ءة �لذوقيَّ

ففي ه���ذه �خلطوة ل يكون �لن�ضُّ �لقر�آينُّ ذ�ته جماًل لالإبد�ع �لفني، ولكنه يكون ُمْلِهًما 
َو�ٍز. لإبد�ٍع مُّ

=====

�خلط���وة �لر�بع���ة/ يف فنون �لأد�ء �ل�سوت���ي، قد �سبق لنا �لتنوي���ه باأهمية توظيف )علم 
�لتجوي���د( يف �لرتق���اء ب�)فن �لإلق���اء( عموًما، و�إدر�ِج���ه لهذه �لغاية �سمن �لعل���وم �للغوية، 
ونذك���ر هنا من �لناحي���ة �لفنية: باأنه عمليًّا بعد هذه �لدر��س���ة �لتجويدية ينطلق مبا�سرًة �إىل 
ا �أن هذ� �لإن�ساد �لهادف م�سموًنا �ملن�سبط  �لإف���ادة منها يف ف���نِّ �لإن�ساِد �لهادف، ويكون جليًّ
ا ��ستثمار �لق�س�ض �لقر�آين  �سكاًل هو ثمرٌة مبا�سرٌة من در��سة )علم �لتجويد(، وميكننا �أي�سً
، وه���ذ� �لتمثيل له فائدته من �لناحية �لعلمية يف تقدمي حمتوى  يف ن�ساط���ات �لتمثيل �ملدر�سيِّ
ٍق، وله فائدته م���ن �لناحية �لفنّية لكونه جم���اًل تطبيقيًّا لفّن  �لق�س����ض �لقر�آين ب�س���كٍل م�سوِّ
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ة �لكثر من �لإنتاجات  �لإلقاء، وهذ� �لتمثيل حا�سٌل بالفعل يف قنو�ت �لإذ�عة و�لتلفزيون، وَثمَّ
م���ة، ولكنن���ا نه���دف �إىل �إ�سافِة ذلك �إىل موؤ�س�ساتن���ا �لتعليمية �سم���ن �أنظمتها �لتعليمية  �لقيِّ

نة �إن �ساء �هلل. �مْلَُح�سَّ

=====

ر، ))ربنا ل توؤ�خذن���ا �إن ن�سينا �أو �أخطاأنا((، ))�سبحانك �للهم وبحمدك،  ه���ذ� ما تي�سَّ
نا حممٍد وعلى  ن�سه���د �أن ل �إل���ه �إل �أنت، ن�ستغفرك ونتوب �إليك((، و�سل���ى �هلل و�سلم على نبيِّ

�آله و�سحبه �أجمعني.
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 اأحمد بن فار�ص ال�سل�م
�جلن�سية: �سوري .

امل�ؤهالت:
• لي�سان�ض من كلية �لقر�آن يف �جلامعة �لإ�سالمية- �ملدينة �ملنورة، عام 1415ه�.	
• ماج�ست���ر من كلية �ل�سريع���ة يف جامعة �لكويت، ق�سم �لتف�س���ر وعلوم �لقر�آن  عام 	

1420ه�.
• دكت���ور�ه من كلية �لآد�ب و�لعل���وم �لإن�سانية، يف )فا�ض- �ملغ���رب( ق�سم �لدر��سات 	

ف جدً�)مرتبة �ل�سرف �لأوىل( . �لإ�سالمية عام 1424ه� بتقدير ُم�َسرِّ
• �لعم���ل: �أ�ستاذ م�س���ارك يف ق�سم �لدر��سات �لإ�سالمية-كلي���ة �لآد�ب- جامعة �مللك 	

في�سل.

 الأبحاث العلمية وامل�ؤلفات:
• جه���ود �لإم���ام �أبي عبيد �لقا�سم بن �سالم يف علوم �لق���ر�ء�ت وحتقيق �ختياره فيها 	

)تاأليف(.
• بي���ان �ل�سبب �ملوجب لخت���الف �لقر�ء�ت وك���رثة �لطرق و�لرو�ي���ات، لأبي �لعبا�ض 	

�ملهدوي )�سرح وحتقيق(
• ج���و�ب �س���وؤ�ل ع���ن �لأحرف �ل�سبع���ة ل�سي���خ �لإ�سالم �أب���ي �لعبا�ض �أحمد ب���ن تيمية 	

�لدم�سقي )حتقيق(.
• �أحا�سن �لأخبار يف حما�سن �لأخيار لبن وهبان �ملزي )حتقيق(.	
• ف�سائل �لقر�آن لأبي �لعبا�ض �مل�ستغفري، )جملد�ن حتقيق وتخريج(.	
• طب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، للحافظ �مل�ستغفري )حتقيق وتخريج(.	
• دلئل �لنبوة، للحافظ �مل�ستغفري )حتقيق وتخريج(.	
• معرفة علوم �حلديث وكمية �أجنا�سه للحاكم  �لني�سابوري )�سرح وحتقيق(.	
• حفظ �هلل �ل�سنة و�سور من حفظ �لعلماء لها وتناف�سهم فيها، )تاأليف(.	
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• �لن�سيح بتهذيب �لكتاب �جلامع �ل�سحيح للمهلب بن �أبي �سفرة )حتقيق(	
• قو�رع �لقر�آن، لأبي عمرو بن يحيى �لني�سابوري )حتقيق وتخريج(.	
• �لتقريب و�لتي�سر لأحاديث �لب�سر �لنذير لالإمام �لنووي )�سرح وحتقيق(.	
• منهج �مل�ست�سرقني يف �إثبات قر�آنية �لن�ض، عر�ض ونقد)بحث(.	
• �لعالقة بني �لتف�سر باملاأثور و�لتف�سر بالر�أي )بحث(.	
• قيد �لأو�بد من �لفو�ئد و�لعو�ئد و�لزو�ئد، للع�سامي )حتقيق(.	
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منهج القراآن الكرمي يف تعظيم العلم واأهله
واأثر ذلك على املجتمع

اإعداد

د. أحمد بن فارس السلوم
الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية يف كلية الآداب

جامعة امللك في�سل – الأح�ساء
ج�ال: 0539003588

Emai:a_alsalloom@hotmail.com
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ملخ�ص البحث
للعلماء دور عظيم يف ت�سحيح �لوعي، وحماية �لفكر للفرد و�ملجتمع، فالعلماء �لربانيون 
ه���م �سفين���ة �لنجاة لالأمة، وقد جاء �لق���ر�آن �لكرمي ليوؤكد على دوره���م �لريادي بني �لنا�ض، 
ولينزلهم �ملكانة �لتي هم �أحق بها و�أهلها، و�أكدت �ل�سنة على هذ� �ملعنى، �سو�ء �ل�سنة �لقولية، 
�أو �س���رة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �لعملية، ويتناول هذ� �لبحث منهج �لق���ر�آن �لكرمي وطريقته �لتي �تبعها 
يف تعظي���م �لعلم و�لعلماء، ث���م يبني كيف حارب �لقر�آن �لكرمي �ل�ستهان���ة بالعلماء، حيث �إن 
�أول خطو�ت عزل �لعلماء عن دورهم �لإ�سالحي يف �ملجتمع تبد�أ من �ل�ستهانة بهم، وتنق�ض 
�ملكان���ة �لت���ي �أوله���م �هلل �إياها، ثم يبني �أثر �لعلم���اء يف توطيد �لأمن و�لإمي���ان يف �ملجتمع ، 
وذلك من خالل جمع �لآيات �لد�لة على هذه �ملو�سوعات ثم تف�سرها تف�سر� حتليليا، معزز� 
مباحث���ه بالنقولت عن �أهل �لعلم من �ملف�سرين وغرهم، �إذ هم �أعلم �لنا�ض مبكانة �لعلماء، 

ول يعرف �لف�سل لذي �لف�سل �إلَّ َذووه.



1262

د. اأحمد بن فار�س ال�صلوماملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �لنبي �لأمني، وعلى �آله و�سحبه �أجمعني، 
�أما بعد:

فاإنَّ �لعلم���اء �لربانيني هم �أئمة �لهدى، وم�سابيح �لدج���ى، ومنار�ت �لطريق، وقد جاء 
�لق���ر�آن �لك���رمي بتف�سيلهم وتوقرهم، ورفعه���م على عامة �ملوؤمنني درج���ات، وعززت �ل�سنة 
���رون على من  �لنبوي���ة هذ� �جلان���ب، ول غرو فالعلم���اء هم �مل�سلح���ون يف جمتمعاتهم، �ملوؤثِّ

حولهم، وهم �لرو�د يف عالج �مل�سكالت �ملختلفة �لتي قد تع�سف بالفرد و�ملجتمع.

وهذ� بحث بعنو�ن: "منهج �لقر�آن �لكرمي يف تعظيم �لعلم و�أهله و�أثر ذلك على �ملجتمع" 
�أقدم���ه للم�سارك���ة يف: "�ملوؤمتر �لق���ر�آين �لدويل �لأول لتوظيف �لدر��س���ات �لقر�آنية يف عالج 
�مل�س���كالت �ملعا�س���رة"، يف �ملحور �ل�ساد�ض من���ه، وهو: توظيف �لدر��س���ات �لقر�آنية يف عالج 
م�س���اكل �لتعلم و�لتعلي���م، لي�ساهم يف حل �مل�سكلة �ملذكورة يف �لبن���د �لأول: "�لتقليل من �ساأن 

�لعلماء و�أثرهم يف �لأمة".

و�سبب �ختياري لهذ� �ملو�سوع: هو �لو�قع �لذي نعاي�سه، فاإنَّ كثًر� من �مل�سكالت �لفكرية 
و�لعلمي���ة �لتي تع�سف باأمتنا ترجع يف حقيقتها �إىل �ل�ستهانة بالعلماء، و�لتقليل من �ساأنهم، 

وعدم �إعطائهم مكانتهم �لتي �أعطاهم �هلل تعاىل، ومن هنا تظهر �أهميته.

ويه���دف هذ� �لبح���ث �إىل �إظهار مكانة �لعلماء يف �لقر�آن �لك���رمي، و�أ�سباب هذه �ملكانة، 
و�لأدو�ر �لتي �أناطها �لقر�آن �لكرمي بهم كي ينه�سو� باملجتمع �مل�سلم.

خطة البحث:
وقد اقت�ست طبيعة البحث اأن يك�ن يف مقدمة واأربعة مباحث.

1-�ملبحث �لأول: م�سالك �لقر�آن �لكرمي يف تعظيم �لعلم، وفيه �ملطالب �لتالية:
�أ-�حلث على �لقر�ءة.

ب-�لمتنان بالعلم على �لإن�سان.
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ج-جعل �لعلم نور�.
د-�لتحذير من كتمان �لعلم.

ه�-ذم �جلهل و�جلهال.
2- �ملبحث �لثاين: منهج �لقر�آن يف تعظيم �لعلماء وتوقرهم، وفيه �ملطالب �لتالية:

�أ-رفع درجة �لعلماء.
ب-�ل�ست�سهاد بالعلماء.

ج-�لعلماء �أعرف �لنا�ض باحلق.
د-�خت�سا�ض �لعلماء باأنهم يعقلون مر�د �هلل.

ه-ح�سر �خل�سية يف �لعلماء.
و-�لتعويل على فهم �لعلماء.

3-�ملبحث �لثالث: حتذير �لقر�آن �لكرمي من تنق�ضِّ �لعلماء و�ل�ستخفاف بهم، وفيه:
�أ-�لأمر بطاعة �لعلماء.

ب-تقدمي �لعلماء يف �لقيادة.

ج-ح�سر �ل�سورى يف �لعلماء.
د-حترمي �ل�ستهز�ء بالعلماء.

4-�ملبحث �لر�بع: �أثر �لعلماء يف توطيد �لأمن و�لإميان يف �ملجتمع، وفيه �ملطالب �لتالية:
�أ-�رتباط �لأمن بالإميان.

ب-�لعلم طريق �لإميان.
ج-�لعلماء ميح�سون �ل�سائعات.

د-�أثر تعظيم �لعلم يف حل م�سكلة �ل�ستهانة بالعلم و�لعلماء.
ثم �خلامتة، و�أهم �مل�سادر.

ه���ذ�، ول ي�سعن���ي �إل �أْن �أ�سكر جامع���ة �مللك خالد ممثلة بكلية �ل�سريع���ة و�أ�سول �لدين، 
وكذل���ك �ل�سك���ر و�لتقدير مو�سول للج���ان هذ� �ملوؤمتر �ل���دويل، وللجنة �لعلمي���ة خا�سة على 
�إتاحتها يل هذه �لفر�سة للم�ساركة بهذ� �لبحث، و�هلل ويل �لتوفيق، و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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المبحث األول

 م�سالك القراآن الكرمي يف تعظيم العلم

لق���د �سل���ك �لقر�آن �لكرمي م�سالك �ست���ى يف تعظيم �لعلم، ليقرر ه���ذه �لعظمة يف نفو�ض 
�لنا����ض، ومن ثمَّ يحثهم على طل���ب �لعلم، وينفرهم من �جلهل ، وفيم���ا يلي ��ستعر��ض لأهم 

هذه �مل�سالك �لقر�آنية: 

اأ- احلث على القراءة :
�لق���ر�ءة مفتاح �لعل���وم، ومرقاة �لفهوم، وه���ي �خلطوة �لأوىل للعل���م، ولأهمية �لعلم يف 
�لدين فقد كانت �أول كلمة �أنزلت على حممد ملسو هيلع هللا ىلص هي كلمة: "�قر�أ"، ويلزم من �لأمر بالقر�ءة 

�لأمر بالكتابة لتالزمهما.

ق���ال تع���اىل:چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      
ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  چ�لعلق: 1 - 5.

ونالح���ظ �أنَّ يف ه���ذه �لآي���ات �لكرميات تكرر فيها ِذك���ر �لعلم وما يت�سل ب���ه من �أدو�ت 
وطرق كالقر�ءة و�لقلم �ست مر�ت.

"ومل���ا كان���ت هذه �ل�سورة هي �أول �سورة نزلت من �لقر�آن، وكانت تلك �لآيات �خلم�ض 
�أول ما نزل منها على �ل�سحيح، فهي بحق �فتتاحية �لوحي")1(.

ول �س���ك �أنَّ �فتتاح �لكالم يك���ون بالأمر �لعظيم، وهذ� �لأمر �لعظي���م هو �لعلم، فيكفيه 
بذلك �سرًفا وتعظيًما، فديننا دين �لعلم، ور�سالة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص يقوم بها �لعلماء، 

قال �بن جرير: يقول: �قر�أ يا حممد بذكر ربك  يقول: �قر�أ يا حممد وربك �لأكرم َخْلَقُه 
للكتابة و�خلط.

�أ�سو�ء �لبيان 13/9  )1(



1265

د. اأحمد بن فار�س ال�صلوماملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

ث���م روى ع���ن قتادة قر�أ حتى بلغ قال: �لقلم: نعمة من �هلل عظيمة، لول ذلك مل يقم، ومل 
ي�سلح عي�ض �أه�)1(.

ولأنَّ �لقلم م���ن �أدو�ت �لقر�ءة �لعظمى و�أركانها �لكرى، �أق�سم به �لباري، و�سمى �سورة 
من كتابه با�سمه.

ولأنَّ �ل�سورت���ني حتم���الن معنى تعظيم �لعلم فق���د نظر بع�ض �لعلم���اء �إىل هذه �ملنا�سبة 
�لو��سحة، فحملهم على �أْن جعلو� �ل�سورتني نزلتا على �لولء.

قال جماهد: �إن �أّول �سورة �أُنزلت)2(.

كم���ا �أن���ه �سبحانه �أق�س���م بال�سق �لثاين م���ن �أركان �لعلم وهو �لكت���اب �مل�سطور فقال: چ 
ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  چَّ �لطور: 1 – 3.

هذ� و�إنَّ �ملتاأمل يف حكمة و�سف �لباري نف�سه بالأكرم ليجد منا�سبة كرمه جلية يف تعليم 
�لإن�س���ان ، "فم���ا لكرمه غاية ول �أم���د، وكاأنه لي�ض ور�ء �لتكرم باإف���ادة �لفو�ئد �لعلمية تكرم، 
حي���ث قال: �لأكرم �لَّ���ِذي َعلََّم ِباْلَقَلِم َعلََّم �ْلإِْن�ساَن ما مَلْ َيْعَل���ْم فدّل على كمال كرمه باأنه علم 
عباده ما مل يعلمو�، ونقلهم من ظلمة �جلهل �إىل نور �لعلم، ونبه على ف�سل علم �لكتابة ملا فيه 
م���ن �ملناف���ع �لعظيمة �لتي ل يحيط بها �إل هو، وما دون���ت �لعلوم ول قيدت �حلكم ول �سبطت 
�أخب���ار �لأولني ومقالتهم، ول كتب �هلل �ملنزلة �إل بالكتابة، ولول هي ملا ��ستقامت �أمور �لدين 
و�لدني���ا، ول���و مل يكن على دقيق حكم���ة �هلل ولطيف تدبره دليل �إل �أم���ر �لقلم و�خلط، لكفى 

به")3(.

وم���ن �لإعج���از يف هذه �لآيات �خلم�ض �أنَّ �لعلماء ��ستنبط���و� منها طرق حت�سيل �لعلوم، 
وذلك �أنه قد "ح�سل من ذكر �لتعليم بالقلم و�لتعليم �لأعم �إ�سارة �إىل ما يتلقاه �لإن�سان من 

�لتعاليم �سو�ء كان بالدر�ض �أم مبطالعة �لكتب، و�أن حت�سيل �لعلوم يعتمد �أموًر� ثالثة:

جامع �لبيان 519/24.  )1(

جامع �لبيان 522/24.  )2(
�لك�ساف 776/4.  )3(



1266

د. اأحمد بن فار�س ال�صلوماملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

�أحدها: �لأخذ عن �لغر باملر�جعة، و�ملطالعة، وطريقهما �لكتابة وقر�ءة �لكتب ..
و�لثاين: �لتلقي من �لأفو�ه بالدر�ض و�لإمالء..

و�لثال���ث: م���ا تنقدح به �لعقول من �مل�ستنبطات و�ملخرتع���ات. وهذ�ن د�خالن حتت  ويف 
ذل���ك �طمئن���ان لنف�ض �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص باأن عدم معرفته �لكتابة ل يح���ول دون قر�ءته لأن �هلل علم 
�لإن�سان ما مل يعلم، فالذي علم �لقر�ءة لأ�سحاب �ملعرفة بالكتابة قادر على �أن يعلمك �لقر�ءة 

دون �سبق معرفة بالكتابة")1(. 

ب- المتنان بالعلم  على الإن�سان. 
  وه���ذ� يف �سي���اق تعد�د �لنعم �لت���ي �أولها خلق �لإن�سان من علق، ف���كاأن �لآية تنبهنا على 

�أعظم هذه �لنعم وهو �لعلم.

قال �بن زيد، علَّم �لإن�سان خطا بالقلم.
قال �بن جرير: �أي علَّم �لإن�سان �خلّط بالقلم، ومل يكن َيْعَلُمُه، مع �أ�سياء غر ذلك، مما 

علمه ومل يكن يعلمه)2(.

ق���ال �ب���ن عطية: عدد تعاىل نعمة �لكت���اب ِباْلَقَلِم على �لنا�ض وه���ي مو�سع عرة و�أعظم 
منفعة يف �ملخاطبات وتخليد �ملعارف)3(.

وق���ال �ب���ن كثر: فاأول �سيء نزل من �لق���ر�آن هذه �لآيات �لكرمي���ات �ملباركات وهن �أول 
رحم���ة رح���م �هلل بها �لعباد، و�أول نعمة �أنع���م �هلل بها عليهم، وفيها �لتنبي���ه على �بتد�ء خلق 
�لإن�س���ان من علقة، و�أن م���ن كرمه تعاىل �أن علم �لإن�سان ما مل يعل���م، ف�سرفه وكرمه بالعلم، 
وه���و �لقدر �لذي �متاز به �أب���و �لرية �آدم على �ملالئكة، و�لعلم ت���ارة يكون يف �لأذهان، وتارة 
يكون يف �لل�سان، وتارة يكون يف �لكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ور�سمي، و�لر�سمي ي�ستلزمهما 

من غر عك�ض.

�لتحرير و�لتنوير 441/30.  )1(
جامع �لبيان 522/24  )2(

�ملحرر �لوجيز 502/5.  )3(
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"و�أ�سع���ر �أنَّ �لعل���م م�سب���وق باجلهل ف���كل علم يح�سل فهو علم م���ا مل يكن يعلم من 
قبل")1(. 

ولذلك قال �ل�سافعي: 
و�إذ� ما �زددت علما ز�دين علما بجهلي)2(

 وق���د �منت �لب���اري �سبحانه وتعاىل على �لب�سرية بتعليم �أبيه���م �آدم �لأ�سماء كلها، وبيان 
ف�سل �لعلم من هذه �لق�سة من وجوه كثرة ذكرها �بن �لقيم)3(، وغره.

ج-  َجعل العلم ن�را.
من م�سالك �لقر�آن يف تعظيم �لعلم �أن جعله نور�، وجعل �جلهل ظلمة، و�سرب لذلك �ملثل 

يف حمكم �لتنزيل فقال �سبحانه:چ ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ                  ھ  ھ  ھ  ے          ے  ۓ  چ�لأنعام: 122.

وق���د تكل���م �لعلماء يف معن���ى �ملوت و�حلياة يف ه���ذه �لآية، وقال بع�سه���م: �ملوت بالكفر، 
و�حلياة بالإميان، و�لنور هو �لقر�آن، و�ل�ساللة هي �لكفر، وقال �آخرون: �ملوت باجلهل و�حلياة 
بالعل���م، ول �سك �أنَّ هذ� �لختالف من قبيل �لت���الزم، لأنَّ �لإميان ل يتح�سل �إل بالعلم باهلل 

وبر�سوله، و�لكافر جاهل بحق �هلل، ومل يقدر �هلل حق قدره..

ول���ذ� قال �مل���اوردي: كان ميتًا باجلهل فاأحييناه بالعمل، �أن�سدين بع�ض �أهل �لعلم ما يدل 
على �سحة هذ� �لتاأويل لبع�ض �سعر�ء �لب�سرة:

ويف �جلهل قبل �ملوت لأهله ... فاأج�سامهم قبل �لقبور قبور 
و�إن �مرًء� مل يحيى بالعلم ميت ... فلي�ض له حتى �لن�سور ن�سور

في���ه ثالثة �أقاويل: �أحدها: �أن �لنور �لقر�آن، قاله �حل�سن، و�لثاين: �أنه �لعلم �لذي يهدي 
�إىل �لر�سد، و�لثالث: �أنه ُح�ْسُن �لإميان)4(. 

�لتحرير و�لتنوير 441/30.  )1(
ديو�ن �ل�سافعي 12.  )2(

مفتاح د�ر �ل�سعادة 52/1  )3(
�لنكت و�لعيون 163/2.  )4(
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ولذل���ك ُو�سف �لقر�آن �لذي هو َمعدن �لعل���وم باأنه نور، فقال تعاىلچ ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  
ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   چ �لن�س���اء: 174 ، وقال: ُّچ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  
پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     

ڤ  ڤ   ڦ  چ �ل�سورى: 52.

د- الأمر بال�ستزادة منه.
م���ن م�سال���ك �لقر�آن يف تعظيم �لعل���م �أنه �أمر بال�ستز�دة منه، فل���و مل يكن خر� ملا �أمر 

بذل���ك، قال تع���اىل خماطب���ا نبي���هچ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  
ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ َّ ط���ه: 114، ق���ال �لعلم���اء: م���ا �أم���ر �هلل ر�سول���ه بطلب 
�لزي���ادة يف �سيء �إل يف �لعل���م)1(، ومفاتيح �لعلم ثالثة، وكلها جاء بها �لتف�سر عن �ل�سلف يف 

�ملر�د من �لعلم، فقالو�، �أي قر�آنا، وفهما، وحفظا)2(.

ولذل���ك ��ستحب بع�ض �أهل �لعلم �إذ� قر�أ هذه �لآية �أن يقول: رب زدين علما، فعن علقمة 
ق���ال: قال: طلبت عب���د �هلل فوجدته يف �مل�سجد ي�سلي بني �ملغرب و�لع�س���اء ف�سمعته يقر�أ طه 

فلما بلغ قال: رب زدين علما رب زدين علما ثالثا، ثم ركع فقر�أت �لأعر�ف وهو ر�كع)3(.

د- التحذير من كتمان العلم. 
ويلزم من هذ� �لأمر باإ�ساعته بني �لنا�ض، قال تعاىل:چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ َّ �لبقرة: 159، 
فه���ذه �لآية و�إن كانت قد نزلت يف �أهل �لكتاب خا�سة �إل �أن �لعرة بعموم �للفظ ل بخ�سو�ض 
�ل�سبب، ولذ� حملها �ملف�سرون على كل كات علم، فقال �بن جرير: وهذه �لآية و�إن كانت نزلت 

يف خا�ضٍّ من �لنا�ض، فاإنها معنيٌّ بها كل كاٍت علم فر�َض �هلل تعاىل بيانه للنا�ض.

وذل���ك نظ���ر �خلر �ل���ذي ُروي عن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أن���ه قال: "من �ُسئل َع���ن علم َيعلمُه 

�لك�ساف90/3.  )1(
ز�د �مل�سر 178/3  )2(

رو�ه �مل�ستغفري يف ف�سائل �لقر�آن 162/1.  )3(
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فكتمه، �أجِلَم يوم �لقيامة بلجام من نار")1(.

ثم روى حديث �أبي هريرة �ملتفق عليه: "لول �آيتان �أنزلهما �هلل يف كتابه ما حدَّثت �سيًئا: 
�إىل �آخر �لآية، و�لآية �لأخرى:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   َّ �آل عمر�ن: 187")2(.

 قال �لقرطبي: بهذه �لآية ��ستدل �لعلماء على وجوب تبليغ �لعلم �حلق وتبيان �لعلم على 
�جلملة)3(.

ق���ال �حل�س���ن: ِهَي يِف كل من �أوتي علم �سي ِمَن �ْلِكَتاِب، َفَمْن َعِل���َم �َسْيًئا َفْلُيَعلِّْمُه، َو�إِيَّاُكْم 
َوِكْتَماَن �ْلِعْلِم َفاإِنَُّه َهَلَكٌة. 

وقال قتادة: هذ� ميثاق �أخذه �هلل على �أهل �لعلم، فمن علم �سيًئا فليعلِّمه، و�إياكم وكتماَن 
�لعلم، فاإن كتمان �لعلم َهَلكة، ول يتكلَّفن رجٌل ما ل علم له به، فيخرج من دين �هلل فيكون من 
�ملتكلِّف���ني، كان يقال:"مثُل علم ل يقال به، كمثل كنز ل ينفق منه! ومثل حكمة ل تخرج، كمثل 

�سنم قائم ل ياأكل ول ي�سرب". 

وكان يقال:"طوب���ي لعامل ناط���ق، وطوبي مل�ستمع و�ٍع". هذ� رجٌل عل���م علًما فعّلمه وبذله 
ودعا �إليه، ورجٌل �سمع خًر� فحفظه ووعاه و�نتفع به)4(.

مَّ���ُد ْبُن َكْعٍب: َل َيِحلُّ ِلَع���امِلٍ �أَْن َي�ْسُكَت َعَل���ى ِعْلِمِه، َوَل ِلْلَجاِه���ِل �أَْن َي�ْسُكَت َعَلى  َوَق���اَل حُمَ
َجْهِلِه)5(.

ولذ� فقد وقف �لعلماء عند كتم �لعلم موقفا عظيًما خ�سية �أن يكونو� من �أهل هذ� �لوعيد، 
فق���د روي عن �حل�سن بن عمارة، �أنه قال: �أتيت �لزه���ري بعد �أن ترك �حلديث، فاألفيته على 

جام���ع �لبيان 252/3، و�حلدي���ث رو�ه �أحمد يف �مل�سند7571، و�أبو د�ود 3658، و�ب���ن ماجه 266، باإ�سناد رجاله   )1(
ثقات، وقد �سححه �ل�سيخ �ساكر يف هو�م�ض �لتف�سر.

رو�ه �لبخاري 118، وم�سلم 1940  )2(
جامع �أحكام �لقر�آن158/2.  )3(

جامع �لبيان 461/7.  )4(
�جلامع لأحكام �لقر�آن 305/4  )5(
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باب���ه، فقل���ت: �إن ر�أيت �أن حتدثن���ي، قال: �أما علم���ت �أين قد تركت �حلديث؟ فقل���ت: �إما �أن 
حتدثن���ي، و�إما �أن �أحدثك، فقال: حدثني، فقلت: حدثني �حلكم، عن يحيى بن �جلز�ر، �سمع 
علي���ا ر�س���ي �هلل عنه يقول: ما �أخذ �هلل على �أهل �جلهل �أن يتعلمو�، حتى �أخذ على �أهل �لعلم 

�أن يعلمو�، قال: فحدثني باأربعني حديثا)1(.

ه�-ذم اجلهل واجلهال.
م���ن م�سال���ك تعظيم �لعل���م يف �لقر�آن ذم �جلهل و�جله���ال، وت�سويره���م باأقبح �سورة، 

تنفر� للنا�ض عن م�سابهتهم، وم�ساكلة �أحو�لهم.

فيجعل �سبحانه �جلهل من �أعظم �أ�سباب �ل�سرك به، فقال چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ   ھ  ے  چ�لزم���ر: 64 ، وجعله �ل�سبب �ملانع من �لهد�ي���ة، فقال:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    
پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  
ٹ  ٹ  چَّ �لأنع���ام: 111 ، وقال:چ ڃ  چ      چ       چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ   ڌ  

ڌ  ڎ   چَّ �لأحقاف: 23.

وجعله من �أ�سباب �لوقوع يف �ملعا�سي فقال:چ ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  
ۇئ   ۇئ  ۆئ   چ َّ �لنمل: 55.

ق���ال �لر�غ���ب: �جلهل عل���ى ثالثة �أ�س���رب، �لأول: وهو خل���و �لنف�ض من �لعل���م، هذ� هو 
�لأ�سل..

و�لثانى: �عتقاد �ل�سئ بخالف ما هو عليه.

و�لثال���ث: فع���ل �ل�س���ئ بخالف م���ا حقه �أن يفع���ل �سو�ء �عتقد في���ه �عتق���اد� �سحيحا �أو 
فا�س���د� كمن يرتك �ل�س���الة متعمد�، وعلى ذلك قوله تع���اىل:چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ َّ �لبق���رة: 67،  

فجع���ل فعل �له���زو جهال، وقال ع���ز وج���لچ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چَّ �حلج���ر�ت: 6 ، و�جلاه���ل ت���ارة يذكر على �سبيل 

�سر �عالم �لنبالء 338/5.  )1(
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�لذم وهو �لكرث وتارة ل على �سبيل �لذم نحو:چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   
ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ �لبق���رة: 273،  �أي 

من ل يعرف حالهم ولي�ض يعنى �ملتخ�س�ض باجلهل �ملذموم)1(.

قال �بن �لقيم: �إنه �سبحانه ذم �أهل �جلهل يف مو��سع كثرة من كتابه .. وقال تعاىلچ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ َّ �لفرقان: 44،  

فلم يقت�سر �سبحانه على ت�سبيه �جلهال بالأنعام حتى جعلهم �أ�سل �سبيال منهم، وقالچ ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  چ�لأنف���ال: 22، فاأخ���ر �أن �جله���ال �سر 
�لدو�ب عنده على �ختالف �أ�سنافها من �حلمر و�ل�سباع و�لكالب و�حل�سر�ت و�سائر �لدو�ب، 
فاجلهال �سر منهم ولي�ض علي دين �لر�سل �أ�سر من �جلهال بل �أعد�وؤهم على �حلقيقة، وقال 

تع���اىل لنبي���ه وقد �أعاذه ُّچ ىئ  ی         ی             ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  جب  حب  خب    مب  
ىب  يب  جت  حتخت  مت  ىت    يت  جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  جخ   چ�لأنع���ام: 35،  

وق���ال كليمه مو�سى عليه �ل�سالة و�ل�سالمچ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  
ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ �لبق���رة: 67،  وق���ال لأول ر�سله نوح 

علي���ه �ل�س���المچ ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  
هود: 46 )2(.

فهل بعد هذ� �لتنفر تقنع نف�ض باجلهل، وير�سى �أحد �أن يكون من �جلاهلني!

مفرد�ت غريب �لقر�آن 102/1  )1(
مفتاح د�ر �ل�سعادة 54/1.  )2(
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المبحث الثاني

منهج القراآن الكرمي يف تعظيم العلماء وت�قريهم

  �لعلماء يف هذه �لأمة هم خيار �لنا�ض، وهم �أهل �لعد�لة و�لثقة، بخالف �لأمم �ل�سابقة، 
فقد كان علماوؤها �سر�ر�ها، قال �بن تيمية: وكلما كان �لإن�سان �أعظم رغبة يف �لعلم و�لعبادة 
و�أق���در عل���ى ذلك من غره بحيث تكون قوته على ذلك �أقوى ورغبته و�إر�دته يف ذلك �أت؛ كان 
م���ا يح�س���ل له �إْن �سلمه �هلل من �ل�سيط���ان �أعظم؛ وكان ما يفتنت ب���ه �إن متكن منه �ل�سيطان 

�أعظم. 

ولهذ� قال �ل�سعبي: كل �أمة علماوؤها �سر�رها �إلَّ �مل�سلمني فاإنَّ علماءهم خيارهم. 

و�أه���ل �ل�سن���ة يف �لإ�سالم؛ كاأهل �لإ�س���الم يف �مللل؛ وذلك �أنَّ كل �أم���ة غر �مل�سلمني فهم 
�سال���ون و�إمنا ي�سلهم علماوؤهم؛ فعلماوؤهم �سر�رهم، و�مل�سلمون على هدى و�إمنا يتبني �لهدى 
بعلمائه���م فعلماوؤهم خياره���م؛ وكذلك �أهل �ل�سنة �أئمتهم خيار �لأم���ة و�أئمة �أهل �لبدع �أ�سر 

على �لأمة من �أهل �لذنوب)1(.  

ولذ� ��ستحق �لعلماء �لتوقر و�لثناء من �لقر�آن �لكرمي، وميكن �أن �أجمل منهج �لقر�آن يف 
تعظيم �لعلماء يف �لأمور �لتالية:

اأ-رفع درجة العلماء:
ل �سيء خر بعد �لإميان من �لعلم، ولذلك فاإنَّ من �أوتي �لعلم فقد �أوتي خر� كثر�، كما 

ق���ال تع���اىل :چ ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ   چ �لبق���رة: 269 ، قال �بن قتيبة و�جلمهور: �حلكمة �إ�سابة �حلق و�لعمل 

به وهي �لعلم �لنافع و�لعمل �ل�سالح)2(، وعلى هذ� جاء قول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: "من يرد �هلل به خر� 

جمموع �لفتاوى 284/7.  )1(
مفتاح د�ر �ل�سعادة 52/1.  )2(
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يفقه يف �لدين")1(.

وق���د جاء �لق���ر�آن بتقرير مكان���ة �لعلماء بني �لنا����ض، و�أنَّ �هلل رفعهم عل���ى من �سو�هم 
درج���ات كثرة، فق���ال تع���اىل:چ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    
يث   ىث      مث   يتجث   ىت     مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   مئىئ   حئ  

حج  مج   چَّ �ملجادلة: 11. 

جاء يف تف�سر هذه �لآية عن �بن عبا�ض �أنه َقاَل: يرفع �هلل �لَّذين �أُوُتو� �ْلعلم من �مْلُوؤمِننَي 
على �لَّذين مل يوؤتو� �ْلعلم َدَرَجات)2(.

�أَن���ه َقاَل: َتْف�ِسر َهِذه �ْلآَية: يرفع �هلل �لَّذين �آمُنو� ِمْنُكم و�أوتو� �ْلعلم على  "ويف لف���ظ 
�لَّذين �آمُنو� َومل يوؤتو� �ْلعلم َدَرَجات.

َوَعن �ْبن َم�ْسُعود َقاَل: َما خ�ض �هلل �ْلعلَماء يِف �َسْيء من �ْلُقْر�آن َما خ�سهم يِف َهِذه �ْلآَية 
ف�سل �هلل �لَّذين �آمُنو� و�أوتو� �ْلعلم على �لَّذين �آمُنو� َومل يوؤتو� �ْلعلم")3(.

قال قتادة: �إنَّ بالعلم لأهله ف�ساًل و�إن له على �أهله حًقا، ولعمري للحّق عليك �أيها �لعامل 
ف�سل، و�هلل معطي كل ذي ف�سل ف�سله)4(.

���ر يقول: ف�سل �لعلم �أحّب �إيّل م���ن ف�سل �لعبادة،  خِّ وكان مط���رف ب���ن عبد �هلل بن �ل�سِّ
وخ���ر دينكم �ل���ورع، وكان يقول: �إنك لتلقى �لرجل���ني �أحدهما �أكرث �سوًم���ا و�سالة و�سدقة، 
و�لآخر �أف�سل منه بوًنا بعيًد�، قيل له: وكيف ذ�ك؟ فقال: هو �أ�سّدهما ورًعا هلل عن حمارمه)5(.

وهذه �لرفعة للعلماء هي يف �لثو�ب يف �لآخرة، و�لكر�مة يف �لدنيا)6(. 

متفق عليه، رو�ه �لبخاري 71، وم�سلم 1037.  )1(
رو�ه �بن �بي حات يف �لتف�سر)18847(  )2(

�لدر �ملنثور 83/8  )3(
جامع �لبيان 247/23.  )4(
جامع �لبيان 247/23.  )5(

�جلامع لأحكام �لقر�آن 299/17  )6(
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و�لآي���ة �لثاني���ة �لد�لة عل���ى رفعة �أهل �لعل���م، هي: قوله تع���اىل: ُّچ ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   چَّ �لأنع���ام: 83 ، وج���ه ذلك "�أنه 

�سبحان���ه ذكر مناظ���رة �إبر�هيم لأبيه وقوم���ه وغلبته لهم باحلجة و�أخر ع���ن تف�سيله بذلك 
ورفع���ه درجت���ه بعلم �حلجة، فقال تعاىل عقي���ب مناظرته لأبيه وقومه يف �س���ورة �لنعام: قال 

زيد بن �أ�سلم: نرفع درجات من ن�ساء بعلم �حلجة")1(. 

ه���ذ� وقد قرر �لقر�آن رفع���ة �لعلماء باأ�سلوب �آخر، وهو �ل�ستفه���ام فقال:چ ې  ې   ى  
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       

ی  ی  جئ  َّ �لزمر: 9.

َق���اَل �لزَّجَّ���اُج: �أَْي َكَما َل َي�ْسَتِوي �لَِّذيَن َيْعَلُموَن َو�لَِّذيَن َل َيْعَلُم���وَن َكَذِلَك َل َي�ْسَتِوي �مْلُِطيُع 
مَّا َمْن مَلْ  ُه: �لَِّذيَن َيْعَلُموَن ُهُم �لَِّذيَن َيْنَتِفُع���وَن ِبِعْلِمِهْم َوَيْعَمُلوَن ِبِه، َفاأَ ���ي)2(. َوَق���اَل َغْرُ َو�ْلَعا�سِ

ْنِزَلِة َمْن مَلْ يعلم)3(. َيْنَتِفْع ِبِعْلِمِه َومَلْ َيْعَمْل ِبِه َفُهَو مِبَ

قال �بن �لقيم: نفى �سبحانه �لت�سوية بني �أهله وبني غرهم كما نفى �لت�سوية بني �أ�سحاب 
�جلن���ة و�أ�سحاب �لنار، كما قال تع���الچ چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  چَّ �حل�سر: 20، وهذ� يدل على غاية ف�سلهم و�سرفهم)4(.

فه���ذ� �ل�ستفهام �لإنكاري يق���رر فيه �لباري �سبحانه وتعاىل ُبعد ما بني �لعامل و�جلاهل، 
ومثل���ه قول���ه تع���اىل :چ ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

چ�لرعد: 19.

فالعلم كالعينني ل�ساحبه، يب�سر بهما �لطريق، و�جلاهل �أعمى، يتخبط خبط ع�سو�ء.

و�ل�ستفه���ام يف ه���ذه �لآية �إنكاري، لإنكار �مل�س���او�ة بني �حلال���ني، �أو تقريري: يقرر فيه 

مفتاح د�ر �ل�سعادة51/1  )1(
معاين �لقر�آن 347/4، وما بني �لقو�سني لي�ض يف �لن�ض �ملحقق وهو يف تف�سر �لقرطبي.  )2(

�جلامع لأحكام �لقر�آن 240/15.  )3(
مفتاح د�ر �ل�سعادة 49/1  )4(
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�لرب �سبحانه وتعاىل �لفرق بني �لعامل و�جلاهل.

قال �لزخم�سري: دخلت همزة �لإنكار على �لفاء يف قوله �أََفَمْن َيْعَلُم لإنكار �أن تقع �سبهة 
قُّ فا�ستجاب، مبعزل  َك �حْلَ َلْيَك ِمْن َربِّ بع���د م���ا �سرب من �ملثل يف �أّن حال من علم �أَمنَّا �أُْنِزَل �إِ
من حال �جلاهل �لذي مل ي�ستب�سر في�ستجيب: كبعد ما بني �لزبد و�ملاء و�خلبث و�لإبريز �إِمنَّا 

َيَتَذكَُّر �أُوُلو� �ْلأَْلباِب)1(.

وقال �بن �لقيم: �إنه �سبحانه جعل �أهل �جلهل مبنزلة �لعميان �لذين ل يب�سرون، فقال: 
چ ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  چ�لرع���د: 19،  فم���ا ثمَّ 
�إل ع���امل �أو �أعم���ى، وقد و�س���ف �سبحانه �أهل �جلهل باأنهم �سم بك���م عمي يف غر مو�سع من 

كتابه)2(.

ب- ال�ست�سهاد بالعلماء: 
وذل���ك يف �أعظ���م �أمر وهو �لتوحيد، فق���ال تع���اىل:چ ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چَّ �آل عمر�ن: 18.

ذكر �لإمام �بن �لقيم �أن يف هذه �لآية ع�سرة �أوجه تدل على �سرف �لعلم وف�سل �لعلماء. 
وقال: 

��ْست�ْسه���د �ُسْبَحاَنُه باأويل �ْلعلم على �أجل م�سه���ود َعَلْيِه وهو توحيده َفَقاَل: َوَهَذ� يدل على 
ف�سل �ْلعلم و�أهله من ُوُجوه:

�أحده���ا: ��ست�سهاده���م دون َغرهم من �ْلب�س���ر، َو�لثَّايِن: �ق���رت�ن �َسَهاَدته���م ِب�َسَهاَدِتِه، 
َو�لثَّاِل���ث: �قرت�نها ِب�َسَهاَدة َماَلئَكت���ه، َو�لرَّ�ِبع: �أن يِف �سمن َه���َذ� تزكيتهم وتعديلهم فاإن �هلل 
اِم�ض: �أن���ه َو�سفهم بكونهم �أوىل �ْلعلم َوَهَذ� يدل على  َل ي�ست�سه���د من خلقه �إل �ْلُعُدول..، �خْلَ
�خت�سا�سه���م ِب���ِه و�نهم �هله و��سحابه َلْي�َض مب�ستع���ار َلُهم، �ل�سَّاِد�ض: �أن���ه �ُسْبَحاَنُه ��ْست�ْسهد 
ِبَنف�ِسِه َوُهَو �أجل �َساهد ثمَّ ِبِخَيار خلقه وهم َماَلئَكته َو�ْلُعَلَماء من عباده ويكفيهم ِبَهَذ� ف�سال 

�لك�ساف 524/2.  )1(
مفتاح د�ر �ل�سعادة 49/1  )2(
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و�سرف���ا، �ل�سَّاِب���ع: �أنه ��ْست�ْسهد بهم على �أجل م�سهود ِبِه و�أعظم���ه و�أكره َوُهَو �َسَهاَدة �أن َل �إَِله 
�إِلَّ �هلل و�لعظي���م �ْلقدر �إمنا ي�ست�سهد عل���ى �لمر �ْلَعِظيم �أكابر �خْللق و�ساد�تهم، �لثَّاِمن: �أنه 
ْنِزَلة �أدلته و�آيات���ه وبر�هنيه �لدَّ�لَّة على  �ُسْبَحاَن���ُه جع���ل �َسَهاَدتهم حجَّة على �ملنكري���ن فهم مِبَ
توحي���ده، �لتَّا�ِسع: �أنه �ُسْبَحاَنُه �أف���رد �ْلِفْعل �ملت�سمن لَهِذِه �ل�سََّهاَدة ل�سادرة ِمْنُه َومن َماَلئَكته 
َوِمْنُه���م َومل يْعطف �َسَهاَدته���م ِبفعل �آخر غر �َسَهاَدته َوَهَذ� يدل على �س���دَّة �رتباط �َسَهاَدتهم 
ِب�َسَهاَدِت���ِه..، �ْلَعا�ِسر: �أنه �ُسْبَحاَنُه جعلهم موؤدين حلقه ِعْند عب���اده ِبَهِذِه �ل�سََّهاَدة َفاإِذ� �أدوها 
فق���د �أدو� �حْل���ق �مْلَ�ْسُهود ِبِه َفَثبت �حْل���ق �مْلَ�ْسُهود ِبِه َفَوَجَب على �خْللق �لق���ر�ر ِبِه َوَكاَن َذِلك 
َغاَي���ة �سعادتهم يِف معا�سهم ومعادهم وكل من ناله �ْله���دى ِب�َسَهاَدِتِهم و�أقر ِبَهَذ� �حْلق ِب�َسَبب 
�َسَهاَدته���م َفله���م من �لجر مثل �أجره َوَهَذ� ف�سل َعِظي���م َل يدرى قدره �إل �هلل َوَكَذِلَك كل من 

�سهد بَها َعن �َسَهاَدتهم َفلهم من �لأجر مثل �أجره �أي�سا)1(.

ج- العلماء اأعرف النا�ص باحلق:
عرف���و� �أن �ل���ذي �أنزله �هلل من �له���دى و�لنور هو �حلق، فق���ال تعاىل:چ ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې  چَّ �سباأ: 6، 

  وه���ذ� مذكور يف �سياق �لثناء عليهم، ولذلك "فقد �سلى �سبحانه نبيه باإميان �أهل �لعلم 
ب���ه و�أمره �أن ل يعباأ باجلاهلني �سيئا، فق���ال تعاىل ُّچ ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  
چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ �لإ�سر�ء: 106 – 108،   وهذ� �سرف عظيم لأهل 

�لعلم، وحتته �أن �أهله �لعاملون قد عرفوه و�آمنو� به و�سدقو� ف�سو�ء �آمن به غرهم")2(.

د-اخت�سا�ص العلماء باأنهم يعقل�ن مراد اهلل تعاىل:
 ق���ال تعاىلچ ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چَّ �لعنكبوت: 
43 ، ولذ� كان �لرجل من �ل�سلف �إذ� مر على �ملثل فلم يعرفه يحزن، فروى �بن �أبي حات َعْن 

َعْمِرو ْبِن ُمرََّة َقاَل: َما َمَرْرُت ِباآَيٍة يِف ِكَتاِب �هللَِّ َل �أَْعِرُفَها �إِل �أَْحَزَنِني َّ " )3(.

مفتاح د�ر �ل�سعادة 49/1  )1(
مفتاح د�ر �ل�سعادة 50/1  )2(

تف�سر �بن �أبي حات )17327(.  )3(
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قال �ل�سيخ �ل�سعدي: )�ْلَعامِلُوَن( �أي: �أهل �لعلم �حلقيقي، �لذين و�سل �لعلم �إىل قلوبهم، 
وه���ذ� مدح لالأمثال �لتي ي�سربها، وحثٌّ على تدبرها وتعقله���ا، ومدح ملن يعقلها، و�أنه عنو�ن 

على �أنه من �أهل �لعلم، فعلم �أن من مل يعقلها لي�ض من �لعاملني.

و�ل�سب���ب يف ذل���ك: �أن �لأمث���ال �لت���ي ي�سربها �هلل يف �لق���ر�آن، �إمنا هي لالأم���ور �لكبار، 
و�ملطال���ب �لعالي���ة، و�مل�سائل �جلليل���ة، فاأهل �لعلم يعرفون �أنها �أهم م���ن غرها، لعتناء �هلل 

بها، وحثه عباده على تعقلها وتدبرها، فيبذلون جهدهم يف معرفتها.

و�أم���ا م���ن مل يعقلها، مع �أهميتها، فاإن ذلك دليل على �أنه لي�ض من �أهل �لعلم، لأنه �إذ� مل 
يعرف �مل�سائل �ملهمة، فعدم معرفته غرها من باب �أوىل و�أحرى. ولهذ�، �أكرث ما ي�سرب �هلل 

�لأمثال يف �أ�سول �لدين ونحوها)1(.

ه�-ح�سر اخل�سية يف العلماء:
قال تع���اىلچ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉې   ې  ې  ې   ى   ى  چَّ فاط���ر: 28 ، و�ملعنى: �إمنا يخاف �هلل فيتقي عقابه بطاعته 

�لعلماء)2(.

جاء عن قتادة �أنه قال: كان يقال: كفى بالرهبة علًما)3(.
ق���ال �بن �لقي���م: " وهذ� ح�سر خل�سيت���ه يف �أوىل �لعلم، وقال تع���اىلچ ٱ  ٻ  ٻ  
چَّ  ٹ    ٹ     ٹ   ٿ    ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
�لبين���ة: 8،   وق���د �أخر �أن �أهل خ�سيته هم �لعلماء، فدل عل���ى �أن هذ� �جلز�ء �ملذكور للعلماء 
مبجم���وع �لن�سني، وقال �ب���ن م�سعود ر�سى �هلل عنه: كفى بخ�سي���ة �هلل علما وكفى بالغرت�ر 

باهلل جهال")4(.
و-التع�يل على فهم العلماء:

ولذل���ك �أم���ر ب�سوؤ�لهم، فهم �أعل���م �لنا�ض باحلق،  قال تع���اىل:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    

تف�سر �ل�سعدي 631.  )1(
جامع �لبيان 462/20.  )2(
جامع �لبيان 462/20  )3(

مفتاح د�ر �ل�سعادة 51/1  )4(
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پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ  چ �لنح���ل: 43 ، ق���ال �ل�سيخ �ل�سعدي: 
وعم���وم ه���ذه �لآية فيها مدح �أهل �لعل���م، و�أن �أعلى �أنو�عه �لعلم بكت���اب �هلل �ملنزل، فاإن �هلل 
�أم���ر من ل يعلم بالرجوع �إليه���م يف جميع �حلو�دث، ويف �سمنه تعديل لأهل �لعلم وتزكية لهم 
حيث �أمر ب�سوؤ�لهم، و�أن بذلك يخرج �جلاهل من �لتبعة، فدل على �أن �هلل �ئتمنهم على وحيه 

وتنزيله، و�أنهم ماأمورون بتزكية �أنف�سهم، و�لت�ساف ب�سفات �لكمال.

و�أف�س���ل �أهل �لذكر �أهل هذ� �لقر�آن �لعظيم، فاإنهم �أهل �لذكر على �حلقيقة، و�أوىل من 
غره���م بهذ� �ل�سم، ولهذ� قال تعاىل: ُّچ ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چ�لنح���ل: 44،  �أي: �لق���ر�آن �لذي فيه ذكر م���ا يحتاج �إليه �لعباد 
من �أمور دينهم ودنياهم �لظاهرة و�لباطنة، َّ  وهذ� �سامل لتبيني �ألفاظه وتبيني معانيه،  فيه 

في�ستخرجون من كنوزه وعلومه بح�سب ��ستعد�دهم و�إقبالهم عليه)1(.

تف�سر �ل�سعدي �ض441.  )1(
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المبحث الثالث

حتذير القراآن الكرمي من تنق�صِّ العلماء وال�ستخفاف بهم

م���ن �لأدو�ء �لفتاك���ة يف �ملجتمعات �ل�ستهانة بالعلماء، وتنق�سه���م، و�لزدر�ء بهم، وقد 
ح���ذر �لقر�آن �لكرمي م���ن �ل�ستهانة بالعلم���اء، و�سلك طرقا عدة يف حمارب���ة تنق�ض �لعلماء 

و�لزدر�ء بهم، ومن �أهم هذه �لطرق ما يلي:

اأ-الأمر بطاعة العلماء:
مل يرد يف �لقر�آن �لكرمي �لأمر بطاعة �أحد بعد �هلل عز وجل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص �إل �أويل �لأمر 

فقال تع���اىل:چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  
خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   چَّ �لن�ساء: 59.

ول �س���ك �أن �إيجاب طاعة �أحد م���ا حماربة لال�ستهانة به، و�أولو� �لأمر هنا ي�سمل ما قاله 
�ملف�سرون من �أنهم �لعلماء و�لأمر�ء.

فق���د قال جاب���ر و�بن عبا�ض وجماهد و�بن �أبي جنيح وغرهم: هم �أولو� �لفقه يف �لدين 
و�لعلم و�لعقل)1(.

و��ستدل �أبو �لعالية على �سحة هذ� �لتف�سر بالقر�آن �لكرمي فقال: يف قوله:"و�أويل �لأمر 
منك���م"، قال: هم �أه���ل �لعلم، �أل ترى �أنه يق���ول:چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  
ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ   گ   گگ  

ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ   چ�لن�ساء: 83 )2(.

قال �بن كثر: و�لظاهر و�هلل �أعلم �أن �لآية يف جميع �أويل �لأمر من �لأمر�ء و�لعلماء)3(.

جامع �لبيان 500/8.  )1(

جامع �لبيان 501/8.  )2(
تف�سر �بن كثر 345/2.  )3(
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قال �ل�سعدي: ثم �أمر بطاعته وطاعة ر�سوله وذلك بامتثال �أمرهما، �لو�جب و�مل�ستحب، 
و�جتن���اب نهيهم���ا. و�أمر بطاع���ة �أويل �لأمر وهم: �ل���ولة على �لنا�ض، من �لأم���ر�ء و�حلكام 
و�ملفت���ني، فاإن���ه ل ي�ستقيم للنا�ض �أم���ر دينهم ودنياهم �إل بطاعته���م و�لنقياد لهم، طاعة هلل 

ورغبة فيما عنده، ولكن ب�سرط �أل ياأمرو� مبع�سية �هلل)1(.

ب-تقدمي العلماء يف القيادة:
�لقيادة من �ملهام �جل�سام، �لتي ل يت�سلع بها كل �أحد، ولي�ض �أحد �أجدر بها من �لعلماء، 
وق���د ق�ض علينا �لقر�آن �لكرمي ق�سة تن�سيب طالوت ملكا عل���ى بني �إ�سر�ئيل، فاعرت�ض بنو 
�إ�سر�ئي���ل على نبيهم وقالو�: �أنى يكون له �ملل���ك علينا ونحن �أحق بامللك منه، فاأجابهم نبيهم 

معل���ال ه���ذ� �لختيار بع���د ��سطفاء �هلل ع���ز وج���ل:چ ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  
ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ     ہ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ �لبقرة: 247.

وقد قدم �لب�سطة يف �لعلم على �لب�سطة يف �جل�سم لأنها �أهم و�أعظم.

وق���د كان �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقدم �لعلماء يف �لقي���ادة على غرهم، ويعتر ذلك بحفظ �لقر�آن، 
لإن حفظ �لقر�آن عندهم مل يكن مقت�سر� على �حلروف دون معرفة �حلدود بل كانو� يتعلمون 

حروفه وحدوده معا.

فعن �أبي  هريرة ر�سي �هلل عنه قال: بعث �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �سرية فا�ستقر�أ �لقوم على �أ�سنانهم 
قال: فف�سلهم �ساب ب�سورة �لبقرة فقال له ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: �أنت �أمر �لقوم قال: فغ�سب �سيخ 
يف �لق���وم وق���ال: يا ر�س���ول �هلل �أتوؤمره و�أنا �أكر منه فقال ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: �إنه �أكرثكم قر�آنا 
فقال �ل�سيخ: فو�هلل يا ر�سول �هلل و�لذي بعثك باحلق ما منعني �أن �أتعلم �لقر�آن �إل �أين �أخ�سى 
�أن ل �أقوم به فقال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: تعلمو� �لقر�آن فاإمنا مثل حامل �لقر�آن كمثل حامل جلر�ب 

م�سك �إن فتحه فتحه طيبا و�إن وعاه وعاه طيبا.

تف�سر �ل�سعدي 183.  )1(
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ويف رو�ية: بعث ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص بعثا وهم نفر فدعاهم ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ماذ� معكم 
من �لقر�آن؟ فا�ستقر�أهم حتى مر على رجل من �أحدثهم �سنا فقال: ماذ� معك يافالن؟ قال: 
معي كذ� وكذ� و�سورة �لبقرة قال: معك �سورة �لبقرة؟ قال: نعم قال: �ذهب فاأنت �أمرهم)1(.

ج-ح�سر ال�س�رى يف العلماء:
يق���وم �لنظام �ل�سيا�سي يف �لإ�سالم على مبد�أ �ل�سورى، وهو مبد�أ �أ�سيل يف هيكلة �لدولة 

�مل�سلمة، وقد جاء �لأمر من �هلل عز وجل لنبيه �ملوؤيد بالوحي مب�ساورة �مل�سلمني، فقالچ پ  
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ �آل عمر�ن: 159.

  وما ذ�ك �إل لتعليم �أمته مبد�أ �ل�سورى، ثم جاءت �لآية �لأخرى مقررة �ل�سورى �سفة من 
�سفات �ملوؤمنني فقال تع���اىلچ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  چ�ل�سورى: 38.

و�لت�س���اور و�مل�ساورة و�مل�سورة: ��ستخر�ج �لر�أى مبر�جع���ة �لبع�ض �إىل �لبع�ض من قولهم 
�سرت �لع�سل �إذ� �تخذته من مو�سعه و��ستخرجته منه)2(.

ق���ال �بن جري���ر: �إن �هلل عز وجل �أمَر نبي���ه ملسو هيلع هللا ىلص مب�ساورة �أ�سحابه فيم���ا حزبه من �أمر 
عدوه ومكايد حربه، تاألًُّفا منه بذلك من مل تكن ب�سرته بالإ�سالم �لب�سرَة �لتي ُيوؤَْمُن عليه 
معه���ا فتنة �ل�سيطان وتعريًفا منه �أمته ماأتى �لأم���ور �لتي حتُزبهم من بعده ومطلبها، ليقتدو� 
به يف ذلك عند �لنو�زل �لتي تنزل بهم، فيت�ساورو� فيما بينهم، كما كانو� يرونه يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص 
فه مطالب وجوه ما حزبه من �لأمور بوحيه �أو �إلهامه  يفعله. فاأما �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فاإن �هلل كان يعرِّ
�إي���اه �س���و�َب ذلك. و�أما �أمته، فاإنه���م �إذ� ت�ساورو� م�ستنِّني بفعله يف ذل���ك، على ت�ساُدٍق وتاأخٍّ 
دهم  للح���ق، و�إر�دِة جميعهم لل�سو�ب، من غر مي���ل �إىل هوى، ول َحْيد عن هدى، فاهلل م�سدِّ

قهم)3(. وموفِّ

رو�ه �مل�ستغفري يف ف�سائل �لقر�آن 697، وقد طول �ملحقق يف تخريجه.  )1(
مفرد�ت غريب �لقر�آن 270/1.  )2(

جامع �لبيان 346/7.  )3(
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ق���ال �لقرطبي: فمدح �هلل �مل�ساورة يف �لأمور مبدح �لقوم �لذين كانو� ميتثلون ذلك. وقد 
كان �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ي�ساور �أ�سحابه يف �لآر�ء �ملتعلقة مب�سالح �حلروب، وذلك يف �لآر�ء كثر. ومل 
يك���ن ي�ساورهم يف �لأحكام، لأنها منزلة من عند �هلل على جميع �لأق�سام من �لفر�ض و�لندب 
و�ملكروه و�ملباح و�حلر�م. فاأما �ل�سحابة بعد ��ستئثار �هلل تعاىل به علينا فكانو� يت�ساورون يف 

�لأحكام وي�ستنبطونها من �لكتاب و�ل�سنة.. 

وق���ال بع�ض �لعقالء: ما �أخطاأت ق���ط! �إذ� حزبني �أمر �ساورت قومي ففعلت �لذي يرون، 
فاإن �أ�سبت فهم �مل�سيبون، و�إن �أخطاأت فهم �ملخطئون)1(.

وهك���ذ� كان �خللفاء �لر��سدون يتخذون �أهل �ل�سورى م���ن �لقر�ء و�لعلماء، ففي �سحيح 
�لبخاري عن �بن عبا�ض ر�سي �هلل عنهما، قال: "قدم عيينة بن ح�سن بن حذيفة فنزل على 
�ب���ن �أخيه �حلر بن قي�ض، وكان من �لنف���ر �لذين يدنيهم عمر، وكان �لقر�ء �أ�سحاب جمال�ض 

عمر وم�ساورته، كهول كانو� �أو �سبانا")2(.

د-حترمي ال�ستهزاء بالعلماء:
�ل�سته���ز�ء بالعلم���اء من �سفات �ملنافقني، ولعل يف ذكر �هلل ع���ز وجل �أحكام �ل�ستهز�ء 

بهم يف �سورة �لتوبة �لتي ف�سحت �ملنافقني �أكر دليل على ذلك.

قال ع���ز وج���ل:چ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ   
ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  

ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڑ   ک  ک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ �لتوبة: 64 - 66.

ويكفي يف بيان هذه �لآية نقل �سبب نزولها، فقد روي من غر وجه �أن رجال من �ملنافقني 
قال: ما �أرى قر�ءنا هوؤلء �إل �أرغبنا بطونا، و�أكذبنا �أل�سنة، و�أجبننا عند �للقاء. 

ويف لف���ظ: قال رجل يف غزوة تبوك يف جمل�ض م���ا ر�أيت مثل قر�ئنا هوؤلء، �أرغب بطونا، 

�جلامع لأحكام �لقر�آن 37/16.  )1(
�سحيح �لبخاري4642.  )2(
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ول �أك���ذب �أل�سن���ا، ول �أجب عند �للقاء..فرفع ذلك �إىل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، فجاء �إىل ر�سول �هلل 
وق���د �رحت���ل وركب ناقته، فقال: يا ر�س���ول �هلل، �إمنا كنا نخو�ض ونلع���ب. و�إن رجليه لتن�سفان 
�حلجارة وما يلتفت �إليه ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهو متعلق بن�سعة ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، و�لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ل 

يزيد على هذه �لآية)1(.

فق���د جع���ل �هلل عز وجل �ل�ستهز�ء بالعلماء من �لكفر، قال �بن �لعربي: ل يخلو �أن يكون 
م���ا قالوه من ذلك جد� �أو هزل، وهو كيفما كان كفر؛ فاإن �لهزل بالكفر كفر، ل خلف فيه بني 
�لأم���ة، فاإن �لتحقي���ق �أخو �حلق و�لعلم، و�لهزل �أخو �لباطل و�جلهل، قال علماوؤنا: نظرو� �إىل 

قوله:چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  چ �لبقرة: 67 )2(.  

 

�نظر جمموع �لرو�يات يف تف�سر �لطري 333/14، وتف�سر �بن كثر 171/4.  )1(
�أحكام �لقر�آن 543/2.  )2(
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المبحث الرابع

 اأثر العلماء يف ت�طيد الأمن والإميان يف املجتمع

ف�س���ل �لعلماء وخرهم لي����ض مق�سور� على �أنف�سهم، بل هو متع���د للمجتمع كله، ولذلك 
ف�س���ل �لعامل على �لعابد، ورجح مد�د �لعلماء على دم���اء �ل�سهد�ء، وقد وردت �أحاديث كثرة 
يف ف�س���ل �لعلماء، وهي معروفة م�سه���ورة، ول �أطيل بذكرها، ولكن م���ن �أهم �آثارهم �ملباركة 
عل���ى جمتمعاتهم هي توطيدهم �لأمن و�لإميان بني �لنا�ض، ويف �ملجتمعات �لتي يكونون فيها، 

وذلك ما �سنبينه يف �ملطالب �لتالية:

اأ-ارتباط الأمن بالإميان: 
�لأم���ن م�س���در من �أِمن ياأم���ن �أمنًا و�أمانًا، وه���و �سد �خلوف، ورمبا جع���ل �لأمان ��سما 

للحالة �لتي يكون عليها �لإن�سان يف �لأمن)1(.

"و�آم���ن �إمن���ا يقال على وجهني �أحدهما متعديا بنف�سه يقال �آمنته �أي جعلت له �لمن 
ومنه قيل هلل موؤمن، و�لثانى غر متعد ومعناه �سار ذ� �أمن")2(.

ُع���رف �لأم���ن باأنه: ع���دم توقع مك���روه يف �لزمن �لآت���ي، و�أ�سله طماأنين���ة �لنف�ض وزو�ل 
�خلوف)3(.

ومنكرة. معرفة  �لكرمي،  �لقر�آن  وقد تكررت كلمة "�لأمن)4(" يف 

مفرد�ت غريب �لقر�آن 25/1.  )1(

مفرد�ت غريب �لقر�آن 26/1.  )2(
تاج �لعرو�ض184/34.  )3(

�أعني بهذه �ل�سيغة �مل�سدرية: �لأمن، و�إل فقد ورد �لفعل �آمن يف قوله: و�آمنهم من خوف، و�لفعل: �أِمن يف قوله:   )4(
)�أفاأم���ن �لذي���ن مكرو�( ف�سال ع���ن ��سم �لفاعل يف قوله: )وم���ن دخله كان �آمنا( ، )حرم���ا �آمنا( وكذلك قوله 

تعاىل: )�إنك من �لآمنني(.
وكذلك قر�ءة �أبي جعفر: )ول تقولو� ملن �ألقى �إليكم �ل�سلم ل�ست موؤَمنًا(، �أي ل�ست باآمن.  
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فاأما �لتنكر ففي �سفة �لبيت �حلر�م، فقال تعاىلچ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  
ې  ې  ې   ېى  ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ      
ۈئ  چ �لبق���رة: 125، ق���ال �لزخم�سري: َو�أَْمنًا �أي مو�سع �أمن، كقول���ه )َحَرمًا �آِمنًا َوُيَتَخطَُّف 

�لنَّا�ُض ِمْن َحْوِلِهْم( ولأن �جلاين ياأوي �إليه فال يتعر�ض له حتى يخرج �أه�)1(.

ولذا وقع خالف بني الفقهاء يف اجلاين الذي يلجاأ للحرم.
ق���ال �لقرطبي: قوله تع���اىل:" و�أمنا" ��ستدل به �أبو حنيف���ة وجماعة من فقهاء �لأم�سار 
عل���ى ترك �إقامة �حلد يف �حل���رم على �ملح�سن و�ل�سارق �إذ� جلاأ �إلي���ه، وع�سدو� ذلك بقوله 
تع���اىل:" ومن دخله كان �آمنا" كاأنه قال: �آمنو� من دخ���ل �لبيت. و�ل�سحيح �إقامة �حلدود يف 
�حل���رم، و�أن ذلك من �ملن�سوخ، لأن �لتف���اق حا�سل �أنه ل يقتل يف �لبيت، ويقتل خارج �لبيت. 
و�إمن���ا �خلالف هل يقتل يف �حلرم �أم ل؟ و�حلرم ل يقع عليه ��سم �لبيت حقيقة. وقد �أجمعو� 
�أن���ه ل���و قتل يف �حلرم قتل ب���ه، ولو �أتى حد� �أقيد منه فيه، ولو ح���ارب فيه حورب وقتل مكانه. 
وق���ال �أب���و حنيفة: من جلاأ �إىل �حلرم ل يقتل فيه ول يتابع، ول يز�ل ي�سيق عليه حتى ميوت �أو 
يخ���رج. فنحن نقتله بال�سيف، وهو يقتله باجلوع و�ل�سد، ف���اأي قتل �أ�سد من هذ�. ويف قوله:" 
و�أمن���ا" تاأكيد لالأم���ر با�ستقبال �لكعبة، �أي لي�ض يف بيت �ملقد�ض ه���ذه �لف�سيلة، ول يحج �إليه 

�لنا�ض، ومن ��ستعاذ باحلرم �أمن من �أن يغار عليه �أه�)2(.

ول �سك �أنَّ للعلماء يف �أمن �حلرم دور� عظيما، فهم �لذين َيْعَلمون ذلك ويحملون �لنا�ض 
عليه.

مث���ال: قام عم���رو بن �سعيد بجمع �لبعوث ك���ي يبعثها �إىل مكة، فق���ام �ل�سحابي �جلليل 
�أب���و �سري���ح ر�سي �هلل عنه وق���ال له: �ئذن يل �أيها �لأمر �أحدثك قوًل ق���ام به �لنبي  �لغد من 
ي���وم �لفتح، �سمعته �أذناي ووعاه قلبي و�أب�سرت���ه عيناي حني تكلم به: "حمد �هلل و�أثنى عليه، 
ث���م قال: �إنَّ مكة حرمها �هلل ومل يحرمها �لنا����ض فال يحل لمرٍئ يوؤمن باهلل و�ليوم �لآخر �أن 
ي�سف���ك فيها دما ول يع�سد بها �سجرة، فاإن �أحد ترخ�ض لقتال ر�سول �هلل فيها فقولو� �إن �هلل 

�لك�ساف 185/1.  )1(
�جلامع لأحكام �لقر�آن 111/2.  )2(
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ق���د �إذن لر�سوله ومل ي���اأذن لكم، و�إمنا �إذن يل فيها �ساعة من نه���ار، ثم عادت حرمتها �ليوم 
كحرمته���ا بالأم����ض وليبلغ �ل�ساهد �لغائب")1(..فاأبو �سريح �أح���د �لعلماء �لذين حفظو� �لأمن 

للبيت �حلر�م وعلموه �لنا�ض.
واأما ورود لفظة الأمن بالتعريف ففي �سياقني : 

�لأول : قول���ه تع���اىل:چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  
ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  

ہ  ہ  ھ   چ �لن�ساء: 83.

قال �ل�سعدي: هذ� تاأديب من �هلل لعباده عن فعلهم هذ� غر �لالئق، و�أنه ينبغي لهم �إذ� 
جاءه���م �أمر من �لأمور �ملهمة و�مل�سال���ح �لعامة ما يتعلق بالأمن و�سرور �ملوؤمنني، �أو باخلوف 
�لذي فيه م�سيبة عليهم �أن يتثبتو� ول ي�ستعجلو� باإ�ساعة ذلك �خلر، بل يردونه �إىل �لر�سول 
و�إىل �أويل �لأم���ر منه���م، �أهِل �لر�أي و�لعل���م و�لن�سح و�لعقل و�لرز�ن���ة، �لذين يعرفون �لأمور 
ويعرفون �مل�سالح و�سدها، فاإن ر�أو� يف �إذ�عته م�سلحة ون�ساطا للموؤمنني و�سرور� لهم وحترز� 
م���ن �أعد�ئه���م فعلو� ذلك، و�إن ر�أو� �أنه لي�ض فيه م�سلحة �أو في���ه م�سلحة ولكن م�سرته تزيد 
على م�سلحته، مل يذيعوه  �أي: ي�ستخرجونه بفكرهم و�آر�ئهم �ل�سديدة وعلومهم �لر�سيدة)2(.

�ملو�سع �لثاين: يف ق�سة حماورة �إبر�هيم عليه �ل�سالم قومه، وقوله جو�با على تخويفهم 
ې   ۉ   ۉ       ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭڭ   ڭ   چ  �آلهَته���م:  �إي���اه 
ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ      ەئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې  
مب            خب    جبحب   يئ   ىئ   مئ   جئحئ   ی    ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     
چ�لأنع���ام:  ڀ   ڀ   ڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   يب    ىب  

.82 - 80

وذل���ك �أنهم خوفو� �إبر�هيم عاقبة خمالفته، و�أن �آلهتهم �ستم�سه ب�سوء، فقال لهم ذلك، 
ق���ال �بن �إ�سح���اق: ، يقول: كيف �أخاف وَثًنا تعبدون من دون �هلل ل ي�سرُّ ول ينفع، ول تخافون 

رو�ه �لبخاري يف �سحيحه، باب ليبلغ �ل�ساهد �لغائب، رقم:104.  )1(
تف�سر �ل�سعدي 190.  )2(
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�أنت���م �لذي ي�سر وينفع، وقد جعلتم معه �سركاء ل ت�سر ول تنفع؟ ، �أي: بالأمن من عذ�ب �هلل 
يف �لدني���ا و�لآخ���رة، �لذي َيْعبد �لذي بي���ده �ل�سّر و�لنفع، �أم �لذي يعبد م���ا ل ي�سّر ول ينفع؟ 
ف لهم �لعر، ليعلمو� �أنَّ �هلل هو �أحق �أن يخاف ويعبد مما يعُبدون  ي�سرب لهم �لأمثال، وي�سرِّ

من دونه)1(.

وكان���ت ه���ذه هي �حلجة �لتي لقنه���ا �هلل �إبر�هيم، فانت�سر بها عل���ى قومه، وقد �ختلف 
�لعلم���اء، فقال بع�سهم: ه���ذ� ف�سُل �لق�ساء من �هلل بني �إبر�هيم خليله ملسو هيلع هللا ىلص، وبني من حاّجه 
م���ن قومه من �أهل �ل�سرك باهلل..، وقال �آخرون: هذ� جو�ٌب من قوم �إبر�هيم ملسو هيلع هللا ىلص لإبر�هيم، 
حني قال لهم:"�أيُّ �لفريقني �أحق بالأمن"؟ فقالو� له: �لذين �آمنو� باهلل فوّحدوه �أحق بالأمن، 

�إذ� مل يلب�سو� �إميانهم بظلم.

وق���د رج���ح �سيخ �ملف�سرين �بن جري���ر �أن يكون ذلك من ف�سل �لق�س���اء من رب �لأرباب 
�سبحانه)2(.

ويف ه���ذه �لآية يق���رر �لباري �سبحان���ه وتعاىل �رتب���اط �لأمن بالإمي���ان، و�رتباط �لظلم 
بال�س���رك، وق���د �أخر عبد�هلل بن م�سع���ود ر�سي �هلل عنه ، قالو�: يا ر�س���ول �هلل، �أينا ل يظلم 

نف�سه؟ قال: " لي�ض كما تقولون ب�سرك، �أومل ت�سمعو� �إىل قول لقمان لبنهچ ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  چ لقمان: 13)3( .

قال �ل�سيخ �ل�سعدي: قال �هلل تعاىل فا�سال بني �لفريقني �أي: يخلطو� �لأمن من �ملخاوِف 
و�لع���ذ�ب و�ل�سق���اء، و�لهد�ي���ُة �إىل �ل�س���ر�ط �مل�ستقيم، ف���اإن كانو� مل يلب�س���و� �إميانهم بظلم 
مطلق���ا، ل ب�س���رك، ول مبعا�ض، ح�سل لهم �لأمن �لتام، و�لهد�ية �لتامة. و�إن كانو� مل يلب�سو� 
�إميانه���م بال�سرك وح���ده، ولكنهم يعملون �ل�سيئات، ح�سل لهم �أ�س���ل �لهد�ية، و�أ�سل �لأمن، 
و�إن مل يح�س���ل له���م كماله���ا. ومفهوم �لآية �لكرمي���ة، �أن �لذين مل يح�سل له���م �لأمر�ن، مل 

يح�سل لهم هد�ية، ول �أمن، بل حظهم �ل�سالل و�ل�سقاء.

جامع �لبيان 491/11.  )1(

جامع �لبيان 494/11.  )2(
�سحيح �لبخاري 3360.  )3(
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ومل���ا حكم لإبر�هيم عليه �ل�سالم، مبا بني به من �لر�هني �لقاطعة قال:چ ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   چ�لأنع���ام: 83،  �أي: عال 

بها عليهم، وفلجهم بها)1(.

ول �س���ك �أن �لإميان �إمن���ا يقرره �أهل �لعلم، وهم �لذين يبينون���ه للنا�ض، ويهدونهم �إليه، 
وهم �أحق �لنا�ض به، وهذ� ما �سنبينه باملطلب �لتايل.

ب -العلم طريق الإميان:
�إذ� كان �لقر�آن قد قرر �أن �لإميان قرين �لأمن، فاإنه كذلك قرر �أن �لعلم و�لإميان تو�أمان 

ل ينفكان، ولذلك قرن �هلل عز وجل بني �لعلم و�لإميان يف قوله: چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  
ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ           ڭ  ڭ  ۇ  چَّ �لروم: 56.

وكذلك ق���رن بينهما يف قول���ه چ ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ   ىئ   
ىئ  ی  یی  ی  جئحئ  مئ  ىئ    يئ  جب  حب   خب    مب  ىب  يب    جت  

حت   چَّ �لن�ساء: 162.

ول غرو �أن يكون �لعلماء �أعلم �لنا�ض بالإميان وحقيقته، و�أن يقرتن �لأمن به، لأن �لعلماء 
يعرف���ون �حلق من �ل�ساللة، وميي���زون �لإميان من �لكفر، فق���ال �سبحانه:چ ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې  چ �سباأ: 6.

 �إن �ملجتمع �خلايل من �لعلماء جمتمع ناق�ض �لإميان، مليء بالبدع و�ل�ساللت، ول �أدل 
عل���ى ذلك من تاريخ هذه �لأمة، فقد م���رت بفرت�ت متاأخرة �سعف فيها �لإميان، ونق�ض فيها 
�لأمن، و�نت�سرت �لبدع و�ل�سركيات يف �أرجائها، حتى �ُسميت تلك �لع�سور بع�سور �لنحطاط 
�لفك���ري، وقد تبع ه���ذ� �لنحطاط �لفكري �نحط���اط ع�سكري، فتقل�س���ت �أر��سيها، وغربت 
�سمو�سها، وخاف �أبناوؤها، وعند �لتاأمل يف مالمح تلك �حلقبة �لتي ما ز�لت �لأمة تعي�ض بع�ض 

�آثارها، جند �أن قلة �لعلماء �لربانيني من �أهم �سمات تلك �حلقبة �لزمنية.

و�س���دق �هلل �إذ يق���ول يف معر�ض �لتخوي���ف:چ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  

تف�سر �ل�سعدي 263.  )1(
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ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی   ی  ی  چ�لرعد: 41.

وقال:چ ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  
وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چَّ �لأنبياء: 44، 

ق���ال بع�ض �ل�سلف من �أهل �لتف�سر كابن عبا�ض وجماه���د: هو موت �لعلماء، ونق�سانها 
ذهاب علمائها وفقهائها وخيار �أهلها)1(. 

وع���ن هالل عن حيان قال: قل���ت ل�سعيد بن جبر ما عالمة ه���الك �لنا�ض؟ قال: هالك 
علمائهم)2(.

ولذل���ك كانو� ي�سربون مثال لنق�سان �لأر�ض مب���وت �لعلماء بالكف �إذ� قطعت، قال علي 
ر�سي �هلل عنه: �إمنا مثل �لفقهاء كمثل �لأكف �إذ� قطعت كف مل تعد)3(.

ولك���ي ل يق���ال: مَل، ول يعرت�ض على حكم���ة �هلل عز وجل يف نق�س���ان �لعلماء، ختم �لآية 
بقوله: و�هلل يحكم ل معقب حلكمه، �سبحانه وتعاىل.

ويوؤي���د هذ� �ملعنى يف تف�سر �لآية حديث عبد�هلل بن عمرو بن �لعا�ض: »�إن �هلل ل يقب�ض 
�لعل���م �نتز�ع���ا ينتزعه من �لعباد، ولك���ن يقب�ض �لعلم بقب�ض �لعلماء، حت���ى �إذ� مل يبق عاملا 

�تخذ �لنا�ض رءو�سا جهال، ف�سئلو� فاأفتو� بغر علم، ف�سلو� و�أ�سلو�«)4(.

ج-العلماء ميح�س�ن ال�سائعات:
�ل�سائعات تفتك باملجتمع، وتهدم �أركانه، ومتى �نت�سرت يف جمتمع فاإنه ي�سطرب، وتكرث 
قالقل���ه، ومن هن���ا ياأتي خطر �لإع���الم يف ع�سرنا �حلدي���ث، وم�سوؤلية �لعلم���اء يف توجيهه، 

وت�سحيح م�ساره.

فقد بنيَّ �لقر�آن �لكرمي حالة من �لأحو�ل �لتي يت�سلع بها �لعلماء �لربانيون يف جمتمعاتهم، 

جامع �لبيان 497/16.  )1(
�لك�سف و�لبيان 301/5.  )2(
�لك�سف و�لبيان 301/5.  )3(

متفق عليه رو�ه �لبخاري 100، وم�سلم 2673.  )4(
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وه���ي حالة �لري���ادة و�لقيادة  -�أثناء يف �لأمن و�خلوف- يف ق�سية �لإعالم، فقال �سبحانه:چ 
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ   گ   گگ   ک   ک   ک   ک      ڑ    ڑ   ژ   ژ  
چ�لن�س���اء:  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ   
83، فالعلم���اء يعرف���ون ما يالئم �ملجتمع مم���ا ي�سح ن�سره وما ل ي�سح ن�س���ره و�إذ�عته، وهم 

�أعلم بتحقيق �لأخبار وبيان حقيقتها.

ولعل يف �حلديث �لطويل �لو�رد يف تف�سر هذه �لآية منوذجا لدور �لعامل يف جمتمعه، وقد 
كان �لعامل يف هذه �حلادثة: هو عمر بن �خلطاب.

ع���ن عبد �هلل ب���ن عبا�ض قال: حدثني عمر ب���ن �خلطاب، قال: ملا �عت���زل نبي �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ن�س���اءه، قال: دخلت �مل�سجد، ف���اإذ� �لنا�ض ينكتون باحل�سى، ويقول���ون: طلق ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ن�س���اءه، وذلك قب���ل �أن يوؤمرن باحلجاب، فقال عمر، فقلت: لأعلمن ذلك �ليوم، قال: فدخلت 
عل���ى عائ�س���ة، فقلت: يا بنت �أبي بكر، �أقد بلغ من �ساأنك �أن توؤذي ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت: ما 
يل وم���ا ل���ك يا �بن �خلطاب، عليك بعيبتك، قال فدخلت على حف�سة بنت عمر، فقلت لها: يا 
حف�سة، �أقد بلغ من �ساأنك �أن توؤذي ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ و�هلل، لقد علمت �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، ل 
يحب���ك، ولول �أنا لطلقك ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، فبكت �أ�سد �لبكاء، فقلت لها: �أين ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
قال���ت: هو يف خز�نت���ه يف �مل�سربة، �إىل �أن قال: فقلت: يا ر�س���ول �هلل، ما ي�سق عليك من �ساأن 
�لن�س���اء؟ ف���اإن كنت طلقتهن، فاإن �هلل مع���ك، ومالئكته، وجريل، وميكائي���ل، و�أنا، و�أبو بكر، 
و�ملوؤمن���ون معك، وقلما تكلمت و�أحمد �هلل ب���كالم، �إل رجوت �أن يكون �هلل ي�سدق قويل �لذي 

�أقول.ونزلت هذه �لآية �آي���ة �لتخيرچ ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ َّ �لتح���رمي: 5،چ ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  
ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  چَّ �لتح���رمي: 
4 ، وكان���ت عائ�س���ة بنت �أبي بكر، وحف�س���ة تظاهر�ن على �سائر ن�س���اء �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقلت: يا 
ر�س���ول �هلل �أطلقته���ن؟ قال: »ل«، قلت: يا ر�س���ول �هلل، �إين دخلت �مل�سج���د و�مل�سلمون ينكتون 
باحل�س���ى، يقول���ون: طلق ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ن�س���اءه، �أفاأنزل، فاأخرهم �أن���ك مل تطلقهن، قال: 
»نع���م، �إن �سئت«، فلم �أزل �أحدثه حتى حت�سر �لغ�سب ع���ن وجهه، وحتى ك�سر ف�سحك، وكان 
م���ن �أح�س���ن �لنا�ض ثغر�، ثم نزل نبي �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، ونزلت، فنزل���ت �أت�سبث باجلذع، ونزل ر�سول 
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�هلل ملسو هيلع هللا ىلص كاأمن���ا مي�سي عل���ى �لأر�ض ما مي�سه بيده، فقلت: يا ر�س���ول �هلل �إمنا كنت يف �لغرفة 
ت�سع���ة وع�سرين، ق���ال: »�إن �ل�سهر يكون ت�سع���ا وع�سرين«، فقمت على ب���اب �مل�سجد، فناديت 

باأعل���ى �سوتي، مل يطلق ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ن�ساءه، ونزلت هذه �لآية:چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     
ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ   چ �لن�س���اء: 83،  فكن���ت �أن���ا ��ستنبطت 
ذلك �لأمر، و�أنزل �هلل عز وجل �آية �لتخير)1(، فعمر من �ساد�ت �أويل �لأمر �لذين ي�ستنبطون 
�لأم���ور ويح�سنون �لتعامل معها، ولذ� روي ع���ن بع�ض �ل�سلف يعني حملة �لفقه و�حلكمة يعني 

�لذين يفح�سون عن �لعلم)2(.  

وق���ال قتادة:"ولو ردوه �إىل �لر�س���ول و�إىل �أويل �لأمر منهم"، يقول: �إىل علمائهم ، لعلمه 
�لذين يفح�سون عنه ويهّمهم ذلك)3(. 

ق���ال �لزخم�س���ري: لعلمه �لذي���ن ي�ستنبطونه منهم، لعلم �سحته وهل ه���و مما يذ�ع �أو ل 
ي���ذ�ع هوؤلء �ملذيع���ون، وهم �لذي���ن ي�ستنبطونه من �لر�س���ول و�أوىل �لأم���ر، �أى يتلقونه منهم 

وي�ستخرجون علمه من جهتهم)4(.

د-اأثر تعظيم العلم يف حل م�سكلة ال�ستهانة بالعلم والعلماء:
ميكنن���ي �أن �أخل�ض �أ�سباب �ل�ستهانة بالعلم و�لعلم���اء يف عامل و�حد، �أل وهو "�جلهل" 

تلك �لكلمة �لتي ��ستعاذ �أنبياء �هلل عز وجل �أن يكونو� من �أهلها، وهذ� �جلهل ثالثة �أق�سام:
�جلهل بف�سل �لعلم ومكانته يف �لدين، و�جلهل مبكانة �لعلماء، و�جلهل بخطر �جلهل. 1
فهذه �جلهالت تورث �ل�ستهانة بالعلماء وتنق�سهم، و�لزدر�ء بالعلم �ل�سرعي.. 2
�أما �جلهل بف�سل �لعلم : قد تعددت م�سالك �لقر�آن يف تعظيم �لعلم ، كما بينا ذلك . 3

يف �ملبحث �لأول.
نا يف تعظيم �لعلماء وتوقرهم،  و�أم���ا �جلهل مبكانة �لعلماء: فقد �سلك �لعلماء منهجا بيِّ

رو�ه م�سلم 1479.  )1(
�لك�سف و�لبيان 351/3.  )2(

جامع �لبيان 572/8.  )3(
�لك�ساف 541/1.  )4(
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كما بينا ذلك يف �ملبحث �لثاين.

 وقد عالج �لقر�آن مع�سلة تنق�ض �لعلماء و�ل�ستخفاف بهم، تارة باإبر�ز دورهم �لقيادي 
يف �ملجتمع، وقد بينا ذلك من خالل: 

1-�أم���ر �لق���ر�آن بطاع���ة �لعلماء، 2-تق���دمي �لعلم���اء يف �لقيادة، 3-ح�س���ر �ل�سورى يف 
�لعلماء.

وت���ارة بتجرمي �ل�سته���ز�ء بهم، وجعله من كبائر �لذنوب، بل م���ن �سمات �ملنافقني، كما 
يف قول���ه تع���اىل:چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
ک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چَّ �لتوبة: 65 – 66.

فروى �بن جرير: عن زيد بن �أ�سلم: �أن رجال من �ملنافقني قال لعوف بن مالك يف غزوة 
تب���وك: ما لُقرَّ�ئن���ا هوؤلء �أرغُبنا بطوًن���ا و�أكذُبنا �أل�سنًة، و�أجُبننا عن���د �للقاء! فقال له عوف: 
كذب���ت، ولكن���ك منافق! لأخرن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص! فذهب ع���وف �إىل ر�سول �هلل ليخره، فوجد 

�لقر�آن قد �سبقه.

ق���ال زيد: ق���ال عبد�هلل بن عمر: فنظرت �إليه متعلًقا بَحَق���ب ناقة ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص تنكُبُه 
�حلجارة ؟ ما يزيده)1(.

وم���ا �أجمل �أن ياأخذ �مل�سلم بقول �بن ع�ساكر رحمه �هلل:  َو�ْعَلم َيا �أخي وفقَنا �هلل َو�إِيَّاك 
وم �ْلعلَماء َرْحَم���ة �هللَّ َعَلْيِهم َم�ْسُموَمة، َوَعاَدة  ن حُلُ ملر�سات���ه مِمَّن يخ�ساه ويتقي���ه حق ُتَقاته �إِ
ا هم ِمْنُه ب���َر�ء �أمره َعِظيم،  �هللَّ يِف هت���ك �أَ�ْسَت���ار منتق�سيه���م َمْعُلوَمة، ِلأَن �لوقيع���ة فيهم مِبَ
و�لتَن���اول لأعر��سه���م بالزور و�لف���رت�ء مرتع وخيم، و�لخت���الق على من �ْخَت���اَرُه �هللَّ ِمْنُهم 
ا مدح �هللَّ ِب���ِه َقول �ملتبعني م���ن �ل�ْسِتْغَفار ملن �سبقهْم  لنع����ض �ْلعلم خلق ذمي���م، و�لقتد�ء مِبَ

و�س���ف ك���رمي، �إِْذ َقاَل مثنيا َعَلْيِه���م يِف ِكَتابه َوُهَو مبكارم �ْلأَْخ���اَلق و�سدها عليم  ُّچ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  

تف�سر �بن جرير 333/14.  )1(
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لَّى �هلل َعَلْيِه َو�سلم  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  چحل�سر: 10،  و�لرتكاب لنهي �لنَِّبي �سَ
َع���ن �لغتياب َو�َسب �ْلأَْم���َو�ت ج�سيمچ چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ                ڍ  ڍڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      

ڳ  ڳ  ڳ  چ �لنور: 63.)1(

تبيني كذب �ملفرتي �ض30.  )1(
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الخاتمة

لعل من �أهم �لنتائج �لتي �أ�سجلها يف نهاية هذ� �لبحث:

-�سل���ك �لق���ر�آن م�سالك �ست���ى يف تعظيم �لعلم ليقرر ه���ذه �لعظمة يف نفو����ض �مل�سلمني 
وليحملهم على طلب �لعلم.

-من �أهم م�سالك �لقر�آن يف تعظيم �لعلم: �حلث على �لقر�ءة و�لكتابة، ومدح �لعلم وذم 
�جلهل و�أهله.

-مف���احت �لعلم ثالث���ة، وكلها جاء بها �لتف�سر يف قول���هچ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ طه: 114 ، وهي: قر�آنا، وفهما، 

وحفظا.

-عظَّ���م �لقر�آن �لعلماء ووقره���م فكانو� خر هذه �لأمة، بخ���الف باقي �لأمم حيث كان 
علماوؤها �سر�رها.

-من �أهم م�سالك �لقر�آن يف توقر �لعلماء رفعهم درجات وجعلهم �أهل �ل�سورى و�لقيادة.

-م���ن �أهم �أ�ساليب �لق���ر�آن يف �لتحذير من �ل�ستهز�ء بالعلم���اء �أن جعل �ل�ستهز�ء بهم 
كفر� ونفاقا.

-قرر �لقر�آن �رتباط �لأمن بالإميان، و�رتباط �لإميان بالعلماء لأنهم �أعلم �لنا�ض به.

-عل���ى �لعلم���اء دور كبر يف حف���ظ �ملجتمع م���ن �ل�سائع���ات �مل�سرة باملجتم���ع، وعليهم 
م�سوؤولية ت�سحيح �لإعالم.
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 �سعيد بن حممد �سعد ال�سهراين
• �جلامعة: جامعة �مللك خالد-�أبها – كلية �ل�سريعة و��سول �لدين.	
• �لتخ�س�ض : �لتف�سر وعلوم �لقر�آن.	
• �لدرجة �لعلمية: �أ�ستاذ م�سارك.	
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ولنيل درجة �لدكتور�ه ببحث بعنو�ن: �ل�سياق �لقر�آن و�أثره يف تف�سر �ملدر�سة �لعقلية . 2
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�مل�سحون(.
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و�سائل �ملعرفة يف �لقر�آن �لكرمي.. 5
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م�سكالت التعلم، وعالجها يف �س�ء �س�رة الكهف 
بحث مقدم للم�ؤمتر الدويل الأول : 

لت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج امل�سكالت املعا�سرة 

اإعداد الدكت�ر 

د. سعيد بن محمد بن سعد الشهراني
الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم القراآن وعل�مه

كلية ال�سريعة واأ�س�ل الدين
جامعة امللك خالد
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املقدمة
�حلم���د هلل رب �لعامل���ني، و�ل�سالة و�ل�سالم عل���ى �أ�سرف �لأنبياء و�ملر�سل���ني، وعلى �آله 
و�أ�سحاب���ه �أجمعني؛ �أما بع���د: فاإن من �أعظم �مِلننَّ �لتي �منت �هلل بها علينا �أهل �لإ�سالم نزول 
�لق���ر�آن؛ �لذي هو هدى للنا����ض وبينات من �لهدى و�لفرقان، قال �سبحان���ه: (�إِنَّ َهَذ� �ْلُقْر�آَن 
َيْه���ِدي ِللَِّتي ِه���َي �أَْقَوُم)�سورة �لإ�سر�ء: 9، فمن �هتدى مبايدعو �إلي���ه �لقر�آن كان �أكمل �لنا�ض 

و�أقومهم و�أهد�هم يف جميع �أموره")1(. 

وحاجة �لأم���ة ما�سة �إىل فهم �لقر�آن وتدبره؛ و��ستنباط هد�ياته وتوجيهاته يف كل زمان 
وم���كان، و�إن كان���ت يف هذ� �لع�سر �أ�سد؛ لف�سو �جلهل، و�تباع �لهوى، وكرثة �لفنت- ن�ساأل �هلل 

�أن يع�سمنا من �لزلل-. 

وح���ني نتاأم���ل ما مت���ر به �أمة �لإ�س���الم يف هذ� �لع�س���ر من �نحر�ف - يف ك���م هائل من 
�أفر�دها- عن �ملنهج �لقومي؛ نلحظ �أن لهذ� �لنحر�ف �أ�سبابًا من �أهمها – من وجهة نظري- 
م���ا متر به م���ن �إ�سكالت تتفاقم يومًا بعد ي���وم يف �ملعرفة، وطر�ئق �لو�س���ول �إليها، ولذ� فقد 
�عتنى �ل�سلف بالتعلم، وحر�سو� عليه، فعن �أبي ثعلبة �خل�سني - ر�سي �هلل عنه - قال: "لقيُت 
�س���ول �هلل - ملسو هيلع هللا ىلص، فقل���ُت: يا ر�س���ول �هلل؛ �دفعني �إىل رج���ل ح�سن �لتعلي���م، فدفعني �إىل �أبي 

عبيدة بن �جلر�ح، ثم قال: "دفعتك �إىل رجل يح�سن تعليمك و�أدبك")2(. 

وحتلو� باأدب �لإن�سات �إىل �ملعلم، فمن ذلك ما رو�ه �أبو بحرية)3(. قال: "قدمُت �ل�سام، 
فجئ���ت �مل�سجد ف���اإذ� �أنا بحلقة م�سيخة، فيهم فت���ى �ساب يحدثهم قد �أن�ست���و� له، قلت: َمن 
ه���وؤلء؟ قالو�: �أ�سح���اب حممد - ملسو هيلع هللا ىلص-، قلُت: وَمن �ل�ساب؟ قال���و�: معاذ بن جبل ر�سي �هلل 

عنه")4(.

تي�سر �لكرمي �ملنان، �بن �سعدي )454(.  )1(
�أخرجه �لطر�ين يف �ملعجم �لكبر )157/1(، و�لهيثمي يف جممع �لزو�ئد ومنبع �لفو�ئد )189/5(، وقال: وفيه   )2(

رجل مل ي�سم، ورجل جمهول �أي�سا. دللة على �سعفه.
ه���و: عب���د �هلل بن قي�ض �لكندي �ل�سك���وين �لرت�غمي مبثناة ثم معجم���ة �أبو بحرية بفتح �ملوح���دة و�سكون �ملهملة   )3(
وت�سدي���د �لتحتانية حم�سي م�سهور بكنيته خم�سرم ثقة )م���ن �لثانية( مات �سنة �سبع و�سبعني. تهذيب �لتهذيب 

.)318/1(
�أخرجه  �بن عبد�لر يف �لتمهيد )129/21(.  )4(



1302

د . �صعيد بن حممد بن �صعد ال�صهرايناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

و�سعيا يف �ل�سهام يف حل هذه �مل�سكالت �آثرُت �أن تكون م�ساركتي ببحث بعنو�ن: م�سكالت 
�لتعلم وعالجها يف �سوء �سورة �لكهف)1(.

و�إمن���ا �آث���رُت �حلدي���ث عن ه���ذه �ل�سورة مل���ا حوته من ع���الج -من خ���الل �آياتها- لأهم 
�مل�س���كالت �لتي ق���د يتعر�ض لها �لفرد �أو �ملجتم���ع على مر �لع�سور و�لده���ور على حٍد �سو�ء، 
وذل���ك م���ن خالل �إي���ر�د �أربع ق�س�ض قر�آني���ة، كل ق�سة منه���ا تعالج م�سكل���ة؛ فق�سة �لِفتية 
�ملوؤمن���ني تعالج م�سكلة �لفتنة يف �لدين، وق�سة �ساحب �جلنتني تعالج م�سكلة �لكر و�لفتتان 
ر تعال���ج م�سكلة �لفتتان بالعل���م و�ملعرفة،  باملل���ذ�ت و�سه���و�ت �لدنيا، وق�سة مو�س���ى و�خل�سِ

وق�سة ذي �لقرنني تعالج م�سكلة فتنة �جلاه و�ل�سلطان. 

ولذ� فقد حث �لنبي - ملسو هيلع هللا ىلص - على قر�ءتها يوم �جلمعة؛ فعن �أبي �سعيد �خلدري – ر�سي 
ُمَعِة  �هلل عنه – قال: قال ر�سول �هلل - �سلى عليه و�سلم –: »�إِنَّ َمْن َقَر�أَ �ُسوَرَة �ْلَكْهِف َيْوَم �جْلُ
«)2(، وعن �أبي �ل���درد�ء – ر�سي �هلل عنه - عن �لنبي -  ُمَعَتنْيِ ���اَء َلُه ِمَن �لنُّ���وِر َما َبنْيَ �جْلُ �أَ�سَ

َم ِمَن �لدَّجَّاِل« )3(. وَِّل �ُسوَرِة �ْلَكْهِف ُع�سِ ملسو هيلع هللا ىلص – قال: »َمْن َحِفَظ َع�ْسَر �آَياٍت ِمْن �أَ
ف�س���ورة �لكه���ف حتوي �لكثر م���ن �لدرو�ض و�لعر، لكن ما يهمنا يف ه���ذ� �ملقام حماولة 
�لك�سف عن �لطر�ئق و�ل�سبل �لتي عاجلت �ل�سورة بها م�سكالت �لتعلم؛ وذلك من خالل �آياتها 

على وجه �لعموم، وق�سة مو�سى - عليه �ل�سالم – و�خل�سر على وجه �خل�سو�ض.

وتكمن �أهمية �لبحث فيما يحيط بالتعُلم من م�سكالت �ألقت ب�ساللها على �ملجتمع، وهي 
بحاجة �إىل عالج ُي�ستنبط من �آيات �لقر�آن �حلكيم.

ول غ���رو �أيه���ا �لقارئ �لكرمي؛ فاأنا �أو�فقك �لر�أي يف �أن هذ� �ملو�سوع تعجز وريقات حمدودة �أن حتيط به؛ ف�سال   )1(
�أن تعاجله؛ ولكن ح�سبي �أن �أ�سر �إليه �إ�سارة وكما قيل: يكفي من �لقالدة ما �أحاط بالعنق، وقد �أقمُت لبنات هذ� 
�لبح���ث عل���ى فكرة �لتد�ر�ض مع بع�ض طلبة �لعلم، ومن له �هتمام بالعملي���ة �لتعليمية، فجز�هم �هلل خرً�، و�هلل 

�أ�ساأله �لتوفيق و�ل�سد�د.
�أخرجه �حلاكم يف �مل�ستدرك )399/2( و�سححه،  قال �بن حجر يف " تخريج �لأذكار:  حديث ح�سن، وقال: وهو   )2(
�أقوى ما ورد يف قر�ءة �سورة �لكهف، �نظر: في�ض �لقدير )198/6(، و�سححه �لألباين يف " �سحيح �جلامع، رقم 

.)1104/2(
�أخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب: �سالة �مل�سافر وق�سرها، باب: ف�سل �سورة �لكهف و�آية �لكر�سي )555/1(.  )3(
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وقد �سلكت يف ه���ذ� �لبحث �ملنهج �ل�ستقر�ئي �ل�ستنباطي، وذلك با�ستقر�ء �آيات �سورة 
�لكه���ف و��ستخر�ج �لآيات ذ�ت �ل�سلة باملو�سوع، ث���م ��ستنتاج �مل�سكالت وعالجها من خالل 

تلك �لآيات. 

فخ���رج هذ� �لبح���ث �لقر�آين يف مقدم���ة، وخم�سة مطالب. �أما مقدم���ة �لبحث: فذكرت 
فيه���ا  �أهمية �ملو�س���وع، و�حلاجة �إليه، ويف �ملطلب �لأول؛ ذك���رُت تعريًفا مب�سطلحات �لبحث 
)�مل�س���كالت- �لتعلم - �لعالج(، ويف �ملطلب �لثاين: ذكرُت م�سكلة �جلهل، وعالجها يف �سوء 

�سورة �لكهف، 

    ويف �ملطلب �لثالث: ذكرُت م�سكلة �لكر، وعالجها يف �سوء �سورة �لكهف، ويف �ملطلب 
�لر�ب���ع: ذك���رُت م�سكل���ة �لن�سيان، وعالجه���ا يف �سوء �س���ورة �لكهف ، ويف �ملطل���ب �خلام�ض: 
ذك���رُت م�سكل���ة �ل�ستعجال، وعالجها يف �س���وء �سورة �لكهف، و�خلامتة، وفيه���ا �أهم �لنتائج 

و�لتو�سيات، ثم فهر�ض �ملو�سوعات، وقائمة بثبت م�سادر مر�جع �لبحث.

وبع���د؛ فقد �جته���دت يف كتابة هذ� �لبح���ث، وحر�ست على �مل�ساركة ب���ه يف هذ� �ملوؤمتر 
�ملب���ارك: )�ملوؤمتر �لدويل �لأول: لتوظيف �لدر��سات �لقر�آنية يف عالج �مل�سكالت �ملعا�سرة(، 
�لت���ي تنظمه–م�سكورة- جامعة �مللك خالد باأبها ممثلة بكلي���ة �ل�سريعة و�أ�سول �لدين، و�هلل 

�أ�ساأله �لتوفيق و�ل�سد�د، و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد، وعلى �آله و�أ�سحابه �أجمعني. 
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المطلب األول: التعريف بمصطلحات البحث )المشكالت- التعلم - العالج(

اأوًل: تعريف امل�سكالت.
�ْسَكَل،  يف �للغة:جم���ع ُم�سِكل���ة؛ يقال �أَْمٌر ُم�ْسِكٌل �أي ُملتِب�ض، َقاَل �ْب���ُن ُدَرْيٍد: َوُي�َسمَّى �لدَُّم �أَ
ِحيٌح، َوُهَو ِم���َن �ْلَباِب �لَِّذي َذَكْرَناُه يِف �إِ�ْسَكاِل َهَذ�  ِلْلُحْم���َرِة َو�ْلَبَيا�ِض �مْلُْخَتِلَطنْيِ ِمْنُه. َوَهَذ� �سَ

نََّها ُحْمَرٌة َلَب�َسَها َبَيا�ٌض. �ْلأَْمِر، َوُهَو �ْلِتَبا�ِسِه ; ِلأَ

و��ست�س���كل �لأم���ر �لتب�ض عليه، و�أ�س���كل �لأمر: مبعن���ى �لَتَب�ض وَغُم�َض معن���اه)1(، ويقال: 
�سخ�ض �مل�سكلة: حدد �أبعادها، و�أحاط بها.)2(

ويف �ل�سطالح: "ظاهرة �سلبية حتدث يف �ملجتمعات �لب�سرية، متثل ��سطر�ًبا �أو تعويًقا 
ل�س���ر �لأمور؛ مما يت�سبب يف توليد نوع من �ملفارقات بني �مل�ستويات �ملرغوبة من قبل �لأفر�د 
يف �ملجتم���ع، وبني �لظ���روف �لو�قعية؛ مما يتطلب من �أفر�د �ملجتمع وجماعاته على حد �سو�ء 

�أن يفت�سو� عن �لو�سائل و�لأ�ساليب �لكفيلة مبعاجلة �مل�سكلة �لتي تو�جههم")3(.
وعلي���ه فامل�سكلة : ق�سّية مطروحة حتت���اج �إىل معاجلة، �أو �سعوبة يجب تذليلها للح�سول 

على نتيجة ما.
ثانًيا: تعريف الَتَعُلم.

�لتعل���م لغة: �لعلم نقي�ض �جلهل، وَتَعلمُت �ل�س���يء: �أخذتُه. وتعلمُت �أي: َعِلمُت)4(، فمعنى 
َتَعل���َم: ت�سب���ب �إىل م���ا به يعلم من �لنظ���ر يف �لدلة )5(، وَعِل���َم �ْلأَمر وَتَعلَّمُه: �أتقن���ه)6(،  َوقال 
���وُِّر �مِلِعاين)7(. وتقوُل: َعلَّْمُتُه �لِعْل���َم تعليمًا، و�أْعَلْمُتُه  ِه���م: �أنَّ �لتََّعلُّ���َم ُهَو َتَنبُُّه �لنَّْف�ِض ِلّت�سّ َبْع�سِ

�نظ���ر: �ل�سح���اح )1737/5(، مقايي����ض �للغ���ة )204/3(، ل�سان �لعرب، �ب���ن منظ���ور )357/11(، �لقامو�ض   )1(
�ملحيط، �لفروز�آبادى )1019/1(، �ملحكم �ملحيط �لأعظم، �بن �سيده )686/6(، �ملعجم �لو�سيط )491/1(.

معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة )1174/2(.  )2(
�ملدخل �إىل علم �لجتماع، د/ فهمي �لغزوي )22(.  )3(

جممل �للغة لبن فار�ض )624(.  )4(
معجم �لفروق �للغوية = �لفروق �للغوية برتتيب وزيادة )�ض: 60(.  )5(

�ملحكم و�ملحيط �لأعظم )2/ 175(، تاج �لعرو�ض )130/33(.  )6(
تاج �لعرو�ض )33/ 130(.  )7(
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�إْعالمًا: �إذ� �أ�ْسَعْرُتُه �سيئًا َجِهَلُه)1(. 

ُكْم َمْن َتَعلََّم �لُقْر�آَن َوَعلََّمُه«)2(. ومنه قول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص : »َخْرُ

ويف ال�سطالح: 
عرفه �لقا�سمي بقوله: فاإن �لَتعُلم ��ستفادة �ل�سخ�ض من �ل�سخ�ض �جلزئّي )3(.

وعرَّف���ه �أهل �لرتبية بقوله���م: "تغر يف �لبني���ة �ملعرفية للمتعلم كمي���ًا برت�كم �خلر�ت 
و�ملعلوم���ات، وكيفيًا بالتفاع���ل �مل�ستمر بني مكوناتها، ولكت�ساب معن���ى جديد لبد �أن يتكامل 

هذ� �ملعنى مع �ملعاين �لتي �سبق للفرد تعلمها بحيث ت�سكل �أو تعطي عالقات جديدة" )4(.

ثالًثا: تعريف العالج:
ليه  ا: �أَي ماِر�َسا �لَعَم���َل �لَِّذي نَدْبُتُكَما �إِ تعريف �لعالج لغ���ة: �ملز�ولة و�ملد�و�ة)5(،"وعاجِلَ
ًة وِعاَلجًا  َته.)و( عاَلَج �مَلري�َض ُمَعاجَلَ و�ْعَماَل ِبِه وَز�ِوَلُه. وكّل �سْيٍء َز�َوْلَته وماَر�ْسَته فقد َعاجَلْ

عاَناُه و )َد�َو�ه( . و�ملَُعاِلُج: �ملَُد�ِوي، �سو�ٌء عاَلَج َجِريحًا �أَو َعلياًل �أَو َد�بًَّة)6(.

ويف �ل�سطالح���ًا: مز�ولة �مل�سكل���ة وحماولة �لبحث عن طريقة لعالجها و�لق�ساء عليها، 
وعالج �مل�سكلة: بحث عن �أخطائها و�سحَّحها)7(.

�لإبانة يف �للغة �لعربية )3/ 498(.  )1(
�أخرجه �لبخاري يف ف�سائل �لقر�آن، باب: خركم من تعلم �لقر�آن وعلمه، رقم �حلديث )5027(.  )2(

حما�سن �لتاأويل )61/7(.  )3(
�نظ���ر: �ملدخل �ملنظومي يف مو�جهة �لتحديات �لرتبوية �ملعا�س���رة و�مل�ستقبلية، فاروق فهمي، ومنى عبد�ل�سبور   )4(

.)88(
�ملحكم و�ملحيط �لأعظم )326/1(، �لقامو�ض �ملحيط )�ض199(.  )5(

ت���اج �لعرو����ض )109/6(، و�نظ���ر: كت���اب �لع���ني )228/1(، �ل�سح���اح، �جلوه���ري )330/1(، ل�س���ان �لعرب   )6(
)3065/4(، �لقامو�ض �ملحيط )199،189/1(.

معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة )2/ 1537(.  )7(
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المطلب الثاني: مشكلة الجهل، وعالجها في ضوء سورة الكهف.

�جله���ل نقي�ض �لعلم، تقول: َجِهَل فالٌن حّقه، وَجِهَل علّي، وجهل بهذ� �لأمر)1(، وهو على 
نوع���ني)2(:" ب�سي���ط: وهو عدم �لعل���م عما من �ساأن���ه �أن يكون عاملا، ومرك���ب: وهو عبارة عن 
�عتق���اد ج���ازم غر مطابق؛ �ُسمي ب���ه لأنه يعتقد �ل�سيء على خالف ما ه���و عليه ، فهذ� جهل 

�آخر قد تركبا معا)3(.

و�جله���ل من �أعظم م�سكالت �لتعل���م و�أ�سدها، وقد جاء �لتحذير منه يف �لكتاب و�ل�سنة، 
وم���ا ذ�ك �إل لأن �لنا����ض �أع���د�ء مل���ا يجهلون، وق���د بني �هلل �أن �جله���ل من �أ�سب���اب �لتكذيب 

امَلْ ُيِحيُطو� ِبِعْلِمِه َومَلَّا َياأِْتِهْم َتاأِْويُلُه) يون�ض: 39.  و�لإعر��ض، فقال �سبحانه: (َبْل َكذَُّبو� مِبَ

ق���ال �ب���ن كثر: بل كذب هوؤلء بالقر�آن، ومل يفهم���وه ول عرفوه، ومل يح�سلو� ما فيه من 
�لهدى ودين �حلق �إىل حني تكذيبهم به جهاًل و�سفًها )4(، ُفعلم �أن �جلهل د�ٌء ودو�ءه �لتعلم. 

َي �هللَُّ مبع�سَيٍة �أعَظم من �جلهل. " قيل: يا �أبا حممد هْل  قال �سهل بن عبد�هلل: َما ُع�سِ
َتعرُف �سيئا �أ�سدَّ من �جلهِل؟ قال:نعم، �جلهُل باجلهِل.  وهو كما قال؛ لأَنَّ �جلهَل باجلهِل ي�ُسدُّ 

بالكليِة باب �لتَّعلِم، فمن يُظن بنف�سه �أَنه عامِل فكيَف يتعلَُّم ! )5(.

و�ملتتب���ع حلو�ر�ت �لأنبياء مع قومه���م يلحظ �أن �جلهل من �أكر �أ�سب���اب �إعر��سهم عن 
ْن �أَْجِرَي �إِلَّ َعَلى  ُلُكْم َعَلْيِه َماًل �إِ �حل���ق، ق���ال تعاىل حاكيا حو�ر نوح مع قومه:( َوَيا َق���ْوِم َل �أَ�ْساأَ
َهُلوَن ) هود: 29 ،  َر�ُكْم َقْوًم���ا جَتْ ي �أَ ِه���ْم َوَلِكنِّ �هللَِّ َوَم���ا �أََن���ا ِبَطاِرِد �لَِّذي���َن �آَمُنو� �إِنَُّهْم ُماَلُقو َربِّ

كت���اب �لع���ني )390/3(، و�نظر: معجم مقايي�ض �للغ���ة )489/1(، �ملحكم و�ملحيط �لأعظ���م )165/4(، ل�سان   )1(
�لعرب )129/11(.

وقد �أ�ساف �لر�غب �لأ�سفهاين نوًعا ثالًثا، فقال: "و�لثالث: فعل �ل�سيء بخالف ما حقه �أن ُيفعل �سو�ء �عتقد فيه   )2(
�عتق���اًد� �سحيًح���ا �أو فا�سًد� كمن يرتك �ل�سالة متعمًد�، وعلى ذل���ك قوله تعاىل: )قالو� �أتتخذنا هزو� قال �أعوذ 
ب���اهلل �أن �أكون من �جلاهلني( )�لبقرة: 67(، فجعل فعل �له���زو جهاًل، وقال عز وجل: )فتبينو� �أن ُت�سيبو� قوًما 

بجهالة فت�سبحو� على ما فعلتم نادمني( )�حلجر�ت: 6(". �نظر: مفرد�ت �لقر�آن )274/1(.
�لكليات )�ض350( .  )3(

تف�سر �لقر�آن �لعظيم )4/ 270(  )4(
�إحياء علوم �لدين )369/4(  )5(



1307

د. �صعيد بن حممد بن �صعد ال�صهرايناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

وب�سبب �جلهل �أ�سرك قوم مو�سى-عليه �ل�سالم- قال تعاىل: ( َوَجاَوْزَنا ِبَبِني �إِ�ْسَر�ِئيَل �ْلَبْحَر 
نَُّكْم  َلًها َكَما َلُهْم �آِلَهٌة َقاَل �إِ َن���اٍم َلُهْم َقاُلو� َيا ُمو�َسى �ْجَعْل َلَنا �إِ َفاأََت���ْو� َعَلى َقْوٍم َيْعُكُفوَن َعَلى �أَ�سْ

َهُلوَن)�لعر�ف: 138. َقْوٌم جَتْ

قال �حل�سن �لب�سري: �لعامل على غر علم كال�سائر على غر طريق؛ و�لعامل على غر 
عل���م ما يف�سد �أكرث مما ي�سل���ح، فاطلبو� �لعلم طلبا ل ي�سر برتك �لعب���ادة، و�طلبو� �لعبادة 
طلب���ا ل ي�سر برتك �لعلم، فاإن قوما طلبو� �لعب���ادة وتركو� �لعلم حتى خرجو� باأ�سيافهم على 
�أمة حممد –ملسو هيلع هللا ىلص- ولو طلبو� �لعلم مل يدلهم على ما فعلو� . قال �ل�ساطبي معلقا عليه:- يعنى 
�خل���و�رج - و�هلل �أعلم لأنه���م قر�أو� �لقر�آن ومل يتفقه���و� ح�سبما �أ�سار �إلي���ه �حلديث يقر�أون 

�لقر�آن ل يجاوز تر�قيهم")1(.

وقد حثت �آيات �لقر�آن �لكرمي يف �أكرث من مو�سع على �لتعلم، ومن ذلك عقد مقارنة بني 
ا َيَتَذكَُّر  �لع���امل و�جلاهل فق���ال �سبحانه: (ُقْل َهْل َي�ْسَتِوي �لَِّذيَن َيْعَلُموَن َو�لَِّذي���َن َل َيْعَلُموَن �إِمنََّ

ْلَباِب) �لزمر: 9.  �أُوُلو �ْلأَ

ق���ال �أبو حيان: و�إمنا نف���ى �ل�ستو�ء  بني �لذين يعلمون و�لذي���ن ل يعلمون، مع �أنه منتف 
�س���رورة؛ لأن���ه �أريد ب���ه �لتحريك من حمية �جلاه���ل و�أنفته لينه�ض �إىل �لتعل���م، ويرتقي عن 

ح�سي�ض �جلهل �إىل �سرف �لعلم)2(. 

 ويف نونية �بن �لقيم قال:

وتعرَّ من ثوبني من يلب�سهما ... يلق���������������ى �لردى مبذمٍة وهو�ن
ثوب من �جلهل �ملركب فوقه ... ثوب �لتع�سب بئ�ست �لثوبان

و�جله���ُل د�ء قاتٌل و�سفاوؤه ...    �أمر�ن يف �لت���������ركيب متفقاِن
ن�ض من �لقر�آن �أو من �سنة ...  وطبيب ذ�ك �لعامل �لرباين)3(.

وكفى مذمة للجهل �أن يتّر�أ منه �أهله، ويغ�سبون �إذ� ُن�سبو� �إليه.

�لعت�سام )682/2(، و�حلديث رو�ه م�سلم يف ذكر �خلو�ج و�سفاتهم، رقم �حلديث )148(.  )1(
�لبحر �ملحيط يف �لتف�سر )4/ 36(.  )2(

�لكافية �ل�سافية )42/1(.  )3(
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وقد تنوعت �سور �جلهل �لتي وردت يف �سورة �لكهف، فمنها:

�ل�س���ورة �لأوىل: �جله���ل باهلل �سبحانه وتعاىل وب�سفاته: وه���و �أعظم �جلهل، وقد يودي 
ب�ساحبه �إىل �لكفر و�ل�سرك و�لعياذ باهلل، وقد ق�ّض �هلل عن بع�ض �لأمم �أن �جلهل �سار بهم 
حت���ى ن�سب���و� �إليه �سبحانه وتعاىل �لولد. قال �بن عثيمني: "(َما َلُه���ْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم) فاإذ� �نتفى 

�لعلم ما بقي �إلَّ �جلهل")1(.

�ل�سورة �لثانية: �لبعد عن �مل�سادر �لأ�سيلة للتعلم: فجعلو� �تباع كالم �لكر�ء و�لأمر�ء 
َن���ا َعَلْيِهْم ِلَيْعَلُمو� �أَنَّ َوْعَد �هللَِّ َح���قٌّ َو�أَنَّ �ل�سَّاَعَة َل َرْيَب ِفيَها �إِْذ  ْعرَثْ م�س���دًر� للعلم: (َوَكَذِلَك �أَ
َيَتَناَزُعوَن َبْيَنُهْم �أَْمَرُهْم َفَقاُلو� �ْبُنو� َعَلْيِهْم ُبْنَياًنا َربُُّهْم �أَْعَلُم ِبِهْم َقاَل �لَِّذيَن َغَلُبو� َعَلى �أَْمِرِهْم 

َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َم�ْسِجًد�) )�لكهف: 21(.
وقد عاجلت ال�س�رة م�سكلة اجلهل بالطرق التالية:

�لأوىل: ��ستخ���د�م طريقة �حلو�ر لإقن���اع �جلاهل وحثه على �لتعلم: وذلك يف قوله تعاىل 
اِحُبُه  حاكًيا عن �لرجل �ملوؤمن وهو يدعو �لرجل �لكافر يف ق�سة �ساحب �جلنتني: (َقاَل َلُه �سَ
َكَف���ْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك ِم���ْن ُتَر�ٍب ُثمَّ ِم���ْن ُنْطَفٍة ُثمَّ �َسوَّ�َك َرُج���اًل) فجعل يحاور  َوُه���َو ُيَح���اِوُرُه �أَ

�ساحبه �مل�سرك �جلاهل ليقنعه بف�ساد ما هو عليه من طريق �لكفر و�ل�سرك.

ق���ال �ب���ن كثر: يقول تعاىل خم���ر� عما �أجابه �ساحب���ه �ملوؤمن، و�عظا ل���ه وز�جر� عما 
ه���و في���ه من �لكفر باهلل و�لغرت�ر: (�أََكَف���ْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَر�ٍب ُثمَّ ِم���ْن ُنْطَفٍة ُثمَّ �َسوَّ�َك 
َرُج���ال)؟ وه���ذ� �إنكار وتعظيم ملا وقع فيه من جحود رب���ه، �لذي خلقه و�بتد�أ خلق �لإن�سان من 
ط���ني وه���و �آدم، ثم جعل ن�سله من �ساللة من ماء مهني، كما قال تع���اىل: (َكْيَف َتْكُفُروَن ِباهللَِّ 
يُتُكْم ُث���مَّ ُيْحِييُكْم) �لبقرة:28 �أي: كيف جتحدون ربكم، ودللته  َوُكْنُت���ْم �أَْمَو�ًتا َفاأَْحَياُكْم ُثمَّ مُيِ
عليك���م ظاهرة جلية، كل �أحد يعلمها من نف�س���ه، فاإنه ما من �أحد من �ملخلوقات �إل ويعلم �أنه 
كان معدوما ثم وجد، ولي�ض وجوده من نف�سه ول م�ستند� �إىل �سيء من �ملخلوقات؛ لأنه مبثابته 

فعلم �إ�سناد  �إيجاده �إىل خالقه، وهو �هلل، ل �إله �إل هو، خالق كل �سيء )2(.

تف�سر �لقر�آن للعثيمني )6/6(.  )1(
تف�سر �لقر�آن �لعظيم )158/5(.  )2(
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و�قناع �جلاهل باحلو�ر معه، هو ما فعله �بن عبا�ض ر�سي �هلل عنه مع �خلو�رج ، فعن عبد 
�هلل بن عبا�ض قال: ملا �عتزلت �حلرورية، قلت لعلي: يا �أمر �ملوؤمنني �أبرد عن �ل�سالة، لعلي 
�آتي هوؤلء �لقوم فاأكلمهم. قال: �إين �أتخوفهم عليك. قال: قلت كال �إن �ساء �هلل. قال: فلب�ست 
�أح�سن ما �أقدر عليه من هذه �ليمانية، ثم دخلت عليهم وهم قائلون يف نحر �لظهرة، فدخلت 
عل���ى ق���وم مل �أر قوما قط �أ�سد �جته���اد� منهم، �أيديهم كاأنها ثمن �لإب���ل ووجوههم معلبة من 
�آثار �ل�سجود. قال: فدخلت فقالو� :مرحبا بك يا �بن عبا�ض، ما جاء بك؟ قال: جئت �أحدثكم 
ع���ن �أ�سحاب ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، نزل �لوحي وهم �أعلم بتاأويله؟ فقال بع�سهم: ل حتدثوه. وقال 
بع�سه���م: لنحدثنه. قال: قلت �أخ���روين ما تنقمون على �بن عم ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، وختنه و�أول 
من �آمن به و�أ�سحاب ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص معه؟ قالو�: ننقم عليه ثالثا. قلت: ما هن؟ قالو�: �أولهن: 
). قال: قلت وماذ�؟ قالو�: قاتل  ْكُم �إِلَّ هلِلَِّ �أنه حكم �لرجال يف دين �هلل، وقد قال �هلل (�إِِن �حْلُ
ومل َي�سِب ومل يغنم، لئن كانو� كفار� لقد حلت له �أمو�لهم. ولئن كانو� موؤمنني لقد حرمت عليه 
دماوؤه���م. قال: قل���ت وماذ�؟ قالو�: وحما نف�سه من �أمر �ملوؤمن���ني، فاإن مل يكن �أمر �ملوؤمنني 
فه���و �أمر �لكافرين. قال: قل���ت �أر�أيتم �إن قر�أت عليكم من كت���اب �هلل �ملحكم، وحدثتكم من 
�سنة نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص ما ل تنكرون �أترجعون؟ قالو�: نعم. قال: قلت �أما قولكم �إنه حكم �لرجال يف 
دين �هلل فاإنه يقول (َيا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمُنو� َل َتْقُتُلو� �ل�سَّْيَد َو�أَْنُتْم ُحُرٌم) �إىل قوله: (َيْحُكُم ِبِه َذَو� 
ْهِلِه َوَحَكًما  َع���ْدٍل ِمْنُكْم). وقال يف �ملر�أة وزوجها (َو�إِْن ِخْفُتْم �ِسَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثو� َحَكًما ِمْن �أَ
ِم���ْن �أَْهِلَها). �أن�سدكم �هلل �أحكم �لرجال يف حقن دمائهم و�أنف�سهم و�سالح بينهم �أحق �أم يف 
�أرن���ب ثمنها ربع درهم؟ قالو�: �للهم يف حقن دمائهم و�إ�سالح ذ�ت بينهم. قال: �أخرجت من 
هذه؟ قالو�: �للهم نعم. و�أما قولكم: �إنه قاتل ومل َي�سِب ومل يغنم، �أت�سبون �أمكم، �أم ت�ستحلون 
منه���ا ما ت�ستحلون من غرها فقد كفرت. و�إن زعمتم �أنها لي�ست باأمكم فقد كفرت وخرجتم 
ْنُف�ِسِهْم، َو�أَْزو�ُجُه �أُمَّهاُتُهْم)  ِمِننَي ِمْن �أَ م���ن �لإ�سالم �إن �هلل عز وجل يقول : (�لنَِّب���يُّ �أَْوىل ِبامْلُوؤْ
�لأح���ز�ب: 6  فاأنتم ترتددون ب���ني �ساللتني فاختارو� �أيهما �سئت���م، �أخرجت من هذه؟ قالو�: 
لَّ���ى �هللَُّ َعَلْيِه  �لله���م نع���م. قال: و�أما قولك���م حما نف�سه من �أمر �ملوؤمن���ني »َفاإِنَّ َر�ُسوَل �هللَِّ �سَ
ى  َدْيِبَيِة َعَلى �أَْن َيْكُت���َب َبْيَنُهْم َوَبْيَنُه ِكَتاًبا، َفَقاَل: �ْكُتْب َهَذ� َما َقا�سَ َو�َسلَّ���َم َدَعا ُقَرْي�ًسا َيْوَم �حْلُ
َدْدَناَك َعِن �ْلَبْيِت َوَل  مَّ���ٌد َر�ُسوُل �هللَِّ " َفَقاُلو�: َو�هللَِّ َلْو ُكنَّا َنْعَلُم �أَنََّك َر�ُسوُل �هللَِّ َما �سَ َعَلْي���ِه حُمَ
، َو�إِْن َكذَّْبُتُمويِن، �ْكُتْب  مََّد ْبَن َعْبِد �هللَِّ َفَقاَل: " َو�هللَِّ �إِينِّ َلَر�ُسوُل �هللَِّ َقاَتْلَناَك، َوَلِكِن �ْكُتْب حُمَ
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َل ِمْن َعِليٍّ �أَْخَرْجُت ِمْن َهِذِه؟ َقاُلو�: �للهم  مََّد ْبَن َعْبِد �هللَِّ " َوَر�ُسوُل �هللَِّ َكاَن �أَْف�سَ َي���ا َعِليُّ: حُمَ
نعم فرجع منهم ع�سرون �ألفا وبقي منهم �أربعة �آلف فقتلو�)1(..

فانظ���ر كيف كانت حماورة �بن عبا�ض له���وؤلء �جلهال �سبًبا يف تعليمهم، ورجوع �أكرثهم 
عما هم فيه من �ل�ساللة.

الثانية: ا�ستخدام طريقة ال�عظ: وذلك يف عدة حقائق وت�جيهات اإليك بيانها:
�لأوىل: بي���ان �مل�سادر �لأ�سيلة للتلقي: وهي كتاب �هلل عز وجل و�سنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، �أو �سوؤ�ل 
�لعلم���اء �لرباني���ني ( �َسَيُقوُلوَن َثاَلَث���ٌة َر�ِبُعُهْم َكْلُبُهْم َوَيُقوُل���وَن َخْم�َسٌة �َساِد�ُسُه���ْم َكْلُبُهْم َرْجًما 
اِر ِفيِهْم  ي �أَْعَلُم ِبِعدَِّتِهْم َما َيْعَلُمُهْم �إِلَّ َقِليٌل َفاَل مُتَ ِباْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن �َسْبَعٌة َوَثاِمُنُهْم َكْلُبُهْم ُقْل َربِّ

�إِلَّ ِمَر�ًء َظاِهًر� َوَل َت�ْسَتْفِت ِفيِهْم ِمْنُهْم �أََحًد�) �لكهف: 22. 

ق���ال �بن عا�سور: " وق���د �سمى �هلل قولهم ذلك رجمًا بالغي���ب. و�لرجم حقيقته : �لرمي 
بحج���ر ونح���وه . و��ستعر هنا لرمي �ل���كالم من غر روية ول تثبت، قال زه���ر :وما هو عنها 

باحلديث �ملرجم")2(.

�لثاني���ة: �أخ���ذ �لعلم عن �لثقات من �لعلماء: وقال تعاىل: (َوُيْن���ِذَر �لَِّذيَن قاُلو� �تََّخَذ �هللَُّ 
ْفو�ِهِه���ْم �إِْن َيُقوُلوَن �إِلَّ َكِذبًا)  ْت َكِلَم���ًة َتْخُرُج ِمْن �أَ َوَل���دً�. ما َلُهْم ِبِه ِم���ْن ِعْلٍم َول ِلآباِئِهْم، َكُرَ
�لكهف: 5،4، فاهلل �سبحانه وتعاىل �أنزل �آخر كتبه على �أعظم ر�سله بياًنا و�إنذ�ًر� جلهال �أهل 

�لكتاب و�مل�سركني �لنا�سبني هلل �لولد �سبحانه.

�لثالثة: �تباع �ملنهج �لرباين ولو خالف �أهو�ء �ملتعلمني: قال تعاىل: (َو�ْتُل َما �أُوِحَي �إَِلْيَك 
���َد ِمْن ُدوِنِه ُمْلَتَحًد ) وذل���ك �أن �مل�سركني �أر�دو� من  َل ِلَكِلَماِتِه َوَلْن جَتِ ���َك َل ُمَبدِّ ِم���ْن ِكَتاِب َربِّ
ْلُه) يون����ض: 15، فنهاه �سبحانه وتعاىل  �لنب���ي - ملسو هيلع هللا ىلص- وقالو� ل���ه: (�ْئِت ِبُقْر�آٍن َغْرِ َهَذ� �أَْو َبدِّ

عن ذلك، و�أمره باتباع كلماته �لتي ل �سلطان لأحد يف تبديلها �أو تغيرها.

ق���ال �ل�سنقيط���ي: �أَمر �هللَُّ جّل وعاَل نِبيُه �سَلى �هللَّ علي���ه و�سلم �أَْن يتُلو هذ� �ْلقر�آن �لِذي 

منهاج �ل�سنة �لنبوية لبن تيمية )533-520/8(.  )1(
�لتحرير و�لتنوير )291/15(.  )2(
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باع)1(. ْلِو: مِبعنى �لتِّ �أوحاُه �إليه ربه. و�لأمُر يف قوله »َو�ْتُل « �سامٌل للتالوة مبعنى �لقر�ءة، و�لتِّ

ه حمَم���د ملسو هيلع هللا ىلص: و�تَّبع يا حممد ما �أنزل �إِليك من  وق���ال �لطري : "يقول تعاىل ذكره لنِبيِّ
كت���اب رِب���ك هذ�، ول ترتكنَّ تالوته و�تباع ما فيه من �أمر �هللَّ ونهيه، و�لعمل ِبحالله وحر�مه، 

فتكون من �لهالكني، وذلك �أَنَّ م�سر من خالفه، وترك �تَباعُه يوم �لِقيامة �إِىَل َجهنَّم)2(.

�لنقط���ة �لثالث���ة: ��ستخد�م طريق���ة �لأ�سلوب �لق�س�سي: وذلك يف ق�س���ة مو�سى - عليه 
�ل�س���الم -و�خل�سر، ومن خاللها يوجه �إىل �سرورة �إي�ساح �ملعلم ملا غم�ض على ذهن �ملتعلم: 
فها هو �خل�سر عليه �ل�سالم يو�سح ملو�سى - عليه �ل�سالم - ما غم�ض عليه، ومل يتبني �حلكمة 
�) �لكهف:  ْرً ُئَك ِبَتاأِْويِل َما مَلْ َت�ْسَتِطْع َعَلْيِه �سَ فيه، قال تعاىل: (َقاَل َهَذ� ِفَر�ُق َبْيِني َوَبْيِنَك �َساأَُنبِّ
78. فل���م يرتك���ه دون تعليم، مع �أنه تركه عقوبة ل���ه؛ لعدم �ل�سر �لذي وعد به، ولكن مع هذ� 

و�سح وبني له �لأمور �لتي غم�ست عليه.

�لر�بع���ة: ��ستخد�م طريق���ة �لرتغيب و�لرتهيب: قال تع���اىل:  (َوَما ُنْر�ِس���ُل �مْلُْر�َسِلنَي �إِلَّ 
قَّ َو�تََّخ���ُذو� �آَياِتي َوَما  ���و� ِبِه �حْلَ ِري���َن َوُمْنِذِري���َن َوُيَج���اِدُل �لَِّذيَن َكَف���ُرو� ِباْلَباِطِل ِلُيْدِح�سُ ُمَب�سِّ
�أُْن���ِذُرو� ُهُزًو�) �لكهف: 56. فهاهم �لر�سل �سف���وة �هلل من خلقه، و�سادة �لعلماء و�لد�عني، ل 
ي�ستخدم���ون �أ�سلوًبا و�حًد� لتعليم �جلهال، بل ي�ستخدمون ع���دة �أ�ساليب، فهم تارة مب�سرين، 
وتارة منذرين، وتارة حماورين وجمادلني. وذلك مر�عاة حلال �ملدعوين، فكذلك ينبغي تنوع 

�لأ�ساليب يف دعوة �جلهال وتعليمهم، ول يقت�سر على وجه و�حد من �أوجه �لتعليم.

�خلام�س���ة: ��ستخ���د�م طريق���ة �ملناق�س���ة، ومنها: �ل�س���وؤ�ل و�جل���و�ب)3(: يف �جلو�ب عن 
�أ�سئل���ة �ملتعلمني، قال تعاىل: (َوَي�ْساأَُلوَنَك َعْن ِذي �ْلَقْرَننْيِ ُق���ْل �َساأَْتُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًر�). وهي 
طريقة جيدة يف �لتعليم، حيث يجيب �لقر�آن على �لأ�سئلة �لتي لها قيمة، و�لتي حترك �أذهان 
�ملتعلم���ني، وترد على ما يف �أذهانهم من �ل�سبهات، �أو م���ن �ل�ستدر�كات، مع �إغفال �جلو�نب 

�أ�سو�ء �لبيان )261/3( .  )1(
جامع �لبيان )234/15( .  )2(

ر�ج���ع يف فو�ئد طريقة �ملناق�سة كتاب: مناهج �لرتبية �أ�س�سها وتطبيقاتها لعلي �أحمد مدكور )240/1(، ط: د�ر   )3(
�لفكر �لعربي، بروت
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�لت���ي ل �أهمية له���ا عن عمد؛ ليعلم �أن لي�ض كل �سوؤ�ل ي�ستح���ق �لإجابة عليه، وت�سييع �لأوقات 
يف حتري���ره: (�َسَيُقوُل���وَن َثاَلَثٌة َر�ِبُعُهْم َكْلُبُه���ْم َوَيُقوُلوَن َخْم�َسٌة �َساِد�ُسُه���ْم َكْلُبُهْم َرْجًما ِباْلَغْيِب 
اِر ِفيِهْم �إِلَّ ِمَر�ًء  ي �أَْعَلُم ِبِعدَِّتِهْم َما َيْعَلُمُهْم �إِلَّ َقِليٌل َفاَل مُتَ َوَيُقوُلوَن �َسْبَعٌة َوَثاِمُنُهْم َكْلُبُهْم ُقْل َربِّ

َظاِهًر� َوَل َت�ْسَتْفِت ِفيِهْم ِمْنُهْم �أََحًد�).�لكهف: 22. 

المطلب الثالث: مشكلة الكبر، وعالجها في ضوء سورة الكهف.

ُيع���د �لكر من م�سكالت �لتعلم، فهو يحرم �لطالب �لو�سول �إىل �لعلم و�لعمل به، َو�ْلِكَرُ 
���د �ل�سغر، َك���ُرَ َيكُر كر� �إِذ� �أ�س���نَّ، وتكّر �إِذ� تعّظ���م")1(، "و�لِكْر و�لِكْري���اء: �لَعَظمة  �سِ

، َوَغْمُط �لنَّا�ِض« )3(. قِّ و�لتجر")2(، وعرَّفه ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال : »�ْلِكْرُ َبَطُر �حْلَ

، َوُهَو �لتََّكرُُّ َعَلْيِه، َو�ِلْمِتَناُع ِمْن َقُبوِلِه  قِّ ق���ال �بن رجب: " َوَف�سََّر �ْلِكْرَ َو�ْلَبْغَي ِبَبَطِر �حْلَ
قَّ ِمْن ُكلِّ َمْن َجاَء ِبِه،  ُع �أَنَّ َتْقَبَل �حْلَ � �إَِذ� َخاَلَف َهَو�ُه، َوِمْن ُهَنا َقاَل َبْع�ُض �ل�سََّلِف: �لتََّو��سُ ِكْرً
ِغًر� �أَْو َكِبًر�، َو�َسَو�ًء َكاَن ُيِحبُُّه �أَْو  قَّ مِمَّْن َجاَء ِبِه، �َسَو�ًء َكاَن �سَ ِغًر�، َفَمْن َقِبَل �حْلَ َو�إِْن َكاَن �سَ

. ٌ قِّ َتَعاُظًما َعَلْيِه، َفُهَو ُمَتَكرِّ ٌع، َوَمْن �أََبى َقُبوَل �حْلَ َل ُيِحبُُّه، َفُهَو ُمَتَو��سِ

ُل ِمَن �لنََّظ���ِر �إِىَل �لنَّْف�ِض ِبَعنْيِ  ُهْم، َوَذِل���َك َيْح�سُ َوَغْم���ُط �لنَّا�ِض: ُه���َو �ْحِتَقاُرُهْم َو�ْزِدَر�وؤُ
.)4( " ِه ِبَعنْيِ �لنَّْق�ضِ �ْلَكَماِل، َو�إِىَل َغْرِ

، َفَيْحَتِقُرُهْم  ِه ِبَعنْيِ �لنَّْق����ضِ ُ َيْنُظُر �إِىَل َنْف�ِس���ِه ِبَعنْيِ �ْلَكَم���اِل، َو�إِىَل َغْرِ وق���ال: "َفامْلَُتَك���رِّ
قَّ �إَِذ� �أَْوَرَدُه  ْن َيْقَبَل ِمْن �أََح���ٍد ِمْنُهُم �حْلَ ْه���اًل ِلأَْن َيُقوَم ِبُحُقوِقِهْم، َوَل �أَ َوَيْزَدِريِه���ْم، َوَل َيَر�ُهْم �أَ

َعَلْيِه" )5(.

ِرُف َعْن �آَياِتَي �لَِّذيَن  �سْ وق���د توعد �هلل �ملتكر ب�سرفه عن �آيات �هلل فقال �سبحانه: (�َساأَ

جمهرة �للغة )327/1(، معجم مقايي�ض �للغة )154/5(.  )1(
�ملحكم و�ملحيط �لأعظم )12/7(.  )2(

�أخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب حترمي �لكر وبيانه )93/1(.  )3(
جامع �لعلوم و�حلكم )307/1(، و�نظر: �سرح �سحيح م�سلم للنووي )90/2(.  )4(

جامع �لعلوم و�حلكم )275/2(.  )5(
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) �لأع���ر�ف:146. �أي: "�ساأجعل �ل�س���رف عن �لآيات عقوبة  قِّ وَن يِف �ْلأَْر����ضِ ِبَغْرِ �حْلَ َيَتَك���رَُّ
للمتكري���ن عل���ى تكرهم")1(، فهم"يتك���رون على عباد �هلل وعلى �حل���ق، وعلى من جاء به، 
فمن كان بهذه �ل�سفة، حرمه �هلل خر� كثر� وخذله، ومل يفقه من �آيات �هلل ما ينتفع به")2(.

قال �سفيان بن عيينة: �أنزع عنهم فهم �لقر�آن، و�أ�سرفهم عن �آياتي)3(.

وللك���ر عند طلبة �لعلم �سور عدة، فمنه���ا: �لرد على �ملعلم و�لتطاول عليه، و�سوء �لأدب 
معه، ومنها: �ل�ستنكاف عن �ل�ستفادة ممن هو دونه كرياء، مع �أن رو�ية �لأكابر عن �لأ�ساغر 
م�سه���ورة يف كت���ب �أهل �لعل���م، ومو�سى - عليه �ل�سالم - مل ي�ستنكف ع���ن �أخذ �لعلم ممن هو 
دون���ه يف �لقدر و�ملكان���ة، و�لنبي - ملسو هيلع هللا ىلص - �أخذ حديث �جل�سا�سة)4(، من متيم �لد�ري - ر�سي 

�هلل عنه -، مع �أنه �أعلم �خللق، و�أخ�ساهم لربه.

وق���د ورد �لكر يف �سورة �لكهف يف عدة مو��سع، ويف كل منها كان �لكر نا�سًئا عن �سبب 
خمتلف عن �سابقه، وهي كما يلي:

�لأول: �لتك���ر باملال، و�لأهل، و�جلاه، كما يف ق�سة �ساح���ب �جلنتني، وهي مثال للكافر 
�لذي يتكر مباله وولده على ربه وعلى �خللق، وهو مثال كامل للكر، فهو يجمع بني بطر �حلق، 
ِرْب َلُهْم َمَثاًل َرُجَلنْيِ َجَعْلَنا ِلأََحِدِهَما َجنََّتنْيِ ِمْن �أَْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَما ِبَنْخٍل  وغمط �لنا�ض: (َو��سْ
ُكَلَها َومَلْ َتْظِلْم ِمْنُه �َسْيًئ���ا َوَفجَّْرَنا ِخاَلَلُهَما َنَهًر�َفَقاَل  نََّتنْيِ �آَتْت �أُ َوَجَعْلَن���ا َبْيَنُهَم���ا َزْرًعا ِكْلَتا �جْلَ
ُظنُّ  َعزُّ َنَفًر� َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظامِلٌ ِلَنْف�ِسِه َقاَل َما �أَ ْكرَثُ ِمْنَك َماًل َو�أَ َنا �أَ اِحِب���ِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه �أَ ِل�سَ
� ِمْنَها ُمْنَقَلًبا َقاَل َلُه  ِجَدنَّ َخْرً ي َلأَ ىَل َربِّ �أَْن َتِبيَد َهِذِه �أََبًد� َوَما �أَُظنُّ �ل�سَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن ُرِدْدُت �إِ
اِحُبُه َوُهَو ُيَحاِوُرُه �أََكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَر�ٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ �َسوَّ�َك َرُجاًل َلِكنَّا ُهَو �هللَُّ  �سَ

ي �أََحًد�) �لكهف: 38-32. ي َوَل �أُ�ْسِرُك ِبَربِّ َربِّ

ق���ال �بن عطي���ة: "�ل�سمر يف َلُهْم عائد على �لطائفة �ملتج���رة �لتي �أر�دت من �لنبي - 

�ملحرر �لوجيز يف تف�سر �لكتاب �لعزيز )2/ 454(.  )1(
تي�سر �لكرمي �ملنان )303(، و�نظر: �ملحرر �لوجيز يف تف�سر �لكتاب �لعزيز )2/ 454(.  )2(

تف�سر �لقر�آن �لعظيم )3/ 475(  )3(
�أخرجه م�سلم يف �لفنت و�أ�سر�ط �ل�ساعة، باب: يف خروج �لدجال ومكوثه يف �لأر�ض، رقم �حلديث )120(  )4(
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) �لكهف: 28  علي���ه �ل�سالم - �أن يطرد فقر�ء �ملوؤمنني (�لَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّه���ْم ِباْلَغد�ِة َو�ْلَع�ِسيِّ
وعلى �أولئك �لد�عني �أي�سا، فاملثل م�سروب للطائفتني، �إذ �لرجل �لكافر �ساحب �جلنتني هو 
باإز�ء متجر يف قري�ض �أو بني متيم على �خلالف �ملذكور �أول، و�لرجل �ملوؤمن �ملقر بالربوبية، 

هو باإز�ء بالل وعمار و�سهيب و�أقر�نهم" )1(.

ون���رى يف �لآي���ات �ل�سابقة كيف كان �لتكر على �حلق �سبحانه �أوًل؛ ثم على �ساحبه ثانًيا 
�سبًبا يف عدم قبول هذ� �لرجل للحق �لذي �أر�سده �إليه �ساحبه، من �لإميان باهلل، و�لعمل ليوم 
�ملعاد و�ملرجع �إىل �هلل �سبحانه وتعاىل، فتعر�ض لعقوبة �حلرمان من هذه �لأ�سياء �لتي جعلته 

يتكر على ربه وعلى �لنا�ض.

�لث���اين: �لتك���ر بالأ�سل كم���ا يف ق�سة �إبلي�ض علي���ه لعنة �هلل: وهي مث���ال على من يتكر 
عل���ى �لنا����ض باأ�سله ون�سب���ه، و�أنه �أف�سل من �لآخري���ن ملجرد �أن �أ�سل ن�ساأت���ه �أف�سل يف نظره 
م���ن �لآخرين، فرف�ض و�أب���ى �ل�سجود لآدم - عليه �ل�سالم -، كما تع���اىل: (َو�إِْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة 
يََّتُه �أَْوِلَياَء  ِه �أََفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ نِّ َفَف�َسَق َعْن �أَْمِر َربِّ ��ْسُج���ُدو� ِلآَدَم َف�َسَجُدو� �إِلَّ �إِْبِلي�َض َكاَن ِم���َن �جْلِ

ِمْن ُدويِن َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ ِبْئ�َض ِللظَّامِلِنَي َبَدًل) �لكهف: 50، 51.

َت �أَْم ُكْنَت ِمَن  وق���ال تع���اىل: (َقاَل َيا �إِْبِلي�ُض َما َمَنَع���َك �أَْن َت�ْسُجَد مِلَا َخَلْقُت ِبَي���َديَّ �أَ�ْسَتْكَرْ
�ْلَعاِلنَي َقاَل �أََنا َخْرٌ ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنٍي) �ض: 77-75.

ق���ال �لقرطب���ي: �أي: منعني من �ل�سج���ود ف�سلي عليه،..ولي�ض ه���ذ� عني �جلو�ب، بل هو 
كالم يرج���ع �إىل معنى �جلو�ب، فر�أى �أن �لن���ار �أ�سرف من �لطني، لعلوها و�سعودها وخفتها، 
ولأنه���ا جوهر م�سيء. قال �بن عبا�ض: �أول من قا�ض �إبلي�ض فاأخطاأ �لقيا�ض. فمن قا�ض �لدين 

بر�أيه قرنه مع �إبلي�ض)2(. 

فكان �لكر و�لعياذ باهلل د�فعه لالإباء و�لكفر باأمر ربه، وغفل عن �أن �لأف�سلية �إمنا هي 
بالتقوى، و�لعلم �لنافع، و�لعمل �ل�سالح.

�ملحرر �لوجيز )515/3(.  )1(
�جلامع لأحكام �لقر�آن )170/7(.  )2(
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و�ساأ�سري فيما يلي اإىل كيفية عالج�س�رة الكهف لهذا الداء الع�سال، يف النقاط التالية:
�لأوىل: عر����ض �ل�سورة لق�س�ض �ملتكرين، و�سوء منقلبه���م يف �لدنيا و�لآخرة- و�لعياذ 

باهلل-؛ لتنفر �لنفو�ض، وحتذرها من هذ� �لد�ء، لت�سلم يف �لدنيا و�لآخرة.

اِحُب���ُه َوُهَو  �لثاني���ة: �حل���و�ر �لقائم عل���ى �سرد �لأدل���ة �لعقلي���ة �ل�سحيحة: (َق���اَل َلُه �سَ
ُيَحاِوُرُه)، وبد�أ بذكر �لأدلة �لعقلية �ل�سحيحة وهي:

�أ- �لتذكر باأ�سل �لن�ساأة: (�أََكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَر�ٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة) فعلى �أي �سيء 
يتك���ر �ملتكر �إن كان خلق من طني، ثم كان نطفة مهينة جتري يف جمرى �لبول مرتني، فعلى 

�ملتكر �أن ير�جع نف�سه، وينظر يف ن�ساأته لعله �أن يتعظ ويتذكر.

ب - �لتذك���ر بنع���م - �هلل عز وج���ل - على �لعبد: فلي�ض �لأم���ر �إل حم�ض ف�سل �هلل عز 
وج���ل على عبده: (�أََكَف���ْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَر�ٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُث���مَّ �َسوَّ�َك َرُجاًل)، فاهلل عز 
وج���ل �ساحب �لف�سل و�لإنعام عليك، ولي�ض �لأمر ر�ج���ع �إليك �أو �إىل مهارتك يف �سيء، و�إمنا 

هو حم�ض ف�سل �هلل �سبحانه وتعاىل، فعالم �لتكر و�زدر�ء �خللق!!!.

ج - �لتذك���ر بق���درة �هلل عل���ى �لعبد: فما تفخ���ر به من مال وبنني هو بي���د �هلل �سبحانه 
وتع���اىل، وه���و �لقادر يف حلظة عل���ى �أن ي�سلبك هذ� �مل���ال وه���وؤلء �لأولد، فعليك ب�سكر �هلل 
�سبحانه وتعاىل، و�لإميان به، و�لتو��سع خللقه، فال تفتخر عليهم مبا هو من ف�سل �هلل وحده، 
� ِمْن َجنَِّتَك َوُيْر�ِسَل َعَلْيَها  ِتنَيِ َخْرً ي �أَْن ُيوؤْ قال تعاىل: (�إِْن َتَرِن �أََنا �أََقلَّ ِمْنَك َماًل َوَوَلًد� َفَع�َسى َربِّ
َها َغْوًر� َفَلْن َت�ْسَتِطيَع َلُه َطَلًبا)�لكهف:  ِبَح َماوؤُ ْو ُي�سْ ِعيًد� َزَلًقا �أَ ِبَح �سَ ُح�ْسَباًنا ِمَن �ل�سََّماِء َفُت�سْ

.41-39

ق���ال �لزخم�سري: "هال قلت عند دخولها و�لنظر �إىل ما رزقك �هلل منها:  �لأمر ما �ساء 
�هلل، �عرت�ف���ا باأنه���ا وكّل خر فيها �إمنا ح�سل مب�سيئة �هلل وف�سل���ه، و�أن �أمرها بيده: �إن �ساء 
تركه���ا عام���رة و�إن �س���اء خّربها، وقلت: ل ُق���وََّة �إِلَّ ِباهللَِّ �إقر�ر� باأن ما قوي���ت به على عمارتها 
وتدب���ر �أمره���ا �إمن���ا هو مبعونته وتاأيي���ده، �إذ ل يقوى �أح���د يف بدنه ول يف ملك ي���ده �إل باهلل 

تعاىل")1(.

�لك�ساف )723/2(.  )1(
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وق���ال �ب���ن عا�س���ور: "ودل فعل �ملح���اورة على �أن �ساحب���ه قد وعظه يف �لإمي���ان و�لعمل 
�ل�سال���ح، فر�جعه �لكالم بالفخر عليه، و�لتطاول �ساأن �أه���ل �لَغْطر�سة و�لنقائ�ض �أن يعدلو� 

عن �ملجادلة بالتي هي �أح�سن �إىل �إظهار �لعظمة و�لكرياء" )1(.

�لثالثة: �سرب �لأمثال: فاهلل �سبحانه وتعاىل �سرب �ملثل للحياة �لدنيا وما فيها من �أنو�ع 
�لرتف���ه و�لنعيم، وكيفية ذهابها �إما باملوت �أو �لآفات وغره���ا، لت�سبح كاله�سيم �لذي تذروه 
�لرياح ل قيمة له، ليت�سح يف �لنهاية �أن �لقيمة �حلقيقية هي للعمل �ل�سالح �لذي �أريد به وجه 
َياِة �لدُّْنَيا َكَم���اٍء �أَْنَزْلَناُه ِمَن �ل�سََّماِء  ِرْب َلُهْم َمَثَل �حْلَ �هلل �سبحان���ه وتع���اىل، قال تعاىل: (َو��سْ
َي���اُح َوَكاَن �هللَُّ َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء ُمْقَتِدًر�. �مْلَاُل  َبَح َه�ِسيًما َتْذُروُه �لرِّ �سْ َفاْخَتَل���َط ِبِه َنَباُت �لأْر�ِض َفاأَ
َماًل) �لكهف:  ���َك َثَو�ًبا َوَخْرٌ �أَ اُت َخْرٌ ِعْنَد َربِّ َياِة �لدُّْنَيا َو�ْلَباِقَياُت �ل�سَّاحِلَ َو�ْلَبُن���وَن ِزيَن���ُة �حْلَ

 .46 ،45

قال �ل�سعدي : "يقول تعاىل لنبيه - ملسو هيلع هللا ىلص - �أ�ساًل وملن قام بور�ثته بعده تبعًا: �أ�سرب للنا�ض 
مث���ل �حلياة �لدنيا ليت�سوروها حق �لت�سور، ويعرف���و� ظاهرها وباطنها، فيقي�سو� بينها وبني 
�لد�ر �لباقية، ويوؤثرو� �أيهما �أوىل بالإيثار. و�أن مثل هذه �حلياة �لدنيا، كمثل �ملطر، ينزل على 
�لأر����ض، فيختلط بنباتها، فتنبت من كل زوج بهيج، فبين���ا زهرتها وزخرفها ت�سر �لناظرين، 
وتف���رح �ملتفرج���ني، وتاأخذ بعي���ون �لغافلني، �إذ �أ�سبح���ت ه�سيما تذروه �لري���اح، فذهب ذلك 
�لنبات �لنا�سر، و�لزهر �لز�ه���ر، و�ملنظر �لبهي، فاأ�سبحت �لأر�ض غر�ء تر�با، قد �نحرف 
عنه���ا �لنظر، و�سدف عنه���ا �لب�سر، و�أوح�ست �لقلب، كذلك ه���ذه �لدنيا، بينما �ساحبها قد 
�أعج���ب ب�سبابه، وفاق فيها على �أقر�نه و�أتر�به، وح�سل درهمها ودينارها، و�قتطف من لذته 
�أزهاره���ا، وخا����ض يف �ل�سهو�ت يف جميع �أوقاته، وظن �أنه ل يز�ل فيها �سائر �أيامه، �إذ �أ�سابه 
�ملوت �أو �لتلف ملاله، فذهب عنه �سروره، وز�لت لذته وحبوره، و��ستوح�ض قلبه من �لآلم وفارق 
�سبابه وقوته وماله، و�نفرد ب�سالح �أو �سيئ �أعماله، هنالك يع�ض �لظامل على يديه، حني يعلم 

حقيقة ما هو عليه،..)2(.

�لتحرير و�لتنوير )723/15(.  )1(
تف�سر �لكرمي �ملنان )479(.  )2(
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�لر�بع���ة: �لوعظ: فجاء �لوعظ متتابًعا يف �آيات هذه �ل�سورة �ملباركة لهوؤلء �ملتكرين، �أو 
َمن ي�سلك �سبيلهم من �لنا�سئة: فمنه: �لتذكر باأن �لن�سرة و�ملحبة �حلقيقية هي هلل وحده ل 
قِّ ُهَو َخْرٌ  �سريك له، ولي�ست لأحد من �خللق مهما بلغ ماله و�سلطانه: (ُهَناِلَك �ْلَوَلَيُة هلِلَِّ �حْلَ

َثَو�ًبا َوَخْرٌ ُعْقًبا) �لكهف: 44.

ومن���ه: �لتذك���ر بالقي���م �حلقيقي���ة �لتي ينبغ���ي �أن يتناف����ض فيه���ا �لنا����ض: (َو�ْلباِقياُت 
�) �لكهف: 46. َك َثو�بًا َوَخْرٌ َمَردًّ �ل�سَّاحِلاُت َخْرٌ ِعْنَد َربِّ

ومنه: �لتب�سيع من �تخاذ �لكر و�أهله –وزعيمهم �لأول هو �إبلي�ض عليه لعنة �هلل- �أولياء 
يََّتُه �أَْوِلَياَء ِمْن ُدويِن َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ ِبْئ�َض ِللظَّامِلِنَي  للعبد من دون �هلل، قال تعاىل:(�أََفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ

َبَدًل) �لكهف: 50.

�خلام�س���ة: �إب���ر�ز تو��سع �لقدوة، وذل���ك �أن �لعبد كلم���ا �زد�د معرفة ب���اهلل كلما �زد�د 
خ�سوع���ا للخالق �سبحانه وتو��سع���ا للمخلوقني، وذلك و��سٌح بنٌي يف تعلم مو�سى عليه �ل�سالم 
�(  قال �لبي�ساوّي: ومن  ���ْرً م���ن �خل�سر، ففي قوله تع���اىل: )َذِلَك َتاأِْويُل َما مَلْ َت�ْسِطْع َعَلْيِه �سَ
فو�ئ���د ه���ذه �لق�سة �أن ل يعجب �ملرء بعلمه، ول يبادر �إنكار ما مل ي�ستح�سنه، فلعل فيه �سّر� ل 

يعرفه. و�أن يد�وم على �لتعلم، ويتذلل للمعلم، وير�عي �لأدب يف �ملقال)1(.

ويف قوله تعاىل )َهْل �أَتَِّبُعَك َعَلى �أَْن ُتَعلَِّمِن مِمَّا ُعلِّْمَت ُر�ْسًد�( �لكهف: 24 .

ق���ال �ل�سع���دي: فاأخرج �لكالم ب�س���ورة �ملالطفة و�مل�ساورة، و�أنك ه���ل تاأذن يل يف ذلك 
�أم ل ؟ و�إق���ر�ره باأنه يتعلم منه، بخالف ما علي���ه �أهل �جلفاء �أو �لكر، �لذين ليظهر للمعلم 
�فتقاره���م �إىل علم���ه، بل يدعي �أنه يتعاون هم و�إياه، بل رمبا ظ���ن �أنه يعلم معلمه وهو جاهل 

جد�، فالذل للمعلم و�إظهار �حلاجة �إىل تعليمه من �أنفع �سيء للمتعلم)2(.

�أنو�ر �لتنزيل و�أ�سر�ر �لتاأويل )291/3(.  )1(
تي�سر �لكرمي �ملنان )484(.  )2(



1318

د . �صعيد بن حممد بن �صعد ال�صهرايناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

المطلب الرابع: مشكلة النسيان، وعالجها في ضوء سورة الكهف.

ْفِظ، َوَرُج���ٌل )َن�ْسَياُن( ِبَفْتِح �لنُّوِن  ْكِر َو�حْلِ دُّ �لذِّ نِي �سِ �ْلِن�ْسَي���اُن ِبَك�ْسِر �لنُّوِن َو�ُسُك���وِن �ل�سِّ
�ْسَي���اِن ِلل�سَّْيِء، َوَقْد َن�ِس���َي �ل�سَّْيَء ِباْلَك�ْس���ِر )ِن�ْسَياًنا(، َو)�أَْن�َس���اُه( �هللَُّ �ل�سَّْيَء َو)َن�سَّاُه  َكِث���ُر �ْلنِّ
َذ�  نَُّه َن�ِسَيُه )1(، ومن���ه قوله تعاىل: (َو�ْذُكْر َربََّك �إِ ْعًن���ى. َو)َتَنا�َساُه( �أََرى ِمْن َنْف�ِسِه �أَ َتْن�ِسَي���ًة( مِبَ

ي ِلأَْقَرَب ِمْن َهَذ� َر�َسًد�) �لكهف: 24. َن�ِسيَت َوُقْل َع�َسى �أَْن َيْهِدَيِن َربِّ

وللن�سي���ان �سببان: �أحدهما: ما تقت�سيه �لطبيعة، و�لآخ���ر: �لإعر��ض عن �لقر�آن و�لعلم 
عام���ة، وع���دم �ملبالة به. و�لذ�ك���رة نعمة من �لنعم يج���ب �سكرها، وقد م���ّن �هلل على عباده 
ب���اأن جع���ل لهم �ل�سم���ع و�لأب�سار و�لأفئدة لعله���م ي�سكرون، و�إن �لذي وهب ه���ذه �لذ�كرة هو 
�ل���ذي جعل يف طبيعتها �لن�سيان..، ول �س���ك �أن �لإن�سان يعتمد على ذ�كرته يف �أمور دينه: من 
طل���ب عل���م، وعبادة، ودعوة، ويف �أمور دني���اه و�سوؤونه �حلياتي���ة. �إل �أن �جلانب �لأبرز هنا هو 
طل���ب �لعلم �لنافع، فاإنه على �أهمية كتابت���ه، �إل �أن �لذ�كرة تبقى �أد�ة حفظ �لعلم و��ستذكاره 
�لأ�سا����ض، قال �أبو مو�س���ى �لأ�سعري ر�سي �هلل عنه لتالميذه: �حفظو� عنا كما حفظنا)2(، فال 

غنى لطالب علم عن رعاية ذ�كرته وحت�سني �أد�ئها" )3(

وق���د ورد يف �سب���ب نزول �سورة �لكهف، ما جاء عن يحيى بن �س���الم قال: َبَلَغَنا �أَنَّ �ْلَيُهوَد 
ُكْم  : »�أُْخِرُ َحاِب �ْلَكْهِف. َقاَل َلُهْم َر�ُسوُل �هللَِّ لَّى �هللَُّ َعَلْيِه َو�َسلََّم َعْن �أَ�سْ مَلَّا �َساأََلْت َر�ُسوَل �هللَِّ �سَ
ْنَزَل �هللَُّ َهِذِه �لآَيَة، َقاَل: (َو�ْذُكْر َربََّك �إَِذ� َن�ِسيَت) )�لكهف: 24(  َعْنُهْم َغًد�« ، َفَلْم َي�ْسَتْثِن، َفاأَ

�إَِذ� َن�ِسيَت �ل�ْسِتْثَناَء )4(.

وللمف�سرين يف معنى �لآية ثالثة �أقو�ل: �أحدها: �أن �ملعنى: �إذ� ن�سيت �ل�ستثناء ثم ذكرت 
فقل: �إِن �ساء �هلل، ولو كان بعد يوم �أو �سهر �أو �سنة، قاله �سعيد بن جبر، و�جلمهور. 

و�لث���اين: �أن معن���ى (�إِذ� ن�سي���َت): �إِذ� غ�سب���َت، قاله عكرمة، قال �ب���ن �لأنباري: ولي�ض 

خمتار �ل�سحاح )�ض310(، معجم مقايي�ض �للغة )337/5(.  )1(
جامع بيان �لعلم وف�سله )282/1(.  )2(

مقال من جملة �لبيان، �لعدد )105( )�ض:48(.  )3(
تف�سر يحيى بن �سالم )179/1(، و�نظر �لق�سة بتمامها يف �ل�سرة �لنبوية، �بن كثر )484،483/1(.  )4(
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ببعيد، لأن �لغ�سب ُينتج �لن�سيان. 

رك �إِياه، حكاه �ملاوردي )1(. و�لثالث: �إِذ� ن�سيَت �ل�سيء فاذكر �هلل ليذكِّ

قال �جلاحظ: �إمنا �ألزم جل وعال عبده �أن يقول: �إن �ساء �هلل ليبقى عادة للمتاأيل، ولئال 
يك���ون كالمه ولفظ���ه ي�سبه لفظ �مل�ستبد و�مل�ستغني، وعلى �أن يك���ون عبده ذ�كر� هلل. لأنه عبد 

مدّبر، ومقّلب مي�ّسر، وم�سّرف م�سّخر )2(.

وقال �ملر�غي: و�إن�ساء �ل�سيطان لالإن�سان بع�ض �لأمور لي�ض من قبيل �لت�سرف و�ل�سلطان 
ِهْم َيَتَوكَُّلوَن. �إِمنَّا  حت���ى يدخ���ل فى مفهوم قوله: (�إِنَُّه َلْي�َض َلُه �ُسْلطاٌن َعَلى �لَِّذيَن �آَمُنو� َوَعلى َربِّ

�ُسْلطاُنُه َعَلى �لَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َو�لَِّذيَن ُهْم ِبِه ُم�ْسِرُكوَن) �لنحل:100،99 )3(.

ق���ال �ملناوي: "و�أعظم �آفات �لعلم �لن�سيان �حلادث عن غفلة �لتق�سر و�أعمال �لتو�ين، 
فعلى من �بتلى به �أن ي�ستدرك تق�سره بكرثة �لدر�ض، ويوقظ غفلته باإد�مة �لنظر، فقد قالو�: 
لن يدرك �لعلم من ل يطيل در�سه ويكد نف�سه، وكرثة �لدر�ض كدود ل ي�سر عليه �إل من يرى 
�لعل���م مغنم���ا و�جلهالة مغرما، فيحتمل تع���ب �لدر�ض ليدرك ر�حة �لعل���م، وتنتفي عنه معرة 

�جلهل، وعلى قدر �لرغبة يكون �لطلب، وبح�سب �لر�حة يكون �لتعب)4(.
وقد ورد عالج م�سكلة الن�سيان يف �س�رة الكهف، ومن ذلك:

رك �إِياه، " وذكر  �أوًل: �أن يذك���ر �لعب���ُد رَبه جل وعال، فاإِذ� ن�سيَت �ل�سيء فاذكر �هلل لُيذكِّ
�هلل يحتمل �أن يكون بال�ستغفار، �أو بغر ذلك من وجوه �لأذكار")5(.

ق���ال �ل�سعدي: "ويوؤخذ من عموم قول���ه: (َو�ْذُكْر َربََّك �إَِذ� َن�ِسي���َت) �لأمر بذكر �هلل عند 
�لن�سي���ان، فاإن���ه يزيله ويذكر �لعبد ما �سها عنه، وكذلك يوؤم���ر �ل�ساهي �لنا�سي لذكر �هلل، �أن 

ز�د �مل�س���ر يف عل���م �لتف�س���ر )76/3، 77(، مع وج���ود تف�سيل لأهل �لعل���م يف �ل�ستثناء يف بع����ض �أنو�ع �لق�سم   )1(
كالطالق و�لعتاق و�أنه ل ��ستثناء فيها..

كتاب �حليو�ن )196/3(.  )2(
تف�سر �ملر�غي )160/7(.  )3(

في�ض �لقدير )50/1(.  )4(
�ملنتقى �سرح �ملوطاأ )247/3(.  )5(
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يذكر ربه، ول يكونن من �لغافلني" )1(، و�ملعنى �إذ� ن�سيت فاذكر �هلل �سبحانه وتعاىل لُيذكرك؛ 
لأن �لأم���ور كلها بيده فهو �لقادر عل���ى �أن ُيذكرك، وهو �لذي ي�ستعني به �لعبد فيما حّل به من 

�أنو�ع �مل�سكالت و�لأمر��ض وغرها، فذكر �هلل �سبحانه هو �حلّل لهذ� �لنوع من �لن�سيان.

كم���ا �أّن �لن�سي���ان غالًبا يك���ون عن �إن�ساء م���ن �ل�سيطان للعبد بالو�سو�س���ة، قال تعاىل: (
ْذُكَرُه) �لكهف: 63بق�سد �إبعاده عن �خلر وعن طريق �خلر،  لَّ �ل�سَّْيط���اُن �أَْن �أَ َوم���ا �أَْن�ساِنيُه �إِ
�أو �إيقاع���ه يف خمالف���ة �أمر ربه �سبحان���ه وتعاىل، فرمبا ُتعر�ض ل���ه �سو�غل عن �حلق يف فرتة 

�لإن�ساء هذه، �أو �أن يقع يف �سخط �هلل يف وقت �ملخالفة.

ف���كان م���ن �لعالج لهذ� �لأمر ذكر �هلل �سبحانه وتعاىل، ف���اإن ذكر �هلل هو �لطريق لطرد 
�ل�سيط���ان �لرجي���م: (َو�إِمَّا َيْنَزَغنََّك ِمَن �ل�سَّْيَط���اِن َنْزٌغ َفا�ْسَتِعْذ ِباهللَِّ �إِنَُّه ُه���َو �ل�سَِّميُع �ْلَعِليُم) 

ف�سلت: 36.

وق���ال �ب���ن كثر: "ويحتمُل يف �لآي���ِة وجٌه �آخُر؛ َوهو: �أَن يُكوَن �هللَُّ ع���زَّ وجلَّ قد �أر�سد مْن 
َن�س���ي �ل�سَّيء يف كالمه �إِىل ِذك���ِر �هللَّ تعاىل؛ لأَن �لن�سيان من�سوؤه م���ن �ل�سَّيطان،كما قال فتى 
مو�س���ى: (َوَما �أَْن�َساِنيُه �إِل �ل�سَّْيَطاُن �أَْن �أَْذُكَرُه) �ْلَكْهِف: 63. وذكُر �هللَّ تعاىل يطرد �ل�سيطان، 
كِر ولهَذ� قال: )َو�ْذُك���ْر َربََّك �إَِذ�  ف���اإِذ� ذهب �ل�سيطان ذه���ب �لن�سياُن، فذكُر �هللَّ �سب���ٌب للتذِّ

َن�ِسيَت( )2(.

ثانًي���ا: �لدعاء و�لت�سرع �إىل �هلل �سبحانه وتعاىل: فالعب���د يدع �هلل ويبتهل �إليه �أن ُيذكره 
ْن َيْهِدَيِني َربِّي)  ويعين���ه و�إىل ذل���ك �أ�سار �بن عا�سور فقال: ويجوز �أن تكون جملة (َوُقْل َع�َسى �أَ
عطف���ا عل���ى جملة (َو�ْذُك���ْر َربََّك �إَِذ� َن�ِسي���َت)، �أي �ذكر �أمره ونهيه وق���ل يف نف�سك: ع�سى �أن 

يهديني ربي لأقرب من هذ� ر�سد�، �أي �دع �هلل بهذ� " )3(

ِرْ َنْف�َسَك َمَع �لَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم  ثالًثا: �لأمر مب�ساحبة �لذ�كرين، قال �هلل تعاىل: (َو��سْ
َياِة �لدُّْنَيا) �لكهف: 28. ِباْلَغَد�ِة َو�ْلَع�ِسيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة �حْلَ

تي�سر �لكرمي �ملنان )474(.  )1(
تف�سر �لقر�آن �لعظيم )150/5(.  )2(

�لتحرير و�لتنوير )299/15(.  )3(
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وعم���وم لف���ظ �لآية ي���دل على �أمر �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص باأن ي�س���ر نف�سه على �سحب���ة �لذ�كرين 
�أ�سح���اب �ل�س���الة و�لذكر ونهي���ه عن عن حتويل نظ���ره عنهم، و�إن كان �سبب ن���زول �لآية يف 
نهي �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص عن �إطاعة كفار مكة يف طلبهم �إق�ساء فقر�ء �مل�سلمني عن جمل�سه ملسو هيلع هللا ىلص حتى 
يجل����ض �إليهم، ثم يرجع ملجل�ض هوؤلء �لفقر�ء �إن �أحب، وكاد �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أن ي�ستجيب لهم لول 

�أن نزل �لقر�آن بالنهي عن مو�فقتهم يف ذلك)1(.

ر�بًعا: �لنهي عن م�ساحبة �لبطالني و�لغافلني: قال تعاىل: (َوَل ُتِطْع َمْن �أَْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن 
ِذْكِرَنا َو�تََّبَع َهَو�ُه َوَكاَن �أَْمُرُه ُفُرًطا) �لكهف: 28. ول�سك �أن �لغفلة من �أكر �أ�سباب �لن�سيان، 

فالغافل هو �لأقرب د�ئًما  �إىل �لن�سيان بحكم �هتمامه و�ن�سغاله مبا غفل فيه.

ق���ال �بن �لقيم ع���ن �لغفلة:" �لغفل �ل�س���يء �لفارغ، و�لأر�ض �لغفل: �لت���ي ل عالمة بها، 
فاأغفلن���اه: تركناه غافال عن �لذكر فارغ���ا منه فهو �إبقاء له على �لعدم �لأ�سلي، لأنه �سبحانه 
مل ي�س���اأ له �لذكر، فبقي غافال، فالغفلة و�سفه و�لإغفال فعل �هلل فيه مب�سيئته، وعدم م�سيئته 
للتذك���رة. ف���كل منهما مقت�ض لغفلته.فاإذ� مل ي�ساأ له �لتذك���ر مل يتذكر، و�إذ� �ساء غفلته �متنع 

منه �لذكر")2(.

وق���ال: " فاإذ� �أر�د �لعبد �أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من �أهل �لذكر �أو من �لغافلني؟ 
وه���ل �حلاكم علي���ه �لهوى �أو �لوحي؟ ف���اإن كان �حلاكم علي���ه هو �لهوى وهو م���ن �أهل �لغفلة 
كان �أم���ره فرطا.ومعنى �لف���رط قد ف�سر بالت�سييع، �أي �أمره �لذي يج���ب �أن يلزمه ويقوم به، 
وب���ه ر�سده وفالحه: �سائع، قد ف���رط فيه، وف�سر بالإ�سر�ف، �أي قد �أف���رط بالإهالك. وف�سر 
باخل���الف للحق، وكلها �أقو�ل متقاربة. و�ملق�سود: �أن �هلل �سبحانه وتعاىل نهى عن طاعة من 
جم���ع هذه �ل�سف���ات. فينبغي للرجل �أن ينظ���ر يف �سيخه وقدوته ومتبوع���ه. فاإن وجده كذلك 
فليبع���د من���ه و�إن وج���ده ممن غلب علي���ه ذكر �هلل تعاىل عز وج���ل و�تباع �ل�سن���ة، و�أمره غر 

مفروط عليه، بل هو حازم يف �أمره فلي�ستم�سك بغرزه ")3(.

�أخرج���ه �بن ماج���ه يف جمال�سة �لفق���ر�ء ، رقم �حلدي���ث )4127(، وعلق علي���ه �سعيب �لأرنوؤط بقول���ه: �إ�سناده   )1(
�سعيف.

�لتف�سر �لقيم )366/1(.  )2(

�لتف�سر �لقيم )365/1(.  )3(
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خام�ًس���ا: �لإ�سارة �إىل �أهمي���ة تقييد �لعلم بالكتابة حتى ل ي�سيع �لعلم، وقد جاءت �ل�سنة 
باحل���ث عل���ى تقييد �لعلم فعن �أن�ض ر�س���ي �هلل عنه قال: قال ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: » قيدو� �لعلم 
بالكت���اب«)1( خا�سة �إذ� كان �لن�سيان ناجًتا عن �سع���ف �آلة �حلفظ لدى �لإن�سان مثاًل، �أو كان 
َك  ���و� َعَلى َربِّ �لأم���ر �ملعل���وم رمبا يجح���ده �ساحبه �أو يزعم �أن���ه مل يفعله، قال تعاىل: (َوُعِر�سُ
ى  َع �ْلِكَتاُب َفرَتَ َعَل َلُكْم َمْوِعًد� َوُو�سِ ا َلَقْد ِجْئُتُموَنا َكَما َخَلْقَناُكْم �أَوََّل َمرٍَّة َبْل َزَعْمُتْم �أَلَّْن جَنْ فًّ �سَ
لَّ  ِغَرًة َوَل َكِبَرًة �إِ �مْلُْجِرِم���نَي ُم�ْسِفِق���نَي مِمَّا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذ� �ْلِكَت���اِب َل ُيَغاِدُر �سَ

ًر� َوَل َيْظِلُم َربَُّك �أََحًد�) �لكهف: 48، 49. اَها َوَوَجُدو� َما َعِمُلو� َحا�سِ �أَْح�سَ

�ساد�سا: �سبط �أ�سول �مل�سائل، و��ستذكار فروعها، وهذ� يلحظ من خالل �لق�س�ض �لتي 
ورت يف �ل�سورة، فهي تركز على �لأحد�ث �ملهمة و�إهمال ما ل ينبي عليها فائدة.

ولنابغة �ملغرب �لإمام �بن عبد�لر �إ�سارة لطيفة ملعنى �سبط �لأ�سول و��ستذكار �لفروع، 
اِحِب �ْلإِِبِل �مْلَُعقََّلِة  اِحِب �ْلُق���ْر�آِن، َكَمَثِل �سَ ا َمَثُل �سَ فبع���د �أن �أورد حدي���ث �لنبي – ملسو هيلع هللا ىلص -: »�إِمنََّ
ْطَلَقَه���ا َذَهَبْت« حتدث عن ذهاب �لقر�آن �إن مل يتعاهد فكيف  ْن �أَ ْم�َسَكَها. َو�إِ �إِْن َعاَه���َد َعَلْيَها، �أَ
ُل���ُه َو��ْسُتْذِكَر َفْرُعُه َوَقاَد �إِىَل �هللَِّ َتَعاىَل  �سْ ِبَط �أَ بغ���ره من �لعلوم، ثم قال: )وخر�لعلوم َما �سُ

اه()2( َوَدلَّ َعَلى َما َيْر�سَ

المطلب الخامس: مشكلة االستعجال، وعالجها في ضوء سورة الكهف.

ِحيَحاِن، َي���ُدلُّ �أََحُدُهَما َعَلى �ْلإِ�ْسَر�ِع، َو�ْلآَخُر َعَلى َبْع�ِض  اَلِن �سَ يُم َو�لالَُّم �أَ�سْ �ْلَع���نْيُ َو�جْلِ
َيَو�ِن. �حْلَ

ْمِر، ُيَقاُل: ُهَو َعِجٌل َوَعُجٌل، ُلَغَتاِن")3(، ويقال: "��ستعجل �ل�سَّخ�ُض:  َف���اْلأَوَُّل: �ْلَعَجَلُة يِف �ْلأَ
عِجل؛ �أ�سرع، فعل �ل�سَّيَء قبل �أو�نه عك�سه ��ستبطاأ..)4(.

�سحيح �جلامع �ل�سغر وزياد�ته )816/2(.  )1(
�لتمهيد )134/14(.  )2(

معجم مقايي�ض �للغة )237/4(، و�نظر: تهذيب �للغة )237/1(، �ملحكم و�ملحيط �لأعظم )322/1(.  )3(
معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة )1460/2(.  )4(
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يء وقته)1(. وعرفه �ل�سمعاين بقوله: �ل�ستعجال طلب َتْعِجيل �ْلأَمر قبل جَمِ

و�أعن���ي بال�ستعج���ال يف هذ� �ملبحث ما �بتل���ي به كثر من طلبة �لعل���م من عدم �لرتيث 
و�ل�سر على �لطلب، وكذلك �لتعجل بالت�سدر و�لإفتاء. 

ولق���د �أثر عن �ل�سل���ف �لتحذير من �لعجلة فقال قال علي–ر�س���ي �هلل عنه-: "ل تكونو� 
ُعُجاًل مذ�ييع بذًر�، فاإن من ور�ءكم بالء ُمرًحا..")2(، وملا  �سهد �أعر�بي عند معاوية–ر�سي 
�هلل عنه-ب�سهادة. فقال معاوية : كذبت. فقال �لأعر�بي: �إن �لكاذب للمتزمل يف ثيابك. فقال 

معاوية: هذ� جز�ء من يعجل")3(.

وق���د �أورد �لبخاري يف �سحيحه ق�سة مو�سى عليه �ل�س���الم مع �خل�سر من حديث �َسِعيُد 
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: َقاَم ُمو�َسى �لنَِّبيُّ َخِطيًبا  َبيُّ ْبُن َكْعٍب َعِن �لنَِّبيِّ �سَ : قال َحدََّثَنا �أُ ْب���ِن َعبَّا����ضٍ
ْعَلُم، َفَعَتَب �هللَُّ َعَلْي���ِه، �إِْذ مَلْ َيُردَّ �لِعْلَم  َن���ا �أَ يِف َبِن���ي �إِ�ْسَر�ِئي���َل َف�ُسِئ���َل �أَيُّ �لنَّا�ِض �أَْعَلُم؟ َفَقاَل: �أَ
 ، ْجَم���ِع �لَبْحَرْيِن، ُهَو �أَْعَلُم ِمْن���َك. َقاَل: َيا َربِّ �إَِلْي���ِه، َفاأَْوَح���ى �هللَُّ �إَِلْي���ِه: �أَنَّ َعْبًد� ِمْن ِعَباِدي مِبَ
َذ� َفَقْدَتُه َفُهَو َثمَّ، َفاْنَطَلَق َو�ْنَطَلَق ِبَفَتاُه ُيو�َسَع ْبِن  َوَكْي���َف ِب���ِه؟ َفِقيَل َلُه: �ْحِمْل ُحوًتا يِف ِمْكَتٍل، َفاإِ
َعا ُرُءو�َسُهَما َوَناَما، َفاْن�َسلَّ �حُلوُت ِمَن  ُنوٍن، َوَحَماَل ُحوًتا يِف ِمْكَتٍل، َحتَّى َكاَنا ِعْنَد �ل�سَّْخَرِة َو�سَ
�مِلْكَت���ِل َفاتََّخَذ �َسِبيَلُه يِف �لَبْحِر �َسَرًبا، َوَكاَن مِلُو�َسى َوَفَتاُه َعَجًبا، َفاْنَطَلَقا َبِقيََّة َلْيَلِتِهَما َوَيْوَمُهَما، 
ًبا، َومَلْ َيِجْد ُمو�َسى  َبَح َقاَل ُمو�َسى ِلَفَتاُه: �آِتَنا َغَد�َءَنا، َلَقْد َلِقيَنا ِم���ْن �َسَفِرَنا َهَذ� َن�سَ َفَلمَّ���ا �أَ�سْ
ِب َحتَّى َجاَوَز �مَلَكاَن �لَِّذي �أُِمَر ِبِه، َفَقاَل َلُه َفَتاُه: (�أََر�أَْيَت �إِْذ �أََوْيَنا �إِىَل �ل�سَّْخَرِة  ا ِمَن �لنَّ�سَ َم�سًّ
ْن�َساِني���ِه �إِلَّ �ل�سَّْيَطاُن) َقاَل ُمو�َسى: (َذِلَك َما ُكنَّ���ا َنْبِغي َفاْرَتدَّ� َعَلى  َف���اإيِنِّ َن�ِسي���ُت �حُلوَت َوَما �أَ
ى ِبَثْوٍب، �أَْو َق���اَل َت�َسجَّى ِبَثْوِبِه،  ���ا) َفَلمَّا �ْنَتَهَيا �إِىَل �ل�سَّْخ���َرِة، �إَِذ� َرُجٌل ُم�َسجًّ �سً �آَثاِرِهَم���ا َق�سَ
َك �ل�سَّاَلُم؟ َفَق���اَل: �أََنا ُمو�َسى، َفَق���اَل: ُمو�َسى َبِني  ْر�سِ نَّ���ى ِباأَ ُر: َو�أَ َف�َسلَّ���َم ُمو�َس���ى، َفَقاَل �خَل�سِ
نََّك َلْن َت�ْسَتِطيَع  ْن ُتَعلَِّمِني مِمَّا ُعلِّْمَت َر�َسًد� َقاَل: �إِ �إِ�ْسَر�ِئي���َل؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َهْل �أَتَِّبُع���َك َعَلى �أَ
�، َيا ُمو�َسى �إِينِّ َعَلى ِعْلٍم ِم���ْن ِعْلِم �هللَِّ َعلََّمِنيِه َل َتْعَلُمُه �أَْنَت، َو�أَْنَت َعَلى ِعْلٍم َعلََّمَكُه  ْرً َمِع���َي �سَ

تف�سر �لقر�آن �لعظيم )78/3(، و�نظر: معامل �لتنزيل )7/3(.  )1(
�سحيح �لأدب �ملفرد )ح250(.  )2(

رو�سة �لعقالء ونزهة �لف�سالء )�ض219(.  )3(
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�ِسَياِن َعَلى  ���ي َلَك �أَْمًر�، َفاْنَطَلَق���ا مَيْ اِبًر�، َوَل �أَْع�سِ ْن �َس���اَء �هللَُّ �سَ َل �أَْعَلُم���ُه، َق���اَل: �َسَتِجُديِن �إِ
ُر  ْن َيْحِمُلوُهَما، َفُعِرَف �خَل�سِ �َساِحِل �لَبْحِر، َلْي�َض َلُهَما �َسِفيَنٌة، َفَمرَّْت ِبِهَما �َسِفيَنٌة، َفَكلَُّموُهْم �أَ
ُف���وٌر، َفَوَقَع َعَلى َح���ْرِف �ل�سَِّفيَنِة، َفَنَقَر َنْق���َرًة �أَْو َنْقَرَتنْيِ يِف  َفَحَمُلوُهَم���ا ِبَغْرِ َن���ْوٍل، َفَجاَء ُع�سْ
ُفوِر  لَّ َكَنْقَرِة َهَذ� �لُع�سْ ُر: َيا ُمو�َسى َما َنَق�َض ِعْلِمي َوِعْلُمَك ِمْن ِعْلِم �هللَِّ �إِ �لَبْح���ِر، َفَقاَل �خَل�سِ
ْلَو�ِح �ل�سَِّفيَن���ِة، َفَنَزَعُه، َفَقاَل ُمو�َسى: َقْوٌم َحَمُلوَنا ِبَغْرِ  ىَل َلْوٍح ِمْن �أَ ُر �إِ يِف �لَبْح���ِر، َفَعَمَد �خَل�سِ
�؟  ْرً ْهَلَها؟ َق���اَل: �أَمَلْ �أَُقْل �إِنََّك َلْن َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ َن���ْوٍل َعَمْدَت �إِىَل �َسِفيَنِتِهْم َفَخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق �أَ
وىَل ِمْن ُمو�َسى ِن�ْسَياًنا  ْمِري ُع�ْسًر� - َفَكاَن���ِت �لأُ ���ا َن�ِسيُت َوَل ُتْرِهْقِني ِمْن �أَ َق���اَل: َل ُتوؤَ�ِخْذيِن مِبَ
ُر ِبَر�أْ�ِسِه ِمْن �أَْعاَلُه َفاْقَتَلَع َر�أْ�َسُه ِبَيِدِه،  -، َفاْنَطَلَق���ا، َفاإَِذ� ُغاَلٌم َيْلَعُب َمَع �لِغْلَماِن، َفاأََخَذ �خَل�سِ
�؟  ْرً َقَتْلَت َنْف�ًسا َزِكيًَّة ِبَغْرِ َنْف�ٍض؟ َق���اَل: �أمََلْ �أَُقْل َلَك �إِنََّك َل���ْن َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ َفَق���اَل ُمو�َس���ى: �أَ
- َق���اَل �ْب���ُن ُعَيْيَنَة: َوَهَذ� �أَْوَكُد - َفاْنَطَلَق���ا، َحتَّى �إَِذ� �أََتَيا �أَْهَل َقْرَيٍة ��ْسَتْطَعَم���ا �أَْهَلَها، َفاأََبْو� �أَْن 
َقاَمُه، َفَقاَل َلُه  ُر: ِبَيِدِه َفاأَ ُفوُهَم���ا، َفَوَجَد� ِفيَها ِجَد�ًر� ُيِريُد �أَْن َيْنَق�ضَّ َفاأََقاَمُه، َق���اَل �خَل�سِ يِّ ُي�سَ
لَّى �هلُل َعَلْيِه  ُمو�َس���ى: َل���ْو �ِسْئَت َلتََّخْذَت َعَلْيِه �أَْجًر�، َقاَل: َهَذ� ِفَر�ُق َبْيِني َوَبْيِنَك " َقاَل �لنَِّبيُّ �سَ

َرَ َحتَّى ُيَق�ضَّ َعَلْيَنا ِمْن �أَْمِرِهَما«)1(. َو�َسلََّم: »َيْرَحُم �هللَُّ ُمو�َسى، َلَوِدْدَنا َلْو �سَ

ولعل���ك �أن تلح���ظ �أخي �لقاريء كي���ف كان للعجلة �أثرها يف ق�س���ة مو�سى مع �خل�سر يف 
�لآي���ات �ل�سابقة، ويف حديث �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وميكننا �لآن �أن ن�س���ر �إىل �لعالج �لقر�آين للم�سكلة 

ح�سب ر�أي �لباحث، وميكن بيان ذلك يف �لنقاط �لتالية:

�أوًل: بي���ان �أث���ر �ل�ستعج���ال، و�سوء عاقبته عل���ى �ملتعلم: فقد كان ذل���ك جلّيا يف حرمان 
مو�س���ى عليه �ل�س���الم من ��ستم���ر�ر �ل�ستفادة من �سحب���ة �خل�سر عندم���ا ��ستعجل وخالف 
اِحْبِني َقْد َبَلْغَت ِمْن  ْلُتَك َعْن �َسْيٍء َبْعَدَها َفاَل ُت�سَ �ل�سرط �لذي �سرطه على نف�سه، (َقاَل �إِْن �َساأَ

َلُدينِّ ُعْذًر�) )�لكهف: 76(.

ى  وق���د �أ�سار �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص �إىل ذلك فقال: َرْحَمُة �هللَِّ َعَلْيَنا َوَعَلى ُمو�َس���ى َلْوَل �أَنَُّه َعِجَل َلَر�أَ

�أخرجه �لبخاري يف �لعلم، باب: ما ي�ستحب للعامل �إذ� �سئل �أي �لنا�ض �أعلم )26/1(.  )1(
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اِحْبِني")2(. اِحِبِه َفَقاَل �إِْن �َساأَْلُتَك َعْن �َسْيٍء َبْعَدَها َفاَل ُت�سَ �ْلَعَجَب، َوَلِكنَُّه �أََخَذْتُه َذَماَمٌة)1(ِمْن �سَ

وق���د روي يف تف�س���ر هذه �لآي���ة: �أن �هلل جعل هذه �لأمثلة �لتي وقع���ت ملو�سى مع �خل�سر 
حج���ة عل���ى مو�سى وعجب���ا له، وذلك �أنه ملا �أنك���ر �أمر خرق �ل�سفينة نودي ي���ا مو�سى �أين كان 
تدبرك هذ� و�أنت يف �لتابوت مطروحا يف �ليم، فلما �أنكر �أمر �لغالم قيل له �أين �إنكارك هذ� 
م���ن وكزك للقبطي وق�سائك علي���ه، فلما �أنكر �إقامة �جلد�ر ن���ودي �أين هذ� من رفعك حجر 

�لبئر لبنات �سعيب دون �أجر)3(.

ا ظهرت عاقبة �ل�ستعجال، وذلك يف عتاب �هلل عز وجل ملو�سى على قوله: �أنا، حني  و�أي�سً
�سئل عن �أعلم �أهل �لأر�ض؟ فاأجاب دون �لرجوع �إىل ربه �سبحانه وتعاىل، وهذ� نوع ��ستعجال، 
فعاتبه ربه، و�أعلمه �أن هناك َمن هو �أعلم منه، وتكلف للو�سول �إىل حقيقة وجود من هو �أعلم 

منه رحلة ون�سًبا.

ثانًي���ا: ��ستخ���د�م �لأ�سلوب �لق�س�سي يف �لعالج: وذل���ك �أن يف ذكر �لقر�آن لهذه �لق�سة 
بيان���ا للمتعلمني كيف �أن مو�سى عليه �ل�سالم حني ��ستعج���ل يف �لرد على �ل�سوؤ�ل، ويف �لإنكار 
عل���ى �خل�سر مع �سبق تعهده ب���األ ي�ساأله عن �سيء حتى يبد�أه �خل�س���ر بالبيان، فيحذرو� من 
عاقب���ة �لتعجل يف �لطل���ب و�ل�سوؤ�ل قبل بيان �لع���امل؛ لأن ذلك يوؤثر عل���ى حت�سيلهم �لعلمي، 

وبلوغهم �ملر�تب �لعلية يف �لعلم.

ثالًث���ا: حتدي���د �لهدف من �أهم �لأمور �لتي تعني طالب �لعل���م للو�سول �إىل مبتغاه، وعدم 
�ل�ستعجال يف حتقيقه، وذلك بد� و��سًحا من قول مو�سى عليه �ل�سالم (َو�إِْذ َقاَل ُمو�َسى ِلَفَتاُه 
���َي ُحُقًبا) )�لكهف: 60( فكان �لهدف و��سًحا وهو  ْو �أَْم�سِ َمَع �ْلَبْحَرْيِن �أَ َل �أَْب���َرُح َحتَّى �أَْبُلَغ جَمْ
�لو�سول �إىل جممع �لبحرين للقاء �خل�سر عليه �ل�سالم، وكان �لعزم و�لإ�سر�ر و�لإر�دة حادًيا 

ملو�سى عليه �ل�سالم، حتى ولو �أم�سى حقًبا متطاولة للو�سول �إىل ذلك �لهدف.

ذَماَمة: َحَياء و�إ�سفاق من �لذَّم ِبالذَّ�ِل �مْلُْعَجَمة َو�أما ِبالدَّ�ل �مْلُْهمَلة فقبح �ْلَوْجه، و�لتذمم لل�ساحب حفظ ذمامه   )1(
خوًفا من �لذَّم �إِن مل يفعل. �نظر: �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر )170/2(.

فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري )420/8(.  )2(
�ملحرر �لوجيز )562/3(، و�نظر �جلامع لأحكام �لقر�آن )33/11(.  )3(
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ر�بًع���ا: ��ستخد�م �أ�سلوب �لوعظ: ومن ذل���ك تعليم طالب �لعلم �لتو��سع من خالل ق�سة 
مو�سى عليه �ل�سالم كيف �أنه كليم �هلل �سبحانه وتعاىل ونبي من �أويل �لعزم ومع ذلك يتو��سع 
ملعلم���ه، ول يخجل م���ن �لت�سريح بطلبه �لتعلم (قاَل َلُه ُمو�سى َهْل �أَتَِّبُع���َك َعلى �أَْن ُتَعلَِّمِن مِمَّا 
ُعلِّْم���َت ُر�ْس���دً�) )�لكهف: 66( فيا هلل كم من طالب علم يتكر على معلميه ملجرد �أن �سمع من 
�سي���خ �آخ���ر �أو تعلم �سيًئا ب�سيًطا من �لعلم فيتكر به عل���ى �أ�ساتذته، مما يوؤدي بال�سرورة �إىل 

�نقطاعه عن �لطلب بعد ذلك.

و�نظ���ر �إىل �لق�سة �لتي �سبقت ق�سة مو�سى عليه �ل�س���الم، وهي ق�سة �إبلي�ض عليه لعنة 
�هلل حينم���ا تكر و�أب���ى �ل�سجود و�خل�سوع ملن هو �أعلم منه وهو �آدم علي���ه �ل�سالم: (َو�إِْذ ُقْلنا 
ِه) )�لكهف: 50(. ، َفَف�َسَق َعْن �أَْمِر َربِّ نِّ ِلْلَمالِئَكِة ��ْسُجُدو� ِلآَدَم َف�َسَجُدو� �إِلَّ �إِْبِلي�َض كاَن ِمَن �جْلِ

في���ا له���ا من مقارنة عجيب���ة بني �لكر و�لتو��س���ع، وكيف ذهب �لك���ر ب�ساحبه �إىل قاع 
جهنم، وكيف رفع �لتو��سع �ساحبه �إىل �أن كان ر�سوًل من ر�سل �هلل، وكليًما له �سبحانه وتعاىل.

ومنه �لوعظ بالنظر �إىل عظيم �أثر �لعلم على �ملتعلم مما يورثه �ل�سر على طلبه: وذلك 
 (� ْط ِبِه ُخْرً ِرُ َعَلى َم���ا مَلْ حُتِ � َوَكْيَف َت�سْ ���ْرً يف قول���ه تعاىل: (َق���اَل �إِنََّك َلْن َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ

)�لكهف: 68،67(

اِبًر�  ْن �َساَء �هللَُّ �سَ  خام�ًس���ا: �ل�ستعانة باهلل عز وجل: ففي قوله تع���اىل: (َقاَل �َسَتِجُديِن �إِ
ْمًر�) )�لكهف: 69( عّلق مو�سى عليه �ل�سالم �أمره باهلل عز وجل، ومن توكل  ���ي َل���َك �أَ َوَل �أَْع�سِ

على �هلل كفاه.

اِب���ًر�) فالبد من �ل�سر على  �ساد�ًس���ا: �لإر�ساد �إىل �ل�س���ر: (�َسَتِجُديِن �إِْن �َساَء �هللَُّ �سَ
ْي َدْه���ًر� َطِوياًل َوَزَماًنا،  َي ُحُقًب���ا) َو�إِْن َكاَن ُحُقًبا �أَ طل���ب �لعلم. قال �لبغ���وي: وقوله: (�أَْو �أَْم�سِ
ْق���ِب)1(. فانظر كيف تلفت �لآية �أذهان �ل�سامعني: �إىل �أن  َقُب: َجْمُع �حْلِ َوَجْمُع���ُه �أَْحَقاٌب، َو�حْلِ
حتقي���ق �لهدف لبد من���ه و�إن تطلب زماًنا، فلماذ� ت�ستكرث �أيه���ا �ملتعجل �أن تق�سي زمانك يف 

حت�سيل �لعلم، طاملا �أنك على �لطريق و�جلادة؟

معامل �لتنزيل )186/5(.  )1(
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و�نظ���ر كيف �أبان���ت �لق�سة عاقبة ترك �ل�س���ر من حرمان �ملتعلم م���ن �سحبة �لعامل، 
 (� ْرً ِويِل َما مَلْ َت�ْسَتِطْع َعَلْيِه �سَ ُئَك ِبَتاأْ َنبِّ و�ل�ستفادة من علومه (َقاَل َهَذ� ِفَر�ُق َبْيِني َوَبْيِنَك �َساأُ

)�لكهف: 78(.

و�لإر�ساد �إىل �ل�سر �أتى ب�سورة مبا�سرة كما مّر من توجيه مو�سى �إىل م�ساحبة �لعامل 
– وهو هنا: �خل�سر عليه �ل�سالم-، فهكذ� ينبغي على طالب �لعلم �أن ينتهج �أ�سلوب م�ساحبة 
�لعلم���اء حتى يكت�س���ب منهم �لعلم، ول يكتف���ي بالأ�ساليب و�ملناهج �لنظري���ة دون �ل�سعي �إىل 

م�ساحبة �لعلماء و�لنهل من مو�ردهم.

ا يف �س���ورة �إثارة عامل �لتح���دي يف نف�ض �ملتعلم، عندما ق���ال �لعبد �ل�سالح  و�أت���ى �أي�سً
 (� ْط ِبِه ُخْرً ِرُ َعَلى َما مَلْ حُتِ � َوَكْيَف َت�سْ ْرً ملو�سى عليه �ل�سالم: (َقاَل �إِنََّك َلْن َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ
)�لكه���ف: 68(، ف���كان لذلك �لأثر �لبالغ يف نف�ض مو�سى علي���ه �ل�سالم على �لتز�م �ل�سر، (

ي َلَك �أَْمًر�) )�لكهف: 69(. اِبًر� َوَل �أَْع�سِ َقاَل �َسَتِجُديِن �إِْن �َساَء �هللَُّ �سَ

و�ل�س���ر لي����ض قا�سًر� على بد�ي���ة �لطلب؛ بل �ل�سر مطل���وب يف كل مرحلة من مر�حل 
�لطلب، و�نظر كيف �سر مو�سى عليه �ل�سالم على تعلم ما ُيكمل به ملكاته، مع �أنه نبي كرمي، 
وه���و عامل بني �إ�سر�ئي���ل، ورمبا قال يكفيني ذلك، ولكنه حني عل���م �أن هناك عامل يعلم ما ل 

يعلمه هو �سارع �إىل �ل�سوؤ�ل عنه وعن طريق �لو�سول �إليه، بل و�نطلق فعليًّا ملالقاة �لرجل.

ث���م �إن �ل�سر لي�ض جمرد عزم على �لفعل وت�سور نظ���ري بارد له، ولكنه �إر�دة وعزمية 
وفعل و�إ�سر�ر على حب�ض �لنف�ض على �لو�سول �إىل هدفها ومبتغاها، ومو�سى عليه �ل�سالم عزم 
���ا على �ل�سر على �أفع���ال �خل�سر عليه �ل�سالم �لتي ل يعل���م وجهها، ولكنه حني  عزًم���ا نظريًّ
و�ج���ه �لأم���ر عمليًّا مل ي�ستطع �أن ي�سر؛ ليعلمنا معا�سر طلب���ة �لعلم �أن �لو�قع �لعملي يختلف 
عن جمرد �لت�سور �لنظري، فالبد من �لعمل مبا علمنا حتى ن�ستطيع �أن نطمئن �إىل �إحاطتنا 

بالعلم.

�سابًع���ا: جلم �لنف�ض عن �نفعالتها: فها هو مو�سى يرى ما يرى من �لأ�سياء �لتي ل يطيق 
لروؤيته���ا �س���ًر� ول لفعلها تف�سًر�، ويعزم على �سبط نف�سه بني يدي �لعامل �لذي علم من �هلل 
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�سبحانه �أنه عامل حتى يح�سل مق�سوده من �لظفر بالعلم، وقد مّر بنا �سابًقا كيف �أن �ملتعجل 
يك���ون غالًبا غر �سابط لنفع���الت نف�سه مما يوؤدي به �إىل �لتفلت عم���ا يعلم �أن �مل�سلحة يف 

فعله.

ثامًن���ا: �أهمية �ل�سحبة �ل�ساحل���ة يف تثبيت طالب �لعلم على طريق طلب �لعلم، فمو�سى 
علي���ه �ل�س���الم ��سطفى يو�سع بن نون كما ذكر ذلك �أهل �لتف�س���ر، وقد كان هو �أحد �لرجلني 
�للذين �سجعا بني �إ�سر�ئيل على دخول �أر�ض كنعان يف �لق�سة �لتي ذكرها �هلل يف قوله تعاىل: 
(َق���اَل َرُجاَلِن ِم���َن �لَِّذيَن َيَخاُفوَن �أَْنَعَم �هللَُّ َعَلْيِهَما �ْدُخُلو� َعَلْيِهُم �ْلَب���اَب َفاإَِذ� َدَخْلُتُموُه َفاإِنَُّكْم 
َغاِلُب���وَن َوَعَلى �هللَِّ َفَتَوكَُّلو� �إِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِننَي) )�ملائدة: 23(. وقد كان لهذ� �ل�ساحب �ل�سالح 
�أثره يف ت�سجيع مو�سى عليه �ل�سالم على �مل�سي يف طلب �لعلم، و�إن �أف�سى ذلك �إىل �أن مي�سي 

من �لزمان حقًبا متطاولة.

تا�سًع���ا: دور �لع���امل يف دفع �آف���ة �ل�ستعجال ع���ن �ملتعلم، ويت�سح هذ� م���ن خالل �لآيات 
�لتالية:

1-�أن �خل�سر عليه �ل�سالم وهو ميثل �لعامل يف �لق�سة حذر تلميذه من �لعائق �لذي رمبا 
ْط ِبِه ُخْرً�) وهو  ���ِرُ َعلى ما مَلْ حُتِ ْرً� َوَكْيَف َت�سْ يق���ف �أمام���ه: (قاَل �إِنََّك َلْن َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ

ترك �ل�سر نتيجة عدم �لعلم.

2-�أنه عفا و�سفح عن زلة مو�سى �ملرة و�ملرتني مع تذكره بلطف يف �أول مرة دون مو�جهة 
�)، ثم تذكره ب�سرطه يف �مل���رة �لثانية مع توجيه  ْرً نََّك َلْن َت�ْسَتِطيَع َمِع���َي �سَ ُق���ْل �إِ (َق���اَل �أمََلْ �أَ
�)، ثم يف �لثالثة كان �لفر�ق لتعليم  ْرً نََّك َلْن َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ خطابه �إليه: (َقاَل �أمََلْ �أَُقْل َلَك �إِ

�ملتعلم �سوء عاقبة �ل�ستعجال.

3-بيان �ت�ساع فنون �لعلم، وتنوع م�ساربه فال ينبغي لطالب �لعلم �ل�ستعجال يف �لطلب، 
ُفوٌر، َفَوَقَع  ْط ِبِه ُخ���ْرً�)، وكما ورد يف �حلديث �أنه " َج���اَء ُع�سْ ���ِرُ َعلى ما مَلْ حُتِ (َوَكْي���َف َت�سْ
ُر: َيا ُمو�َسى َما َنَق�َض ِعْلِمي  َعَل���ى َحْرِف �ل�سَِّفيَنِة، َفَنَقَر َنْقَرًة �أَْو َنْقَرَتنْيِ يِف �لَبْحِر، َفَقاَل �خَل�سِ
ُفوِر يِف �لَبْحِر" فبنّي له عظيم �سعة �لعلم مما يقت�سي  َوِعْلُمَك ِمْن ِعْلِم �هللَِّ �إِلَّ َكَنْقَرِة َهَذ� �لُع�سْ
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�س���ًر� وطول زمان لني���ل �سرفه، فا�سر يا طالب �لعلم حتى حتط ُخ���ًر� مبا حو�ه �لعلم على 
تنوع فنونه قدر ��ستطاعتك.

4- مر�عاة �ملعلم لعاد�ت جمتمع �ملتعلم �أثناء تعليمه: وقد ��ستنبط ذلك �بن عا�سور من 
فهم���ه لفائ���دة جو�ز �لتعاقد على تعليم �لعلم من �لق�سة من قوله تع���اىل: (َقاَل َلُه ُمو�َسى َهْل 
�أَتَِّبُع���َك َعَلى �أَْن ُتَعلَِّمِن مِمَّا ُعلِّْمَت ُر�ْسًد�)، فق���ال: "وفيه �أنه �لتز�م يجب �لوفاء به. وقد تفرع 
ع���ن حكم لزوم �للتز�م �أن �لعرف فيه يقوم مقام �ل�سرت�ط فيجب على �ملنت�سب للتعليم �أن 

يعامل �ملتعلمني مبا جرى عليه عرف �أقاليمهم.

ذكر عيا�ض يف باب �سفة جمل�ض مالك للعلم من كتاب �ملد�رك : �أن رجاًل خر��سانيًا جاء 
من خر��سان �إىل �ملدينة لل�سماع من مالك فوجد �لنا�ض يعِر�سون عليه وهو ي�سمع ول ي�سمعون 
ق���ر�ءة منه عليهم، ف�ساأله �أن َيقر�أ عليهم فاأبى مال���ك، فا�ستعدى �خلر��ساين قا�سَي �ملدينة. 
وقال: جئت من خر��سان ونحن ل نرى �لعر�ض و�أبى مالك �أن يقر�أ علينا. فحكم �لقا�سي على 

مالك: �أن يقر�أ له، فقيل ملالك : �أ�أ�ساب �لقا�سي �حلق ؟ قال : نعم)1(.

5- �تب���اع �لأ�سل���وب �لعمل���ي يف �لتعليم، وهو �أثب���ت �أثًر� يف نف�ض �ملتعل���م، مما يدفع عنه 
�ل�ساآمة، ويدفعه �إىل مو��سلة �لتعلم دون �نقطاع، �أما �لقت�سار يف �لتعليم على �لتقي �لنظري 

مدعاة للملل و�لفتور عن حت�سيل �لعلم، وقد يدفع �إىل �لنقطاع �أحياًنا.

�لتحرير و�لتنوير )370/15(.  )1(
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الخاتمة

وبعد هذه �لدر��سة �ملخت�سرة يف م�سكالت �لتعلم وعالجها يف �سوء �سورة �لكهف،  �أختم  
بهذه �لنتائج و�لتو�سيات: 

�أوًل : �أن �جله���ل و�لكر و�لن�سيان و�ل�ستعجال م���ن �أهم �مل�سكالت �لتي توؤثر على طالب 
�لعلم وحتول بينهم وبني �لتعلم .

ثانًيا: �أن للق���ر�آن منهًجا عاًما يف حل �مل�سكالت عموما، وم�سكلة �لتعلم خ�سو�سا، ميكن 
�إيج���ازه يف ركيزتني هما: �لعالج �لوقائي للم�س���كالت، وذلك ببيان �لقر�آن للم�سكلة و�لتحذير 
منها وذكر عاقبتها، وحث �ملكلف على جتنبها. و�لعالج �لبعدي للم�سكلة، وذلك ببيان خطرها 
و�لو�سائ���ل �لتي يبذله���ا �ملكلف لعالجها، كل ذل���ك من خالل �لوع���ظ، و�لرتغيب و�لرتهيب، 

و�حلو�ر، وذكر �لق�سة �لقر�آنية، و�سرب �لأمثال.

ثالًث���ا: �أن �ل�ستعج���ال يف �لتعلم وعدم �ل�سر عليه �أذ�ق �لأمة �لويالت؛ وذلك من خالل 
تلك �لفتاوى �لتي خرجت من مبتدئي طلبة �لعلم؛ فا�سُتبحت �لدماء و�لأعر��ض و�هلل �مل�ستعان.

الت��سيات:
�أوًل: �زددُت قناع���ة بحاجتن���ا �ملا�س���ة �إىل فهم �لقر�آن �لكرمي وتدب���ره، و�أن ذلك كفيل - 
بتوفي���ق �هلل – باإي�س���اح �لأمور لنا عل���ى حقيقتها، وبهد�يتنا للتي هي �أق���وم يف كل جمال من 

جمالت حياتنا.

ثانًيا: عل���ى �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �أن تقوم بعقد �لن���دو�ت و�ملحا�سر�ت؛ ل�ستثمار �لقر�آن 
�لكرمي يف عالج م�سكالت �لأمة عموما، وم�سكالت �لتعلم خ�سو�سا.

هذ�؛ و�هلل �أعلم، و�حلمد هلل �أوًل و�آخرً�، و�سلى �هلل و�سلم على �إمام �ملتقني، ور�سي عن 
�آله و�أ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان �إىل يوم �لدين.
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)�ملتوف���ى : 790ه����(، حتقي���ق: م�سه���ور بن ح�س���ن �آل �سلم���ان، د�ر �بن عف���ان، ط:1، 
1417ه�- 1997م.
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 د. دلل حمم�د اأحمد �سطناوي
حمل �مليالد :�ململكة �لأردنية �لها�سمية بتاريخ �مليالد: 1977/8/17  

امل�ؤهالت العلمية:
•  �حل�س���ول على �سه���ادة �لدكتور�ة يف فل�سفة  �لرتبية �إ�سالمي���ة- جامعة �لرموك- 	

كلية �ل�سريعة-2014
• و�ملاج�ست���ر يف �لرتبي���ة �لإ�سالمي���ة- جامع���ة �لرموك-كلي���ة �ل�سريع���ة-2010، 	

و�لبكالوريو�ض يف �لرتبية �ل�سالمية جامعة �لرموك- كلية �لرتبية-1999م.

الدورات التدريبي�����ة: 
• 	  2005ICDL/ل�سهادة �لدولية يف قيادة �حلا�سوب� - 
• 	 2010 ENTEL/توظيف تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت )ICT(  -
• -  دورة �لقيادة �لتعليمية/2015	

    خربات العمل:
• وز�رة �لرتبية و�لتعليم من2000- ولغاية 2014، �ململكة �لردنية �لها�سمية.	
• وز�رة �لرتبية و�لتعليم- ق�سم �لإ�سر�ف �لرتبوي- �ململكة �لردنية �لها�سمية 2015.	
• ع�سو هيئة تدري�ض- جامعة طيبة- �ململكة �لعربية �ل�سعودية.	

خربات عملية:
�مل�ساركة يف تدريب �ملعلمني �جلدد يف �ململكة �لأردنية �لها�سمية. 1
عم���ل ور�سات تدريبية للمعلم���ني يف �ملد�ر�ض بهدف حت�سني �لأد�ء وتطوير ��ستخد�م . 2

��سرت�تيجيات �لتدري�ض �حلديثة
�لإ�س���ر�ف عل���ى م�سابق���ات �لقر�آن �لك���رمي و�حلدي���ث �ل�سريف �لت���ي تقيمها وز�رة . 3

�لرتبية و�لتعليم �لأردنية.
�مل�ساركة يف �ختبار�ت �لتعليم عن بعد-�ململكة �لعربية �ل�سعودية. 4
�لإ�س���ر�ف عل���ى ت�سميع �لت���الوة �ملج���ودة لطلبة �لتعليم ع���ن بعد- �ململك���ة �لعربية . 5

�ل�سعودية
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الف�سل بني العلم والعمل وعالجه يف �س�ء القراآن الكرمي
ق�سة �سيدنا م��سى عليه ال�سالم مع اخل�سر)من�ذًجا(

الدكتورة: دالل محمود أحمد شطناوي
تخ�س�ص الرتبية الإ�سالمية

جامعة طيبة، ال�سع�دية
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م�ستخل�ص البحث:
    ي���دور ه���ذ� �لبحث ح���ول �لف�سل بني �لعل���م و�لعمل وعالجه يف �س���وء �ملنهج �لرتبوي 
�لق���ر�آين، وتاأت���ي �لكتاب���ة يف ه���ذ� �ملو�س���وع للم�ساهمة يف �ثب���ات دور �لق���ر�آن �لكرمي يف حل 
م�س���كالت �حلي���اة �ملعا�س���رة، وقد وقع �ختي���اري على ق�س���ة �سيدنا مو�سى علي���ه �ل�سالم مع 
�خل�س���ر، لتكون منوذج���ًا لدر��سته، ملا حوته هذه �لق�سة من مع���ان و�إ�سار�ت مهمة ت�سهم يف 

عالج ظاهرة �لف�سل بني �لعلم و�لعمل. 
   وق���د ت�سم���ن هذ� �لبح���ث و�ملو�س���وم ب)�لف�سل بني �لعل���م و�لعمل وعالج���ه يف �سوء 
�لق���ر�آن �لكرمي، ق�س���ة �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم م���ع �خل�سر)�أمنوذجًا(، مقدمة ومبحثني 
بالإ�ساف���ة �إىل �لنتائ���ج و�لتو�سيات، تكلم���ت يف �ملقدمة عن و�قع �لف�سل ب���ني �لعلم و�لعمل، 
وع���ن �أهمية �لدر��س���ة و�أهد�فها و�أ�سئلته���ا، وحتدثت يف �ملبحث �لأول ع���ن �لف�سل بني �لعلم 
و�لعم���ل يف �لت�س���ور �لق���ر�آين، ويف �ملبحث �لثاين ع���ن �لف�سل بني �لعل���م و�لعمل وعالجه يف 
�س���وء �ملنه���ج �لرتبوي �لقر�آين من خالل ق�سة مو�سى عليه �ل�س���الم مع �خل�سر )�أمنوذجًا(، 
وجاء هذ� �ملبحث يف خم�سة مطالب، حتدث �ملطلب �لأول عن �لتعلق بالغاية �لوجودية للحياة 
�لإن�ساني���ة، و�ملطلب �لثاين عن �مل�سوؤولية �لأخالقية)�لتزكية و�لتهذيب(، و�ملطلب �لثالث عن 
�أهمي���ة �لتدريب و�لتاأهيل �مل�ستمر و�ل�ستعانة باأ�سحاب �خلرة و�لكفاءة، و�ملطلب �لر�بع عن 

�لنفتاح �ملن�سبط و�لطالع على �إنتاج �لآخر، و�ملطلب �خلام�ض: عن ��ست�سر�ف �مل�ستقبل.
       و�ملنه���ج �ملتب���ع يف ه���ذه �لدر��سة هو �ملنه���ج �ل�ستنباطي-�ل�ستقر�ئ���ي، وكانت �أهم 
نتائ���ج �لدر��س���ة: بيان �أن مفهوم �لف�س���ل بني �لعلم و�لعمل يقابل���ه يف �لت�سور �لقر�آين منهج 
�حلكم���ة: وه���و �ملالزمة بني �لعلم �لنافع و�لعم���ل �ل�سالج �ملتقن �لذي يحق���ق �زدهار �حلياة 
�لإن�سانية، و�لنجاة و�ل�سعادة يف �لد�رين، و�أن من �سبل عالج ظاهرة �لف�سل بني �لعلم و�لعمل 
�مل�ستنبط���ة م���ن ق�سة مو�سى عليه �ل�س���الم مع �خل�سر �لو�ردة يف �س���ورة �لكهف، �أوًل: �لتعلق 
بالغاي���ة �لوجودية للحياة �لإن�سانية، ثاني���ًا: �مل�سوؤولية �لأخالقية)�لتزكي���ة و�لتهذيب(، ثالثًا: 
�لتدري���ب و�لتاأهيل �مل�ستمر و�ل�ستعانة باأ�سحاب �خلرة و�لكف���اءة، ر�بعًا: �لنفتاح �ملن�سبط 

و�لطالع على �إنتاج �لآخر، خام�سًا: ��ست�سر�ف �مل�ستقبل .

�لكلمات �ملفتاحية: �لف�سل بني �لعلم و�لعمل، �لت�سور �لقر�آين، �ملنهج �لرتبوي �لقر�آين، 
منهج �حلكمة.
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املقدمة
    �حلم���د هلل رب �لعامل���ني، و�ل�سالة و�ل�س���الم على �أ�سرف �خلل���ق و�ملر�سلني، من جاء 

رحمة للعاملني، و�أت �لت�سليم على �آله و�سحبه �أجمعني:
اأما بعد:

        فاإن �هلل جل وعال خلق �خللق ليعبدوه، و�أر�سل �لر�سل و�أنزل �لكتب حلكمة عظيمة، 
َنّ  جتلت يف دعوة �لنا�ض �إىل عبادة �هلل وبيانها لهم و�إي�ساحها لهم، قال تعاىل: (َوَما َخَلْقُت �جْلِ
َو�ْلإِن����ضَ �إَِلّ ِلَيْعُبُدوِنِ))�لذ�ري���ات: 56(، ومل يكت���ف �ل�سارع �حلكيم بعل���م �لنا�ض وت�سديقهم 
بوحد�نيت���ه ج���ل وعال و�لميان به فقط، بل طل���ب منهم �لعمل �مل�سدق له���ذ� �لإميان و�لد�ل 
عليه، وجعل �لعمل و�لعبادة �أ�سا�سًا للجز�ء و�حل�ساب يوم �لقيامة، وجعل �قت�ساء �لعلم للعمل 
�أ�س���اًل من �أ�سول �لدين �لإ�سالمي �حلني���ف، و�لقر�آن �لكرمي يزخر بالآيات �لقر�آنية �لكرمية 
ى �هلَلُّ  �لت���ي توؤكد على �لتالزم و�ملالزمة ب���ني �لعلم و�لعمل، كقوله تعاىل:(َوُق���ِل �ْعَمُلو� َف�َسَرَ
���ا ُكنُتْم َتْعَمُلوَنِ)  ُئُكم مِبَ َهاَدِة َفُيَنِبّ وَن �إِىَل َع���امِلِ �لَغْيِب َو�ل�َسّ ُدّ َعَمَلُك���ْم َوَر�ُسوُل���ُه َو�مْلُوؤِْمُنوَن َو�َسرُتَ

)�لتوبة: 105(.

      �إن من �أبرز ما �أفرزه و�قع �لف�سل بني �لعلم و�لعمل يف �ملجتمعات هو تف�سي ظاهرتي 
�لفقر و�لبطالة، وتاأخر منو �ملجتمعات �لإ�سالمية و��ستقر�رها، وما �أ�سارت �إليه منظمة �لعمل 
�لعربي���ة م���ن تز�يد كبر يف م�سكالت �لبطال���ة و�لفقر، و�لأزم���ات �لقت�سادية يف �ملجتمعات 
�لإ�سالمية، و�لتي ترى �أنها تعود �إىل عدة �أ�سباب جوهرية من �أهمها: عدم مطابقة �حلاجات 
�لفعلي���ة ل�س���وق �لعمل م���ع بر�مج �لنظ���ام �لرتبوي، عدم مو�كب���ة �لتكوين �ملنهج���ي �لتعليمي 
�لتط���ور�ت �لتكنولوجي���ة، �سع���ف �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمي���ة و�لتدريبية وعدم �لرب���ط بينها وبني 
�ملوؤ�س�س���ات �لقت�سادي، �لنمو �ملرتفع للقوة �لعاملة �لت���ي تنق�سها �لكفاءة وخا�سة من حملة 

�ل�سهاد�ت �لعلمية، �سوء �سيا�سات �لتنمية �لقت�سادية، و�لعوملة. 

      ولق���د ك�س���ف �ملدير �لعام ملنظم���ة �لعمل �لعربية يف موؤمتر �لعم���ل �لعربي �ملنعقد يف 
�لكويت، �أن ن�سبة �لبطالة يف �سفوف �ل�سبان �لعرب حتى �سن �لثالثني عاما تتجاوز 30%، و�إن 
�ل�سطر�ب���ات و�لنق�ض يف �ل�ستثمار�ت �أديا �إىل زيادة عدد �لعاطلني عن �لعمل، و�أ�ساف �أن 
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ع���ددً� كبرً� من حملة �ل�سهاد�ت ل يتمكنون من �إيج���اد عمل لأن �خت�سا�ساتهم غر مطلوبة 
يف �لقط���اع �خلا�ض، وب�سبب �ل�سطر�بات يف �لعديد م���ن �لبلد�ن �لعربية قفز عدد �لعاطلني 
ع���ن �لعم���ل �لعرب من مليونني �لعام 2011 �إىل ع�سرين مليون���ا، و�أ�ساف �أن ن�سبة �لبطالة يف 
�لع���امل �لعربي بلغت 17 يف �ملئة يف 2014، �أي �أكرث بثالث مر�ت من معدل �لبطالة يف �لعامل، 

و�أكد �أن عدد �لعاطلني عن �لعمل �سيزد�د بالتاأكيد)1(.

     وبن���اء على ما �سبق جاءت ه���ذه �لدر��سة لتوؤكد على �أن �لت�سخي�ض �ل�سحيح للمر�ض 
م���ن �أهم �أ�سباب �لعالج �لفعال، و�أن �متالك �لت�سور �لو��سح لو�قع �لف�سل بني �لعلم و�لعمل 
يف �لبناء �لرتبوي للمجتمع �لإ�سالمي و�لوقوف على نتائجه وعالجه من خالل �لقر�آن �لكرمي، 

ي�سهم ب�سكل فاعل يف مو�جهة هذه �مل�سكلة وحتدياتها.

     ويف �س���وء �ملنه���ج �لرتبوي �لق���ر�آين ومن هد�يات �لوحي ج���اءت ب�سائر ق�سة �سيدنا 
مو�س���ى علي���ه �ل�سالم مع �خل�سر على �سبيل �ملثال ل �حل�س���ر، كنموذج لقدرة �لقر�آن �لكرمي 
عل���ى عالج م�س���كالت �حلياة �ملعا�سرة، ومنه���ا �مل�سكالت �ملتعلقة بالتعل���م و�لتعليم، وخا�سة 
�جلان���ب �ملتعلق بالف�سل بني �لعلم و�لعمل، لتحمل هذه �لق�سة يف ثناياها هد�يات تر�سد �إىل 

�سبل عالج هذه �لظاهرة.

م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها:
      تتلخ����ض م�سكل���ة �لبحث يف �أن هذه �لدر��سة حتاول �بر�ز �سبل عالج ظاهرة �لف�سل 
ب���ني �لعلم و�لعمل كاإحدى م�سكالت �حلي���اة �ملعا�سرة من خالل �لقر�آن �لكرمي، وذلك ب�سبب 
�سي���ادة �لطاب���ع �لنظري على �ملناهج �لتعليمية، وتزويد �لطلب���ة بقدر كبر من �ملعلومات دون 

عناية توظيف هذه �ملعلومات و�أهميتها يف �لإعد�د لعامل �لعمل.

وميكن �أن تتحدد م�سكلة �لدر��سة من خالل �ل�سوؤ�ل �لرئي�ض �لآتي:
ما �لف�سل بني �لعلم و�لعمل، وما عالجه يف �سوء �لقر�آن �لكرمي ؟

ن�سرة �سحفية ت�سدر عن �لدورة 43ملوؤمتر �لعمل �لعربي-�لقاهرة 10-17�بريل-2016م، �لعدد3،  )1(
 http://alolabor.org/?p=category/ .
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وتتفرع منه الأ�سئلة الآتية:
ما �لت�سور �لقر�آين للف�سل بني �لعلم و�لعمل ؟

م���ا �سبل عالج �لف�سل بني �لعلم و�لعمل �مل�ستنبطة من ق�سة �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم 
مع �خل�سر ؟

اأهداف الدرا�سة:
ته���دف ه���ذه �لدر��س���ة �إىل �مل�سارك���ة يف م�سروع توظي���ف �لدر��س���ات �لقر�آنية يف عالج 
م�سكالت �لتعلم و�لتعليم، و�لأهد�ف �لتي ت�سعى �لباحثة �أن حتققها من خالل هذه �لدر��سة، 

تتمثل بالأمور �لآتية:

 بيان مفهوم �لف�سل بني �لعلم و�لعمل لغة و��سطالحًا .
بيان �لت�سور �لقر�آين للف�سل بني �لعلم و�لعمل.

بيان �سبل عالج �لف�سل بني �لعلم و�لعمل من خالل ق�سة �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم مع 
�خل�سر)�أمنوذجًا(. 

اأهمية الدرا�سة:
تكمن �أهمية هذه �لدر��سة، من خالل ما يتوقع من �إفادتها، وهي على �لنحو �لآتي:

1. تتكامل هذه �لدر��سة مع باقي �لدر��سات �لرتبوية �لتي �أ�سهمت يف �لنهو�ض بالدر��سات 
�لقر�آنية، للم�ساهمة يف عالج ق�سايا �لأمة �لإ�سالمية �ملعا�سرة.  

2.يتوق���ع �أن ي�ستفي���د م���ن �لدر��سة �جلهات �لآتي���ة: ق�سم �إعد�د �ملناهج ب���وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم، طلبة �لدر��سات �لعليا تخ�س�ض �لرتبية �لإ�سالمية، طلبة �جلامعات يف ق�سم �أ�سول 

�لرتبية، وطلبة �جلامعات يف ق�سم �لتف�سر.

حدود الدرا�سة:
�ستقت�سر �لدر��سة على ��ستنباط �سبل عالج ظاهرة �لف�سل بني �لعلم و�لعمل يف �لقر�آن 

�لكرمي، من خالل ق�سة �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم مع �خل�سر)�أمنوذجًا(. 
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منهج الدرا�سة:
    وفق���ًا لطبيعة م�سكلة �لدر��سة و�أهد�فها �ستقوم �لباحثة با�ستخد�م �ملنهج �ل�ستقر�ئي 

�ل�ستنباطي، لالإجابة عن �أ�سئلة �لدر��سة وحتقيق �لأهد�ف �ملرجوة، من خالل:
• �لآيات �لكرمية ذ�ت �لعالقة باملو�سوع.	
• �أقو�ل �لعلماء و�ملف�سرين و�ملربني �مل�سلمني.	

      خطة الدرا�سة:
         �سيت���م تن���اول �ملو�سوع من خالل �ملنهج �ل�ستقر�ئي- �ل�ستنباطي، وذلك من خالل 
�ملبح���ث �لأول �لذي تناول: �لف�سل بني �لعلم و�لعمل يف �لت�سور �لقر�آين، ويف �ملبحث �لثاين: 
�لف�س���ل بني �لعلم و�لعمل وعالج���ه يف �سوء �ملنهج �لرتبوي �لقر�آين م���ن خالل ق�سة مو�سى 
علي���ه �ل�سالم م���ع �خل�سر )�أمنوذج���ًا(، وجاء يف خم�س���ة مطالب، حتدث �ملطل���ب �لأول عن 
�لتعل���ق بالغاية �لوجودية للحياة �لإن�سانية، و�ملطلب �لث���اين عن �مل�سوؤولية �لأخالقية)�لتزكية 
و�لتهذي���ب(،و �ملطل���ب �لثالث عن �أهمي���ة �لتدريب و�لتاأهي���ل �مل�ستمر و�ل�ستعان���ة باأ�سحاب 
�خلرة و�لكف���اءة، و�ملطلب �لر�بع عن �لنفتاح �ملن�سبط و�لطالع على �إنتاج �لآخر، و�ملطلب 

�خلام�ض: ��ست�سر�ف �مل�ستقبل.
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المبحث األول

 الف�سل بني العلم والعمل يف الت�س�ر القراآين.

الف�سل بني العلم والعمل لغة وا�سطالحًا:
�لف�سل: هو �حلاجز بني �ل�سيئني، ف�سل بينهما يف�سل ف�سال فانف�سل، وف�سلت �ل�سيء 
فانف�سل :�أي قطعته فانقطع)1(، و�لعلم هو : نقي�ض �جلهل)2(، و�لَعمَل : �مَلَهَنة و�لفعل، وهو كل 
جمهود يبذله �لإن�سان لتح�سيل منفعه)3(، ومن خالل �ملعاين �للغوية ميكن تعريف �لف�سل بني 
�لعلم و�لعمل ��سطالحًا على �أنه: قطع �ل�سلة ما بني �لعلم و�لعمل به، وت�سييع نفعه وثمرته.

و�مل�ستق���رئ لكت���اب �هلل عز وجل ي�ستطيع �أن يلحظ �أن �أك���رث �ملو��سيع ذكر� بعد �لتوحيد 
هو مو�سوع �لعلم و�حلث عليه وبيان مقت�سياته وم�ستلزماته، حيث بلغ عدد �ملر�ت �لتي جاءت 
فيه���ا كلم���ة )�لعلم( مب�ستقاته���ا �ملختلفة يف كتاب �هلل عز وجل 782 م���رة)4(، �أي مبعدل �سبع 
تها �لثالثية )ع ل م(، �إل �أن هناك  مر�ت -تقريبا- يف كل �سورة، وهذ� عن كلمة )�لعلم( مباَدّ
كلمات �أخرى كثرة يف �لقر�آن ت�سر �إىل معنى �لعلم ولكن مل ُتذكر بلفظه؛ وذلك مثل: �ليقني، 
و�له���دى، و�لعقل، و�لفك���ر، و�لنظر، و�حلكمة، و�لفقه، و�لره���ان، و�لدليل، و�حلجة، و�لآية، 

و�لبينة، وغر ذلك من معاٍن تندرج حتت معنى �لعلم وحتث عليه.

     وعند �إح�ساء عدد �ملر�ت �لتي جاءت فيها كلمة )�لعمل( مب�ستقاتها �ملختلفة يف كتاب 
تها �لثالثية )ع م ل(،  �هلل عز وجل جتدها قد بلغت 395 مرة)5(، وهذ� عن كلمة )�لعمل( مباَدّ
�إل �أن هناك كلمات �أخرى كثرة يف �لقر�آن ت�سر �إىل معنى �لعمل ولكن مل ُتذكر بلفظه؛ وذلك 

�بن منظور، معجم ل�سان �لعرب، 11/ 115.  )1(
�بن فار�ض، معجم مقايي�ض �للغة، 4/ 10.  )2(

جممع �للغة �لعربية، �لعجم �لو�سيط، 2/ 628.  )3(
نوفل، عبد �لرز�ق، �لإعجاز �لعددي يف �لقر�آن �لكرمي ، 3/ 179.  )4(

عبد �لباقي، فوؤ�د، �ملعجم �ملفهر�ض لألفاظ �لقر�آن �لكرمي، �ض 483.  )5(
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مثل: �لفعل، و�ل�سعي، و�ل�سرب يف �لأر�ض، و�لك�سب.

    �إن مفه���وم �لعل���م ومفهوم �لإميان يف �لت�سور �لق���ر�آين وجهان لعملة و�حدة، ول يذكر 
�لعل���م �لإمياين �إل ويذكر �لعمل �ل�سالح، وقد جاء �لعلم �لإمياين مقرتنًا بالعمل �ل�سالح مبا 
ِر �لَِّذيَن  يزيد عن 70مرة، نذكر منها على �سبيل �ملثال ل �حل�سر، قوله �سبحانه تعاىل: (َوَب�سِّ
اِت �أَنَّ َلُهْم َجنَّاٍت) )�لبقرة: 25(، وقوله عزوجل: (َو�لَِّذيَن �آَمُنو� َوَعِمُلو�  �آَمُنو� َوَعِمُلو� �ل�سَّاحِلَ
نَّةِ) )�لبقرة: 82(، وقوله عزوجل: ( �إنَّ �لَِّذيَن �آَمُنو� َوَعِمُلو�  َح���اُب �جْلَ وَلِئَك �أَ�سْ ���اِت �أُ �ل�سَّاحِلَ
ِه���ْم) )�لبقرة: 277(، وقوله  ���اِت َو�أََقاُم���و� �ل�سَّاَلَة َو�آَتُو� �ل���زََّكاَة َلُهْم �أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِّ �ل�سَّاحِلَ
ٌر) )�لبقرة: 233(، وقوله عزوجل: (  ا َتْعَمُلوَن َب�سِ عزوج���ل: ( َو�تَُّقو� �هللََّ َو�ْعَلُمو� �أَنَّ �هللََّ مِبَ
ٌر) )�لبقرة: 233(، وقوله عزوجل: ( َوَمْن َيْعَمْل  ���ا َتْعَمُلوَن َب�سِ َو�تَُّق���و� �هللََّ َو�ْعَلُمو� �أَنَّ �هللََّ مِبَ
نََّة) )�لن�ساء: 124(، وقوله  ِم���ٌن َفاأُوَلِئَك َيْدُخُلوَن �جْلَ ْو �أُْنَثى َوُهَو ُموؤْ اِت ِمْن َذَكٍر �أَ ِم���َن �ل�سَّاحِلَ
ا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم) )�ملائدة: 69(، وقوله  احِلً عز وجل: (َمْن �آَمَن ِباهللَِّ َو�ْلَيْوِم �ْلآِخِر َوَعِمَل �سَ
اِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت �ْلِفْرَدْو�ِض ُنُزًل) )�لكهف: 107(،  تعاىل: (�إِنَّ �لَِّذيَن �آََمُنو� َوَعِمُلو� �ل�سَّاحِلَ

� َيَرُه)  )�لزلزلة: 8(. � َيَرُه، َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة �َسرًّ (َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْرً

       �إن �لعل���م �ل���ذي يتعلم���ه �لإن�س���ان، ول يعمل به هو �جلهل بعين���ه، و�لف�سل بني �لعلم 
و�لعمل هو من �حلمق و�لغفلة فكيف مبن �متلك �لنور �أن يجل�ض يف �لظلمة، فتغييب �لعقل عن 
�لعمل يودي بالإن�سان �إىل �ن ي�سبح بفعله هذ� مثله كمثل �لأنعام بل �أ�سل �سبيال، وهذ� ت�سبيه 
قر�آين ب�سورة منفرة لالإن�سان حتى يتجنب �أن يكون علمه علمًا ل يف�سي به �إىل �لعمل، ودليل 
ذل���ك ق���ول �هلل �سبحانه وتعاىل عن �ليهود �لذين �متلكو� �لعل���م بالتور�ة ومل يعملو� به: ( َمَثُل 
َماِر َيْحِمُل �أَ�ْسَف���ارً� ِبْئ�َض َمَثُل �ْلَقْوِم �لَِّذيَن َكذَُّبوْ�  ُل���وْ� لتَّْوَر�َة ُثمَّ مَلْ َيْحِمُلوَها َكَمَثِل �حْلِ لَِّذي���َن ُحمِّ
ِباآَياِت هللَِّ َو�هللَُّ َل َيْهِدي �ْلَقْوَم �لظَّامِلِنَي ) )�جلمعة:5(، يقول �بو �ل�سعود �ساحب كتاب تف�سر 
�إر�ساد �لعقل �ل�سليم �إىل مز�يا �لكتاب �لكرمي: "�أي ُعلُِّموَها وُكلُِّفو� �لعمَل بَها ) ُثمَّ مَلْ َيْحِمُلوَها 
ا يف ت�ساِعيِفها مَن �لآياِت �لتي مْن ُجملِتها �لآياُت �لناطقُة بنبوِة ر�سوِل �هلل  ( �أْي مَلْ يعمُلو� مِبَ
َم���اِر َيْحِمُل �أَ�ْسَفارً� ( �أْي كتبًا مَن �لعلِم يتع���ُب بحمِلَها ول ينتفُع بَها"، ويقول  ملسو هيلع هللا ىلص ) َكَمَث���ِل �حْلِ
�ل�سيوط���ي يف �لدر �ملنثور:" قال: �أمرهم �أن ياأخذو� مبا فيها فلم يعملو� به، و�أخرج �بن �ملنذر 
عن �ل�سحاك يف قوله: ( مثل �لذين حملو� �لتور�ة ثم مل يحملوها كمثل �حلمار يحمل �أ�سفارً� 
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) ق���ال: كتب���ًا ل يدري ما فيه���ا ول يدري ما هي ي�سرب �هلل لهذه �لأم���ة �أي و�أنتم �إن مل تعملو� 
بهذ� �لكتاب كان مثلكم كمثلهم")1(. 

        كم���ا ويتناف���ى �لف�سل بني �لعل���م و�لعمل مع فعل �لأنبياء عليه���م �ل�سالم �لذين هم 
�أكرث �لنا�ض فهمًا لأو�مر �هلل عز وجل وتطبيقًا لها، ومع فعل �ل�ساحلني من بعدهم، ودل على 
اًل  ا َف�سْ ذل���ك ثناء �هلل وذكره لالأنبياء عليهم بال�سالم، قال �هلل تعاىل: ( َوَلَقْد �آَتْيَنا َد�ُووَد ِمَنّ
ا  احِلً ْرِد َو�ْعَمُلو� �سَ ْر يِف �ل�َسّ ِديَد �أَِن �ْعَمْل �َساِبَغاٍت َوَقِدّ ا َل���ُه �حْلَ ْرَ َو�أََلَنّ ِبي َمَعُه َو�لَطّ َي���ا ِجَباُل �أَِوّ
���ا َتْعَمُل���ون ب�سَر) )�سب���اأ: 10-11(، و�أخر �سبحانه ع���ن د�ود عليه �ل�سالم بقوله جل  �إيِِنّ مِبَ
َنُكْم ِمْن َباأْ�ِسُكْم َفَهْل �أَْنُتْم �َساِكُروَن) )�لأنبياء:80(،  ْنَعَة َلُبو�ٍض َلُكْم ِلُتْح�سِ �ساأن���ه: (َوَعَلّْمَناُه �سَ
يق���ول �لإمام �لقرطبي رحمه �هلل: "هذه �لآية �أ�سل يف �تخاذ �ل�سنائع و�لأ�سباب...وقد �أخر 
�هلل تع���اىل ع���ن نبيه د�ود عليه �ل�سالم �أنه كان ي�سنع �ل���دروع و�خلو�ض، وكان ياأكل من عمل 
ي���ده، وكان �آدُم َحّر�ًث���ا، ونوُح جناًر�، ولقمان خياًطا، وطال���وت دباًغا، وقيل: �سّقاء، فال�سنعة 
يكف ِبها �لإن�سان نف�سه عن �لنا�ض" )2(، ويقول عمر بن �خلطاب-ر�سي �هلل عنه-" ل يقعدن 
�أحدك���م عن طلب �لرزق، ويق���ول: �للهم �رزقني، وقد علم �أن �ل�سماء ل متطر ذهبًا ول ف�سة، 

و�إمنا يرزق �هلل �لنا�ض بع�سهم بع�سا")3(.

        و�مل�ستق���رىء لآي���ات �لق���ر�آن �لكرمي يت�سح ل���ه �أن �لت�سور �لق���ر�آين ميتلك مفهومًا 
ْكَمَة َمن  يقاب���ل مفه���وم �لف�سل بني �لعلم و�لعمل، يظه���ر جليًا يف قول �هلل تعاىل: (ُيوؤِت���ي �حْلِ
ْكَم���َة َفَقْد �أُوِتَي َخْرً� َكِثرً� َوَما َيذَّكَُّر �إِلَّ �أُْوُل���وْ� �لأَْلَباِب) )�لبقرة: 269(،  َي�َس���اُء َوَمن ُيوؤَْت �حْلِ
وه���ذ� �ملنه���ج هو منهج �حلكمة �لق���ر�آين، و�حلكمة يف لغة �لعرب:- �إتق���ان �لأمور، ويقال مَلْن 
ناعات وُيتقنها َحِكيم، و�حِلْكَمُة من �لعلم، و�حَلِكيُم �لعامل)4(، ويف تف�سر  ُيْح�ِس���ُن دقائق �ل�سِّ
ْكَمَة (: �أي �لعلم �لنافع �مل���وؤدّي �إىل �لعمل)5(، وف�سر �ساحب  ِت���ى �حْلِ �جلالل���ني لل�سيوطي ) ُيوؤْ

�بو �ل�سعود، �إر�ساد �لعقل �ل�سليم �إىل مز�يا �لكتاب �لكرمي ،248/8.  )1(
�لقرطبي، �جلامع لحكام �لقر�آن،320/11.  )2(

�ل�ستانبويل، عظمة �لإ�سالم، �ض134.  )3(
�بن منظور، ل�سان �لعرب، 12/ 140  )4(

�ل�سيوطي، جالل �لدين، تف�سر �جلاللني، 60/1.   )5(
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�ملن���ار �حلكمة يف �لآية �لكرمية �ل�سابقة: "باأنها �لعلم �ل�سحيح يكون �سفة حمكمة يف �لنف�ض 
حاكم���ة عل���ى �لإر�دة توّجهها �إىل �لعمل، ومتى كان �لعمل �س���ادرً� عن �لعلم �ل�سحيح كان هو 
ل ل�سور كثر من �ملعلومات خازن  �لعم���ل �ل�سالح �لنافع �مل���وؤّدي �إىل �ل�سعادة، وكم من حم�سّ
له���ا يف دماغ���ه ليعر�سها يف �أوق���ات معلومة ل تفيده هذه �ل�سور �لت���ي ت�سّمى علمًا يف �لتمييز 
بني �حلقائق و�لأوهام، ول يف �لتزييل بني �لو�سو�سة و�لإلهام، لأنها مل تتمّكن يف �لنف�ض متّكنًا 
يجع���ل لها �سلطان���ًا على �لإر�دة و�إمّنا هي ت�سّور�ت وخيالت تغي���ب عند �لعمل")1(، وقال �بن 
عا�سور: �حلكمة: "هي �ملعرفة �ملحكمة �أي �ل�سائبة �ملجردة عن �خلطاأ فال تطلق �حلكمة �إل 
على �ملعرفة �خلال�سة عن �سو�ئب �لأخطاء وبقايا �جلهل يف تعليم �لنا�ض ويف تهذيبهم، وهي 
��س���ٌم جامٌع لكل كالٍم �أو علٍم ير�عى فيه �إ�سالح ح���ال �لنا�ض و�عتقادهم �إ�سالحًا م�ستمرً� ل 
يتغ���ر")2(، وي�سر �ل�سعدي �إىل �أن: "كمال �لعبد متوقف على �حلكمة، �إذ كماله بتكميل قوتيه 
�لعلمية و�لعملية فتكميل قوته �لعلمية مبعرفة �حلق ومعرفة �ملق�سود به، وتكميل قوته �لعملية 
بالعم���ل باخلر وترك �ل�سر، وبذلك يتمكن من �لإ�سابة بالقول و�لعمل وتنزيل �لأمور منازلها 
يف نف�س���ه ويف غ���ره")3(، وفيما �سبق �إ�سارة و��سحة �لدللة عل���ى �أن مفهوم منهج �حلكمة يف 
�لت�س���ور �لق���ر�آين: هو �ملالزمة بني �لعل���م �لنافع و�لعمل �ل�سالج �ملتق���ن �لذي يحقق �زدهار 
�حلياة �لإن�سانية، و�لنجاة و�ل�سعادة يف �لد�رين، ومن �آتاه �هلل عز وجل �حلكمة فقد �آتاه خرً� 

كثرً�، و�أي خر �أعظم من خر فيه �لنجاة و�ل�سعادة �لدنيوية و�لأخروية. 
     ويق�م منهج احلكمة القراآين على عدة مبادئ، ميكن اإجمالها يف الآتي:

- �أن ق�سية �لتوحيد ل تقوم مبجرد علم �لإن�سان وت�سديقه بوحد�نية �هلل جل وعال و�لميان 
به من غر عمل، بل ي�سرتط لكتمال هذ� �لعلم �لإمياين ما ي�سدقه من �لعمل، فالإميان �ل�سادق 
ه���و ما وق���ر يف �لقلب ونطق به �لل�سان، و�سدق���ه �لعمل، فال �إميان بال عم���ل �سالح، ول عمل �إل 

باإميان �سادق، وعليه يكون �أ�سا�ض �حل�ساب و�جلز�ء يف �حلياة �لدنيوية و�لأخروية.
ا  اِنِيّنَي مِبَ - �أن �لرباني���ة هي �لثمرة �ملباركة ملنهج حلكمة، يف قوله تعاىل: (َوَلِكْن ُكوُنو� َرَبّ

ر�سا، حممد ر�سيد، �ملنار، 64/3.  )1(
�بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير، 1/ 2415.  )2(

�ل�سعدي، تي�سر �لكرمي �لرحمن يف تف�سر كالم �ملنان ، 115/1.  )3(
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ا ُكْنُتْم َتْدُر�ُسوَن) )�آل عمر�ن:79(، يقول �ساحب �ملنار: "�إّن �لإن�سان  ُكْنُتْم ُتَعِلُّموَن �ْلِكَتاَب َومِبَ
يك���ون رّبانيًا بعلم �لكتاب ودر�سه وبتعليمه للنا�ض ون�سره ومن �ملقّرر �أّن �لتقّرب �إىل �هلل تعاىل 
ل يك���ون �إل بالعم���ل بالعل���م، و�لعلم �لذي ل يبع���ث �إىل �لعمل ل يعّد علم���ًا �سحيحًا. لأّن �لعلم 
�ل�سحي���ح ما كان �سفة للعامل وملكة ر��سخة يف نف�سه و�إمّن���ا �لأعمال �آثار �ل�سفات و�مللكات، 
و�ملعّل���م يعّر عّما ر�سخ يف نف�سه، وم���ن مل يح�سل من علم �لكتاب �إّل �سورً� وتخّيالت تلوح يف 

�لذهن ول ت�ستقّر يف �لنف�ض ل ميكنه �أن يكون معّلمًا له يفي�ض �لعلم على غره")1(.

-  �أن �تب���اع منهج �حلكم���ة من عو�مل ثبات �لعلم ور�سوخه وقوته، وهو �لطريق �مل�ستقيم 
نَُّهْم  �ل���ذي يفتح �هلل به عل���ى �ساحبه ويزيده علمًا ومعرفة، يقول �هلل �سبحان���ه وتعاىل: (َوَلْو �أَ
ن لَُّدنَّ�اآ �أَْجرً� َعِظيمًا َوَلَهَدْيَناُهْم  َفَعُلوْ� َما ُيوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخْرً� لَُّهْم َو�أَ�َسدَّ َتْثِبيتًا َو�إِذً� لأََتْيَنُهم مِّ
َر�ط���ًا مُّ�ْسَتِقيمًا) )�لن�ساء:66 (، يقول �ساحب �ملن���ار "�لتثبيت: �لتقوية بجعل �ل�سيء ثابتًا  �سِ
ر��سخ���ًا، و�إمن���ا كان �لعم���ل و�إتيان �لأمور �ملوعوظ به���ا يف �لدين يزيد �لعامل ق���وة وثباتًا لأن 
�لأعم���ال ه���ي �لتي يكون بها �لعلم �لإجم���ايل �ملبهم تف�سيليًا جليًا، وه���ي �لتي تطبع �لأخالق 
و�مللكات يف نف�ض �لعامل، وتبدد �ملخاوف و�لأوهام من نف�سه.. وَمْن �آَمَن ِبَذِلَك َومَلْ َيْعَمْل ِبِه َل 
ا")2(، �إن �لعمل �ملتقن من �أهم مقومات  َناِفِعِه َوَفَو�ِئِدِه َلُه َوِلاْلأُمَِّة َو�مْلِلَِّة �إِلَّ َناِق�سً َيُكوُن ِعْلُمُه مِبَ
ثبات �لعلم، لأن �لإن�سان �إن مل يعمل بعلمه ين�ساه، و�لعلم يتفلت من �لإن�سان ويرتكه، فال يقدر 
علي���ه بعدها �إل مب�سقة، ولك���ن �إن عمل �لإن�سان مبا علم كان هذ� �أدعى �إىل ثبات �لعلم عنده، 
وزي���ادة خرته ومعرفت���ه، وجعله �أقدر على تطوير نف�سه، وهي قاعدة تنطبق على �أنو�ع �لعلوم 

جميعها ب�ستى ��سنافها وفروعها، �لدنيوي منها و�لأخروي.

- �أن �تباع منهج �حلكمة �لقر�آين هو م�سوؤولية دينية و�جتماعية، فهو م�سوؤولية دينية لأن 
�هلل ع���ز وجل فر�ض �لعمل �ملق���رتن بالعلم على �لإن�سان فر�سًا، وجعل و�جب �لقيام باخلالفة 
وعم���ارة �لكون، مما �سي�ساأل عنه �لإن�سان يوم �لقيامة و�سيحا�سب عليه، فَعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: 
ى َيْوَم �ْلِقَياَمِة َعَلْيِه َرُجٌل  لَّى �للَّه���م َعَلْيِه َو�َسلََّم َيُقوُل: �إِنَّ �أَوََّل �لنَّا�ِض ُيْق�سَ �َسِمْع���ُت َر�ُسوَل �هللَِّ �سَ
��ْسُت�ْسِهَد َفاأُِتَي ِبِه َفَعرََّفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها َقاَل: َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟ َقاَل: َقاَتْلُت ِفيَك َحتَّى ��ْسُت�ْسِهْدُت، 

ر�سا، حممد ر�سيد، �ملنار، 3/ 286.  )1(

ر�سا، حممد ر�سيد، �ملنار، 5/ 196.  )2(
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َقاَل: َكَذْبَت َوَلِكنََّك َقاَتْلَت ِلأَْن ُيَقاَل َجِريٌء َفَقْد ِقيَل ُثمَّ �أُِمَر ِبِه َف�ُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى �أُْلِقَي يِف 
�لنَّاِر، َوَرُجٌل َتَعلََّم �ْلِعْلَم َوَعلََّمُه َوَقَر�أَ �ْلُقْر�آَن َفاأُِتَي ِبِه َفَعرََّفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها َقاَل: َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟ 
َق���اَل: َتَعلَّْمُت �ْلِعْلَم َوَعلَّْمُت���ُه َوَقَر�أُْت ِفيَك �ْلُقْر�آَن، َقاَل: َكَذْبَت َوَلِكنَّ���َك َتَعلَّْمَت �ْلِعْلَم ِلُيَقاَل َعامِلٌ 
َوَقَر�أَْت �ْلُقْر�آَن ِلُيَقاَل ُهَو َقاِرٌئ َفَقْد ِقيَل ُثمَّ �أُِمَر ِبِه َف�ُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى �أُْلِقَي يِف �لنَّاِر، َوَرُجٌل 
َناِف �مْلَاِل ُكلِِّه َفاأُِتَي ِبِه َفَعرََّفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها َقاَل: َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟  َو�سََّع �هللَُّ َعَلْيِه َو�أَْعَطاُه ِمْن �أَ�سْ
بُّ �أَْن ُيْنَفَق ِفيَها �إِلَّ �أَْنَفْقُت ِفيَها َلَك َقاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك َفَعْلَت ِلُيَقاَل  َقاَل: َما َتَرْكُت ِمْن �َسِبيٍل حُتِ

ُهَو َجَو�ٌد َفَقْد ِقيَل ُثمَّ �أُِمَر ِبِه َف��ُسِحَب َع�َلى َوْجِهِه ُثمَّ �أُْلِقَي يِف �لنَّاِر")1(.

      كم���ا �أن �تب���اع منه���ج �حلكمة م�سوؤولي���ة �جتماعية؛ لأن �لإن�س���ان بالعمل يهيئ لنف�سه 
�أ�سب���اب �لعي�ض �لكرمي، ويع���ف نف�سه عن �سوؤ�ل �لآخرين، ويحقق عزته وكر�مته، ويهيء لأمته 
�أ�سب���اب �حل�س���ارة و�لرقي، وهن���اك �آيات كرمي���ة ورد فيها �حلّث على وج���وب �لعمل ب�سيغة 
�لطل���ب، ومن ذلك قوله تعاىل )ُقْل َي���ا َقْوِم �ْعَمُلو� َعَلى َمَكاَنِتُكْم �إيِنِّ َعاِمٌل( )�لأنعام: 135(. 
ٌر( )�سورة ف�سلت: �لآية 40(، وقوله تعاىل:  ا َتْعَمُلوَن َب�سِ وقوله تعاىل:�ْعَمُلو� َما �ِسْئُتْم �إِنَُّه مِبَ
ى �هلُل َعَمَلُك���م ور�سوله و�ملوؤمنون( )�لتوبة: 105(، فجعل د�ئرة م�سوؤولية  ) وُق���ِل �ْعَمُلو� َف�َسَرَ
�لإن�س���ان تت�س���ع، لت�سمل م�سوؤوليتة ع���ن علمه وما عمل ب���ه لي�ض �أمام �هلل ور�سول���ه، بل و�أمام 

�ملجتمع كله.   

-  �أن منهج �حلكمة �لقر�آين دعوة للحث على فَتَح �أبو�َب �لعمل �ل�سالح على م�سر�عيها، 
و�لدليل على ذلك �لأمُر �لألهي بالنت�سار يف �لأر�ض بعد �ل�سالة طلبا للرزق، فلم تكن �ل�سالة 
وه���ي �أعظم مظاهر �لعب���ادة �سببا يقف عائقًا �أمام �سعي �لإن�س���ان للعمل و�لك�سب، فقال �هلل 
ِل �هللَِّ َو�ْذُكُرو� �هللََّ َكِثًر�  َيِت �ل�سَّاَلُة َفاْنَت�ِسُرو� يِف �ْلأَْر�ِض َو�ْبَتُغ���و� ِمْن َف�سْ تع���اىل: (َفاإَِذ� ُق�سِ
َلَعلَُّك���ْم ُتْفِلُحوَن) )�جلمعة: 10(، كما خفف �هلل �سبحان���ه وتعاىل على عباده قيام �لليل نظرً� 
لن�سغاله���م بالعم���ل يف �لنهار حتى ل يرهقهم �لتعبد يف �لليل، و�لدلي���ل قوله تعاىل: (َعِلَم �أَْن 
ِ َو�آَخُروَن ُيَقاِتُلوَن يِف  ِل �هلَلّ ِرُبوَن يِف �لأَْر����ضِ َيْبَتُغوَن ِمْن َف�سْ ى َو�آَخُروَن َي�سْ �َسَيُك���وُن ِمْنُكْم َمْر�سَ

) )�ملزمل:20(،  ِ �َسِبيِل �هلَلّ

رو�ه م�سلم،1513/3.  )1(
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- �أن منه���ج �حلكم���ة �لقر�آين يعتر �لف�سل بني �لعلم و�لعمل مظهرً� من مظاهر �لتعطل 
للقي���ام بو�جب �خلالفة يف �لأر�ض و�إعمار �لكون، فتعطيل �لإن�سان ملا يتح�سل لديه من �لعلم 
و�ملعرف���ة وعدم �لنتفاع ب���ه بالعمل، �أمرً� يتنافى مع �أو�مر �هلل عزوج���ل ومع �لغاية �لتي خلق 

�هلل عز وجل �لإن�سان لأجلها.

      ويف �سوء ما �سبق يتبنّي من خالل �لت�سور �لقر�آين للف�سل بني �لعلم و�لعمل، عظيم 
�مل�سوؤولية �مللقاة على كاهل �لإن�سان يف �تباع منهج �حلكمة، حتى ل تتخّلف �لأّمة عن م�سايرة 
رك���ب �حل�سارة ولتك���ون يف م�ساّف �لأمم �ملتطورة �لتي ترّكز �لعل���م لديها على قو�عد �لعمل 

�ملف�سي �إىل �زدهار �حلياة �لإن�سانية.
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المبحث الثاني

الف�سل بني العلم والعمل وعالجه يف �س�ء املنهج الرتب�ي القراآين، من خالل 
ق�سة م��سى عليه ال�سالم مع اخل�سر )من�ذًجا(.

يف �س���وء م���ا �سبق فاإن �مل�ستق���رئ لكتاب �هلل �لعزيز يجد �أن �لت�س���ور �لقر�آين قد �أر�سى 
دعائ���م ثابت���ة ملنهج �حلكم���ة ملو�جهة ما تعاني���ه �لأمة من ج���ر�ء �لف�سل بني �لعل���م و�لعمل، 
وكتطبي���ق عملي ملنه���ج �حلكمة �سيتم تناول ق�سة تعد من �أح�س���ن ق�س�ض �لقر�آن �لكرمي؛ ملا 
فيه���ا من �لدرو�ض �لعر و�لعظ���ات و�لتوجيهات، و�لتي ميكن من خاللها ��ستنباط �سبل عالج 
م�سكل���ة �لف�س���ل بني �لعلم و�لعمل كاإحدى �أهم م�سكالت �حلياة  �ملعا�سرة، وهي ق�سة �سيدنا 

مو�سى عليه �ل�سالم مع �خل�سر �لو�ردة يف �سورة �لكهف. 

     وحتم���ل ه���ذه �لق�سة يف ثناياه���ا تف�سياًل ملنهج �حلكمة كمنهج ترب���وي متكامل، فيه 
توجي���ه ل���كل من �لعامل و�ملتعلم، ففي �لق�سة مثال للعامل وه���و �خل�سر )بليا بن ملكان(، وهو 
لي����ض نبي���ًا بل عبدً� �ساحلًا، لأن �هلل عز وجل و�سفه بالعبودي���ة، وذكر ِمنَّة �هلل عليه بالرحمة 
و�لعل���م، ومل يذك���ر ر�سالت���ه ول نبوته، ولو كان نبي���ًا، لذكر، وهو �لذي علي���ه �جلمهور)1(، وقد 
�سمي �خل�سر خ�س���ر� لأنه جل�ض على فروة بي�ساء فاهت���زت حتته خ�سر�ء ، وقد ورد ذلك يف 
ُر �أَنَُّه َجَل�َض  �سِ َى �خْلَ ا �ُسمِّ منََّ حدي���ث �أَِب���ى ُهَرْيَرَة - ر�سى �هلل عنه - َعِن �لنَِّبىِّ - ملسو هيلع هللا ىلص - َقاَل » �إِ
َر�َء « )2(، و�أخرج �ب���ن ع�ساكر وجماعة عن  َذ� ِهَى َتْهَتزُّ ِمْن َخْلِف���ِه َخ�سْ اَء َف���اإِ َعَل���ى َف���ْرَوٍة َبْي�سَ
جماهد �أنه لقب بذلك لأنه �إذ� �سلى �خ�سر ما حوله)3(، وفيها مثال للمتعلم وهو �سيدنا مو�سى 

عليه �ل�سالم، نبي بني ��سر�ئيل ومن �أويل �لعزم من �لر�سل. 

    يق���ول �هلل �سبحان���ه وتعاىل يف كتابه �لعزيز: ( َو�إِْذ َقاَل ُمو�َسى ِلَفَت���اُه َل �أَْبَرُح َحتَّى �أَْبُلَغ 
َمَع َبْيِنِهَما َن�ِسَيا ُحوَتُهَما َفاتََّخَذ �َسِبيَلُه يِف  َي ُحُقًبا )60( َفَلمَّ���ا َبَلَغا جَمْ ْو �أَْم�سِ َم���َع �ْلَبْحَرْيِن �أَ جَمْ

�لقمودي، �سامل، من �أجل نظرية �إ�سالمية معا�سرة، �ض151.  )1(
رو�ه �لبخاري/ 3221.  )2(

�لألو�سي، روح �ملعاين، 15/  433.  )3(
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ًبا )62(  �ْلَبْح���ِر �َسَرًب���ا )61( َفَلمَّا َجاَوَز� َقاَل ِلَفَتاُه �آَِتَنا َغَد�َءَن���ا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن �َسَفِرَنا َهَذ� َن�سَ
ْن�َساِنيُه �إِلَّ �ل�سَّْيَط���اُن �أَْن �أَْذُكَرُه  وَت َوَم���ا �أَ َق���اَل �أََر�أَْي���َت �إِْذ �أََوْيَنا �إِىَل �ل�سَّْخَرِة َف���اإيِنِّ َن�ِسيُت �حْلُ
ا )64(  �سً َو�تََّخ���َذ �َسِبيَلُه يِف �ْلَبْح���ِر َعَجًبا )63( َقاَل َذِلَك َما ُكنَّا َنْبِغ َفاْرَتدَّ� َعَلى �آََثاِرِهَما َق�سَ
َتْيَن���اُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّ���ا ِعْلًما )65( َقاَل َلُه ُمو�َسى  َفَوَج���َد� َعْبًد� ِمْن ِعَباِدَنا �آَ
 )67( � ْرً َه���ْل �أَتَِّبُع���َك َعَلى �أَْن ُتَعلَِّم���ِن مِمَّا ُعلِّْمَت ُر�ْسًد� )66( َق���اَل �إِنََّك َلْن َت�ْسَتِطي���َع َمِعَي �سَ
ي َلَك  اِبًر� َوَل �أَْع�سِ � )68( َقاَل �َسَتِجُديِن �إِْن �َساَء �هللَُّ �سَ ْط ِبِه ُخْرً ِرُ َعَلى َما مَلْ حُتِ َوَكْيَف َت�سْ
ْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكًر� )70( َفاْنَطَلَقا  ْلِني َعْن �َسْيٍء َحتَّى �أُ ِن �تََّبْعَتِن���ي َفاَل َت�ْساأَ �أَْم���ًر� )69( َقاَل َفاإِ
ْمًر� )71( َقاَل  ْهَلَه���ا َلَقْد ِجْئَت �َسْيًئا �إِ َخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق �أَ َحتَّ���ى �إَِذ� َرِكَب���ا يِف �ل�سَِّفيَنِة َخَرَقَها َقاَل �أَ
ا َن�ِسيُت َوَل ُتْرِهْقِني ِمْن �أَْمِري  �ِخْذيِن مِبَ � )72( َق���اَل َل ُتوؤَ ْرً �أَمَلْ �أَُق���ْل �إِنََّك َلْن َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ
ُع�ْس���ًر� )73( َفاْنَطَلَقا َحتَّ���ى �إَِذ� َلِقَيا ُغاَلًما َفَقَتَلُه َقاَل �أََقَتْلَت َنْف�ًس���ا َزِكيًَّة ِبَغْرِ َنْف�ٍض َلَقْد ِجْئَت 
� )75( َقاَل �إِْن �َساأَْلُتَك َعْن �َسْيٍء  ْرً �َسْيًئ���ا ُنْكًر� )74( َقاَل �أَمَلْ �أَُقْل َلَك �إِنََّك َلْن َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ
اِحْبِني َقْد َبَلْغَت ِمْن َلُدينِّ ُعْذًر� )76( َفاْنَطَلَقا َحتَّى �إَِذ� �أََتَيا �أَْهَل َقْرَيٍة ��ْسَتْطَعَما  َبْعَدَها َفاَل ُت�سَ
ُفوُهَم���ا َفَوَجَد� ِفيَها ِجَد�ًر� ُيِريُد �أَْن َيْنَق�ضَّ َفاأََقاَم���ُه َقاَل َلْو �ِسْئَت َلتََّخْذَت  يِّ ْن ُي�سَ �أَْهَلَه���ا َفاأََبْو� �أَ
 )78( � ْرً ِويِل َما مَلْ َت�ْسَتِطْع َعَلْيِه �سَ ُئَك ِبَتاأْ َعَلْي���ِه �أَْجًر� )77( َقاَل َهَذ� ِفَر�ُق َبْيِن���ي َوَبْيِنَك �َساأَُنبِّ
َرْدُت �أَْن �أَِعيَبَها َوَكاَن َوَر�َءُهْم َمِلٌك َياأُْخُذ ُكلَّ  �أَمَّ���ا �ل�سَِّفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َساِكنَي َيْعَمُلوَن يِف �ْلَبْحِر َف���اأَ
ْن ُيْرِهَقُهَما ُطْغَياًنا َوُكْفًر� )80(  ًبا )79( َو�أَمَّا �ْلُغاَلُم َفَكاَن �أََبَو�ُه ُموؤِْمَننْيِ َفَخ�ِسيَنا �أَ �َسِفيَنٍة َغ�سْ
َد�ُر َفَكاَن ِلُغاَلَمنْيِ َيِتيَمنْيِ  مَّا �جْلِ � ِمْنُه َزَكاًة َو�أَْقَرَب ُرْحًما )81( َو�أَ َفاأََرْدَنا �أَْن ُيْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخْرً
ا َفاأََر�َد َربَُّك �أَْن َيْبُلَغا �أَ�ُسدَُّهَما َوَي�ْسَتْخِرَجا  احِلً َت���ُه َكْنٌز َلُهَما َوَكاَن �أَُبوُهَما �سَ يِف �مْلَِديَن���ِة َوَكاَن حَتْ

.) )82( � ْرً َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن �أَْمِري َذِلَك َتاأِْويُل َما مَلْ َت�ْسِطْع َعَلْيِه �سَ َكْنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربِّ

�إن �مل�ستق���رئ لالآي���ات �لكرمية �ل�سابقة من �س���ورة �لكهف و�ملتعلقة بق�س���ة مو�سى عليه 
�ل�س���الم مع �خل�س���ر يلحظ �أن �ملنه���ج �لرتبوي �لقر�آين يق���وم فيها على عدة مب���ادئ تربوية 
ي�ستنب���ط م���ن خاللها منهج �حلكمة يف ع���الج ظاهرة �لف�سل بني �لعل���م و�لعمل، و�لتي �سيم 
تناوله���ا من خ���الل خم�سة مطالب، �سيتحدث �ملطلب �لأول فيها ع���ن �لتعلق بالغاية �لوجودية 
للحي���اة �لإن�سانية، و�ملطل���ب �لثاين عن �مل�سوؤولي���ة �لأخالقية)�لتزكي���ة و�لتهذيب(، و�ملطلب 
�لثال���ث عن �أهمية �لتدريب و�لتاأهيل �مل�ستمر و�ل�ستعانة باأ�سحاب �خلرة و�لكفاءة، و�ملطلب 
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�لر�ب���ع عن �لنفتاح �ملن�سبط و�لط���الع على �إنتاج �لآخر، و�ملطل���ب �خلام�ض عن ��ست�سر�ف 
�مل�ستقبل.

المطلب األول: التعلق بالغاية الوجودية للحياة اإلنسانية:

       �إن �لتعلق بالغاية �لوجودية للحياة �لإن�سانية من �أهم �لقو�عد �لتي يقوم عليها منهج 
�حلكم���ة �لقر�آين، لأنه �أحد �أهم �لأ�سب���اب �ملوجبة لقت�ساء �لعلم �لعمل، وللت�سريف و�لتكرمي 
م���ن عند �هلل عز وجل، ويظهر ذلك يف قول �هلل تعاىل عند و�سفه للخ�سر: (َفَوَجَد� َعْبًد� ِمْن 
ِعَباِدَنا �آََتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما )65( )، �إن و�سف �هلل عز وجل للخ�سر 
ب�سف���ة �لعبودية فيه م���ن �لت�سريف و�لخت�سا�ض و�لتكرمي له ما فيه، ذلك �أن �إدر�ك �خل�سر 
لغاي���ة وج���وده، �قت�سى من���ه ت�سخر ما �آتاه �هلل عز وج���ل من �لعلم يف �لعم���ل لتحقيق �ملعنى 

�لكامل للعبودية، مما جعل  �خل�سر يبلغ هذه �ملنزلة �لرفيعة عند �هلل عز وجل)1(.

       ويوؤك���د منهج �حلكمة �لق���ر�آين على �أهمية ربط �لإن�سان بغايتة �لوجودية يف �حلياة، 
مل���ا له من تاأث���ر و��سح عل���ى �أد�ء �لإن�سان لعمله عل���ى �أ�سا�ض من �لن�سب���اط و�لأد�ء �ملتقن، 
فو�سوح �لهدف و�لغاية عند �لإن�سان يزيد من �سر �لإن�سان وقدرته على �ل�ستفادة من علمه 
وعل���ى جن���ي ثمرته وزي���ادة قدرته على مو�جه���ة �لتحديات، ويظهر ذل���ك يف قوله تعاىل على 
ل�س���ان �خل�سر عندما �أخر مو�سى عليه �ل�سالم باأن���ه لن ي�ستطيع �ل�سر معه،  لعدم معرفته 
باله���دف و�لغاي���ة �ملق�سودة من �لعمل: ( َقاَل َلُه ُمو�َسى َهْل �أَتَِّبُعَك َعَل���ى �أَْن ُتَعلَِّمِن مِمَّا ُعلِّْمَت 
 � ْط ِبِه ُخْرً ���ِرُ َعَلى َما مَلْ حُتِ � )67( َوَكْيَف َت�سْ ْرً ُر�ْس���ًد� )66( َقاَل �إِنََّك َل���ْن َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ
)68( )، يق���ول �ل�سع���دي: " �إن �ل�سبب �لكبر حل�سول �ل�س���ر، �إحاطة �لإن�سان علمًا وخرة 
بذل���ك �لأم���ر، �لذي �أمر بال�سر عليه، و�إل فال���ذي ل يدريه، �أو ل يدري غايته ول نتيجته، ول 
ْط ِبِه ُخْرً� (  ِرُ َعَلى َما مَلْ حُتِ فائدت���ه وثمرته لي�ض عنده �سبب �ل�سر لقول���ه: ) َوَكْيَف َت�سْ

فجعل �ملوجب لعدم �سره، وعدم �إحاطته خرً� بالأمر")2(.

�لألو�سي، روح �ملعاين، 436/15.  )1(
�ل�سعدي، تف�سر تي�سر �لكرمي �لرحمن يف تف�سر كالم �ملنان، 1/ 481.  )2(
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يَِّة يِف َطَلِبِه،  ْخاَل����ضِ �لنِّ يَك َيا َطاِلَب �ْلِعْلِم ِباإِ       ويق���ول �خلطي���ب �لبغ���د�دي: "�إِينِّ ُمو�سِ
وَجِبِه، َف���اإِنَّ �ْلِعْلَم �َسَجَرٌة َو�ْلَعَمَل َثَمَرٌة، َوَلْي����ضَ ُيَعدُّ َعامِلًا َمْن مَلْ  َو�إِْجَه���اِد �لنَّْف����ضِ َعَلى �ْلَعَمِل مِبُ
َيُك���ْن ِبِعْلِمِه َعاِمال")1(، فم���ا يح�سل عليه �لإن�سان �ملدرك لغاية وج���وده و�ملخل�ض هلل يف نيته 
و�ملتق���ن لعمل���ه من نتائج، تف���وق كثرً� تل���ك �لتي يح�سل عليه���ا من فقد �لإخال����ض؛ لأن ما 
يج���ده م���ن زيادة �لإمي���ان و�خل�سية هلل عز وجل، يف���وق كثرً� �ملتع �ملادية �لت���ي يح�سلها من 
فق���د �لإخال����ض يف عمله، وي�سدق فيه قول �هلل تعاىل: (�إمن���ا يخ�سى �هلل من عباده �لعلماء) 
)فاط���ر: 28(، فارتباط �لإن�س���ان بغايته �لوجودية يوجب �قت�ساء �لعل���م للعمل، ويرفع مكانة 
�لإن�س���ان عند �هلل عز وجل �إىل مقام �لعب���ادة و�لعابدين، حيث تغفر �لذنوب وتكفر �ل�سيئات، 
ويحي���ى  �لإن�سان حي���اة طيبة يف �لدنيا، ويدخل �جلنة يف �لآخرة، ق���ال �هلل تعاىل: (َمْن َعِمَل 
َبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم �أَْجَرُهم ِباأَْح�َسِن َما َكاُنوْ�  ِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيِّ ن َذَكٍر �أَْو �أُنَثى َوُهَو ُموؤْ احِلًا مِّ �سَ

َيْعَمُلوَن ) )�لنحل:97(.

     ومن ثمر�ت �إدر�ك �لإن�سان لغاية وجوده، �أن ي�سل د�ئما حمبًا للعلم �لنافع وهو �لعلم 
�ملر�سد �إىل �لعمل �ل�سالح، فكل علم يكون فيه ر�سد وهد�ية لطرق �خلر، وحتذير عن طريق 
�ل�سر، �أو و�سيلة لذلك؛ فاإنه من �لعلم �لنافع، �لذي يف�سي �إىل �لعمل �ل�سالح وما �سوى ذلك؛ 
فاإما �أن يكون �سارً�، �أو لي�ض فيه فائدة، ويظهر ذلك يف قول �هلل تعاىل على ل�سان مو�سى عليه 
�ل�س���الم عندم���ا �ساأل �خل�سر �أن يعلمه علما نافعًا: )�أَْن ُتَعلَِّم���ِن مِمَّا ُعلِّْمَت ُر�ْسًد�(، كما ويدل 
�إ�س���ر�ر �خل�س���ر على �إقامة �جل���د�ر لليتيمني �بتغاء ملر�ساة �هلل عز وج���ل، ومن دون مقابل، 
على �أن �لعلم �لنافع �لذي يخل�ض فيه �لإن�سان �لنية هلل عز وجل، ير�سد �إىل حب �خلر و �إىل 

�لعمل لنفع �لآخرين. 

     �إن �لف�سل بني �لعلم و�لعمل يعطل �لغاية �لوجودية خللق �لإن�سان ومهمته يف ��ستخالف 
�لأر����ض و�إعماره���ا، ودليل ذلك قوله �سبحان���ه وتعاىل: ("ثم جعلكم خالئ���ف يف �لأر�ض من 
بعده���م لننظر كيف تعملون) )يون�ض: 14( ، وذلك �أن مق�س���ود �خلالفة "�أن ين�سئ �لإن�سان 
باإذن �هلل �أ�سياء و�أو�ساعًا و�أحد�ثًا على وجه �لأر�ض، و�أن ينتج ويعمل ويطور �ملوجود ليبدع منه 

�لبغد�دي، �خلطيب، �قت�ساء �لعلم �لعمل، �ض14.  )1(
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�أ�س���كاًل جديدة على �لدو�م")1(، ومق�سود "�ل�ستخالف: تكليف �هلل �سبحانه وتعاىل �لإن�سان 
م���ن باب �لتك���رمي بتويل �إجر�ء �أح���كام �هلل يف �سوؤون �حلي���اة و�إعمارها باحل���ق و�لعدل")2(، 
و�ملق�سود من عمارة �لأر�ض: " بث �حلياة يف ميادين �لكون باإ�سالح �ساأنه وت�سخر ما فيه ملا 

يخدم �لإن�سان ويحقق رفاهيته و�سعادته")3(.

     ومع خطورة هذه �لق�سية وحتمية مقت�سياتها فاإنها مل تاأخذ ما ت�ستحقه من �لهتمام 
يف �ل�سيا�س���ات �لتعليمي���ة، وتقت�سي �حلاجة �إىل �إع���ادة �لنظر يف �لأه���د�ف �لتعليمية لإبر�ز 
�أهمي���ة �رتباط �لإن�سان بغايت���ه �لوجودية، و�لتي يكمن فيها  �حل���ل �جلذري جلميع م�سكالت 

�حلياة �ملعا�سرة، ومنها �لف�سل بني �لعلم و�لعمل .

المطلب الثاني: المسؤولية األخالقية )التزكية والتهذيب(:

      يقوم منهج �حلكمة �لقر�آين على مبد�أ �مل�سوؤولية �لأخالقية كاأ�سا�ض للبناء و�لإعد�د، 
ر على ��ستمر�ر �أمَّة م���ا �أو �نهيارها، يقول �هلل تع���اىل: (�إِنَّ �هللَّ َياأُْمُر  لأن �لأخ���الق ه���ي �ملوؤ�سِّ
يَت���اء ِذي �ْلُقْرَبى َوَيْنَهى َع���ِن �ْلَفْح�َساء َو�مْلُنَك���ِر َو�ْلَبْغِي) )�لنحل: 90(،  ْح�َساِن َو�إِ ِباْلَع���ْدِل َو�لإِ
ِفيَه���ا َفَف�َسُقو� ِفيَها َفَح���قَّ َعَلْيَها �ْلَقْوُل  َمْرَنا ُمرْتَ ْن ُنْهِلَك َقْرَي���ًة �أَ ويق���ول تع���اىل: ( َو�إَِذ� �أََرْدَن���ا �أَ
، و�لتو��سي  َفَدمَّْرَناَه���ا َتْدِمًر� ) )�لإ�سر�ء: 16(، "فالعم���ل �ل�سالح �ملدعم بالتو��سي باحلقِّ
بال�س���ر يف مو�جه���ة �ملغري���ات و�لتحديات من �ساأن���ه �أن يبني جمتمًعا حم�سًن���ا ل تنال منه 
عو�مل �لرتدي و�لنحطاط، ولي�ض �بتالء �لأمم و�حل�سار�ت كامًنا يف �سعف �إمكاناتها �ملادية 

�أو منجز�تها �لعلميَّة، �إمنا يف قيمتها �خللقية �لتي ت�سودها وتتحلى بها")4(.

       وملو�جه���ة �لف�س���ل ب���ني �لعلم �لأخالقي و�لرتبي���ة �لعملية �لأخالقي���ة ل بد �أن يكون 
"تعلي���م �لأخ���الق ل يعني جمرد تو�سيل �ملعلومات �لأخالقي���ة �إىل �لأذهان فقط، بل يعني 
�لإ�سع���ار بامل�سوؤولي���ة �لأخالقية، وبتطهر �لنفو����ض وتزكيتها من �لرذ�ئ���ل و�ل�سرور وحتليتها 

قطب، حممد، �لتطور و�لثبات يف حياة �لب�سرية، �ض80.  )1(
�لفاعوري، د�وود، غاية �لإن�سان يف �حلياة كما ي�سورها �لإ�سالم، �ض250.  )2(

�لدغامني، زياد، �إعمار �لكون يف �سوء ن�سو�ض �لوحي، �ض63-23.  )3(
�ملر�سي، ح�سن �سعيد،  �لخالق �ل�سالمية، �ض25.  )4(
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بالف�سائ���ل ومكارم �لأخ���الق")1(، لقوله تعاىل: ( َقْد �أَْفَلَح َمن َزكَّاَه���ا َوَقْد َخاَب َمن َد�سَّاَها ) 
)�ل�سم�ض:10(، و�لعمل �ل�سالح �لذي يبني �لأمة ويحفظ كيانها، ل بد �أن يكون ثمرة لعلم مبني 
على �أ�س�ض �عتقادية )فكرية( و�أخالقية �سحيحة، فوجود منظومة من �لقيم �لأخالقية تقوم 
عل���ى قاعدة عقدية �إميانية ي�سهم يف حت�سني �لأمة، لأن �لتالزم بني �لعلم �لأخالقي و�لرتبية 
�لعملية �لأخالقية يوجد يف �لنف�ض هيئة ر��سخٍة ت�سُدُر عنها �لأفعاُل �ل�ساحلة ب�سهولٍة وُي�سٍر، 

وتكون لديها ح�سانة �سد �لإ�سابة بالأمر��ض �لأخالقية و�لتاأثر بالبيئة �لفا�سدة.

وم���ن �أبرز �لقيم �لرتبوية �لقر�آنية �لت���ي يجب �لتحلي بها، و�لتي ت�سهم يف عالج �لف�سل 
ب���ني �لعلم و�لعم���ل �مل�ستنبطة من ق�سة مو�سى علي���ه �ل�سالم مع �خل�س���ر، �أوًل: قيم �لرحمة 
و�لت�سام���ح، ثانيًا: قيم �ل�سر، ثالثًا: قيم �لت���اأدب يف �خلطاب بني �لعامل و�ملتعلم، ر�بعًا: قيم 
�لطاع���ة و�لن�سب���اط، خام�سًا: قيم �أد�ء �حلقوق، �ساد�سًا: قيم �جل���د و�لجتهاد، �سابعًا: قيم 

�لتو��سع. 

�أن من �أكرث ما يحتاج �إليه �ملوقف �لتعليمي وجود جو من �لرحمة و�لت�سامح ما بني �لعامل 
و�ملتعل���م لتحق���ق غاية �لعلم وجني ثمرته من �لعمل، ولق���د و�سف �هلل عز وجل �لعبد �ل�سالح 
�خل�س���ر ب�سفة �لعلم �ملق���رتن بالرحمة مما جعله منا�سبا للقيام مبهم���ة تعليم �سيدنا مو�سى 
علي���ه �ل�س���الم، وجند يف قول �هلل تع���اىل : (َفَوَجَد� َعْبًد� ِم���ْن ِعَباِدَنا �آََتْيَناُه َرْحَم���ًة ِمْن ِعْنِدَنا 
َوَعلَّْمَن���اُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما)، وجود �ملفرد�ت �لثالث: �لعب���ادة، و�لرحمة، و�لعلم، مقرتنة معًا يف 
�لآي���ة �لكرمية نف�سها، مما يدع���و لتاأمل وجودها جمتمعة ومرتبة مبث���ل هذ� �لن�سق �لعجيب، 
فرتتي���ب وروده���ا بهذ� �ل�سكل دل على �أن �عتناء �لإن�س���ان بغاية وجوده وحتقيقها يف �إطار من 
�لقي���م �لأخالقية ه���و �لطريق �ملف�سي �إىل حتقي���ق �لنفع من �لِعْلم وفهم كيفي���ة �لو�سول �إىل 

ثمرته.

و�لتحل���ي بقي���م �لرحمة و�لت�سامح تكون للع���امل و�ملتعلم على حد �س���و�ء، فرحمة �لعامل 
وت�ساحم���ه يكون ق���دوة للمتعلم، ويوجد بيئة تعليمية �سحية منتج���ة ومثمرة، ت�ساعد يف حتقق 

ياجلن، �ملقد�د، علم �لخالق �لإ�سالمية، �ض6  )1(
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�أث���ر �لتعلم و�قت�ساء �لعلم للعمل، و�لرحمة جتع���ل �لإن�سان يغنم يف حياته بال�سعادة يف �لدنيا 
و�لآخرة؛ لأنه بخلقه هذ�" يتكيَّف مع كافة �لأو�ساع مهما كانت غر مالئمة ملا يحب، وي�ستقبل 
�ملقادير بالر�سى و�لت�سليم، ويظفر مبحبة �لنَّا�ض له، وثقة �لنَّا�ض؛ لأنَّ �لنَّا�ض يحبون �ملت�سامح 

، فيميلون �إىل �لتعامل معه، فيكرث عليه �خلر بكرثة حمبيه و�لو�ثقني به)1(. �لهنيِّ �للنيِّ

و تظه���ر �أهمية �لتحلي بقيم �ل�سر يف �ملوقف �لتعليم���ي و�أثره يف حت�سيل �لعلم وحتقق 
منفعت���ه، يف قول �هلل تعاىل على ل�سان مو�سى عليه �ل�س���الم خماطبًا �خل�سر: (َقاَل �َسَتِجُديِن 
ْمًر� )69( )، يقول �ل�سعدي: "�أن من لي�ض له قوة �ل�سر  ي َلَك �أَ ْع�سِ اِبًر� َوَل �أَ �إِْن �َس���اَء �هللَُّ �سَ
عل���ى �سحبة �لع���امل و�لعلم، وح�سن �لثبات على ذلك، �أنه يفوت���ه بح�سب عدم �سره كثر من 
�لعل���م، فم���ن ل �سر له ل ي���درك �لعلم، ومن ��ستعمل �ل�سر ولزم���ه، �أدرك به كل �أمر �سعى 
فيه، لقول �خل�سر -يعتذر من مو�سى بذكر �ملانع ملو�سى يف �لأخذ عنه- �إنه ل ي�سر معه")2(.

ف���ال بد �أن يتحلى كل من �لعامل و�ملتعلم بخلق �ل�س���ر، فمن حق �ملعلم �أن يعاتب �ملتعلم 
ح���ني يخطئ، كق���ول �خل�سر ل�سيدنا مو�سى عندم���ا �ساأله و�أخل بال�سرط: )َق���اَل �أَمَلْ �أَُقْل �إنََّك 
لن ت�ستطي���َع معَي �سرً�(. وعلى �ملتعلم �لتحلي بال�سر و�لأدب وتقدمي عذره �إن وجد، كقوله 
ا َن�ِسي���ُت َول ُتْرِهْقِني ِمْن  تع���اىل على ل�س���ان �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم: (َق���اَل ل ُتوؤَ�ِخْذيِن مِبَ

�أَْمِري ُع�ْسرً�).

ومن �أ�سباب ح�سول �لتعلم و�إتقان �لعمل و�ل�سر على �أد�ءه، �أن يقبل �لإن�سان على تعلم 
م���ا يطيق���ه ويو�فق و�سعه وقدرته �لتي حباه �هلل �إياها، وحت���ى ل ُيدخل �لإن�سان فيما ل يطيقه 
من �لعلم وبالتايل يعجز عن �لعمل ويف قول �هلل تعاىل على ل�سان �خل�سر ملو�سى عليه �ل�سالم 
�إ�س���ارة �إىل ذلك: ( َقاَل َلُه ُمو�َسى َه���ْل �أَتَِّبُعَك َعَلى �أَْن ُتَعلَِّمِن مِمَّا ُعلِّْمَت ُر�ْسًد� )66( َقاَل �إِنََّك 

 . ( � ْط ِبِه ُخْرً ِرُ َعَلى َما مَلْ حُتِ � )67( َوَكْيَف َت�سْ ْرً َلْن َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ

�مليد�ين، عبد �لرحمن حبنكة، �لخالق �ل�سالمية، 443/2.  )1(
�ل�سعدي، عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سر �لكرمي �لرحمن يف تف�سر كالم �ملنان ، 481/1.  )2(
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ويف ق�س���ة مو�سى عليه �ل�سالم مع �خل�سر دللة على �أهمية �لتحلي بقيم �لأدب �جلم يف 
�خلط���اب ما بني �لعامل و�ملتعلم، مب���ا يحفظ مكانة �ملعلم وهيبته، و�ح���رت�م �سخ�سية �ملتعلم 
وتقدي���ر مكانت���ه، وهو �أجدى يف حت�سي���ل �لعلم وحتقق ثمرت���ه عند �ملتعلم، وم���ن �أمثلة �أدب 
�ملتعل���م ما يظهر يف قول���ه تعاىل على ل�سان �سيدن���ا مو�سى عليه �ل�سالم: (َقاَل َل���ُه ُمو�َسى َهْل 
�أَتَِّبُع���َك َعَل���ى �أَْن ُتَعلَِّمِن مِمَّا ُعلِّْمَت ُر�ْسًد� )، ففيه �إ�سارة �إىل �لأدب �جلم �لذي يجب �أن يتحلى 
ب���ه طال���ب �لعلم يف �أ�سلوب خطاب���ه مع معلمه وطلبه من���ه برفق ولني وتذل���ل �أن يعلمه ر�سد�، 
وكذلك �عتذ�ره باأدب وتقدمي عذر �لن�سيان يف قوله( قال ل توؤ�خذين مبا ن�سيت)، ومن �أمثلة 
�أدب �لع���امل �لتي يك���ون فيها قدوة للمتعلم، قول �خل�سر ملو�سى علي���ه �ل�سالم وهو يحدثه عن 
�أم���ر �ل�سفينة: )فاأردت �أن �أعيبها(، حيث ن�سب �لعي���ب �إىل نف�سه، بينما ن�سب �خلر �إىل �هلل 
تعاىل يف �أمر �جلد�ر و�لكنز �لذي حتته: "فاأر�د ربك �أن يبلغا �أ�سدهما وي�ستخرجا كنزهما"، 
وكذلك يف قول �هلل تعاىل على ل�سان مو�سى عليه �ل�سالم عندما ن�سب �لن�سيان �إىل �ل�سيطان: 
ْن�َساِني���ُه �إِلَّ �ل�سَّْيَطاُن �أَْن �أَْذُكَرُه  وَت َوَما �أَ (َق���اَل �أََر�أَْي���َت �إِْذ �أََوْيَنا �إِىَل �ل�سَّْخَرِة َف���اإيِنِّ َن�ِسيُت �حْلُ
َو�تََّخ���َذ �َسِبيَلُه يِف �ْلَبْحِر َعَجًبا )63( )" )1(، �إن �حلط من مكانة �لعلماء و�لتقليل من �ساأنهم، 
و�لتغا�س���ي ع���ن حقوقهم، وعدم حتلي �ملتعلم ب���اآد�ب �لتخاطب و�لتعامل م���ع �لعامل و�ملربي،  
ق�سي���ة يج���ب �ن تنال حظها م���ن �لهتمام يف �سوء م���ا يتعر�ض له �ملعلمني م���ن �نتقا�ض من 
مكانته���م، و�عت���د�ء عليهم، وه�سم حقوقهم، مبا ينعك�ض �سلبًا عل���ى كفاءة �لعملية �لتعليمية، 
ويوؤث���ر عل���ى خمرجاتها ب�سكل مبا�سر، وبالتايل �سياع هيبة �لعل���م و�لعلماء وعدم جني ثمرته 

من �لعمل �لذي يحقق لالأمة �زدهارها.

كم���ا �أن �لتحلي بقيم �لطاع���ة و�لن�سباط، وو�سع �لقو�عد و�لقو�ن���ني ومعرفتها من كال 
�لطرف���ني، و�للت���ز�م بها، م���ن �أ�سا�سي���ات �لعلم �ملرتبط بالعم���ل �لناجح، ويظه���ر هذ� جليًا 
وو��سح���ا يف �لتفاق �لذي عقد بني مو�سى عليه �ل�س���الم و�خل�سر، يف قوله تعاىل : (َقاَل َفاإِِن 
�تََّبْعَتِني َفاَل َت�ْساأَْلِني َعْن �َسْيٍء َحتَّى �أُْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكًر� )70( )،  و �لعلم  �إذ� مل  يكن مرتبطاأً 
بعمل ي�سدقه، فاإنه ل فائدة منه ول نفع، وجمرد �لعزم على فعل �ل�سيء، لي�ض يف مرتبة �لفعل 

�بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير، 14/16.  )1(
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نف�س���ه، فعلم �سيدن���ا مو�سى عليه �ل�سالم و�تفاق���ه مع �خل�سر على �ل�سم���ع و�لطاعة و�لتحلي 
بال�س���ر �قت�سى �لعمل، �إل �أن ع���دم �لتز�م �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم وفقده ل�سره و�سوؤ�له 
�ملتك���رر للخ�سر، و�إنكاره مل���ا ر�آه خمالف ل�سرع �هلل-يف حدود علمه- جعل �خل�سر يحجم عن 
 ،(� ْرً ُئَك ِبَتاأِْويِل َما مَلْ َت�ْسَتِطْع َعَلْيِه �سَ تعليمه وم�ساحبته، و(َقاَل َهَذ� ِفَر�ُق َبْيِني َوَبْيِنَك �َساأَُنبِّ
وهن���ا ل ب���د من �لتاأكي���د على خطورة �لف�سل ب���ني �لعلم و�لعمل، فح�س���ول �ملتعلم على �لعلم 
�لنظ���ري �ملجرد، من غر تطبيق عملي، لي����ض موؤ�سر� على قدرته على تطبيق ما تعلمه، و�إمنا 
�جتياز مرحلة �لإعد�د �لأوىل، و�إن مل يتمكن من �جتياز �ملرحلة �لتطبيقية فاإن �جناز �ملرحلة 
�لأوىل يعت���ر لغيًا، يق���ول �بن �لقيم: " لاْلإْن�َسان قوتان ُقوَّة علمي���ة نظرية َوُقوَّة عملية �إر�دية 

و�سعادته �لتَّامَّة َمْوُقوَفة على ��ستكمال قوتيه �لعلمية �لر�دية و��ستكمال �ْلُقوَّة �لعملية")1(. 

         �إن مفه���وم �أد�ء �حلق���وق ج���زء م���ن منهج �حلكمة �لتي حث عليه���ا �ملنهج �لرتبوي 
�لقر�آين، وذلك �أن ه�سم �لنا�ض حقوقهم من �أ�سباب �لف�ساد يف �لأر�ض، ودليل ذلك قول �هلل 
ا�َض �أَ�ْسَياَءُهْم َوَل َتْعَثْو�  �سبحانه وتعاىل: (َوَيا َقْوِم �أَْوُفو� �مِلْكَياَل َو�مْلِيَز�َن ِباْلِق�ْسِط َوَل َتْبَخ�ُسو� �لَنّ
يِف �لأَْر����ضِ ُمْف�ِسِدين) )ه���ود:85(، و�أد�ء �لأجر للعامل هو "ع�سب �لدر��سات و�لأبحاث �لتي 
تناق�ض عن�سر �لعمل �سو�ء �أكان يف �ملذ�هب �لقت�سادية �لو�سعية �أم يف �لأديان �ل�سماوية")2(، 
و�أخ���ذ �لأج���ر مقابل �لعمل من �لأمور �ملتعارف عليها حتى عند �لأمم �ل�سابقة، وهذ� ما ذكره 
�سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم عندما ر�أى �إتقان �خل�سر لعمله يف بناء �جلد�ر و��ستحقاقه لالأجر 
ْج���ًر� )، �إن من غايات �لعل���م �ملرتبط بالعمل،  عل���ى ذل���ك، فقال: ( َل���ْو �ِسْئَت َلتََّخ���ْذَت َعَلْيِه �أَ
��ستحقاق �لأجر لك�سب �لعي�ض و�إعفاف �لنف�ض عن �ل�سوؤ�ل، وكلما ز�د علم �لإن�سان بعمله ز�د 
�إتقان���ه، وكلما ز�د �تقانه ز�د �لأجر و�رتفع، و�رتفع مع���ه �ساأن �لإن�سان وعال، و�إن مما يتو�فق 
مع منهج �حلكمة �لقر�آين، �لإعد�د �مل�سبق لالأفر�د وتوعيتهم بحقوقهم وو�جباتهم، وبقو�نني 
�لعم���ل و�سروطه، لأن ذلك يت�سم���ن حتقيق �لعدل مبفهومه �ل�سامل للجمي���ع، لقوله تعاىل: (

�بن �لقيم، حممد بن �أبي بكر بن قيم �جلوزي، �لفو�ئد، �ض18.  )1(
�لعو�س���ي، رفع���ت، �لإ�سالم و�لنظام �لقت�سادي �جلديد، ندوة بعن���و�ن" �قت�ساديات �لعمل و�لأجر يف �لإ�سالم،   )2(

منظمة �ملوؤمتر �لإ�سالمي، �لأمانة �لعامة، جدة، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، د.ت، �ض41.
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ُكُمو� ِباْلَعْدِل)  ْن حَتْ ا����ضِ �أَ َماَن���اِت �إِىَل �أَْهِلَه���ا َو�إَِذ� َحَكْمُتْم َبنْيَ �لَنّ و� �لأَ ْن ُت���وؤَُدّ �إَِنّ �هلَلَّ َياأُْمُرُك���ْم �أَ
)�لن�ساء:85(.

    ويف �سوء ما �سبق فاإنه ل بد تر�عي �ل�سيا�سات �لتعليمية عند �إعد�د �ملناهج �لدر��سية، 
�لجتاه���ات �لإيجابية �لتي حتث على �لعمل، وعلى طرح �ملفاهيم و�لت�سريعات �ملتعلقة بالعمل 
يف �ملناه���ج وتطويره���ا ب�سكل م�ستم���ر، و�لتعريف بحقوق وو�جبات �لعام���ل ، كجزء من �لعلم 

�لنظري �ملف�سي �إىل �لتطبيق �لعملي �لفاعل و�لناجح.

       �أن �قت�س���اء �لعل���م �لعمل ي�ستوجب �لهمة �لعالية و�جلهد و�لعزميه، بعيد� عن �لك�سل 
و�لتعط���ل، ويخ���ر �هلل تع���اىل عن نبي���ه مو�سى عليه �ل�س���الم، و�سدة رغبت���ه يف �خلر و�جلد 
و�لجته���اد وعلو �لهمة، �أن���ه قال لفتاه �أي: خادمه �لذي يالزمه يف ح�س���ره و�سفره-:(ل �أَْبَرُح 
َمَع ْلَبْحَرْيِن) �أي: ل �أز�ل م�سافرً� و�إن طالت عليَّ �ل�سقة، وحلقتني �مل�سقة، حتى  َحتَّ���ى �أَْبُلَغ جَمْ

َي ُحُقبًا " �أي: "م�سافة طويلة )1(. ْم�سِ �أ�سل �إىل جممع �لبحرين، " �أَْو �أَ

     ويف ذلك يقول – �بن �لقيم رحمه �هلل-:" فالنفو�ض �ل�سريفة ل تر�سى من �لأ�سياء �إل 
باأعاله���ا، و�أف�سلها، و�أحمدها عاقبة، و�لنفو�ض �لدنيئة حتوم حول �لدناء�ت، وتقُع عليها كما 
يق���ع �لذباُب على �لأقذ�ر؛ فالنفو�ض �لعليَّة ل تر�س���ى بالظُّلم، ول بالفو�ح�ض، ول بال�سرقة ول 
باخليانة؛ لأنها �أكُر من ذلك و�أجلُّ، و�لنفو�ض �مَلِهينة �حلقرة �خل�سي�سة بال�سد من ذلك")2(.

     �إن تو��س���ع �لفا�س���ل للتعل���م مم���ن دونه من �لقو�ع���د �لأخالقية �ملت�سمن���ة يف �ملنهج 
�لرتب���وي �لق���ر�آين، فمو�س���ى –علي���ه �ل�سالم- �أف�س���ل من �خل�س���ر، �إل �إن �خل�س���ر كان قد 
�أعط���ي من �لعلم م���ا مل يعط مو�سى عليه �ل�س���الم، "و�إن كان مو�سى علي���ه �ل�سالم �أعلم منه 
باأك���رث �لأ�سياء، وخ�سو�سًا يف �لعلوم �لإمياني���ة و�لأ�سولية، وهو من �أويل �لعزم من �ملر�سلني، 
�لذي���ن ف�سلهم �هلل على �سائ���ر �خللق بالعلم و�لعمل، وكان �خل�سر قد �أعطاه �هلل من �لإلهام 
و�لكر�م���ة، م���ا به يح�سل له �لط���الع على بو�طن كثر م���ن �لأ�سياء �لتي خفي���ت، حتى على 

�ل�سعدي، عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سر �لكرمي �لرحمن يف تف�سر كالم �ملنان ، 481/1.  )1(
�بن �لقيم، حممد بن �أبي بكر بن قيم �جلوزي، �لفو�ئد، �ض211.  )2(
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مو�س���ى عليه �ل�سالم")1(، فبالتو��سع يح�سل �لعلم و�لعمل به، وبالكر و�لتكر يحرم �لإن�سان 
نف�سه من �لعلم و�لتعلم.  

المطل���ب الثال���ث: التدري���ب والتأهيل المس���تمر واالس���تعانة بأصحاب 
الخبرة والكفاءة.

�إن �حلر�ض على ��ستمر�رية �لتعلم حممدة مهما بلغ علم �لإن�سان وخرته، وهذ� هو نهج 
�لأنبي���اء ومن تبعهم من �ل�ساحلني و�لعلم���اء، فالعلم مر�ث �لنبوة ل حدود له، ل ين�سب ول 
يتوقف، يبقى يف جتدد د�ئم ما د�مت �حلياة، وهذ� ما يعرف يف �لرتبية �حلديثة مببد�أ �لتعلم 
مدى �حلياة، فهذ� نبي �هلل مو�سى عليه �ل�سالم يذهب للخ�سر ليتعلم �حلكمة ، وهو نبي �هلل 
وق���د �آتاه �هلل عز وجل من �لعلم و�حلكمة ما �آتاه، فالإن�سان مهما بلغ من �ملكانة �لعلمية يبقى 
بحاج���ة د�ئمة �ىل مزيد من �خل���ر�ت و�لتدريب لتطوير معرفته وقدر�ت���ه ومهار�ته، يف ظل 

حياة د�ئمة �لتجدد و�لتغير.

�إن �لتدري���ب �مل�ستم���ر يعتر م���ن �أهم مقوم���ات وم�ستلزم���ات �لتطوير، وخل���ق جيل من 
�لكف���اء�ت �لقادرة على مو�كبة �ملتغر�ت، و�كت�ساب �مله���ارة �لعملية �إىل جانب مهارة �ملعرفة 
�لعلمي���ة و�لتعر�ض للخر�ت �جلديدة ب�سكل م�ستمر، وهو �أمر �سروري لكل من �لعامل و�ملتعلم 

على حد �سو�ء.

وحت���ى ل ُيدخل �لإن�س���ان فيما ل يطيقه من �لعلم وبالتايل يعج���ز عن �لعمل وعن تطوير 
قدر�ت���ه ومهار�ت���ه وعن �ل�ستفادة من �لر�م���ج �لتدريبية و�لتاأهيلية، فاإن���ه ل بد من مر�عاة 
�حتياجات ورغباته وميوله، وتوجيهه ملا ينا�سبه من �لتخ�س�سات �لعلمية؛ لأن ذلك يعينه على 
�ط���الق قدر�ته �لبد�عية ومو�جهة �ل�سعوب���ات �لعلمية و�لعملية �ملرتبطة بهذ� �لعلم و�ل�سر 
عليها، وي�سر �إىل ذلك قوله تعاىل على ل�سان �خل�سر يف توجيهه ل�سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم 
ْرً�)، وقوله: (َوَكْيَف  وبيان حال �لعلم �لذي �سيقبل على تعلمه: ( َقاَل �إنََّك َلن َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ

ْط ِبِه ُخْرً�).    ِرُ َعَلى َما مَلْ حُتِ َت�سْ

�ل�سعدي، عبد �لرحمن بن نا�سر، تي�سر �لكرمي �لرحمن يف تف�سر كالم �ملنان ، 481/1.  )1(
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      �أن معظ���م �مل�س���كالت �لناجت���ة عن �لف�س���ل بني �لعلم و�لعم���ل يف �لأنظمة �لتعليمية، 
يف �أغلبه���ا ل تك���ون مرتبط���ة بعدم توفر فر�ض �لعم���ل للخريجني بقدر ما تك���ون فر�ض �لعمل 
�ملتوفرة ل تتنا�سب وموؤهالت ومهار�ت وقدر�ت طالبي �لعمل، وعليه فاإن �ل�سيا�سات �لتعليمية 
يف �ملجتمع���ات �لإ�سالمي���ة ل ب���د �أن تتوج���ه نحو ��ستمر�ري���ة �لتعلي���م، و�لتاأكيد عل���ى �أهمية 
�لت���و�زن بني �لعلم �لنظري و�لتطبيق �لعمل���ي يف جميع �ملر�حل �لدر��سية، ومر�جعة بر�جمها 
و�إ�سرت�تيجياتها لتكون خمططة ومنظمة تهدف �إىل تطوير معارف وخر�ت و�جتاهات �أفر�د 
يتحل���ون مبعرفة عملية، قب���ل �أن ي�سرعو� بتطبي���ق �ملعرفة �لتي �كت�سبوها عل���ى �أر�ض �لو�قع، 
و�لتو�س���ع يف بر�جمها �لتدريبية مع �لأخذ بر�أي �ملوؤ�س�س���ات �ملهنية عند و�سع بر�مج �لتدريب 
�ملهن���ي يف �ملناه���ج �ملدر�سية، لتكون منظوم���ة �لتعليم و�لتدريب �أك���رث �إرتباطا بحاجات �سوق 

�لعمل �سريعة �لتغر.

        �إن منهج �حلكمة �لقر�آين يوؤكد على �ن �متالك �لكفاءة و�خلرة يف جمال �لتخ�س�ض 
ل تتحق���ق �إل من خالل �لتدريب �مل�ستمر و�لإعد�د �جليد، من قبل �أ�سحاب �خلرة و�لكفاءة، 
و�ختيار �هلل عز وجل �خل�سر وهو �لعبد �ل�سالح لتعليم �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم، وهو رجل 
مي���زه �هلل عز وجل مبا �آت���اه من �حلكمة و�لرحمة و�لعلم �لل���دين، لقوله تعاىل: (وعلمناه من 
لدنا علمًا)، يقول �لألو�سي: �أي علمًا ل يقادر قدره، وهو علم �لغيوب و�أ�سر�ر �لعلوم �خلفية)1(، 
مما �أعطاه �سفة �لكفاءة و�خلرة وجعله موؤهاًل لتعليم �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم، فال�ستعانة 
باأ�سح���اب �خلرة و�لكفاءة، حتى لو كان على غ���ر �سريعتنا، من �أهم �لعو�مل �لتي ت�سهم يف 

رفع كفاءة �لأفر�د و�إعد�دهم �لإعد�د �جليد؛ جلني ثمرة علمهم بعمل ينفع جمتمعهم.

      وعليه فاإنه ل بد من �عتماد �سيا�سات تعليمية متطورة حتر�ض على عقد دور�ت لإعد�د 
وتاأهيل �ملعلمني و�ملتعلمني ب�سكل م�ستمر، و�ل�ستعانة باأ�سحاب �لتخ�س�ض و�خلرة و�لكفاءة، 
ملو�جه���ة ظاهرة م���د �ملوؤ�س�سات �لتعليمية ل�س���وق �لعمل بالقوة �لعاملة �لت���ي تنق�سها �لكفاءة 

و�خلرة وخا�سة من حملة �ل�سهاد�ت �لعلمية.

�لألو�سي، حممد بن عبد �هلل، روح �ملعاين، 461/15.  )1(
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المطلب الرابع: االنفتاح المنضبط واالطالع على إنتاج اآلخر.

      �إن �لنفتاح على �لآخرين و�لرحلة يف طلب ما عندهم من �لعلم، وبخا�سة �لعلم �لذي 
ل يوجد مثيله �إل يف بالد معينة، من �سنة �لنبياء و�ل�ساحلني من طلبة �لعلم، وحر�ض �سيدنا 
مو�س���ى عليه �ل�سالم عل���ى �لنفتاح و�لطالع على ما عند �خل�سر م���ن علم، وترك تعليم بني 
��سر�ئي���ل، وحتم���ل م�ساق �ل�سفر عر �لبحر حتى لو �أم�سى حقبا من �لزمن يف �سبيل ح�سوله 

على خرة وعلم جديد دليل على ذلك.

        �إن �ملنه���ج �لرتب���وي �لقر�آين يدعو �إىل �أن يك���ون �لنفتاح على �لآخر من�سبطًا ب�سرع 
�هلل، ويدع���و �إىل �لتفكر �لناق���د، و�لنظر �ىل �مل�سائل بعني �لناقد �لب�س���ر، وما كان �لإنكار 
�مل�ستم���ر و�ل�سوؤ�ل �ملتكرر من �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم، عندما كان يخالف عمل �خل�سر ما 
عن���ده من علم، "وكان علم �خل�سر علم معرفة بو�طن قد �أوحيت �إليه، وكان علم مو�سى علم 
�لأح���كام و�لفتيا بظاه���ر �أقو�ل �لنا�ض و�أفعالهم")1( كما يف قوله تعاىل على ل�سان مو�سى عليه 
ْهَلَها َلَقْد ِجْئَت �َسْيًئا �إِْمًر� )71( )، وقوله: ( َقاَل �أََقَتْلَت َنْف�ًسا  �ل�س���الم: (َقاَل �أََخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق �أَ
َزِكيًَّة ِبَغْرِ َنْف�ٍض َلَقْد ِجْئَت �َسْيًئا ُنْكًر� )74( ) ، وقوله: ( َقاَل َلْو �ِسْئَت َلتََّخْذَت َعَلْيِه �أَْجًر� )77( 
)، �إل دلي���ل عل���ى �أن �نفتاح مو�سى عليه �ل�سالم كان �نفتاح���ًا من�سبطًا، ويف �إطار حدود �سرع 

�هلل، وهذ� هو �ل�سابط �ملقيد لعملية �لنفتاح على �لآخر.

      "فالنفت���اح يف حلظت���ه �حلالي���ة وما يت�س���م به من قوة وحتمية و�سلمي���ة و�ن�سانية لهو 
ق���ادر عل���ى �أن ي�سعنا على خ���ط �ملو�جه���ة �ملبا�سرة مع خمتل���ف �ألو�ن �لآخر �ل���ذي ي�ساركنا 
�حلي���اة فوق ظهر هذ� �لكوك���ب")2(، ومنهج �حلكمة �لقر�آين �لذي يه���دف �إىل �قت�ساء �لعلم 
�لعم���ل، و�لهتمام باحلاجات �لعامة لالأمة، يدع���و �إىل �لنفتاح �ملن�سبط على علوم �لآخرين 
وخر�ته���م، و�لط���الع على كاف���ة �مل�ستج���د�ت �لعلمية و�لعملي���ة، ملو�جهة م�س���كالت �حلياة 

�ملعا�سرة ومو�كبة م�ستجد�ت �لع�سر.    

�بن عطية،  �ملحرر �لوجيز يف تف�سر �لكتاب �لعزيز، 3/ 529.  )1(
عبد �لآخر، �بو �لوفا، �ملوقف �لإ�سالمي من �لعوملة، �ض250.  )2(
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المطلب الخامس: استشراف المستقبل.

     �إن �لق���درة على حتليل �ملا�سي و�حلا�سر ومقارنت���ه ملعرفة �مل�ستقبل وقابلية حت�سينه، 
م�سطل���ح يطلق على ��ست�سر�ف �مل�ستقبل يف لغة �لع�س���ر، ويف �لتف�سر �مل�ستقبلي �لذي قدمه 
�خل�سر ل�سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم ملا فعله من خرق لل�سفينة، وقتل �لغالم، و�إ�سالح �جلد�ر، 
م���ا يحمل يف طياته �إ�س���ارة �إىل �أهمية ��ستح�س���ار �مل�ستقبل و�لتفكر في���ه، و�سرورة �متالك 
�لروؤية �مل�ستقبلية �لتي ت�سهم يف متكني �لأمة وزيادة قدرتها على مو�كبة �لتطور�ت �لتكنولوجية 
�حلديثة، وذلك بهدف تطوي���ر قدر�ت �أفر�د �لأمة، و��ستحد�ث فر�ض عمل جديدة م�ستقبلية 

ت�سهم يف حل م�سكلتي �لبطالة و�لفقر. 

         ويتو�ف���ق ��ست�س���ر�ف �مل�ستقبل م���ع �لت�سور �لإ�سالمي �لذي يقوم على �أ�سا�ض �إعد�د 
�لإن�س���ان حلي���اة م�ستقبلي���ة متمثلة باليوم �لآخ���ر، فامل�سلم يبقى يف �سكنات���ه وحركاته وجميع 
تف�سي���الت حياته يرتبط تفك���ره وعمله باليوم �لآخر، قال �هلل تبارك وتع���اىل: (َوُقِل �ْعَمُلو� 
ا ُكنُتْم  ُئُكم مِبَ َهاَدِة َفُيَنِبّ وَن �إِىَل َعامِلِ �لَغْيِب َو�ل�َسّ ُدّ ى �هلَلُّ َعَمَلُكْم َوَر�ُسوُلُه َو�مْلُوؤِْمُنوَن َو�َسرُتَ َف�َس���َرَ
َتْعَمُل���وَن) )�لتوب���ة: 105(، فرتتب �جلز�ء �لأخ���روي لالإن�سان على ماعم���ل فيما علم، وجعل 
�أعمال���ه مناط �جل���ز�ء و�ملحا�سب���ة يف �لأخرة، دللة و��سح���ة على �أهمية ��ست�سع���ار �لإن�سان 
لرقاب���ة �هلل �لد�ئم���ة عليه يف كل عمل يعمله، ويف كل عل���م يعلمه، وعلى وجود �سلة د�ئمة بينه 

وبني �مل�ستقبل.

      كما �أن �رتباط �لإن�سان �لد�ئم بامل�ستقبل و�لتطلع �إليه، و��ستدعاء م�ساهد �ليوم �لآخر 
با�ستم���ر�ر، يتالئم مع ما فطر �هلل عز وج���ل عليه �لإن�سان من حب �لطالع ومعرفة �مل�ستقبل 
و�لهتم���ام ب���ه، كما �أنه يولد لدى �لإن�س���ان د�فعية مل�ساعفة �جله���د و�ل�ستهانة بالت�سحيات، 
ويدفع���ه �ىل �لعم���ل و�لأخذ بالأ�سب���اب �لتي جتعل م���ن  م�ستقبل �لأيام �لقادم���ة �أكرث جناحا 

و�سعادة. 

     �إن ��ست�سر�ف �مل�ستقبل من �ل�سروط �ملقت�سية لتحقيق �لتالزم و�ملالزمة ما بني �لعلم 
و�لعمل يف عامل �سريع �لتبدل و�لتغر و�لتطور، فال بد من �متالك ت�سور م�ستقبلي ملا �سيكون، 
و�لتخطي���ط و�لإعد�د له، ومن �أدو�ت ��ست�س���ر�ف �مل�ستقبل �لأ�سلوب �لعلمي و�ملنهج �لتجريبي 
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م���ن خالل �لتفكر و�لتفكر �لرتقائ���ي يف �لآفاق و�لأنف�ض، ملعرفة �سنن �هلل �جلارية يف �لكون، 
و�لقو�عد و�لقو�نني �لتي حتكم �حلياة �لإن�سانية؛ لالإفادة منها يف �حلا�سر ولتح�سني �مل�ستقبل 

وك�سف �سرته.

ويت�س���ع جم���ال �لتفكر �مل�ستقبل���ي و�ل�ستب�سار يف �لآف���اق و�لأنف�ض لي�سم���ل بدء �خللق، 
و�رتق���اًء حت���ى ين�سئ �هلل �لن�ساأة �لآخ���رة، قال �هلل تعاىل: ( ُق���ْل �ِسُرو� يِف �ْلأَْر����ضِ َفانُظُرو� 
ْلَق ُثمَّ �هللَُّ ُين�ِسُئ �لنَّ�ْساأََة �ْلآِخ���َرَة ) )�لعنكبوت:20(، يقول �لطري يف �لتف�سر  َكْي���َف َب���َد�أَ �خْلَ
���ُدوَن َخاِلقًا غَر �هلِل، و�عَترو� كيَف  �لكب���ر :"�أي �َساِف���رو� يف �لأر�ِض و�بحثو� و�نظُرو� هل جَتِ
َخَل���َق �هلُل َمن قبَلكم ُثم �أهَلَكهم بعَد ذل���ك")1(، ويف هذ� �إ�سارة و��سحة �لدللة على �أن �ملنهج 
�لرتب���وي �لقر�آين يدعو �إىل �لبح���ث و�لنظر و�لتفكر و�لتفكر يف �ملا�سي و�حلا�سر، للح�سول 

على �أ�سباب �لثبات و�لقوة ملو�جهة �مل�ستقبل.

�إن ��ست�س���ر�ف �مل�ستقبل من �أهم �لعلوم �لإ�سرت�تيجي���ة �مل�ستقبلية، �لتي تقوم على �أربعة 
مناه���ج: وه���ي: �ملنهج �ل�ستك�سايف، و�ملنه���ج �ل�ستهد�يف، و�ملنهج �حلد�س���ي، ومنهج �لتحليل 
�مل�ستقبل���ي)2(، و�لت���ي يج���ب �إيالءها جل �لهتم���ام و�لعناي���ة يف �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمية، وذلك 
لإع���د�د جي���ل و�ع ب�سر خبر ميلك فر��سة حادة وخي���ال و��سعا يف معرفة ماآلت �لأمور ، وملا 
ت�سكل���ه هذه �لعلوم من نقطة فارقة بني �لبقاء و�لزده���ار و�لتطور، �أو �لندثار و�لن�سهار يف 

بوتقة �لآخرين.

 

�لطري، ،�لتف�سر �لكبر، 177/18.  )1(
وللتو�سع حول �مل�سطلحات �لو�ردة �أعاله، يرجى مر�جعة هذه �لدر��سة، �ملديفر، عبد �هلل، �لدر��سات �مل�ستقبلية   )2(
و�أهميتها للدعوة �لإ�سالمية، جامعة طيبة، كلية �لرتبية و�لعلوم �لإن�سانية، ق�سم �لرتبية �لإ�سالمية، غر من�سور، 

�ملدينة �ملنورة، 2006.
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النتائج

�أن مفه���وم �لف�س���ل بني �لعل���م و�لعمل، يقابل���ه يف �لت�سور �لقر�آين منه���ج �حلكمة: وهو 
�ملالزم���ة ب���ني �لعلم �لناف���ع و�لعمل �ل�سال���ج �ملتقن �لذي يحق���ق �زدهار �حلي���اة �لإن�سانية، 
ْكَمَة َمن َي�َساُء َوَمن ُيوؤَْت  و�لنج���اة و�ل�سع���ادة يف �لد�رين، وذلك يف قول �هلل تعاىل: (ُيوؤِت���ي �حْلِ

ْكَمَة َفَقْد �أُوِتَي َخْرً� َكِثرً� َوَما َيذَّكَُّر �إِلَّ �أُْوُلوْ� �لأَْلَباِب) )�لبقرة: 269(. �حْلِ

ا  اِنِيّنَي مِبَ �أن �لرباني���ة هي �لثم���رة �ملباركة ملنهج حلكمة، يف قوله تعاىل: (َوَلِك���ْن ُكوُنو� َرَبّ
ا ُكْنُتْم َتْدُر�ُسوَن) )�آل عمر�ن:79(. ُكْنُتْم ُتَعِلُّموَن �ْلِكَتاَب َومِبَ

�أن �تب���اع منه���ج �حلكمة من عو�مل ثب���ات �لعلم ور�سوخه وقوته، وه���و �لطريق �مل�ستقيم 
نَُّهْم  �ل���ذي يفتح �هلل به عل���ى �ساحبه ويزيده علمًا ومعرفة، يقول �هلل �سبحان���ه وتعاىل: (َوَلْو �أَ
ن لَُّدنَّ�اآ �أَْجرً� َعِظيمًا َوَلَهَدْيَناُهْم  َفَعُلوْ� َما ُيوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخْرً� لَُّهْم َو�أَ�َسدَّ َتْثِبيتًا َو�إِذً� لأََتْيَنُهم مِّ

َر�طًا مُّ�ْسَتِقيمًا) )�لن�ساء:66 (. �سِ

�أن �تب���اع منهج �حلكمة يف �لت�سور �لقر�آين هو م�سوؤولية دينية و�جتماعية، فهو م�سوؤولية 
ديني���ة لأن �هلل عز وجل فر����ض �لعمل �ملقرتن بالعلم على �لإن�سان فر�سًا، وجعل و�جب �لقيام 
باخلالفة وعمارة �لكون، مما �سي�ساأل عنه يوم �لقيامة و�سيحا�سب عليه، وم�سوؤولية �جتماعية 
لأن �لإن�س���ان يهي���ئ لنف�س���ه بالعمل �أ�سباب �لعي����ض �لكرمي، ويعف نف�سه عن �س���وؤ�ل �لآخرين، 

ويحقق عزته وكر�مته، ويهيء لأمته �أ�سباب �حل�سارة و�لرقي.

�أن �لف�س���ل بني �لعل���م و�لعمل يف �لت�سور �لقر�آين مظهرً� م���ن مظاهر �لتعطل، فتعطيل 
�لإن�س���ان ملا يتح�سل لديه من �لعلم و�ملعرف���ة وعدم �لنتفاع به بالعمل، �أمرً� يتنافى مع �أو�مر 
�هلل عزوج���ل ومع �لقيام بو�ج���ب �خلالفة يف �لأر�ض و�إعمار �لكون، وم���ع فعل �لأنبياء عليهم 

�ل�سالم و�ل�ساحلني من بعدهم.
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�أن �سب���ل عالج ظاه���رة �لف�سل ب���ني �لعلم و�لعم���ل، و�مل�ستنبطة من ق�س���ة مو�سى عليه 
�ل�س���الم مع �خل�س���ر �لو�ردة يف �سورة �لكهف، تكمن �أوًل: يف �لتعل���ق بالغاية �لوجودية للحياة 
�لإن�ساني���ة، وثاني���ًا: يف �مل�سوؤولية �لأخالقية)�لتزكية و�لتهذيب(، ثالث���ًا: يف �لتدريب و�لتاأهيل 
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مشارك بعنوان

تط�ير املعلم يف القراآن الكرمي
)ق�سة م��سى مع اخل�سر عليهما ال�سالم من�ذجًا(

اإعداد

الدكتور علي محمد الشيخ





1375

الدكتور علي حممد ال�صيخاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

متهيد
�حلم���د هلل و�ل�سالة و�ل�سالم عل���ى ر�سول �هلل وبعد، فقد �أ�سار �لق���ر�آن �لكرمي �إىل دور 
�ملعلم���ني من �لأنبياء و�أتباعهم، وبنيَّ �أنَّ من �أه���م وظائف �لر�سل عليهم �ل�سالم تعليم �لنا�ض 
�لكت���اب و�حلكم���ة وتزكيتهم، �أي تنمية وتطهر نفو�سهم وعقوله���م بقوله تعاىل: )ربنا و�بعث 
فيه���م ر�سوًل منهم يتل���و عليهم �آيات���ك ويعلمهم �لكت���اب و�حلكمة ويزكيهم( �س���ورة �لبقرة، 

�لآية:129.

و�لتعلي���م يقوم على �أركان �أربعة: )�ملعلم، و�ملتعل���م، و�ملنهاج �لدر��سي، طر�ئق �لتدري�ض 
و�ملوؤ�س�س���ة �لتعليمية( و�نطالقًا من كون �ملعلم هو �لعمود �لفقري للنظام �لتعليمي، فهو يحتل 
مكان �ل�سد�رة بني هذه �لأركان �لتي يتوقف عليها جناح عملية �لرتبية و�لتعليم و�لتوجيه يف 
�ملوؤ�س�س���ات �لرتبوية، وكذلك يرز دور �ملعلم كاأحد �أه���م عنا�سر بناء �ملجتمع و�أكرثها تاأثرً� 
في���ه، �إذ يتوىل هو بن���اء �لعقول و�لنفو�ض، وت�سكيل �لأفكار و�لجتاه���ات، ولن تنه�ض �أمة خال 

ميد�نها من معلم قدير يتحمل تبعاتها، ويقوم باأد�ء متطلباتها.

و�لتعلي���م ذو طبيعة خا�سة لأنه يتعامل مع �لإن�سان يف كينونته �لب�سرية و�سمن ت�سكيالت 
جمتمعية متنوعة، فعلى �ملعلم �أن ينظر �إىل دوره يف �لتعليم على �أنه ر�سالة توؤّدى، ولي�ض وظيفة 
مقابل �أجر معني، و�أن ي�سع ن�سب عينيه �أنَّ هذه �ملهنة هي مهنة �لأنبياء و�لر�سل، و�أ�سحابها 
ه���م ورثة �لأنبياء، وهم �لذين يرفعون عن �لنا����ض �جلهل فينقلونهم من ظلمات �جلهالة �إىل 

نور �لعلم و�لإميان و�ملعرفة. 

و�إنَّ جم���ود �ملعلم و�كتفاوؤه مبا ح�سَّله من علٍم و�كت�سبه من مهار�ٍت و�سفاٍت وخر�ٍت يف 
�سنو�ته �لدر��سية فقط عائٌق كبٌر يف �سبيل تطوير �لعلم و�ملتعلم ويحول دون مو�كبة متطلبات 
�لع�س���ر وم�ستجد�ت���ه، مما ينعك�ض �سلبًا على �ملجتمع و�لأمة، فق���د جتد معلمًا �أم�سى �سنو�ٍت 
طويل���ًة يف �لتعلي���م ول ي���ز�ل كما هو مل يتقدم �أو يتط���ور �أو يتغر، و�لأ�س���ل �أنَّ �لإن�سان �إما �أن 
يتق���دم �أو يتاأخ���ر )ملن �ساء منك���م �أن يتقدم �أو يتاأخ���ر( �سورة �ملدثر، �لآي���ة 37، ولأنَّه من مل 
يتق���دم يتق���ادم، ولأنَّ �ملعل���م مطالب د�ئمًا بالتق���دم و�لتطوير و�لتحدي���ث ملعلوماته ومهار�ته 

وخر�ته �نطالقًا من قول �هلل تعاىل: )وقل رب زدين علمًا( �سورة طه، �لآية: 114.
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م���ن هنا كان م���ن �لطبيعي للمعلم �أن يعم���ل على تطوير ذ�ته ومهار�ت���ه �لتعليمية ليكون 
مو�كب���ًا لع�سره متابعًا مل�ستجد�ت���ه، وموؤثرً� يف بيئته، وحتقيقًا لهذ� �لهدف ذكر �هلل تعاىل لنا 
يف �لق���ر�آن �لك���رمي مناذج متعددة ت�سور لنا كيفية تطوير �ملعل���م، ومن ذلك على �سبيل �ملثال 
ل �حل�س���ر )ق�سة مو�سى م���ع �خل�سر عليهما �ل�س���الم( حيث بنيَّ �سفات �ملعل���م �لأ�سا�سية، 
ومهار�ت���ه �لتعليمي���ة، وكيفية �لرتقاء باأد�ئ���ه وتطوير ذ�ته ومهار�ته، وق���د �أو�سح فيها كيفية 
حتقي���ق �لأهد�ف �لرتبوية �ملعروف���ة )�ملعرفية – �ملهارية – �لوجد�ني���ة( من خالل �لتعليم، 
و�أ�سار �إىل مو�سوع تطوير �ملعلم من خالل ت�سليط �ل�سوء على �لثغر�ت �ملوجودة يف �سخ�سيته 

ومهار�ته و�لعمل على �سدِّ �لنق�ض فيها ومن َثمَّ تعديلها وت�سحيحها فتطويرها.

فعل���ى �سبي���ل �ملثال عندما قال مو�سى علي���ه �ل�سالم ل�سائل بني �إ�سر�ئي���ل باأنه �أعلم �أهل 
�لأر����ض مل يكت���ِف �لقر�آن �لكرمي بذك���ر خطئه وتنبيهه علي���ه، بل جعله يعي����ض جتربة تربوية 
جدي���دة يطور م���ن خاللها بع�ض �سفاته كال�سر و�لتو��سع مث���اًل، وجعله يكت�سب من خاللها 
بع����ض �ملهار�ت و�لو�سائل �لتعليمية �حلديثة من �سرب �لأمثال و��ستخد�م �لو�سائل �لتعليمية، 
وجعل���ه من خاللها ينتقل من حالة �ملعلم �إىل حالة �ملتعلم )وهو من �أويل �لعزم من �لر�سل(، 
مغ���رً� �أ�سل���وب �لتعليم من جمرد �لتعليم �لتلقيني �إىل جعل �لطال���ب ركنًا �أ�سا�سيًا يف �لعملية 

�لتعلمية �لتعليمية، وهذ� يندرج �سمن �أحدث �لنظريات �لتعليمية يف هذ� �لع�سر.

و�نطالقًا من �أهمية هذ� �ملو�سوع كانت م�ساركتي يف هذ� �ملوؤمتر �ملبارك يف ورقة بحثية 
حتمل عنو�ن: تطوير �ملعلم من خالل �لقر�آن �لكرمي )ق�سة مو�سى مع �خل�سر عليهما �ل�سالم 

منوذجًا(، 

خطة البحث
وه� عبارة عن متهيٍد وف�سلني وت��سيات على النح� الآتي:

متهيد

�لف�سل �لأول: ق�سة مو�سى مع �خل�سر عليهما �ل�سالم يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية، 
وحتته ثالثة مباحث:

�ملبحث �لأول: ق�سة مو�سى مع �خل�سر عليهما �ل�سالم كما وردت يف �لقر�آن �لكرمي.
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�ملبحث �لثاين: ق�سة مو�سى مع �خل�سر عليهما �ل�سالم كما وردت يف �ل�سنة �لنبوية.
�ملبحث �لثالث: من هو �خل�سر عليه �ل�سالم؟ وحتته ثالثة مطالب:

�ملطلب �لأول: ��سمه ولقبه.
؟ �ملطلب �لثاين: هل �خل�سر نبيٌّ �أو ويلٌّ

�ملطلب �لثالث: هل �خل�سر حيٌّ �أو ميٌت؟

�لف�س���ل �لثاين: تطوي���ر �ملعلم من خالل ق�سة مو�سى مع �خل�سر عليهما �ل�سالم، وحتته 
مبحثان:

1-�ملبحث �لأول: تطوير �سفات �ملعلم من خالل ق�سة مو�سى مع �خل�سر عليهما �ل�سالم، 
وحتته �أربعة مطالب:

�ملطلب �لأول: معرفة علم �هلل تعاىل.
�ملطلب �لثاين: �لتو��سع.
�ملطلب �لثالث: �ل�سر.

�ملطلب �لر�بع: �آد�ب طالب �لعلم.

2- �ملبح���ث �لث���اين: تطوير مه���ار�ت �ملعلم و�أد�ئ���ه �لرتبوي من خالل ق�س���ة مو�سى مع 
�خل�سر عليهما �ل�سالم، وحتته �ستة مطالب:

�ملطلب �لأول: �تقان �خلطابة وقوة �لتاأثر.
�ملطلب �لثاين: �مل�ساركة يف �لندو�ت وح�سور �ملوؤمتر�ت �لعلمية.

�ملطلب �لثالث: ��ستخد�م �أحدث و�سائل �لإي�ساح يف �لتعليم.
�ملطلب �لر�بع: معرفة �أمناط �لطالب وخ�سائ�سهم، ومتابعة �أحو�لهم.

�ملطلب �خلام�ض: �إد�رة �ل�سف وحل �مل�سكالت.
�ملطلب �ل�ساد�ض: حتقيق �لأهد�ف �لرتبوية يف �لتعليم.
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�لتو�سيات.
فهر�ض �ملر�جع و�مل�سادر

و�هلل تع���اىل �أ�س���األ �أن يلهمني �حلق و�ل�سو�ب يف هذه �لورق���ة �لبحثية، و�أن يعنيني على 
تق���دمي �سيٍء جديٍد يف ميد�ن �لعل���م و�لرتبية و�لتعليم، و�أن يجعل ه���ذ� �لعمل خال�سًا لوجهه 

�لكرمي، �للهم �آمني.

�لف�سل �لأول: ق�سة مو�سى مع �خل�سر عليهما �ل�سالم يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية، 
وحتته ثالثة مباحث:

�ملبحث �لأول: ق�سة مو�سى مع �خل�سر عليهما �ل�سالم كما وردت يف �لقر�آن �لكرمي.

�ملبحث �لثاين: ق�سة مو�سى مع �خل�سر عليهما �ل�سالم كما وردت يف �ل�سنة �لنبوية.
�ملبحث �لثالث: من هو �خل�سر عليه �ل�سالم؟ وحتته ثالثة مطالب:

�ملطلب �لأول: ��سمه ولقبه وكنيته.
؟ �ملطلب �لثاين: هل �خل�سر نبيٌّ �أو ويلٌّ

�ملطلب �لثالث: هل �خل�سر حيٌّ �أو ميٌت؟
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المبحث األول

ق�سة م��سى مع اخل�سر عليهما ال�سالم كما وردت يف القراآن الكرمي.

ق����ضَّ �هلل �سبحان���ه وتعاىل علينا ق�س���ة �خل�سر مع مو�س���ى عليهما �ل�س���الم يف �لقر�آن 
�لكرمي يف �سورة �لكهف  من �لآية )60( �إىل �لآية)82(، فقال �سبحانه:

چ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ   
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ             ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
گ   گ   گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ  ہ   ہ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۆ  ۆ   ۇ   ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  
يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت        جث  مث  ىث  يث  حج  مج   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چچ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
ۆ  ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې                ې  ې  ې  ى  ى  ائ  
ائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ              ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  

جئ  چ  �لكهف: 60 – 82.
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المبحث الثاني

ق�سة م��سى مع اخل�سر عليهما ال�سالم كما وردت يف ال�سنة النب�ية

وردت ق�س���ة �خل�س���ر م���ع مو�سى عليهما �ل�س���الم يف عدد كبر من  كت���ب �ل�سنة �لنبوية 
�ملطه���رة وكت���ب �لتاريخ �لإ�سالمي، و�كتفيت يف ه���ذه �لر�سالة برو�ي���ة �ل�سحيحني  �لبخاري 
وم�سل���م رحمهم���ا �هلل تعاىل)1( عن �أُبّي بن كعب ر�س���ي �هلل عنه عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أن مو�سى قام 
خطيب���ًا يف بن���ي �إ�سر�ئيل ف�سئل �أي �لنا����ض �أعلم؟ فقال: �أنا، فعتب �هلل علي���ه �إذ مل يرد �لعلم 
�إلي���ه، )ويف رو�ية: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: قام مو�سى ر�س���ول �هلل عليه �ل�سالم ذكَّر �لنا�ض يومًا 
حت���ى �إذ� فا�ست �لعي���ون ورقت �لقلوب وىل، فاأدركه رجل فق���ال �أّي ر�سوَل �هلل هل يف �لأر�ض 

�أحد �أعلم منك؟ قال: ل، فعتب عليه �إذ مل يرد �لعلم �إىل �هلل(.

 وعن���د �لإم���ام م�سلم )فقال: م���ا �أعلم يف �لأر�ض رج���اًل خرً� و�أعلم من���ي، فاأوحى �هلل 
�إلي���ه: �إين �أعل���م باخل���ر عند َمن ه���و، و�إنَّ يف �لأر�ض رجاًل هو �أعلم من���ك( فقال له: بلى يل 
عب���د مبجم���ع �لبحرين هو �أعلم منك، قال: �أّي رب وكيف يل ب���ه؟ قال: تاأخذ حوتًا فتجعله يف 
مكتل)2(، حيثما فقدت �حلوت فهو َثمَّ)3(، و�أخذ حوتًا فجعله يف مكتل ثم �نطلق هو وفتاه يو�سع 
ب���ن نون حتى �إذ� �أتيا �ل�سخرة و�سعا رءو�سهما فرقد مو�سى و��سطرب �حلوت فخرج ف�سقط 
يف �لبحر)فاتخ���ذ �سبيل���ه يف �لبحر �سربا)4((، )ويف رو�ية: فو�س���ع مو�سى ر�أ�سه فنام، ويف 
�أ�س���ل �ل�سخ���رة عنٌي يقال لها �حلياة ل ي�سيب من مائها �س���يء �إل حيي، فاأ�ساب �حلوت من 
م���اء تلك �لعني، قال فتحرك و�ن�سل من �ملكتل فدخل �لبحر فلما ��ستيقظ مو�سى قال) لفتاه 

�حلدي���ث �أخرج���ه �لإمام �لبخاري يف �سحيحه يف كتاب �لتف�سر، يف تف�سر �س���ورة �لكهف، باب "و�إذ قال مو�سى   )1(
لفت���اه ل �أب���رح حت���ى �أبلغ جممع �لبحري���ن �أو �أم�سي حقب���ًا" �ض991برق���م )4356(، و�أخرجه �لإم���ام م�سلم يف 

�سحيحه يف كتاب �لف�سائل، باب ف�سائل �خل�سر عليه �ل�سالم، �ض 928 برقم )2380(.
�ملكتل: �لقفة �لكبرة.  )2(

َثمَّ: ظرف مكان �أي هناك.  )3(
�ل�سرب: �مل�سلك يف خفية.  )4(
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�آتنا غد�ءنا ((.

 فاأم�س���ك �هلل ع���ن �حلوت جري���ة �ملاء)1( ف�سار مث���ل �لطاق)2( فقال هك���ذ� مثل �لطاق، 
فانطلق���ا مي�سي���ان بقية ليلتهما ويومهما حت���ى �إذ� كان من �لغد)قال لفت���اه �آتنا غد�ءنا لقد 
لقين���ا م���ن �سفرنا هذ� ن�سبا)3((ومل يجد مو�سى �لن�سب  حت���ى جاوز حيث �أمره �هلل قال له 
فتاه)�أر�أي���ت �إذ �أوين���ا �إىل �ل�سخرة فاإين ن�سيت �حلوت وما �أن�ساني���ه �إل �ل�سيطان �أن �أذكره 
و�تخ���ذ �سبيله يف �لبحر عجبا( فكان للح���وت �سربًا ولهما عجبًا)4(، قال له مو�سى)ذلك ما 
كن���ا نب���غ  فارتد� على �آثارهما ق�س�سا( رجعا يق�سان �آثارهم���ا)5( حتى �نتهيا �إىل �ل�سخرة 
ف���اإذ� رجل م�سجى بث���وب)6( ف�سلم مو�سى فرد علي���ه، فقال: و�أنَّى باأر�سك �ل�س���الم؟ قال: �أنا 
مو�س���ى، قال: مو�س���ى بني �إ�سر�ئيل؟ قال: نع���م �أتيتك لتعلمني)مما علم���ت ر�سدً�( قال يا 
مو�س���ى �إين عل���ى علم من علم �هلل علمنيه �هلل ل تعلمه)7(، و�أنت على علم من علم �هلل علمكه 
�هلل ل �أعلم���ه)8(، قال: هل �أتبعك )ق���ال �إنك لن ت�ستطيع معي �سرً� وكيف ت�سر على ما مل 
حتط به خرً� �إىل قوله �إمرً�( فانطلقا مي�سيان على �ساحل �لبحر فمرت بهما �سفينة كلموهم 
�أن يحملوه���م، فعرفو� �خل�سر فحملوه بغر َن���ول)9(، فلما ركبا يف �ل�سفينة جاء ع�سفور فوقع 
على حرف �ل�سفينة فنقر يف �لبحر نقرة �أو نقرتني، قال له �خل�سر: يا مو�سى ما نق�ض علمي 
وعلمك من علم �هلل �إل مثل ما نق�ض هذ� �لع�سفور مبنقاره من �لبحر، �إذ �أخذ �لفاأ�ض فنزع 
لوحا قال فلم يفجاأ مو�سى �إل وقد قلع لوحًا بالقدوم، فقال له مو�سى: ما �سنعت!! قوم حملونا 
بغ���ر َنول، عم���دت �إىل �سفينتهم فخرقتها)لتغرق �أهلها لقد جئت �سيئا �إمرً�)10( قال �أمل �أقل 

جرية �ملاء: هي م�سلك �ملاء �ل�سيق وهو ما يعرف بال�ساقية �لتي يجري فيها �ملاء، .  )1(
�لطاق: ما عطف من �لأبنية �أي جعل كالقو�ض من قنطرة ونافذة وما �أ�سبه ذلك.   )2(

ب: �لتعب.  �لَن�سَ  )3(
وذلك من �لطوق �لذي �سرب حول جمرى �حلوت، فقد كان جامدً� ظاهرً� للعيان مكان �سره يف �ملاء.   )4(

�أّي يتتبعان �آثار �سرهما.   )5(
�أّي مغطَّى بثوبه ُملتحفًا به.  )6(

�أّي جميعه. قاله �بن حجر رحمه �هلل تعاىل يف �لفتح.  )7(

�أّي جميعه. قاله �بن حجر رحمه �هلل تعاىل يف �لفتح.  )8(
�لنَّول: �لعطاء و�لأجر.  )9(

�إمرً�: هو �ل�سيء �ل�سنيع، وقيل �لعجيب.  )10(
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�إنك لن ت�ستطيع معي �سرً� قال ل توؤ�خذين مبا ن�سيت ول ترهقني من �أمري ع�سرً�( فكانت 
�لأوىل من مو�سى ن�سيانًا.

 فلم���ا خرجا من �لبحر مرو� بغالم يلعب مع �ل�سبي���ان فاأخذ �خل�سر بر�أ�سه فقلعه بيده 
هكذ� - و�أوماأ �سفيان باأطر�ف �أ�سابعه كاأنه يقطف �سيئًا - فقال له مو�سى)�أقتلت نف�سا زكية 
بغر نف�ض لقد جئت �سيئا نكرً�)1( قال �أمل �أقل لك �إنك لن ت�ستطيع معي �سرً� قال �إن �ساألتك 
ع���ن �سيء بعده���ا فال ت�ساحبني ق���د بلغت من لدين ع���ذرً� فانطلقا حتى �إذ� �أتي���ا �أهل قرية 
��ستطعم���ا �أهله���ا فاأبو� �أن ي�سيفوهم���ا فوجد� فيها جد�رً� يريد �أن ينق����ض( مائاًل �أوماأ بيده 
هكذ� و�أ�سار �سفيان كاأنه مي�سح �سيئًا �إىل فوق فلم �أ�سمع �سفيان يذكر مائاًل �إل مرة قال: قوم 
�أتيناهم فلم يطعمونا ومل ي�سيفونا عمدت �إىل حائطهم)لو �سئت لتخذت عليه �أجرً� قال هذ� 

فر�ق بيني وبينك �ساأنبئك بتاأويل ما مل ت�ستطع عليه �سرً�(.

قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص وددنا �أن مو�سى كان �سر فق�ض �هلل علينا من خرهما. قال �سفيان قال 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يرحم �هلل مو�سى لو كان �سر لق�ض علينا من �أمرهما.

3- املبحث الثالث: من ه� اخل�سر عليه ال�سالم؟ وحتته ثالثة مطالب:
• �ملطلب �لأول: ��سمه ولقبه وكنيته.	
• ؟	 �ملطلب �لثاين: هل �خل�سر نبيٌّ �أو ويلٌّ
• �ملطلب �لثالث: هل �خل�سر حيٌّ �أو ميٌت؟	

المطلب األول: اسمه ولقبه وكنيته

���ر )بفتح �خلاء وك�س���ر �ل�ساد، ويجوز ��سكان �ل�ساد مع ك�سر �خلاء و�سمها( َلَقٌب  �خَل�سِ
�أُطل���َق على نب���يٍّ من �أنبياء �هلل تع���اىل و��ستهر به، روى �لإمام �لبخ���اري يف �سحيحه عن �أبي 
هري���رة ر�س���ي �هلل عنه �أن ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:"و�إمن���ا �سمي �خل�سر لأنه جل����ض على فروة 

بي�ساء فاإذ� هي تهتز من خلفه خ�سر�ء")2(. 

�لنكر: �لأمر �ل�سديد.  )1(
�أخرج���ه �لبخاري يف كت���اب �لأنبياء/حديث �خل�سر مع مو�سى عليهما �ل�سالم- ج�479/4 برقم 3402، و�أخرجه   )2(
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و�أم���ا ��س���م �خل�سر فقد �ختلف �لعلماء يف حتديد ��سمه على ع�سرة �أقو�ل، ومل ياأِت دليل 
�سري���ح �سحيح يرجح �أحد ه���ذه �لأ�سماء على بقيتها، ولكن �لذي �أ�س���ار �إىل �أثبتها و�أرجحها 
�لإمام �بن حجر �لع�سقالين رحمه �هلل تعاىل �أنه: بليا بن ملكان بن فالغ بن �سالخ بن �أرف بن 

�سامل بن نوح عليه �ل�سالم)1(.

و�أم���ا كنيته فهي: "�أب���و �لعبا�ض"، وقد رجح ذلك �لإمام �بن حج���ر و�لنووي و�بن �لقيم، 
وذكر �لنووي رحمه �هلل تعاىل �أنَّ هذ� متفق عليه)2(.

المطلب الثاني: هل الخضر نبي أو ولي؟؟

لق���د �ختل���ف �لعلماء يف حقيقة �خل�سر هل هو نب���ي، �أو ويل، �أو ر�سول، �أو غر ذلك مما 
قيل فيه حتى قال �ل�ساعر:         و�ختلف يف خ�سر �أهل �لعقول قيل نبي �أو ويل �أو ر�سول

وقد ذهبو� يف ذلك �إىل �سبعة �أقو�ل هي: 

1-�أنَّ���ه نبي. 2-�أنَّه نبي ور�سول. 3-�أنَّه ويل. 4-�أنَّه ملك من �ملالئكة. 5-�أنَّه عبد �سالح. 
6-�أنَّ مقام���ه دون �لنب���وة وف���وق �ل�سديقية فهو مق���ام برزخي له وجه �إىل �لنب���وة ووجه �إىل 

�لولية. 7-�أنَّ لكل زمان خ�سرً�.

ومن خالل در��ستي لهذ� �ملو�سوع �ت�سح يل و�لعلم عند �هلل من غر �أدنى �سك �أن �ملذهب 
�ل�سحي���ح �لر�جح هو �لقول ب���اأن �خل�سر عليه �ل�سالم نبي من �أنبي���اء �هلل تعاىل، و�أن �لأدلة 
عل���ى ذلك كثرة م�ستفي�سة قد بينها �لعلم���اء وف�سلتها يف كتابي �خل�سر عليه �ل�سالم نبي �أو 

ويل، حي �أو ميت)3(.

�لرتم���ذي يف �لتف�سر/�س���ورة �لكهف برق���م: 3151، و�أخرجه �لطيال�سي يف م�سنده، ج����332/10، برقم: 2548، 
و�أخرجه �لإمام �أحمد يف م�سنده 318-312/2

�نظر در��سة هذه �لأ�سماء ون�سبة �سحتها يف كتابي:" �خل�سر نبي �أو ويل، حي �أو ميت"، �ض30 وما بعدها.  )1(
�نظ���ر فتح �لب���اري لبن حج���ر، ج500/6، و�لزهر �لن�سر لبن حج���ر �أي�سًا، �ض 25، ونهذي���ب �لأ�سماء و�للغات   )2(

للنووي، ج176/1.
�نظر �خل�سر نبي �أو ويل، حي �أو ميت، ل��: علي حممد �ل�سيخ، �لف�سل �لثالث، �ض 43.  )3(



1384

الدكتور علي حممد ال�صيخاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

المطلب الثالث: هل الخضر حّي أو ميت؟؟

�إن م���ن �لأمور �لتي �ختلف فيها �لعلم���اء �ختالفًا كبرً� وتباينت فيه���ا �آر�وؤهم و�أقو�لهم 
تباينًا و��سحًا هي: هل �خل�سر حي �أو ميت؟ 

فجمه���ور �لعلم���اء �ملحققني من �أهل �ل�سنة و�جلماعة يقول���ون مبوته كما جعل �هلل تعاىل 
ذل���ك �سنًة عل���ى جميع خلقه)كل نف�ض ذ�ئق���ة �ملوت( �سورة �آل عمر�ن: �آي���ة185، وكما بنّي 
ذل���ك لر�سول���ه �لكرمي ملسو هيلع هللا ىلص بقول���ه تعاىل:)وما جعلن���ا لب�سٍر من قبلك �خلل���َد �أفاإن متَّ فهم 

�خلالدون( �سورة �لأنبياء: �آية34.

بينم���ا جن���د �ملت�سوفة و�لعامة وبع�ض م���ن �سقط يف ذلك من �أهل �لعل���م يقولون بحياته 
وتعمره حتى �لآن، بل و�إىل قيام �ل�ساعة حتى يرفع �لقر�آن، �أو يكذب �لدجال، و�إىل غر ذلك 
مم���ا �دع���وه، ولي�ض للقائلني بهذ� �لقول �أّي حجة �سوى �لأخب���ار �لو�هية، و�حلكايات �لباطلة، 

و�لروؤى �ملنامية، و�لهو�تف �ل�سيطانية فح�سب.

ومن خالل در��ستي لهذ� �ملو�سوع يف كتابي �خل�سر)1( ترجح يل �أنَّ �خل�سر عليه �ل�سالم 
ق���د مات كما مات غ���ره من �لأنبياء وذلك لت�سافر �لأدلة عل���ى �إثبات ذلك، فقد �جتمع على 
ذلك �أربعة �أنو�ع من �لأدلة)�لكتاب، �ل�سنة، �جماع �ملحققني من �أهل �لعلم و�لأدلة �لعقلية(، 
و�أم���ا �لقائل���ون بحياته فاإنه���م مل ي�ستطيعو� �أن ياأت���و� ول باأدنى دليل يك���ون قريبًا من �حل�سن 
ناهي���ك عن �ل�سحة، بل ُجلُّ �أدلتهم جمرد ق�س����ض خر�فية و�أخبار باطلة ل ت�سلح ل�سيٍء بل 
هي كال�سر�ب �لذي يح�سبه �لظماآن ماًء حتى �إذ� جاءه مل يجده �سيئًا، وذلك كما قرره �لإمام 
�ب���ن كثر رحم���ه �هلل بقوله: )وهذه �لرو�يات و�حلكايات هي عم���دة من ذهب �إىل حياته �إىل 
�لي���وم، وكلٌّ م���ن �لأحاديث �ملرفوع���ة �سعيفة جدً� ل يقوم مبثلها حج���ة يف �لدين، و�حلكايات 
ل يخل���و �أكرثه���ا عن �سعف يف �لإ�سن���اد، وق�سارها �أنها �سحيحة �إىل م���ن لي�ض مبع�سوم من 

�سحابي �أو غره لأنه يجوز عليها �خلطاأ و�هلل �أعلم()2(.

�نظر �خل�سر نبي �أو ويل، حي �أو ميت، ل��: علي حممد �ل�سيخ، �لف�سل �لر�بع، �ض 89-59.  )1(
�نظر كتاب �لبد�ية و�لنهاية لالإمام �بن كثر: ج�334-333/1  )2(
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ولق���د �أف�سح وب���نيَّ �لإمام �أب���و �حل�سني بن �ملناوي ع���ن �سبب ورود مثل ه���ذه �لأحاديث 
و�لق�س����ض يف كتب �لعلماء فق���ال: )وجميع �لأخبار يف ذكر �خل�سر و�هية �ل�سدور و�لأعجاز 

ل تخلو من �أمرين: 

�إما �أن تكون �أدخلت بني حديث بع�ض �لرو�ة �ملتاأخرين ��ستغفاًل. 

و�إم���ا �أن يك���ون �لقوم عرفو� حاله���ا فرووها على جه���ة �لتعجب فن�س���ب �إليهم على وجه 
�لتحقيق. 

ق���ال: و�أكرث �ملغفلني مغرور باأنَّ �خل�سر ب���اق، و�لتخليد ل يكون لب�سر، قال �هلل عز وجل: 
)وما جعلنا لب�سر من قبلك �خللد()1(.

وم���ا �أجمل كالم �سيخ �لإ�س���الم بن تيمية رحمه �هلل تعاىل حيث ق���ال: )و�ل�سو�ب �لذي 
علي���ه �ملحققون �أنه ميت، و�أنه مل يدرك �لإ�س���الم، ولو كان موجودً� يف زمن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص لوجب 
علي���ه �أن يوؤم���ن به ويجاهد مع���ه كما �أوجب �هلل ذل���ك عليه وعلى غره، ول���كان يكون يف مكة 
و�ملدينة..، ثم قال: ثم لي�ض للم�سلمني به و�أمثاله حاجة ل يف دينهم ول يف دنياهم، فاإنَّ دينهم 
�أخ���ذوه عن �لر�سول �لنب���ي �لأمي ملسو هيلع هللا ىلص �لذي علمه���م �لكتاب و�حلكمة، وق���ال لهم نبيهم:"لو 
كان مو�س���ى حيًا ث���م �تبعتموه وتركتموين ل�سللتم")2( وعي�سى بن م���رمي عليه �ل�سالم �إذ� نزل 
م���ن �ل�سم���اء �إمنا يحكم فيهم بكتاب ربهم و�سنة نبيهم، ف���اأيُّ حاجة لهم مع هذ� �إىل �خل�سر 
وغ���ره..، ثم قال: ف���اإن كان �لنبيان �لكرميان �لل���ذ�ن هما مع �إبر�هي���م ومو�سى ونوح �أف�سل 
�لر�سل، وحممد ملسو هيلع هللا ىلص �سيد ولد �آدم، ومل يحتجبو� عن هذه �لأمة ل عو�مهم ول خو��سهم فكيف 
يحتج���ب عنهم من لي�ض مثلهم، و�إذ� كان حي���ًا د�ئمًا فكيف مل يذكر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك قط، ول 

�أخر به �أمته، ول خلفاوؤه �لر��سدون. 

وق���ول �لقائل: �إنه نقيب �لأولياء، فيقال له: م���ن وله �لنقابة؟!! و�أف�سل �لأولياء �أ�سحاب 
حمم���د ملسو هيلع هللا ىلص ولي����ض فيهم �خل�سر، وعام���ة ما يحكى يف �لب���اب من �حلكاي���ات بع�سها كذب، 

�نظر �لبد�ية و�لنهاية : ج�334-333/1.  )1(
حديث �سحيح رو�ه �أحمد )387/3( عن جابر بن عبد �هلل، وح�سنه �لألباين يف �لإرو�ء )1589(.  )2(
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وبع�سه���ا مبني على ظن رج���ل مثل �سخ�ض ر�أى رجاًل ظن �أنه �خل�سر وقال: �إنه �خل�سر، كما 
�لر�ف�سة ترى �سخ�سًا تظن �أنه �لإمام �ملنتظر �ملع�سوم( )1(. 

- الف�س��ل الث��اين: تط�ي��ر املعلم من خ��الل ق�سة م��سى م��ع اخل�سر عليهم��ا ال�سالم، 
وحتته مبحثان:

1- املبح��ث الأول: تط�ي��ر �سف��ات املعل��م م��ن خالل ق�س��ة م��سى مع اخل�س��ر عليهما 
ال�سالم، وحتته اأربعة مطالب:

1. �ملطلب �لأول: معرفة علم �هلل تعاىل.
2. �ملطلب �لثاين: �لتو��سع.
3. �ملطلب �لثالث: �ل�سر.

4. �ملطلب �لر�بع: �آد�ب طالب �لعلم.

2- املبح��ث الث��اين: تط�ير مه��ارات املعلم واأدائه الرتب�ي من خ��الل ق�سة م��سى مع 
اخل�سر عليهما ال�سالم، وحتته �ستة مطالب:

1. �ملطلب �لأول: �تقان �خلطابة وقوة �لتاأثر.
2. �ملطلب �لثاين: �مل�ساركة يف �لندو�ت وح�سور �ملوؤمتر�ت �لعلمية.

3. �ملطلب �لثالث: ��ستخد�م �أحدث و�سائل �لإي�ساح يف �لتعليم.
4. �ملطلب �لر�بع: معرفة �أمناط �لطالب وخ�سائ�سهم، ومتابعة �أحو�لهم.

5. �ملطلب �خلام�ض: �إد�رة �ل�سف وحل �مل�سكالت.
6. �ملطلب �ل�ساد�ض: حتقيق �لأهد�ف �لرتبوية يف �لتعليم.

�نظر كتاب جمموع �لفتاوى ل�سيخ �لإ�سالم �بن تيمية : ج�100/27- 101  )1(
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المبحث األول

تط�ير �سفات املعلم من خالل ق�سة م��سى مع اخل�سر عليهما ال�سالم، وحتته اأربعة مطالب:

1. �ملطلب �لأول: �لأدب يف طلب �لعلم.
2. �ملطلب �لثاين: �لهتمام مبعرفة علم �هلل تعاىل.

3. �ملطلب �لثالث: �لتو��سع.
4. �ملطلب �لر�بع: �ل�سر.

�هت���م �لقر�آن �لك���رمي ب�سفات �ملعل���م �لإميانية و�خُلُلقي���ة �هتمامًا بالغًا مل���ا له من بالغ 
�لأث���ر على �جلي���ل و�لأمة جمعاء، وم���ن هذ� �لهتمام م���ا وقع يف هذه �لق�س���ة �ملباركة، فقد 
ب���رز �لهتم���ام فيها بعدة مو��سيع �أ�سا�سية هي: �لأدب يف طل���ب �لعلم و�لذي هو �أ�سا�ض �ملعلم 
و�لطال���ب، ثم �لهتمام مبعرفة علم �هلل تعاىل �لذي يورث �لتو��سع و�لذي بدوره يعك�ض �للني 
و�لأم���ن �لنف�سي و�لقرب م���ن �لطالب، وكذلك �ل�سر �لذي يعك�ض ب���دوره �لت�سحية و�لفد�ء 

و�لتحمل يتجلى ذلك يف قوة �سخ�سية �ملعلم.

المطلب األول: األدب في طلب العلم

واأما �سفة الأدب يف طلب العلم فقد جتلت يف عدة م�اقف منها:
يف قول مو�سى للخ�سر عليهما �ل�سالم )هل �أتبعك على �أن تعلمني مما علمت ر�سدً�(، �أي 
هل تاأذن يل يف مر�فقتك لأقتب�ض من علمك ما ير�سدين يف حياتي. قال �لإمام �بن كثر رحمه 
�هلل تعاىل:"�سوؤ�ل تلطف ل على وجه �لإلز�م و�لإجبار، وهكذ� ينبغي �أن يكون �سوؤ�ل �ملتعلم من 
�لع���امل. وقوله )�أتبعك( �أي �أ�سحب���ك و�أر�فقك، )على �أن تعلمني مما علمت ر�سدً�( �أي: مما 

علمك �هلل �سيئًا �أ�سرت�سد به يف �أمري من علم نافع وعمل �سالح")1(.

�نظر كتاب تف�سر �لقر�آن �لعظيم لالإمام �بن كثر، ج130/3.  )1(
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يف قب���ول مو�س���ى ما �سرط عليه �خل�سر عليهما �ل�سالم من �س���روط حتى يقبل �أن يجعله 
م���ن طالبه. قال �لإمام �بن كثر رحمه �هلل تعاىل: ")قال( �خل�سر ملو�سى )�إنك لن ت�ستطيع 
مع���ي �س���رً�( �أي �إنَّك ل تقدر على م�ساحبتي ملا ترى مني من �لأفعال �لتي تخالف �سريعتك، 
لأين عل���ى عل���م من علم �هلل ما علمكه �هلل، و�أنت على عل���م من علم �هلل ما علمنيه �هلل، فكلٌّ 
من���ا مكل���ف باأمور من �هلل دون �ساحبه، و�أنت ل تقدر عل���ى �سحبتي )وكيف ت�سر على مامل 
حت���ط به خرً�( فاأنا �أعرف �أن���ك �ستنكر عليَّ ما �أنت معذور فيه، ولكنك مل تطَّلْع على حكمته 
وم�سلحت���ه �لباطن���ة �لتي �طلعُت �أن���ا عليها دونك، )قال( �أي مو�س���ى )�ستجدين �إن �ساء �هلل 
�ساب���رً�( �أي على م���ا �أرى من �أمورك، )ول �أع�سي لك �أم���رً�( �أي: ول �أخالفك يف �سيٍء فعند 
ذلك �سارطه �خل�سر عليه �ل�سالم )قال فاإن �تبعتني فال ت�ساألني عن �سيٍء( �أي �بتد�ًء )حتى 

�أحدث لك منه ذكرً�( �أي حتى �أبد�أك �أنا به قبل �أن ت�ساألني")1(.  

يف ق���ول �خل�س���ر عليه �ل�سالم )فاأردت �أن �أعيبها( حيث ن�س���ب �لفعل �إىل نف�سه يف �ملرة 
�لأوىل، ويف مو�س���وع �جلد�ر)فاأر�د ربك( حيث �أ�سند م���ا ظاهره �ل�سر لنف�سه، و�أ�سند �خلر 

�إىل �هلل وذلك لتعليم �لعباد �لأدب مع �هلل جلَّ جالله. 

قال �لإمام �لبي�ساوي رحمه �هلل تعاىل:" ومن فو�ئد هذه �لق�ض:

�أل يعجب �ملرء بعمله.
ول يبادر �إىل �إنكار ما مل ي�ستح�سنه فلعل فيه �سرً� ل يعرفه.

و�أن يد�وم على �لتعلم.
ويتذلل للمعلم.

وير�عي �لأدب يف �ملقال.
و�أن ينبه �ملجرم على جرمه، ويعفو عنه حتى يتحقق �إ�سر�ره ثم يهاجر عنه")2(.

�نظر كتاب تف�سر �لقر�آن �لعظيم لالإمام �بن كثر، ج130/3.  )1(
�نظر كتاب تف�سر �لبي�ساوي لالإمام �لبي�ساوي، �ض....  )2(
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المطلب الثاني: االهتمام بمعرفة الله تعالى

�هتم �لقر�آن �لكرمي ب�سفات �ملعلم �لإميانية، ومنها �لهتمام مبعرفة �هلل تعاىل �هتمامًا 
بالغًا ملا له من بالغ �لأثر يف �إميانه �أوًل وعطائه لطالبه ثانيًا، مما ينعك�ض �إيجابيًا على �أفر�د 
�جليل و�لأمة جمعاء، ومن هذ� �لهتمام ما وقع يف هذه �لق�سة �لعظيمة، علمًا �أنَّ �ملتعلم هنا 
هو نبي من �أويل �لعزم من �لر�سل، وقد جمع من �ل�سفات �لعظيمة ما جمع، ومع ذلك ملا ظهر 
ت�س���رف يدل على �سفة ل ينبغي �ت�سافه به���ا كان �لأمر له بح�سور دورة تدريبية، تلقى فيها 

عددً� كبرً� من �ل�سفات و�ملهار�ت و�لو�سائل �لتعليمية.

وعن���د تاأمل ه���ذه �لق�سة �ملباركة نالح���ظ �هتمامها ب�سفة �لتعريف ب���اهلل تعاىل، وهي 
�سف���ة ل يكف���ي فيها جمرد �ملعرفة، بل ل بد من جتديده���ا وتطويرها ملا لها من كبر �لأثر يف 
�ملعل���م. فلذلك ينبغي �لهتمام �لكبر به���ا، و�لبعد عن �لتق�سر بحقها باأي وجه من �لوجوه، 

ويظهر ذلك من خالل:

�لعتاب �لذي وجهه �هلل تعاىل ملو�سى عليه �ل�سالم بقوله )فعتب عليه �إذ مل يرد �لعلم �إىل 
�هلل(، وعند �لإمام م�سلم )فقال: ما �أعلم يف �لأر�ض رجاًل خرً� و�أعلم مني، فاأوحى �هلل �إليه: 

�إين �أعلم باخلر عند َمن هو، و�إنَّ يف �لأر�ض رجاًل هو �أعلم منك(.

�إنَّ م���ا حتمل���ه من علم هو من ف�سل �هلل تعاىل عليك ولي����ض من نف�سك، وذلك ظاهر يف 
قوله:)ق���ال يا مو�س���ى �إين على علم من علم �هلل علمنيه �هلل ل تعلمه، و�أنت على علم من علم 

�هلل علمكه �هلل ل �أعلمه(.

3. معرف���ة عل���م �هلل تعاىل وقلة عل���م �لب�سر، وذلك ظاهر يف �ملثل �ل���ذي �سربه �خل�سر 
ملو�س���ى عليهم���ا �ل�سالم مبينًا فيه �سعة عل���م �هلل تعاىل وقلة علم �لب�س���ر، حيث قال له:)فلما 
ركب���ا يف �ل�سفينة جاء ع�سف���ور فوقع على حرف �ل�سفينة فنقر يف �لبحر نقرة �أو نقرتني، قال 
ل���ه �خل�سر: ي���ا مو�سى ما نق�ض علمي وعلم���ك من علم �هلل �إل مثل ما نق����ض هذ� �لع�سفور 

مبنقاره من �لبحر(.
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 المطلب الثالث: التواضع

وبالن�سبة ل�سفة الت�ا�سع فقد ظهرت من خالل عدة م�اقف: 
عندم���ا عت���ب �هلل تعاىل على مو�سى علي���ه �ل�سالم عندما �سئل )فاأدرك���ه رجل فقال: �أي 
ر�سول �هلل هل يف �لأر�ض �أحد �أعلم منك؟ قال: ل، فعتب عليه �إذ مل يرد �لعلم �إىل �هلل(. ويف 
رو�ي���ة �لإمام م�سلم: فقال: م���ا �أعلم يف �لأر�ض رجاًل خرً� و�أعلم مني، فاأوحى �هلل �إليه:"�إين 

�أعلم باخلر عند َمن هو، و�إنَّ يف �لأر�ض رجاًل هو �أعلم منك"(.

وق���د جتلى ذل���ك من خالل تقبله لهذ� �لعت���ب �لرباين و�إقر�ره به، وع���دم ��ستنكافه عن 
تقبل���ه بحج���ة �أنه من �أويل �لع���زم من �لر�سل، وهو كلي���م �لرحمن، وله م���ن �ملو�قف يف تبليغ 

ر�سالة ربه ما له.

يف ق���ول مو�سى للخ�س���ر عليهما �ل�سالم بع���د �أن عرفه بنف�سه: ف�سل���م مو�سى فرد عليه، 
فق���ال: و�أنَّى باأر�سك �ل�س���الم؟ قال: �أنا مو�سى، قال: مو�سى بن���ي ��سر�ئيل؟ قال: نعم، �أتيتك 

تعلمني مما علمت ر�سدً�(.

جتل���ى ذل���ك من خالل تعريفه بنف�س���ه �أنه مو�سى فقط، ومل يقل �أنا نب���ي �هلل مو�سى، �أنا 
كلي���م �هلل، �أن���ا من �أويل �لعزم من �لر�س���ل...، ولو قال ذلك لكان حقًا م���ا يقول، ولكنه �بتعد 
ع���ن ذلك لر�سدنا �إىل تو��سع �ملعلم و�ملتعلم، و�أنَّ على �ملتعلم و�ملعلم �أن يبتعد عن ذكر �لأنا، 

و�لألقاب، و�ل�سهاد�ت، و�ملر�تب �لعلمية �أثناء �أد�ئه للعملية �لتعليمية. 

وجتلَّ���ى ذل���ك �أي�سًا عندما ب���نيَّ للخ�سر �سبب جميئ���ه �إليه وطلب �للقاء ب���ه وهو )�أتيتك 
تعلمن���ي مما علم���ت ر�سدً�(، وهذ� يدل دللًة و��سحًة على تو��س���ع �ملعلم عندما يلتحق بدورة 
�إع���د�د �أو �كت�س���اب مه���ار�ت جديدة، �أو تطويره م���ا لديه من ذلك، وع���دم �إعر��سه عن هذه 
�لأم���ور �لت���ي ت���وؤدي �إىل تطوير ذ�ته ومهار�ته بحج���ة �أنه يحمل من �ل�سه���اد�ت و�خلر�ت ما 

يحمل.

وجتلَّ���ى ذلك �أي�سًا عندما طلب منه �أن يعلمه مما علم���ه �هلل )�أتيتك تعلمني مما علمت 
ر�س���دً�(، وه���و من هو، فقد �أ�سبح طالبًا للعلم وهو من ف���رتة قليلة �أبكى بني ��سر�ئيل من قوة 

خطابه وقوة تاأثره.
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�ل�سع���ي مبا�سرة نحو من هو �أعلم منه وعدم �ل�ستنكاف عن ذلك، ويتجلى ذلك يف قوله 
عليه �ل�سالم: )�أّي رب وكيف يل به؟(.

يف قول �خل�سر ملو�سى عليهما �ل�سالم: )قال يا مو�سى �إين على علٍم من �هلل علمنيه �هلل 
ل تعلمه، و�أنت على علٍم من �هلل علمكه �هلل ل �أعلمه(.

ففي قول �خل�سر ملو�سى عليهما �ل�سالم ذلك علمه �لتو��سع: فهو يتكلم مع نبي مثله، وردَّ 
�لف�س���ل يف �لعلم �لذي يحمله �إىل �هلل ل �إىل �لنف����ض، و�أنزله منزلته يف �لعلم و�لف�سل، وهذ� 
منزل���ة �لتو��سع لالأق���ر�ن، و�عرت�ف كلِّ معلٍم لأخيه �ملعلم بف�سل���ه ومنزلته، و�أنَّ �ملعلم يقوى 

باأخيه ويتكامل معه.

ويف هذ� �لقول �أي�سًا بيان ملو�سى عليه �ل�سالم �أنَّ �لعلم ل يجمعه كله �أحد، فلكل �سخ�ض 
علمه ومكانته، وكاأنَّ ذلك ت�سحيح للمفهوم �لذي كان لدى مو�سى �أنه �أعلم �أهل �لأر�ض، وحتى 

ل يظن �أنَّ �خل�سر �أعلم �أهل �لأر�ض كذلك.

ويف بي���ان عل���م �لعبد �أم���ام علم �هلل تع���اىل يف قول �خل�س���ر عليه �ل�س���الم: )فلما ركبا 
يف �ل�سفين���ة ج���اء ع�سفور فوقع على ح���رف �ل�سفينة فنقر يف �لبحر نق���رة �أو نقرتني، قال له 
�خل�سر: يا مو�سى ما نق�ض علمي وعلمك من علم �هلل �إل مثل ما نق�ض هذ� �لع�سفور مبنقاره 

من �لبحر(.

فمو�س���ى عليه �ل�سالم على علمٍ كبٍر، و�خل�س���ر كذلك عليه �ل�سالم، وجمموع علمهما ل 
ي�س���اوي �سيئ���ًا �أمام علمه �سبحانه وتع���اىل، ون�سبة علمهما �إىل علم �هلل ع���زَّ وجلَّ كن�سبة هذه 
�لقطرة من �ملاء بالن�سبة للبحر، وكلما �رتفع هذ� �ملعنى لدى �ملعلم كلما �زد�د تو��سعًا هلل عزَّ 

وجلَّ وخ�سوعًا له، وتو��سعًا �أمام من يعلمهم ويربيهم.

وفيه���ا لفتة �أخ���رى �أنَّ �لطالب هنا وهو مو�سى عليه �ل�سالم كان حم���ورً� �أ�سا�سيًا و جزءً� 
من �لعملية �لتعليمية، فقد ذهب بنف�سه ور�أى، وناق�سه �خل�سر فيما ر�أى، لتكون هذه �مل�ساركة 
�حل�سي���ة يف �لعملي���ة �لتعليمية هي حجر �لز�وية يف تغير ما لدى مو�سى من ظن �أنه �أعلم �أهل 
�لأر����ض، وبذلك يكون �لطالب هو حمور هذه �لعملي���ة �لتعليمية ل جمرد تلقي ذلك من �ملعلم 

وهو �خل�سر عليه �ل�سالم.
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المطلب الرابع: الصبر

�ل�س���ر �سف���ة �أ�سا�سية وهامة ج���دً� من �سفات �ملعل���م، لأنها تدل على ق���وة �سخ�سيته، 
و�سبط ت�سرفاته، و�سيطرته على �نفعالته، وتتجلى هذه �ل�سفة �لعظيمة يف ق�سة مو�سى مع 

�خل�سر عليهما �ل�سالم يف �أمور منها:

تقب���ل �لنقد �لذ�تي من �لآخرين، وهذ� يتجلى يف ق���ول �هلل تبارك وتعاىل ملو�سى:)فعتب 
�هلل علي���ه �إذ مل يرد �لعل���م �إليه، )ويف رو�ية: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: قام مو�سى ر�سول �هلل عليه 
�ل�س���الم ذكَّر �لنا����ض يومًا حتى �إذ� فا�ست �لعيون ورقت �لقل���وب وىل،  فاأدركه رجل فقال �أّي 
ر�س���وَل �هلل ه���ل يف �لأر����ض �أحد �أعلم منك؟ ق���ال: ل، فعتب عليه �إذ مل ي���رد �لعلم �إىل �هلل(، 
وعن���د �لإمام م�سلم )فقال: ما �أعل���م يف �لأر�ض رجاًل خرً� و�أعلم مني، فاأوحى �هلل �إليه: �إين 
�أعل���م باخلر عند َمن هو، و�إنَّ يف �لأر����ض رجاًل هو �أعلم منك( فقال له: بلى يل عبٌد مبجمع 

�لبحرين هو �أعلُم منك، قال: �أّي رب وكيف يل به؟(

2. تقبل �لعتب و�لنقد و�للوم، فلم يجادل ومل ياأنف بل �سعى مبا�سرة للت�سحيح، )�أي رب 
وكيف يل به؟(.

3. مل يعرت�ض كون وجود رجل يف �لأر�ض �أعلم منه وهو ل يدري به، مع �أنه من �أويل �لعزم 
من �لر�سل، بل �سعى مبا�سرة للقياه وطلب �لعلم على يديه.

حتّم���ل م�سقة �ل�سفر و�لتعب و�لنتقال م���ن بلد لآخر يف �سبيل تطوير �لذ�ت، وهذ� ظاهر 
يف قوله:)ق���ال: تاأخذ حوتًا فتجعله يف مكت���ل، حيثما فقدت �حلوت فهو َثمَّ، و�أخذ حوتًا فجعله 
يف مكتل ثم �نطلق هو وفتاه يو�سع بن نون حتى �إذ� �أتيا �ل�سخرة و�سعا روؤو�سهما فرقد مو�سى 
و��سطرب �حلوت فخرج ف�سقط يف �لبحر)فاتخذ �سبيله يف �لبحر �سربا(، )ويف رو�ية: فو�سع 
مو�سى ر�أ�سه فنام، ويف �أ�سل �ل�سخرة عني يقال لها �حلياة ل ي�سيب من مائها �سيء �إل حيي 
فاأ�س���اب �حلوت من ماء تلك �لعني، قال فتحرك و�ن�سل من �ملكتل فدخل �لبحر فلما ��ستيقظ 

مو�سى قال) لفتاه �آتنا غد�ءنا ((.

فاأم�س���ك �هلل عن �حلوت جرية �ملاء ف�سار مثل �لطاق فق���ال هكذ� مثل �لطاق، فانطلقا 
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مي�سي���ان بقية ليلتهم���ا ويومهما حتى �إذ� كان م���ن �لغد)قال لفتاه �آتنا غد�ءن���ا لقد لقينا من 
�سفرن���ا هذ� ن�سبا(ومل يجد مو�سى �لن�سب  حتى جاوز حيث �أمره �هلل قال له فتاه)�أر�أيت �إذ 
�أوين���ا �إىل �ل�سخرة ف���اإين ن�سيت �حلوت وما �أن�سانيه �إل �ل�سيط���ان �أن �أذكره و�تخذ �سبيله يف 
�لبح���ر عجبًا( فكان للح���وت �سربًا ولهما عجبًا، قال له مو�سى)ذلك م���ا كنا نبغ  فارتد� على 
�آثارهم���ا ق�س�س���ًا( رجعا يق�سان �آثارهما حت���ى �نتهيا �إىل �ل�سخ���رة...(، وعلى هذ� يقا�ض 
�ل�سف���ر حل�سور �ملوؤمتر�ت و�مل�سارك���ة يف �ملوؤمتر�ت �لعلمية �لتي تط���ور �ملعلم، وحتمل �مل�سقة 

�لتي تكون ب�سبب ذلك.

�تب���اع �لنظام و�لن�سباط، وذل���ك ظاهر يف �تباع كلِّ �لتعليمات �لتي �ألقيت �إليه يف �سبيل 
�لو�س���ول للخ�سر عليه �ل�سالم...، فاإنه كان ممكن���ًا �لو�سول �إليه دون هذه �لتعليمات �لكثرة 

و�ملتنوعة.
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المبحث الثاني

تط�ير مهارات املعلم واأدائه الرتب�ي من خالل ق�سة م��سى مع اخل�سر عليهما 
ال�سالم، وحتته �ستة مطالب:

1. �ملطلب �لأول: �تقان �خلطابة وقوة �لتاأثر.
2. �ملطلب �لثاين: �مل�ساركة يف �لندو�ت وح�سور �ملوؤمتر�ت �لعلمية.

3. �ملطلب �لثالث: ��ستخد�م �أحدث و�سائل �لإي�ساح يف �لتعليم.
4. �ملطلب �لر�بع: معرفة �أمناط �لطالب وخ�سائ�سهم، ومتابعة �أحو�لهم.

5. �ملطلب �خلام�ض: �إد�رة �ل�سف وحل �مل�سكالت.
6. �ملطلب �ل�ساد�ض: حتقيق �لأهد�ف �لرتبوية يف �لتعليم.

�إنَّ م���ن كفاي���ات �ملعلم �لرتبوي���ة �متالكه جمموعة من �مله���ار�ت �ل�سروري���ة �لتي تكون 
م�ساعدة له يف جناح مهمته �لتعليمية، و�ملتاأمل لق�سة مو�سى مع �خل�سر عليهما �ل�سالم يجد 
�أنها لفتت �لنتباه لتلك �ملهار�ت من عدة جو�نب، فاأما �جلانب �لأول فمن جهة �تقان �خلطابة 
وق���وة �لتاأثر، و�أما �جلانب �لثاين فمن جهة تطويره���ا �لد�ئم وجتديدها �مل�ستمر مبا يتالءم 
م���ع متطلبات �لع�سر وحاجات �لطالب ويعني ذلك �مل�سارك���ة يف �لندو�ت وح�سور �ملوؤمتر�ت 
�لعلمي���ة، و�أم���ا �جلانب �لثالث فمن جهة ��ستخ���د�م �أحدث و�سائل �لإي�س���اح يف �لتعليم، و�أما 
�جلان���ب �لر�بع فمن جهة معرف���ة �أمناط �لطالب و�لوقوف على �أخباره���م ومتابعة �أمورهم، 
و�أم���ا �جلانب �خلام�ض فهو مهارة �إد�رة �ل�سف وحل �مل�س���كالت، و�أما �جلانب �ل�ساد�ض فمن 

جهة حتقيق �لأهد�ف �لرتبوية يف �لتعليم.

المطلب األول: إتقان الخطابة وقوة التأثير

 فقد �أ�سارت �لق�سة �إىل متيز مو�سى عليه �ل�سالم ب�سفات �أ�سا�سية ومهار�ت تربوية هي 
�أ�سا�ض بالن�سبة ملهمته �لتي �أوكله �هلل بها، يتجلى ذلك من خالل:
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�سف���ات �خلطي���ب �لناجح، من �لعل���م و�لفهم، وح�سن �خلطاب، وقد عل���م من �هلل علمًا 
عظيم���ًا، وهيىء تهيئًا كب���رً� فهو من �أويل �لعزم من �لر�سل، وتت�س���ح هذه �ل�سفة من خالل 

قوله )�أنَّ مو�سى قام خطيبًا(.

مه���ارة �لتاأث���ر باملخاطبني، و�متالكه لأهم ط���رق �لتعليم وو�سائ���ل �لإي�ساح، وذلك من 
خ���الل تفاعل بني �إ�سر�ئيل معه تفاع���اًل كبرً�، وذلك و��سح من قوله )قام مو�سى ر�سول �هلل 

عليه �ل�سالم ذكَّر �لنا�ض يومًا حتى �إذ� فا�ست �لعيون ورقت �لقلوب وىلَّ...(.

المطلب الثاني: المشاركة في الندوات وحضور المؤتمرات العلمية.

فق���د ظهرت يف �هتمام مو�سى علي���ه �ل�سالم مبا وجه �إليه من مالحظات، وعدم �كتفائه 
مب���ا يحمل من علم ونبوة ور�سالة، من خ���الل �إ�سر�عه عليه �ل�سالم يف طلب �لعلم على يد من 
ه���و �أعلم منه، فبد�أ مبا�سرة بتنفيذ ما �ألقي �إليه م���ن تعليمات طلبًا للعلم وحت�سياًل للفائدة، 

وتطويرً� للذ�ت، وقد ظهر ذلك من خالل عدة �أمور:

�ل�سف���ر وحتمل ما فيه م���ن م�سقات وتعب، وهذ� ير�سد �إىل ح�س���ور �ملوؤمتر�ت و�مل�ساركة 
بالندو�ت �لد�خلية و�خلارجية.

�لإ�س���ر�ع �إىل حتقيق ما طلب منه بدقة و�ن�سباط متناهي���ني، وهي �إ�سارة �ل�سعي �لد�ئم 
و�مل�ستمر لتطوير �لذ�ت كلما �سنحت �لفر�سة.

المطلب الثالث: استخدام أحدث وسائل اإليضاح في التعليم.

وقد ا�ستخدم اخل�سر مع م��سى عليهما يف تعليمه عدة و�سائل خمتلفة هي:
�أ�سل���وب �لت�سبي���ه، ويتجلى ذلك يف ق���ول )فلما ركبا يف �ل�سفينة ج���اء ع�سفور فوقع على 
ح���رف �ل�سفين���ة فنقر يف �لبح���ر نقرة �أو نقرتني، ق���ال له �خل�سر: يا مو�س���ى ما نق�ض علمي 
وعلم���ك من عل���م �هلل �إل مثل ما نق����ض هذ� �لع�سفور مبنق���اره من �لبح���ر(، فقد ��ستخدم 
�أ�سل���وب �لت�سبيه م�سبهًا علم �هلل تعاىل بالبحر، وقلة علم �لأنبياء بالقدر �لذي �أخذه �لطائرة 

يف نقره للماء.
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��ستخ���د�م �لو�سائل �لتعليمية يف �لتعليم، حيث نقر �ل�سفينة، وقتل �لغالم و�أقام �جلد�ر، 
وكل ه���ذه �لأم���ور لتعليمه �ل�سر وعدم �لت�سرع، و�لتاأين يف �حلك���م على �لأمور �لظاهرة قبل 

معرفة حقيقتها.

��ستخدم �أ�سلوب �لت�سويق يف �لتعليم، فقد خرق �ل�سفينة، وقتل �لغالم، و�أقام �جلد�ر ومل 
يخ���ره باأ�سباب ذلك �لفعل، وطالبه بال�سر على معرف���ة �ل�سبب، فكان ذلك �أوقع يف �لنف�ض 

و�أ�سدَّ تاأثرً� فيه مما لو �أخره مبا�سرة بذلك.

�أ�سل���وب �لع���الج مب���ا يتالءم مع مظاه���ر �خلطاأ، وهو م���ن �أهمها و�أجنحه���ا يف �لتعليم، 
فمو�س���ى عليه �ل�سالم طالب باجلو�ب �سريعًا، وكان �ملق�س���ود تعليمه �ل�سر، فجاء �لأ�سلوب 
متمثاًل مبوقف تعليمي خا�ض ينا�سب خطاأه، فحمله على �ل�سر حماًل، و�أظهر له قلة �سره يف 

�ملر�حل �لثالث ليكون على بينة من �أمره وقناعة تامة حتى ينتقل �إىل مرحلة �لتغير.

المطل���ب الراب���ع: معرف���ة أنم���اط الط���الب والوق���وف عل���ى أخبارهم 
ومتابعة أمورهم

يتجلى ذلك يف بيان �خل�سر ملو�سى عليهما �ل�سالم �سبب ت�سرفاته مع قومه)�أمَّا �ل�سفينة 
فكانت مل�ساكني يعملون يف �لبحر فاأردت �أن �أعيبها وكان ور�ءهم ملٌك ياأخذ كلَّ �سفينة غ�سبًا. 
و�أمَّ���ا �لغالم فكان �أبو�ه موؤمن���ني فخ�سينا �أن يرهقهما طغيانًا وكفرً�.فاأردنا �أن يبدلهما ربهما 
خ���رً� من���ه زكاًة و�أقرب رحما.و�أمَّا �جل���د�ر فكان لغالمني يتيمني يف �ملدين���ة وكان حتته كنٌز 
لهم���ا وكان �أبوهما �ساحلًا ف���اأر�د ربك �أن يبلغا �أ�سدهما وي�ستخرج���ا كنزهما رحمًة من ربك 
وم���ا فعلت���ه عن �أمري ذلك تاويل مامل ت�سطع عليه �سرً�( معرفة �ملعلم بو�قع طالبه، و�أمناط 
�سخ�سياته���م، و�لفروق بينه���م، وتقدير ظروفهم، وزيارتهم يف �أماكنه���م، و�سعيه بحاجتهم، 
وم�ساركت���ه همومه���م ومنا�سباتهم، مما ي���رتك يف نفو�ض طالبه قبوله وحمبت���ه، و�لتاأ�سي به، 

وتنفيذ �أو�مره، و�لتز�م منهجه.
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المطلب الخامس: إدارة الصف وحل المشكالت

�إنَّ مو�س���وع �إد�رة �ل�س���ف هو ركن �أ�سا�ض م���ن �أركان عملية �لتعليم، ف���الإد�رة �لناجحة 
لل�س���ف توؤمن �ملناخ �ملالئم و�ل�سحي للتعلي���م، و�إنَّ �سعف �لإد�رة �ل�سفية، �أو غيابها ينعك�ض 

�سلبًا على �لعملية �لتعليمية برمتها.

و�إنَّ م���ن �أ�سا�سيات �إد�رة �ل�سف و�س���وح �لقو�نني �ل�سفية، و�لإجر�ء�ت �ملعمول بها لدى 
�ملعل���م و�لطال���ب على حدٍّ �س���و�ء، ويتعر �لرتبويون �أن���ه من �لأف�سل �أن يتف���ق �ملعلم و�لطالب 
عل���ى �لقو�نني و�لإجر�ء�ت �ملعمول بها عند �ملخالفات، �س���و�ًء كانت هذه �ملخالفات تافهة، �أو 
ب�سيط���ة، �أومتفاقمة، �أو حادة، �أو عدو�نية، ليكون ذلك عونًا للطالب على �لإلتز�م بها و�لتقيد 
بتعاليمه���ا وتنفي���ذ �جر�ء�تها، ولن ينازع بعد ذل���ك فيما يتعر�ض له م���ن عقوبات و�جر�ء�ت 

تتخذ بحقه جر�ء خمالفته.

و�ملتاأم���ل لق�س���ة مو�سى مع �خل�سر عليهما �ل�س���الم يجد هذ� �لأمر و��سح���ًا جليًا، فقد 
�أ�س���ار �لقر�آن �لكرمي �إىل ذلك بقوله )قال فاإن �تبعتني فال ت�ساألني عن �سيء حتى �أحدث لك 
منه ذكرً�( �أي: �سرط عليه قبل بدء �لرحلة �أل ي�ساأله ول ي�ستف�سر عن �سيء من ت�سرفاته حتى 
يك�س���ف له �سرها، فقبل مو�س���ى �سرطه رعايًة لأدب �ملتعلم مع �لع���امل، و�ملعنى ل ت�ساألني عن 
�سيٍء مما �أفعله حتى �أبينه لك بنف�سي)1(. وهذ� يدل على مو�سوع �لتفاق على قو�نني �ل�سف 

بني �ملعلم و�لطالب قبل �أن تبد�أ عملية �لتعليم.

ويف قول���ه )ق���ال �أمل �أقل لك �إنك لن ت�ستطيع معي �س���رً�( �أي �أمل �أخرك من �أول �لأمر 
�أنك ل ت�سر على ما ترى من �سنيعي، فذكَّره بلطف يف خمالفته �ل�سرط، وهذ� يدل على ذكر 
�لقو�نني �ل�سفية و�لأنظمة �لتعليمية للطالب من قبل، وعلى �ملعلم تذكر �لطالب �ملخالف لها 

مبا تعهد به من �حرت�مها و�لتقيد بها.

ويف قوله )قال ل توؤ�خذين مبا ن�سيت( �أي ل توؤ�خذين مبخالفتي �ل�سرط ون�سياين �لعهد، 
)ول ترهقن���ي م���ن �أمري ع�س���رً�( �أي ل تكلفني م�سق���ًة يف �سحبتي �إياك وعاملن���ي بالي�سر ل 

�نظر كتاب تف�سر �لقر�آن �لعظيم لالإمام �بن كثر، ج130/3.  )1(
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بالع�سر)1(، دللة على حتمل �ملعلم لأخطاء طالبه، وقبول �أعذ�رهم، وعدم معاقبتهم من �أول 
مرة، و�أن �لطالب، ولو كان متميزً�، معر�ٌض للخطاأ.

ويف قول���ه )فانطلق���ا حتى �إذ� لقيا غالمًا فقتله( �أي قب���ل عذره و�نطلقا بعد نزولهما من 
�ل�سفين���ة مي�سي���ان فمر� بغلم���ان يلعبون وفيهم غالم و�س���يء �لوجه جميل �ل�س���ورة فاأم�سكه 
�خل�س���ر و�قتلع ر�أ�سه بي���ده ثم رماه على �لأر�ض )قال �أقتلت نف�س���ًا زكيًة بغر نف�ض لقد جئت 
�سيئ���ًا نكرً�( �أي: قتلت نف�سًا بغر ذنب، وفعلت �سيئًا منكرً� عظيمًا ل ميكن �ل�سكوت عنه، فلم 
يكن مو�سى نا�سيًا هذه �ملرة ول غافاًل ولكنه قا�سٌد �أن ينكر �ملنكر �لذي ل ي�سر على وقوعه. 
ولذلك قال له �خل�سر )قال �أمل �أقل لك �إنك لن ت�ستطيع معي �سرً�(، قال �ملف�سرون: وقَّره يف 
�لأول فلم يو�جهه بكاف �خلطاب، فلما خالف يف �لثاين و�جهه بقول )لك( لعدم �لعذر هنا.

 ويع���ود مو�سى لنف�سه ويج���د �أنه خالف وعده مرتني، فيندفع ويقط���ع على نف�سه �لطريق 
ويجعله���ا �آخر فر�سة �أمامه فيق���ول )قال �إن �ساألتك عن �سيٍء بعدها ف���ال ت�ساحبني( �أي �إن 
�أنكرت عليك بعد هذه �ملرة و�عرت�ست على ما ي�سدر منك فال ت�سحبني معك )قد بلغت من 
ل���دين عذرً�( �أي قد �أع���ذرت �إيلَّ يف ترك م�ساحبتي فاأنت مع���ذرو عندي ملخالفتي لك ثالث 

مر�ت)2(.
ويف ه���ذ� دلل���ة على �أنَّ �لطالب قد يكرر �خلطاأ نف�سه، و�أن على �ملعلم �أن يح�سن �لتعامل 
مع هذه �حلالت ل �سيما �إذ� بادر �لطالب و�عتذر بعد �أن ُنِبَه لذلك، و�أنه يعطى فر�سة �أخرى.

ويف قوله )فانطلقا حتى �إذ� �أتيا �أهل قرية)3( ��ستطعما �أهلها فاأبو� �أن ي�سيفوهما فوجد� 
فيه���ا ج���د�رً� يريد �أن ينق�ض فاأقامه قال لو �سئت لتخذت علي���ه �أجرً�( فقد �أنكر عليه مو�سى 
�سنيع �ملعروف مع غر �أهله، قال له مو�سى: قوم ��ستطعمناهم فلم يطعمونا، و�سيفناهم فلم 

ي�سيفونا ثم قعدت تبني لهم �جلد�ر لو �سئت لتخذت عليه �أجرً�!!

ويف ه���ذ� دللة على تكر�ر �خلطاأ ذ�ت���ه من �لطالب نف�سه ثالث مر�ت، و�أن ذلك ل يفقد 
�ملعلم عقله و�تز�ن نف�سه فيبقى هادئًا وينبه على ذلك ويتخذ �لإجر�ء �ملتفق عليه بينهما.

�نظر كتاب �سفوة �لتفا�سر، لل�سيخ حممد علي �ل�سابوين، ج22/8.  )1(

�نظر كتاب �سفوة �لتفا�سر، لل�سيخ حممد علي �ل�سابوين، ج22/8.  )2(
قال �بن عبا�ض ر�سي �هلل عنهما هي �نطاكية. �نظر �سفوة �لتفا�سر لل�سابوين، ج24/8.  )3(
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ويف قول���ه )قال ه���ذ� فر�ق بيني وبينك( �أي: هذ� وقت �لفر�ق كما �تفقنا على ذلك. ويف 
ه���ذ� دللة على �إيق���اع �لعقوبة �ملتفق عليها �سابقًا على �لطال���ب �ملخطئ �ملكرر خلطئه مر�ت 

عديدة.

وه���ذ� م���ا يعرف يف عل���م �إد�رة �ل�سف بالتعامل م���ع خمالفات �لط���الب بجميع �أنو�عها 
)�لتافهة-�لب�سيطة-�ملتفاقمة-�حلادة–م�س���اكل �سلوكي���ة خا�س���ة()1(، فف���ي �لبدي���ة يك���ون 
�لتعامل مع �ملخالفة بلفت �لنظر، ثم �إذ� تكرر بتذكره بالقو�نني و�لجر�ء�ت، فاإذ� �أ�سر على 
ذل���ك نوق���ع �لعقوبة �ملتفق عليها بني �لطالب و�ملعلم ح�سب �لقو�ن���ني �ملدر�سية �ل�سفية �ملتفق 

عليها. وهذ� ما حدث  بني مو�سى و�خل�سر عليهما �ل�سالم.

وكذل���ك فيه �إ�س���ارة �إىل �أنَّ �ملخالفة �لب�سيطة عقوبتها ب�سيطة، فاإذ� تفاقمت تفاقم معها 
�لعقاب، ففي بد�ية �لأمر ذكَّره وعاتبه، ثم يف �ملرة �لثانية رفع م�ستوى �لتحذير، ثم يف �لثالثة 

�أوقع �لعقوبة عليه.

المطلب الس���ادس: تحقيق األهداف التعليمية التربوية )المعرفية–
المهارية– الوجدانية)2( في التعليم.

�حت���ل مو�سوع �لأه���د�ف �لرتبوية و�لتعليمية مكانة ب���ارزة يف در��سة �لباحثني �لرتبويني 
وموؤلفاته���م وندو�ته���م وموؤمتر�ته���م �لعلمي���ة منذ �خلم�سين���ات من �لق���رن �لع�سرين، بحيث 
�أ�سبح���ت �لأهد�ف من بني �أكرث �ملجالت �لرتبوية رعاي���ة و�أهمية، بل ومن بني �أكرثها تاأثر� 

يف �مليادين �لرتبوية �ملتعددة ذ�ت �لعالقة.

ول يخف���ى �أهمية �لأه���د�ف �لتعليمية بالن�سبة للمتعّلمني و�ملعّلم���ني و�ملديرين و�مل�سرفني 
�لرتبويني. فهي حتّدد طبيعة �لتفاعل د�خل �حلجرة �لدر��سية وت�ساعد �ملعلمني على �تخاذها 

�نظ���ر كتاب �لإد�رة �ل�سفية ملعلمي �ملرحلة �لبتد�ئية، ل�: كارول���ني �يفرت�سون و�إدموندت �إمير، �ض)320-281(   )1(
وكت���اب �لإد�رة �ل�سفية ملعلمي �ملرحلتني �ملتو�سطة و�لثانوي���ة، ل�: كارولني �يفرت�سون و�إدموندت �إمير، �ض)259-

300(، وكتاب �لن�سباط �لتعاوين، ل�: ليند� �ألرت.
�نظ���ر كتاب �لرتبية �لإ�سالمية وفن �لتدري�ض لعبد �لوهاب طويلة، �ض31 وما بعدها، وكتاب �لجتاهات �حلديثة   )2(

يف طر�ئق تدري�ض �لرتبية �لدينية �ل�سالمية للدكتور م�سطفى ��سماعيل مو�سى، �ض103 وما بعدها.
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كدلي���ل لعملية تخطيط �لدرو����ض �ليومية، وت�سجع �ملديرين و�مل�سرف���ني �لرتبويني على متابعة 
�سر �لعملية �لتعليمية، و�لتاأكد من فاعلية طرق �لتدري�ض �لتي ي�ستخدمها �ملعلمون، و�لأن�سطة 
�لت���ي يقوم بها �لطالب، كما ت�ساعد يف �لك�سف ع���ن نقاط �لقوة وجو�نب �ل�سعف لدى �ملنهج 

�ملدر�سي، بل و�لرنامج �لدر��سي ككل.

و�ملعل���م �إذ� ع���رف �له���دف ف�سيع���رف �أيَّ طري���ق ي�سلك، مبعن���ى �أنه �سيع���رف �أّي طرق 
�لتدري����ض و�لو�سائل وتكنولوجيا �لتعليم �أن�سب لتحقيق �له���دف، و�سيعرف كيف يجري عملية 

�لتقومي، و�سي�سهل عليه �ختيار �لأدو�ت و�لأ�ساليب �ملنا�سبة للتقومي.

و�إذ� كان حتدي���د �لأهد�ف لزمًا ملمار�سة �أّي ن�ساط �إن�س���اين، فاإنه �أ�سدُّ لزومًا يف �ملجال 
�لرتبوي �لذي تنعقد عليه �لآمال يف حتقيق �سورة �مل�ستقبل وبلوغ �لغايات.

و�إنَّ حتقي���ق �لأه���د�ف �لرتبوي���ة هي �لغاي���ة �لكرى م���ن �لعملية �لتعليمي���ة، فكل عملية 
تعليمي���ة تب���د�أ باملعريف ثم تنتقل �إىل �مله���اري �لتطبيقي، وي�ساحب �له���دف �ملعريف و�ملهاري 
�له���دف �لوجد�ين �لروحي، وبذلك ننقل �ملتعلم من جم���رد �ملعرفة �إىل و�قع �لتطبيق �لعملي 

مع جعله ي�سعر مب�ساعر 

�إيجابي���ة �أثناء �ملعريف و�لتطبيق���ي �ملهاري ليكون �لوجد�ين مبثاب���ة �لروح �لتي حتيي يف 
�لعم���ل، فطامل���ا �أن روح �لعمل موجودة و�لت�سور �ل�سحيح عن �أد�ئه موجود و��سح وجد �لعمل 

�ملطلوب على �ل�سفة �ملر�دة و��ستمر وجوده.

و�ملر�ق���ب لأو�س���اع �لطالب �ليوم وغالب �أفر�د �ملجتمع، بل حت���ى و�لأمة يجد �أنَّ �لهدف 
�ملع���ريف متحقٌق يف �لغال���ب، لكن �لهدف �مله���اري �لتطبيقي �سبه مع���دوم وكذلك �لوجد�ين، 
فقلم���ا تتحدث ع���ن و�جب �سرعي �إل ويكمل �لطالب تف�سيله وبقي���ة �أحكامه، ويقومون ب�سرد 
�أدلت���ه، لكنه���م بعي���دون جدً� عن �لقي���ام به، وهذ� هو �له���دف �لتطبيقي �مله���اري، وهكذ� يف 
�ملمنوع���ات، جتده���ا معلومة معروفة لدى كث���ر منهم، لكن قلَّ من ميتن���ع عنها. وهذ� ي�سلط 
�ل�س���وء على �أهمية �لهتمام بتحقيق �لأهد�ف �لرتبوية جميعه���ا يف �لعملية �لتعليمية للو�سل 

�إىل �لهدف �ملرجو من �لرتبية و�لتعليم.
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و�ملتاأمل يف ق�سة مو�سى مع �خل�سر عليهما �ل�سالم يجد حتقق هذه �لأهد�ف يف �لتعليم، 
فاهلل تبارك وتعاىل مل يكتف مبجرد �إخبار مو�سى باأنه لي�ض باأعلم �أهل �لأر�ض، و�أنه عتب عليه 
ت�سرع���ه يف �جل���و�ب، وكان يكفي مو�سى عليه �ل�سالم ذلك، فيعلم �أنه لي�ض �أعلم �أهل �لأر�ض، 
و�أن���ه كان ينبغ���ي ل���ه �أن يرد �لعل���م �إىل �هلل عزَّ وجَّل، ب���ل �نتقل معه من �ملع���ريف �إىل �ملهاري 
�لتطبيقي، فبعد �أن �أخره باأن يوجد عبٌد �سالح هو �أعلم منه، دلَُّه على طريقه و�سبيل �لو�سول 
�إليه، فكان هناك م�سقة �سفر فتحمَّلها، وتعليماٌت �سديدٌة �ن�سبط بها، و�إر�ساد�ٌت �سعبٌة �لتزَم 

بها للو�سول �إليه، وهو ما حدث حقًا.

�نطل���ق مو�سى عليه �ل�سالم مع فتاه يو�سع بن نون حتى ر�أى �لعالمة �لتي حددها �هلل له، 
ثم �لتقى باخل�سر عليه �ل�سالم، و�سار طالبًا للعلم بني يديه، وهو من �أويل �لعزم من �لر�سل، 
و�سر على ت�سرفاته �لتي كان ير�ها ب�سبب ت�سرعه وقلة �سره خطاأً، ويف ذلك تعليم له على 
مه���ارة �ل�سر وع���دم �لت�سرع يف �طالق �لأحكام، فقد نقله من �لهدف �ملهاري �لتطبيقي بعد 

حتقيق �لهدف �ملعريف �لنظري.

و�أم���ا حتقيق �لهدف �لوجد�ين يف هذه �لق�س���ة فهو �سعور مو�سى عليه �ل�سالم باأنه حقق 
�أمر ربه عزَّ وجلَّ فذهب للقاء �خل�سر عليه �ل�سالم، وتعلم منه علمًا جديدً�، وتعلم على يديه 
�ل�س���ر وعدم �لت�سرع، فهو بذلك قد نال ر�سى �هلل تع���اىل ب�سبب تنفيذ �أو�مره، و�أ�سبح على 
بين���ة من �أم���ره يف مو�سوع "من �أعلم �أه���ل �لأر�ض"، و�أن يرد �لعلم فيم���ا لي�ض عنده فيه علم 
�إىل �هلل تع���اىل، فلن يت�سرع يف ذل���ك مرة �أخرى، وهذ� يورث �لإن�سان ر�سا عن نف�سه و�سعادة 

عظيمة يف د�خله، لعلمه �أنَّ �هلل تبارك وتعاىل قد ر�سي عنه ب�سبب �متثاله لأو�مره.

 الت��سيات
على �ملوؤ�س�سات �لرتبوية �لهتمام باختيار �ملعلم �هتمامًا كبرً� ملا له من تاأثر كبر �سلبًا 
�أو �إيجاب���ًا يف �لط���الب و�ملجتم���ع و�لأمة، وعليه���م و�سع �سروط جادة ير�ع���ى فيها �جلودة يف 

�لتعليم من حيث �سفاته �ل�سخ�سية وكفاءته �لعلمية ومهار�ته �لرتبوية.

�لعم���ل على �إيجاد �ملعلم �ملتميز �حلا�سل على درجة �جل���ودة يف �لتعليم، فهناك �سفات 
�أ�سا�سية ل بد من وجودها لديه، �إ�سافة لل�سفات �لتي توؤهله ليكون معلمًا للمادة �لتي يعلمها، 
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هذه �ل�سفات هي مبثابة �سفات )�جلودة يف �ملعلم( من خالل و�سع معاير تقييمية بناًء على 
م���ا تقدم من �سفات �ملعلم، و�لتي هي: معرف���ة علم �هلل تعاىل مما يورثه �لتو��سع و�لبعد عن 
�لأن���ا، و�ل�سر وقوة �لتحمل يف �سبي���ل تطوير �لذ�ت، وقبول �لن�سيحة و�لعمل على �لت�سحيح 

�لفوري، و�لتو��سع لالأقر�ن، و�أن يكون من�سبطًا ومنِظمًا لأموره ومرِتبًا لأولوياته. 

وينبغي على �لإد�رة متابعة �ملعلم يف هذه �ل�سفات متابعًة دقيقًة، يف جدوٍل خا�ٍض، يتخذ 
بناء على نتائج هذ� �جلدول قر�ر�ت هامة تكرمييًة �أو �إجر�ئية كلفت �لنظر و�لتعهد �خلطي، 

وغره.

�إلز�م �ملعلم، مهما بلغ علمه، وعلت رتبته، بامل�ساركة �لندو�ت �لعلمية و�ملوؤمتر�ت �لرتبوية 
�لهادف���ة ليكون مو�كبًا للم�ستج���د�ت �لعلمية و�أحدث �لو�سائل �لتعليمي���ة �ملعا�سرة، و�لبحوث 
�لتجديدية يف ميد�ن �لعلم و�لتعليم وفق �أحدث �لنظريات �لعلمية �حلديثة، كما �سارك مو�سى 

يف ذلك مع �خل�سر عليهما �ل�سالم.

�متالك �ملعلم لأحدث نظريات �لتعليم مثل ��ستخد�م �لذكاء�ت �ملتعددة، ومعرفة �أمناط 
�لطالب، وخ�سائ�ض �ملر�حل �لعمرية للطالب مثل �لطفولة و�ملر�هقة و�لبلوغ، وغرها.

�متالك �ملعلم مهارة �لإد�رة �ل�سفية وحل �مل�سكالت، ليكون على بينة من �أمره يف ح�سن 
�إد�رة �ل�س���ف و�سبطه، وتاأمني �جل���و �لآمن للتعليم، وتعامله �لناجح مع م�سكالت �لطالب يف 

�ل�سف.

�مت���الك �ملعل���م مله���ارة حتقي���ق �لأه���د�ف �لرتبوي���ة �لتعليمي���ة )�ملع���ريف – �ملهاري – 
�لوج���د�ين(، وذلك �سعيًا لتحقيق �لهدف من �لعملية �لتعليمية وهو �لتعليم و�لتزكية، مر�عيًا 
يف ذل���ك �لقاعدة �لرتبوية �ملعروفة: نبد�أ باملعريف، ثم ننتقل �إىل �ملهاري �لتطبيقي، ي�ساحبه 
�لوج���د�ين. وقد ظهر ذلك يف ق�سة مو�سى مع �خل�س���ر عليهما �ل�سالم، فقد نقله من معرفة 
�أن هناك من هو �أعلم منه يف �لأر�ض �إىل حتقق ذلك عمليًا يف �لو�قع، حيث �أدرك مما ر�آه من 

خرق �ل�سفينة وقتل �لغالم و�إقامة �جلد�ر، �أنه علم �سيئًا وغابت عنه �أ�سياء.

وقد �أ�سار �هلل تبارك وتعاىل لهذه �لق�سية يف عدة �آيات مباركات، منها على �سبيل �ملثال 
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ل �حل�سر قوله تعاىل يف �سورة �لزمر:)...فب�سر عباد.�لذين ي�ستمعون �لقول فيتبعون �أح�سنه 
�أولئ���ك �لذين هد�ه���م �هلل و�أولئك هم �أولو� �لألباب( �آية: 18، فتحقيق �لهدف �ملعريف يتجلى 
يف  ��ستم���اع �لقول وفهمه فهم���ا �سحيحًا، ثم )يتبعون �أح�سنه( وه���ذ� حتقيق للهدف �ملهاري 
�لتطبيقي فهم يتبعون ما عرفو� وفهمو� ومل يكتفو� مبجرد �ملعرفة، ثم )فب�سر عباد( و)�أولئك 
�لذين هدى �هلل و�أولئك هم �أولو� �لألباب( حتقيق للهدف �لوجد�ين، وهو �سعورهم بر�سا �هلل 
عنهم، فقد و�سفهم بالهد�ية و�أنهم من �أويل �لعقول �لنرة فب�سرهم برحمته ومغفرته وقبول 

�أعمالهم، فهذ� �ل�سعور هو روح �لعمل وبه يبقى وي�ستمر.

جعل �لطالب حمور �لعملية �لتعليمية يف �لتعليم، كما دلت ق�سة �خل�سر مع مو�سى عليهما 
�ل�سالم دللًة و��سحًة على ذلك. فلم يكتِف بعتاب مو�سى عليه �ل�سالم يف قوله )�أنه �أعلم �أهل 
�لأر����ض(، و�إخب���اره �أنَّ يف �لأر�ض من هو �أعلم منه، بل جعله ي�سارك يف �لعملية �لتعليمية من: 
�ل�سف���ر وحتمل �مل�سقة، وخرق �ل�سفينة، وقتل �لغالم، وبناء �جلد�ر، ومر�قبة �لطر �لذي نقر 
م���ن ماء �لبحر نقرة، ث���م جعله مير باختبار �سعب علمه فيه �ل�سر و�لتو��سع، وعدم �لت�سرع 
يف �حلك���م على �لأ�سياء، ليكون كل ذلك طريقًة حديث���ًة تعليميًة يكون فيها �لطالب هو �ملحور 

�لأ�سا�ض يف تعليمه وت�سحيح خطئه.

وهذ� يعن���ي �أن جنعل لالأمور �لتطبيقية حيزً� كبرً� يف �لعملية �لتعليمية، فيكون �لطالب 
ه���و من يبحث ويقر�أ وي�ستنب���ط مبتابعة و�إ�سر�ف �ملعلم، كما كان �خل�س���ر م�سرفًا على تعليم 

مو�سى عليهما �ل�سالم.

جتهيز �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمية باأحدث �لو�سائل و�ملختر�ت �لعلمية �حلديثة �لتي ت�ستخدم 
يف �لعملية �لتعليمية، كما ��ستخدم �خل�سر عليه �ل�سالم �أ�سلوب �لت�سبيه يف نقر �لع�سفور ملاء 
�لبحر. وكذلك �أ�سلوب �لتحفيز و�لت�سويق يف خرق �ل�سفينة وقتل �لغالم و�إقامة �جلد�ر، معلمًا 
مو�س���ى من خالل ه���ذه �لتجربة عدم �لت�سرع، و�سبط �لنف�ض، و�للت���ز�م بال�سروط...، فكان 

ذلك كمثل �ملختر�ت �لعلمية �لتي ت�ستخدم ��ستخد�مًا تطبيقيًا يف �لتعليم.



1404

الدكتور علي حممد ال�صيخاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

فهرس المراجع والمصادر

�لقر�آن �لكرمي. . 1
�لإد�رة �ل�سفي���ة ملعلم���ي �ملرحلة �لبتد�ئية، ل����: كارولني �يفرت�س���ون و�إدموندت �إمير، . 2

�لطبع���ة �لأوىل: 1431ه�����/2010م، د�ر �لكت���اب �لرتب���وي للن�سر و�لتوزي���ع، �لدمام - 
�ل�سعودية.

�لإد�رة �ل�سفية ملعلمي �ملرحلتني �ملتو�سطة و�لثانوية، ل�: كارولني �يفرت�سون و�إدموندت . 3
�إمي���ر، �لطبعة �لأوىل:1431ه��/2010م، د�ر �لكت���اب �لرتبوي للن�سر و�لتوزيع، �لدمام 

- �ل�سعودية.
�إرو�ء �لعليل. 4
�لإ�ساب���ة يف متييز �ل�سحابة، لالإمام �بن حج���ر �لع�سقالين �لطبعة �لأوىل: 1328ه�/ . 5

د�ر �لكتاب �لعربي – بروت. 
�أ�س���و�ء �لبي���ان يف �إي�س���اح �لق���ر�آن بالقر�آن، لل�سي���خ حممد �لأمني ب���ن حممد �ملختار . 6

�جلكني �ل�سنقيطي، �ض: 1408ه� /1991م/ مكتبة �بن تيمية – �لقاهرة. 
�لبد�ي���ة و�لنهاي���ة، للحافظ �بن كث���ر، �لطبعة �ل�ساد�سة: 1405ه���� - 1985م/ مكتبة . 7

�ملعارف –بروت. 
تاري���خ �لأمم و�مللوك، لأبي جعفر حممد ب���ن جرير �لطري، �لطبعة �لثالثة 1411ه� - . 8

1991م/ د�ر �لكتب �لعلمية – بروت. 
�لجتاه���ات �حلديثة يف طر�ئ���ق تدري�ض �لرتبي���ة �لدينية �ل�سالمي���ة، تاأليف �لدكتور . 9

م�سطفى ��سماعيل مو�سى، �لطبع���ة �لثانية: 1427ه��-2007م/د�ر �لكتاب �جلامعي، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�لرتبي���ة �لإ�سالمية وف���ن �لتدري�ض، تاأليف عب���د �لوهاب عبد �ل�س���الم طويلة، �لطبعة . 10



1405

الدكتور علي حممد ال�صيخاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

�لر�بعة: 1429ه��-2008م/ د�ر �ل�سالم للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع و�لرتجمة، م�سر.
تف�سر �أبي �ل�سعود ملحمد بن حممد �لعمادي، د�ر �مل�سحف – �لقاهرة. . 11
تف�س���ر �لق���ر�آن �لعظيم لالإمام �بن كث���ر، تقدمي د. يو�سف عب���د �لرحمن �ملرع�سلي، . 12

�لطبعة �لأوىل: 1407ه�-1987م/ د�ر �ملعرفة – بروت. 
تهذيب �لأ�سماء و�للغات لالإمام �لنووي، د�ر �لكتب �لعلمية – بروت. . 13
�جلام���ع �ل�سحي���ح لأبي عي�سى حممد ب���ن عي�سى بن �سورة �لرتم���ذي، بتحقيق و�سرح . 14

�أحمد �ساكر، �لطبعة �لأوىل : 1408ه�- 1987م/ د�ر �لكتب �لعلمية – بروت
�حل���ذر يف �أمر �خل�س���ر، للمال علي بن �سلطان حممد �لق���اري �لهروي، حتقيق حممد . 15

خر رم�سان يو�سف، �لطبعة �لأوىل: 1411ه�-1991م/ د�ر �لقلم – �لد�ر �ل�سامية. 
�خل�سر عليه �ل�سالم ن�سبه، نبوته، تعمره، لالأمني �حلاج حممد �أحمد، �لطبعة �لأوىل: . 16

1410ه�-1990م/مكتبة د�ر �ملطبوعات �حلديثة – جدة . 
�خل�س���ر و�آثاره بني �حلقيقة و�خلر�فة، تاألي���ف �أحمد �لعزيز �حل�سني �لطبعة �لأوىل: . 17

1407ه�-1987م/مكتبة �لبخاري.
�خل�س���ر بني �حلقيقة و�خليال، لعبد �حلليم حممد قنب����ض، �لطبعة �لأوىل: 1405ه�-. 18

1985م/ د�ر �لكتاب �لعربي.
�خل�سر نبي �أو ويل؟ حي �أوميت؟ للدكتور علي حممد �ل�سيخ، �لطبعة �لأوىل: 1431ه��-. 19

2010م/ د�ر مكتبة �لإميان، طر�بل�ض-لبنان.
�لزه���ر �لن�سر يف نباأ �خل�سر لالإمام �بن حجر �لع�سق���الين، �سرحه وعلق عليه �سمر . 20

ح�سني حلبي، �لطبعة �لأوىل: 1408ه�- 1988م د�ر �لكتب �لعلمية – بروت. 
�س���نن �أبي د�ود، لالإم���ام �حلافظ �أبي د�ود �سليم���ان بن �لأ�سع���ث �ل�سج�ستاين، �إعد�د . 21

وتعليق: عزت عبيد �لدعا�ض وعادل �ل�سيد، د�ر �حلديث حم�ض – �سوريا
�سحي���ح �لبخ���اري لالإمام �أبي عبد �هلل حممد بن �إ�سماعي���ل �لبخاري، �لطبعة �لأوىل: . 22

1412ه�-1992م/ د�ر �لكتب �لعلمية. 



1406

الدكتور علي حممد ال�صيخاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

�سحي���ح م�سل���م لالإمام �أبي �حل�س���ني م�سلم بن �حلجاج �لق�س���ري �لني�سابوري، طبعة . 23
حممد فوؤ�د عبد �لباقي، �لطبعة �لأوىل: 1412ه�-1992م د�ر �حلديث بالقاهرة. 

�سف���وة �لتفا�سر لل�سيخ حممد علي �ل�سابوين، �لطبعة �لثالثة: 1401ه��-1981م، د�ر . 24
�لقر�آن �لكرمي، بروت-لبنان.

فت���ح �لباري ب�سرح �سحيح �لبخاري لالإمام �بن حجر �لع�سقالين، ر�جعه ق�سي حمب . 25
�لدين �خلطيب، ورقمه حممد فوؤ�د عبد �لباقي، �سرحه حمب �لدين �خلطيب، �لطبعة 

�لأوىل: 1407ه�-1986م/ د�ر �لريان للرت�ث – �لقاهرة. 
جمموع فت���اوى �سيخ �لإ�سالم �أحمد ب���ن تيمية، �لطبعة �لثاني���ة: 1398ه�/ د�ر �لتقوى . 26

للن�سر و�لتوزيع. 
حما�س���ن �لتاأوي���ل، لل�سيخ حممد جم���ال �لدين �لقا�سم���ي، �لطبعة �لثاني���ة: 1398ه�-. 27

1987م/ د�ر �لفكر – بروت. 
م�سن���د �أبي د�ود �لطيال�سي للحافظ �لكب���ر �سليمان بن د�ود بن �جلارود �ل�سهر باأبي . 28

د�ود �لطيال�سي، د�ر �ملعرفة – بروت. 
م�سند �لإمام �أحمد بن حنبل، �لطبعة �خلام�سة: 1405ه�-1985م/ �ملكتب �لإ�سالمي. . 29
�ملنه���اج ب�سرح �سحيح م�سل���م بن �حلجاج، لالإمام �لنووي، �لطبع���ة �لأوىل: 1407ه�-. 30

1987م/ د�ر �لريان للرت�ث – �لقاهرة.
�لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر لالإمام جمد �لدين �أبي �ل�سعاد�ت �ملبارك بن حممد . 31

�جل���زري �ملعروف بابن �لأثر، حتقيق طاهر �أحمد �لز�وي وحممود حممد �لطناحي/ 
�ملكتبة �لعلمية- بروت.



1407

 د.عبد الكرمي بن عبد العزيز بن حمد ال�صمالناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

 د.عبد الكرمي بن عبد العزيز بن حمد ال�سمالن
د.عبد �لكرمي بن عبد �لعزيز بن حمد �ل�سمالنال������������س�����������م
درجة �لدكتور�ه يف �لقر�آن وعلومهال��ت��خ�����س�����ص

ثانيًا: البيانات العلمية:
�سنة الدرجة

التخرج
التخ�س�صالكليةا�سم اجلامعة

1 – �إجازة �لتالوة �ملروية عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص من طريق �ل�ساطبية، بقر�ءة: عا�سم برو�ية حف�ض ، عام 
1434ه� 

جامعة �لإمام حممد بن �سعود 1407ه�2- بكالوريو�ض
�لإ�سالمية

�لقر�آن وعلومهكلية �أ�سول �لدين

جامعة �لإمام حممد بن �سعود 1413ه�3 – �ملاج�ستر1
�لإ�سالمية

معهد �للغة �لعربية 
لغر �لناطقني بها

علم �للغة 
�لتطبيقي

كلية �لرتبية- ق�سم جامعة �مللك �سعود1417ه�4 – �ملاج�ستر2
�لثقافة �لإ�سالمية

�لتف�سر 
و�حلديث

جامعة �لإمام حممد بن �سعود 1426ه�5  -  �لدكتور�ه
�لإ�سالمية

�لقر�آن وعلومهكلية �أ�سول �لدين

ثالثا: اخلربات العلمية وال�ست�سارية:
�لتحكيم يف �مل�سابقة �لدولية للقر�آن �لكرمي �لتابعة لرئا�سة �حلر�ض �لوطني ملدة خم�ض �سنو�ت 1

خالل �لفرتة 1417-1421ه�.
�مل�ساركة يف مر�جعة مقرر�ت �لعلوم �ل�سرعية – �مل�سروع �ل�سامل للمناهج – �خلا�سة 2

باملد�ر�ض �ل�سعودية باخلارج ، ) وز�رة �لرتبية و�لتعليم ( 
�مل�ساركة يف ور�ض عمل عن �إعد�د معاجم م�سطلحات علوم �لقر�آن، مركز تف�سر مبدينة �لريا�ض.3
�لعمل موفدً� من قبل وز�رة �لرتبية و�لتعليم للعمل يف �ملد�ر�ض �ل�سعودية بالرباط خالل �لفرتة 1426-1430ه�4
�مل�ساركة �سمن وفد وز�رة �لرتبية و�لتعليم لرنامج �لر�ئد �لز�ئر �لدويل يف �لوليات �ملتحدة 5

�لأمريكية 1432ه�
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اأثر القراآن الكرمي يف معاجلة امل�سكالت ال�سل�كية للُطاّلب

اإعداد

د. عبدالكريم بن عبدالعزيز الشمالن
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مقدمة:
�أن���زل �هلل كتاب���ه �خلات منهًج���ا �ساماًل للب�سرية، ق���ال تعاىل: )مَّا َفرَّطَن���ا يِف لِكَتِب ِمن 
ِهم ُيح�َسُروَن()1(، كم���ا �أن �لقر�آن �لكرمي كتاب هد�ية لالإن�سانية، قال تعاىل:  �َس���يء ُثمَّ �إِىَل َربِّ
)�إِنَّ َه���َذ� لُقرَء�َن َيه���ِدي ِللَِّتي ِهَي �أَقَوُم()2(. بل �إن يف �لقر�آن �لكرمي م�سدًر� ل�سعادة �لإن�سان 
يف �لدني���ا و�لآخ���رة، قال تع���اىل: )َم���ا �أَنَزلَنا َعَلي���َك �لُق���رَء�َن ِلَت�سَقى()3(. فللق���ر�آن �لكرمي 
�آث���ار عظيم���ة على �لفرد و�جلماع���ة، �سو�ء �أكانت �آث���اًر� نف�سية، �أم عقلي���ة، �أم �جتماعية، �أم 
�قت�سادي���ة، �أم �سيا�سي���ة.. فهو كتاب ُمعجز يف ت�سريعه، و�أحكام���ه، و�أ�سلوبه، وبيانه، ونظمه، 
وبالغت���ه، وعلومه... ومن �آث���اره �ملعجزة �أثره يف تهذيب �لنفو�ض و�إ�سالح �لقلوب، وما يرتبط 

بذلك من �متد�د لإ�سالح �ل�سلوكيات �لقولية و�لفعلية ومعاجلتها.

م�سكلة البحث:
�إذ� كان �ل�سل���ف �ل�سال���ح قد �أولو� عنايتهم �لفائقة باإبر�ز �آث���ار �لقر�آن �لكرمي يف جميع 
�لأح���و�ل و�لطرق؛ فه���ل �أدرك �ملرب���ون يف هذ� �لزمن �أث���ر �لقر�آن �لكرمي )ت���الوة، وحفًظا، 
وتدبًر�( يف معاجلة �ل�سلوكيات �خلاطئة للطالب، و�إىل �أي مدى ظهر ذلك من خالل �لر�مج 

و�لفعاليات �لإجر�ئية �لتي حُتّقق �لأهد�ف.

اأهمية البحث:
تاأت���ي �أهمية �لبح���ث من حيث �إنه يعر�ض مل�ساألة مهمة تتعّل���ق ب�سريحة كبرة من �سر�ئح 
�ملجتم���ع، وعن�س���ر مهم تقوم عليه ح�سارة �لأمم؛ وهم �لنا�سئة �لذين يعي�سون يف زمن كرثت 
في���ه �ملُلهيات و�ملُغريات، وت�سّهلت في���ه �أدو�ت �لت�سال �لثقايف؛ مما �أحدث تاأثر�ت �سلبية يف 
�لتفك���ر و�ل�سلوك؛ وعند ذلك فاإن �ملرجع �ل�سحي���ح لتعديل �ل�سلوك ومعاجلة �لأخطاء يكون 
بالرج���وع �إىل كتاب �هلل – �سبحان���ه- و�إبر�ز �آثاره وتدّبره، من خ���الل تفعيل �أدو�ر موؤ�س�سات 

�لتن�سئة �لجتماعية.

�سورة �لأنعام، من �لآية )38(.  )1(
�سورة �لإ�سر�ء، من �لآية )9(.  )2(

�سورة طه، �لآية )2(.  )3(
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اأ�سباب اختيار البحث:
�حلاجة �إىل �إدر�ك �أثر �لقر�آن �لكرمي يف معاجلة �ل�سلوكيات �خلاطئة عند �لطالب.

حماول���ة �إب���ر�ز �جلهود �ملبذول���ة يف �لدر��س���ات �لقر�آنية؛ وتوظيفه���ا يف تربية �لطالب، 
وتهذيب �سلوكياتهم، وت�سكيل �سخ�سياتهم.

ق�س���ور �لأد�ء يف �أدو�ر بع�ض موؤ�س�سات �لتن�سئة �لجتماعي���ة لتفعيل �أثر �لقر�آن �لكرمي؛ 
ملعاجلة �ل�سلوكيات �خلاطئة عند �لطالب.

اأهداف البحث:
تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق ثالثة اأم�ر:

�لتَّعّرف على �أبرز �لآثار �لعامة �ملتعلقة بالقر�آن �لكرمي على �لفرد و�ملجتمع.

�لك�س���ف عن �أهم �لآثار �خلا�سة �ملُتعلقة بالقر�آن �لكرمي: قر�ءة، وحفًظا، وتدبًر�؛ و�سبل 
حتقيق تلك �لآثار �إجر�ئيًّا من خالل مناذج مقرتحة.

�إبر�ز �أهم �لأدو�ر �لتي توؤديها موؤ�س�سات �لتن�سئة �لجتماعية يف تفعيل �أثر �لقر�آن �لكرمي 
ملعاجلة �مل�سكالت �ل�سلوكية للطالب.

منهج البحث:
لتحقي���ق �أهد�ف �لدر��سة فقد �تبع �لباحث �ملنه���ج �ل�ستقر�ئي ل�ستخر�ج �لآثار �لعامة 
و�خلا�س���ة م���ن �لن�سو�ض �ل�سرعي���ة يف �لق���ر�آن �لكرمي ب�س���ورة عامة، وملعاجل���ة �مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة للط���الب ب�سفة خا�سة، وحتلي���ل ودر��سة تلك �لآثار وعالقته���ا مبعاجلة �مل�سكالت 

�ل�سلوكية، وبيان �آلياتها �لإجر�ئية من خالل تفعيل دور �ملدر�سة يف ذلك.

الدرا�سات ال�سابقة:
�أُج���ري �لعديد من �لدر��سات �ملتعلقة باأثر �لقر�آن �لكرمي، فمنها �لتي رّكزت على عالقة 
حف���ظ �لقر�آن �لكرمي، ومنها �لتي �أو�سحت �أثر �لق���ر�آن �لكرمي يف حتقيق �لأمن �لنف�سي على 
�مل�سل���م؛ ومنه���ا �لتي بّينت �أث���ر حفظ �لقر�آن �لك���رمي وعالقته بالقلق و�لتح�سي���ل �لدر��سي، 
و�ساأق���وم بعر����ض ملخ�ض لكل در��سة، ث���م �لتعليق عليها من حيث عالقته���ا مبو�سوع �لبحث، 

و�أوجه �لت�سابه و�لتو�فق و�لختالف فيما بينها.
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در��س���ة عماد بن �سيف بن عبد�لرحمن �لعبد �للطيف )1431ه�(: " �أثر حلقات حتفيظ 
�لقر�آن �لكرمي على �لتح�سيل �لدر��سي و�لقيم �خللقية". هدفت �لدر��سة �إىل معرفة �لعالقة 
ب���ني �لتح���اق �لطالب بحلقة حتفي���ظ �لقر�آن �لك���رمي وحت�سيله �لدر��سي، وم���دى توفر قيم: 
"�ل�سدق، وبرِّ �لو�لدين، و�لنظافة، و�أدب �حلديث، و�لأمانة" لدى �لطالب �مللتحقني بحلقة 
حتفي���ظ �لقر�آن �لكرمي. وخل�ست �لدر��سة �إىل �أهمية تفعيل �لتحاق �لطالب بحلقات �لقر�آن 

�لكرمي، وت�سمني �لأن�سطة �لال�سفية باحللقات، وتطوير �أد�ء �حللقات �لقر�آنية ون�سرها.

در��سة عبد�لرحمن بن عبد�هلل �ملالكي )1429ه�(: "�أثر ��ستخد�م �ملوعظة �لقر�آنية يف 
تنمية �ل�سلوك �لوجد�ين لدى تالميذ �ل�سف �ل�ساد�ض �لبتد�ئي يف مادة �لرتبية �لإ�سالمية". 
هدفت �لدر��سة �إىل �لتَّعرُّف على �أثر ��ستخد�م �ملوعظة �لقر�آنية يف تنمية �ل�سلوك �لوجد�ين 
للط���الب، يف كل جمال من جم���الت �ل�سلوك �لوجد�ين: )�لتقدي���ر، و�ل�ستجابة، و�لجتاه(. 
و�أو�س���ت �لدر��س���ة با�ستخد�م �ملوعظ���ة �لقر�آني���ة بو�سفه���ا ��سرت�تيجية م���ن ��سرت�تيجيات 

�لتدري�ض؛ وذلك لتنمية جمال �لتقدير عند �لطالب.

در��س���ة د. �سعي���د بن فالح �ملغام�س���ي )1428ه�(: "�أثر �لقر�آن �لك���رمي يف حتقيق �لأمن 
�لنف�سي لدى �مل�سلم". هدفت �لدر��سة �إىل �لتَّعرُّف على �أهمية �لأمن �لنف�سي يف حياة �لأفر�د 
و�جلماع���ات، و�أثر �لهدي �لقر�آين يف ذلك، وحتديد �أهم �آثار �لقر�آن �لكرمي يف حتقيق �لأمن 
�لنف�س���ي لدى �مل�سلم، و�أظهرت �لدر��سة �أن من ثمر�ت �لأمن �لنف�سي �لتوفيق و�لعون من �هلل 
�سبحانه- و�حل�سول على حمّبة �لآخرين؛ و�سالمة �لنف�ض من �لقلق و�حلرة و�ل�سك، وتوفر 

�حلياة �لطيبة للمجتمع.

در��س���ة �سعيد بن فال���ح �ملغام�سي )1425ه�(: " �أثر حفظ �لق���ر�آن �لكرمي يف �لتح�سيل 
�لدر��سي باملرحلة �جلامعية". هدفت �لدر��سة �إىل �إبر�ز ف�سل �لقر�آن �لكرمي و�آثاره �لرتبوية 
و�لتعليمي���ة: تالوًة، وحفًظا، وتدبًر�، ثم �أثر حفظ���ه يف �لتح�سيل �لدر��سي. و�أو�ست �لدر��سة 
باأهمي���ة �لعناي���ة بتدري�ض �لقر�آن �لكرمي: ت���الوة، وحفًظا، وتدبًر�، و�لإف���ادة من �آثار ذلك يف 

بر�مج �لرتبية و�لتعليم، و�إن�ساء مر�كز للدر��سات �لقر�آنية ُتعنى بالقر�آن �لكرمي وعلومه.

در��س���ة �أحمد ب���ن �سالح �أحمد ر�سا )1422م(: "حفظ �لق���ر�آن �لكرمي وعالقته بالقلق 
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و�لتح�سي���ل �لدر��س���ة ل���دى عينة من ط���الب �لثانوية يف مدين���ة �أبه���ا يف �ل�سعودية". هدفت 
�لدر��س���ة �إىل �إب���ر�ز �أثر حفظ �لق���ر�آن �لكرمي يف حتقي���ق �ل�سحة �لنف�سي���ة، وخف�ض �لتوتر 
و�ل�سط���ر�ب، و��ستح���د�ث �أ�ساليب لها �أثر فّع���ال يف �لوقاية من �لأزم���ات �لنف�سية. و�أو�ست 
�لدر��سة بتفادي زيادة �نت�سار �لقلق و�لتوتر �لنف�سي، و�لعمل على �لوقاية منها؛ باإن�ساء مر�كز 

للبحوث و�لدر��سات �لنف�سية لذلك �لغر�ض، وتكثيف �ساعات �لقر�آن �لكرمي يف �ملد�ر�ض.

التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:
�تفق���ت �لدر��سات: �لأوىل، و�لر�بعة، و�خلام�س���ة على جزء "�حلفظ "، وهو من �أهد�ف 
�لبح���ث، وعالقته بالتح�سيل �لدر��سي، �إ�ساف���ة �إىل �أثر �حلفظ على م�ستوى �لقلق بالدر��سة 
�خلام�سة؛ بينما تناولت �لدر��سة �لثانية �أ�سلوًبا من �أ�ساليب �لقر�آن �لكرمي وعالقته بال�سلوك 

�لوجد�ين، وُيعدُّ ذلك جزًء� من �أنو�ع �مل�سكالت �ل�سلوكية، وهو ما يتعّلق باجلانب �لنف�سي.

وميك���ن �لقول باأن ه���ذ� �لبحث يتفق مع �لدر��سات �ل�سابق���ة يف تقرير �أهمية �أثر �لقر�آن 
�لكرمي يف حتقيق بع�ض �لأهد�ف �لعامة �ملتعلقة بحياة �لأفر�د و�ملجتمعات.

ويختل���ف هذ� �لبح���ث يف ّكونه ُيرّك���ز على �إبر�ز �أث���ر �لقر�آن �لكرمي م���ن ناحيه تالوته، 
وحفظ���ه، وتدب���ره يف معاجلة �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة: )نف�سية، وقولية، وفعلي���ة( لدى �لطالب، 

وتفعيل �أدو�ر موؤ�س�سات �لتن�سئة �لجتماعية ) �ملدر�سة( يف ذلك.

م�سطلحات البحث: 
)�لأث���ر(: �لتعريف �للغوي: )�أثر(: لغة، قال �ب���ن فار�ض )مادة: �أثر(: " �لهمزة، و�لثاء، 
و�لر�ء له ثالثة �أ�سول: تقدمي �ل�سيء، وذكر �ل�سيء، ور�سم �ل�سيء �لباقي ...". و�لأثر: "بقية 
ما ُيرى من كل �سيء، وما ل ُيرى بعد �أن تبقى فيه ُعلقة"، ونقل �بن فار�ض عن �خلليل )مادة: 
�أثر(، "و�لأث���ر: �ل�ستقفاء و�لتباع")1(، وذكر �لفروز�آبادي م���ادة )�لأثر(: "و�ئترثه وتاأثرُه: 

تبع �أثره، و�أثر فيه تاأثًر�: ترك فيه �أثًر�")2(.

معجم مقايي�ض �للغة، )57(.  )1(
�لقامو�ض �ملحيط ، )436(.  )2(
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- التعري��ف ال�سطالح��ي: ذكر �جلرج���اين؛ مادة )�لأثر( باأن لها ثالث���ة معاٍن: "�لأول، 
مبعنى �لنتيجة، وهو �حلا�سل من �ل�سيء، و�لثاين مبعنى �لعالمة، و�لثالث مبعنى �جلزء")1(. 
و�أورد �لر�غ���ب �لأ�سفهاين يف �ملف���رد�ت يف )مادة: �أثر(: "�أثر �ل�س���يء: ح�سول ما يدّل على 
وج���وده، ... و�أثرت �لبعر: جعلت على ُخّفه �أثرة: �أي عالمة توؤثر يف �لأر�ض؛ لي�ستدّل بها على 

�أثره")2(.

)م�سكلة(: قال �بن فار�ض مادة )�ل�سكل(: "�ل�سني، و�لكاف، و�لالم؛ معظم بابه �ملماثلة، 
تق���ول: ه���ذ� �سكل هذ�: �أي مثل���ه، ومن ذلك ُيقال: �أمر ُم�سكل، كما ُيق���ال: �أمر ُم�سبه: �أي هذ� 
�ساب���ه ه���ذ�، وهذ� دخل يف �سكل ه���ذ� ...". وقال ".... �إ�سكال هذ� �لأم���ر، وهو �لتبا�سه")3(. 
وذك���ر �لفروز�آبادي: "�ل�سكل: �ل�سب���ه، و�ملثل، ويك�سر، وما يو�فق���ك وي�سلح لك. تقول: هذ� 
م���ن هو�ي ومن �سكلي، وو�ح���د �لأ�سكال: لالأمور �ملختلفة �ملُ�سكلة، و�س���ورة �ل�سيء �ملح�سو�سة 
و�ملتوهمة")4(. وذكر �لزخم�سري )مادة: �ل�سكل(: "هذ� �سكله: �أي مثله، وقَّلت �أ�سكاله، وهذه 
�لأ�سي���اء �أ�سكال و�سكول، وهذ� م���ن �سكل ذ�ك: من جن�سه .... ومن���ه: �أ�سكل �لأمر كما يقال: 

�أ�سبه وت�سابه")5(.

)�سل�ك(: قال �بن فار�ض )مادة: �سلك(: "�ل�سني، و�لالم، و�لكاف: �أ�سل يدّل على نفوذ 
�س���يء يف �سيء، ُيق���ال: �سلك �لطريق �أ�سلكه، و�سلكت �ل�سيء يف �ل�س���يء: �أنفذته ..")6(. وذكر 
�لفروز�آب���ادي )م���ادة: �سل���ك(: "و�سلك يده يف �جلي���ب، و�أ�سلكها: �أدخلها في���ه ....و�ل�سُّلكى 
بال�سم .. �لأمر �مل�ستقيم".)7(، وقال �لزخم�سري )مادة: �سلك(: " طريق م�سلوك، وما �سلك 

طريق �أقوم منه.. ونظم �لدر يف �ل�سلك ويف �ل�سلوك")8(.

�لتعريفات، )23(.  )1(
�ملفرد�ت، )9(.  )2(

معجم مقايي�ض �للغة، )533(.  )3(
�لقامو�ض �ملحيط ، ) 1317(.  )4(

�أ�سا�ض �لبالغة، )335(.  )5(
معجم مقايي�ض �للغة، )490(.  )6(

�لقامو�ض �ملحيط، )1218(.  )7(
�أ�سا�ض �لبالغة، )305(.  )8(
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التعري��ف ال�سطالحي: قال �لر�غب �لأ�سفه���اين يف �ملفرد�ت )مادة: �سلك(: "�ل�سلوك 
�لنف���اذ يف �لطري���ق، ُيقال: "�سلك���ت �لطريق و�سلكت ك���ذ� يف طريقه")1(، وذك���ر �أحمد �أوزي 
�أن �ل�سل���وك: "رّد فع���ل �لفرد يف وحدة زمني���ة قيا�سية، يف و�سط معني، ملث���ر �أو جمموعة من 

�ملثر�ت")2(.

وُيق�س��د بال�سل���ك الإن�ساين: "جمموعة من �لعاد�ت �لت���ي يتعّلمها �لفرد ويكت�سبها �أثناء 
، وقوى �ل�ستثارة  مر�ح���ل منوه �ملختلف���ة، وتتحّكم يف تكوينها قو�نني �لدماغ، وهي ق���وى �لكفِّ
�للت���ان ُتث���ّر�ن جمموع���ة �ل�ستجابات �ل�سرطي���ة، وُيرجعون ذل���ك �إىل �لعو�م���ل �لبيئية �لتي 

يتعرَّ�ض لها �لفرد")3(.

وميك���ن �أن ُتق�ّس���م تلك �ل�سلوكي���ات �إىل ق�سمني: �سلوكي���ات �إيجابي���ة، و�سلوكيات �سلبية، 
و�ل�سلوك �لإيجابي دليل على وجود قيمة لدى �لفرد؛ تدفع لفعل �خلر من خالل تكر�ر �لفعل 

يف مو�قف خمتلفة)4(.

وُيع���ّرف �لباحث �مل�سكل���ة �ل�سلوكية باأنها: "�أي ممار�سة �سلبي���ة هد�مة، ُتهّدد �أمن �لفرد 
و�جلماعة، وتوؤذي وتف�سد".

�ملفرد�ت، )239(.  )1(
�ملعجم �لرتبوي، )165(.  )2(

دليل �ملر�سد �لطالبي يف مدر��ض �لتعليم �لعام، )38(.  )3(
�لقيم �لإ�سالمية يف �ملنظومة �لرتبوية، )92(.  )4(
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الفصل األول
المبحث األول

اأثر القراآن الكرمي فيما يتعّلق باملتاأثر به

ثِلِه  �لقر�آن �لكرمي كالم ُمعج���ز؛ َعجز �لب�سر �أن ياأتو� مبثله، قال تعاىل: )َفلَياأُتوْ� ِبَحِديثمِّ
�إِن َكاُنوْ� �سِدِقنَي()1(. ومن �إعجاز �لقر�آن �لكرمي مدى تاأثره يف �مل�ستمع - �أيًّا كان- �سو�ء من 

�لإن�ض �أو �جلن، م�سلًما كان �أو كافًر�.

اأوًل: تاأثر امل�سلم بالقراآن الكرمي:
وذلك مثل ما وقع ل�سفوة �لب�سرية �لنبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص حينما كان ي�ستمع �إىل تالوة �لقر�آن 
�لك���رمي، فعن عبد�هلل بن م�سع���ود، قال: قال يل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: )�قر�أ عل���يَّ �لقر�آن(. قال: 
فقل���ت: يا ر�س���ول �هلل، �أقر�أ علي���ك وعليك �أُنزل. ق���ال: )�إين �أ�سته���ي �أن �أ�سمعه من غري(، 
فق���ر�أت �لن�س���اء حتى �إذ� بلغ���ت: )َفَكْيَف �إَِذ� ِجْئَنا ِم���ن ُكلِّ �أمٍَّة ِب�َسِهيٍد َوِجْئَنا ِب���َك َعَلى َه�وؤُلء 
�َسِهيًد�(؛ رفعت ر�أ�سي - �أو غمزين رجل �إىل جنبي - فرفعت ر�أ�سي فر�أيت دموعه ت�سيل")2(. 
قال �بن حجر: "و�لذي يظهر �أنه بكى رحمة لأمته؛ لأنه علم �أنه لبد �أن ي�سهد عليهم بعملهم، 

وعملهم قد ل يكون م�ستقيًما، فقد يف�سي �إىل تعذيبهم")3(.

ثانًيا: تاأثر الكافر بالقراآن الكرمي:
��ستماعه���م  يك���ون  فق���د  �مل�سلم���ني،  غ���ر  �إىل  م���ا ميت���د  �لك���رمي  �لق���ر�آن  �أث���ر  م���ن 
�لقر�آني���ة  بالآي���ات  �لتاأث���ر  ب���اب  م���ن  �لإ�س���الم؛  يف  لدخوله���م  �سبًب���ا  �لك���رمي  للق���ر�آن 
َكَل���َم  َي�سَم���َع  َحتَّ���ى  ِج���رُه  َفاأَ ��سَتَج���اَرَك  �ملُ�سِرِك���نَي  ���َن  مِّ �أََح���د  )َو�إِن  تع���اىل:  ق���ال   �ملتل���وة، 

�سورة �لطور، �لآية )34(.  )1(
�أخرجه م�سلم، كتاب �سالة �مل�سافرين وق�سرها، رقم ) 800(.  )2(

فتح �لبارئ، ) 99/9(.  )3(
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()1(. ق���ال �أب���و حي���ان: " فكن جُمًر� له حتى ي�سم���ع كالم �هلل ويتدبره.... وملا كان �لقر�آن  �هللَِّ
�لك���رمي �أعظ���م �ملعجز�ت عّلق �ل�سماع ب���ه، وذكر �ل�سماع؛ لأنه �لطري���ق �إىل �لفهم، وقد ُير�د 

بال�سماع �لفهم، ومن خالل �ل�ستماع يحدث �لتاأثر و�لفهم ملا فيه من �أحكام و�سر�ئع")2(.
ق���ال �لقرطبي: "��ستجارك: �أي �س���األ جو�رك: �أي �أمانك وذمام���ك، فاأعطه �إياه لي�سمع 
�لق���ر�آن: �أي يفه���م �أحكام���ه، و�أو�م���ره، ونو�هيه؛ ف���اإن قبل �أم���ًر� فح�سن، و�إن �أب���ى فرّده �إىل 

ماأمنه")3(. ويف ��ستماع �ملُ�ستجر غر �مل�سلم �إىل �لقر�آن �لكرمي �إقامة �حُلجة عليه.
ذك���ر �بن كثر: "��ستجارك،: �أي ��ستاأمن���ك، فاأجبه �إىل طلبته حتى ي�سمع كالم �هلل: �أي 

�لقر�آن، تقروؤه عليه، وتذكر له �سيًئا من �أمر �لدين تقيم عليه حجة �هلل.....")4(.
ولري���ب �أن يف ذل���ك �لتوجيه �لرباين لعر�ض �لقر�آن �لكرمي عل���ى �مل�ستجر �لكافر دللة 
على �سرورة �حلر�ض من �مل�سلمني على دعوة �لكافرين لالإ�سالم، و��ستغالل �ملو�قف �ملنا�سبة 
لذل���ك؛ قال �ب���ن عا�سور: "ومل���ا كانت �إقام���ة �مل�سرك �مل�ستج���ر عند �لنب���ي - عليه �ل�سالة 
و�ل�سالم- ل تخلو من عر�ض �لإ�سالم عليه و�إ�سماعه �لقر�آن، �سو�ء كانت ��ستجارته لذلك �أم 
لغر����ض �آخر، مل���ا هو معروف من �ساأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص من �حلر�ض عل���ى هدى �لنا�ض؛ جعل �سماع 

هذ� �مل�ستجر �لقر�آن غاية لإقامته �لوقتية عند ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص")5(.

و�إن م���ن �إعجاز �لقر�آن �لكرمي ظهور �لتاأثر من �لكافري���ن ب�سماعه، وح�سول �ملوؤ�سر�ت 
ىَل �لرَّ�ُسوِل َتَرى �أَعُيَنُهم َتِفي�ُض ِمَن لدَّمِع مِمَّا َعَرُفوْ�  لذلك، قال تعاىل: )َو�إَِذ� �َسِمُعوْ� َما�أُنِزَل �إِ

.)6() ِمَن �حَلقِّ

ق���ال �ب���ن عطية: "ولقد يوجد في�ض �لدموع غالًبا فيه���م و�إن مل يوؤمنو�، وقال: "فا�ست" 
�أعينه���م بالدم���ع من خ�سي���ة �هلل، ورّقت قلوبه���م")7(. ويف �لآية دللة عل���ى �أن فطرة �لإن�سان 

�سورة �لتوبة، من �لآية )6(.  )1(
�لبحر �ملحيط ، ) 375-374/5(.  )2(
�جلامع لأحكام �لقر�آن، )75/8(.  )3(

تف�سر �لقر�آن �لعظيم، )100/4(.  )4(
�لتحرير و�لتنوير، )119-118/10(.  )5(

�سورة �ملائدة، من �لآية 83.  )6(

�ملحرر �لوجيز، )227/2(.  )7(
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- �س���و�ء كان م�سلًم���ا �أو غ���ر م�سلم- تق���وده �إىل معرفة �حلق، وعالمة ذل���ك �لتاأثر �حلا�سل 
بالنف����ض. ذك���ر �لقا�سمي: "تفي�ض: �أي: تن�سب من �لدم���ع �حلا�سل من �جتماع حر�رة �حلب 
و�خلوف، مع برد �ليقني مما عرفو� من �حلق: �أي من كتابهم، فوجدوه �أكمل منه و�أف�سل")1(، 
ويذك���ر �جلرجاين عن تاأثر �لكفار بالقر�آن �لكرمي عندم���ا ��ستمعوه باأنه: "كان ل�سيء ر�عهم 
من مو�قع حركاته، ومن ترتيب بينهما وبني �سكناته، �أو �لفو��سل يف �أو�خر �آياته، من �أين تليق 

هذه �ل�سفة وهذ� �لت�سبه بذلك")2(.

ثالًثا: تاأثر اجلن ب�سماع القراآن الكرمي:
مل يقت�س���ر تاأثر �لقر�آن �لكرمي بالإن�ض - موؤمنهم وكافرهم- بل تعّدى ذلك �لتاأثر �إىل 
َن �جِلنِّ َفَقاُلوْ� �إِنَّا �َسِمعَنا ُقرَء�ًنا َعَجبا)3(.  �جلن، قال تعاىل: )ُقل �أُوِحَي �إيَِلَّ �أَنَُّه ��سَتَمَع َنَفر مِّ

ق���ال �بن عطية: "هو خطاب منهم لقومهم �لذين وّل���و� �إليهم منذرين، و"قر�آًنا عجًبا"، 
معن���اه: ذ� عجب؛ لأن �لعجب م�سدر يقع من �سماع �لقر�آن؛ لر�عته، وف�ساحته، وم�سمناته، 

ولي�ض نف�ض �لقر�آن هو �لعجب")4(.

ويف لف���ظ "عجًبا" دللة عل���ى مدى تاأّثر �جلن ب�سماع �لقر�آن، و�ملبالغة يف ذلك. ذكر �أبو 
�ل�سع���ود: "عجًبا" بديًعا مباينا لكالم �لنا�ض يف ح�سن �لنظم ودقة �ملعنى، وهو م�سدر و�سف 
ب���ه للمبالغة، "يهدي �إىل �لر�سد": �إىل �حل���ق و�ل�سو�ب")5(. ويف �لآية دللة على �إميان �جلّن 

بالقر�آن �لكرمي بعد ت�سريحهم بالإعجاب به، و�لتاأثر بف�ساحته وبالغته.

حما�سن �لتنزيل، )227/4(.  )1(
�إعجاز �لقر�آن، )297(.  )2(
�سورة �جلن، �لآية )1(.  )3(

�ملحرر �لوجيز، )379/5(.  )4(
�إر�ساد �لعقل �ل�سليم، )42/9(.  )5(
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الفصل األول
المبحث الثاني

 الأثر العام للقراآن الكرمي يف حياة النا�ص 

�لق���ر�آن �لكرمي كالم �هلل – �سبحانه- �ملعجز، وم���ن مظاهر �إعجاز �لقر�آن �لكرمي تنّوع 
�آث���اره وتعّددها يف �لنف�ض �لب�سرية، وقد ت�سّمنت �لآيات �لقر�آنية و�لأحاديث �لنبوية جملة من 

�لآثار �لناجتة من هذ� �لكتاب �لعظيم، ومن ذلك:

1� ثبوت �خلّرّية لأهل �لقر�آن �لعاملني به �لعاملني به، قال تعاىل: )ُكنُتم َخَر �أُمٍَّة �أُخِرَجت 
ِللنَّا�ِض َتاأُمُروَن ِبامَلعُروِف َوَتنَهوَن َعِن �ملُنَكِر َوُتوؤِمُنوَن ِباهللَِّ ()1(. 

وق���د ثب���ت يف �ل�سحيح من حديث �أبي هريرة قال: ق���ال: ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: ) خركم من 
تعّل���م �لقر�آن وعّلمه()2(. فالت�ساف باخلرية مرتبط بالقر�آن، قال �بن بّطال: " لأنه ملا كان 
م���ن تعّلم �لق���ر�آن �أو عّلمه �أف�سل �لنا�ض وخرهم؛ دّل ذلك على م���ا قلناه؛ لأنه �إمنا وجبت له 
�خلّرية و�لف�سل من �أجل �لقر�آن، وكان له ف�سل �لتعليم جارًيا ماد�م كل من عّلمه تالًيا")3(. 
ب���ل �إن يف �حلديث دللة عل���ى �أن قر�ءة �لقر�آن �أف�سل �لأعم���ال، ويرتبط باأف�سل �لنا�ض، قال 
�لعيني: "ويف �حلديث دللة على �أن قر�ءة �لقر�آن �أف�سل �أعمال �لر كلها")4(، كما �أن حت�سيل 
هذه �خلرية بالقر�آن لرتباطه �ملتعدي لنفع �مل�سلمني بتعليم �لقر�آن، وذلك من �لدعوة هلل – 
�سبحان���ه- بتعليم كتابه، قال �بن حجر: "ول �سك �أن �جلام���ع بني تعّلم �لقر�آن وتعليمه مكمل 

لنف�سه ولغره، جامع بني �لنفع �لقا�سر و�لنفع �ملتعدي؛ ولهذ� كان �أف�سل")5(. 

�سورة �آل عمر�ن، من �لآية 110.  )1(
�أخرجه �لبخاري، كتاب ف�سائل �لقر�آن، باب خركم من تعّلم �لقر�آن وعلمه، )4739(.  )2(

�سرح �بن بطال ل�سحيح �لبخاري، )265/10(.  )3(
عمدة �لقارئ، )42/20(.  )4(

فتح �لبارئ، )76/9(.  )5(
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ومما �سبق ميكن اإجمال حت�سيل اخلريية بالقراآن فيما يلي:
�أن قر�ءة �لقر�آن �أف�سل �لأعمال، و�مل�سلم �ملرتبط بذلك من �أف�سل �لنا�ض وخرهم.

�أن حت�سيل �خلّرية على �لنا�ض؛ �إمنا وجب من �أجل �لقر�آن و�سريان تعليمه.
ية بالق���ر�آن، �إمنا ح�سل باجلمع بني �لعلم بالق���ر�آن وتعّلمه، و�لدعوة  �أن حت�سي���ل �خلرِّ

�إىل تعليمه للغر.

2- �أن �لق���ر�آن �لكرمي ُحّجة لالإن�سان عند ربه، وبق���در �رتباط �لإن�سان بالقر�آن �لكرمي: 
قر�ءة، وحفًظا، وعلًما، وعماًل، وتدبًر�؛ فاإن يف ذلك ثمرة عظيمة تنفع �لإن�سان �مل�سلم يوم ل 
ينفع مال ول بنون، بالأجر �لعظيم، ودخول �جلنة، و�لنجاة من �لنار؛ عن �أبي مالك �لأ�سعري 
ق���ال ق���ال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص "�لطه���ور �سطر �لإمي���ان، و�حلمد هلل متالأ �ملي���ز�ن، و�سبحان �هلل 
و�حلمد هلل متالآن �أو متالأ ما بني �ل�سماو�ت و�لأر�ض، و�ل�سالة نور و�ل�سدقة برهان و�ل�سر 
�سي���اء، و�لقر�آن حجة لك �أو علي���ك، كل �لنا�ض يغدو فبائع نف�سه فمعتقها �أو موبقها")1( ، قال 
�لن���ووي: "�لقر�آن ُحّجة ل���ك �أو عليك، فمعناه ظاهر: �أي تنتفع به �إن تلوته وعملت به؛ و�إل فهو 

ُحّجة عليك")2(.

3- �أن �لق���ر�آن �لك���رمي �سفيع لالإن�س���ان: فالقر�آن �لكرمي ي�سهد للم�سل���م يوم �لقيامة مبا 
كان من���ه يف �لدنيا من �رتباط و�سلة، وياأتي �لث���و�ب و�لأجر كاأنهما غمامتان، فعن �أبي �أُمامة 
�لباهل���ي ق���ال: �سمعت ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "�قروؤو� �لق���ر�آن فاإنه ياأتي ي���وم �لقيامة �سافًعا 
لأ�سحابه")3(. قال �حلارث �ملحا�سبي: " �سفيع يف �لقيامة ملن تقرَّب �إىل �هلل برعايته، وحفظ 

حدوده، و�سر هلل – جل وعال- على �أحكامه")4(.

4- �ئت���الف �لقلوب عل���ى �لقر�آن �لكرمي: �أنزل �هلل – جل وع���ال- �لقر�آن �لكرمي ليكون 
م�س���دًر� للت�سريع، ومنهًجا يعت�سم ب���ه �مل�سلمون ويتم�سَّكون به، ويتفق���ون عليه، قال �لر�سول 

�أخرجه م�سلم يف كتاب �لطهارة، باب ف�سل �لو�سوء، )328(.  )1(
�سرح �سحيح م�سلم للنووي، )102/3(.  )2(

�أخرجه م�سلم، كتاب �سالح �مل�سافرين وق�سرها، باب ف�سل قر�ءة �لقر�آن و�سورة �لبقرة، )804(.  )3(
�لعقل وفهم �لقر�آن، )272(.  )4(
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ملسو هيلع هللا ىلص: "�قروؤو� �لقر�آن ما �ئتلفت عليه قلوبكم، فاإذ� �ختلفتم فقومو�")1(.
قال �لنووي: "و�لأمر بالقيام عند �لختالف يف �لقر�آن حممول عند �لعلماء على �ختالف 
ل يج���وز، �أو �خت���الف يوقع فيما ل يجوز؛ كاخت���الف يف نف�ض �لقر�آن، �أو يف معنى منه ل ي�سوغ 

، �أو �سبهة، �أو فتنة وخ�سومة، �أو �سجار، ونحو ذلك")2(. فيه، �أو �ختالف ُيوقع يف �سكٍّ

5- ح�س���ول �لرك���ة و�نتفاء �حل�س���رة: �إن �لإن�سان لف���ي �أ�سدِّ �حلاج���ة حل�سول �لركة 
و�خل���ر يف حياته، وحتّقق �ل�سع���ادة و�نتفاء �ل�سقاوة، فعن �أبي �أُمامة �لباهلي، قال ر�سول �هلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: "�قرءو� �لزهر�وين �لبقرة و�سورة �آل عمر�ن فاإنهما تاأتيان يوم �لقيامة كاأنهما غمامتان 
�أو كاأنهم���ا غيايت���ان �أو كاأنهما فرقان من طر �سو�ف حتاجان ع���ن �أ�سحابهما، �قرءو� �سورة 
�لبق���رة ف���اإن �أخذها بركة وتركها ح�س���رة ول ت�ستطيعها �لبطلة ")3(، فم���ن �آثار �ملد�ومة على 
ق���ر�ءة �سورتي �لبقرة و�آل عمر�ن �أنهما تد�فعان �جلحيم و�لزبانية عن �أ�سحابهما، ويف ذلك 
�ملبالغ���ة يف �ل�سفاعة لهم، �إ�ساف���ة �إىل ح�سول �لركة و�ملنفعة �لعظيم���ة، وزو�ل �لند�مة يوم 

�لقيامة، و�نتفاء �أثر �ل�سَّحرة")4(.

6- نف���ور �ل�سيط���ان: وه���ذ� �لأمر ج���دُّ عظيم؛ وذلك مل���ا لل�سيطان من �أث���ر يف �لو�سو�سة 
و�لإغ���و�ء للم�سل���م، فمتى م���ا د�وم �مل�سلم على قر�ءة �سورة �لبقرة، وعل���م معانيها، وعمل مبا 
فيه���ا: تدبًر�، وتطبيًقا؛ نتج عن ذلك هروب �ل�سيط���ان وخروجه من �ملنزل، فعن �أبي هريرة: 
" ع���ن �أب���ي هريرة �أن ر�سول �هلل r قال: "ل جتعلو� بيوتكم مقابر �إن �ل�سيطان ينفر من �لبيت 
�ل���ذي تقر�أ في���ه �سورة �لبقرة")5( ، قال علي �لقاري: "ينِف���ر" بك�سر �لفاء: �أي يخرج وي�سرد، 
و�ملعنى يياأ�ض من �إغو�ء �أهله بركة هذه �ل�سورة، �أو ملا يرى من جّدهم يف �لدين، و�جتهادهم 

�أخرج���ه م�سلم يف كتاب �لعلم، باب �لنه���ي عن �تباع مت�سابه �لقر�آن و�لتحذير من متبعيه، و�لنهي عن �لختالف   )1(
يف �لقر�آن، )4820(.

�سرح �سحيح م�سلم للنووي، )218/16(.  )2(
�أخرجه م�سلم، كتاب �سالح �مل�سافرين وق�سرها، باب ف�سل قر�ءة �لقر�آن و�سورة �لبقرة، )804(.  )3(

ف�سائل �لقر�آن للم�ستغفري، )17(.  )4(
�أخرج���ه م�سل���م، كتاب �س���الة �مل�سافرين وق�سرها، ب���اب ��ستحباب �سالة �لنافلة يف بيت���ه وجو�زها يف �مل�سجد،   )5(

.)1300(
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يف طلب �ليقني")1( . 

7- �لع�سم���ة من فتنة �لدجال: ول ريب �أن فتنة �لّدجال فتنة عظيمة �أُمرنا بالتعّوذ منها 
يف �لدعاء باأدبار �ل�سالة؛ ملا لها من خطر على �لإن�سان يف معتقده وحياته، فعن �أبي �لدرد�ء 
�أن �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "من حف���ظ ع�سر �آيات من �أول �سورة �لكهف ع�سم من �لدجال")2(. قال 
�لنووي: "قيل �سبب ذلك: ما يف �أولها من �لعجائب و�لآيات، فمن تدّبرها؛ مل يفتنت بالدجال، 

وكذ� يف �آخرها")3(.

8- ِرفع���ة �ملنزلة يوم �لقيامة: �إن م���ن �أعظم �آثار �لقر�آن �لكرمي على �لعبد �مل�سلم؛ رفعة 
درجت���ه ي���وم �لقيام���ة؛ فاجلنة درجات يرتق���ي فيها �مل�سلم ح�س���ب كرثة عمله، و�س���دق نّيته، 
وُمد�ومت���ه عل���ى �لعمل �ل�سالح، عن عبد �هلل بن عمرو عن �لنبي r قال يقال ل�ساحب �لقر�آن 
�قر�أ و�رتق ورتل كما كنت ترتل يف �لدنيا فاإن منزلتك عند �آخر �آية تقر�أ بها")4(. قال �لعيني: 
"قول���ه: )و�رتق(: �أمر من �رتقى يرتق���ي، ومعناه: ��سعد �إىل منزلك درجة درجة، فاإن منزله 

بح�سب قر�ءته من �لآيات، وهو معنى قوله: " فاإن منزلك عند �آخر �آية تقروؤها")5(.

مرقاة �مل�سابيح �سرح م�سكاة �مل�سابيح، )16/5(.  )1(
�أخرجه م�سلم، كتاب �سالة �مل�سافرين وق�سرها، باب ف�سل �سورة �لكهف و�آيه �لكر�سي، )809(  )2(

�سرح �سحيح م�سلم للنووي، )93/6(.  )3(
�أخرجه �لرتمذي، كتاب ف�سائل �لقر�آن باب ماجاء فيمن قر�أ حرفًا من �لقر�آن ماله من �لأجر، 163، وقال: هذ�   )4(

حديث ح�سن �سحيح
�سرح �سنن �أبي د�ود، للعيني، )381/5(.  )5(
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الفصل األول
 المبحث الثالث

الأثر اخلا�ص للقراآن الكرمي يف حياة النا�ص

�سب���ق �حلديث يف �ملبحث �لأول من هذ� �لف�سل ع���ن �أنو�ع �ملتاأثرين بالقر�آن �لكرمي من 
�لإن����ض و�جل���ن، و�لأثر �لعام للقر�آن �لكرمي على �لإن�سان، ويف هذ� �ملبحث �سيتم عر�ض �لآثار 

�خلا�سة �لناجتة عن �لرتباط بالقر�آن �لكرمي: قر�ءة، وحفًظا، ورقية، وتدبًر�، وفهًما.

اأوًل: اأثر قراءة القراآن الكرمي على الإن�سان:
ا �ملُوؤِمُنوَن �لَِّذي���َن �إَِذ� ُذِكَر �هللَُّ  للق���ر�آن �لكرمي �أثر كب���ر يف م�ستمعيه، قال تع���اىل: )�إِمنََّ
ِهم َيَتَوكَُّلوَن()1(. قال �بن عا�سور:  َوِجَلت ُقُلوُبُهم َو�إَِذ� ُتِلَيت َعَليِهم َء�َياُتُه َز�َدتُهم �إِمَينا َوَعَلى َربِّ
"وكيفي���ة تاأث���ر تالوة �لآيات يف زيادة �لإميان، �أن دقائق �لإعجاز �لتي حتتوي عليها �آيات 
�لقر�آن تزيد كل �آية تنزل منها، �أو يتكّرر على �إ�سماع �سامعيها يقيًنا باأنها من عند �هلل؛ فتزيده 
��ستدلًل على ما يف نف�سه؛ وذلك يقوي �لإميان حتى ي�سل �إىل مرتبة تقّرب من �ل�سرورة على 
نح���و ما يح�سل يف تو�تر �خلر من �ليقني ب�س���دق �ملخرين، ويح�سل مع تلك �لزيادة زيادة 
يف �لإقبال عليها ب�سر��سر �لقلوب، ثم �لعمل فيما تت�سّمنه من �أمر �أو نهي؛ حتى يح�سل كمال 
�لتق���وى". وقال: "... و�أ�سن���د �لوجل �إىل �لقلوب؛ لأن �لقلب يكرث �إطالقه يف كالم �لعرب على 

�إح�سا�ض �لإن�سان وقر�رة �إدر�كه")2(. 

وي���زد�د ذلك �لتاأثر عندما تكون �لق���ر�ءة بالليل؛ ملا فيه �جتماع �حلو��ض، وقوة �لرتكيز 
�َس���دُّ َوط ا َو�أَقَوُم  �لقلب���ي و�لعقلي لالنتفاع بالق���ر�آن �لكرمي؛ قال تع���اىل: )�إِنَّ َنا�ِسَئَة �لَّيِل ِهَي �أَ

�سورة �لأنفال، �لآية )2(.  )1(
حجة �لقر�ء�ت، )730(.  )2(
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ِقياًل()1(. قال �بن زجنلة: "�أر�د – و�هلل �أعلم – �أن �لقر�ءة يف �لليل ُيو�طئ فيها قلب �ملُ�سلي 
ل�سان���ه و�سمعه عل���ى �لتفه���م، و�لأد�ء، و�ل�ستماع؛ �أكرث مم���ا يتو�طاأ عليه بالنه���ار؛ لأن �لليل 

تنقطع فيه �لأ�سغال، وتهد�أ فيه �لأ�سو�ت و�حلركات")2(. 

ويف توجي���ه ق���ر�ءة �أبي عمرو و�بن عامر يذكر �بن خالويه: "ق���ر�أ �بن عمرو، و�بن عامر 
"ِوطاء" بك�سر �لو�و على ِفعال؛ جعاله م�سدًر� لو�طاأ يو�طئ مو�طاأة ووطاء، ومعناه: يو�طئ 
�ل�سمع و�لقلب؛ لأن �ل�سالة بالليل �أ�سّد على �ملوؤمن من �سالة �لنهار، وما يغ�ساه من �لنعا�ض؛ 

فهو �أقوم قيال")3(. 

كم���ا �أن من �أعظم قر�ءة �لقر�آن و�لعمل به؛ �أنه ي�سفي �لقلب و�لعقل من �جلهل، ويقيهما 
ُل ِم���َن �لُقرَء�ِن َم���ا ُهَو �ِسَف���اء َوَرحَمة  م���ن �ل�سالل���ة و�لنح���ر�ف و�لغي؛ ق���ال تعاىل: )َوُنَن���زِّ

لُموؤِمِننَي)4(. لِّ

وذكر �لقا�سمي: ".. وُننّزل عليك من �لقر�آن ما ُي�ست�سفى به من �جلهل و�ل�سالل، ورحمة 
ببيان �حلقائق، و�إقامة �لر�هني للموؤمنني به دون �لكافرين؛ لأن �ملوؤمنني يعملون مبا فيه من 

فر�ئ�ض �هلل و�سر�ئعه..")5(.

ثانًيا: اأثر حفظ القراآن الكرمي على الإن�سان:
�إذ� كان �أثر قر�ءة �لقر�آن �لكرمي ظاهًر� يف حياة �مل�سلم، فكيف مبن حوى �لقر�آن �لكرمي 
يف �س���دره: حفًظ���ا، وعلًم���ا، وتدبًر�، فقد ق���رن �هلل �إجالله وتعظيمه بحام���ل �لقر�آن �لكرمي، 
�لع���امل به، و�لعامل به، فعن �أب���ي مو�سى �لأ�سعري، قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: " �إن من �إجالل 
�هلل: �إك���ر�م ذي �ل�سَّيَب���ة �مل�سل���م، وحامل �لقر�آن غر �لغ���ايل فيه و�جلايف عن���ه، و�إْكر�م ذي 

�ل�سلطان �ملق�سط")6(.

�سورة �ملزمل، �لآية )6(.  )1(

حجة �لقر�ء�ت، )730(.  )2(
�إعر�ب �لقر�ء�ت �ل�سبع وعللها، )405/2(.  )3(

�سورة �لإ�سر�ء، من �لآية )82(.  )4(
حما�سن �لتنزيل، )499/6(.  )5(

�أخرجه �أبو د�ود، كتاب �لآد�ب، باب يف تنزيل �لنا�ض منازلهم، )4843(. وح�سنه �لنووي يف "ريا�ض �ل�ساحلني"   )6(
)رقم/358(، و�بن مفلح يف "�لآد�ب �ل�سرعية" )434/1(
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ق���ال �لعظيم �آبادي �سرف �حل���ق: "�إن من �إجالل �هلل: �أي تبجيل���ه وتعظيمه... "وحامل 
�لق���ر�آن �لك���رمي": �أي و�إك���ر�م حافظه، و�سّم���اه حاماًل له؛ مل���ا يحمل مل�ساق كث���رة تزيد على 
�لأحم���ال �لثقيلة، قاله �لعزيزي. وقال "�لقارئ": �أي و�إكر�م قارئه، وحافظه، وُمف�ّسره. "غر 
�لغايل" و�لغلو: �لت�سديد وجماوزة �حلد: يعني غر �ملتجاوز �حلّد يف �لعمل به، وتتبع ما خفي 

منه و��ستبه عليه من معانيه..")1(. 

ب���ل �إن �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص و�سف قلب حافظ �لقر�آن بالق�س���ر �لعامر �مل�سيء �لبارع، عن �بن 
عبا�ض قال قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : " �إن �لذي لي�ض يف جوفه �سيء من �لقر�آن كالبيت �خلرب")2(.

ثالًثا: اأثر ال�سرتقاء بالقراآن الكرمي على الإن�سان:
�إن من �أبرز �آثار �لقر�آن �لكرمي �لتي تدّل على �إعجازه؛ �أنه ُي�سرتقى به على �مللدوغ فيتطهر 
م���ن �آثار �ل�سموم �لد�خل���ة يف ج�سده، عن �أبي �سعيد قال �نطلق نف���ر من �أ�سحاب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يف �سف���رة �سافروه���ا حتى نزلو� على حي من �أحياء �لعرب فا�ست�سافوهم فاأبو� �أن ي�سيفوهم، 
فلدغ �سيد ذلك �حلي ف�سعو� له بكل �سيء ل ينفعه �سيء. فقال بع�سهم: لو �أتيتم هوؤلء �لرهط 
�لذي���ن نزل���و� لعله �أن يكون عند بع�سهم �س���يء، فاأتوهم فقالو� يا �أيه���ا �لرهط �إن �سيدنا لدغ 
و�سعين���ا ل���ه بكل �س���يء ل ينفعه فهل عند �أح���د منكم من �سيء. فقال بع�سه���م: نعم و�هلل �إين 
لأرق���ي؛ ولك���ن و�هلل لقد ��ست�سفناكم فل���م ت�سيفونا فما �أنا بر�ق لكم حت���ى جتعلو� لنا جعال، 
ف�ساحلوهم على قطيع من �لغنم؛ فانطلق يتفل عليه ويقر�أ: "�حلمد هلل رب �لعاملني"؛ فكاأمنا 
ن�س���ط م���ن عقال، فانطلق مي�سي وما ب���ه قلبة. قال: فاأوفوهم جعلهم �ل���ذي �ساحلوهم عليه. 
فق���ال بع�سهم: �ق�سمو�. فقال �لذي رقى: ل تفعل���و� حتى ناأتي �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فنذكر له �لذي كان 
فننظر ما ياأمرنا، فقدمو� على ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فذكرو� له. فقال: ) وما يدريك �أنها رقية( ثم 
ق���ال: قد �أ�سبتم �ق�سمو� و��سربو� يل معكم �سهما. ف�سحك ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص )3(، وكان �لر�قي 
�أي طفق يقر�أ �أبو�سعيد،  هو ر�وي �حلديث )�أبو �سعيد �خلدري(. ذكر �لعيني: "فجعل يقر�أ": 

�سرح عون �ملعبود وحا�سية �بن �لقيم، )132/13(.  )1(
�أخرجه �لرتمذي، كتاب ف�سائل �لقر�آن، باب ماجاء فيمن قر� حرفًا من �لقر�آن ماله من �لأجر، )2913(، وقال:   )2(

هذ� حديث ح�سن �سحيح.
�أخرجه �لبخاري، كتاب �لإجارة، باب ما يعطى يف �لرقية على �أحياء �لعرب بفاحتة �لكتاب، )2156(  )3(
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مل���ا ثب���ت �أنه كان �لر�قي")1(. وكانت ثمرة �لقر�ءة �أن ب���رئ �سيد �أولئك �لقوم، ويدّل هذ� على 
بركة �لقر�آن وعظيم �أثره. قال �لق�سطالين: "فجعل" �لر�قي هو �أبو �سعيد �خلدري "يقر�أ باأّم 

�لقر�آن"؛ فر�أ" �سيد �أولئك ...")2(.

رابًعا: اأثر تف�سري القراآن الكرمي وتدّبره يف الإن�سان:
�س���رب �هلل �مَلثل على عظمة �أثر هذ� �لق���ر�آن �لكرمي، وعلو مكانته، وجليل مو�عظه؛ قال 
()3(. قال  ���ن َخ�سَيِة �هللَِّ عا مِّ دِّ تع���اىل: )َلو �أَنَزلَنا ه���َذ� �لُقرَء�َن َعَلى َجَبل لََّر�أَيَت���ُه خ�ِسعا مَُّت�سَ
�لط���ري: "يق���ول جل ثناوؤه: ل���و �أنزلنا هذ� �لق���ر�آن على جبل - وهو حج���ر- لر�أيته يا حممد 
ًعا م���ن خ�سية �هلل على ق�ساوت���ه، حذًر� من �أل ُي���وؤدي حّق �هلل  خا�سًع���ا: يق���ول متذل���اًل ُمت�سدِّ
ه م�ستخف، وعنه عما فيه من  �ملفرت�ض عليه يف تعظيم �لقر�آن، وقد �أُنزل على �بن �آدم وهو بحقِّ
�لعر و�لذكر ُمعر�ض، فكاأن مل ي�سمعها، كاأن يف �أُذنيه وقًر�. "وتلك �لأمثال ن�سربها للنا�ض": 
"وه���ذه �لأ�سي���اء ن�سبهها للنا�ض، وذل���ك تعريفه - جل ثناوؤه - �إياه���م �أن �جلبال �أ�سّد تعظيًما 

"فينيبو� وينقادو� للحق")4(.  "لعلهم يتفكرون":  حلقه منهم على ق�ساوتها و�سالبتها". 

ول ُيع���ذر �لإن�سان يف ت���رك تدبره و�لتع���اظ مبو�عظه، فاجلبال �لر��سي���ات على كرها 
وعظمته���ا ل���و ُخوطبت به���ذ� �لقر�آن لتاأث���رت، فكيف بالإن�س���ان �ل�سعيف، ذك���ر �لقرطبي: " 
ح���ثَّ على تاأمل مو�عظ �لقر�آن، وبنيَّ �أنه ل ع���ذر يف ترك �لتدبر، فاإنه لو ُخوطب بهذ� �لقر�آن 
�جلب���ال مع تركي���ب �لعقل فيها؛ لنقادت ملو�عظ���ه، ولر�أيتها على �سالبته���ا ورز�نتها خا�سعة 
مت�سّدعة")5(. و�إن يف �سرب هذ� �ملثل تقرير ل�سدة تاأثر ما فيه من �ملو�عظ �لنافعة و�لزو�جر 
�لناهي���ة، �إ�ساف���ة �إىل توبيخ من مل يعتر ويتعظ . قال �أبو �ل�سع���ود: "وهذ� متثيل وتخييل لعلو 
�ساأن �لقر�آن، وقوة تاأثر ما فيه من �ملو�عظ ... �أريد به توبيخ �لإن�سان على ق�سوة قلبه، وعدم 

تخ�ّسعه عند تالوته، وِقلة تدّبره فيه ...")6(. 

عمدة �لقارئ، )263/21(.  )1(
�إر�ساد �ل�ساري، )389/8(.  )2(

�سورة �حل�سر، من �لآية )21(.  )3(
جامع �لبيان )23/ 301-300(.  )4(

�جلامع لأحكام �لقر�آن، )44/18(.  )5(
�إر�ساد �لعقل �ل�سليم، )233/8(.  )6(
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و�إن يف �إمع���ان �لنظ���ر، و�إعمال �لعقل يف �إدر�ك حقائق �لق���ر�آن �لكرمي، و�لتدبر يف �آياته 
وخملوقات���ه، و�تب���اع هد�يت���ه؛ �سمان من �لتيه و�ل�سالل���ة، وُبعد عن �حل�س���رة و�لند�مة؛ قال 
���لُّ َوَل َي�سَقى()1(، قال �لقرطبي: "فم���ن تبع هد�ي ": يعني  تع���اىل: )َفَمِن تََّب���َع ُهَد�َي َفاَل َي�سِ
�لرُّ�سل و�لُكتب، "فال ي�سّل ول ي�سقى". قال �بن عبا�ض: �سمن �هلل – تعاىل- ملن يقر�أ �لقر�آن، 
وعم���ل مبا في���ه؛ �أل ي�سّل يف �لدنيا، ول ي�سق���ى يف �لآخرة ..". ومن �أعر����ض عن ذكري: "�أي 
ديني، وتالوة كتابي، و�لعمل مبا فيه؛ " فاإن له معي�سة �سنًكا: �أي عي�ًسا �سّيًقا")2(. بل �إن فطرة 
�لإن�س���ان تقوده �إىل معرف���ة �هلل – �سبحانه – و�لهتد�ء بهديه، و�ل�س���ر على منهجه و�بتغاء 
باع ُر�سل �هلل و�لوحي  ر�سو�ن���ه، ذكر �بن عا�س���ور: "ويف هذه �لآية و�ساية �هلل �آدم وذريت���ه باتِّ

�لإلهي؛ وبذلك يعلم �أن طلب �لهدى مركوز يف �جِلبلَّة �لب�سرية")3(.

�سورة طه، من �لآية )123(.  )1(
�جلامع لأحكام �لقر�آن، )258/11(.  )2(

�لتحرير و�لتنوير، )330/16(.  )3(
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الفصل الثاني
 أثر القرآن الكريم يف معالجة املشكالت السلوكية للطالب

�سبق �حلديث يف �لف�سل �لأول عن بع�ض �لآثار �لعامة للقر�آن �لكرمي على �لإن�سان، و�أنو�ع 
�ملتاأثري���ن به وحتديد بع�ض �لآث���ار �ملبا�سرة �خلا�سة للقر�آن �لك���رمي، ويف هذ� �لف�سل �سيتم 
�حلدي���ث -باإذن �هلل- عن �أثر �لقر�آن �لك���رمي يف معاجلة بع�ض �مل�سكالت �ل�سلوكية للطالب. 
وقد �خرتت مناذج حمددة من �مل�سكالت �ل�سلوكية، �لتي غالًبا ما تنت�سر بني �لطالب، وكيف 
ميك���ن تلّم�ض �أثر �لقر�آن �لكرمي يف عالجها، وهي: �لغ�س���ب، و�لكذب، و�لعدو�ن؛ بحيث مُتّثل 
�مل�سكل���ة �لأوىل �جلانب �لنف�سي �لع�سبي عند �لط���الب؛ بينما مُتّثل �لثانية ما يتعّلق باجلانب 

�لقويل، يف حني مُتّثل �لأخرة �جلانبني �لقويل و�لفعلي عند �لطالب. 

عناية القراآن الكرمي بالقلب، وعالقته ب�سل�ك اجل�ارح:
 �أوىل �هلل يف كتاب���ه �لكرمي عناية فائقة بالقل���ب، �سو�ًء ما كان متعلًقا ب�سحة �ملعتقد، �أو 
م���ا كان متعلًقا بتزكية �لنف�ض، �إ�ساف���ة �إىل كون �سالح �لقلب مرتبًطا ب�سالح �جلو�رح، "وملا 
كان �سلوك �لإن�س���ان هو �ملظهر �خلارجي ملكّونات نف�سه، وكانت �أعمال �جلو�رح ثمرة لأعمال 
�لقلب؛ �سّح �أن ُيقال: �إن �سلوك �لإن�سان من حيث �ل�سحة و�ل�ّسد�د و�لر�ساد، �أو �لغي و�لف�ساد؛ 

هو �سورة �سادقة حلال قلبه من �ل�سالمة، و�ملر�ض، و�ملوت")1(.

ق���ال ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: "�أ�إن يف �جل�سد ُم�سغة �إذ� �سلحت �سلح له���ا �سائر �جل�سد، و�إذ� 
ف�سدت ف�سد لها �سائر �جل�سد؛ �إل وهي �لقلب")2(. 

ق���ال �لن���ووي: "ويف ه���ذ� �حلدي���ث �لتاأكيد عل���ى �ل�سعي يف �س���الح �لقل���ب وحمايته من 
�لف�ساد")3(.

�لقلب يف �لقر�آن، )171(.  )1(
�أخرجه �لبخاري يف كتاب �لإميان، باب من ��ستر�أ لدينه، )20/1(.  )2(

�ملنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن �حلجاج، )29-28/11(.  )3(
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ف�س���الح �لقل���ب �أ�سا�ض �سالح �جلو�رح، و�جل���و�رح هي �أدو�ت �سل���وك �لإن�سان، و�سلوك 
�لإن�س���ان متنّوع ب���ني �سلوكيات طيبة نافعة، وم�سكالت �سلوكية �سيئ���ة؛ لذ� كانت عناية �لقر�آن 
�لكرمي عظيمة بنقاء �لقلب، و�حلثِّ على �سفائه، و��ست�سعار عظمة �هلل – تعاىل- عند �سماع 
ا �ملُوؤِمُنوَن �لَِّذيَن �إَِذ� ُذِكَر �هللَُّ َوِجَلت ُقُلوُبُهم َو�إَِذ� ُتِلَيت َعَليِهم  �آياته تاأثًر� بها؛ قال تعاىل: )�إِمنََّ
ِهم َيَتَوكَُّلوَن()1(. قال �لطري: "ولك���ن �ملوؤمن هو �لذي �إذ� ُذكر  مينا َوَعَل���ى َربِّ َء�يُت���ُه َز�َدتُهم �إِ
�هلل َوج���َل قلبه، و�نقاد لأم���ره، وخ�سع لذكره؛ خوًفا منه، وفرًقا م���ن عقابه. و�إذ� ُقرئت عليه 
�آيات كتابه �سدَّق بها، و�أيقن �أنها من عند �هلل؛ فازد�د بت�سديقه بذلك �إىل ت�سديقه مما كان 
ق���د بلغه من قب���ل ذلك ت�سديًقا ..")2(، وذلك �لفزع للقلوب �إمنا ه���و �أثر لالإح�سا�ض و�ل�سعور 

بعظمة �هلل جل وعال. 

ذك���ر �أب���و حيان " .. ويحتمل قوله: �إذ� ذك���ر �هلل، �أن يذكر ��سمه ويلفظ به؛ تفزع قلوبهم 
لذك���ره ��ستعظاًم���ا له، وتهيًبا و�إج���الل")3(. وي�سيف �أبو علي �لفار�س���ي �أن �سبب �لوجل "�إمنا 
يكون عن خوف �لزيغ، و�لذهاب عن �لهدى وما ي�ستحق به �لوعيد؛ فتوجل �لقلوب لذلك")4(. 

ويرتب���ط فزع �لقلب م���ن �أثر �لقر�آن �لك���رمي بق�سعريرة �جل�سد، قال تع���اىل: )�هللَُّ َنزََّل 
�أَح�َس���َن �حَلِدي���ِث ِكتبا  َُّت�سِبها مََّث���ايِنَ َتق�َسِعرُّ ِمنُه ُجُلوُد �لَِّذيَن َيخ�َسوَن َربَُّه���م ُثمَّ َتِلنُي ُجُلوُدُهم 

.)5() َوُقُلوُبُهم �إِىَل ِذكِر �هللَِّ

 قال �لطري: "تق�سعر من �سماعه �إذ� ُتتلى عليهم جلوُد �لذين يخافون ربهم، " ثم تلني 
جلودهم وقلوبهم �إىل ذكر �هلل": يعني �إىل �لعمل مبا يف كتاب �هلل و�لت�سديق به")6(.

فاإذ� ت �لت�سديق �لقلبي، و�رتبط بالتطبيق �لعملي؛ �طماأن �لقلب وتذّوق حالوة �لإميان، 
ذك���ر �أبو علي �لفار�سي: "�أن هوؤلء قد �سكنت نفو�سهم �إىل معتقدهم ووثقو� به؛ فانتفى عنهم 

�سورة �لأنفال، �لآية )2(.  )1(
جامع �لبيان، )385/13(.  )2(

�لبحر �ملحيط ، )270/5(.  )3(
�حلجة للقر�ء �ل�سبعة، )223/1(.  )4(

�سورة �لزمر، من �لآية )23(.  )5(
جامع �لبيان، )280/21(.  )6(
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�ل�سك و�لرتياب �لذي يعر�ض ملن كان خالفهم ممن �أظهر �لإ�سالم تعوًذ� ..")1(.

وي�س���رب �هلل �مَلثل بالق���رون �لهالكة، �لتي تنّكب���ت �ل�سر�ط �مل�ستقيم ب�س���رورة �لتذّكر 
و�لعتب���ار با�ستخد�م �لعقل �ل�سلي���م و�لقلب �ل�سايف مبا يحّقق ظهور �لأث���ر، قال تعاىل: )�إِنَّ 
يِف ذِلَك َلِذكَرى مِلَن َكاَن َلُه َقلٌب �أَو �أَلَقى �ل�سَّمَع َوُهَو �َسِهيد()2(. ذكر �لطري: "�أن يف �إهالكنا 
�لق���رون �لتي �أهلكناها من قب���ل قري�ض" "لذكرى يتذّكر بها "ملن كان له قلب": يعني ملن كان 
له عقل من هذه �لأمة، فينتهي عن �لفعل �لذي كانو� يفعلونه من كفرهم بربهم؛ خوًفا من �أن 
"يقول: �أو �أ�سغى  يح���ّل بهم مثل �لذي حّل بهم من �لعذ�ب..."، �أو "�ألقى �ل�سمع وهو �سهيد". 
لإخبارن���ا �إياه عن هذه �لقرون �لت���ي �أهلكناها ب�سمعه، في�سمع �خل���ر عنهم، كيف فعلنا بهم 
وهو �سهيد " يقول: وهو متفّهم ملا يخر به عنهم، �ساهد  حيث كفرو� بربهم وع�سو� ر�سوله"، 

له بقلبه، غر غافل عنه ول �ساٍه")3(.

كم���ا قّرر �أبو �ل�سع���ود �أن من ملك قلًبا �سليًما وعقاًل و�عًيا؛ حلرّي باأن ميتثل ويظهر �لأثر 
���ا "�إن يف ذلك: �أي فيم���ا ذكر من ق�ستهم، وقيل: فيما ذكر م���ن �ل�سورة "لذكرى":  علي���ه جليًّ
لتذك���رة ووعظة " ملن كان له قلب": �أي قلب �سليم يدرك به كنه ما ي�ساهده من �لأمور ويتفّكر 
بها .. �أو �ألقى �ل�سمع: �أي �إىل ما ُيتلى عليه من �لوحي �لناطق مبا جرى عليه "وهو �سهيد": �أي 

حا�سر؛ لأن من ل يح�سر ذهنه فكاأنه غائب")4(.

وبذل���ك �لتاأثر �حلا�سل، وت���و�يل حدوثه يت�سّكل �لإميان، ويعم���ر �لقلب في�سلح، وي�سلح 
عل���ى �أثره بقية �جل�سد، ومتتثل �لأع�س���اء، وتتال�سى �مل�سكالت و�لنحر�ف���ات بكافة �سورها، 
وي�سطب���غ �لإن�سان بال�سبغة �خللقية �مللزمة. " وهكذ� يت�س���ح لنا عمق �لإلز�م �خللقي �لذي 
ُي�سّببه �لإميان؛ بل ي�سدر عنه �سدوًر� طيًبا ل تكّلف فيه؛ بل �إنه يعتر بالن�سبة لالإميان و�جًبا 
ُخلقيًّا رفيًعا؛ ولذلك فاإنه يرى �أن ثمة �أحو�ًل للقلب، و�أعماًل له تكون من لو�زم �لإميان �لثابتة، 

�حلجة للقر�ء �ل�سبعة ، )223/1(.  )1(
�سورة ق، من �لآية )37(.  )2(

جامع �لبيان، )372/21(.  )3(
�إر�ساد �لعقل �ل�سليم )134/8(.  )4(
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بحيث ت�سدر عن �لإن�سان بغر تكلف منه، ول ترّدد لديه، وذلك �إذ� كان موؤمًنا")1(. 

وم���ع ذل���ك فينبغي �لتنّبه �إىل �س���رورة �حلذر مما ُي�سعف �لتاأث���ر �لقلبي، خا�سة نزو�ت 
�ل�سيط���ان ومكائ���ده. " وحماي���ه �لقلب م���ن ف�ساد �ل�سيط���ان فر�ض عني و�ج���ب على كل عبد 
ل �إىل دفع �ل�سيطان �إل مبعرفة  ُمكّل���ف، وما ل يتو�س���ل �إىل �لو�جب �إل به فهو و�جب، ول يتو�سّ
مد�خ���ل �ل�سيطان. ومد�خل �ل�سيطان و�أبو�به �سفات �لعبد نح���و �ل�سهوة، و�لغ�سب، و�حِلّدة، 
و�لطم���ع..")2(. وتلك �ل�سف���ات �ل�سيئة ُتعدُّ باًب���ا ومدخاًل �إىل �عرت�ك �مل�س���كالت �ل�سلوكية، 
و�لولوج �إىل �سوء �ملعاملة. وُيعّلق �بن حزم على �أحد تلك �ل�سفات �ملقيتة بقوله: " فالطمع �إًذ� 
، وخلق �سوء ذميم، و�سده نز�هة �لنف�ض، وهذه �سفة فا�سلة ُمركبة من  �أ�سل لكل ُذلٍّ ولكّل همٍّ

�لنجدة، و�جلود، و�لعدل، و�لفهم؛ لأنه ر�أى قلة �لفائدة يف ��ستعمال �سدها فا�ستعملها")3(.

�أث���ر �لق���ر�آن �لك���رمي يف معاجل���ة �مل�س���كالت �ل�سلوكي���ة للط���الب: )�لغ�س���ب، و�لكذب، 
و�لعدو�ن( �أمنوذًجا:

�سب���ق �حلدي���ث عن عناي���ة �لق���ر�آن �لكرمي باإ�س���الح �لقل���ب، و�أن ذلك طري���ق لإ�سالح 
�جلو�رح، ومتى ما �سلحت �جلو�رح؛ تال�ست �مل�سكالت �ل�سلوكية و�لنحر�فات �خللقية عامة، 
و�ساأقت�س���ر فيم���ا يلي على عر�ض ث���الث م�سكالت �سلوكي���ة؛ لنت�سارها بني فئ���ة �ل�سباب من 

�لطالب، وتنوع متعلقاتها �لنف�سية، و�لقولية، و�لفعلية، وهي: �لغ�سب، و�لكذب، و�لعدو�ن. 

�لنظرية �خللقية عند �بن تيمية، )93(.  )1(
ت�سفية �لقلوب من �أدر�ن �لأوز�ر و�لذنوب، )29(.  )2(

مد�و�ة �لنفو�ض وتهذيب �لأخالق، )59(.  )3(
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الفصل الثاني
المبحث األول

اأثر القراآن الكرمي يف معاجلة م�سكلة الغ�سب

قال �لر�غب �لأ�سفهاين: "�لغ�سب ثور�ن دم �لقلب �إر�دة �لنتقام")1(. وذكر �جلرجاين: 
لل�سدر")2(.  �لت�سفي  عنه  ليح�سل  �لقلب؛  دم  غليان  عند  يح�سل  "تغر 

وق�ّسم �لعمري �لغ�سب �إىل ق�سمني: "1- �لغ�سب �ملحمود. 2- �لغ�سب �ملذموم")3(؛ بينما 
ق�ّس���م �لقرين �لغ�سب �إىل خم�سة �أق�س���ام: "1- �لغ�سب �لذي ل يكون هناك فر�سة للندم بعد 
�لت�س���ّرف �ل���ذي نتج عنه. 2- غ�سب ب�سيط. 3- غ�سب �سديد. 4- غ�سب جنوين. 5- غ�سب 
وق���ع ب�سب���ب وجود منكر �أو �س���يء خمالف للفط���رة")4(. وُيرجع �لغز�يل �أ�سباب���ه �إىل: �لزهو، 
و�لعجب، و�لفخر، و�ملزح، و�لهزل، و�لتعير، و�ملمار�ة، و�مل�سارة، و�لغدر، و�سدة �حلر�ض على 

�ملال و�جلاه")5(.
الأثر القراآين يف معاجلة م�سكلة الغ�سب:

اأ - قراءة القراآن الكرمي: 
�إن لقر�ءة �لقر�آن �لكرمي �أثًر� عظيًما يف �طمئنان �لقلب، و�سكونه من �لقلق و�ل�سطر�ب، 
وه���و �أمر جمرب؛ قال تعاىل: )�لَِّذيَن َء�َمُنوْ� َوَتطَمِئ���نُّ ُقُلوُبُهم ِبِذكِر �هللَِّ �أََل ِبِذكِر �هللَِّ َتطَمِئنُّ 
�لُقُل���وُب()6(. ق���ال �أب���و علي �لفار�س���ي: "�لطمئنان �إمن���ا يكون عن ثلج �لقل���ب و�سرح �ل�سدر 

مبعرفة �لتوحيد و�لعلم به، وما يتبع ذلك من �لدرجة �لرفيعة و�لثو�ب �جلزيل")7(. 

�ملفرد�ت، )361(، مادة غ�سب.  )1(
�لتعريفات، )209(، مادة �لغ�سب.  )2(

�لغ�سب: حقيقته، �أ�سبابه، عالجه، )27(.  )3(
ل تغ�سب، )7(.  )4(

�إحياء علوم �لدين، )207/3(.  )5(
�سورة �لرعد، �لآية 28.  )6(

�حلجة للقر�ء �ل�سبعة، )223/1(.  )7(
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ب - حفظ القراآن الكرمي يف ال�سدر: 
فاإنه بقدر ما ميتلئ �لقلب بحفظ �لقر�آن �لكرمي �أو �أغلبه، ويعيه �لإن�سان عاملًا به، متدبًر� 
ل���ه، عاملًا باأو�مره، منتهًيا عن نو�هيه؛ فاإن���ه يكون قلًبا عامًر� باحلياة و�لنور. عن �بن عبا�ض، 
قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: ) �إن �لذي لي�ض يف جوفه �سيء من �لقر�آن كالبيت �خلرب()1(. قال 
�لأح���وذي " لأن عمارة �لقل���وب: بالإميان وقر�ءة �لقر�آن، وزين���ة �لباطن بالعتقاد�ت �حلقة 

و�لتفكر يف نعماء �هلل تعاىل ...")2(. 

ج - ال�ستعاذة باهلل من ال�سيطان الرجيم: 
�سرع �هلل – �سبحانه- �ل�ستعاذة يف بد�ية قر�ءة �لقر�آن �لكرمي؛ �لتجاء و�عت�ساًما به – 
�سبحانه- من و�سو�سة �ل�سيطان، ونزو�ته، ويف ذلك دللة على ِعظم �أثرها يف طرد �ل�سيطان، 
و�إبع���اده ع���ن �إ�سغال �لقلب بالزيغ و�لنح���ر�ف؛ قال تعاىل: )َو�إِمَّا َينَزَغنَّ���َك ِمَن �ل�سَّيطِن َنزغ 
َف�سَتِع���ذ ب���ِاهللَِّ �إِنَّ���ُه �َسِمي���ٌع َعِلي���ٌم()3(. ويف حديث �سليمان ب���ن حرد قال: ��ست���بَّ رجالن عند 
�لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص ونحن عنده جلو�ض، و�أحدهما ي�س���ّب �ساحبه مغ�سًبا قد �حمرَّ وجهه، فقال �لنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: " �إين لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: �أعوذ باهلل من �ل�سيطان �لرجيم. 
فقال���و� للرج���ل: �أل ت�سمع ما يق���ول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: �إين ل�ست مبجن���ون")4(. و�لإن�سان �إن تاأثر 

بنزو�ت �ل�سيطان وخطر�ته؛ فقد يوقعه باعتد�ء�ت �أو �إيذ�ء�ت يلحقها بالآخرين)5(. 

د - معرفة تف�سري القراآن الكرمي، وتدّبر اآياته: 
�أن���زل �هلل I كتاب���ه �خلات �سرعة ومنه���اج حياة، و�أمر عباده بقر�ءت���ه، ومعرفة تف�سره، 
َيدَّبَُّروْ� َء�يِتِه َوِلَيَتَذكََّر �أُْوُلوْ�  وفه���م معانيه، وتدّبر �آياته، قال تعاىل: )ِكتٌب �أَنَزلنُه �إَِليَك ُمَرك لِّ

�لأَلبِب()6(. 

�أخرجه �لرتمذي، كتاب ف�سائل �لقر�آن، باب ما جاء فيمن قر�أ حرًفا من �لقر�آن ما له من �لأجر، )2913(، قال   )1(
هذ� حديث ح�سن �سحيح.
حتفة �لأحوذي، )61/6(.  )2(

�سورة �لأعر�ف، من �لآية )200(.  )3(
�أخرجه �لبخاري يف كتاب �لأدب، باب �حلذر من �لغ�سب، )5764(.  )4(

�لعقل وفهم �لقر�آن، )275(.  )5(
�سورة �ض، �لآية )29(.  )6(



1435

 د.عبد الكرمي بن عبد العزيز بن حمد ال�صمالناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

ق���ال �حلارث �ملحا�سبي: "فاأخر �أنه �أنزله للتذكر و�لتفكر فيه، وخ�ّض بالتفكر و�لتذكر 
�أه���ل �لعق���ول �أويل �لألب���اب")1(. ولري���ب �أن يف هد�يات �لق���ر�آن �لكرمي ر�دًع���ا لالإن�سان عن 
�لته���ور، و�لنح���ر�ف، و�لن���زلق يف مهاوي و�ساو����ض �ل�سيطان. ومن �لتطبيق���ات �لتي جاءت 

بال�سرع ملعاجلة ظاهرة �لغ�سب من خالل ن�سو�ض �لقر�آن �لكرمي و�ل�سُّنة �لنبوية، ما يلي:

1- حتقيق و�سية ر�س�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:
���ى به ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �لنا�ض ع���دم �لغ�سب، وكّرر ذل���ك خلطورته، عن �أبي  �إن مم���ا و�سّ
هري���رة �أن رجاًل قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: �أو�سني، قال: "ل تغ�سب" فرّدد مر�ًر� قال: "ل تغ�سب")2(. 
ق���ال �بن حجر: "ومن تاأمل هذه �ملفا�سد؛ عرف مقد�ر م���ا ��ستملت عليه هذه �لكلمة �للطيفة 
م���ن قوله ملسو هيلع هللا ىلص :"ل تغ�س���ب" من �حلكمة، و��ستج���الب �مل�سلحة و درء �ملف�س���دة؛ مما يتعّذر 

�إح�ساوؤه و�لوقوف على نهايته؛ وهذ� كله يف �لغ�سب �لدنيوي ل �لغ�سب �لديني ..")3(. 

وه���ذه �لو�سي���ة من ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص تقرير مل���دى ما يج���ّره �لغ�سب من تبع���ات خطرة 
يت�س���ّرف م���ن خالله���ا �لإن�سان بدون �سع���ور، ول تركيز؛ مم���ا يقوده �إىل تنّك���ب طريق �حلق 

و�لإ�سر�ر باخللق.

2- ال�سك�ت: 
�أر�س���د �لر�س���ول ملسو هيلع هللا ىلص �أمته �إىل �لت���ز�م �ل�سكوت حال �لغ�سب، فعن �ب���ن عبا�ض �أن ر�سول 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: "عّلمو�، وي�ّسرو� ول ُتع�ّسرو�، و�إذ� غ�سب �أحدكم فلي�سكت، و�إذ� غ�سب �أحدكم 

فلي�سكت")4(. 

ق���ال �بن رجب: "فهذ� دو�ء عظيم للغ�سب؛ لأن �لغ�سبان ي�سدر منه يف حال غ�سبه من 
�لق���ول ما يندم عليه يف زو�ل غ�سبه كث���ًر� من �ل�سباب وغره مما يعظم �سرره، فاإذ� �سكت؛ 
ز�ل ه���ذ� �ل�س���ر كله")5(. وهو حالة حكاها �هلل – �سبحانه- عن نبيه مو�سى - عليه �ل�سالم – 

�لعقل وفهم �لقر�آن، )275(.  )1(
�أخرجه �لبخاري، كتاب �لآد�ب، باب �حلذر من �لغ�سب، )5765(.  )2(

فتح �لباري، )10/ 521-520(.  )3(
�أخرجه �لهيثمي، جممع �لزو�ئد ومنبع �لفو�ئد، كتاب �لآد�ب، باب ما يقول ويفعل �إذ� غ�سب، )12993(.  )4(

جامع �لعلوم و�حلكم، )211-210(.  )5(
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عندم���ا " �سكن عنه �لغ�سب باعتذ�ر �أخيه وتوبة �لق���وم)1(، قال تعاىل: )َومَلَّا �َسَكَت َعن مُّو�َسى 
لَو�َح(")2(. قال �لقرطبي: "وقوله: )�سكت( لفظة م�ستعارة، �سّبه خمود �لغ�سب  ُب �أََخَذ �أَ �لَغ�سَ
بانقط���اع كالم �ملتكلم، وهو �سكوته")3(. قال �لقا�سمي: "وم���ر�ده باملثل كونه ��ستعارة مكنية؛ 

حيث �سّبه �لغ�سب ب�سخ�ض �آمر ناه، و�أثبت له �ل�سكوت تخييال")4(.

3- كظم الغيظ: 
م���دح �هلل يف كتاب���ه �ملوؤمنني مبا فيهم م���ن �أخالق ح�سنة، و�سفات فا�سل���ة، من �إم�ساك 
�لغ�س���ب، و�لعفو ع���ن �ملخطئ، وختم ذلك مبحبته - جل وع���ال- للمح�سنني يف هذ� �جلانب، 
قال تعاىل: )َو�لكِظِمنَي �لَغيَظ َولَعاِفنَي َعِن �لنَّا�ِض َو�هللَُّ ُيِحبُّ �ملُح�ِسِننَي()5(. قال �لق�سطالين: 
" �أي �ملُم�سكني �لغيظ عن �لإم�ساء... وهو �أن مُي�سك على ما يف نف�سه منه بال�سر ول يظهر 

�أثًر�. و�لغيظ توّقد حر�رة �لقلب من �لغ�سب")6(. 

وملا كان �إظهار �لغ�سب باأي لون من �ألو�نه، مظنة �لت�ساف بال�سجاعة و�لقوة عند بع�ض 
�لب�س���ر؛ �أر�س���د �لر�سول �لكرمي - عليه �ل�سالة و�ل�س���الم - �إىل �أن �ل�سجاعة �ملطلقة تكون يف 
�سب���ط �لنف����ض وثبات �لقلب بقوة �حلل���م، فعن �أبي هريرة قال: ق���ال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: " لي�ض 

�ل�سديد بال�سرعة، �إمنا �ل�سديد �لذي ميلك نف�سه عند �لغ�سب")7(.

ذك���ر �لق�سطالين " و�ملر�د بال�سرع���ة: من ي�سرع �لنا�ض كثًر� بقوت���ه، فُنقل �إىل �لذي 
ميلك نف�سه عند �لغ�سب، فاإنه �إذ� ملكها؛ كان قد قهر �أقوى �أعد�ئه و�سر خ�سومه")8(.

و�إن يف متّك���ن �لغ�سب من �لإن�سان؛ ت�سّلط �لنف����ض �لأمارة عليه؛ لذ� وجب ردَّها و�سدَّها 
باحلل���م و�لتحل���م؛ و�إل فقد ب���اء �لإن�سان بالذنب. قال �ب���ن �لقيم "و�أما �لنف����ض �لأمارة فهي 

�إر�ساد �لعقل �ل�سليم، )276/3(.  )1(
�سورة �لأعر�ف، من �لآية )154(.  )2(

�جلامع لأحكام �لقر�آن، )459/2(.  )3(
حما�سن �لتنزيل، )189/5(.  )4(

�سورة �آل عمر�ن، من �لآية )134(.  )5(
�إر�ساد �ل�ساري، )70/9(.  )6(

�أخرجه �لبخاري، كتاب �لآد�ب، باب �حلذر من �لغ�سب، )5763(.  )7(
�إر�ساد �ل�ساري، )71/9(.  )8(
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�ملذمومة، فاإنها �لتي تاأمر بكل �سوء، وهذ� من طبيعتها؛ �إل ما وفقها �هلل، وثّبتها، و�أعانها")1(.

4- الخت�سا�ص بالغفر وال�سرت: 
�أثن���ى �هلل يف كتاب���ه �لكرمي على عب���اده �ملوؤمن���ني، ومدحهم مبا �خت�سو� ب���ه من جتّنب 
ثِم  �لكبائ���ر، وحتّك���م فيما يعرتيهم من غ�سب �أو غيظ ، قال تعاىل: )َو�لَِّذيَن َيجَتِنُبوَن َكبِئَر �لإِ
ُبوْ� ُهم َيغِفُروَن()2(. قال �أبو �ل�سع���ود: " �أي �لكبائر من هذ� �جلن�ض،  َذ� َم���ا َغ�سِ َو�لَفوِح����ضَ َو�إِ
و�لفو�ح����ض، و�إذ� م���ا غ�سب���و� ه���م يغف���رون، مع ما بع���ده عطف عل���ى �لذين �آمن���و�، �أو مدح 
بالن�س���ب �أو �لرف���ع، وبناء يغفرون على �ل�سمر خًر� له؛ دللة عل���ى �أنهم �لأخ�ساء باملغفرة 
ح���ال �لغ�سب")3(. كما �أن يف دفع �لغ�س���ب ومغالبته، و�لتجاوز عن مت�سببه؛ �إغالق لباب فتنة 
عظي���م من �لإيذ�ء لالآخرين، �أو �لتعدي عليهم، �أو �لتلب�ض مب�سكالت �سلوكية جتّر �آثاًر� �سارة 
عل���ى �لفرد و�ملجتمع. ذكر �بن عا�سور: "و�لفو�ح����ض مت�سبًبا على �لقوة �لغ�سبية، مثل �لقتل، 
و�جلرح، و�ل�ستم، و�ل�سرب �أعقب �لثناء على �لذين يجتنبونها، فذكر �أن من �سيمتهم �ملغفرة 
عند �لغ�سب: �أي �إم�ساك �أنف�سهم عن �لندفاع مع د�عية �لغ�سب، فال يغول �لغ�سب �أحالمهم، 
وِج���يء بكلمة "�إذ�" �مل�سمن���ة معنى �ل�سرط و�لد�لة على حتّقق �ل�س���رط ؛ لأن �لغ�سب طبيعة 

نف�سية ل تكاد تخلو عن نف�ض �أحد على تفاوت")4(.

وُيقّرر �لق�سطالين وجه �خت�سا�ض �لغ�سب بلفظ �لغفر�ن بقوله: "وخ�ّض �لغ�سب بلفظ 
�لغف���ر�ن؛ لأن �لغ�س���ب على طبع �لنار، و��ستيالءه �سديد، ومقاومت���ه �سعبة؛ فلهذ� خ�ّض �هلل 

بهذ� �للفظ")5( 

ويجم���ل د. �لنغيم�سي م�ستويات معاجلة �لغ�سب يف خم�س���ة م�ستويات)6(: �مل�ستوى �لأول: 
�لوقاي���ة، �مل�ستوى �لثاين: �لع���الج بالكظم، �مل�ستوى �لثالث: �لعالج �ملعن���وي، �مل�ستوى �لر�بع: 

�لعالج �ل�سلوكي، مثل:)�ل�سكوت(، و�مل�ستوى �خلام�ض: �لعالج �للفظي، مثل: )�ل�ستعاذة(.

�لروح، )339(.  )1(
�سورة �ل�سورى، �لآية 37.  )2(

�إر�ساد �لعقل �ل�سليم، )34/8(.  )3(
�لتحرير و�لتنوير ) 111-110/25(  )4(

�إر�ساد �ل�ساري، )70/9(.  )5(
�لغ�سب، )26(.  )6(
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الفصل الثاني
المبحث الثاني

اأثر القراآن الكرمي يف معاجلة م�سكلة الكذب

ق���ال �لر�غب: "�ل�سدق و�لكذب �أ�سلهم���ا يف �لقول - ما�سًيا كان �أو م�ستقباًل، وعًد� كان 
�أو غره- ول يكونان بالق�سد �لأول �إل يف �لقول، ول يكونان يف �لقول �إل يف �خلر ودون غره 

من �أ�سناف �لكالم")1(. وقال �جلرجاين "كذب �خلر": "عدم مطابقته للو�قع")2(.

وُيع���دُّ �لكذب م���ن �أقبح �لذنوب؛ لأنه ينطوي على مدى م���ا يف �لنف�ض �لب�سرية من مهانة 
مذموم���ة، ذك���ر �بن حزم �أنه " ل �سيء �أقبح من �لكذب، وما ظنك بعيب يكون �لكفر نوًعا من 
�أنو�ع���ه، فكل كفر ك���ذب، فالكذب جن�ض، و�لكف���ر نوع حتته، وهو "متول���د من �جلور و�جلب 
و�جله���ل؛ لأن �جُل���ب ُيوّلد مهانة �لنف�ض، و�لكذَّ�ب مهني �لنف����ض، بعيد عن عزتها")3(. ويوؤّكد 
�لغ���ز�يل �أن �لك���ذب "من قبائ���ح �لذنوب وفو�ح�ض �لعي���وب")4(. ويف و�سي���ة �حلافظ �لباجي 
لولديه يقول: " ومن �ُسهر بال�سدق؛ فهو ناطق حممود، ومن ُعرف بالكذب؛ فهو �ساكت مهجور 
مذموم، و�أقل عقوبات �لكذ�ب �أل يقبل �سدقه ول يتحّقق حقه، وما و�سف �هلل – تعاىل- �أحًد� 

بالكذب �إل ذ�ًما له، ول و�سف �هلل – تعاىل- �أحًد� بال�سدق �إل مادًحا له ُمَرَفًقا به")5(.

ويف حتلي���ل كيفية �كت�ساب �ملُر�ه���ق للكذب يظهر �إما من خالل �أمن���اط �ل�سلوك �ل�سائد 
يف �لأ�س���رة، �أو �أن جل���وء �ملر�هق له لترير �أخطائه، و�إخفاء �أ�س���ر�ره، و�لتخّل�ض من �ملو�قف 

�ملحرجة. 

�ملفرد�ت، )مادة �سدق(، 277.  )1(
�لتعريفات، )مادة: كذب �خلر(، 70.  )2(

مد�و�ة �لنفو�ض وتهذيب �لأخالق، )71-70(.  )3(
�إحياء علوم �لدين، )84(.  )4(

و�سية �ل�سيخ �لباجي لولديه، )35(.  )5(
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�أم���ا ما يتعّلق باأ�سباب �لوقوع يف �لكذب، فتكون م���ن خالل �لرغبة يف حت�سيل مزيد من 
�مل�سروف �ل�سخ�سي، و�إبر�ز �ل�سخ�سية من خالل �إ�سحاك �لآخرين كذًبا، �أو ت�سلية ومز�ًحا، 

ورمبا �سخرية من غرهم، و�لتخّل�ض من مو�قف حمرجة)1(. 

اأثر القراآن الكرمي يف معاجلة �سل�ك الكذب لدى الطالب:
ب���نّي �هلل يف كتاب���ه �لكرمي وجوب عبادته، وفر����ض على خلقه �لفر�ئ����ض، و�أمرهم بعمل 
�لطاع���ات و�جتن���اب �ملعا�س���ي؛ لأن يف ذل���ك طريًق���ا لتح�سيل مر�س���اة �هلل و�لف���وز بجنته، 
وحت�سيل �ألو�ن �لنعيم �لظاهرة و�لباطنة يف �لدنيا و�لآخرة، قال �بن تيمية: "ومن �ملعلوم مبا 
�أر�نا �هلل من �آياته يف �لآفاق ويف �أنف�سنا، ومبا �سهد به يف �لكتب،؛ �أن �ملعا�سي �سبب �مل�سائب، 

و�جلز�ء من �سيئات �لأعمال، و�أن �لطاعة �سبب �لنعمة")2(.

ول ري���ب �أن خ�سل���ة �لكذب من �خل�سال �لتي جتلب �مل�سائ���ب على �لفرد و�ملجتمع؛ لذ� 
فق���د تكاثرت �لآيات �لقر�آنية و�لأحاديث �لنبوية �لتي حت���ثُّ على �لتخّلق بال�سدق، و�لتحذير 

من �لكذب، من خالل �إبر�ز �لآثار �لعظيمة لكال �لأمرين، ومما ورد �لتاأكيد عليه ما يلي:

1- عاقبة ال�سدق وعق�بة الكذب: 
يهت���م �لإن�سان مبا يجلب له �لتي�سر و�ل�سعادة يف حيات���ه، ويحر�ض على �لُبعد عن كل ما 
يجلب له �مل�سقة و�لَعَنت، وهذه �لغاية �سيجدها يف مالزمة �ل�سدق، و�لتحرر من �لكذب، قال 
دََّق ِباحُل�سَنى()3(. قال �أب���و �ل�سعود: "�أي �أعطى حقوق  تع���اىل: )َفاأَمَّا َمن �أَعَطى َوتََّق���ى 5 َو�سَ
ماله، و�تق���ى حمارم �هلل – تعاىل- �لتي نهى عنها، و�سدق باخل�سلة �حل�سنى وهي �لإميان، 
�أو بالكلم���ة �حل�سن���ى وهي كلم���ة �لتوحيد ... ف�سُنهيئ���ه للخ�سلة �لتي ت���وؤدي �إىل ي�سر ور�حة، 
كدخ���ول �جلنة...) َو�أَمَّا َمن َبِخَل(: �أي مبال���ه فلم يبذله يف �سبيل �خلر، وزهد فيما عنده – 
���ُرُه ِللُع�سَرى(: �أي  تع���اىل- )َوَك���ذََّب ِبلُح�سَنى(: �أي مبا ذكر من �ملع���اين �ملالزمة ... )َف�َسُنَي�سِّ

للخ�سلة �ملوؤدية �إىل �لع�سر و�ل�سدة، كدخول �لنار ...")4(.

تربية �ملر�هق بني �لإ�سالم وعلم �لنف�ض، )435(.  )1(
�حل�سبة، 136.  )2(

�سورة �لليل، من �لآيتني )6-5(.  )3(
�إر�ساد �لعقل �ل�سليم، )166/9(.  )4(
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ول يخفى ما ورد يف �لآيات �ل�سابقة من تركيب بالغي يوؤثر يف �لقلب؛ ويعمل �لعقل تدبًر� 
وتاأم���اًل، وهو ما ُي�سّم���ى "�ملقابلة"، وهي "ذكر �ل�سيء مع ما يو�زيه يف بع�ض �سفاته، وُيخالفه 

يف بع�سها...")1(.

2- الرتغيب يف ال�سدق ب��سفه �سبًبا للف�ز:
ُيو�سي �هلل عباده بو�سايا عظيمة، مبا ُيحّقق لهم �لنجاة و�لفالح يف �لدنيا و�لآخرة، ومبا 
ُيبعده���م عن م�سالت �لفنت وقو�رع �لطريق، ومن ذلك و�سيته – �سبحانه- خللقه بال�سدق، 
ِدِق���نَي()2(، ومتى ما كان �لإن�سان  ق���ال تعاىل: )ياأَيَُّها �لَِّذيَن َء�َمُن���وْ� �تَُّقوْ� �هللََّ َوُكوُنوْ� َمَع �ل�سّ
يف �لدني���ا مع �أهل طاعة �هلل ملتزًم���ا، ومطابق �لقول بالعمل، بعيًد� عن �لنفاق؛ فاإنه يكون يف 
�لآخ���رة مع �ل�سادقني يف �جلنة)3(. و��ستظه���ر �بن عا�سور �أن هذه �لآية خامتة لالآية �ل�سابقة 
ولي�س���ت فاحت���ة عر�ض جديدة، قال �ب���ن عا�سور: "فه���ذه �لآية مبنزلة �لتذيي���ل للق�سة؛ فاإن 
�لق�س���ة م�ستملة على ذكر قوم �تقو� �هلل، ف�سدقو� يف �إميانهم وجهادهم؛ فر�سي �هلل عنهم، 
وَذْكِر قوم كذبو� يف ذلك، و�ختلقو� �ملعاذير وحلفو� كذًبا؛ فغ�سب �هلل عليهم، فلّما كان �سبب 
ف���وز �لفائزين يف هذه �لأحو�ل كلها هو �ل�سدق؛ ل جرم �أمر �هلل �ملوؤمنني بتقو�ه، وباأن يكونو� 
يف زم���رة �ل�سادق���ني، مثل �أولئك �ل�سادق���ني �لذين ت�سّمنتهم �لق�س���ة. و�لأمر "يكونو�" مع 

�ل�سادقني �أبلغ يف �لتخلق بال�سدق من نحو: ��سدقو�")4(. 

3- ف�سيلة ال�سرب على تكذيب اأهل الباطل:
�إن مم���ا يدعو �لإن�سان �إىل �لتخلق بالف�سائل و�لتجّرد م���ن �لرذ�ئل؛ ما يجده من عاقبة 
حمي���دة من ح�س���ول �لفالح و�لن�سر عند �ل�سر على تكذي���ب �ملبطلني �حلا�سلة يف ق�س�ض 
ُبوْ� َو�أُوُذوْ�  وْ� َعَلى َم���ا ُكذِّ َرُ ن َقبِلَك َف�سَ َبت ُر�ُسل مِّ �لأنبي���اء و�ملر�سلني، قال تعاىل: )َوَلَق���د ُكذِّ
َحتَّى �أََتىُهم َن�سُرَنا()5(. ذكر �لقرطبي: "ف�سرو� على ما ُكذبو�": �أي فا�سر كما �سرو�"، 

�لفو�ئد �مل�سوق �إىل علوم �لقر�آن وعلم �لبيان، )166(.  )1(
�سورة �لتوبة، �لآية )119(.  )2(
جامع �لبيان، )558/14(.  )3(

�لتحرير و�لتنوير، ) 54/11(.  )4(

�سورة �لنعام، من �لآية )34(.  )5(
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و�أُوذو� حت���ى �أتاه���م ن�سرنا ": �أي عوننا: �أي ف�سياأتيك ما ُوع���دت به")1(. ويف ت�سدير �لكالم 
بالآي���ة بالق�س���م تاأكيد للت�سلي���ة، وتنوين "ر�س���ٌل" للتفخيم و�لتكثر)2(؛ ف���اإن �ل�سر يف جمال 
�لدع���وة �إىل �هلل – �سبحانه- لتحقيق عبادته؛ وحتّمل تكذيب �أهل �لباطل و�أر�جيفهم، نتيجة 

ح�سنة ت�ستجلب ن�سر �هلل - �سبحانه – لعباده �ملخل�سني.

4- م�ؤديات ال�سدق وماآلت الكذب:
ير�سدن���ا نبين���ا حمم���د ملسو هيلع هللا ىلص �إىل ما في���ه �سالحنا ور�سدن���ا، وحتقيق �سعادتن���ا يف �لدنيا 
و�لآخ���رة، كما ُير�سدنا �إىل �أن نبني �سخ�سياتنا بطريق���ة متو�زنة �ساحلة؛ ومن ذلك بيان ما 
يوؤدي �إليه �ل�سدق بكل �ألو�نه من ف�سيلة، ور�سد، و�سالح، و�إىل ما يوؤدي �إليه �لكذب من رذيلة، 
وتي���ه، و�سالل، عن �أبي و�ئل، عن عبد�هلل، قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: "�إن �ل�سدق يهدي �إىل 
يًقا، و�إن �لكذب يهدي �إىل  �لر، و�إن �لر يهدي �إىل �جلنة، و�إن �لرجل لي�سدق حتى يكتب �سدِّ
�لفج���ور، و�إن �لفجور يهدي �إىل �لنار، و�إن �لرجل ليك���ذب حتى يكتب كذَّ�ًبا")3(. قال �لنووي: 
"قال �لعلماء: هذ� فيه حّث على حتري �ل�سدق، وهو ق�سده و�لعتناء به، وعلى �لتحذير من 
�لك���ذب و�لت�ساه���ل فيه، فاإنه �إذ� ت�ساه���ل فيه كرث منه؛ فُعرف به، وكتب���ه �هلل ملبالغته �سّديًقا 
�إن �عت���اده، �أو كّذ�ًب���ا �إن �عتاده. ومعنى يكتب هنا: يحكم ل���ه بذلك، وي�ستحق �لو�سف مبنزلة 

يقني وثو�بهم، �أو �سفة �لكذَّ�بني وعقابهم")4(. �ل�سدِّ

 5- التحذير من الكذب ب��سفه خ�سلة من خ�سال النفاق:
ُيح���ّذر �مل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص �أمته من �لتلّب�ض ب�سفة �لنفاق �لذميمة، �أو �لت�ساف بخ�سلة من 
خ�ساله���ا؛ ملا لها من تد�عيات �سيئة يف ��ستج���الب �مل�سكالت �ل�سلوكية �لأخرى، عن عبد�هلل 
ا، ومن كانت فيه خ�سلة  ب���ن عمرو �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: " �أربع من كن في���ه كان منافًقا خال�سً
منهن؛ كانت فيه خ�سلة من �لنفاق حتى يدعها: �إذ� �أُوؤمتن خان، و�إذ� حّدث كذب، و�إذ� عاهد 
غ���در، و�إذ� خا�سم فجر")5(. ذكر �لنووي: "معن���اه �أن هذه �خل�سال خ�سال نفاق، و�ساحبها 

�جلامع لأحكام �لقر�آن، )417/6(.  )1(
�إر�ساد �لعقل �ل�سليم، )127/3(.  )2(

�أخرجه م�سلم ، كتاب �لر و�ل�سلة و�لآد�ب، باب قبح �لكذب وح�سن �ل�سدق وف�سله، )2607(.  )3(
�سرح �لنووي ل�سحيح م�سلم، )160/16(.  )4(

�أخرجه �لبخاري، كتاب �لإميان، باب عالمة �ملنافق، )34(.  )5(
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�سبيه باملنافقني يف هذه �خل�سال، وُمتّخلق باأخالقهم، فاإن �لنفاق هو �إظهار ما ُيبطن خالفه، 
وهذ� �ملعنى موجود يف �ساحب هذه �خل�سال؛ ويكون نفاقه يف حقِّ من حّدثه، ووعده، و�ئتمنه، 

وخا�سمه وعاهده من �لنا�ض ...")1(.
6- تقرير منزلة ال�سادق بامليزان العقلي:

يقيم �هلل – �سبحانه – �حلجة على �ملعاندين و�ملناوئني لعباده �ملخل�سني، من خالل بيان 
�ن�سب���اط �أحو�لهم، وح�سن �سرته���م؛ ��ستدر�ًجا يف �إقامة �لر�ه���ني و�لأدلة عليهم، ويف ق�سة 
ن َء�ِل ِفرَعوَن َيكُتُم �إِميَنُه  موؤم���ن �آل فرعون، يظهر ذلك جليًّا، قال تعاىل: )َوَق���اَل َرُجل مُّوؤِمن مِّ
ُكم َو�إِن َيُك كِذبا َفَعَليِه َكِذُبُه َو�إِن َيُك  نِت ِمن رَّبِّ َي �هللَُّ َوَقد َجاَءُكم ِبالَبيِّ �أََتقُتُلوَن َرُجاًل �أَن َيُقوَل َربِّ
بُك���م َبع����ضُ �لَِّذي َيِعُدُك���م �إِنَّ �هللََّ َل َيهِدي َمن ُهَو ُم�سِرف َك���ذَّ�ب()2(. فاإّن من كان  اِدق���ا ُي�سِ �سَ
منهج���ه �سدي���ًد�، ور�أيه م�ستقيًما؛ تنتظم �أقو�له و�أفعاله دون �خت���الف �أو ��سطر�ب؛ فاإنه حري 
بهد�ي���ة �هلل و�إر�ساده، ولو كان م���ن �مل�سرفني �لكّذ�بني ملا ح�سل له ذل���ك)3(. وُيعّقب �بن �لقيم 
على ختام �لآية بقوله: "�أي لو كان م�سرًفا كذ�ًبا ملا هد�ه �هلل بالنبوة، ول ع�سده بالبينات")4(.

7- ِعظم ظلم الكذابني باهلل وبر�س�له ملسو هيلع هللا ىلص:
يوؤّكد �هلل �أن �أظلم �لظلم هو من كذب على �هلل ون�سب �إليه ما ل يليق به، �أو كّذب بالقر�آن 
دِق �إِذ َجاَءُه �أََلي�َض يِف َجَهنََّم  �لكرمي، قال تعاىل: )َفَمن �أَظَلُم مِمَّن َكَذَب َعَلى �هللَِّ َوَكذََّب ِبال�سِّ
لكِفِري���َن()5(. قال �بن كثر: "�أي ل �أحد �أظلم من ه���ذ�؛ لأنه جمع بني طريف �لباطل:  َمث���وى لِّ

كذب على �هلل، وكذب ر�سول �هلل، قالو� �لباطل، ورّدو� �حلق")6(.

ول ريب �أن يف �لدللة �لبالغية يف ��ستعمال �ل�ستفهام جماًز� مر�ساًل �أو كناية؛ �إمياء �إىل 
�أن �ل�سامع ل ي�سعه �إل �جلو�ب باأنهم �أظلم �لظاملني)7(.

�سرح �لنووي ل�سحيح م�سلم، )47/2(.  )1(
�سورة غافر، �لآية )28(.  )2(

تف�سر �لقر�آن �لعظيم، )128/7(.  )3(
�لفو�ئد �مل�سوق، ) 236(.  )4(

�سورة �لزمر، من �لآية )32(.  )5(
تف�سر �لقر�آن �لعظيم، )88/7(.  )6(

�لتحرير و�لتنوير، ) 5/24(.  )7(
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الفصل الثاني
 المبحث الثالث

 اأثر القراآن الكرمي يف معاجلة م�سكلة ال�سل�ك العدواين

ق���ال �لر�غب: "�لع���دو: �لتجاوز ومنافاة �للتئام، فتارة يعت���ر بالقلب فُيقال له: �لعد�وة 
و�ملع���اد�ة...")1(. وق���ال �جلرج���اين: "�لعد�وة: هي م���ا يتمّكن يف �لقلب من ق�س���د �لإ�سر�ر 
و�لنتق���ام")2(. وُيق�ّسم د.عفيفي �أن���و�ع �لظلم و�لعدو�ن يف تناول���ه للنظرية �خللفية عند �بن 

تيمية �إىل:)3( 

�لظلم �ملطلق: وي�سمل جميع �لذنوب و�ملعا�سي.
ظلم �لآخرين: كاأخذ �لأمو�ل و�حل�سد.

ظلم �لنف�ض. 

ما �جتمع فيه ظلم �لنف�ض وظلم �لآخرين، مثل: ��ستغالل �لن�ساء لإف�ساد �ملجتمع.
بينما ُيق�ّسم حممد فر�ج �أنو�ع �ل�سلوك �لعدو�ين �إىل: عدو�ن مادي، وعدو�ن لفظي)4(.

ويجمل �لأق�س���ري)5( �لعو�مل �لتي توؤدي �إىل �لعدو�ني���ة يف: �لرتبية �ل�ساغطة �ملتزمتة، 
وثقافة �لأ�سرة وفكرها، و��ستخد�م �أ�ساليب �لق�سوة و�لعقاب �لبدين د�خل �ملوؤ�س�سات �لرتبوية، 
و�ل�سحبة �ل�سيئة، و�نعد�م �لأ�سدقاء، و�لتاأخر �لدر��سي، و�حلاجة للتقدير وحتّمل �مل�سوؤولية، 

و�لعوز �ملادي، و�ل�سغوط �لأ�سرية، و�لتوتر �لعائلي و�لت�سادمات �لأ�سرية.

�ملفرد�ت، ) مادة عد�(، 326.  )1(
�لتعريفات، ) مادة �لعد�وة(، 110.  )2(

�لنظرية �خللقية عند �بن تيمية، )489(.  )3(
�لذكاء �لوجد�ين وعالقته مب�ساعر �لغ�سب، )114(.  )4(

كيف نفهم �ل�سباب ونتعامل معهم، ) 117-115(.  )5(



1444

 د.عبد الكرمي بن عبد العزيز بن حمد ال�صمالناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

وي�سي���ف �ملزيد)1( ما يتعلق مب�ساهدة �ألعاب �حلا�س���وب �لإلكرتونية، وما تبنيه من عنف 
وتخريب.

وباجلملة فهي �أ�سباب متنوعة ومتفاوتة يف تاأثرها ونتائجها، وقد بنّي �هلل - �سبحانه – 
يف كتابه �سبل �لوقاية من تلك �لأ�سباب.

اأثر القراآن الكرمي يف معاجلة م�سكلة ال�سل�ك العدواين عند الطالب:
ُيب���نّي �هلل –ج���ل وعال– لالإن�سان �لطريق �لذي ينبغي �أن ي�سلك���ه يف حياته، كما ُيبنّي – 
�سبحان���ه – �أن �لإن�سان م�سوؤول ع���ن �أعماله وت�سّرفاته وحما�سب عليه���ا؛ لذ� لبّد من عناية 
َر  �لإن�سان مبا ي�سدر عن جو�رحه، قال تعاىل:) َوَل َتقُف َما َلي�َض َلَك ِبِه ِعلٌم �إِنَّ �ل�سَّمَع َو�لَب�سَ
ا يف �ل�سمع  َو�لُفوؤَ�َد ُكلُّ �أُْولِئَك َكاَن َعنُه َم�س ول()2(. قال �جل�سا�ض: "فيه بيان �أن هلل علينا حقًّ
و�لب�س���ر و�لف���وؤ�د، و�ملرء م�سوؤول عما يفعل���ه بهذه �جلو�رح من �ل�ستماع مل���ا ل يحّل، و�لنظر 
�إىل م���ا ل يج���وز، و�لإر�دة ملا يقبح")3(. ويختلف ما ي�سدر ع���ن تلك �حلو��ض من خر �أو �سر؛ 
كم���ا �أن ما ي�سدر منها يتفاوت قل���ة �أو كرثة؛ و�إمنا جاء �خلر مبر�قبة �لنف�ض �لأمارة بال�سوء 
لأجل �سّد �لإيذ�ء، و�لعدو�ن، و�لظلم على �لغر؛ لأن "�ملنحرفني، و�جلانحني، وذوي �ل�سلوك 

�مل�ساد للمجتمع مُيّثلون خطًر� على حياة �لآخرين، ويكونون عن�سر قلق و��سطر�ب")4(.
ومن اأبرز اآثار القراآن الكرمي يف معاجلة م�سكلة العدوان ما يلي:

اأ- احلّث على التعاون والتكاتف بني امل�سلمني، وتنّكب طرق الظلم والعدوان:
ياأمر �هلل – �سبحانه- عباده بكل ما فيه تعاون وتكاتف، وينهى - جل ثناوؤه – عن كل ما 
يجل���ب �لإيذ�ء و�لظلم، قال تعاىل: )َوَتَعاَوُنوْ� َعَلى �لِرِّ َو�لتَّقَوى َوَل َتَعاَوُنوْ� َعَلى �لإِثِم َو�لُعدوِن 
َو�تَُّق���وْ� �هللََّ �إِنَّ �هللََّ �َسِدي���ُد �لِعَق���اِب()5(. يوؤّك���د �لقرطب���ي �أن �لتكر�ر يف لفظ���ّي "بر وتقوى"؛ 

للتاأكيد و�ملبالغة، ونهي عن �لعدو�ن وهو ظلم �لنا�ض")6(.

م�سكالت �لأبناء وطرق عالجها، )12(.  )1(
�سورة �لإ�سر�ء، �لآية )36(.  )2(

�أحكام �لقر�آن، )29/5(.  )3(
علم �لنف�ض �لجتماعي، )379(.  )4(

�سورة �ملائدة، من �لآية )2(.  )5(
�جلامع لأحكام �لقر�آن، )47/6(.  )6(
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قال �بن كثر: "ياأمر – تعاىل- عباده �ملوؤمنني باملعاونة على فعل �خلر�ت وهو �لر، وترك 
�ملنكر�ت وهو �لتقوى، وينهاهم عن �لتنا�سر على �لباطل، و�لتعاون على �ملاآثم و�ملحارم")1(.

 وي�ستظهر �بن �لعربي �لعموم يف حترمي �لظلم و�لعتد�ء على �لآخرين، ) �إِنَّ �هللََّ َل ُيِحبُّ 
�ملُعَتِديَن()2(. "وظاهر عمومها باق يف كل حال، ومع كل �أحد، فال ينبغي مل�سلم �أن يحمله ُبغ�ض 
�آخر على �لعتد�ء عليه �إن كان ظاملًا، فالعقاب معلوم على قدر �لظلم، ول �سبيل �إىل �لعتد�ء 

عليه �إن ظلم غره، فال يجوز �أخذ �أحد عن �أحد")3(.

ب- الدفع باحل�سنى وجتّنب العدوان:
ُيب���نّي �هلل ُخلًقا حميًد� لإز�ل���ة ما قد يطر�أ على �لعالقات ب���ني �لب�سر من �ختالف وُظلم 
وعد�وة، وهو مقابلة �لإ�ساءة بالإح�سان، و�لفظاظة باللطف، قال تعاىل: )َوَل َت�سَتِوي �حَل�َسَنُة 

َئُة �دَفع ِبالَِّتي ِهَي �أَح�َسُن َفاإَِذ� �لَِّذي َبيَنَك َوَبيَنُه َعدَوة َكاأَنَُّه َويِلٌّ َحِميم()4(.  َوَل �ل�سَّيِّ

ق���ال �بن عطية: "�آية جمعت م���كارم �لأخالق و�أنو�ع �حللم، و�ملعن���ى: �دفع �أمورك، وما 
ُيعّر�س���ك مع �لنا�ض، وخمالطت���ك لهم بالفعلة �أو بال�سرة �لتي ه���ي �أح�سن �ل�سر و�لفعالت، 
فمن ذلك بذل �ل�سالم، وح�سن �لأدب، وكظم �لغيظ، و�مل�ساحمة يف �لق�ساء و�لقت�ساء، وغر 

ذلك")5(. 

ق���ال �ب���ن بطال: "و�لدفع بالتي ه���ي �أح�سن قد يكون بالقول كما يك���ون بالفعل")6(، ومن 
�ألو�ن �لدفع بالتي هي �أح�سن يذكر �جل�سا�ض: "قال بع�ض �أهل �لعلم: ذكر �هلل �لعدو فاأخر 
باحليلة فيه؛ حتى تزول عد�وته، وي�سر كاأنه ويل". قال: و�أنت رمبا لقيت بع�ض من ينطوي لك 
على عد�وة و�سغن، فتبد�أه بال�سالم، �أو تب�سم يف وجهه؛ فيلني لك قلبه، وي�سلم لك �سدره")7(.

تف�سر �لقر�آن �لعظيم، )10/3(.  )1(
�سورة �ملائدة، من �لآية )87(  )2(

�أحكام �لقر�آن، )537/2(.  )3(
�سورة ف�سلت، من �لآية )34(.  )4(

�ملحرر �لوجيز، )16/5(.  )5(
�سرح �بن بطال ل�سحيح �لبخاري، )225/9(.  )6(

�أحكام �لقر�آن، )262/5(.  )7(
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ج- النت�سار للم�سلم �سد الظلم والعدوان: 
�إن م���ن عناية �لإ�سالم بتقوية �لرو�بط �ملجتمعية بني �أفر�د �لأمة، �أن يهتّم �مل�سلم باأخيه 
ا على  �مل�سل���م عندما ي���ر�ه يف موقف قد ي�س���ّره، باأن ي�ستب���ق �إىل حمايته و�لذود عن���ه؛ حر�سً
م�سلحت���ه، فعن �أن�ض  قال: ق���ال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: "�ن�س���ر �أخاك ظاملً���ا �أو مظلوًما. قالو�: يا 
ر�س���ول �هلل، ه���ذ� نن�سره مظلوًما، فكي���ف نن�سره ظاملًا؟ قال: تاأخذ ف���وق يديه")1(. قال �بن 
بطال: "و�لن�سرة عند �لعرب: �لإعانة و�لتاأييد، وقد ف�ّسره �لر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أن ن�سر �لظامل 
منعه من �لظلم؛ لأنه �إذ� تركه على ظلمه ومل يكّفه عنه؛ �أّد�ه ذلك �إىل �أن يقت�ّض منه؛ فمنعك 
ل���ه مما ُيوج���ب عليه �لق�سا�ض ن�س���ره..")2(. ول نن�سى دور �ل�سيط���ان يف �لو�سو�سة للموؤمن؛ 
لُيوقع���ه يف �لغ���ي، و�ل�س���الل، و�لعدو�ن، ذك���ر �لق�سط���الين: "نحجزه عن �لظل���م؛ فاإن ذلك 
ن�س���ره: �أي منعك �إي���اه من �لظلم؛ ن�سرك �إي���اه على �سيطانه �لذي يغوي���ه، وعلى نف�سه �لتي 

تاأمره بال�سوء وتطغيه")3(.

د- ال��سية بُتجّنب الظلم والعدوان: 
ُيقّرر �لر�سول �لكرمي ملسو هيلع هللا ىلص �ملنهج �لأ�سلم يف تعامل �مل�سلم، و�سرورة �لعدل يف �لتعامالت، 
وتلّم����ض �حل���ّق، و�لعدول عن �لظلم و�حليف و�لع���دو�ن يف �أي موقف؛ فعن عبد�هلل بن عمر - 
ر�س���ي �هلل عنهما- �أخره �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: "�مل�سلم �أخو �مل�سلم، ل ُيظلمه، ول ُي�سلمه، 
وم���ن كان يف حاج���ة �أخي���ه؛ كان �هلل يف حاجت���ه، وم���ن فّرج ع���ن م�سلم كربة؛ ف���ّرج �هلل عنه 
كربة م���ن كربات يوم �لقيامة، ومن �سرت م�سلًما؛ �سرته �هلل ي���وم �لقيامة")4(. قال �بن بطال: 
" ف���اإن �هلل ح���ّرم قليل �لظل���م وكثره... وباقي �حلدي���ث حّث على �لتع���اون، وح�سن �لتعا�سر 
و�لألفة، و�ل�سرت على �ملوؤمن وترك �لت�سّمع به، و�لإ�سهار لذنوبه")5(. ول يتوّقف �لأمر عند عدم 
ظلم���ه؛ بل ينبغ���ي �أن ي�سلك �لطرق �لتي ُتوؤدي �إىل حمايته ممن ُيح���اول �أن ُيوؤذيه �أو ي�سّر به؛ 
لطبيع���ة �لعالق���ات �لطيبة بني �مل�سلمني، قال �لق�سط���الين: ")ل يظلمه(: خر مبعنى �لنهي؛ 

�أخرجه �لبخاري، كتاب �ملظامل، باب �أعن �أخاك ظاملًا �أو مظلوًما، ) 2312(.  )1(
�سرح �بن بطال ل�سحيح �لبخاري، )572/6(.  )2(

�إر�ساد �ل�ساري، )255/4(.  )3(
�أخرجه �لبخاري، كتاب �ملظامل، باب ل يظلم �مل�سلُم �مل�سلَم ول ُي�سلمه، ) 2310(.  )4(

�سرح �بن بطال ل�سحيح �لبخاري، )571/6(.  )5(
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لأن ظل���م �مل�سلم للم�سلم ح���ر�م، )ول ي�سلمه(: ل يرتكه مع من يوؤذيه؛ بل يحميه")1(. وخامتة 
�لظل���م وخيمة، "ف���اإن �لظلم ظلمات يوم �لقيام���ة، و�لظامل مذموم من �خلال���ق، ُمبغ�ض �إىل 

�خلالئق")2(.

ه� - احلذر من و�س��سة ال�سيطان يف بّث العداوة: 
تعّهد �إبلي�ض – �أخز�ه �هلل – باإ�سالل بني �آدم، و��ستدر�جهم �إىل �ملوبقات و�ملهلكات من 
ا ُيِريُد �ل�سَّيطُن  خالل �لتحري�ض بينهم، و�إبعادهم عن طاعة �هلل - �سبحانه- قال تعاىل: )�إِمنََّ
دَُّكم َعن ِذكِر� هللَِّ َوَعِن �ل�سََّلوِة َفَهل  اَء يِف �خَلمِر َو�مَلي�ِسِر َوَي�سُ �أَن ُيوِق���َع َبيَنُكُم �لَع���دَوَة َو�لَبغ�سَ
�أَنُت���م مُّنَتُه���وَن()3(. قال �ب���ن بّطال: "وفيه دليل �أن ع���د�وة �ملوؤمن للموؤمن ِع���دَل ت�سييع وقت 
�ل�س���الة، و�لتفري���ط فيها، ويف ذك���ر �هلل - �سبحان���ه- لأن �هلل - �سبحان���ه- جمع بني جميع 
ذل���ك يف حترمي���ه �ل�سبب �لذي ُيوجب لأجل���ه ذلك، فحّرم �هلل - �سبحان���ه – �خلمر و�ملي�سر 
مل�سلحة خلقه")4(. بل �إن �ل�سيطان ي�سعى بكل ما �أُوتي من �جلهد لإيقاع �خل�سومة و�لعد�وة؛ 
وذل���ك لأجل �إيغار �ل�سدور، وت�ستيت �لكلمة، و�إ�سع���اف �لوقفة �أمام �لعدو، قال �بن عطية: " 
وباجتماع �لنفو�ض و�لكلمة ُيحمى �لدين، وُيجاهد �لعدو، و�لبغ�ساء َتنُق�ض ُعرى �لدين، وتهدم 
ا يري���د �ل�سيطان �أن ي�سّد �ملوؤمن عن ذك���ر �هلل – تعاىل- وعن  عم���اد �حلماي���ة، وكذلك �أي�سً

�ل�سالة..")5(.

�إر�ساد �ل�ساري، )255/4(.  )1(
و�سية �ل�سيخ �لباجي لولديه، )37(.  )2(

�سورة �ملائدة، �لآية )91(.  )3(
�سرح �بن بطال ل�سحيح �لبخاري، )38/6(.  )4(

�ملحرر �لوجيز، )234/2(.  )5(
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الفصل الثالث

 أدوار املؤسسات التربوية يف تفعيل أثر القرآن 

الكريم يف معالجة املشكالت السلوكية للطالب
من�ذًجا" " املدر�سة: 

تقوم �ملدر�سة بدور كبر يف جمال تربية �لن�ضء وتعليمهم، ومعاجلة �سلوكياتهم �خلاطئة، 
و�لأخ���ذ باأيديه���م �إىل �لهد�ية و�ل�سالح. ويرتّكز �لعمل �ملوؤ�س�س���ي يف �ملدر�سة على �أخالقيات 

مهنية م�ستمدة من �لعقيدة �لإ�سالمية �ملقررة يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�سُّنة �لنبوية)1(.

� �إىل عملية تفعيل دور �لرتبية �لإ�سالمية يف �ملناهج �لتعليمية)2(.  و�حلاج���ة �سرورية جدًّ
�إ�ساف���ة �إىل عملية �إدماج �لقيم �لإ�سالمية يف �ملناه���ج �لتعليمية وفق خطو�ت و��سرت�تيجيات 

معينة)3(.

ولع���ل من �أهم تلك �لقيم ما يتعّلق بقيم �لعدل و�ل�سالم)4(؛ لعالقتها �ملبا�سرة ب�سلوكيات 
�لطالب، و�أثرها يف حتقيق �لأمن �لنف�سي، و�لُبعد عن �لنحر�ف، و�لزيغ، و�مل�ساكل.

ون�سو����ض �لقر�آن �لكرمي و�ل�سُّنة �لنبوية ُمت�سمن���ة لتلك �لقيم، وحتتاج �إىل ُمعلم مبدع؛ 
ليقوم بتحقيق �لأهد�ف �ملر�سومة.

ويتمّث���ل دور �ملدر�سة �لرتبوي جت���اه تربية �لطالب تربية �سلوكية قائم���ة على بناء �لقيم 
و�ملعتق���د�ت �ل�سحيحة، و�ملب���ادئ �لنبيلة، ومعاجل���ة �ل�سلوكيات �خلاطئ���ة يف عملية تدري�ض 

�أخالقيات مهنة �لتعليم، )5(.  )1(
دليل تطوير �أ�ساليب �إدماج �لرتبية �لإ�سالمية يف �ملناهج �لتعليمية، ) 33- 45(.  )2(

�لقيم �لإ�سالمية يف �ملنظومة �لرتبوية، ) 86-65(.  )3(
دليل �إدماج قيم �لعدل و�ل�سالم يف �ملناهج �لرتبوية، ) 35- 95(.  )4(
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�ملقرر�ت �لدر��سية، و�لأن�سطة �ملدر�سية �مل�ساحبة، و�لإر�ساد �لطالبي.

اأوًل: عملية تدري�ص املقررات الدرا�سية:
تق���وم �لإد�رة �لعام���ة للمناه���ج ب���وز�رة �لتعليم بدور كب���ر يف بناء �ملق���رر�ت �لدر��سية 
وتاأليفه���ا، وُت�س���ّكل م���و�د �لرتبي���ة �لإ�سالمية ِن�س���اب �لأ�سد؛ مل���ا لها من �أث���ر يف غر�ض �لقيم 

و�ملبادئ، وت�سكيل �ل�سخ�سيات، وتهذيب �ل�سلوك )1(.

ويعم���ل على تنفي���ذ تلك �ملقرر�ت معلم���ون �أَْكَفاء يت���م �إعد�دهم وتدريبه���م لهذ� �لأمر، 
ويقومون مبه���ام تنظيمية؛ بهدف تدري�ض �ملقرر�ت �لدر��سية يف �ملدر�سة؛ لرفع م�ستوى جودة 

�لتعليم و�لتعّلم)2(.
وميكن تفعيل اأثر القراآن الكرمي يف معاجلة �سل�كيات الطالب من خالل ما يلي:

1( �ملق���رر�ت �لدر��سية: �أُّلفت �ملق���رر�ت �لدر��سية يف مدر��ض �لتعليم �لعام وفق �سيا�سة 
و��سح���ة من�سبط���ة، وت �إدر�ج �لن�سو����ض �ل�سرعي���ة من �لق���ر�آن �لكرمي و�ل�سُّن���ة �لنبوية يف 
�ملحتوى �لدر��سي مل���و�د: �لتف�سر، و�حلديث، و�لفقه، و�لتوحيد، كما �أن هناك درو�ًسا للقر�آن 
�لك���رمي " تالوة وحفًظا". ول ريب �أن لهذه �ملق���رر�ت �لدر��سية �أثًر� بالًغا للتاأثر �لإيجابي يف 

عقليات �لطالب، ومعاجلة �سلوكياتهم.

2( �ملعل���م: ُيعدُّ �ملعلم حمور �لعملية �لتعليمية، ويخ�سع لعملية �إعد�د وتدريب م�ستمرين؛ 
لك���ي ي�ستطيع �أن يوؤّثر تاأثًر� �إيجابيًّا يف طالبه، ويقوم باأدو�ر مهمة يف غر�ض �لقيم. و"عندما 
مُيار����ض معل���م �لقر�آن �لرتبية �لقيمية؛ فاإن���ه يتعامل مع ثالثة حم���اور �أ�سا�سية ورئي�سة حُتّدد 
مالم���ح تربيته �لقيمي���ة للمتعلمني، وه���ي �أدو�ره: �لذ�تي���ة، و�لإجر�ئية، وت�سني���ف �لحتياج 
�حلقيق���ي")3(. وق���د �أ�سارت وثيق���ة �أخالقيات مهن���ة �لتعليم يف مادتها �خلام�س���ة �إىل طبيعة 
�لعالق���ة بني �ملعلم وطالبه، ومدى �أهمي���ة �لتفكر �ل�سليم، و�حلو�ر �لبنَّ���اء، و�لت�سامح، ونبذ 

دليل معلم �لعلوم �ل�سرعية، )4(.  )1(
�لدليل �لتنظيمي ملد�ر�ض �لتعليم �لعام )1434ه� - 1435ه� (، �ض 24.  )2(

�لدليل �لإجر�ئي لدور معلم �لقر�آن يف غر�ض �لقيم، )71-70(.  )3(
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�لعنف)1(. 

ثانًيا: الأن�سطة املدر�سية امل�ساحبة:
ُتع���دُّ �لأن�سطة �ملدر�سية �جلانب �لتطبيقي �لعملي ملا يتعّلمه �لطالب ويتلّقاه من معلومات 
ومعارف، وُتعرف باأنها: كل �سلوك تربوي ُيخّطط لأن يوؤديه �لطالب د�خل �لف�سل �أو خارجه، 
منف���رًد� �أو �سمن جمموعة، ي�ستهدف به و�حًد� فاأكرث لأغر��ض �لن�ساط)2(. وتهدف �إىل تهيئة 
�لبيئ���ة �لرتبوية د�خ���ل �ملدر�سة وخارجها، وتنظي���م �لر�مج �ملنا�سبة ملمار�س���ة �لأن�سطة غر 

�ل�سفية �ملعززة لعميلتي �لتعليم و�لتعلم)3(.

كم���ا �أنه ُيحّدد �لُبعد �لروح���ي و�لبدين للطالب، وي�ساعد عل���ى ��ستثمار �لطاقات و�سقل 
�ملو�هب، و�كت�ساب �ملهار�ت؛ ولذ� ينبغي �أن يكون مو�سع عناية و�هتمام)4(.

وميك���ن �أن ُيق�ّس���م �لن�ساط �إىل: فردي، وجماعي، كما �أنه م���ن حيث مكان �لتنفيذ ُيق�ّسم 
�إىل د�خ���ل �ملدر�سة وخارجها)5(. ومن���ه �لن�ساط �مل�سرحي، و�ملحا�س���ر�ت، وعر�ض �لأ�سرطة 
�ملرئية، و�إقامة �ل���دور�ت و�لرحالت)6(. وتتنّوع �أغر��ض �لأن�سطة ح�سب حاجات �مل�ستفيدين، 
ومنها: تربوية، وعلمية، ونف�سية، و�جتماعية)7(. ولكي ُيحّقق �لن�ساط �أهد�فه؛ فالبد من وجود 
ر�ئد للن�ساط يقوم بعملية �لتخطيط للر�مج، وحتديد �لحتياجات �لالزمة لتنفيذه، ومر�عاة 

ميول �لطالب، وعمل خطة عامة لالأن�سطة ب�سكل متو�زن)8(.

ومن خالل �لأن�سطة �ملدر�سية ميكن ت�سمني �لعديد من �لر�مج �ملتعلقة بحلقات �لقر�آن 
�لك���رمي يف ُم�سّلى �ملدر�سة: تالوة وحفًظا، و�إقام���ة �مل�سابقات يف ذلك، �إ�سافة �إىل م�سابقات 
�لبح���وث �لعلمي���ة �ملتعلق���ة بالتف�سر، و�إلق���اء �لكلمات و�ملحا�س���ر�ت �لتي م���ن �ساأنها �إظهار 

ميثاق �أخالقيات مهنة �لتعليم، )12-10(.  )1(
دليل معلم �لعلوم �ل�سرعية، )108(.  )2(

�لدليل �لتنظيمي ملد�ر�ض �لتعليم �لعام، )30(.  )3(
حول �لرتبية و�لتعليم، )270(.  )4(

دليل معلم �لعلوم �ل�سرعية، )108(.  )5(
حول �لرتبية و�لتعليم، )270(.  )6(

دليل معلم �لعلوم �ل�سرعية، )110(.  )7(
�لدليل �لتنظيمي ملد�ر�ض �لتعليم �لعام، )30(.  )8(
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هد�ي���ات �لق���ر�آن �لكرمي و�أحكام���ه. وهذه �لفعاليات �لعلمي���ة و�لثقافية من �ساأنه���ا �أن ُتهّذب 
�سلوك �لطالب، وتزرع فيهم �لقيم و�ملبادئ �حل�سنة، وُتبعدهم عن م�ساوئ �لأخالق.

ثالًثا: الإر�ساد الطالبي:
لالإر�س���اد �لطالبي يف مد�ر�ض �لتعليم �لعام دور بارز م���ن حيث در��سة حالت �لطالب، 
ومتابع���ة �سخ�سياتهم، وحتليل �ملو�ق���ف �ليومية �لتي حتدث، ومعاجل���ة �مل�سكالت �ل�سلوكية، 
�إ�سافة �إىل �لدور �لتكاملي مع �لأ�سرة، و�سنعر�ض بع�ض �لنقاط �ملهمة حول �لإر�ساد �لطالبي، 

ودوره يف تفعيل �أثر �لقر�آن �لكرمي يف معاجلة �سلوكيات �لطالب.

ُيع���ّرف �لإر�ساد �لطالب���ي باأنه: "عملية خُمّطط���ة منظمة ته���دف �إىل م�ساعدة �لطالب 
لك���ي يفه���م ذ�ته، ويع���رف قدر�ت���ه، وُينّم���ي �إمكانياته، ويح���ّل م�سكالته؛ لي�س���ل �إىل حتقيق 
تو�فق���ه �لنف�سي، و�لجتماعي، و�لرتبوي، و�ملهني، و�إىل حتقيق �أهد�فه يف �إطار تعاليم �لدين 

�لإ�سالمي")1(.

وي�سطل���ع �ملر�سد �لطالبي مبهام حيوية من خالل �لإعد�د و�لتخطيط للعمل �لإر�سادي، 
و�لّتع���ّرف على قدر�ت �لط���الب و�جتاهاتهم، ودر��سة �حل���الت �لفردي���ة باأنو�عها، ودر��سة 

�مل�سكالت �لنف�سية و�لجتماعية، و�لتو��سل مع �لأ�سرة)2(.

ويتكامل دور �ملر�سد �لطالبي مع �ملعلم يف بناء �سخ�سية �لطالب؛ حيث يوؤكد د. �لنغيم�سي 
�أن "بن���اء �ل�سخ�سية يكون با�ستخد�م �لفعل، و�حلرك���ة، و�لن�ساط بدًل من �لو�سف و�لنمط ، 

و��ستخد�م �لعملية �لبنائية بدًل من ��ستخد�م �لأ�سماء �جلامدة و�لقو�لب �ملحددة")3(.

ويتاأّك���د دور �لإر�س���اد �لطالبي من خ���الل �لفعالي���ات و�لر�مج �ملقدم���ة للطالب لأجل 
�لتخّل���ق بال�سلوك �ل�سوي؛ حي���ث �إن " �أكرث �ل�سلوك �لإن�ساين مكت�سب ع���ن طريق �لتعلم، و�أن 

�سلوك �لفرد قابل للتعديل �أو �لتغير باإيجاد ظروف و�أجو�ء تعليمية معينة")4(.

دليل �ملر�سد �لطالبي، )11(.  )1(
�لدليل �لتنظيمي ملد�ر�ض �لتعليم �لعام، )31(.  )2(

علم �لنف�ض �لدعوي، )333(.  )3(
دليل �ملر�سد �لطالبي، )38(  )4(
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ويرتك���ز دوره على �س���رورة �كت�ساف ميول �لطالب، و��ستعد�ده���م، وقدر�تهم �خلا�سة؛ 
���ل �إىل حتلي���ل �سخ�سياتهم، وحتديد �لفروق���ات �لفردية بينه���م؛ وبالتايل و�سع  لأج���ل �لتو�سّ

�لر�مج �لعالجية �ملنا�سبة مل�سكالتهم)1(.

ه���ذ� بالإ�سافة �إىل �أهمي���ة �ختيار �ملر�سد �لطالب���ي لالأ�سلوب �لقيم���ي �ملنا�سب؛ لغر�ض 
�لقي���م و�ملب���ادئ وفق متطلب���ات خ�سائ�ض �لنمو ل���كل مرحلة، وحتديد �أه���م �ل�سرت�تيجيات 

و�لتطبيقات �لرتبوية �ملنا�سبة يف �لرتبية �لقيمية)2(.

وميك���ن �إجمال �أوج���ه تفعيل �ملر�سد �لطالب���ي لأثر �لقر�آن �لك���رمي يف معاجلة �سلوكيات 
�لطالب يف �لآتي:

�مل�سامني �لإثر�ئية، و�لعلمية، و�لثقافي���ة �لتي ي�ستخدمها �ملر�سد يف معاجلة �ل�سلوكيات 
�خلاطئة، �سو�ء م�سام���ني �حلو�ر و�ملناق�سة �ملعتمدة على خلفية ثقافية، م�ستمدة من معاين، 
و�أح���كام، وفو�ئد متعلقة بالقر�آن �لكرمي وتف�س���ره، �أو طلب حفظ مقاطع من �لقر�آن �لكرمي، 

�أو تلخي�ض تفا�سر معينة، �أو �سماع حما�سر�ت متخ�س�سة ....

�لأ�سالي���ب و�لطر�ئق يف �سبط �ل�سلوك، ولكي يحّقق �ملر�سد �لطالبي �أهد�فه يف معاجلة 
�ل�سلوكي���ات �خلاطئة؛ فالبد له من �نتهاج �أ�ساليب وطر�ئق مميزة. وُيحّدد د. �حل�سني جرنو 

ذلك يف ثالثة �أ�ساليب: �لفورية و�حليوية، و�لعلمية و�لو�قعية، وجد�ول �لتعزيز)3(.

وهن���اك خط���و�ت عامة لع���الج �مل�س���كالت �ل�سلوكية ترتّكز عل���ى �أربعة حم���اور: حتديد 
�مل�سكلة، وحتليل �مل�سكلة، و�لطرق �لعالجية، وتقييم �لطرق �لعالجية)4(.

علم �لنف�ض: �لفروق �لفردية وتطبيقاته �لرتبوية، )149-121(.  )1(
�لدليل �لإجر�ئي لدور معلم �لقر�آن يف غر�ض �لقيم، )128(.  )2(

�أ�ساليب �لت�سويق و�لتعزيز يف �لقر�آن �لكرمي، )240(.  )3(
دليل �ملر�سد �لطالبي، )147(.  )4(
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خاتمة البحث: النتائج والتوصيات

اأوًل: نتائج البحث:
عمومية �أثر �لقر�آن �لكرمي لالإن�ض و�جلن، �مل�سلم وغر �مل�سلم.

تن���وع �لآث���ار �لعامة للقر�آن �لكرمي يف �لدنيا و�لآخرة؛ فف���ي �لدنيا: تثبت �خلرية لأهله، 
�لعامل���ني به، وتاأتلف عليه �لقل���وب �ملوؤمنة، وحت�سل منه �لركة لالإن�س���ان، وتنتفي �حل�سرة، 
ويع�س���م ب���ه �لإن�سان من فتنة �لدجال، ومن و�سو�سة و�إغ���و�ء �ل�سيطان. �أما يف �لآخرة في�سفع 

�لقر�آن لأ�سحابه، ويحتج لهم؛ كما �أن للقر�آن �أثر يف رفعة منزلة �أهله يوم �لقيامة. 

�أن �أث���ر �لقر�آن �لكرمي: تالوة، وحفًظا، وتدب���ًر�؛ ُي�ساعد على حتقيق �لن�سباط �ل�سلوكي 
جلميع �لفئات �لعمرية؛ حيث تزيد قر�ءة �لقر�آن من د�فعية �لإن�سان نحو �خلر، وفاعليته يف 
حت�سي���ل �ملعروف، و�لُبعد عن �ل�سر و�أ�سبابه يف �لقول و�لعمل. كما �أن حفظ �لقر�آن ُي�سهم يف 
�لطماأنينة للقلب؛ مما يوؤّدي �إىل ��ستقر�ر �لنف�ض، وعدم �خلو�ض يف �مل�سكالت �ل�سلوكية. و�أن 
تدّبر �لقر�آن ي�ساعد على تنمي���ة �لعمليات �لعقلية لالإن�سان، وزيادة مهار�ته، وزيادة ح�سيلته 

�لعلمية؛ مما يوؤّدي �إىل ن�سجه �لفكري؛ ومن ثمَّ ُيبعده عن �أ�سباب �مل�سكالت �ل�سلوكية.

�لعناي���ة �لفائقة بالقلب يف �لقر�آن �لك���رمي؛ لأهمية عمل �لقلب وعظمه؛ وعالقة �سالحه 
ب�سالح �جلو�رح وما ي�سدر عنها من ممار�سات وم�سكالت �سلوكية.

ظهور �لأثر �لق���ر�آين يف معاجلة �ل�سلوكيات �خلاطئة؛ من خالل قر�ءته وحفظه ومعرفة 
تف�سره وتدبر �آياته. 

ثب���وت دور موؤ�س�سات �لتن�سئ���ة �لجتماعية مثل �ملدر�سة يف تفعيل �أث���ر �لقر�آن �لكرمي يف 
معاجلة �مل�سكالت �ل�سلوكية للطالب.
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ثانًيا: الت��سيات:
�سرورة تكثيف تدري�ض �لق���ر�آن �لكرمي يف �ملناهج �لدر��سية؛ مبا يكفل تنمية �لجتاهات 

�لطيبة، وتقومي �ل�سلوك، وغر�ض �ملفاهيم �حل�سنة لدى �لطالب. 

�أهمي���ة �لإعد�د �ملتقّدم للقائم���ني على �لعملية �لرتبوية على �أ�سالي���ب، وطر�ئق، و�أدو�ت 
تعليم �لقر�آن �لكرمي وتوظيفها يف عمليات �لإ�سالح �لرتبوي.

�إن�س���اء مر�كز متخ�س�سة للدر��سات �لقر�آني���ة ُتعنى باإبر�ز �أثر �لقر�آن �لكرمي، و�إعجازه 
يف �ستى �ملجالت.

متابع���ة �إعد�د �لدر��س���ات �مليد�نية �ملتخ�س�سة �لتي ُترز �آثار �لق���ر�آن �لكرمي �ل�ساملة: 
تالوة، وحفًظا، وتدبًر� يف خمتلف مر�حل �لنمو ) �لطفولة، و�ملر�هقة، و�لبلوغ، و�لعقل(.

�س���رورة توظي���ف �أدو�ت �لتو��سل و�لتقني���ات �حلديثة يف ن�سر �أثر �لق���ر�آن �لكرمي بقدر 
�لإمكان، و�إنتاج �لر�مج يف ذلك.

�لعناي���ة بتدّبر �لقر�آن �لك���رمي؛ بو�سفه و�جًبا �سرعيًّا، وبو�سف���ه �أد�ة من �أدو�ت �لوقوف 
عل���ى �ملعاين، مبا يوؤث���ر يف �ل�سياغ���ة �ل�سليمة للعقل �لب�س���ري، ويدفعه �إىل �لتط���ّور و�لإبد�ع 

�حل�ساري. 

زي���ادة �لعناي���ة و�لهتم���ام بتدري�ض �لقر�آن �لك���رمي: تالوة، وحفًظا، وتدب���ًر�، من خالل 
�لتكام���ل يف �أعمال موؤ�س�سات )�مل�سج���د، و�ملدر�سة، و�ملنزل، و�لإع���الم(؛ لتعزيز �لجتاهات 

�لإيجابية لدى �لطالب.
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 الزه�رة الأ�س��د
• �لدرجة �لعلمية: دكت�ور�ه علم �لتدري��ض 	
• �لوظيفة �حلالية: �أ�ستاذ حما�سر بق�سم �لعلوم �لجتماعية	
• �جل�امعة: ج�امعة �ل�سهيد حمه خل�سر - �ل�و�دي)�جلز�ئر(	
• �لهاتف: 00213782246712	
• 	lassouedzohra2016@gmail.com :لري�د �لإلكت�روين�

ل عليها: * اآخر �سهادة حم�سّ
• �ض علم �لتدري����ض �سنة 2014 جامعة قا�سدي 	 دكت���ور�ه عل���وم يف علم �لنف�ض: تخ�سّ

مرباح ورقلة.

* امل�سار املهني:
• م�ست�س���ارة للتوجيه و�لإر�ساد �ملدر�س���ي و�ملهني منذ دي�سمر 2001 �إىل غاية نوفمر 	

.2010
• �أ�ست���اذة متعاق���دة بجامعة �لتكوي���ن �ملتو��سل ورقل���ة منذ �سبتم���ر 2006 �إىل غاية 	

جويلية 2013.
• �أ�ستاذة جامعية د�ئمة منذ 22 نوفمر 2010 �إىل يومنا هذ�.	

* بع�ص املقالت املن�س�رة:
• �لإج���ر�ء�ت �لرتبوي���ة لدع���م �ل�سحة �لنف�سي���ة للتالميذ، من�سور مبجل���ة مقاربات، 	

جامعة زيان عا�سور �جللفة، �لعدد 15، �أوت 2015، �ض-�ض: 59- 69.
• �أهمي���ة �لتدري�ض �مل�سّغر يف تدريب �لطلبة �ملعلمني، من�سور مبجلة در��سات، جامعة 	

عمار ثليجي �لأغو�ط، �لعدد 34، جانفي 2015، �ض-�ض: 56-48.
• �لإج���ر�ء�ت �ل�سّفي���ة �مل�ساهم���ة يف تفعيل طر�ئ���ق �لتدري�ض، من�س���ور مبجلة �لعلوم 	

�لإن�ساني���ة و�لجتماعي���ة، جامعة قا�سدي مرباح ورقلة، �لع���دد 16، �سبتمر 2014، 
�ض-�ض:330-321.
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• �ملمار�سات �لتدري�سية �لإبد�عية لدى �لأ�ستاذ �جلامعي من وجهة نظر طلبته، در��سة 	
��ستك�سافي���ة من وجه���ة نظر طلبة جامع���ة ورقلة، من�س���ور مبجلة �لعل���وم �لإن�سانية 
و�لجتماعي���ة، جامعة قا�سدي مرب���اح ورقلة، �لعدد 12، �سبتم���ر 2013، �ض-�ض: 

.141-131

• روؤى يف �لتدري����ض �لإبد�عي، من�سور مبجل���ة در��سات، جامعة عمار ثليجي �لأغو�ط، 	
�لعدد 20 ب، جو�ن 2012، �ض-�ض: 65-54.
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التطبيقات الرتب�ية املت�سمنة يف �س�رة )ال�سحى( و�سبل 
ت�ظيفها يف اإثارة الدافعية لدى املتعلم

د. الزهرة األسود
جامعة ال�سهيد حمه خل�سر بال�ادي )اجلزائر(
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* ملخ�ص البحث:
تلع���ب �لد�فعي���ة دور� حا�سما يف عملية �لتعلم؛ فهي متّثل �ملع���ّزز �لأقوى ل�ستمر�ر �لتعلم 
و�ملدّعم �لأكر حل�سول �لنجاح لدى �ملتعلم، وعليه من �ملفيد �أن يتناولها �ملربون بالبحث عن 
تطبيقاته���ا �لرتبوية يف جم���ال �لتعليم �ملدر�سي كو�سيلة ملعاجلة �سع���ف خمرجات �ملوؤ�س�سات 

�لتعليمية.

و�ملتاأّم���ل يف �سورة )�ل�سح���ى( يجد �أنها ز�خ���رة بالأ�ساليب و�لتطبيق���ات �لرتبوية �لتي 
ت�ساهم يف �إثارة وتعزيز �لد�فعية لدى �ملتعلم، بدء� بخلق جّو ي�سوده �لطماأنينة و�لأمن �لنف�سي 

و�سول �إىل حتقيق �لنجاح و�لتطلع �إىل �مل�ستقبل بتفاوؤل و�إيجابية.

هذه �لتطبيقات �لرتبوية؛ هي ما �سيتناوله �لبحث �حلايل عّلها تكون عونا للمدر�سني على 
حتقيق �أهد�ف �لتعلم وحت�سني خمرجات �ملوؤ�س�سات �لتعليمية.

* مقدمة:
ي عن �سبل  ي�سعى �ملرّبون �إىل �إيالء مو�سوع �لد�فعية للتعّلم �أهمية بالغة بالبحث و�لتق�سّ
�إثارته���ا وتعزيزها لدى �ملتعل���م، باعتبارها متّثل عو�م���ل نف�سية حتّرك �أف���كار �ملتعلم وميوله 

ملمار�سة �أن�سطته �لتعليمية، وبالتايل فهي تعتر موؤ�سر� جّيد� للتنبوؤ بالأد�ء �ملدر�سي.

هذ�؛ وتتبدى �أهمية �لد�فعية من �لوجهة �لرتبوية كونها هدفا تربويا يف ذ�تها، فا�ستثارة 
د�فعي���ة �لط���الب وتوجيهها وتولي���د �هتمامات معين���ة لديهم، جتعلهم يقبل���ون على ممار�سة 
ن�ساط���ات معرفية وعاطفية وحركية خارج نطاق �لعم���ل �ملدر�سي ويف حياتهم �مل�ستقبلية، هي 

من �لأهد�ف �لتي ين�سدها �أي نظام تربوي )ن�سو�تي،2003، 206(.

و�إن ��ستث���ارة د�فعية �ملتعلمني فيما يقّدم لهم من خر�ت ويعر�ض لهم من مو�قف، تعمل 
على تن�سيط وحتريك تفاعلهم �لن�ّسط مع هذه �خلر�ت و�ملو�قف، كما ت�سهم يف توجيه �نتباههم 
وتكّي���ف جهوده���م نحو حتقيق هدف �لتح�سي���ل، وتعمل على حّثهم لال�ستم���ر�ر يف �أن�سطتهم 

�لذهنية، وزيادة �إيجابيتهم حتى يت�سنى لهم حتقيق �لهدف �لتعليمي )قطامي،1993(.  
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وعلي���ه، تعّد �لد�فعية للتعلم �سرورة �أ�سا�سية حل���دوث �لتعلم، وترجع كثر من م�سكالت 
�لعملي���ة �لتعليمية �إىل �نعد�م د�فعية �لتعلم لدى �ملتعلمني �أو �إىل �نخفا�سها )�لطّناوي،2001 

.)147،

كما يرى "كيلر" )1987( �أن غياب �لد�فعية لدى �ملتعلمني رمبا يعزى �إىل عو�مل كجهل 
�ملدر�سني باأهمية �لد�فعية يف عملية �لتعلم، �أو لعدم قدرتهم على �إثارة �لد�فعية لدى �لطالب 

نحو تعلم خر�ت معينة )�لزغلول،2012، 227(. 

وم���ع �إمياننا باأن �لقر�آن �لكرمي ينبغي �أن توؤخذ منه قو�عد �ل�سلوك وغرها، فاإن �ملتاأّمل 
يف �س���ورة �ل�سحى يجد �أنها ز�خرة بالأ�ساليب و�لتطبيق���ات �لرتبوية �لتي ت�ساهم يف ��ستثارة 
�لد�فعي���ة لدى �ملتعلمني، مما ي���دل على �ل�سبق �لقر�آين للمذ�ه���ب �لب�سرية يف حّل �مل�سكالت 
�ملعا�سرة ل�سيما م�سكالت �لعملية �لتعليمية وما يت�سّبب يف �نخفا�ض �لد�فعية لدى �ملتعلمني.

ومن هذ� �ملنطلق، جاء هذ� �لبحث ليرز �أهم �لتطبيقات �لرتبوية �لتي جادت بها �سورة 
�ل�سحى، و�أهم �أ�ساليب �إثارة �لد�فعية لدى �ملتعلم �لتي تد�ولتها �أدبيات �لبحث يف علم �لنف�ض 
و�لرتبية، لنخل�ض يف �لأخر �إىل تقدمي �سيغة تربوية لال�ستفادة من تلك �لتطبيقات �لرتبوية 

يف ��ستثارة �لد�فعية لدى �ملتعلم.
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المبحث األول

�س�رة ال�سحى م��س�عاتها ومقا�سدها وتطبيقاتها الرتب�ية:

ورد يف "تف�س���ر �جلاللني" �أن �سورة �ل�سحى مّكي���ة و�آياتها �إحدى ع�سرة �آية، نزلت بعد 
�سورة �لفجر، وملا نزلت كّر ملسو هيلع هللا ىلص �آخرها ف�سنَّ �لتكبر �آخرها، وروى �لأمر به خامتتها وخامتة 

كل �سورة بعدها؛ وهو �هلل �أكر �أو ل �إله �إل �هلل و�هلل �أكر.

* المطلب األول: سورة الضحى: موضوعاتها ومقاصدها

�أبط���اأ �لوح���ي عن �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص �أياما وهو مبكة حتى �س���ّق عليه وجزع جزعا �سديد� حتى 
قيل له �إّن ربك قد قالك ووّدعك، فنزلت هذه �ل�سورة تخره �أن ربه ما وّدعه وما قاله. 

)�ل�سامر�ئي،2002، 109(

كم���ا نزلت هذه �ل�سورة لتب�ّسر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بر�سا ربه تعاىل عليه، ولت�سوق جانبا مّهما من 
نع���م خالقه عليه، ولرت�سد �أمته من خالل �سخ�سه �لكرمي باملد�ومة على مكارم �لأخالق �لتي 

من مظاهرها �لعطف على �ليتيم و�لإح�سان �إىل �ل�سائل و�لتعريف بنعم �هلل تعاىل.

 )ح�سني ونعمان،ب ت، 87(

فنزل هذ� �لفي�ض من �لوّد و�حلب و�لرحمة و�لإينا�ض و�لقربى و�لأمل و�لر�سا و�لطماأنينة 
و�ليقني. 

)قطب،ب ت، 4603(

وعليه، فاإن مو�سوع �سورة �ل�سحى �حلديث عن �سخ�سية �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد ت�سمنت جملة 
من �ملقا�سد، ميكن �إيجازها على �لنحو �لآتي: )�لزحيلي،ب ت، 673-665( 



1470

د. الزهــــــــــرة الأ�صــــــــــــوداملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

- �بتد�أت �ل�سورة بالق�سم �لإلهي �لعظيم على �أن �هلل عّز وجل ما قال ر�سوله ول �أبغ�سه ول 
هجره ول تركه، و�إمنا هو حمل �لعناية �لربانية، وهو عظيم �لقدر عند �هلل تعاىل: )َو�ل�سَُّحى 

(1) َو�للَّْيِل �إَِذ� �َسَجى (2) َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلى (3.

- ثم ب�ّسره رّبه باأن م�ستقبله �أف�سل من ما�سيه؛ فقال: )َوَلاْلآِخَرُة َخْرٌ لََّك ِمَن �ْلأُوىَل (4.

ى (5. �سَ - كما ب�ّسره بعطاء جزيل؛ فقال: )َوَل�َسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفرَتْ

- ث���م ع���ّدد �هلل تعاىل نعمه عل���ى ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص قب���ل �إر�ساله، وكاأنه قال: م���ا تركناك وما 
قلين���اك قبل �أن �خرتناك و��سطفيناك، فتظن �أّنا بعد �لر�سالة نهجرك ونخذلك؛ فقال: )�أَمَلْ 

الًّ َفَهَدى (7) َوَوَجَدَك َعاِئاًل َفاأَْغَنى (8. َيِجْدَك َيِتيًما َفاآَوى 6 َوَوَجَدَك �سَ

- ثم �أمره ربه ببع�ض �لأخالق �لجتماعية، وب�سكره على هذه �لنعم؛ فقال:

* )َفاأَمَّ���ا �ْلَيِتيَم َفاَل َتْقَهْر (9)(؛ قال جماه���د ومقاتل: ل حتقر �ليتيم؛ فقد كنت يتيما، 
وقال �لفّر�ء: ل تقهره على ماله فتذهب بحّقه ل�سعفه )�لرم�ساين،2006، 408(. 

* )َو�أَمَّا �ل�سَّاِئَل َفاَل َتْنَهْر (10)(؛ قال �حل�سن: �أما �إنه لي�ض بال�سائل �لذي ياأتيك، ولكن 
طالب �لعلم، وهذ� قول يحي بن �آدم قال: �إذ� جاءك طالب �لعلم فال تنهره، و�لتحقيق �أن �لآية 

تتناول �لنوعني )�سليم و�آخرون، 2010، 209(.

ْث (11)(؛ �أي حّدث بنعمة �هلل، لكن حتدث بها �إظهار� للنعمة  َك َفَحِدّ * )َو�أَمَّا ِبِنْعَمِة َرِبّ
و�سكر� للمنعم، ل �فتخار بها على �خللق )�لعثيمني، 2003، 244(.

وج���اء يف "�لتبيان يف �أق�سام �لقر�آن": و�لتحقي���ق �أن �لنعم تعّم هذ� كله فاأمر �أن ل ينهر 
ث بنعم �هلل عليه يف �لدي���ن و�لدنيا )عن �ل�سامر�ئي، 2002،  �سائ���ل �ملعروف و�لعلم و�أن يحدِّ

.)120

فح���رّي بالإن�سان �أن يتذّكر نعم �هلل عليه لي�سكره عليه���ا وليحافظ عليها، و�أن يثق بيقني 
�هلل يف معاونة �ملبتلني فيكون بذلك من �ل�ساكرين.
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* المطلب الثاني: التطبيقات التربوية المستنبطة من سورة الضحى:

متّث���ل �لتطبيق���ات �لرتبوي���ة �لرتجمة �حلقيقية للجان���ب �لنظري، ويف ه���ذ� �لتناول هي 
تعك�ض �لأ�ساليب �لرتبوية �لتي تزخر بها �سورة �ل�سحى و�لتي ميكن �أن ي�ستفاد منها يف جمال 

�لرتبية و�لتعليم على وجه �لتحديد.

�سيت���م تن���اول هذه �لأ�سالي���ب و�لتطبيقات �لرتبوية كم���ا وردت تباعا عل���ى �سوء �ل�سورة 
�لكرمية:   

* التطمني والب�سرى: 
�بت���د�أت �سورة �ل�سح���ى بالق�سم �لثنائي، و�لغر�ض منه تطم���ني �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص بعدم ترك 

�هلل تعاىل �إياه، وتذكره بف�سله عليه، وتب�سره بالنعمة �لعظيمة )حم�سن، 2012، 188(.

ويج���د "�سيد قطب")1386ه( �أن للق�سم يف هذه �ل�س���ورة �سلة مب�ساعر �لنف�ض ومظاهر 
�حلي���اة، ل���ذ� يبدو يف ت�س���ّوره �أن �هلل �سبحانه وتعاىل يق�سم بهاتني �لآيت���ني: )َو�ل�سَُّحى (1) 
َذ� �َسَجى (2)( لربط بني ظو�ه���ر �لكون وم�ساعر �لنف�ض ويوحي �إىل �لقلب �لب�سري  َو�للَّْي���ِل �إِ
باحلياة �ملتجاوبة مع هذ� �لوجود �جلميل فيعي�ض ذلك �لقلب يف �أن�ض هذ� �لوجود غر موح�ض 

ول غريب فيه فريد. 

)ح�سني ونعمان، ب ت، 90(

وقد حملت هذه �ل�سورة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أجمل �لب�سرى، ملقية يف نف�سه �لطماأنينة، معّددة ما 
�أنع���م �هلل به علي���ه، وكاأنه تعاىل يقول لر�سوله: �إّن من �أنعم علي���ك بكذ� وكذ� مل يكن ليرتكك 
ول ين�ساك بعد �أن هّياأك حلمل �أمانته، و�أعّدك لال�سطالع باأعباء ر�سالته، فال حتزن على ما 
كان م���ن فرتة عنك، ول يكن يف �سدرك حرج منها، فما ذلك �إل لتثبيت قلبك، وتقوية نف�سك 
عل���ى �حتمال م�ساّقها.. ثم ذكر له ما يثلج �سدره، وم���ا فيه كمال �لطماأنينة و�لب�سرى؛ فقال: 
)َوَلاْلآِخ���َرُة َخ���ْرٌ لََّك ِم���َن �ْلأُوىَل(4)( .. ثم ز�ده يف �لب�س���رى فقال: )َوَل�َس���ْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك 

ى (5)(. �سَ َفرَتْ

 )�ملر�غي،1946، 183- 184(
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* الرعاية والعناية:
 كما �أق�سم �هلل تعاىل على �لعتناء بر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، فقال:" َما َودََّعَك َربَُّك"؛ �أي: ما تركك 
من���ذ �عتنى بك، ول �أهملك منذ رّباك ورعاك، بل مل يزل يرّبيك �أح�سن تربية، ويعليك درجة 

بعد درجة ) �ل�ّسعدي، 2006، 924(.  

وم���ا ورد يف جو�ب �لق�س���م و�ختيار كلمة "�ل���رب" و�إ�سافتها �إىل �ملخاط���ب �أن�سب �سيء 
ه���ا هن���ا و�أدّل عل���ى �لرعاية و�لعناية، ف���اإن �لرّب هو �ملرّب���ي و�ملر�سد و�ملال���ك و�ل�سّيد فكيف 
يوّدع���ك ويقليك و�أن���ت عبده ور�سوله، وهو �سّيدك ومولك �أخرجك من �لظلمة �إىل نور �لوحي 

و�لر�سالة؟.

)�ل�سامر�ئي، 2002، 113(

كما �أن عّلة ��ستعمال �لقر�آن �لكرمي لفظة "رب" يف هذ� �ملقام دون غرها ملا تعنيه هذه 
�للفظ���ة م���ن معنى، �إذ �لأ�س���ل فيها �لرتبية؛ وه���ي �إن�ساء �ل�سيء حال فح���ال �إىل حّد �لّتمام، 
يق���ال: رّبه، ورّب���اه، ورّببه، و�أن �هلل تعاىل �أوىل ر�سوله �لك���رمي ملسو هيلع هللا ىلص عناية خا�سة منذ ن�ساأته، 
لك���ي يع���ّده �إعد�د� تاما حلمل �أعباء �لر�سالة فنا�سب ه���ذ� �ل�ستعمال مع نفي �لرتك و�لبغ�ض 

عنه.

 ) حم�سن، 2012، 191(

* التكرمي بالعطاء وحتقيق الر�سا:
يذك���ر حرج���ان ) 2013، 308- 309( �أن �هلل تعاىل يعد نبي���ه ملسو هيلع هللا ىلص بجزيل �لعطاء حتى 
يبل���غ درجة �لر�س���ا، وقد جاء �لعطاء يف �ل�سورة مطلقا مل يح���دد، �إمنا ي�سمل هذ� �لعطاء كل 
�ض ب�سيء معنّي �إكر�ما للر�سول �لك���رمي ملسو هيلع هللا ىلص وتو�سيعا للعطاء، وكذلك �أطلق  �س���يء ومل يخ�سّ
�هلل تع���اىل فع���ل �لر�سا كما �أطلق �لعطاء فجعل �لعطاء عاما وجعل �لر�سا عاما وذكر �ملعطي 
�أي�س���ا وه���و �لرب، وعلينا �أن نتخّيل كيف يكون عطاء �ل���رب؟ و�لعطاء على قدر �ملعطي، وهذ� 
كل���ه في���ه تكرمي للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، كذلك يف �إ�سافة �سمر �خلطاب )�لكاف يف ربك( تكرمي �آخر 

للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص.
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�إّن م���ا وعد �هلل ر�سوله �لك���رمي يف هذه �ل�سورة من �أنه �سوف يعطيه فر�سى هو من �أجّل 
�لنع���م، ذل���ك �أن �لر�سا يف �حلياة هو �أ�سا�ض �ل�ستق���ر�ر و�لطماأنينة و�لهناء و�ل�سعادة ور�حة 

�لبال، فاإن فقد �لر�سا حّلت �لهموم وحّل �لقلق و�ل�سقاء وعموم دو�عي �لنكد.

ول يك���ون �لإن�سان مرتاح���ا ول هانئا �إل �إذ� عّم �لر�سا جميع جو�نب حياته، فاإن فقد من 
جانب منها فقد �لإن�سان من ر�حته و��ستقر�ره بقدر ذلك �جلانب، ولذلك �أطلق �سبحانه �لر�سا 
ى" ومل يقّي���ده ب�سيء ل مبال ول جاه ول غرهم���ا )�ل�سامر�ئي،2002،  �سَ لنبّي���ه؛ فق���ال:" َفرَتْ

.)115

* التذكري بالنعم:
وهنا يذّكر �هلل عّز وجل �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ما كان من �ساأن ربه معه منذ �أول �لطريق لي�ستح�سر 
يف خاطره جميل �سنع ربه به وموّدته له، وفي�سه عليه، وي�ستمتع با�ستعادة و�قع �لرحمة و�لوّد 
و�لإينا����ض �لإله���ي، وهو متاع فائق حتييه �لذك���رى على هذ� �لنحو �لبدي���ع )حرجان، 2013، 

 .)310

* النهي عن القهر والزجر:
نه���ى �هلل عّز وجل نبّي���ه �لكرمي عن �أمرين: قهر �ليتيم وزج���ر �ل�سائل، ملا لهما من �أكر 
�لأث���ر يف �لتعاط���ف و�لتع���اون يف �ملجتمع، ومل���ا فيهما م���ن �ل�سفقة بال�سعف���اء وذوي �حلاجة 

)�ملر�غي، 1946، 185(.

 ل تقه���ر يتيما؛ �أي ل تذّله بل �رفع نف�سه بالأدب وهّذبه مبكارم �لأخالق ليكون ع�سو� يف 
جماعتك ينفعها وتنتفع به، ول يف�سده �لتذليل و�لهو�ن فيكون جرثومة ف�ساد يتعدى �أذ�ها �إىل 

كل من يخالطها من �أمتك )عبده، 1923، 112(.

ول تنه���ر ول تزج���ر �سائ���ال؛ �أي ل تغلظ عليه ولك���ن �أعطه ورّده رد� جمي���ال، وقل له قول 
ح�سنا، وقيل: �أي ل تكن جبار� ول متكر� ول فّحا�سا ول فّظا على �ل�سعفاء من عباد �هلل.

)�ل�سامر�ئي، 2002، 119(
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* ال�سكر والثناء:
 ق���ال مقاتل: ��سكر هذه �لّنعمة �لتي ذكرُت يف هذه �ل�سورة، و�لتحقيق �أن �لّنعم تعّم هذ� 

ث بنعم �هلل عليه يف �لّدين و�لّدنيا. كّله، فاأُِمَر �أن ل ينهر �سائل �ملعروف و�لعلم، و�أن يحدِّ

)�لرم�ساين، 2006، 408(

وق���د ت�ساف���رت ن�سو����ض �لكتاب �لكرمي عل���ى بيان ف�سائ���ل نعمة �ل�سك���ر، ومعرفة هذه 
�لف�سائل تدعو �إىل �سحذ �لهّمم و�لقلوب لتكون �ساكرة هلل تعاىل مطيعة له؛ ومن هذه �لف�سائل:

- منزلة �ل�سكر �أعلى �ملنازل؛ وهي فوق منزلة �لر�سا وزيادة، فالر�سا مندرج من �ل�سكر، 
و�ل�سكر ن�سف �لإميان، فالإميان ن�سفان: ن�سف �سكر ون�سف �سر.

- �ل�سكر طريق �لر�سا، فاإن د�وم �لعبد على �ل�سكر ر�سي �هلل له �سكره وقبله منه، فر�سا 
�لرب عن عبده �إمنا يكون ب�سكر �لعبد له.

و�أم���ا �لتح���ّدث بنعمة �هلل؛ فهو �سورة م���ن �سور �ل�سكر للمنعم يكمله���ا �لّر بعباده، وهو 
�ملظهر �لعملي لل�سكر، و�حلديث �ل�سامت �لنافع �لكرمي )حرجان، 2013، 317-316(. 
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المبحث الثاني

الدافعية للتعلم مفه�مها ووظائفها واأ�ساليب اإثارتها لدى املتعلم

* المطلب األول: الدافعية للتعلم: مفهومها ووظائفها

تزخر �أدبي���ات �لبحث يف علم �لنف�ض و�لرتبية بتعريفات متنّوعة ومتعّددة حول م�سطلح 
�لد�فعي���ة للتعلم، ولعل �لتنّوع يف �سبط �ملفهوم يرجع بالأ�سا�ض �إىل تعّدد نظريات علم �لنف�ض 
و�خت���الف وجهات نظره���ا حوله، ول ي�سعنا يف ه���ذ� �ملقام �سرد جمي���ع �لتعريفات ح�سب كل 

نظرية و�إمنا �لكتفاء بتناول ما يخدم مو�سوع �لبحث �حلايل. 

تعتر �لد�فعية للتعلم حالة د�خلية لدى �ملتعلم حترك �أفكاره ووعيه، وتدفعه �إىل �لنتباه 
للموق���ف �لتعليم���ي و�لقيام بالأن�سطة �لت���ي تتعلق به، و�ل�ستم���ر�ر يف �أد�ء هذه �لأن�سطة حتى 

يتحّقق �لتعلم كهدف للمتعلم )توق، قطامي، عد�ض، 2003(.

كم���ا متّث���ل جمموعة من �مل�ساعر �لتي تدف���ع �ملتعلم �إىل �لندم���اج يف �لأن�سطة �لتعليمية 
�ملختلفة مبا ي�سهم يف حتقيق �لأهد�ف �لتعليمية �ملن�سودة )�لطّناوي،2011، 147(.

وملا كانت �لد�فعية و�سيلة لتحقيق �أهد�ف �لتعلم؛ فهي ت�سعى بدورها �إىل حتقيق �لوظائف 
�لتالية:

تعم���ل �لد�فعي���ة على جمع �لطاق���ة �لالزمة ملمار�س���ة ن�ساط ما، مما ي���وؤدي �إىل تن�سيط 
�سلوك �لفرد ودفعه �إىل �لقيام بعمل من �أجل �إز�لة �لتوتر و�إعادة �جل�سم �إىل �لتز�ن �ل�سابق 

)�لد�هري،2005، 181(.

كما تعمل على حتديد جمال �لن�ساط �ل�سلوكي �لذي يوّجه �إليه �لفرد �هتماماته من �أجل 
حتقيق �أهد�ف و�أغر��ض معينة، فال�سلوك بدون وجود د�فع ي�سبح ع�سو�ئيا وغر هادف.

 )�لقذ�يف،1998، 173(
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و�لد�فعية ت�ساعد �ملتعلم على حت�سيل �ملعرفة و�ملهار�ت وغرها من �لأهد�ف، فاملتعلمني 
�لذي���ن يتمتعون بد�فعية يتم حت�سيله���م �لدر��سي بفاعلية �أكر، يف حني �ملتعلمني �لذين لي�ض 

لديهم د�فعية عالية قد ي�سبحون م�سدر �سخرية د�خل �لق�سم )عمر،1987، 95(.

* المطلب الثاني: أساليب إثارة الدافعية لدى المتعلم:

وت�سم���ل خمتلف �لإج���ر�ء�ت و�لأ�سالي���ب �لتي ي�ستخدمه���ا �ملعلم من �أجل �إث���ارة د�فعية 
�ملتعلمني نحو �لتعلم و�لعمل على تعزيزها و�حلفاظ على ��ستمر�ريتها.

�إّن �إدر�ك �ملعل���م لأهمية �لد�فعية للتعلم ودوره يف �إثارتها لدى �ملتعلم يوؤثر ب�سكل �إيجابي 
عل���ى نو�جت �لتعلم وي�ساه���م يف حت�سني �لعملية �لرتبوية، لذ� يق���رتح �لباحثون يف علم �لنف�ض 
و�لرتبي���ة ع���ّدة �إجر�ء�ت و�أ�سالي���ب ت�ساعد �ملعلم عل���ى ��ستثارة د�فعية �ملتعلم���ني نحو �لتعلم 

وتعزيزها، وتوؤدي �إىل حت�سني م�ستوى حت�سيلهم �لدر��سي، ويف ما يلي �أهم هذه �لأ�ساليب:

- جع���ل بيئة �ل�س���ّف �آمنة �سيكولوجي���ا، فاحلاجة �إىل �لأمان ميك���ن حتقيقها من خالل 
�جلّو �لعام يف غرفة �ل�سّف )�سليم، 2004، 304(.

- بن���اء من���اخ �سّف���ي تتو�فر في���ه �ل�س���روط �لكفيلة باإ�سب���اع حاجات �ملتعلم���ني لالنتماء 
و�ح���رت�م �لذ�ت، و��ستبعاد �أية عو�مل تهديدية تثر قلق �ملتعلمني وخماوفهم.. وتوؤدي بالتايل 

�إىل �إحباط د�فعيتهم وف�سلهم )ن�سو�تي،2003، 222(.

- �لعم���ل عل���ى تنمي���ة �لعو�ط���ف �لإيجابية ل���دى �ملتعلمني؛ مث���ل �لثق���ة يف قدرتهم على 
�لإجن���از، و�أن يكون �ملتعلم ق���ادر� على توجيه ت�ساوؤلت كثرة عن مو�س���وع �لتعلم، و�أن جنعل 
�ملتعل���م �أك���رث تركيز� و�هتماما باملو�س���وع �ملدرو�ض، وجتّنب ��ستثارة �لعو�ط���ف �ل�سلبية عنده 

)�إبر�هيم وح�سب �هلل، 2002(.

- �لعم���ل على تنظي���م �لأن�سطة �لتعليمية �ل�سّفية ب�سكل ير�ع���ي حاجات �ملتعلم وقدر�ته 
و��ستعد�د�ت���ه، و�ملعلم �لكفء هو �لذي ميتلك �لقدرة على �لوقوف على حالة �ملتعلم �لد�خلية 
�لت���ي تدفعه �إىل �لنتب���اه �إىل �ملوقف �لتعليم���ي، و�لقيام بن�ساط موّج���ه و�ل�ستمر�ر فيه حتى 
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يتحّقق �لهدف )قطامي،2004(. 

- حتقي���ق �لإ�سباع لدى �ملتعلمني؛ حيث ينطوي ه���ذ� �لأ�سلوب على خلق �لقناعة و�لر�سا 
ل���دى �ملتعلم���ني بالإجن���از �أو �لتح�سيل �ل���ذي حّققوه م���ن تعلم �ملحتوى من خ���الل ��ستخد�م 
�ملعّزز�ت و�ملكافاآت �ملختلفة لأد�ء�تهم كالعالمات و�لثناء و�ملديح، ولوحات �ل�سرف، و�سهاد�ت 
�لتقدير، وعر�ض �أعمال �ملتعلم يف �ل�سّف �أو �ملدر�سة، �إ�سافة �إىل تاأكيد �أهمية وقيمة �لنتائج 

�أو �لتح�سيل �لذي حّققه �ملتعلمون وعزو ذلك �إىل جهودهم وطاقاتهم �لذ�تية.

- تزويد �ملتعلم مبتطلبات �لتعلم �لقبلية وم�ساعدته على تذّكر �لتعلم �ل�سابق ذو �لعالقة 
لال�ستفادة منه يف �لتعلم �جلديد.

- ��ستخ���د�م �لأمثلة �ل���و�ردة يف �لبيئة �لتي يعي�ض فيها �ملتعل���م )�لزغلول،2012، 229-
.)230

- ��ستخد�م �لتغذية �لر�جعة لتعريف �ملتعلم بنتائجه �لإيجابية )�لزبيدي،2003(.
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المبحث الثالث

�سبل ت�ظيف التطبيقات الرتب�ية املت�سمنة يف �س�رة ال�سحى يف اإثارة 
الدافعية لدى املتعلم

�إّن �ملتاأّمل يف جملة �لتطبيقات �لرتبوية �مل�ستنبطة من �سورة �ل�سحى يجدها تعك�ض �أهم 
�لأ�سالي���ب �لتي ي�ستخدمها �ملعل���م يف �إثارة �لد�فعية لدى �ملتعلمني ورف���ع �أد�ئهم �لتح�سيلي، 
و�لتي ينبغ���ي �أن ي�ستفاد منها يف حتقيق �أهد�ف �لتعلم وحت�س���ني �لعملية �لتعليمية-�لتعّلمية، 
وه���ذ� بدوره يوؤّكد على �ل�سبق �لقر�آين يف ح���ّل �مل�سكالت �ملعا�سرة ل�سيما �مل�سكالت �لرتبوية 

وما يت�سّبب يف �نخفا�ض د�فعية �ملتعلمني نحو �لتعلم و�لتح�سيل و�لإجناز. 

وعلي���ه، �سيتم تقدمي �سيغ���ة تربوية لال�ستفادة من تلك �لتطبيق���ات �لرتبوية يف ��ستثارة 
�لد�فعية لدى �ملتعلم، وميكن �إجمال هذه �ل�سيغة فيما يلي:

* حتديد ال�قت املنا�سب للتعلم:
�أ�س���ار �لزحيل���ي )ب ت، 668( �إىل �أن �هلل خ�ّض وقت �ل�سح���ى بالذكر لأنه وقت �جتماع 
�لنا����ض، وكمال �لأن�ض بعد وح�سة زمان �لليل، وذكر �ل�سحى هو �ساعة من �لنهار، وذكر �لليل 

كّله �إ�سارة �إىل �أن �ساعة من �لنهار يف �لإنتاج تو�زي جميع �لليل.

و�أ�س���ار ح�س���ني )2007، 27- 33( �إىل فائ���دة وقت �ل�سحى يف �لتعل���م �أن �سوء �ل�سم�ض 
ي�ساعد يف تنظيم �لعمليات �حليوية يف �جل�سم، كما ي�ساعد يف حت�سني �لبيئة و�ل�سحة �لبدنية 
و�لنف�سي���ة وحتفي���ز �لن�ساط، كما يبعث �سي���اء �ل�سم�ض على �لن�س���اط و�حلركة .. ويبعث على 
�لف���رح و�ل�سرور و�لأمل و�لتفاوؤل و�لتاأمل و�لتفّكر يف �لإب���د�ع وجمال �لوجود، بحثا عن �لغاية 

من �لوجود ومن �حلياة، وهو �سميم �لغاية من �لتعلم.   

* ت�فري مناخ �سّفي مفعم بالأمن النف�سي:
ذكرن���ا فيما �سب���ق �أن �لق�سم �لإلهي جاء لغر�ض �لتطمني وحمل �لب�سرى على نف�ض �لنبي 
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ملسو هيلع هللا ىلص بع���د فت���ور �لوحي وحزنه على �نقطاعه، فجاء �ملّدد �لرب���اين ين�ساق عذبا زلل على قلبه 
ملسو هيلع هللا ىلص، وج���اءت �لب�سرى باأن يا نب���ّي �هلل ما وّدعناك وما قليناك بع���د �أن هياأناك حلمل �سرف 

�لأمانة.

و�لطماأنة و�لب�سرى من �لناحية �ل�سيكولوجية هي �إ�سباع �حلاجة �إىل �لأمن؛ هذه �لأخرة 
ت�ستث���ار عند �لفرد عندما ي�سع���ر بالتهديد وعدم �ل�ستقر�ر، ول يقت�س���ر �ل�سعور بالأمن هنا 

على �جلانب �ملادي بل يتعد�ه �إىل �جلانب �لنف�سي و�ملعنوي �أي�سا.

و�ملتعل���م د�خل �ل�سّف بحاج���ة �إىل �أمن نف�سي ليتعلم �سلوك �ملب���ادرة وميار�ض ن�ساطاته 
�لتعليمي���ة بحري���ة وتلقائية، ل���ذ� يتوّجب على �ملعل���م �أن يوّفر مناخا �سّفيا �آمن���ا لتحقيق د�فع 
�لفهم و�ملعرفة، ف�سال عن �إثارة د�فع �لتعلم لدى �ملتعلم من �أجل حت�سني �أد�ئه �لتح�سيلي. 

* و�سع برامج تعزيز منا�سبة:
وق���د جاء ج���و�ب �لق�س���م ليمنح �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص كل كر�مات �لدني���ا و�لآخرة، ب���دء� بتعهده 
بالرعاي���ة �لإلهي���ة، ثم تبليغه باأن �خلر �ملر�سود له يف �لآخ���رة خر له من ذ�ك �لذي كان يف 

�لأوىل، ثم وعده بالعطاء حتى يبلغ درجة �لر�سا.

هذه �لكر�مات هي مبثابة تعزيز�ت خ�ّض �هلل بها ر�سوله تكرميا له وتعظيما ل�ساأنه ملسو هيلع هللا ىلص.

و�لتعزي���ز م���ن �لناحي���ة �ل�سيكولوجي���ة يعمل على زي���ادة فعالي���ة �لتعلم، وزي���ادة فعالية 
م�ساركة �ملتعلمني يف �لأن�سطة �لتعليمية د�خل �ل�سّف، لذ� يحتاج �ملتعلم �إىل �ل�سعور بالنتماء 
وتقدير �لذ�ت، فينبغي على �ملعلم �أن ي�سعره بالهتمام و�لنتماء �إىل �ل�سّف �لدر��سي من باب 
�لرعاي���ة و�لعناية به و�حرت�م ذ�ته )�سليم،2003، 502(، و�أن ي�ستخدم �لتعلم من �أجل �إ�سباع 

حاجات �ملتعلم للنجاح مما يبعث على حتقيق �لر�سا لديه بالتح�سيل و�لإجناز.

و�إّن �حلكم���ة يف �لتعام���ل مع �ملتلقي طالب���ا كان �أو متعلما من خالل �س���ّد �أزره وت�سجيعه 
وحتفيز طاقاته �لكامنة وتعزيز ثقته بنف�سه )حرجان، 2013، 320(.

ه���ذ�؛ وتوؤّك���د �لنظري���ات �لرتباطي���ة و�ل�سلوكي���ة عل���ى �أهمي���ة دور �لتعزي���ز يف �لتعلم، 
وعل���ى قدرت���ه على ��ستث���ارة د�فعي���ة �ملتعلم وتوجي���ه ن�ساطات���ه، وياأخذ �لتعزي���ز يف �لأو�ساع 
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�لتعليمي���ة �أ�س���كال متنوعة؛ كالإثابات �ملادي���ة، و�لعالمات �ملدر�سي���ة، و�لن�ساطات �لرتويحية 
)ن�سو�تي،2003، 221(.

كم���ا يوؤمن علماء �ل�سل���وك باأهمية �ملكافاأة �ملادي���ة، فدعاة ت�سكيل �ل�سل���وك يوؤمنون باأن 
�ل�سل���وك يت�سّكل ع���ن طريق �لتدعيم، ف���اإذ� مل يتعلم �لتالميذ فمعنى ذل���ك �أنه مل يقّدم لهم 

�لباعث �حلقيقي و�ملدّعمات �أو �ملعّزز�ت �مل�سبعة )�سليم، 2004، 307(.

وعلي���ه، ي�ستطيع �ملعلم و�سع بر�مج تعزي���ز منا�سبة ت�ستثر د�فعية �ملتعلمني �لتح�سيلية، 
وتعّزز رغباتهم يف �لنجاح.

* ا�ستثارة حاجات املتعلمني لالإجناز والنجاح:
كم���ا وردت �أدلة ج���و�ب �لق�سم حتمل تعد�د نعم �هلل على نبيه ملسو هيلع هللا ىلص لتقوية قلبه وت�سجيعه 
عل���ى �ل�سر يف طريقه �لتي �ختارها �هلل له؛ وهي طريق حممودة �لعو�قب �سليمة �ملغاب، فهو 
يبّث يف نف�سه �لطماأنينة فالذي �أوله كل هذه �لنعم ورعاه كل هذه �لرعاية و�نتدبه لهذ� �لأمر 

ما كان لي�سيعه �أو يخّيب �أمله )ح�سني ونعمان، ب ت، 101- 102(.
وهن���ا وج���ب �أن ننّبه �إىل �سرورة تبديد م�ساعر �خل���وف و�لقلق من �لف�سل لدى �ملتعلمني 
وم�ساعدته���م على حتقيق �لنج���اح من خالل تزويدهم بالفر�ض �ملنا�سب���ة، وكذ� عزو �لنجاح 
جلهود �ملتعلم وتعزيز �ل�سعور لديه باأنه عن�سر فّعال يف عملية �لتعلم )�لزغلول،2012، 230(.
كم���ا تبنّي بع����ض نظريات �لد�فعي���ة �أن حاجات �لف���رد لالإجناز و�لنج���اح متو�فرة لدى 
جميع �لأفر�د ولكن مب�ستويات متباينة، وقد ل يبلغ م�ستوى هذه �حلاجات عند بع�ض �لطالب 
ل�سب���ب �أو لآخر حد� ميّكنهم من �سياغة �أهد�فهم وبذل �جلهود لتحقيقها، لذلك يرتتب على 
�ملعل���م توجيه �نتباه خا�ض ملثل هوؤلء �لطالب، وبخا�سة عندما يظهرون �سلوكا يدل على عدم 

رغبتهم يف �أد�ء �أعمالهم �ملدر�سية.
�إن تكلي���ف �لطال���ب ذي �حلاج���ة �ملنخف�س���ة لالإجناز و�لنج���اح مبهام �سهل���ة ن�سبيا ي�سمن 
جناحه فيها، و�لإقالل من قيمة �لنتائج غر �ملرغوب فيها و�ملرتتبة عن �لف�سل ميكن �أن يوؤديا �إىل 

��ستثارة حاجة هذ� �لطالب لالإجناز وزيادة م�ستوى رغبته يف �لنجاح )ن�سو�تي،2003، 220(.

* جتّنب �سع�بات فر�ص النم�:
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وم���ا ترّتب على م���ا �سبق؛ جاءت �لتوجيهات �لربانية �إىل �إك���ر�م �ليتيم و�لنهي عن قهره 
وك�س���ر خاطره و�إذلله، و�إىل �إغناء �ل�سائل مع �لرفق ب���ه، و�لتحدث بنعمة �هلل �سكر� للمنعم، 
ومل���ا ل�سكر �لنعمة من ف�سائل تدعو �إىل �سحذ �لهّم���م و�لقلوب لتكون �ساكرة هلل تعاىل مطيعة 

له )حرجان، 2013، 316(.
وم���ن �لتوجيه���ات �لرتبوي���ة يف هذ� �ل�س���اأن �أن يتحلى �ملعلم بالرفق و�لل���ني يف تعامله مع 

�لطالب، مما ينعك�ض ذلك على جتاوبهم وتفاعلهم مع �لأن�سطة �لتعليمية.
و�إذ� كان �ملعل���م يخل���ق مو�ق���ف ت�سّبب �سعفا وتوت���ر� وقلقا، فاإن طالبه �س���وف يف�سلون 
�ل�سالم���ة بعدم ��سرت�كهم، ولكنه �إذ� قّلل �لأخطاء ف���اإن �لطالب �سوف ي�سرتكون حتى �أولئك 

�لذين ل ي�سعرون بالأمان )�سليم،2003، 503(.
هذ�؛ وي�سيف ح�س���ني )2007، 151- 226( جملة من �لتوجيهات �لرتبوية �مل�ستمدة من 

توجيهات �لإ�سالم �لإن�سانية، منها:

• �أن ناأخ���ذ �لعرة و�لدر����ض باأن نفّت�ض عن �ملوهوبني و�لعظم���اء من حتت ركام �لفقر 	
و�ليت���م و�حلرمان، فكم م���ن موهوب �ساعت موهبته حت���ت ركام �لفقر و�حلرمان، 
ول���و توفرت �لرعاية �ملنا�سبة لهوؤلء �ملحروم���ني حل�سد �ملجتمع من نتاج عبقريتهم 

وعظمتهم �لكثر.
• �سرورة تو��سع �أهل �لعلم وعدم تكّرهم على �لطالب بعلمهم.	
• �حلر�ض على بناء �لنف�ض وتطويرها.	
• تربي���ة �لن�ضء عل���ى �لتخطيط ل�ستق���ر�ر حياته���م وتقّدمها و�ختي���ار �لأعمال �لتي 	

ت�ساه���م يف رقّيهم �لفك���ري و�لنف�سي، و�لتاأكي���د لهم على �أهمي���ة �لتعليم و�لتدريب 
�ملهني يف تقّدمهم �لوظيفي و�ملهني.

• �سك���ر نعمة ت���ويّل �لوظائف �لعام���ة يف �ملجتمع و�أد�ء حّقها �ل���ذي يتمثل يف �إخال�ض 	
�ملوظف يف عمله و�لقيام بو�جباته خر قيام.
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الخاتمة

بع���د هذه �جلولة �ملاتعة يف رحاب �سورة �ل�سحى يّت�سح باأنها ز�خرة بالوم�سات �لرتبوية 
�لهادف���ة، حيث �بت���د�أت بالتفاوؤل و�لإ�سر�ق بوقت �ل�سحى، ث���م بال�سكينة و�لأمن بوقت �لليل، 
وق���د نزلت لتطمئن �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص با�ستمر�ر �ملدد �لرباين وزّف �لب�س���رى بنعم �هلل �جلليلة، ثم 
ذك���ر �هلل تع���اىل مبا �أوىل على نبّيه ملسو هيلع هللا ىلص من �لرعاية و�لعناية، ثم ب�ّسره بنيل �أعظم �لكر�مات 
يف �لآخ���رة، وختم �خلطاب �لقر�آين بتذكره ملسو هيلع هللا ىلص بالنع���م �لتي حباه �هلل بها و�أردفها بو�سايا 

مقابل تلك �لنعم، ليكون ترتيب �لآيات على نحو ما ورد هو �أمثل ترتيب و�أن�سب.

كم���ا �ّت�س���ح من خالل �لتطّرق �إىل �أدبيات �لبحث يف عل���م �لنف�ض و�لرتبية حول �أ�ساليب 
��ستث���ارة �لد�فعية ل���دى �ملتعلم، �أن �ملرّبون ينّبهون �إىل �س���رورة �إ�سباع حاجات �ملتعلم لالأمن 
و�لنتم���اء وتقدير �لذ�ت، بالإ�ساف���ة �إىل تنويع و�سائل �لتعزيز �لإيجابي مبا ي�سمن �ل�ستفادة 

�لق�سوى من �لطاقات �لب�سرية وتخريجها خلدمة �ملجتمع على نحو �أف�سل.

وعليه، فاإن �لقر�آن �لكرمي قد حاز يف هذ� �مل�سمار ق�سب �ل�سبق لنقرَّ باأن تلك �لوم�سات 
�لرتبوي���ة �لتي �قتب�ست من �أن���و�ر �سورة �ل�سحى هي مبثابة تطبيق���ات تربوية ينبغي توظيفها 
يف ��ستث���ارة �لد�فعية للتعلم ل���دى �ملتعلمني من �أجل حتقيق �أهد�ف �لتعلم وحت�سني خمرجات 

�ملوؤ�س�سات �لتعليمية.
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العزوف عن العمل وعالجه يف �س�ء القراآن الكرمي

عبد الرحمن بن العربي تلي
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امللخ�ص:
يتن���اول �ملقال قيم���ة �لعمل يف �لكتاب و�ل�سن���ة �لنبوية �ل�سريفة حيث �أب���رز �أن �لعمل هو 
�أحد عنا�سر �لروؤية �لكونية �لتي ف�سر بها هذ� �لوجود ثم �سلة �لإميان بالعلم و�لعمل ومفهوم 
�لعم���ل و�أبعاده يف �ل�سالم؛ �لبع���د �لأول: �لعمل للعي�ض ويت�سمن �أن هذ� �لأخر �سدقة وجهاد 
و�لعم���ل كح���ق و�لعمل كو�جب و�أن���ه يحقق لالإن�سان �لكتف���اء �لنف�سي و�لذهن���ي و�لجتماعي 
ويحف���ظ كر�م���ة �لن�س���ان ويحقق �لأم���ن �لجتماعي  و�لبع���د �لثاين يت�سم���ن  �لعمل لتحقيق 
�ل�سهود �حل�ساري �ل�سالمي �أي �لعمل بني �سحة �ل�سالم و�سالحيته يف �لو�قع و�أخر� �لبعد 

�لثالث :�لعمل لالآخرة .
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اأ�سباب اختيار امل��س�ع:
- ف�س���و ظاه���رة �لعزوف ع���ن �لعم���ل يف �لع���امل �ل�سالمي،و�نعكا�سها �ل�سلب���ي يف حياة 

�مل�سلمني؛ من فقر ومر�ض وجوع
• �لف�سل بني �لإميان و�لعمل.	
• ت�سيي���ق مفهوم �لعمل وجتزئته يف �لبحث عن لقم���ة �لعي�ض وعدم �عتباره من �سلب 	

�لعبادة.

الأهداف:
• �إبر�ز قيمة �لعمل وربطها بتقدم �ملجتمعات �ل�سالمية �أو تخلفها.	
• تبي���ان قيمة �لعم���ل باأبعاده �لثالثة: �لعمل للعي�ض و�لعم���ل لل�سهود �حل�ساري و�لعمل 	

لالآخرة.
• �إب���ر�ز قيم���ة �لعمل �لف���ردي و�لعمل �جلماع���ي يف �لقر�آن �لك���رمي و�حلديث �لنبوي 	

�ل�سريف.
• حتفي���ز �مل�سلمني على �لأخذ بالأ�سب���اب للخروج من �لتبعية �لذليلة لغر �مل�سلمني يف 	

�لغذ�ء و�لك�ساء و�لدو�ء و�ل�سالح.

�ملنهج: يحدد �ملنهج �أي در��سة علمية عامالن هما:

هدف الباحث وزمن البحث
و�لبح���ث �ل���ذي بني �أيدين���ا زمنه �حلا�سر و�له���دف هو حتليل ظاه���رة �لعمل من خالل 

�لوحيني، وعليه فاملنهج �ملتبع يف هذه �لدر��سة هو �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي.
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خطة البح�����������������������������ث
مقدمة:

امل�سكلة: ومت ابرازها من خالل العنا�سر التالية:
1-1 �سلة �لإميان و�لعلم بالعمل.

1-2  �سلة �لعلم بالعمل عند �ل�سلف.
1-3  مظاهر �لعزوف عن �لعمل عند �مل�سلمني.

عالج امل�سكلة يف �س�ء الكتاب وال�سنة:
* مفه�م العمل واأبعاده يف ال�سالم:

البعد الأول: العمل للعي�ص.
�أ- �لعمل للعي�ض �سدقة وجهاد.

ب- ذم �لت�سول و�لعمل بني �حلق و�لو�جب.
ج�- �لعمل بني �لفردية و�جلماعية.

د- �لعمل لتحقيق �لكتفاء �جل�سدي و�لنف�سي و�لذهني و�لجتماعي.
البعد الثاين: العمل لتحقيق ال�سهادة على النا�ص.

�أ- �لعمل لإقناع �لنا�ض ب�سحة �لإ�سالم.
ب- �لعمل لإقناع �لنا�ض ب�سالحية �لإ�سالم.

البعد الثالث: العمل لتعمري الآخرة.
�لنتيجة �لعامة.

�لتو�سيات و�ملقرتحات.
�ملر�جع.
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مقدمة
�إّن "�لعم���ل" ه���و �أحد عنا�سر �لروؤية �لكونية �لتي ف�سَّر به���ا �لقر�آن �لكرمي هذ� �لوجود، 
ْر�َض يِف �ِستَِّة �أَيَّاٍم َوَكاَن َعْر�ُس���ُه َعَلى �مْلَاِء ِلَيْبُلَوُكْم  ق���ال تعاىل: )َوُهَو �لَِّذي َخَل���َق �ل�سََّماَو�ِت َو�ْلأَ
ْح�َسُن  يُُّهْم �أَ ْر�ِض ِزيَنًة َلَها ِلَنْبُلَوُهْم �أَ �أَيُُّكْم �أَْح�َسُن َعَماًل( )هود: 7(، وقال: )�إِنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى �ْلأَ
ْح�َسُن َعَماًل( )�مللك:  يُُّكْم �أَ َياَة ِلَيْبُلَوُك���ْم �أَ َعَم���اًل( )�لكهف: 7(، وقال: )�لَِّذي َخَلَق �مْلَْوَت َو�حْلَ
4(، فجع���ل غاي���ة تكوين �لكون ه���ي: فتح م�سابقة يف �لعمل، �أيُّ �لنا����ض يعمل �أح�سن؟ على �أن 
يرتّت���ب على ذلك �جلز�ء: ثو�ب���ًا وعقابًا، كلُّ �إن�سان يجد جز�َء ما قدَّم���ه من �أعمال ح�سنة �أو 
ًر�( )�لكهف: 49(، وق���ال يف �حلديث �لقد�سي:  �سيئ���ة، قال تعاىل: )َوَوَجُدو� َم���ا َعِمُلو� َحا�سِ

)�إمّنا هي �أعمالكم �أح�سيها لكم، ثّم �أوّفيكم �إياها()1(. 

وعلى �أ�سا�ض �لعمل �لإمياين �ل�سائب ينجح �لنا�ض يف �مل�سابقة �أو يف�سلون، ول عرة باأيِّ 
و�سٍف �آخر قد يّت�سف به �لإن�سان من َن�َسب �سريف، �أو ن�سٍل كثر، �أو ماٍل وفر، �أو �سكٍل جميل، 
ُبُكْم ِعْنَدَنا ُزْلَفى �إِلَّ َمْن  �إّل �أن يكون ُقربة، قال �هلل تعاىل: )َوَما �أَْمَو�ُلُكْم َوَل �أَْوَلُدُكْم ِبالَِّتي ُتَقرِّ
ا( )�سباأ: 27(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )ومن بّطاأ به عمُله، مل ُي�سرع به ن�سُبه()2(، وعلى  احِلً �آَمَن َوَعِمَل �سَ
�أ�سا����ض �لعمل �لإمياين �ل�سائب يتفاوت �لنا�ض يف مقد�ر ما ي�ستحقون من �لثو�ب �أو �لعقاب، 

قال تعاىل: )َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت مِمَّا َعِمُلو� َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَمُلوَن( )�لأنعام: 132(.

1- امل�سكلة: ويتم اإبرازها من خالل العنا�سر التالية:
1-1 �سلة الإميان والعلم بالعمل:

لة بني �لإميان و�لعمل، وبني �لعلم و�لعمل،  لق���د ربط �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوي���ة �ل�سّ
بحي���ث يفق���د كلٌّ من �لإمي���ان و�لعلم فاعليته وج���دو�ه �إذ� تخّل���ف عنهما �لعمل، وح���ذَّر �أ�سّد 
لة بينهما، ولهذ� ل يكاد يذكر �لقر�آن �لكرمي �لإمياَن �إّل مقروًنا  �لتحذير من �ن�سر�خ هذه �ل�سّ
بالعمل، و��ستنكر �لقر�آن �لكرمي �لقول بغر عمل، فقال تعاىل: )َيا�أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمُنو� مِلَ َتُقوُلوَن 

م�سلم، كتاب �لر و�ل�سلة و�لآد�ب، باب حترمي �لظلم، حديث رقم: 2577.  )1(
م�سلم، كتاب �لذكر و�لدعاء و�لتوبة و�ل�ستغفار، باب ف�سل �لجتماع على تالوة �لقر�آن وعلى �لذكر، حديث رقم:   )2(

.2699
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َما َل َتْفَعُلوَن )2( َكُرَ َمْقًتا ِعْنَد �هللَِّ �أَْن َتُقوُلو� َما َل َتْفَعُلوَن()�ل�سف: 3-2(.

وج���اءت �ل�سّن���ة على هذ� �ملهي���ع، حُتِكم �لّرب���اط بني �لإمي���ان و�لعمل، و�لعل���م و�لعمل، 
فنف���ى ر�س���ول �هللملسو هيلع هللا ىلص �أن يك���ون �لإميان جمّرد دع���وى يلوكه���ا �لّل�سان، عن �سفي���ان بن عبد 
�هلل �لثقف���ي ق���ال: قلت: يا ر�سول �هلل، قل يل يف �لإ�سالم ق���وًل ل �أ�ساأل عنه �أحد� بعدك -ويف 
رو�ي���ة: )غرك(- قال: )ق���ل: �آمنت باهلل، فا�ستقم()1(، فاأم���ره بال�ستقامة على ما �آمن به، 

و�ل�ستقامة هي �لعمل مبقت�سى �لإميان.

وق���الملسو هيلع هللا ىلص: )ل تزول قدما عبد يوم �لقيام���ة حتى ُي�ساأل عن عمره فيما �أفناه، وعن علمه 
فيم فعل، وعن ماله من �أين �كت�سبه وفيم �أنفقه، وعن ج�سمه فيم �أباله()2(.

لأجل هذ� تعّوذ ر�سول �هللملسو هيلع هللا ىلص من �لعلم �لذي ل يثمر �لعمل، فقال: )�للهّم �إيّن �أعوذ بك 
م���ن عل���ٍم ل ينفع ...()3(، وكان يتمّثل �لقر�آن �لكرمي ويحتذيه ُق�ّذًة بُقّذة، و�آية باآية، كما قالت 
عائ�س���ة -ر�سي �هلل عنها-: )فاإن خلق نبي �هللملسو هيلع هللا ىلص كان �لق���ر�آن()4(، وقال تعاىل: )َلَقْد َكاَن 

َلُكْم يِف َر�ُسوِل �هللَِّ �أُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة( )�لأحز�ب: 61(.
1-2 �سلة العلم بالعمل عند ال�سلف:

لق���د فهم �سلفنا �ل�سالح يف �لقرون �ملزكاة �سل���ة �لعلم بالعمل وج�ّسدوها، و�سربو� �أروع 
�لأمثلة يف حتويل �لعلم و�لإميان �إىل �سلوك عملي، وو�قع �ساخ�ض للعيان، ننقل منها بع�سها:

وع���ن �أبي عبد �لرحمن قال: حّدثنا من كان ُيقرئنا من �أ�سحاب �لر�سولملسو هيلع هللا ىلص �أّنهم كانو� 
يقرتئون من ر�سول �هللملسو هيلع هللا ىلص ع�سر �آيات، ول ياأخذون يف �لع�سر �لأخرى حّتى يعلمو� ما يف هذه 

من �لعمل و�لعلم، فاإّنا ُعلِّمنا �لعمل و�لعلم()5(.

م�سلم، كتاب �لإميان، باب جامع �أو�ساف �لإ�سالم، حديث رقم: 38.  )1(
�لرتمذي، كتاب �سفة �لقيامة و�لرقائق و�لورع، باب يف �لقيامة، حديث رقم: 2417. قال �لرتمذي: )هذ� حديث   )2(

ح�سن �سحيح(.
م�سل���م، كت���اب �لذكر و�لدعاء و�لتوبة و�ل�ستغفار، باب �لتعوذ من �سر ما عمل، ومن �سر ما مل يعمل، حديث رقم:    )3(

.2722
م�سلم، كتاب �سالة �مل�سافرين وق�سرها، باب جامع �سالة �لليل، ومن نام عنه �أو مر�ض، حديث رقم: 746.  )4(

�بن �أبي �سيبة، كتاب ف�سائل �لقر�آن، باب يف تعليم �لقر�آن كم �آية، حديث رقم: 29929.  )5(
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وع���ن عمر ب���ن �خلّطاب �أّنه ق���ال: )�للهّم بنيِّ لن���ا يف �خلمر بيان �سف���اء(، فنزلت �لتي 
ْمِر َو�مْلَْي�ِس���ِر( )�لبقرة: 219(، فُدعي عمر فُقرئت عليه فقال:  يف �لبق���رة: )َي�ْساأَُلوَنَك َعِن �خْلَ
)�لله���ّم ب���نيِّ لنا يف �خلمر بيان �سفاء(، فنزلت �لتي يف �لن�ساء: )َيا�أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمُنو� َل َتْقَرُبو� 
�ل�سَّ���اَلَة َو�أَْنُتْم �ُسَكاَرى()�لن�س���اء: 43(، فُدعي عمر فُقرئت عليه، ثم قال: )�للهّم بنيِّ لنا يف 
ا ُيِري���ُد �ل�سَّْيَطاُن �أَْن ُيوِق���َع َبْيَنُكُم �ْلَعَد�َوَة  �خلم���ر بي���ان �سفاء(، فنزلت �لت���ي يف �ملائدة: )�إِمنََّ
دَُّكْم َعْن ِذْكِر �هللَِّ َوَعِن �ل�سَّاَلِة َفَهْل �أَْنُتْم ُمْنَتُهوَن( )�ملائدة:  ْمِر َو�مْلَْي�ِسِر َوَي�سُ اَء يِف �خْلَ َو�ْلَبْغ�سَ

91(، فُدعي عمر فُقرئت عليه فقال: )�نتهينا �نتهينا()1(.

وع���ن عائ�سة ر�س���ي �هلل عنها، قالت: )يرحم �هلل ن�ساء �ملهاج���ر�ت �لأَُول، ملا �أنزل �هلل: 
ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ( )�لنور: 31( �سَقْقَن مروطهّن فاختمرن بها()2(. )َوْلَي�سْ

وه���ذه �لنماذج ل ت�سعنا فقط �أمام معنى �لعمل بالعلم، بل �أمام معنى �سرعة �ل�ستجابة 
ملقت�سى �لعلم و�لإميان.

1-3 مظاهر العزوف عن العمل عند امل�سلمني:
بعك����ض ما كان علي���ه �مل�سلمون �لأول، باعتباره���م �أن �لعمل جزء ل يتج���زء من �لعبادة، 
فحقق���و� �لكتفاء �لذ�تي يف غذ�ئهم ودو�ئهم وك�سائه���م ومعارفهم فاأح�سنو� �لخر�ج لأمتهم 
فكان���و� خ���ر �أمة �أخرج���ت للنا����ض و�أ�سبحو� قبلة وق���دوة للب�سري���ة جمعاء؛ فكان���ت كلمتهم 
م�سموع���ة ومكانته���م مرفوعة ففتحو� �لأم�س���ار باأخالقهم ولذ بحماه���م �ل�سعيف و�ملظلوم 
ودخ���ل �لنا����ض يف دين �هلل �أفو�جا �أم���ا، �ليوم وبعزوف �مل�سلمني عن �لعم���ل وفرقو� بينه وبني 
�لإميان و�لعلم فاأ�سبحو� هم �جلياع رغم ثرو�تهم وهم �لفقر�ء و�جلهالء و�ملر�سى رغم كرثة 
�سو�ده���م و�س���رف ر�سالتهم وكر�مة نبيه���م، فاأ�سبحو� يعانون بني �لتبعي���ة �لذليلة ملع�سكر�ت 
�لكف���ر و�لحل���اد و�لتن�سر فهان���و� يف �أعني �لنا�ض ف�سلب���ت خر�ته���م و��ستبيحت حرماتهم 
وفتتت �أر��سيهم فتف�ست فيهم �لردة و�لنحر�ف �لأخالقي و�لك�سل و�جلهل و�نت�سار �جلرمية 
و�أ�سبح���و� ميثل���ون مثل �ل�سوء بابتعاده���م و�نحر�فهم عن �ملثل �لأعلى قال تع���اىل: )ِللَِّذيَن َل 

�لرتم���ذي، كتاب تف�سر �لق���ر�آن، باب ومن �سورة �ملائدة، حديث رقم: 3049. قال �حلافظ يف "�لفتح": 279/8:   )1(
)رو�ه �أ�سحاب �ل�سنن، �سححه علي بن �ملديني و�لرتمذي(.

�لبخاري، كتاب تف�سر�لقر�آن، باب )ولي�سربن بخمرهن على جيوبهن(، حديث رقم: 4758.  )2(
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ِكيُم( )�لنحل: 60(، وقال تعاىل:  ُيوؤِْمُنوَن ِباْلآِخَرِة َمَثُل �ل�سَّْوِء َوهلِلَِّ �مْلََثُل �ْلأَْعَلى َوُهَو �ْلَعِزيُز �حْلَ
ْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه �مْلََث���ُل �ْلأَْعَلى يِف �ل�سََّماَو�ِت َو�ْلأَْر�ِض َوُهَو  ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو �أَ )َوُه���َو �لَّ���ِذي َيْبَد�أُ �خْلَ

ِكيُم( )�لروم: 27(. �ْلَعِزيُز �حْلَ

*مفه�م العمل واأبعاده يف الإ�سالم:
�لعمل �ملاأمور به يف ن�سو�ض �لكتاب و�ل�سنة ميكن �أن نق�سمه �إىل ثالثة �أبعاد �أو م�ستويات:

• �لبعد �لأول: �لعمل للعي�ض.	
• �لبعد �لثاين: �لعمل لتحقيق �ل�سهود �حل�ساري �لإ�سالمي.	
• �لبعد �لثالث: �لعمل لتعمر �لآخرة.	

لق���د ع���رف �لغربي���ون حقيقة تفاوت مر�ت���ب �لعمل، و�أّنه���ا لي�ست منح�س���رة يف مفهوم 
"ممار�سة �ل�سغل �أو �ملهنة"، فقد نقل �لأ�ستاذ طه عبد �لرحمن عن �لفيل�سوفة �لأمريكية ذ�ت 
�لأ�س���ل �لأملاين "�أرندت حن���ا" �أّنها ق�سَّمت �لعمل يف كتابها: "و�سعي���ة �لإن�سان �حلديث" �إىل 
ر �ل�سروريات  ثالثة �أق�سام: �ل�سغل، و�ل�سنع، و�لعمل، ف�� "�ل�سغل" هو �لعمل �ملعا�سي �لذي يوفِّ
�لبيولوجي���ة �لدوري���ة لالإن�س���ان، �أّما "�ل�سنع" فه���و فّعالية بناء عامل �إن�س���اين ل ي�سغله حفظ 
�حلي���اة �لطبيعية، و�إمنا حفظ �حلي���اة �لإن�سانية، و�أّما "�لعمل" فهو تعاط���ي �ل�سوؤون �لعامة، 

و�لعالقات بني �لنا�ض)1(.

وحي���ث ترمي �لفيل�سوفة �إىل �إعطاء ُبعد و��سع للعم���ل، وربط حقيقته مبدى حفظ �لبقاء 
�لإن�س���اين باأو�سع معانيه؛ يبقى مفه���وم �لبقاء مع ذلك قا�سًر� بكثر ع���ن مفهومه �لإ�سالمي 
�ل���ذي ي�س���ل ُبعده �إىل �لعامل �لأخروي، وي�س���ل مفهومه �إىل �خللود بكّل م���ا تعنيه �لكلمة من 

�لالتناهي، كما �سنبني �إن �ساء �هلل.

اأّوًل: العمل للعي�ص.
وه���و �أ�سي���ق �أبعاد �لعم���ل، و�أ�سغ���ر م�ستوياته، يعمل �لإن�س���ان ليعي�ض، وليبق���ى على قيد 
�حلياة، فقد �ساء �سبحانه �أل يعي�ض �لإن�سان �إّل بطعام وماء يدخالن جوفه، و�أّن ذلك ل يتاأتى 
�إّل ب�سع���ي وك���ّد، فاأمر �لإ�سالم �لإن�سان باأن ل يّتكل على �لآخري���ن يف رزقه، و�أن يبذل �أ�سباب 

�نظر: طه عبد �لرحمن، �سوؤ�ل �لعمل، ط1، �ملركز �لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء، 2012م، �ض20.  )1(
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َيِت �ل�سَّ���اَلُة َفاْنَت�ِسُرو� يِف  حت�سيل���ه لنف�س���ه وملن جتب عليه نفقتهم، ق���ال تعاىل: )َف���اإَِذ� ُق�سِ
ْزَق( )�لعنكبوت:  ( )�جلمعة: 10(، وقال: )َفاْبَتُغو� ِعْنَد �هللَِّ �لرِّ ِل �هللَِّ �ْلأَْر����ضِ َو�ْبَتُغو� ِمْن َف�سْ
( )�ملزمل: 20(، و�سرب �هلل  ِل �هللَِّ ْر�ِض َيْبَتُغوَن ِمْن َف�سْ ِرُبوَن يِف �ْلأَ 17(، وقال: )َو�آَخُروَن َي�سْ
مثل �ل�سوء للمتقاع�ض عن �لعمل من كّل وجه، فال ُترجى منه �أّي فائدة يف �سائر �أحو�له، فقال: 
ُلوًكا َل َيْقِدُر َعَلى �َس���ْيٍء َوَمْن َرَزْقَناُه ِمنَّا ِرْزًقا َح�َسًنا َفُهَو ُيْنِفُق ِمْنُه  ���َرَب �هللَُّ َمَثاًل َعْبًد� مَمْ )�سَ
���َرَب �هللَُّ َمَثاًل َرُجَلنْيِ �أََحُدُهَما  ُهْم َل َيْعَلُموَن،َو�سَ ْمُد هلِلَِّ َب���ْل �أَْكرَثُ � َوَجْهًر� َهْل َي�ْسَتُووَن �حْلَ �ِس���رًّ
ِت ِبَخْرٍ َهْل َي�ْسَتِوي ُهَو َوَمْن َياأُْمُر  ْهُه َل َياأْ �أَْبَك���ُم َل َيْق���ِدُر َعَلى �َسْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوَلُه �أَْيَنَما ُيَوجِّ

َر�ٍط ُم�ْسَتِقيٍم( )�لنحل: 76-75(. ِباْلَعْدِل َوُهَو َعَلى �سِ

وح���ّث ر�سول �هلل -ملسو هيلع هللا ىلص- على �أن يتك�سَّب �لإن�سان بنف�سه فقال: )ما �أكل �أحٌد طعاًما قّط 
خرً� من �أن ياأكل من عمل يده، و�إّن نبي �هلل د�ود -عليه �ل�سالم- كان ياأكل من عمل يده()1(، 

وقال: )لأن يحتطب �أحُدكم حزمًة على ظهره خٌر من �أن ي�ساأل �أحًد� فيعطيه �أو مينعه()2(.

ويف �سياق �لت�سجيع على �لعمل للعي�ض، و�حل�ض عليه؛ �أباح �لإ�سالم �أنو�عا من �ملعامالت 
-رغ���م ت�سمنه���ا للغرر �لي�سر-، ل ل�س���يء �إّل لعدم غلق �أبو�ب �ل���رزق، ومد�خل �لك�سب على 
ًة من ل �سبيل لهم �إىل �لعي�ض �إّل �أبد�ُنهم، و�سو�عُدهم، فاأباح �لإ�سالم �ملز�رعة،  �لنا�ض، خا�سّ
و�مل�ساق���اة، و�ملغار�س���ة، و�مل�سارب���ة، و�جُلعال���ة، وغره���ا م���ن �ملعامالت �ملنعق���دة على عمل 
�لأب���د�ن، و�سّن له���ا �أحكاما ترعى م�سلح���ة �لعّمال ومتيل �إليها �أكرث مم���ا متيل �إىل م�سلحة 
�أرب���اب �لأم���و�ل، كما ذكر �لعالمة �بن عا�س���ور فقال: )و�إْذ قد كان �لَعَمَل���ُة -�أي: �لعّمال- يف 
ه���ذه �لعقود ه���م مظنة �حلر�ض على �لتعجي���ل بانعقاد هذه �لعقود حلاجته���م �إىل �لرتز�ق، 
وكونهم ل ي�ستطيعون لذلك حيلة �إل بعمل �أبد�نهم ... كان مق�سد �ل�سريعة يف هذه �ملعاقد�ت 
كّله���ا �حلياطة جلانب �لَعَملة ... كيال يذهب عمُلهم باطاًل �أو مغبوًنا، ومل نر معذرًة لأ�سحاب 
�لأم���و�ل يف ه���ذ� �لت�سييق؛ لأن لهم طر�ئ���ق �سّتى ي�ستثمرون بها �أمو�له���م، فهم يف ِخَرة من 
��ستعمالها �أو �كتنازها لالإنفاق منها وتقترها، بخالف حال �لَعَمَلة؛ فهم �إن ُحرمو� م�ساعدة 

�لبخاري، كتاب �لبيوع، باب ك�سب �لرجل وعمله بيده، حديث رقم: 2072.  )1(

�لبخاري، كتاب �لبيوع، باب ك�سب �لرجل وعمله بيده، حديث رقم: 2074.  )2(
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�أ�سحاب �لأمو�ل بقو� عاطلني()1(.

وم���ن مظاهر هذ� �لحتي���اط ل�سالح �لعّمال: �لأم���ر بالتعجيل باإعطائه���م �أجورهم فور 
�إجنازه���م لعمله���م �ملطلوب بغر تاأخ���ر، قال -ملسو هيلع هللا ىلص-: )�أعط���و� �لأجر �أجره قب���ل �أن يجّف 
 � عرُق���ه()2(، وقال: )ثالثة �أنا خ�سمهم ي���وم �لقيامة: رجٌل �أعطى بي ثم غدر، ورجٌل باع ُح��رًّ

فاأكل ثمنه، ورجٌل ��ستاأجر �أجر� فا�ستوفى منه ومل يعطه �أجره()3(.

اأ- العمل للعي�ص �سدقٌة وجهاد:
وللت�سجي���ع على هذ� �لنوع من �لعم���ل جعل �لإ�سالم ل�ساحبه �أج���رً� وثو�بًا �أخرويًا، فعن 
�سع���د بن �أب���ي وّقا�ض �أّن �لنبي –ملسو هيلع هللا ىلص- قال له –حينم���ا �أر�د �أن يت�سّدق بكّل ماله بعد موته، 
�أو بن�سف���ه، �أو بثلث���ه-: )�لثلث و�لثلث كث���ر، �أن تدع ورثتك �أغنياء خٌر م���ن �أن تدعهم عالًة 
يتكّفف���ون �لنا����ض يف �أيديهم، ومهما �أنفق���ت فهو لك �سدقة، حتى �للقم���ة ترفعها يف يف )�أي: 

فم( �مر�أتك()4(.

ب���ل جعله كاملجاه���د يف �سبيل �هلل، وكال�سائم �لقائم، قال ر�س���ول �هلل –�سلى �هلل عليه 
و�سّل���م-: )�ل�ساع���ي على �لأرملة و�مل�سك���ني كاملجاهد يف �سبيل �هلل، �أو �لقائ���م �لليل �ل�سائم 

�لنهار()5(.

وعن كعب بن عجرة قال: مرَّ على �لنبي –ملسو هيلع هللا ىلص- رجٌل، فر�أى �أ�سحاُب �لنبي –ملسو هيلع هللا ىلص- من 
َجَل���ده ون�ساط���ه ما �أعجبهم، فقالو�: يا ر�سول �هلل، لو كان هذ� يف �سبيل �هلل، فقال ر�سول �هلل 
–ملسو هيلع هللا ىلص-: )�إن كان خرج ي�سعى على ولده �سغار� فهو يف �سبيل �هلل، و�إن خرج ي�سعى على �أبوين 
�سيخني كبرين فهو يف �سبيل �هلل، و�إن كان ي�سعى على نف�سه يعفُّها فهو يف �سبيل �هلل، و�إن كان 

�ب���ن عا�س���ور، حممد �لطاه���ر بن حمّمد، مقا�س���د �ل�سريعة �لإ�سالمي���ة، ط2، )حتقيق ودر��س���ة حمّمد �لطاهر   )1(
�ملي�ساوي(، د�ر �لنفائ�ض، عّمان، 2001م، �ض481-480.

�ب���ن ماج���ه، كتاب �لرهون، ب���اب �أجر �لأجر�ء، حدي���ث رقم: 2443. ق���ال �لألب���اين يف �إرو�ء �لغليل )322/5(:   )2(
�سحيح.

�لبخاري، كتاب �لإجارة، باب �إثم من منع �أجر �لأجر، حديث رقم: 2270.  )3(

�لبخاري، كتاب �لنفقات، باب ف�سل �لنفقة على �لأهل، حديث رقم: 5354.  )4(

�لبخاري، كتاب �لنفقات، باب ف�سل �لنفقة على �لأهل، حديث رقم: 5353.  )5(
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خرج رياًء وتفاخرً� فهو يف �سبيل �ل�سيطان()1(.

ب���ل كّل عمل يعمله �لإن�سان يعي�ض منه طائٌر، �أو بهيمة؛ فهو �سدقة له، قال –ملسو هيلع هللا ىلص-: )ما 
م���ن م�سل���م يغر�ض غر�س���ا، �أو يزرع زرعًا؛ فياأكل منه ط���ٌر، �أو �إن�ساٌن، �أو بهيم���ة �إّل كان له به 

�سدقة()2(.

ب- ذم الت�س�ل والعمل بني احلق وال�اجب:
ونّف���ر �لإ�سالم من �مل�ساأل���ة )�أي: �لت�سّول( تنفر� �سديد�، قال -ملسو هيلع هللا ىلص-: )�ليد �لعليا خٌر 
م���ن �ليد �ل�سفلى، فاليد �لعليا هي �ملنفقة، و�ل�سفلى هي �ل�سائلة()3(، وقال: )ما يز�ل �لرجل 
ي�س���األ �لنا�ض، حتى ياأتي يوم �لقيامة لي�ض يف وجه���ه ُمْزعة حلم()4(، وقال: )من �ساأل �لنا�ض 
�أمو�له���م تكرثُّ�، فاإمّن���ا ي�ساأل جمرً�، فلي�ستق���ّل �أو لي�ستكرث()5(، وم���دح �هلل �ملهاجرين �لذين 
�أُخرج���و� م���ن �أمو�له���م وديارهم، و�أ�سبح���و� فقر�ء، ورغم ذل���ك تعّففو� ع���ن �مل�ساألة، فقال: 
اِهُل  ْرًبا يِف �ْلأَْر����ضِ َيْح�َسُبُهُم �جْلَ ُرو� يِف �َسِبي���ِل �هللَِّ َل َي�ْسَتِطيُع���وَن �سَ )ِلْلُفَق���َر�ِء �لَِّذي���َن �أُْح�سِ

اًفا( )�لبقرة: 273(. �أَْغِنَياَء ِمَن �لتََّعفُِّف َتْعِرُفُهْم ِب�ِسيَماُهْم َل َي�ْساأَُلوَن �لنَّا�َض �إِحْلَ

وهكذ� كان �ساأن بقية �ل�سحابة -ر�سي �هلل عنهم- كما قالت عائ�سة -ر�سي �هلل عنها-: 
)كان �أ�سح���اب ر�س���ول �هلل -ملسو هيلع هللا ىلص- ُعمَّاَل �أنف�سه���م()6(، ول عج���ب �إذ� كان معلِّمهم -ملسو هيلع هللا ىلص- 

)يخ�سف �لنعل، ويرقع �لثوب، ويخيط(، )ويحلب �ساته)7(.

وكان عم���ر ر�س���ي �هلل عنه �إذ� نظر �إىل ذي �ِسيَما �ساأل: �أَل���ُه حرفة؟ فاإذ� قيل: ل؛ �سقط 
من عينه.

�لط���ر�ين، �ملعج���م �لكب���ر، باب �ل���كاف، كعب بن عج���رة، حديث رقم: 282. ق���ال �لهيتمي يف جمم���ع �لزو�ئد   )1(
325/4: )رو�ه �لطر�ين يف �لثالثة، ورجال �لكبر رجال �ل�سحيح(.

�لبخاري، كتاب �ملز�رعة، باب ف�سل �لزرع و�لغر�ض �إذ� �أكل منه، حديث رقم: 2320.  )2(
�لبخاري، كتاب �لزكاة، باب ل �سدقة �إل عن ظهر غنى، حديث رقم: 1429.  )3(

�لبخاري، كتاب �لزكاة، باب من �ساأل �لنا�ض تكرث�، حديث رقم: 1474.  )4(
م�سلم، كتاب �لزكاة، باب كر�هة �مل�ساألة للنا�ض، حديث رقم: 1041.  )5(

�لبخاري، كتاب �لبيوع، باب ك�سب �لرجل وعمله بيده، حديث رقم: 2071.  )6(
�لبخاري، �لأدب �ملفرد، باب ما يعمل �لرجل يف بيته، حديث رقم: 541-540.  )7(
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وتاأ�ّسى بهذه �لرتبية �لنبوية علماء �لأّمة، فرغم �ن�سغالهم بالعلم �أ�سا�سا؛ غر �أنهم كانو� 
يحرتف���ون ويكت�سبون ب�سو�عدهم، فتجدهم ُيلقَّبون بالنّج���ار، و�حلّطاب، و�حلّد�د، و�لزّجاج، 
���اع، و�لن�ّسار، و�لعّطار،  ا�ض، و�لبّز�ر، و�لبّز�ز، و�لر�سّ و�لزّي���ات، و�خلاّلل، و�لف���ّر�ء، و�جل�سّ
ار، و�ل�سّو�ف، و�لقّطان، و�لقّفال، و�مل�ّساط، و�لطّحان، و�لقّباب،  و�للّحام، و�خلّياط، و�لق�سّ
ز، و�خِلَرقي، و�خل���ازن، و�لك�سائي، و�مل���اوردي، و�حلاجب، و�لإ�س���كاف، و�ل�سريف،  و�ملط���رِّ
ائغ،  ابوين، و�ل�سّ و�لآُجري، و�لباقالين، و�حَلَل���و�ين، و�لثعالبي، و�لذهبي، و�جلوهري، و�ل�سّ

وغر ذلك.

�إّن ه���ذ� �مل�ستوى �لأّول م���ن م�ستويات "�لعمل" -وهو �لعي�ض- رغم �أن���ه �أ�سغرها، �إل �أنه 
مبثاب���ة �لقاع���دة و�لأ�سا�ض و�لدَُّرجة �لتي ُيرتقى منها للم�ستوى �ل���ذي يليه، ولهذ� يقول مالك 
ب���ن نب���ي رحم���ه �هلل: )و�حل���ّق �أّن كّل عمل �لإن�س���ان قد �س���در �أّوًل عن يده، فه���ي �لتي �سّقت 
�لطري���ق لفك���ره يف عامل �لأ�سي���اء �لتي �سنعته���ا، وكاأّنها كانت بذلك تخلق فك���ره، وُتِعّد مهده 
و�إط���اره و�ملحي���ط �ملالئم لتطّوره، فلُنك���رم �ليد �لتي مت�سك باملرد، و�لف���اأرة، فمنها �ستنبثق 
�ملعج���ز�ت �لت���ي ننتظرها، ولقد �نبثق���ت �ملعجزة فعاًل حني حتّركت �لي���د، فاأم�سكت �لآلة، �أو 

قلبت �لرت�ب)1(، وميكن �أن نو�سح ذلك من خالل �لعنا�سر �لآتية:

العمل بني احلق وال�اجب:
حينم���ا ين�س���رف �لعمل م���ن وجهة �ملطالب���ة باحلق���وق �إىل وجه���ة �أد�ء �لو�جبات وهذ� 
م�س���د�ق لقول���ه تعاىل: )َف���ال �ْقَتَح���َم �ْلَعَقَبَة( )�لبل���د: 11(، وي�سبق هذه �لآي���ة قوله تعاىل: 

)َوَهَدْيَناُه �لنَّْجَدْيِن( )�لبلد: 10(، فهما طريقان:
- طريق �ل�سهولة: �لطريق �لذي ي�ستهوي �لنفو�ض  طريق �لنحد�ر وهو طريق "�حلقوق" 
ح���ني يفق���د �لن�س���ان �لر�دة وي�ست�سلم للمنح���در لي�س���ل يف نهاية �ملنعط���ف �إىل �لتخلي عن 
�مل�سوؤولي���ات �لجتماعية �لكرى �لتي يقت�سيها �ل�سعود وهذ� هو �لطريق �لذي ينتهجه �لعامل 

�ملتخلف ول يخفى على عاقل ما �جنر عنه من هز�ئم لنز�ل نتجرع مر�رتها.

- طريق �ل�سعوبة: �أو طريق �ل�سعود، طريق �لكدح و�مل�سقة وهو طريق �لو�جبات �ملعاك�ض 
لهوى �لنف�ض، �لطريق �ملرتبط باجلهود �لتي يجب �أن تبذل لقتحام �لعقبة ولي�ض هناك مذلل 

مالك، بن نبي، �سروط �لنه�سة، د�ر �لفكر، دم�سق، 1986م، �ض108.  )1(
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لقتحام �لعقبة �إل �إر�دة �لن�سان، حيث يقول مالك بن نبي رحمه �هلل: "من �لطبيعي �أن كلمة 
�لو�جب���ات حني ترتبط مبفهوم �لعقبة يعني �أنها ترتب���ط باجلهود �لتي تبذل من �أجل �قتحام 

�لعقبة، �إذ لي�ض من �ملي�سر يف �أ�سا�ض �قتحام �لعقبة  �سوى �إر�دة �لن�سان هنا")1(.

تطبيق:
فالقت�ساد �لذي يق���وم على �ختيار �لو�جبات لي�ض هو �لقت�ساد �لذي يقوم على �ختيار 
�حلق���وق، فالفرد �لعامل يف �لختيار �لأخر يتقا�سى �أجرته بينما يف �لختيار �لأول –�ختيار 

�لو�جبات- ي�سبح �لفرد �لعامل منتجا �أي مردوده يف �ملجتمع �أكرث مما يتقا�سى بكثر.

ج���اء يف �حلدي���ث ع���ن �أن�ض بن مال���ك: �أن رجال م���ن �لأن�سار ج���اء �إىل �لنبي - ملسو هيلع هللا ىلص - 
ي�ساأل���ه، فق���ال: )لك يف بيتك �س���يء؟(، قال: بلى، ِحْل����ٌض نلب�ض بع�سه ونب�س���ط بع�سه، وَقَدح 
ن�سرب فيه �ملاء، قال: )�ئتني بهما(، قال: فاأتاه بهما، فاأخذهما ر�سول �هلل - ملسو هيلع هللا ىلص - بيده، ثم 
ق���ال: )من ي�سرتي هذين؟(، فقال رجل: �أن���ا �آخذهما بدرهم، قال: )من يزيد على درهم؟( 
مرتني �أو ثالثا، قال رجل: �أنا �آخذهما بدرهمني، فاأعطاهما �إياه، و�أخذ �لدرهمني فاأعطاهما 
لالأن�س���اري، وق���ال: )��سرت باأحدهما طعاما فانب���ذه �إىل �أهلك، و��سرت بالآخ���ر قدوما فاأتني 
ب���ه(، ففع���ل، فاأخذه ر�س���ول �هلل - ملسو هيلع هللا ىلص -، ف�سّد فيه عود� بيده، وق���ال: )�ذهب فاحتطب، ول 
�أر�ك خم�سة ع�سر يوما(، فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد �أ�ساب ع�سرة در�هم، فقال: )��سرت 
ببع�سها طعاما، وببع�سها ثوبا(، ثم قال: )هذ� خر لك من �أن جتيء و�مل�ساألة نكتة يف وجهك 
يوم �لقيامة، �إّن �مل�ساألة ل ت�سلح �إّل لذي فقر مدقع، �أو لذي غرم مفظع، �أو لذي دم موجع)2(.

- فف���ي �للحظ���ة �لتي جاء فيها �لأعر�بي يطلب حقا م�سروعا له يف �لزكاة من بيت �ملال، 
ولك���ن �لنب���ي-ملسو هيلع هللا ىلص –وهو �أعلم �لنا�ض بهذ� �حل���ق- مل يحل �مل�سكلة عل���ى �أ�سا�ض هذ� �حلق، 
ب���ل حله���ا على �أ�سا�ض �لو�جب حني �أ�س���ار عليه �أن يحتطب وهكذ� علم���ه ويعلمنا نحن معا�سر 
�مل�سلم���ني من بعده كيف يجب �أن ناأكل من �سنع �أيدينا حالل، كيف نقتحم �لعقبة وكيف حول 
ه���ذ� �ل�سائ���ل من جمرد م�ستهل���ك يعي�ض عالة على �ملجتم���ع �لنا�سئ �إىل ف���رد منتج بقدر ما 

مالك، بن نبي، جمال�ض دم�سق، د�ر �لفكر، دم�سق، 2005م، �ض120.  )1(
�أب���و د�ود، كتاب �لزكاة، ب���اب ما جتوز فيه �مل�ساألة، حديث رقم: 1641. �أخ���رج �لرتمذي منه ق�سة �لقدح فقط،   )2(

وقال: حديث ح�سن. كتاب �لبيوع، باب ما جاء يف بيع من يزيد، حديث رقم: 1218.
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ي�ستطي���ع ويح�س���ن �أن يجمع حطبا يبيعه، ويف هذ� يقول مال���ك بن نبي رحمه �هلل: تعبيقا على 
ه���ذه �حلادثة: "بقدر ما نختار طري���ق �لو�جبات �أو طريق �حلقوق نق���رر يف �حلقيقة م�سر 

�ملجتمعات ثقافيا و�سيا�سيا و�قت�ساديا وع�سكريا")1(.

ج�- العمل بني الفردية واجلماعة:
  فيجب �أن ل نغرق يف �أد�ء �لو�جبات �لفردية كال�سيام و�ل�سالة و�ل�سدقة وغرها من 
�لو�جب���ات �لعينية، بل يجب �لعمل و�لهتمام باجله���د �مل�سرتك �لذي يقربنا من �هلل ويجعلنا 
ِوياًل( )فاطر:  ���َد ِل�ُسنَِّت �هللَِّ حَتْ َد ِل�ُسنَِّت �هللَِّ َتْبِدياًل َوَلْن جَتِ متو�فق���ني ل�سنن �لتغي���ر )َفَلْن جَتِ

.)44-43

وه���ذ� �لو�جب �جلماعي ت���زد�د �سرورته عندما تك���ون �لأمة متر باأخط���ار تهدد كيانها 
ووجوده���ا كما هو �حلال �لذي جندهم علي���ه �ليوم؛ دماوؤنا م�ستباح���ة و�أمو�لنا لي�ست مبلكنا 
وقر�ر�تن���ا ت�سن���ع خارج �ر�دتنا ولع���ل حديث �ل�سفينة خر دليل وخر ه���اد من �لنفق �ملظلم 
�ل���ذي جنتازه، جاء يف �حلديث "مثل �لقائم على حدود �هلل و�لو�قع فيها، كمثل قوم ��ستهمو� 
عل���ى �سفينة، فاأ�ساب بع�سهم �أعاله���ا وبع�سهم �أ�سفلها، فكان �لذي���ن يف �أ�سفلها �إذ� ��ستقو� 
م���ن �ملاء م���ّرو� على من فوقه���م، فقالو�: لو �أّنا خرقن���ا يف ن�سيبنا خرقا ومل ن���وؤذ من فوقنا، 
ف���اإن يرتكوهم وما �أر�دو� هلكو� جميعا، و�إن �أخذو� على �أيديهم جنو�، وجنو� جميعا")2(، هذه 
�لق�سي���ة �ملعرو�سة يف �حلدي���ث و�أما �حلكم فقد قرره �لر�س���ول ملسو هيلع هللا ىلص "�إن تركوهم وما �أر�دو� 

هلكو� جميعا، و�إن �أخذو� على �أيديهم جنو� وجنو� جميعا".

يق���ول مالك ب���ن نبي رحمه �هلل "ف���اإذ� �أخذنا �حلديث يف مفهومه �لع���ام ويف ظرف من 
�لظروف �لتي نت�سور فيها �ملجتمع �ل�سالمي �سفينة معر�سة للخطر فيجب �أن ل نرتك �أنف�سنا 
للت�س���رف �لفردي، باجتهاد قد يكون فيه �سيء م���ن �حل�سنات، و�للباقة �أو �للطف بالآخرين، 
ولك���ن يجب علينا كما ي�س���ر �حلديث �ل�سريف �أن نحافظ على �أم���ن �ل�سفينة، و�أمن �ل�سفينة 
يقت�س���ي �أول وح���دة �لركاب ووحدة �سلوك �ل���ركاب، �أل يت�سرف �أح���د دون �أن يكون ت�سرفه 

مرجع �سابق، �ض121  )1(
�لبخاري، كتاب �ل�سركة، باب هل يقرع يف �لق�سمة و�ل�ستهام فيه، حديث رقم: 2493.  )2(
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مطابق ل�سالمة �جلميع ل ل�سالمته هو" )1(.

د- العمل للعي�ص يحقق لالإن�سان الكتفاء اجل�سدي والنف�سي والذهني والجتماعي:
ل ميك���ن لالإن�س���ان �أن ينتق���ل �إىل �مل�ست���وى �لثاين م���ن �لعم���ل: �لعمل لتحقي���ق �ل�سهود 
�حل�ساري �إذ� كان بطنه يقرقر من �جلوع، �إذ� كان ل يجد ثوبًا يقيه حّر �ل�سيف وقّر �ل�ستاء، 
�إذ� كان ل ميل���ك بيت���ا يوؤويه، وزوجًة ي�سك���ن �إليها، �إذ� كان ل يحوز و�سائ���ل حتّل له م�سكالت 
�حلي���اة �ليومي���ة، �إذ� كان غر م�ستقّر بدني���ًا ونف�سيًا وذهنيًا و�جتماعي���ًا، لأّن فاقد �ل�سيء ل 
يعطي���ه، وه���ذ� �أمٌر ل يفتقر �إىل طول برهان، وتاأّمل قول���ه -ملسو هيلع هللا ىلص-: )�إذ� ُو�سع َع�ساُء �أحدكم، 
و�أُقيم���ت �ل�سالة، فابدوؤو� بالَع�ساء، ول يعجل حت���ى يفرغ منه()2(، وقوله: )ل �سالة بح�سرة 
�لطع���ام، ول هو يد�فعه �لأخبثان()3(، كيف ي���دّلن �أّن �لبطن �جلائع، و�لقلب �مل�سغول بحاجة 
غالب���ة قاهرة؛ �أوىل له �أن يق�سي حاجته قبل �أن يتكلَّف �أد�ء �لعمل �ملطلوب منه، فذلك �أحرى 

�أن ياأتي به على وجهه �لنافع.

قون به  ب���ل رّخ����ض �لنب���ي -ملسو هيلع هللا ىلص- �سر�ح���ًة لُعمَّال���ه �أن ياأخ���ذو� من بي���ت �ملال م���ا يحقِّ
��ستقر�ره���م �لجتماعي فق���ال: )من كان لنا عام���اًل فليكت�سب زوجة، ف���اإن مل يكن له خادٌم 
فليكت�س���ب خادًما، ف���اإن مل يكن له م�سكن فليكت�سب م�سكًنا()4( ، ق���ال �ل�سيخ �أبو زهرة: )وكّل 
ر خر� يعود على  ذلك -بال ريب- من بيت مال �مل�سلمني؛ لأّن �لر�حة �لتي ينالها �لعاملون توفِّ
ي ج�سد  �جلماعة �لإ�سالمية()5(، فتح�سيل هذ� �مل�ستوى من �سرور�ت �لعي�ض وحاجاته ل يغذِّ
ا روحه، وعاطفت���ه، ونف�سيته، وذهنه، وي�سحذ هّمته، وي�سحن  �لإن�س���ان فح�سب، بل يغّذي �أي�سً

��ستعد�ده للعطاء و�لبذل و�لعمل على نطاق �أو�سع.

مرجع �سابق، �ض141.  )1(
�لبخاري، كتاب �لأذ�ن، باب �إذ� ح�سر �لطعام و�أقيمت �ل�سالة، حديث رقم: 673.  )2(

م�سلم، كتاب �مل�ساجد ومو��سع �ل�سالة، باب كر�هة �ل�سالة بح�سرة �لطعام ... حديث رقم: 560.  )3(
�أب���و د�ود، كتاب �خلر�ج و�لف���يء و�لإمارة، باب يف �أرز�ق �لعمال، حديث رق���م: 2945. قال �لألباين: )�سحيح(،   )4(

�سحيح �جلامع �ل�سغر، حديث رقم: 6486.
�أبو زهرة، حممد، �لتكافل �لجتماعي يف �لإ�سالم، د.ط، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة، 1991م، �ض42.  )5(
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العمل للعي�ص يحفظ كرامة الإن�سان:
ب���ل �إّن حت�سيل م�ست���وى �لعي�ض �لالئق يحف���ظ �ل�سخ�سية �ملعنوية لالإن�س���ان، ممثَّلًة يف 
�لكر�م���ة، و�ل�سع���ور بال�سطف���اء �لرّباين جلن�ض �لإن�س���ان عن غره من �ملخلوق���ات، كما قال 
تع���اىل: )ولقد كرَّمنا بن���ي �آدم( )�لإ�سر�ء: 70(، �أّما �لعطالة و�لبطالة؛ فاإّنها تنتج لنا �إن�سانًا 
ل ي�سع���ر بكر�مت���ه، ل ي�سعر بامتيازه و��سطفائ���ه، ل ي�سعر �أنه �إن�سان، ناهي���ك عن �أنه موؤمن 
م لالإن�سانية، �أو لالإ�سالم، �أو لالأمة ما ينفعها، وهو  يحم���ل ر�سالة، و�أّنى لهذ� �ل�سخ�ض �أن يقدِّ

ل ي�سعر �أنه ينتمي �إليهم �أ�سال.

ق الأمن الجتماعي:  العمل للعي�ص يحقِّ
بع���د �أن يفقد �ملرء كر�مته ي�سبح موؤهَّاًل ل�سلوك طريق �أخرى يرى فيها �سبيال ل�سرتد�د 
حّق���ه يف �لكر�مة، وهي طريق �جلرمية، ول يكون هو �خلا�سر �لوحيد يف �سلوك هذه �لطريق، 
بل يدفع �ملجتمع �سريبة باهظة جّر�ء �سيوع �جلرمية فيه، ويتخلخل �أمُنه و�ِسلُمه، و يا لها من 
�سريب���ة؛ كان يغن���ي عنها �إ�ساعة ثقافة �لعمل، و�إتاحة فر����ض �لعمل بوفرة وعدل و�سخاء، مبا 

يحفظ للجميع كر�متهم، ويحفظ للمجتمع �أمنه و�ِسلمه.

لأج���ل هذه �لتبعات �ملرهقة؛ تعّوذ �لنب���ي -ملسو هيلع هللا ىلص- من �لفقر، وَقَرنه بالتعّوذ من �لكفر يف 
قول���ه: )�للهّم �إيّن �أعوذ بك من �لكفر و�لفق���ر()1(، لأجل هذ� قال عبد �هلل بن �لزبر: )�أ�سّر 

�سيء يف �لعامل �لبطالة(.

قيمة الإن�سان من قيمة عمله:
قال �سيدنا علي ر�سي �هلل عنه: )قيمة كّل �مرئ ما يح�سنه(، وقال �بن خلدون: )�لك�سب 
�ّل���ذي ي�ستفيده �لب�سر �إمّنا هو قيم �أعمالهم، ولو ُق���ّدر �أحٌد عطل عن �لعمل جملة؛ لكان فاقد 
�لك�سب بالكّلية، وعلى قدر عمله و�سرفه بني �لأعمال وحاجة �لّنا�ض �إليه؛ يكون قدر قيمته()2(.

�أبو د�ود، كتاب �لنوم، باب ما يقول �إذ� �أ�سبح، حديث رقم: 5090. �سححه �بن حبان يف �سحيحه، رقم: 1034،   )1(
و�بن خزمية يف �سحيحه، رقم: 747

�بن خلدون، �أبو زيد عبد �لّرحمن بن حمّمد، ديو�ن �ملبتد�أ و�خلر يف تاريخ �لعرب و�لربر -ومن عا�سرهم من   )2(
مة(، ط2، )حتقيق خليل  ذوي �ل�ساأن �لأكر، معروف ب� )تاريخ �بن خلدون(، و�جلزء �لأّول منه معروف ب� )�ملقدِّ

�سحادة(، د�ر �لفكر، بروت، 1988م، ج1، �ض488.
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فمن كان �أنفع للنا�ض؛ كانت حاجتهم �إليه �أعظم، وقيمته لديهم �أكر، ومن كان كمن قال 
ْه���ُه ل َياأِْت ِبَخْر(؛ ل ينظر �لنا�ض  ْيَنَما ُيَوجِّ �هلل في���ه: )ل َيْق���ِدُر َعَلى �َسْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْولُه �أَ

�إليه �إل نظرة �لزدر�ء و�لحتقار، لأّنه ل ينفعهم ب�سيء، فال قيمة له لديهم.

البعد الثاين: العمل لتحقيق ال�سهادة على النا�ص:
�أم���ر �هلل هذه �لأمة بالعمل لتحقي���ق �ل�سهادة على �لأمم �لأخرى، ق���ال تعاىل: )َوَكَذِلَك 
َجَعْلَناُك���ْم �أُمَّ���ًة َو�َسطًا ِلَتُكوُنو� �ُسَه���َد�َء َعَلى �لنَّا�ِض َوَيُك���وَن �لرَّ�ُسوُل َعَلْيُك���ْم �َسِهيدً�( )�لبقرة: 
يِن ِمْن َحَرٍج  143(، وق���ال: )َوَجاِهُدو� يِف �هللَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو �ْجَتَباُك���ْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف �لدِّ
ِملََّة �أَِبيُكْم �إِْبَر�ِهيَم ُهَو �َسمَّاُكُم �مْلُ�ْسِلِمنَي ِمْن َقْبُل َويِف َهَذ� ِلَيُكوَن �لرَّ�ُسوُل �َسِهيدً� َعَلْيُكْم َوَتُكوُنو� 
ُمو� ِباهللَِّ ُهَو َمْولُكْم َفِنْعَم �مْلَْوىَل َوِنْعَم  ِقيُمو� �ل�سَّالَة َو�آُتو� �لزََّكاَة َو�ْعَت�سِ �ُسَهَد�َء َعَلى �لنَّا�ِض َفاأَ

ر( )�حلج: 78(. �لنَّ�سِ

و�ملق�س���ود بال�سهادة على �لنا�ض: �ل�سهادة عليهم باأّن �لّدين �حلّق قد بلغهم، و�أّن �لر�سل 
قد �أّدو� ما عليهم من �لبالغ؛ بدليل ما عليه -�أو ما يجب �أن تكون عليه- �لأمة �لإ�سالمية من 
�له���دى �ملح�سو�ض و�مل�ساهد و�ملج�سَّ���د يف و�قعهم �ملعا�ض، فلو فر�سنا تخّل���ي �لأمة �لإ�سالمية 
ع���ن �لّدين، خا�س���ة �أّن �لر�سالت قد ُختمت، و�لر�سل قد �نقطع���و�؛ ل يبقى على وجه �لأر�ض 
م���ن يدي���ن هلل بدين �حلّق، فيتخذ �لنا�ض ذلك حّجة لقولهم: )َم���ا َجاَءَنا ِمْن َب�ِسٍر َول َنِذيٍر( 

)�ملائدة: 19(.

و�إذ� كان كذل���ك فال�سه���ادة تقت�س���ي �حل�س���ور يف �لزم���ان و�ملكان فهل نح���ن كم�سلمني 
حا�سرون يف �ملحافل �لدولية عندما توؤخذ �لقر�ر�ت �حلا�سمة �لتي تتبدل على �ثرها خر�ئط 

�لأمم ؟وعليه فهذه �ل�سهادة ل تتحّقق �إّل باأمرين هما:
�لأول: �لعمل لإقناع �لنا�ض ب�سحة �لإ�سالم.

و�لثاين: �لعمل لإقناع �لنا�ض ب�سالحية �ل�سالم.

اأ- العمل لإقناع النا�ص ب�سحة ال�سالم:
�أي: تف�سره، وبيان حقائقه، وعقائده، ومقا�سده، و�أ�سوله، وقو�عده، و�أحكامه، و�لدعوة 
�إلي���ه، ودف���ع �ل�سبه���ات و�لت�سويهات ع���ن ذلك كّله، وه���و عمٌل ي�سته���دف �لعق���ول، و�لقلوب، 
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ويخاطبها بالر�هني �لعقلية، و�حلجج �ملنطقية، و�لأدلة �لعلمية، ويجادلها بالتي هي �أح�سن، 
ين بالقوة، �إّل �أن يحول  بكّل رحمة و�سفقة، من غر تعنيف ول �إكر�ه، ول حمل على �عتناق �لدِّ
طاغ���وٌت دون �لو�سائل �لدعوية و�حلو�رية، ومينعها بالق���وة، فحينئذ ل يقف �لإ�سالم مكتوف 
�لأيدي، بل يزيح �ملو�نع �لطاغوتية �جلروتية �ل�ستكبارية بالقوة �أي�سا، ل لإكر�ه �لنا�ض على 

ين، بل لإرجاع �لو�سع �حلو�ري �إىل طبيعته، ثّم من �ساء فليوؤمن، ومن �ساء فليكفر. �لدِّ

�أمرنا �هلل تعاىل بهذ� �لعمل فقال: )َوْلَتُكْن ِمْنُكْم �أُمٌَّة َيْدُعوَن �إِىَل �خلْرِ َوَياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف 
ْخِرَجْت  مٍَّة �أُ َوَيْنَه���ْوَن َعِن �مْلُْنَكِر َو�أُوَلِئَك ُهُم �مْلُْفِلُحوَن( )�آل عمر�ن: 104(، وقال: )ُكْنُتْم َخْرَ �أُ
( )�آل عمر�ن: 110(، وقال: )َو�إِْذ  ِللنَّا����ضِ َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن �مْلُْنَك���ِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهللَِّ
ُننَُّه ِللنَّا�ِض َول َتْكُتُموَن���ُه( )�آل عمر�ن: 187(، وقال  �أََخ���َذ �هللَُّ ِميَث���اَق �لَِّذيَن �أُوُتو� �ْلِكَت���اَب َلُتَبيِّ
َناِت َو�ْلُهَدى ِمْن َبْعِد َم���ا َبيَّنَّاُه ِللنَّا�ِض يِف �ْلِكَتاِب  تع���اىل: )�إِنَّ �لَِّذيَن َيْكُتُموَن َم���ا �أَْنَزْلَنا ِمَن �ْلَبيِّ
ىَل  �أُوَلِئ���َك َيْلَعُنُه���ُم �هللَُّ َوَيْلَعُنُهُم �لالَِّعُنوَن( )�لبقرة: 159(، وقال: )ُقْل َيا �أَْهَل �ْلِكَتاِب َتَعاَلْو� �إِ
َنا َبْع�سًا �أَْرَبابًا ِمْن  لَّ َنْعُب���َد �إِلَّ �هللََّ َول ُن�ْسِرَك ِبِه �َسْيئًا َول َيتَِّخَذ َبْع�سُ َكِلَم���ٍة �َسَو�ٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم �أَ

ُدوِن �هللَِّ َفاإِْن َتَولَّْو� َفُقوُلو� ��ْسَهُدو� ِباأَنَّا ُم�ْسِلُموَن( )�آل عمر�ن: 64(.

رغ���م ما �سهده �لثلث �لأخر من �لقرن �ملا�سي )�لقرن �لع�سرين( من �سحوة �إ�سالمية، 
ومن جه���ود دعوية حمرتمة، بع�سها فردية، وبع�سها جماعية، �نتظمت يف جمعيات ور�بطات 
و�أح���ز�ب، و�سار جمموعها ُيعرف ب�"�حلركة �لإ�سالمية"، �أو "�لعمل �لإ�سالمي"، �أو "�لدعوة 
�لإ�سالمي���ة"، غ���ر �أّن هذه �جلهود ل ُتعّد كافيًة بالّن�سبة �إىل �جله���ل �لذي يتخّبط فيه �لعامل 
ا �أّن �أغلب تلك �جلهود يتوّجه �إىل �مل�سلمني  غر �لإ�سالمي: �جلهل باهلل، وبالإ�سالم، خ�سو�سً
ين، فلم ترق لت�سل �إىل �لعامل �جلاهل  �أنف�سهم، ب�سبب تر�جعهم عن �لتم�ّسك مبقت�سيات �لدِّ
بالإ�س���الم �إّل قلياًل، مّما ينبيك �أّن عماًل جبَّارً� ينتظر �مل�سلمني لتحقيق �ل�سهادة على �لنا�ض، 
ينتظره���م �أن يرجع���و� �إىل �إ�سالمهم، وي�ستم�سك���و� به على نهج �أ�سالفه���م، و�أن يبلِّغوه �لبالغ 

�ملبني �إىل غرهم.

وه���ذ� �لعم���ل ل يكفي �أن ي�سطلع به �لأفر�د، بل ل بّد ل���ه من موؤ�ّس�سات دولية، ومنظمات 
عاملي���ة، ل ب���ّد له م���ن قنو�ت �إعالمي���ة �سخم���ة، وُدور ن�سر كب���رة، ومنتديات ح���و�ر و��سعة، 
مبختل���ف لغات �لعامل، ويحت���اج �إىل �أمو�ل وجهود تق���ع م�سوؤوليتها على �ل���دول، وعلى �أغنياء 
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�لأمة، وهيئاتها وجمامعها �لفكرية و�لعلمية.

ين �سعوبا  كم���ا يحتاج هذ� �لعمل �إىل معرفة مد�خل �لدعوة، و�أ�سالي���ب �لتاأثر يف �ملدعوِّ
وعلم���اء ومثقفني، ول يكفي �أن يكون �خلطاب �رجتاليا، �أو منطيا كالذي ي�سمعه �مل�سلم: �آيات 
و�أحادي���ث وق�س�ض �أنبياء و�سحاب���ة وتابعني، حيث مل ي�سلِّم �ملدع���و ب�سدقها بعد، ومل ي�سلِّم 
�أّن ��ستدعاءه���ا يف زمن �ل���ذرة و�ل�ساروخ و�لبور�سة ُم�ْجٍد وناف���ع، فنحتاج �إىل فهم نف�سيات 
�لعامَل غر �لإ�سالمي على �ختالفها، و�إىل تفكيك عقلياته على تنّوعها، و�إىل در��سة تركيباته 
�لجتماعي���ة، وخلفياته �لفكري���ة، وخ�سو�سياته �لثقافي���ة، ومعرفة ما يوؤثر في���ه وما ل يوؤثر، 
رهم من  و�لنف���اذ �إليه باأ�سالي���ب علمية مدرو�سة، ولي����ض باأ�ساليب خطابية ع�سو�ئي���ة، قد تنفِّ
�لإ�س���الم �أكرث مّما ترغبهم في���ه، ولهذ� و�سف �هلل عّز وجّل �لبالغ �ل���ذي �أُمر به �لر�سل باأّنه 
مب���ني، �أي: يتحّق���ق به �لبيان على �أكمل وج���ه، فال يبقى عند �ملدعّو غب����ض، �أو خفاء، �أو �سوء 
فه���م، قال تع���اىل: )َفَهْل َعَلى �لرُّ�ُسِل �إِلَّ �ْلَبالُغ �مْلُِبنُي( )�لنح���ل: 35(، ولهذ� �أي�سا كان ُيبعث 
�لأنبي���اء باأل�سنة �أقو�مه���م، �أي: باللغة �لتي يفهمون، و�لأ�سلوب �لذي ب���ه يتاأثرون، قال تعاىل: 
َ َلُهْم( )�إبر�هي���م: 4(، فالآن �نتقلت م�سوؤولية  )َوَم���ا �أَْر�َسْلَن���ا ِمْن َر�ُسوٍل �إِلَّ ِبِل�َس���اِن َقْوِمِه ِلُيَبنيِّ

�لبيان ب�سروطه هذه �إىل �لأمة �لإ�سالمية.

العمل لإقناع النا�ص ب�سالحية ال�سالم:
فالدي���ن �ل���ذي جاء ب���ه �لقر�آن �لك���رمي وو�سح���ه �لنب���ي-ملسو هيلع هللا ىلص- يف حديث���ه و�سرته مع 

�ل�سحابة، جاء ليحقق �أمرين ل ثالث لهما:

���نَّ َو�ْلأِْن����ضَ �إِلَّ ِلَيْعُبُدوِن(  ج���اء لتحقيق �لعبودية ب���ني �خلالق و�ملخل���وق )َوَما َخَلْقُت �جْلِ
)�لذ�ريات: 56(.

جاء ليحقق لالإن�سان كر�مته بني بني جن�سه )َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني �آَدَم( )�لإ�سر�ء: 70(.

وما نعتقده  ونعمل لأجله �أن �لتد�فع بني �خلر و�ل�سر قائم �إىل قيام �ل�ساعة، و�أن حم�سلة 
ُهْم ِبَبْع�ٍض َلَف�َسَدِت  ه���ذ� �لتد�فع هو �سالح �لكون كله قال تعاىل: )َوَلْول َدْف���ُع �هللَِّ �لنَّا�َض َبْع�سَ
���ٍل َعَلى �ْلَعامَلِنَي( )�لبقرة: 249(، وعلي���ه فاأمة �خلرية يجب �أن ل  �ْلأَْر����ضُ َوَلِك���نَّ �هللََّ ُذو َف�سْ
تك���ون �أدنى من �لأمم �لكافرة يف �مل�ستوى �حل�ساري، وقو�م �لأمم ودو�م �سلطانها مبا تقدمه 
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م���ن عدل و�أمن ورغد عي�ض لرعاياها، وهذه ه���ي �ل�سالحية �ملذكورة يف �لقر�آن �لكرمي، قال 
وَن( )�لأنبياء:  ْكِر �أَنَّ �ْلأَْر�َض َيِرُثَها ِعَباِدَي �ل�سَّاحِلُ تع���اىل: )َوَلَقْد َكَتْبَنا يِف �لزَُّبوِر ِمْن َبْعِد �لذِّ
ُكْم َول �أََمايِنِّ �أَْهِل �ْلِكَتاِب َمْن َيْعَمْل �ُسوءً� ُيْجَز ِبِه( )�لن�ساء:  105(، وق���ال �أي�سا: )َلْي�َض ِباأََماِنيِّ

.)123

يقول مالك بن نبي -رحمه �هلل- يف هذ� �ل�ساأن وتعليقا على هذه �لآيات: "لي�ست �لق�سية 
�أن نفر�ض على �لأقد�ر �أن تت�سرف طبقا ل�سهو�تنا ولرغباتنا، ولي�ست باأمانينا ول باأماين �أهل 
�لكت���اب �أي�سا، بل هي قدرة �لهية تت�س���رف بحكمة وق�سط بني �لب�سر، فالأر�ض يرثها �لعباد 

�ل�ساحلون �لذين ي�سلحون �لأر�ض، فهذ� هو جانب �ل�سالحية")1(.

و�ل�س���الم ل يفقد �سحته �أبد� حتى ولو جان���ب �مل�سلمون �ل�سو�ب يف تطبيقه يف حياتهم 
كم���ا هو ح���ال �مل�سلمني �ليوم جهل وفقر ومر�ض فالإ�سالم ل���ه جانب �ل�سحة كن�سو�ض وكتب 
تر�س���ل من �ل�سماء ولكن �ل�سالحية هي �لأمن ه���ي �ل�سحة هي �لعمل هي �لغذ�ء هي �لتطور 
�لعلم���ي و�لتكنولوج���ي ... وه���ل مو��سفات �مل�سلمني �لي���وم هي مو��سف���ات �لعباد �ل�ساحلني 

�لو�رثني لالأر�ض؟

يق���ول مال���ك بن نبي رحم���ه �هلل: "... �إن �هلل ل ي�سيع �لكون ب�سب���ب نية �مل�سلمني و�سبب 
�سياع �مل�سلمني...")2(.

ج���اء يف �حلدي���ث عن عدي بن حات قال: بينما �أنا عند �لنبي -ملسو هيلع هللا ىلص- �إذ �أتاه رجل ف�سكا 
�إلي���ه �لفاقة، ثم �أت���اه �آخر ف�سكا �إليه قطع �ل�سبيل، فقال: )يا عدي، هل ر�أيت �حلرة؟( قلت: 
مل �أره���ا، وق���د �أُنبئت عنها، ق���ال: )فاإن طالت بك حياة؛ لرتي���ّن �لظعينة ترحتل من �حلرة، 
حتى تطوف بالكعبة ل تخاف �أحد� �إل �هلل، ولئن طالت بك حياة لتفتحّن كنوز ك�سرى(، قلت: 
ك�س���رى ب���ن هرمز؟ قال: )ك�سرى بن هرمز، ولئن طالت بك حي���اة، لرتيّن �لرجل يخرج ملء 

كّفه من ذهب �أو ف�سة، يطلب من يقبله منه فال يجد �أحد� يقبله منه ...()3(.

مرجع �سابق، �ض150.  )1(
مرجع �سابق، �ض155  )2(

�لبخاري، كتاب �ملناقب، باب عالمات �لنبوة يف �لإ�سالم، حديث رقم: 3595.  )3(
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يق���ول مالك بن نبي رحمه �هلل: "هذ� �حلديث روى لن���ا جانبا مما كان وحيا وتبليغا من 
�لر�سول-ملسو هيلع هللا ىلص- لوقائع �سوف حتدث، لكنها لي�ست �لهدف من �لر�سالة، و�منا هي �حدى نتائج 
��ستقر�ره���ا فامل�سل���م لي�ض يف حاجة �أن �لظعينة تنتقل �أو ل تنتقل، �أو �ليد مالآنة ذهبا ول جتد 
من يتقبل منها ما فيها". ويقول: "فقد ��ستعمل �لر�سول منطق �أو حجة �ل�سالحية دليال على 

�سحة �ل�سالم و�سالحيته معا")1(

- �سيوع �لأمن )�نتقال �لظعينة(
- �كتفاء �لفقر�ء و�سد حاجاتهم )كنوز ك�سرى(

هذه �سالحيات لت�ستعمل كحجة ل�سحة �ل�سالم من قبل �لر�سول �لهادي-ملسو هيلع هللا ىلص-

وعليه نحن مطالبون �ليوم �أكرث من �أي وقت م�سى �أن نعلم �لنا�ض كيف يوظفون �ل�سهادتني 
يف حياة �مل�سلمني لي�سعدو� يف �لد�رين ولي�سعدو� غرهم بعد تعليمهم نطق �ل�سهادتني.

�لدع���وة باحلجج و�لر�هني �لنظرية لي�ست كافية لإقناع �لنا����ض بالإ�سالم �إذ� ر�أو� �أهَله 
كني مبا  ل���ني يف خ�سخا����ض �لتخلُّف �حل�س���اري، ولي�ست كافية �إذ� ر�أو� �أهل���ه غر متم�سِّ متوحِّ
يدع���ون �إلي���ه، فال �إمي���ان عندهم، ول �أخ���الق، ول علم، ول عم���ل ... ل �أمان���ة، ول عدل، ول 
حري���ة ... ل �سناع���ة، ول زر�ع���ة، ول تكنولوجيا ... ل ط���ّب، ول هند�سة، ول عل���وم دقيقة .. 
ل تنمي���ة �قت�سادي���ة، ول عد�ل���ة �جتماعية، ول ��ستق���ر�ر �سيا�سي، ول �أمن قوم���ي ... عندما 
نقول للعامل غر �مل�سل���م: �إّن �ل�سريعة جاءت بحفظ �لّدين، و�لنف�ض، و�لعقل، و�لن�سل، و�ملال، 
ج���اءت بجل���ب �مل�سالح ودرء �ملفا�سد، جاءت لإ�سعاد �لب�سري���ة يف �لدنيا قبل �لآخرة، ثّم يرى 
�لع���امَل �لإ�سالميَّ يع���اين �ل�سرخ بني �لإميان و�لعم���ل، يتخبَّط يف �أزمة �لأخ���الق، ويف �لفقر، 
���ق �لكتفاء �لذ�تي يف غذ�ئ���ه، ودو�ئه، و�سالحه، ل  و�ملديوني���ة، وعج���ز �مليز�نية، ير�ه ل يحقِّ
ي���زرع ما ي���اأكل، ول ين�سج ما يلب�ض، ول يبني ما ي�سكن، ير�ه ي�ستورد �لقمح، و�لزيت، و�ل�سكر، 
لع �حلاجية و�لكمالية، يرى  و�لبطاطا، وغرها من �ملو�د �لأ�سا�سية �ل�سرورية، ناهيك عن �ل�سِّ
�ملي�سوري���ن من���ه يعاجلون عن���ده يف م�ست�سفياته، لأّن �لعالج يف بلد�نهم غ���ر متوّفر، �أّما غر 

مرجع �سابق، �ض 153.  )1(
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ر�ت و�جلرمية  �ملي�سوري���ن فيموتون باأمر��سهم، يرى �ل�سباب عاطلني عن �لعم���ل، يرى �ملخدِّ
منت�س���رة م�ستفحل���ة بينهم، يرى �ل�ستبد�د ُيحك���م قب�سته على �ل�سعوب، ي���رى �لف�ساد �ملايل 
ي�س���رب �أطناب���ه يف �حلّكام وكبار �مل�سوؤولني قبل �سغارهم، ل �س���ّك �أّن جو�به �سيكون: عن �أيِّ 
حف���ظ دي���ن، ونف�ض، وعقل، ون�سل، ومال تتحدَّثون؟! �حفظوه���ا يف �أنف�سكم وبلد�نكم �أول، ثّم 

تعالو� علِّمونا كيف نحفظها عندنا!

دُّ عن �لإ�سالم مهما كانت ُحَجُج���ه �لنظرية مقنعة، لقد عّر  ل �س���ّك �أّن ه���ذه �حلال ت�سُ
ع���ن هذ� �ل�سّد �أحد �مل�ست�سرقني �لذين �عتنقو� �لإ�سالم قبل �أن يتعرَّف على �أحو�ل �مل�سلمني 

فقال: )�حلمد هلل �أْن عرفُت �لإ�سالم قبل �أن �أعرف �مل�سلمني(.

ه مالك بن نبي �لد�عي و�ملدعّو باملاء و�لأر�ض �لعط�سى �ملحتاجة �إىل �لرّي، فيقول:  وي�سبِّ
)ه���ل ت���رون �إىل �أر�ض عط�س���ى تنتظر �لرّي م���ن �ملاء؟ ه���ل ن�ستطيع ريَّها مب���اء يجري حتت 
م�ستو�ه���ا؟ �إّن �لإجاب���ة �ستك���ون بالطبع: ل ... لن ي�سق���ي �ملاء �لأر�ض بال�سع���ود �إليها، و�إمنا 
بالنح���د�ر، وذلك بحكم �ل�سنن �لإلهية عن طريق �جلاذبي���ة ... �إذن �إذ� �أر�د �مل�سلم �أن يقوم 
م  ���ر، و�أر�د- بعبارة �أو�سح- �أن يقدِّ رة و�ملجتمع �ملتح�سّ ب���دور �لرّي بالن�سبة لل�سع���وب �ملتح�سّ
�مل�سّوغ���ات �جلديدة �لتي تنتظرها تلك �لأرو�ح، �لتي تتاأمل لفر�غها وحرتها وتيهها، �إذ� �أر�د 
�مل�سل���م ذلك، فلرفع م�ستو�ه رفعًا ي�ستطيع معه فع���اًل �لقيام بهذ� �لدور، �إذ مبقد�ر ما يرتفع 
�إىل م�ست���وى �حل�سارة مبقد�ر ما ي�سبح قادرً� على تعميم ذلك �لف�سل، �لذي �أعطاه �هلل له، 

�أعني: دينه()1(.

ك �سعاف �مل�سلمني  ر غر �مل�سلم فقط من �لإ�سالم، بل ي�سكِّ �إّن �لتخّلف �حل�ساري ل ينفِّ
بة �ملبهورة باحل�سارة  يف منظومتهم �لعقدية و�لفكرية، من هنا ظهرت يف �لأّمة �لطائفة �ملتغرِّ
�لغربية، و�لتي تريد �أن ت�سر على منو�لها، وتتبّنى قيمها، ومبادئها، ومنط تفكرها، و�أ�سلوب 
عي�سها، وتتكّلم لغتها، ومتار�ض عاد�تها وتقاليدها، مع �لتن�سُّل و�لن�سالل من كّل ما له عالقة 
ا �أّن �لتخّلف نا�سٌئ من �لإ�سالم نف�سه،  بالنموذج �حل�ساري �لإ�سالمي �لذي يعاين �لتخّلف، ظنًّ
ل �أّنه و�سٌف منفكٌّ عنه، عَر�َض للم�سلمني ب�سبب �لإخالل بالإ�سالم، ل ب�سبب �للتز�م به، ومن 

مالك، بن نبي، دور �مل�سلم ور�سالته يف �لثلث �لأخر من �لقرن �لع�سرين، ط1، د�ر �لفكر، دم�سق،1991م، �ض38  )1(



1512

اأ. عبد الرحمن بن العربي تلياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

���ر �لإ�سالم تف�سرً� تاريخيًا متعلِّقًا  هن���ا ن�ساأت �إ�سكالية �لعقل و�لنقل، �لرت�ث و�حلد�ثة، وُف�سِّ
مبرحل���ة زمنية غ���ر قابلة لال�ستدعاء و�لتجربة م���رة �أخرى، و�تُّهم كلُّ م���ن يدعو ل�ستئناف 
�لنموذج �حل�ساري �لإ�سالمي بالرجعية، و�لعي�ض يف �لقرون �لغابرة، ومل تكن هذه �لإ�سكالية 
ه وتقّدمه  لُتطرح لو �أّن �لنموذج �حل�ساري �لإ�سالمي كان حا�سًر� وجم�سَّدً� يف �لو�قع بكلِّ رق�يِّ
�لباهر، يقول �لدكتور عبد �لكرمي بّكار: )مل يكن �لّنا�ض ي�سعرون باأّية م�سكلة بني حكم �لعقل 
ومعطي���ات �لن�ض حني كان���ت �لإجناز�ت �حل�سارية متو�لية، وكان �لف���ارق بني �لو�قع و�ملثال 
حم���دود�، وحني دخلت �لأمة يف �أزمن���ة �لركود و�لتاأزم �سارت يف حمن���ة متطاولة، ومن �ساأن 
�ملح���ن �أن ت�سلِّط �لوعي على �ملنظومات �لثقافية و�لعقدية و�لفكرية �ملختلفة ... ول يوجد حّل 
له���ذه �مل�سكلة �إل م���ن خالل حتقيق �سيء من �لغلبة و�لتميز �حل�ساري ... وحني حتدث �لغلبة 

�سي�سعر �لنا�ض �أّن �ندماًجا حقيقًيا بني �لنقل و�لعقل �سار حقيقًة و�قعة()1(.

لت���اليف هذه �حلال���ة �لبائ�سة �ل�ساّدة عن �سبي���ل �هلل؛ �أمرت �ل�سريع���ة بالعمل لأن تكون 
�لأّم���ة قوية، مرهوبة �جلان���ب، مطمئنة �لبال، وكان هذ� من �أعظ���م مقا�سدها، يقول �ل�سيخ 
�لطاه���ر ب���ن عا�سور: )مق�س���د �ل�سريعة من نظ���ام �لأّم���ة �أن تكون قوي���ة، مرهوبة �جلانب، 

مطمئنة �لبال)2(.

نائع، و�حِل���َرف، و�لأعمال،  وعل���ى ه���ذ� �لأ�سا�ض يعتر �لإ�س���الم خمتلف �لعل���وم، و�ل�سّ
�سات، �لتي ل تتحّقق مقا�سد �ل�سريعة �إّل بها، ول تكون �لأّمة قويًة �إّل بالتمّكن منها؛  و�لتخ�سّ
ق كفايتها منها، �لقادر على �أيٍّ منها  ا كفائية، تاأثم �لأّم���ة باأ�سرها �إذ� مل حتقِّ يعتره���ا فرو�سً
ياأث���م ب���رتك ذلك، وغر �لق���ادر ياأثم �إذ� مل يعمل عل���ى تهيئة �لقادر و�إقامت���ه، قال �لغز�يل: 
)�أّم���ا فر����ض �لكفاية فهو كلُّ علم ل ُي�ستغنى عنه يف قو�م �أمور �لدُّنيا، كالطّب، �إْذ هو �سروريٌّ 
يف حاج���ة بقاء �لأبد�ن، وكاحل�ساب؛ فاإّنه �س���روريٌّ يف �ملعامالت، وِق�سمة �لو�سايا و�ملو�ريث، 
وغرهم���ا ... ف���ال ُيتعجَّب من قولنا: �إّن �لِط���بَّ و�حل�ساب من فرو�ض �لكفاي���ات، فاإّن �أ�سول 

ناعات �أي�سًا من فرو�ض �لكفايات()3(. �ل�سِّ

بّكار، عبد �لكرمي، مقّدمات للنهو�ض بالعمل �لدعوي، ط1، د�ر �لقلم، دم�سق، �ض25.  )1(
�بن عا�سور، مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية، مرجع �سابق، �ض405.  )2(

ين، د�ر �ملعرفة، بروت، ج1، �ض16. �لغز�يل، �أبو حامد حممد بن حممد، �إحياء علوم �لّدْ  )3(
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ومّما ي�سّب يف �سياق حّث �لإ�سالم على �لعمل �لذي به تكون �لأمة قويًة مرهوبًة مطمئنَة 
قة لل�سهادة على �لنا����ض؛ عناية �ل�سريعة باملال، وق�سُده���ا �إىل حفظه، وتنميته،  �لب���ال، حمقِّ
وترويج���ه، وتوزيعه بالعدل، حت���ى �إّنه �أحد �لكليات �خلم�ض �لك���رى �لتي تدور عليها خمتلف 
�أ�س���ول �ل�سريع���ة وفروعها، يقول �ل�سيخ �لطاهر بن عا�سور: )م���ا ُيظّن ب�سريعة جاءت حلفظ 
نظ���ام �لأم���ة، وتقوية �سوكتها، وعزتها، �إل �أن يكون لرثوة �لأم���ة يف نظرها �ملكان �ل�سامي من 
�لعتب���ار و�لهتمام، و�إذ� ��ستقرينا �أدلة �ل�سريعة من �لقر�آن و�ل�سنة �لد�لة على �لعناية مبال 
�لأم���ة وثروتها، و�مل�س���رة �إىل �أن به قو�م �أعمالها وق�ساء نو�ئبها؛ جن���د من ذلك �أدلة كثرة 

ا ل ُي�ستهان به()1(. تفيدنا كرثتها يقينا باأّن للمال يف نظر �ل�سريعة حظًّ

ومن �لأدلة على ذلك: �لت�سجيع على �إحياء �ملو�ت يف قولهملسو هيلع هللا ىلص: )من �أحيا �أر�سا ميتة فهي 
ل���ه()2(، و�حلّث على �لغر�ض و�لزر�عة ولو يف �آخ���ر حلظة من �لدنيا يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )�إن قامت 
عل���ى �أحدكم �لقيامة، ويف يده َف�ْسل���ة؛ فليغر�سها()3(، و�لدع���اء لل�ساحلني �ملنفقني للمال يف 
�أوجه���ه بكرثة �مل���ال و�لركة فيه، كما يف دعائه ملسو هيلع هللا ىلص لأن�ض بن مالك: )�للهم �أكرث ماله وولده، 
وبارك له فيما �أعطيته()4(، وقال لعمرو بن �لعا�ض: )نعما باملال �ل�سالح للرجل �ل�سالح()5(، 
و�أج���از �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص لمر�أة مطلقة �أن تخرج من بيتها لتُج���ّد نخلها لئال يتعّطل �لعمل و�لإنتاج، 
ّد نخلها، فزجرها رجٌل �أن تخرج،  فع���ن جابر بن عبد �هلل قال: ُطلِّق���ت خالتي، فاأر�دت �أن جَتُ
ي نخلك، فاإّنك ع�سى �أن ت�سدَّقي، �أو تفعلي معروًفا( فاأت���ت �لنبي -ملسو هيلع هللا ىلص-، فقال: )بلى، فُجدِّ
)6(، وعن عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه قال: )�جّترو� يف �أمو�ل �ليتامى، ل تاأكلها �لّزكاة(

)7(، وعن �حلارث بن بالل بن �حلارث �ملزين، عن �أبيه، �أّن ر�سول �هلل -ملسو هيلع هللا ىلص- �أقطعه �لعقيق 

�بن عا�سور، مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية، مرجع �سابق، �ض450.  )1(
مالك، �ملوطاأ، كتاب �لأق�سية، باب �لق�ساء يف عمارة �ملو�ت، حديث رقم: 1424.  )2(

�أحم���د، م�سن���د �ملكرثين من �ل�سحابة، م�سند �أن�ض بن مالك، حديث رقم: 12902، قال �سعيب �لأرنوؤوط: �إ�سناده   )3(
�سحيح على �سرط م�سلم.

�لبخاري، كتاب �لدعو�ت، باب �لدعاء بكرثة �ملال مع �لركة، حديث رقم: 6378.  )4(
�أحم���د، م�سند �ل�ساميني، حديث عمرو ب���ن �لعا�ض، حديث رقم: 17763. قال �سعي���ب �لأرنوؤوط: �إ�سناده �سحيح   )5(

على �سرط م�سلم
م�سلم، كتاب �لطالق، باب جو�ز خروج �ملعتدة �لبائن ...، حديث رقم: 1483.  )6(

مالك، �ملوطاأ،كتاب �لزكاة، باب زكاة �أمو�ل �ليتامى و�لتجارة لهم فيها، حديث رقم: 588.  )7(
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�أجم���ع، قال: فلّما كان عمر قال لبالل: �إّن ر�سول �هلل -ملسو هيلع هللا ىلص- مل يقطعك لتحجره عن �لنا�ض، 
�إمّنا �أقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على عمارته، وُرّد �لباقي()1(.

قال �ل�سيخ �لطاهر بن عا�سور بعد ذكره نحو� من هذه �لأدلة يف �أهمية �ملال يف �ل�سريعة: 
)و�إمنا �أف�سُت يف ذكر �لأدلة لإز�لة ما خامر نفو�ض كثر من �أهل �لعلم من توّهم �أّن �ملال لي�ض 

ا()2(. منظور� �إليه بعني �ل�سريعة �إّل �إغ�ساًء، و�أّنه غر لٍق من معاملتها �إّل رف�سً
ول يخفى اأّن املال ه� �سريان احلياة الأكرب.

ه���ذ� �لفهم له���ذ� �لبعد من �أبعاد �لعمل يف �لإ�سالم هو �لذي ق���اد �أ�سالفنا �مل�سلمني �إىل 
ر من د�ئرة  بن���اء �أعظم ح�سار�ت �لأر�ض، و�لفهم �ل�سقيم �لعليل �ل���ذي يق�سي علوم �لتح�سّ
ممار�سة �لّدين، ويعترها �ن�سغال مذموما بالدنيا؛ هو جزٌء من �أ�سباب �لتخّلف �لذي نتخّبط 
في���ه، يقول �ل�سي���خ حممد ر�سيد ر�سا: )على ه���ذ� قام �سرح جمد �لإ�سالم ع���ّدة قرون، كان 
�مل�سلم���ون كّلم���ا عر�ض لهم �سيٌء ب�سب���ب �لتو�سُّع يف �لعمر�ن، يتوّقف علي���ه حفظه )�أي حفظ 
ين عَماًل بهذه  �لإ�سالم(، وتعميم دعوته �لّنافعة؛ قامو� به حّق �لقيام، وعدُّو� �لقيام به من �لدِّ
�لآي���ة )وهي: قوله تعاىل: )َوَي�ْساأَلوَنَك َماَذ� ُيْنِفُقوَن ُق���ِل �ْلَعْفَو...( )�لبقرة: 219((، وغرها 
و� عل���ى ذلك قروًنا كانو� فيه���ا �أب�سط �لأمم، و�أعالها ح�س���ارًة، وُعْمر�نًا،  م���ن �لآيات، وَم�سَ
ين، و�تَّبعو� �سنن من قبلهم يف �إهمال م�سالح �لدُّنيا،  وَبّرً�، و�إح�ساًنا، �إىل �أن غال �أقو�ٌم يف �لدِّ
زْعًم���ا �أّن ذلك �لزُّهد �ملطلوب، �أو �لتوكُّل �ملحب���وب، وما هو منها يف �سيء، وكان من �أثر ذلك 
�أن �أُهمل���ت �ل�ّسريع���ة، فال توجد حكوم���ٌة �إ�سالمية ُتقيمها، لأّنه ل يوجد م���ن �أهلها من ي�سلح 
حلكم �لّنا�ض يف هذه �لع�سور �لتي �ّت�سعت فيها م�سالح �لأمم و�حلكومات بالتو�سُّع يف �لعلوم 
ه ببع�ض، ثّم �سار علماء �مل�سلمني �أنف�ُسهم يعدُّون �ل�ستغال  ناعات، و�رتباط �لعامل بع�سِ و�ل�سِّ
ين، ُمبع���دًة عنه، بل يوجد  بالعل���وم و�لفن���ون �لتي تتوقَّف عليها م�سال���ح �لدُّنيا �سادًَّة عن �لدِّ
فيه���م من يقول �إّنها مف�سدة لعقائ���ده، ُمف�سية �إىل �خلروج منه، وهذ� هو دخول ُجحر �ل�سّب 

�ب���ن زجنوي���ه �أب���و �أحمد حميد بن خمل���د، �لأم���و�ل، ط1، مركز �مللك في�س���ل للبحوث و�لدر��س���ات �لإ�سالمية،   )1(
�ل�سعودية، )حتقيق �ساكر ذيب فيا�ض(، 1986 م، ج2، �ض649.

�بن عا�سور، مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية، مرجع �سابق، �ض453-452  )2(
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�لذي دخله من قبلنا، وهو كما ترى خروج عن هدي �لقر�آن()1(.

وم���ن �لفه���م �لأعوج ظّن بع�سهم �أّن �لزهد هو �لفقر وقل���ة ذ�ت �ليد، بينما يبنيِّ �لعلماء 
حقيقة �لزهد، فيقول �لقر�يف: )�علم �أّن �لزهد لي�ض عدم �ملال، بل عدم �حتفال �لقلب بالّدنيا 
و�لأم���و�ل �إن كان���ت يف ملكه، فقد يكون �لّز�هد من �أغنى �لنا����ض وهو ز�هد؛ لأّنه غر حمتفل 
مبا يف يده، وبذله يف طاعة �هلل تعاىل �أي�سر عليه من بذل �لفل�ض على غره، وقد يكون �ل�ّسديد 
�لفق���ر غر ز�هد، ب���ل يف غاية �حلر�ض لأجل ما ��ستمل عليه قلبه م���ن �لرغبة يف �لدنيا()2(، 

ويقول �ل�ساطبي: )�لّزهد لي�ض عدم ذ�ت �ليد، بل هو حاٌل للقلب()3(.

لقد وعى �مل�سلمون �لأو�ئل خطورة �سغور �لفر�ئ�ض �لكفائية �حل�سارية، وخطورة �لتبعية 
�لذليلة فيها لغر �مل�سلمني، يتجّلى ذلك يف موقف عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه من �لكاتب 
�لن�س���ر�ين �لذي �أر�د خالد بن �لوليد ر�سي �هلل عنه �أن ي�ستعمله، فكتب �إىل عمر قائاًل: )�إّن 
بال�ّس���ام كاتًبا ن�سر�نًيا ل يق���وم خر�ُج �ل�ّسام �إّل به(، فكتب �إليه عم���ر: )ل ت�ستعمله(، فكتب 
ه  �إليه خالد: )�إّنه ل غنى عنه(، فكتب �إليه عمر: )ل ت�ستعمله(، فكتب �إليه خالد: )�إذ� مل ُنَولِّ
ر �أّن �لن�سر�ين مات وِجْد  �س���اع �ملال(، فكتب �إليه عمر: )مات �لّن�سر�ين و�ل�ّسالم(، �أي: قدِّ

حالًّ جذريا وحقيقيا للم�سكلة، وهو �سّد هذ� �لثغر ب�سفة تخ�س�سية، ونهائية.

وم���ن هذ� �لباب �أنك���ر �لغز�يل على �أهل زمانه ت�سخم �لن�سغ���ال ببع�ض فرو�ض �لكفاية 
�لت���ي ح�سلت �لُغني���ة فيها على ح�ساب فرو����ض �أخرى مهملة بالكلية، و�س���رب �ملثال للفر�ض 
م بعلم �لفقه رغم �سرفه، وللفر�ض �لكفائ���ي �ملهَمل بعلم �لطب، فقال: )ول  �لكفائ���ي �ملت�سخِّ
يخل���و بلد من جملة �لفرو�ض �ملهملة، ول يلتفت �لفقه���اء �إليها، و�أقربها �لطّب؛ �إذ ل يوجد يف 
�أك���رث �لبالد طبيٌب م�سلٌم يج���وز �عتماد �سهادته فيما يعوَّل فيه على ق���ول �لطبيب �سرعًا، ول 

يرغب �أحٌد من �لفقهاء يف �ل�ستغال به()4(.

حمم���د ر�سي���د ر�سا، تف�سر �لق���ر�آن �حلكي���م )تف�سر �ملن���ار(، �لهيئة �مل�سري���ة �لعامة للكت���اب، 1990م، ج2،   )1(
�ض271-270.

�لقر�يف، �أبو �لعبا�ض �أحمد بن �إدري�ض، �أنو�ر �لروق يف �أنو�ء �لفروق، عامل �لكتب، ج4، �ض209.  )2(
�ل�ساطبي، �إبر�هيم بن مو�سى، �ملو�فقات، د�ر �ملعرفة، بروت، )حتقيق عبد �هلل در�ز(، ج1، �ض223.  )3(

�لغز�يل، �إحياء علوم �لدين، مرجع �سابق، ج1، �ض43.  )4(
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ب���ل ذكر �بن �لقيم �أّن �لإم���اَم؛ حاكَم �مل�سلمني يجب عليه �أن يج���ر �لنا�ض على �لأعمال 
ناع���ات �لت���ي ل تقوم �سوك���ة �لأمة �إّل به���ا، �إذ� تو�طوؤو� على �إهمالها، ق���ال: )فاإذ� كان  و�ل�سِّ
�لنا����ض حمتاجني �إىل فالح���ة قوم، �أو ن�ساجته���م، �أو بنائهم، �سارت ه���ذه �لأعمال م�ستحّقًة 

عليهم، يجرهم ويل �لأمر عليها بِعَو�ض �مِلْثل()1(.

���م ونحن جاهلون، وهو عامٌل  وكي���ف ي�ستجي���ب �لعامَل غر �مل�سلم �إىل �لإ�سالم، وهو متعلِّ
ونحن بّطالون، وهو غنيٌّ ونحن فقر�ء، وهو �سبعان ونحن جائعون، وهو �سحيٌح ونحن مر�سى، 

وهو �آمٌن ونحن خائفون، وهو غالٌب ونحن مغلوبون، وهو متبوٌع ونحن تابعون؟!

ر �أّن )�ملغلوب موَلٌع �أبًد� بالقت���د�ء بالغالب يف �سعاره،  �إّن قان���ون �لتد�فع �حل�س���اري يقرِّ
ه، ونحلته، و�سائر �أحو�له وعو�ئده( )2( كما ك�سف �بن خلدون، ولي�ض �لعك�ض. وزيِّ

و�إذ� كان �لأم���ر هك���ذ�؛ فما �أ�سخف ما تتباه���ى به بع�ض �لدول �لعربي���ة من �لتطاول يف 
�لبناي���ات و�لأبر�ج �ل�ساهقة، وم���ن ��ستر�د �أرقى �لتكنولوجيات �ملعا�س���رة، ولي�ض ور�ء ذلك 
�أيُّ متّك���ن من �ل�سناعة، �أو �لهند�سة، �أو �لخرت�ع، �إل �ل�سر�ء و�لقتناء باأمو�ل �لنفط و�لغاز، 
لي����ض ور�ءه �إل �أ�سياء مكدَّ�س���ة دون �أفكار منتجة، يقول مالك بن نب���ي: )�إّن �ملقيا�ض �لعاّم يف 
عملية �حل�سارة هو �أّن: "�حل�سارة هي �لتي تلد منتجاتها"، و�سيكون من �ل�سخف و�ل�سخرية 
حتم���ا �أن نعك�ض هذه �لقاعدة، حني نري���د �أن ن�سنع ح�سارة من منتجاتها()3(، بل لي�ض ور�ءه 
دي���ٌن ُيحف���ظ، وعبادة ُت�س���رف هلل، و�رتق���اٌء روحٌي �إىل �ل�سم���اء �لذي هو �سمي���م �حل�سارة 
وجوهره���ا، �إّل �رتقاء �لطو�بق فوق �لطو�ب���ق، بينما �رتقاء �لروح هو )�لطور �لأول من �أطو�ر 
ح�س���ارة معينة( كما يقول بن نبي �أي�سا)4(، فيظّن ه���وؤلء �أنهم �أ�سحاب ح�سارة مبا ي�سيدون 

من �لبنيان �ل�ساهق، وما يقتنون من منتجات، ويا له من وْهم!

�إّن �لرتق���اء �لروح���ي و�لأخالق���ي ه���و �أبرز �لف���روق �جلوهرية بني ه���دف حتقيق �لقوة 

�بن �لقيم، �أبو عبد �هلل حمّمد بن �أبي بكر، �لّطرق �حلكمية يف �ل�ّسيا�سة �ل�ّسرعية، مكتبة د�ر �لبيان، �ض209.  )1(
�بن خلدون، �ملقدمة، مرجع �سابق، ج1، �ض184.  )2(

مالك، بن نبي، �سروط �لنه�سة، مرجع �سابق، �ض42.  )3(
�ملرجع �ل�سابق، �ض68.  )4(
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�حل�ساري���ة يف �لفل�سفة �لإ�سالمية، وهدف حتقيقها يف �لفل�سفة �لغربية، فاإّن �لقوة �لإنتاجية 
نات �لعي�ض،  هات، و�لإفر�ط يف حم�سِّ يف �لإ�س���الم لي�ست مق�سودًة لال�ستكثار �لفادح من �ملرفِّ
وم�ساعفة �ل�ستهالك، وتقدي�ض �ملادة من حيث هي مادة، ل �إىل حّد، بل غايتها �إقامة �لّدين 
�أول و�آخ���ر�، وترغي���ب �لنا�ض يف �عتناقه من وج���وه: �أحدها ما يرونه م���ن حتقيقه ل�سعادتهم 
�لدنيوية قبل �لأخروية، ورعايته مل�ساحلهم �ل�سرورية و�حلاجية و�لتح�سينية، لكن �إىل �حلّد 
�ل���ذي ل يلهيهم عن �س���رف �أكر �هتمامهم وج���ّل �ن�سغالهم يف عب���ادة �هلل وطاعته، و�لعمل 
لتعم���ر �لآخ���رة، �لذي هو �أو�سع �أبعاد �لعمل، بل هو �لغاية �لتي يجب �أن ينتهي �إليها كّل عمل، 
قال تعاىل: )َو�ْبَتِغ ِفيَما �آَتاَك �هللَُّ �لدَّ�َر �ْلآِخَرة( )�لق�س�ض: 77(، وقال: )�لَِّذيَن �إِْن َمكَّنَّاُهْم 
يِف �ْلأَْر����ضِ �أََقاُمو� �ل�سَّالَة َو�آَتُو� �ل���زََّكاَة َو�أََمُرو� ِبامْلَْعُروِف َوَنَهْو� َعِن �مْلُْنَكِر َوهلِلَِّ َعاِقَبُة �ْلأُُموِر( 
)�حل���ج: 41(، وقال: )َفِمَن �لنَّا�ِض َم���ْن َيُقوُل َربََّنا �آِتَنا يِف �لدُّْنَيا َوَما َل���ُه يِف �ْلآِخَرِة ِمْن َخالٍق 
وَلِئَك َلُهْم  َوِمْنُه���ْم َم���ْن َيُقوُل َربََّنا �آِتَن���ا يِف �لدُّْنَيا َح�َسَنًة َويِف �ْلآِخ���َرِة َح�َسَنًة َوِقَنا َعَذ�َب �لنَّ���اِر �أُ
�َساِب( )�لبقرة: 200-201(، يقول �ل�ساطبي: )�مل�سالح  يٌب مِمَّا َك�َسُبو� َو�هللَُّ �َسِري���ُع �حْلِ َن�سِ
�ملجتلب���ة �سرًعا، و�ملفا�س���د �مل�ستدفعة �سرًعا؛ �إمنا ُتعتر من حيث ُتق���ام �حلياة �لّدنيا للحياة 
�لآخ���رة، ل من حيث �أهو�ء �لّنفو�ض يف جلب �مل�سال���ح �لعادية، �أو درء مفا�سدها �لعادية()1(، 
ويق���ول �بن خلدون: )و�عل���م �أّن �لّدنيا كّله���ا و�أحو�لها عند �ل�ّسارع مطي���ة لالآخرة، ومن فقد 
رفة، و�للذة  �ملطي���ة؛ فقد �لو�س���ول()2(، بينما ح�سارة �لغرب �لي���وم هي ح�سارة �مل���ادة �ل�سِّ
�جل�سدي���ة �ملح�س���ة �لتي ل ترتبط باأّي ه���دف روحي، �سعارها �خلفي �أحيان���ا، و�ملعلن �أحيانا 
ْبُعوِث���نَي( )�ملوؤمنون: 37(، فهي  وُت َوَنْحَي���ا َوَما َنْحُن مِبَ �أخ���رى: )�إِْن ِه���َي �إِلَّ َحَياُتَن���ا �لدُّْنَيا مَنُ
تخت���زل �لتق���دم يف �لن�س���اط �لقت�سادي، وتختزل غاي���ة �لعمل يف حتقيق مزي���د من �لإنتاج، 
م���ن �أجل مزيد م���ن �ل�ستهالك، من �أجل مزيد من �لرتفه، يق���ول مالك بن نبي: )�حل�سارة 
�لعلمانية؛ ح�س���ارة �ل�ساروخ، ح�سارة �لإلكرتون، �كت�سبت ه���ذه �لأ�سياء، و�سيَّعت ُبعدً� �آخر 

ت�سعر بفقد�نه، وهو ُبعد �ل�ّسماء()3(.

�ل�ساطبي، �ملو�فقات، مرجع �سابق، ج2، �ض37.  )1(
�بن خلدون، �ملقدمة، مرجع �سابق، ج1، �ض253.  )2(
مالك، بن نبي، دور �مل�سلم، مرجع �سابق، �ض39.  )3(
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وعلى هذ� �لأ�سا�ض؛ نفهم ما جاء يف �لقر�آن و�ل�سنة من ذّم �لن�سغال بالدنيا، و�ل�ستكثار 
منه���ا، و�أّن �ملق�س���ود به �لدنيا �لتي ل غاية لها �إّل �إ�سباع نه���م �مللذ�ت و�ل�سهو�ت، قال تعاىل: 
وَلِئَك  ْولُدُكْم َعْن ِذْك���ِر �هللَِّ َوَمْن َيْفَعْل َذِل���َك َفاأُ )َي���ا �أَيَُّه���ا �لَِّذيَن �آَمُن���و� ل ُتْلِهُكْم �أَْمَو�ُلُك���ْم َول �أَ
ُك���ْم َو�إِْخَو�ُنُكْم َو�أَْزَو�ُجُكْم  ْبَناوؤُ ُكْم َو�أَ ا�ِسُروَن( )�ملنافقون: 9(، وق���ال: )ُقْل �إِْن َكاَن �آَباوؤُ ُه���ُم �خْلَ
َحبَّ �إَِلْيُكْم ِمْن  ْوَنَها �أَ اَرٌة َتْخ�َسْوَن َك�َساَدَها َوَم�َساِك���ُن َتْر�سَ ْفُتُموَها َوجِتَ َوَع�ِسَرُتُك���ْم َو�أَْم���َو�ٌل �ْقرَتَ
و� َحتَّى َياأِْتَي �هللَُّ ِباأَْمِرِه َو�هللَُّ َل َيْهِدي �ْلَقْوَم �ْلَفا�ِسِقني(  بَّ�سُ �هللَِّ َوَر�ُسوِل���ِه َوِجَه���اٍد يِف �َسِبيِلِه َفرَتَ
)�لتوب���ة: 24(، وق���ال ملسو هيلع هللا ىلص: )... فو�هلل ما �لفقر �أخ�سى عليكم، ولكن �أخ�سى عليكم �أن ُتب�سط 
عليكم �لّدنيا كما ُب�سطت على من كان قبلكم، فتناف�سوها كما تناف�سوها، وتلهيكم كما �ألهتهم(
)1(، وق���ال: )م���ن كانت �لدنيا هّمه؛ فّرق �هلل عليه �أمره، وجع���ل فقره بني عينيه، ومل ياأته من 

�لدني���ا �إل م���ا كتب له، ومن كان���ت �لآخرة نّيته؛ جمع �هلل له �أمره، وجع���ل غناه يف قلبه، و�أتته 
�لدني���ا وهي ر�غمة()2(، وقال: )�إذ� تبايعت���م بالعينة، و�أخذت �أذناب �لبقر، ور�سيتم بالزَّرع، 

وتركتم �جلهاد؛ �سلَّط �هلل عليكم ذلًّ ل ينزعه حتى ترجعو� �إىل دينكم()3(.

ح لنا عالقة هذ� �مل�ستوى من م�ستويات �لعمل يف �لإ�سالم )م�ستوى  وهو �لأمر �لذي يو�سّ
حتقي���ق �ل�سهود �حل�س���اري( بامل�ستوى �لأو�سع، وه���و �لعمل لتعمر �لآخرة، وه���و ما نبينه يف 

�لعن�سر �لتايل.

البعد الثالث: العمل لتعمري الآخرة.
ذكرن���ا طموح بع�ض فال�سف���ة �لغرب �إىل �إعطاء بعد و��سع للعم���ل، بحيث يتجاوز مفهوم 
ممار�سة �ملهنة، وحت�سيل قوت �لعي�ض، �إىل مفهوم حفظ �لبقاء �لإن�ساين، ولكّن هذ� �لطموح 
� مقارنة بطموح �لفل�سفة �لإ�سالمية، وذلك �أّن �لبقاء �لإن�ساين  �سعيف، وهذ� �لُو�سع �سيق جدًّ
�ملق�س���ود يف �لفل�سف���ة �لغربي���ة حم���دوٌد بالُبعد �لدني���وي، وينتهي ل حمالة بامل���وت، وبانتهاء 

�لبخاري، كتاب �لرقائق، باب ما يحذر من زهرة �لدنيا و�لتناف�ض عليها، حديث رقم: 6425.  )1(
�بن ماجه، كتاب �لزهد، باب �لهم بالدنيا، حديث رقم: 4105، قال �لهيتمي يف جممع �لزو�ئد 247/10: )رجاله   )2(

وثقو�(.
�أب���و د�ود، كت���اب �لإج���ارة، باب يف �لنهي عن �لعين���ة، حديث رقم: 3462. قال �بن حج���ر يف بلوغ �ملر�م 172/1:   )3(
)رو�ه �أبو د�ود من رو�ية نافع عنه، ويف �إ�سناده مقال، ولأحمد نحوه من رو�ية عطاء، ورجاله ثقات، و�سّححه �بن 

�لقّطان(
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�لعامَل، بينما يق�سد �لإ�سالم حتقيق �خللود �لأبدي �ل�سرمدي يف �لنعيم �ملقيم، ويرهن ذلك 
بالعمل؛ �لعمل على طاعة �هلل وعبادته و�سكره وحتقيق مر�ساته، و�لقر�آن �لكرمي طافٌح برهن 
ُدوُه  ُمو� ِلأَْنُف�ِسُك���ْم ِمْن َخْرٍ جَتِ �مل�س���ر �لأخروي بالعمل يف هذه �لدنيا، ق���ال تعاىل: )َوَما ُتَقدِّ
ٌر( )�لبقرة: 110(، وقال: )َيا�أَيَُّه���ا �لإِن�َساُن �إِنََّك َكاِدٌح �إِىَل  ���ا َتْعَمُلوَن َب�سِ ِعْن���َد �هللَِّ �إِنَّ �هللََّ مِبَ
ا َك�َسَب���ْت َرِهيَنٌة( )�ملدثر: 38(،  ���َك َكْدًح���ا َفُماَلِقيِه( )�لن�سقاق: 6(، وق���ال: )ُكلُّ َنْف�ٍض مِبَ َربِّ
ي َلُتْبَعُثنَّ ُثمَّ َلُتَنبَّوؤُنَّ  وق���ال: )َوْلَتْنُظْر َنْف�ٌض َما َقدََّمْت ِلَغٍد( )�حل�س���ر: 18(، وقال: )ُقْل َبَلى َوَربِّ
احِلًا َفِلَنْف�ِسِه َوَمْن �أَ�َساَء َفَعَلْيَها َوَما َربَُّك ِبَظالٍَّم  ا َعِمْلُتْم( )�لتغابن: 7(، وقال: )َمْن َعِمَل �سَ مِبَ
ا  لَّ مِبَ َزْوَن �إِ ْلِد َهْل جُتْ لت: 46(، وقال: )ُثمَّ ِقيَل ِللَِّذيَن َظَلُمو� ُذوُق���و� َعَذ�َب �خْلُ ِلْلَعِبي���ِد( )ُف�سِّ
���ا ُكْنُتْم َتْعَمُلون(  نَُّة �أُوِرْثُتُموَها مِبَ ُكْنُت���ْم َتْك�ِسُب���وَن( )يون�ض: 52(، وقال: )َوُن���وُدو� �أَْن ِتْلُكُم �جْلَ
رً�( )�لكهف: 49(، وقال: )َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل  )�لأعر�ف: 43(، وقال: )َوَوَجُدو� َما َعِمُلو� َحا�سِ
� َيَره( )�لزلزل���ة: 8(، وقال يف �حلديث �لقد�سي:  � َي���َره، َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَق���اَل َذرٍَّة �َسرًّ َذرٍَّة َخ���ْرً

)�إمّنا هي �أعمالكم �أح�سيها لكم، ثّم �أوّفيكم �إياها()1(، وغرها من �لآيات و�لأحاديث.

ق���ال �بن خل���دون: )�إّن �خللق لي�ض �ملق�سود بهم دنياهم فق���ط، فاإّنها كّلها عبٌث وباطل؛ 
���ا َخَلْقَناُكْم َعَبث���ًا( )�ملوؤمنون: 115(،  �إذ غايته���ا �مل���وت و�لفناء، و�هلل يق���ول: )�أََفَح�ِسْبُتْم �أَمنََّ
فاملق�س���ود به���م �إمنا ه���و  دينهم �ملف�سي به���م �إىل �ل�ّسعادة يف �آخرتهم ... فج���اءت �ل�ّسر�ئع 

بحملهم على ذلك يف جميع �أحو�لهم من عبادة ومعاملة ...()2(.

و�لعم���ل لتعمر �لآخرة يت�سّمن حت�سيل كّل ما يرتّتب عليه �أجٌر وثو�ٌب �أخروي، و�جتناب 
ه �أّن �مل�ستويني  ما يرتّتب عليه �إثٌم وعقاٌب �أخروي، وفق ما جاءت به �لن�سو�ض �ل�سرعية، وننبِّ
�لأّول و�لث���اين للعمل ميكن �إدر�جهما حتت هذ� �لبعد، لأّن كالهما يح�سل به �لأجر و�لثو�ب، 
فالعم���ل للعي�ض عمٌل لتعم���ر �لآخرة، و�لعمل لتحقيق �ل�سهود �حل�س���اري عمٌل لتعمر �لآخرة 

�أي�سا، بقيد �لنية �ل�ساحلة، �أي: نية �متثال �أمر �هلل وحتقيق طاعته.

و�لعم���ل لتعم���ر �لآخرة يت�سّم���ن �للتز�م �لعمل���ي بالإ�سالم، ومبا تقت�سي���ه عقيدته من 

م�سلم، كتاب �لر و�ل�سلة و�لآد�ب، باب حترمي �لظلم، حديث رقم: 2577.  )1(
�بن خلدون، �ملقدمة، مرجع �سابق، �ض238.  )2(
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�إمياني���ات وروحانيات، و�سريعُته من �أخالقيات، وما يتطلب���ه ذلك من �أفعال وتروك يف جميع 
�ملج���الت: �لعب���اد�ت، و�ملعامالت �ملالي���ة، و�لأح���و�ل �ل�سخ�سية، و�لأق�سي���ة، ونظام �حلكم 
و�ل�سيا�س���ة �ل�سرعية، و�لعالق���ات �لدولية، وغرها، فكّل م�سلم، بل �إن�س���ان مدعوٌّ لهذ� �لعمل 

باعتباره �سبيل تعمر �لآخرة، و�لفوز بنعيمها، و�لنجاة من عذ�بها وجحيمها.
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الخاتمة

فعل���ى �مل�سلم���ني �أفر�ًد� وجمموع���ات،ودوًل �أن يعودو� �إىل كتاب ربه���م وهدي نبيهم عليه 
�ل�س���الة و�ل�س���الم ل�سرتجاع �ملعنى �ل�سحيح للعمل ول يكونو� م���ن �ملخت�سمني �لذين جعلو� 
�لق���ر�آن ع�سني؛ فربطو� �لإمي���ان و�لعلم بالعمل �ل�سالح ويعترو� ه���ذ� �لأخر جزء� �أ�سا�سا 
من عبادتهم بل هو �لعبادة، �إذ ل فالح ول خرية لهذه �لأمة �إل بالعمل و�لعمل �ل�سالح �لذي 
ي�سمن كر�متهم وي�سع حد� لتبعيتهم لغرهم ثم يرفعو� دعاءهم لرب �ل�سماء و�لأر�ض ويكون 

ُب َو�ْلَعَمُل �ل�سَّاِلُح َيْرَفُعُه( )فاطر: 10(. َعُد �ْلَكِلُم �لطَّيِّ �لدين كله هلل قال تعاىل: )�إَِلْيِه َي�سْ

و�آخر دعو�نا �أّن �حلمد هلل رب �لعاملني.

الت��سيات واملقرتحات:
عقد ملتقيات واأيام درا�سية تتناول امل�ا�سيع التالية:

- �لعمل بني �حلق و�لو�جب.
- �لعمل وعالقته بالإميان و�لعبادة.

- �أبعاد �لعمل: �لعمل للعي�ض/ �لعمل لل�سهود �حل�ساري/ �لعمل لالآخرة.
- �لإميان و�لعمل �ل�سالح �سرطان �أ�سا�سيان لتحقيق �ل�ستخالف.

-�لنعكا�سات �خلطرة للعزوف عن �لعمل يف �ملجتمعات �ل�سالمية:
• �لفقر و�جلوع.	
• �جلهل و�ملر�ض و�سوء �لتغذية.	
• هو�ن �مل�سلمني و��ستباحة دمائهم و�أعر��سهم يف �لعامل.	
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• � نائب رئي�ض ق�سم مكلف مبا بعد �لتدرج و�لبحث �لعلمي.	
• � م�سوؤول فريق �لتخ�س�ض يف �سعبة �لتاريخ و�حل�سارة �لإ�سالمية 	
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النتماء اإىل الإ�سالم واأ�ساليب تعزيزه يف الدرا�سات 
القراآنية

اخل�س��سيات والث�ابت القراآنية 

د. ابن نعيمة بلقاسم عبد الغفار
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اخلطة املتبعة يف البحث:
مقدمة:

تقدمة عامة حول مو�سوع �لنتماء و�لهوية، و�ل�سخ�سية �مل�سلمة

• �ملبحث �لأول: � دو�عي �لنتماء �إىل �لإ�سالم	

• �ملبح���ث �لثاين: � �لهوي���ة و�لنتماء يف �لدر��س���ات �لقر�آنية وعالقته���ا بالعقيدة من 	
خالل �لقر�آن �لكرمي

• �ملبح���ث �لثالث: � خ�سو�سيات وثو�ب���ت �لنتماء �إىل �لإ�سالم م���ن خالل �لدر��سات 	
�لقر�آنية

• �ملبحث �لر�بع: � �لأبعاد �لإميانية و�لروحية لالنتماء و�لهوية  	

�خلامتة:

تت�سمن �أهم �لنتائج �ملتو�سل �إليها. 
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مقدمة: 
  يحت���لُّ مو�سوع �لهوية �لإ�سالمية مكانة مهم���ة يف �لدر��سات �لإ�سالمية ملا له من �أهمية 
يف تكوي���ن �لإن�سان �لإ�سالمي �ملن�سود، ولأّن �لهوية هي �ملرتجم �لر�سمي للعقيدة �لتي يتبناها 
�لإن�س���ان فقد تعّر�س���ت ول تز�ل يف �أحايني كثرة �إىل �هتز�ز�ت قوي���ة كانت �سببا مبا�سر� يف 

�ن�سالخ �لبع�ض �أو ردتهم عن �لدين �لإ�سالمي �حلنيف ب�سبب �سعفهم �لعقدي.
�حلدي���ث عن �لهوية يف �لإ�س���الم هو مر�عاة لتل���ك �لآيات �لقر�آني���ة و�لأحاديث �لنبوية 
�لن���ي �هتمت بتاأكيد �إمامة �لدي���ن �لإ�سالمي على خمتلف �لأديان، وجعلت من ق�سية �لنتماء 
�إلي���ه طريقا للنجاة يف �لد�ري���ن، ولأّن هذه �لآيات و�لأحاديث وغرها تع���ّر بقوة عن �لعاملية 
و�خلامتي���ة فهي تلتزم �سمان ورعاية �لإن�سان عقديا و�أخالقيا و�جتماعيا مقابل هذ� �لنتماء 

ل �لتفريق بني ت�سرفات �لنا�ض  و�أو�سافهم. �لالم�سروط، وعلى وفقه ُتف�سّ
م���ن حكمة �هلل تع���اىل ورفقه بهذه �لأمة �أن ن���ّوع لها م�سادر �لفه���م و�لتدليل، فما غاب 
يف �لق���ر�آن �لك���رمي، كان يف �ل�سن���ة �لنبوية، وم���ا غاب يف �ل�سنة ُوج���د يف غرها من �مل�سادر 
�لت�سريعية �ملتفق عليه، وبكّل قوة �نتظمت �لدر��سات �لقر�آنية ت�سرح وتلّخ�ض وتبني وُت�سِهُم يف 
تو�سيح �لأ�سول �لقر�آنية �ملعنية بتنظيم �سوؤون �لنا�ض وحّل م�ساكلهم �حلادثة، دون تفريق بني 
�ملجتمعات �مل�سلمة �أو غر �مل�سلمة، و�أثبتت بدقتها ح�سور� مبهر� يف حقل �لدر��سات �لأكادميية 
�ملختلفة،  كما �هتمت ب�سكل كبر يف تو�سيح �لو�سعية �لجتماعية �ملثلى �لتي ين�سدها �لإ�سالم 
من خالل �لقر�آن �لكرمي، و�جتهدت يف تقدمي حلول مل�سكالت عاملية خمتلفة من خالل �لآيات 

�لقر�آنية �لتي ترجمتها �لت�سرفات �لنبوية و�قتد�ء�ت �ل�سحابة عليهم �لر�سو�ن.
لي�ض غريبا �إذ� �أن ُن�سادف يف �لطروحات �لجتماعية �ملعا�سرة در��سات حُتاول مقاومة 
هده �حللول عن طريق �لرتكيز على �ملغريات �لفكرية و�لنف�سية و�ل�سخ�سية � �لغائبة ظاهريا 
ل تاأجيله���ا �إىل زمن جمهولة عو�مله � بالن�سب���ة لهم � و�إذ�  �  يف �ملجتم���ع �لإ�سالم���ي �ل���ذي ُيف�سّ
�تفقنا على حجم �جلهود �لتي قدمتها �لدر��سات �لقر�آنية يف �سبيل تعزيز �لنتماء و��سرتجاع 

�لهوية، فهذ� يعني �أن تلك �ملحاولت قد حققت بع�سا من �لنجاحات  ل ُتنكر بحال.
وعليه فما �حتفظت به �ملكتبات من هذ� �لنوع من �ملعارف و�لأطروحات و�إن مّهد �لطريق 
ل�سع���اف �لنفو����ض و�لتفكر، فهي حتتفظ �أي�س���ا بكم هائل من �ملع���ارف �لإ�سالمية ويف �ستى 
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�لفن���ون �لعقيدي���ة و�لفقهية و�حلديثية و�لفكري���ة �لإ�سالمية �لتي تد�فع وت�س���دُّ، وللدر��سات 
�لقر�آني���ة مكانة هامة يف هذ� �لن���وع من �لتاأليف، وميكننا �لتدليل لهذ� بحجم �ملوؤمتر�ت �لتي 
ُتعق���د يف �لبل���د�ن �لعربي���ة و�لإ�سالمية و�لتي ُتثب���ت يف كل مرة مكانة �لدر��س���ات �لقر�آنية يف 

�حلقل �لعلمي و�ملعريف.
م���ن �ملهم �أن نقر�أ يف كتابات �لدر��سات �لقر�آنية ما ُيحيلنا �إىل �لآيات �لد�لة على تكوين 
�ل�سخ�سي���ة �مل�سلم���ة ملا لها م���ن �أهمية يف تعزي���ز �لهوي���ة، و�حلديث عن �ملكون���ات �لر�سمية 
لل�سخ�سي���ة وعنا�سرها غ���ر بعيد عن مكونات �لهوية، وقد عالج �لقر�آن �لكرمي مو�سوعها يف 

�آيات كثرة عر �لتنبيه �إىل �أ�س�سها وقيمها �لأخالقية و�لجتماعية و�لإن�سانية.
يُهمُّن���ا يف ه���ذه �ملد�خل���ة �أن نقف على �س���يء من جهود �لأبح���اث و�لدر��س���ات �لقر�آنية 
وم�ساهمته���ا يف و�قع �لنا�ض، من خ���الل ��ستدللها بالقر�آن �لكرمي وه���و �لكتاب �لذي تعتره 
منه���ج �حلياة �لإن�ساني���ة، و�حلق �أن ما تقوم به هذه �لأبحاث ه���و عملية تذكرية ملا عملت به 
�أجي���ال �خلري���ة �لثالثة �لت���ي �قت�سر عليها  �إىل ح���د �لآن �لفهم �لدقي���ق و�ل�سحيح للقر�آن 
�لكرمي، لذ� ل جند يف كتب �لتاريخ �أو �ل�سر تلك �لعو�ئق �لتي مل يجد لها �لنا�ض حلول يف تلك 
�لقرون، ولزلنا ن�ستح�سر من كتب �حلديث و�ملتون تلك �لرو�ية �لتي ت�سهد لل�سحابة ر�سو�ن 

�هلل تعاىل عليهم مدى �هتمامهم بالع�سر �آيات علما وعمال فبل �نتقالهم �إىل غرها.
م���ع كرثة �لدر��س���ات �لتي جعلت �خلطاب �لقر�آين م�سدر� ودلي���ال يف �لبحث و�لتحليل، 
فق���د �أثبت���ت �لدر��س���ات �لقر�آنية ح�س���ور� مميز� ل يف ك���رثة عددها و�أنو�عها، ب���ل يف دقتها 
�لتحليلي���ة �لد�لة على �إدر�ك �أ�سحابه���ا لإمكانية توظيف �لن�ض �لقر�آين حلل خمتلف م�ساكل 
�لإن�ساني���ة ويف �ستى جو�نب �حلياة. حتى �إذ� �ت�ّسع نطاق �ملهتمني بالدر��سات �لقر�آنية �نتقلنا 
م���ن بيان �حللول �لقر�آني���ة، �إىل �لجتهاد يف بيان ما ي�ست�سرفه �خلط���اب �لقر�آين، وبكل دقة 
ميكنن���ا و�س���ف هذ� �ل�ست�سر�ف باأن �لقر�آن �لكرمي قد �أقّر بين���ه وبني �لإن�سان معادلة مهمة، 
فحني يلتزم �لإن�سان بعد �لنتماء �إىل �لإ�سالم بوعي �خلطاب �لقر�آين وفهمه وتطبيقه، يكون 
�لق���ر�آن باآياته و�سوره �سامنا لكل حادث و�آت. ولتكن تلك �لكتب و�مل�سنفات �لو��سفة للقرون 
�لثالث���ة �لأوىل دليال لنا يف هذ� �ملوط���ن. ومن خالل هذه �ملد�خلة ميكننا ت�سليط �ل�سوء على 
ق�سايا �لنتماء و�لهوية باعتبارها م�ساألة عقدية حم�سة و�خل�سو�سيات �لتي �متاز بها �ملجتمع 
�لإ�سالم���ي مب���ا ميّيزه عن غره من �ملجتمعات �لإن�سانية، كما نح���اول من خاللها �لتنبيه �إىل 

م�سالك �لكتابات و�لدر��سات �لقر�آنية يف معاجلة هذه �لق�سايا �ملنهجية  
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المبحث األول

دواعي النتماء اإىل الإ�سالم

ترّكز �لكتابات �لقر�آنية يف بيانها لالأ�سباب �لتي ُيتخذ بها �لإ�سالم دينا عند �لنا�ض على 
تلك �لآيات �لتي ُتبنّي عالقة �لأنبياء بالدين و��سرت�كهم يف عقيدة �لتوحيد �لتي ُبعثو� لأجلها، 
ل  وق���د ج���اء ذلك �إما ب�سيغة عامة على نحو قول���ه تعاىل: (َوَما �أَْر�َسْلَنا ِمْن َقْبِل���َك ِمْن َر�ُسوٍل �إِ
َنا َفاْعُبُدوِن) ، وقوله: (َوَلَقْد َبَعْثَن���ا يِف ُكلِّ �أُمٍَّة َر�ُسوًل �أَِن ُ�ْعُبُدو� �هللََّ  نَُّه َل �إَِلَه �إِل �أَ ُنوِح���ي �إَِلْي���ِه �أَ
َو�ْجَتِنُب���و� �لطَّاُغوَت) ، �أو ب�سيغ���ة خا�سة على نحو قوله تعاىل: (َلَق���ْد �أَْر�َسْلَنا ُنوًحا �إِىَل َقْوِمِه 
ُه �إِينِّ �أََخاُف َعَلْيُكْم َعَذ�َب َيْوٍم َعِظيٍم) ، وقوله: ( َفَقاَل َيا َقْوِم �ْعُبُدو� �هللََّ َما َلُكْم ِمْن �إَِلٍه َغْرُ
َو�إِْبَر�ِهي���َم �إِْذ َقاَل ِلَقْوِمِه �ْعُبُدو� �هللََّ َو�تَُّقوُه َذِلُكْم َخْرٌ َلُكْم �إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن) ، ورمبا يقوى بنا 
�لقلم لعتبار �لإ�سالم �لدين �لوحيد �لذي يحمل دو�عي �لنتماء و�لنت�ساب ول يحمل �إطالقا 
دو�عيا �أو �أ�سبابا لالن�سالخ منه، وحتى �أبو�ب �لتحريف مل تنل منه مقارنة بغره من �لأديان، 

و�لتي �سهدت خالل �لقرون �ملا�سية حماولت عديدة يف �لتحريف و�لتزييف. 

لع���ّل �لآيات �لتالي���ة ت�سّكُل حلقة مهمة يف م�ساألة �لنتماء، ونظ���ن �أن �لأبحاث �لقر�آنية ل 
يَن  ���ل �ل�ستغناء عن �لتدلي���ل بها لعالقتها �ملبا�سرة بالهوية، ومنها قول���ه تعاىل: (�إِنَّ �لدِّ ُتف�سّ
�ْساَلِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْن���ُه َوُهَو يِف �ْلآِخَرِة ِمَن  ِعْن���َد �هللَِّ �ْلإِ�ْس���الُم)  وقوله: (َوَمْن َيْبَت���ِغ َغْرَ �ْلإِ
يُت َلُكُم �ْلإِ�ْساَلَم  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو�أَمْتَ ا�ِسِري���َن) ، وقول���ه: ( �ْلَيْوَم �أَ �خْلَ
ِديًن���ا) ، ولأّن �ملو�سوع قّرر منذ �لبد�ي���ة �هتمام �لقر�آن �لكرمي بال�سوؤون �ملجتمعية، فقد تقّرر 
�أي�س���ا يف �لأبح���اث �لقر�آني���ة �أن م�سطل���ح �لدين يف ه���ذه �لآيات هو: "نظ���ام �حلياة �لكامل 

�ل�سامل لنو�حيها �لعتقادية و�لفكرية و�خللقية و�لعملية" 

ل���و تتبعنا بدقة �آيات �لذكر �حلكيم لوقفنا على �آي���ات قر�آنية ُتعالج ق�سية �لنتماء للحق 
دها �هلل تعاىل  عموم���ا، فلي����ض ذلك لالإ�سالم فقط، ب���ل جلميع �لديانات �ل�سماوية �لت���ي ع�سّ
بالأنبي���اء و�لر�سل، لذلك جند �لقر�آن �لك���رمي ينتقد �سمنا �لقتد�ء �لأعمى و�لتقليد �لباطل، 
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و�ل���ذي ب���دوره ُيع���دُّ "منبعا خطر� م���ن منابع �ل�سالل، �حت���ج به �مل�سركون مب���ا وجدو� عليه 
�آباءهم، لذ� عني �لقر�آن بتو�سيع �آفاق �لعقل و�لفكر و�أمر بالتفكر وح�ض على �لنظر و�لتعقل، 
و�سّف���ه �أحالمهم و�أح���الم �آبائهم، حتى جعل �لتقليد �لأعمى لالآباء ع���ار� و�سنار�" ، ومن بني 
مٍَّة َو�إِنَّا َعَل���ى �آَثاِرِهْم ُمْهَتُدوَن ) ، وقوله :  ( ه���ذه �لآي���ات قوله تعاىل ( �إِنَّ���ا َوَجْدَنا �آَباَءَنا َعَلى �أُ
ُفوَها �إِنَّا َوَجْدَنا �آَباَءَنا َعَلى �أُمٍَّة َو�إِنَّا  لَّ َقاَل ُمرْتَ ْر�َسْلَنا ِمْن َقْبِلَك يِف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر �إِ َوَكَذِل���َك َم���ا �أَ
ذ� ِقيَل َلُهُم �تَِّبُعو� ما �أَْنَزَل �هللَُّ قاُلو� َبْل َنتَِّبُع ما َوَجْدنا َعَلْيِه  َعَلى �آَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن) ، وقوله (َو�إِ

ىل َعذ�ِب �ل�سَِّعِر) ،    �آباَءنا �أََوَلْو كاَن �ل�سَّْيطاُن َيْدُعوُهْم �إِ

م���ن �ل�سروري �لإ�سارة �إىل �ملعاناة �حلديثة �لتي ت�ستهدف �لعقل �لإ�سالمي، لذ� �جتهت 
�لدر��س���ات �لقر�آنية �حلديثة �إىل تو�سيح مكان���ة �لعقل يف �لإ�سالم من خالل �لقر�آن �لكرمي، 
و�أو�سحت بدقة �أن �لإ�سالم �إذ يقّد�ض �لعقل �لذي يكُفُل حرية �لعتقاد، فهو �أي�سا يحّمُل هذ� 
ُكْم َفَمْن �َساَء َفْلُيوؤِْمْن  قُّ ِمْن َربِّ �لعقل �مل�سوؤولية �لكاملة، كالذي نفهمه من قوله تعاىل: (َوُقِل �حْلَ
يِن َقْد  َوَمْن �َساَء َفْلَيْكُفْر �إِنَّا �أَْعَتْدَنا ِللظَّامِلِنَي َنارً� �أََحاَط ِبِهْم �ُسَر�ِدُقَها) ، وقوله: (ل �إِْكَر�َه يِف �لدِّ
) ، وهذ� بدلُّنا بقوة "�أن �لإن�س���ان �مل�سوؤول �ملكلَّف حرٌّ يف �عتقاده يف �أن  َتَب���نيََّ �لرُّ�ْس���ُد ِمَن �ْلَغيِّ
يوؤمن بقلبه مبا ي�ساء، من حقٍّ �أو باطل، لكنَّه مالحٌق بامل�سوؤولية عند �هلل عزَّ وجلَّ عن �ختياره 
يته هي مناط �بتالئه و�متحانه يف �حلياة �لدنيا."  وعليه فال  �ل���ذي كان ُح���ّرً� فيه، وكانت حرِّ
ي���ز�ل ذلك �ملفه���وم �ملقّد�ض للعقل قائما يف ظل بقاء �حلرية �لعتقادية مق�سورة على �حلياة 

�لدنيا فح�سب وهي �لبيئة �لتي يعمل فيها هذ� �لعقل.

م���ن �مله���م �أي�سا تثمني هذه �حلري���ة �لعتقادية �لتي كفلها �لق���ر�آن للنا�ض، بتلك �لآيات 
ا َوَقاَل �إِنَِّني ِمَن  احِلً َّن َدَعا �إِىَل �هلِل َوَعِمَل �سَ �لت���ي تقطع باحلكم �لتايل: (َوَمْن �أَْح�َسُن َقْوًل ممِّ
�مْلُ�ْسِلِم���نَي) ، وهو �ملوطن �ل���ذي يتدخل فيه مبد�أ �لأف�سلية يف مقابل مبد�أ �حلرية �لعتقادية، 

بل هو منهج �لقر�آن يف دعوة �لنا�ض �إىل �لإميان.

نق���ر�أ يف �أبح���اث �ملكتبات �لقر�آنية �سبال وطرقا وحلول ُتع���نُي �لنا�ض يف �لن�سر و�لتمكني 
وتهيئ���ة رجال���ه، لنجد "تعميق �لنتم���اء للدين �لإ�سالمي وعمق �لعتز�ز ب���ه"  �أحد �لأولويات 
�ل�سامنة للتمكني يف خمتلف جمالت �حلياة، ولأن �لتمكني قد بكون ماديا، فقد يكون معنويا 

�أي�سا ووحده �لنتماء يكفل م�ساحة معترة منه.
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�إذ� �أردن���ا تثمني هذه �مل�ساأل���ة فليكن حتذير �لقر�آن �لكرمي من �تب���اع �ليهود و�لن�سارى 
ُهْم  ْوِلَياَء َبْع�سُ اَرى �أَ دلي���ال منا�سبا، قال تعاىل: ( َيا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمُنو� َل َتتَِّخ���ُذو� �ْلَيُهوَد َو�لنَّ�سَ
نَُّه ِمْنُهْم �إِنَّ �هللََّ َل َيْهِدي �ْلَقْوَم �لظَّامِلِنَي )  ، وحني نقر�أ تف�سر  �أَْوِلَياُء َبْع�ٍض َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفاإِ
ق من و�سع  �لإمام �لطري نعرف �أن �آخر �لآية �أ�سا�ض تف�سرها، قال �لطري:" �إن �هلل ل يوفِّ
�لولي���ة يف غ���ر مو�سعها، فو�ىل �ليه���ود و�لن�سارى= مع عد�وته���م �هلل ور�سوله و�ملوؤمنني= 
على �ملوؤمنني، وكان لهم ظهًر� ون�سًر�، لأن من تولهم فهو هلل ولر�سوله وللموؤمنني َحْرٌب، و 
�لظل���م و�سع �ل�سيء يف غر مو�سعه" ، ول يدفع �لإن�سان �إىل ُظلم نف�سه في�سع �ل�سيء يف غر 

مو�سعه �إل حني يتعّطل �لعقل عن �أد�ء مهامه �لتفكرية �ل�سليمة.

ق���د ن�ستعني يف �لتدليل لدو�عي �لنت�ساب و�لنتماء �إىل �لإ�سالم باأ�سلوب �لقر�آن وخطابه 
�ل���ذي حمل يف ذ�ته �أ�سباب �إميان �لنا����ض وجلوئهم �إليه، فال يز�ل �أي�سا عجز �لعرب و�لنا�ض 
ع���ن �لإتي���ان مبثله قائما بعدما كان حمّر�، و�أما �إقبالهم عليه ف���الأن للعرب �أ�سل يف �لعقيدة 
يعود �إىل �سيدنا �إبر�هيم عليه �ل�سالم، وجميء �لإ�سالم كان �لبيئة �لتي �ساعدت على �لتعزيز 
و�لتعمي���ق. ورمبا جُتيبنا �لآيات من �سورة �آل عم���ر�ن عن عالقة �لنا�ض ب�سيدنا �إبر�هيم، قال 
ي���ُل �إِلَّ ِمْن َبْعِدِه  جْنِ اجُّ���وَن يِف �إِْبَر�ِهيَم َوَما �أُْنِزَل���ِت �لتَّْوَر�ُة َو�ْلإِ تع���اىل: (َي���ا �أَْهَل �ْلِكَت���اِب مِلَ حُتَ
اجُّ���وَن ِفيَما َلْي�َض َلُكْم ِبِه ِعْلٌم  �أََف���اَل َتْعِقُل���وَن، َها �أَْنُتْم َه���وؤَُلِء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َفِلَم حُتَ
ا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُم�ْسِلًما َوَما  َر�ِنيًّ ا َوَل َن�سْ َو�هللَُّ َيْعَل���ُم َو�أَْنُتْم َل َتْعَلُموَن، َما َكاَن �إِْبَر�ِهي���ُم َيُهوِديًّ
َكاَن ِم���َن �مْلُ�ْسِرِك���نَي، �إِنَّ �أَْوىَل �لنَّا����ضِ ِباإِْبَر�ِهيَم َللَِّذي���َن �تََّبُعوُه َوَهَذ� �لنَِّبيُّ َو�لَِّذي���َن �آَمُنو� َو�هللَُّ 
َويِلُّ �مْلُوؤِْمِن���نَي) ، ث���م �إّن �جلو�نب �لبيانية �لتي �حتفظ بها �خلطاب �لقر�آين كانت جاذبا قويا 
لإميان �لنا�ض، هذ� �جلانب �لذي يدُخُل يف �لدر��سات �لقر�آنية يف باب �إعجاز �لقر�آن �لكرمي، 
لت بع�ض �لدر��سات �أن تقّرر �أّن "قليل �لقر�آن وكثره �سو�ء يف م�ساألة  ولأنه باب فريد فقد ف�سّ
�لإعجاز"  مما يجعلنا نقّر �أي�سا �أن �لإ�سالم ل ُيفّرق بني حجم �لدو�عي قليلة كانت �أم كثرة، 
يف ظ���ّل حر�س���ه على �إ�سالح �لعقائد و�س���الح �ملجتمع. "و��ستمال �آياته عل���ى �أ�سباب �لإميان 

د�فع لالأخذ بها و�حلر�ض على ثمر�ته" 

يك���رث �ل�ستدلل يف مق���ام �أ�سباب �لإميان ودو�عي���ه مر�عاة �لآيات �لت���ي ُتخاطب �لعقل 
و�لفك���ر، و�إن تك���ن �لآي���ة �لتالية دليال مادحا حل�س���ن توظيف �لعقول يف قوله تع���اىل:( �إِنَّ يِف 
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َخْلِق �ل�سََّماَو�ِت َو�ْلأَْر�ِض َو�ْخِتاَلِف �للَّْيِل َو�لنََّهاِر َلآَياٍت ِلأُويِل �ْلأَْلَباِب) ، فاإن �لآية �لتالية دليل 
ي���ذمُّ م���ن �لنا�ض من ل يتدبر ول يتفكر، قال تعاىل: (�أََفَلْم َي�ِسُرو� يِف �ْلأَْر�ِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب 
َيْعِقُلوَن ِبها �أَْو �آذ�ٌن َي�ْسَمُعوَن ِبها َفاإِنَّها ل َتْعَمى �ْلأَْب�ساُر َولِكْن َتْعَمى �ْلُقُلوُب �لَِّتي يِف �ل�سُُّدوِر) 

وعلي���ه فدو�عي �لنت�ساب �إىل �لإ�سالم خال�سة له فح�سب، ل ي�سرتك فمعها دين �آخر �إل 
�لتوحي���د �لقا�سم �مل�سرتك بني �لأديان، ول ت���ز�ل خ�سائ�ض �لدين �لإ�سالمي جتلب �ملن�سبني 

�جلدد من ديانات �أخرى ملا وجدو� يف �لإ�سالم من مز�يا وميز�ت. 

اله�ية والنتماء يف الدرا�سات القراآنية وعالقتها بالقراآن الكرمي:
ل تز�ل �ملد�خلة توؤكد �أن مو�سوع �لنتماء �إىل �لإ�سالم ي�سّكل عائقا و��سحا �أمام �لأجيال 
�حلا�س���رة �لتي تعاين �أزمة فهم خانقة، ولأ�سباب كثرة يبدو هذ� �لنتماء كالعقدة يف �أذهان 
�لكثري���ن، لذل���ك تركز �لدر��سات �لقر�آنية يف حلولها على �خلط���اب �لقر�آين �لذي مل يطلب 
كب���ر� من �ملنتمني �إىل �لإ�سالم، فحني تكّفل �هلل تعاىل بحفظ هذه �لهوية يف قوله تعاىل:" (
ُيِريُدوَن �أَْن ُيْطِفُئو� ُنوَر �هللَِّ ِباأَْفَو�ِهِهْم َوَياأَْبى �هللَُّ �إِلَّ �أَْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه �ْلَكاِفُروَن)  ، طلب من 
�لنا�ض �لنتماء �إىل �لإ�سالم و�للتز�م به يف قوله:( َوَمْن َيْبَتِغ َغْرَ �ْلإِ�ْساَلِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه 
ا�ِسِريَن)  ، ويف ظل �جتهاد �لدر��سات �لقر�آنية يف تعزيز �لنتماء �إىل  َوُه���َو يِف �ْلآِخ���َرِة ِمَن �خْلَ
�لإ�سالم ت�ست�سحب يف ذلك تلك �لآيات �لتي تنبذ �لتقليد كقوله تعاىل": ( بل قالو� �إِنَّا َوَجْدَنا 
ر يف ذ�ت �لوقت من �لتباع �خلاطئ كما  نَّا َعَلى �آَثاِرِه���ْم ُمْهَتُدوَن )  ، وحتذٍّ �آَباَءَن���ا َعَلى �أُمٍَّة َو�إِ
ُهْم �أَْوِلَياُء َبْع�ٍض  اَرى �أَْوِلَياَء َبْع�سُ يف قوله تعاىل:" ( َيا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمُنو� َل َتتَِّخُذو� �ْلَيُهوَد َو�لنَّ�سَ
���نَي )  ، وت�سّجع �لنظر يف �أ�سول  َوَم���ْن َيَتَولَُّه���ْم ِمْنُكْم َفاإِنَُّه ِمْنُه���ْم �إِنَّ �هللََّ َل َيْهِدي �ْلَقْوَم �لظَّامِلِ
ْوَحْيَنا �إَِلْيَك �أَِن �تَِّبْع ِملَّ���َة �إِْبَر�ِهيَم َحِنيًفا)  ، وقد جاء  �لهوي���ة �لإ�سالمي���ة كقوله تعاىل: ( ُث���مَّ �أَ
�لتنبيه �إىل هذه �لهوية �حلنيفية بهذ� �لتدليل و�لتذييل يف  مو�طن عديدة يف �لقر�آن �لكرمي.

من جانب �آخر حتاول �لكتابات �لجتماعية �ملعا�سرة �أن تثبت فروقا بني �لنتماء �لوطني 
و�لنتم���اء �لدين���ي مبفهومه �لو��سع، وه���و منهج ل ن�ستغربه يف ظل �سعي ه���ذه �لدر��سات �إىل 
�إلغ���اء �لدي���ن وف�سله عن و�ق���ع �لنا�ض، وهي يف نظ���ر در��سات �لفكر �لإ�سالم���ي من �أ�ساليب 
تف�سي �لعلمانية ومتُكنها ، ول ميكننا �إنكار تلك �لنجاحات �لتي حققتها هذه �لكتابات خا�سة 
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وه���ي "توحي ب���اأن كل جمتمع يريد �أن ي�س���ل �إىل ذروة �لتقدم و�سنام �لنه�س���ة عليه �أن يخلع 
ع���ن عنق���ه كل دي���ن، وكل قيمة تربطه بالدين، فم���ا �ملثل وما �ملبادئ �إل كلم���ات قدمية �ت�سم 
�سحابه���ا ب�سمة �جلمود و�لرجعي���ة و�لتحجر"  ووجدت يف و�قع بع�ض �ملجتمعات حتى �لعربية 

منها م�ساحة �ساغرة غفل عنها �أهل �لإ�سالم. 

و�إىل جان���ب �لكتاب���ات �لإ�سالمية كان���ت �لدر��سات �لقر�آنية حري�س���ة �أي�سا على تقدمي 
حة �أّن  روؤي���ة موزونة للحياة يف ظل �لآيات �لقر�آنية، جاعلة �لنتماء م�ساألة دينية �أي�سا، ومو�سّ
�لدي���ن يف خدمة �لنا�ض و�ملجتم���ع و�لوطن، لذ� ُتف�سل بع�ض �لأبح���اث �ملهتمة بق�سايا �لهوية 
�لإ�سالمي���ة �أن تو�ّس���ع مدلول "�لنتم���اء �لديني �إىل مفهوم �لأخوة  �لقائم���ة بني �مل�سلمني دون 
غرهم وهم على قدر و�حد من �مل�ساو�ة رغم �ختالف �لبلد�ن و�للغات و�جلن�سيات"  وقد قال 

ِلُحو� َبنْيَ �أََخَوْيُكْم َو�تَُّقو� �هللََّ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن)  ا �مْلُوؤِْمُنوَن �إِْخَوٌة َفاأَ�سْ تعاىل: (�إِمنََّ

ميكنن���ا �لب���دء يف �لبحث ع���ن منهج �لكتاب���ات �لقر�آني���ة يف تاأ�سيلها للهوي���ة �لإ�سالمية 
يََّتُهْم  ميعناه���ا �لإن�س���اين �لعقدي بقوله تعاىل: (َو�إِْذ �أََخ���َذ َربَُّك ِمْن َبِني �آَدَم ِم���ْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ
ُكْم َقاُلو� َبَلى �َسِهْدَنا �أَْن َتُقوُلو� َيْوَم �ْلِقَياَمِة �إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذ�  ْنُف�ِسِهْم �أََل�ْسُت ِبَربِّ َو�أَ�ْسَهَدُه���ْم َعَل���ى �أَ
َغاِفِل���نَي) ، ج���اء يف تف�سر �لطري: يقول تعاىل خماطب���ا نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص: "و�ذكر يا حممد 
ربَّ���ك �إذ ��ستخرج ولد �آدم من �أ�س���الب �آبائهم، فقرَّرهم بتوحيده، و�أ�سهد بع�سهم على بع�ض 

�سهاَدَتهم بذلك، و�إقر�َرهم به" 

�أم���ا حديثها عن �لنتماء مبعنييه �لديني و�لوطني فبالهجرة �لنبوية من مكة �إىل �ملدينة 
�ملن���ورة، يت�سح لنا هذ� �لت�سارك يف قوله تعاىل: (َو�لَِّذيَن �آَمُن���و� َوَهاَجُرو� َوَجاَهُدو� يِف �َسِبيِل 
ا َلُه���ْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرمٌي، َو�لَِّذيَن �آَمُنو� ِمْن  ُرو� �أُوَلِئَك ُهُم �مْلُوؤِْمُنوَن َحقًّ �هللَِّ َو�لَِّذي���َن �آَوْو� َوَن�سَ
ْوىَل ِبَبْع�ٍض يِف ِكَتاِب �هللَِّ  ُهْم �أَ َبْع���ُد َوَهاَجُرو� َوَجاَهُدو� َمَعُكْم َفاأُوَلِئَك ِمْنُك���ْم َو�أُوُلو �ْلأَْرَحاِم َبْع�سُ

�إِنَّ �هللََّ ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم) ، 

ح �لآية �أق�سام �ملوؤمنني �لثالثة، وهم: من �آمن وهاجر )�ملهاجرون(،  وعند �بن كثر تو�سّ
م���ن �آمن ون�سر )�لأن�سار(، م���ن �أمن ومل يهاجر )بقي يف مك���ة(، ونفهم من خالل تف�سره 
لالآي���ة �أن �لهج���رة بالإمي���ان �قت�ست حق���ا يف �لغنائم، و�لبق���اء يف مكة مع �لإمي���ان �قت�سى 
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�لن�سرة يف �لدين" ، وهذ� �لبيان �لقر�آين م�ستلزم لأهمية �لأخوة �لدينية �ملنبثقة عن م�سالة 
�لنتماء. بل �إّن يف �لكتابات �لقر�آنية ما يجعل هذه �لآية من "دو�فع تنمية روح �لنتماء و�لولء 

لأمة �لإ�سالم"  

م���ن �مله���م �لإ�سارة �أّن �لدر��س���ات �لقر�آنية تناولت �حلديث �أي�سا ع���ن �لهوية من خالل 
�آي���ات �لعقي���دة، لذ� �سيكون �حلديث هنا عن �جلانبني مع���ا، ولذ�  فكثر� ما نقر�أ يف �لأبحاث 
�لقر�آنية حديثا عن �لقيم �ملختلفة �لتي �هتم بها �لقر�آن �لكرمي، كالقيم �لفردية و�لجتماعية 
و�ل�سيا�سي���ة و�لأ�سري���ة وغرها، وننتبه �سريع���ا �أن "�لتم�سك بالعقي���دة �لإ�سالمية و�لنت�سار 
له���ا �أهم ركائز �لقيم �خللقية" ، وعليه فرجوعن���ا �إىل تاريخ ن�ساأة �لدر��سات �لقر�آنية يوقفنا 
بق���وة عل���ى �لع�سر �لنبوي مرحلة نزول �لوح���ي و�لتاأ�سي�ض للعقائد، ويتع���دى �ملرحلة �لر�هنة 
�إىل مرحل���ة �ل�ست�سر�ف، فه���ذه �لدر��سات �لتي �نطلقت با�سم علوم �لق���ر�آن ثم تطّورت �إىل 
�لت�سمي���ة �حلديثة ب���د�أت بالتاأ�سي�ض للعقائد من خالل �لقر�آن �لك���رمي ثم و�سلت �إىل حماربة 

�لدعو�ت �ملعادية للعقيدة عن طريق جتديد مناهج �لتبليغ مبا يو�فق �لقر�آن و�ل�سنة.

ث���م �إّن �لدر��س���ات �لقر�آنية �إذ جتعل من �لقر�آن �لكرمي م�سدر� يف �لتحليل فاإنها مل ولن 
تتاأثر باملناهج �ملعا�س���رة بل تتالئم معها "وتتفاعل مع خمتلف �مل�ستجد�ت �لزمانية و�ملكانية 
�ساأنه���ا �س���اأن �لدر��سات �لأخ���رى، كم���ا �أن حيويتها تدفعه���ا �إىل مو�كبة خمتل���ف �لظروف" 
، ل���ذ� نعتق���د بجزم �أن �هتمام �لدر��س���ات �لقر�آنية بالق�سايا �ملختلف���ة كالعوملة و�لتكنولوجيا 
و�ل�ست�سر�ق و�لإعالم و�ملناهج و�لر�مج و�لآليات ...وغرها يهدف �إىل �حلفاظ على �لهوية 
باأبعادها �لعتقادية، بدليل �لتوجيه �لقر�آين ملختلف هذه �مل�سائل، وجميعنا يدرك  �أن �لقر�آن 
�لك���رمي بكل �آيات���ه و�سوره �إن مل يعالج م�ساأل���ة �لعتقاد بطريق مبا�سر دّل���ل عليه بطريق عر 

مبا�سر،

يهمُّن���ا �لتنبيه �إىل �سرورة �لتفريق بني نوعني م���ن �لدر��سات �لقر�آنية، نوع ل يخرج عن 
�لد�ئرة �ملتفق عليها يف �حلفاظ على �لأ�سول وقد يختلف يف فرعيات �لتخريج، ونوع  ل يهتم 
لالأ�س���ول ول للنتائج �ملتو�سل �إليها، وُين�سب للدر��سات �لقر�آنية خطاأ وجتاوز� وهو �لنوع �لذي 
ُي�سه���م بعلم �أو دون عل���م يف تهدمي �لهوية و��ستهو�ن �لنتماء،.فبع����ض �لدر��سات �لتي تتناول 
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ل���ت �إىل نتائج ل يو�فقها عق���ل ول نقل"  ل ميكننا  حديث���ا ع���ن �لق�س�ض �لق���ر�آين مثال وتو�سّ
�لت�سليم بت�سنيفها �إىل �ملكتبة �لقر�آنية، فالق�س�ض �لقر�آين برمته كما يحمل حقائق تاريخية 

و�آد�با تعليمية يحمل �أي�سا تثبيتا للعقائد و�لإميان.

م���ن �أح�سن ما متّيزت ب���ه �لدر��سات �لقر�آني���ة �ملتفق على �نت�سابها للحق���ل �لقر�آين هو 
�جتهاده���ا يف توظي���ف كل �آية ميك���ن �أن ُي�سهم فهمها يف �إثبات �أ�س���ول �لعقائد، ونكاد يف هذ� 
�ل�س���اأن ل جند فرقا بني �لكتابات �مل�سدرية و�ملرجعية �حلديثة �إل يف �ملنهج و�لأ�سلوب، وعلى 
�خت���الف مناهجه���ا و�جتهادها يف �إثبات عاملي���ة �لقر�آن جتعل �لآي���ات �لعقدية يف مقدمة كل 

مو��سيع �لقر�آن يف �إثبات �لأبعاد �لو�قعية"  لآيات �لذكر �حلكيم.    

كث���ر� ما ياأتي �حلدي���ث عن �لهوية و�لنتم���اء يف نوع �آخر من �لدر��س���ات �لقر�آنية وهي 
�مل�سنف���ات �لت���ي ُتعالج م�ساكل �لأم���ة يف �لع�سر �حلدي���ث، و�لتي عادة م���ا جتتهد يف تقدمي 
�لت�س���ور�ت و�حللول، و�إذ �سّكلت مادة معرفية مهمة للمد�خلة فالأنها تقرتح  نقطتني مهمتني 
يف �لتعزي���ز �ل���ذي ن�سبو �إليه، من خالل نوعني من �لنتم���اء، �أولهما ثالثية معترة ودقيقة، 

وهما: 

 " �  �لنتماء �ملبدئي �لأعلى و�لأهم هو �لنتماء �إىل �لإ�سالم: دينا ومبد�أ ونظاما.

  �  �لنتماء �لجتماعي �لأعلى و�لأهم هو �لنتماء �إىل �لأمة �لإ�سالمية �أو جماعة �مل�سلمني" 

 ويجعلن���ا هذ� نقهم �أن �لدر��سات �لقر�آنية ل تعت���ر م�ساألة �لنتماء قا�سرة على جانبها 
�لتنظيمي �ملدين، بل يف جانبها �لعقدي �أي�سا، وت�ست�سحب يف ذلك بع�ض �لرو�يات �لتي ُت�سر 
�إىل �لهجرة من مكة غلى �ملدينة، وبغ�ض �لن�سو�ض �لتي ُتبني �حلزن �لذي �متلك �لنبي عليه 
�ل�س���الة و�ل�س���الم وقت مغادرته ملك���ة، ويف �جلانب �ملقابل لإثبات �جلان���ب �لعقدي لالنتماء 

ترز �ملدينة �ملنورة �أو يرثب �آنذ�ك موطنا لن�سرة �لدين �جلديد �لذي يدعو �إىل �لتوحيد.
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المبحث الثالث

خ�س��سيات وث�ابت النتماء اإىل الإ�سالم من خالل الدرا�سات القراآنية:

ل ميكنن���ا �إن���كار خمتلف �لهويات �ملجتمعي���ة �لتي ل ت�سعى �إىل �إثب���ات وجودها فح�سب، 
ب���ل �إىل �جتذ�ب �لنا�ض �إليها، ولأن �لإ�سالم ه���و �لدين �لأكرث ��ستهد�فا فاإّن �أهله هم �جلن�ض 
�لأكرث ت�سييقا وحماربة،و �سنجد يف بع�ض �لدر��سات �حلديثة ما نطمئُن �إليه يف �لدليل، ذلك 
�أّن "��ستع���ادة �مل�سلمني لهويتهم و�نتمائهم �لقر�آين مل تغفل عنه �حلركات �ملناوئة كال�سيوعية 
و�ل�سليبي���ة و�ل�سهيوني���ة و�عترته �أك���ر �لأخطار ، و�جتهت بق���وة �إىل حتريك قوى �لتغريب 

و�لغزو �لثقايف عن طريق �آلة �ل�ست�سر�ق و�لتن�سر" 

  ولأن ه���ذه �حل���ركات تدعي قيادته���ا �حل�سارية و�لإن�سانية فمن �مله���م �لرتكيز يف هذ� 
�ملبح���ث على هذين �جلانبني وبي���ان منهج �لدر��سات �لقر�آنية يف �إثب���ات وتعزيز �لنتماء من 

جانبيه �حل�ساري و�لإن�ساين، وحماولة ربط ذلك باخل�سو�سيات �ملمّيزة لالنتماء �لقر�آين.

�أّكد �لقر�آن �لكرمي منذ بد�يات نزوله على مقا�سده �لعاملية و�لإن�سانية، ولأن �لعقيدة هي 
�أه���م مرتكز�ته فق���د جلاأت �لدر��سات �لقر�آنية �إىل حتليل خمتل���ف �لأ�ساليب �لتي جاء عليها 
خطاب���ه، وتوؤكد �أّن �أ�ساليب �آيات �لعقيدة قد جاءت على وجه من "�ل�سهولة خالية من �لتعقيد 
مالئمة للفطرة �لإن�سانية" ، ويف ذ�ت �ل�ساأن تظهر �لأبعاد �لإن�سانية للهوية و�لنتماء يف "و�قعية 
�لإ�سالم يف �لرتبية مبقومات ثالثة، وهي �لهد�ية للتي �أقوم، و�لرتغيب و�لرتهيب" ، حتى �إذ� 
تتبعنا �سبل �لهد�ية وطرقها وجدناها ترتبط وثيقا بدو�عي �لنتماء، وذلك هو �لإقناع �لفكري 
�ل���ذي �عتمده �لقر�آن يف خطاب���ه، بحيث "ت�ستخدم فيه �حلجج و�لر�ه���ني �لعقلية و�حل�سية 
و�لوجد�ني���ة، و�ملوؤثر�ت �لنف�سي���ة، كاخلطابة، و�ل�سعر، و�حلكم �ملاأث���ورة، و�لأمثال، و�لت�سبيه 

و�لتمثيل، و�لق�س�ض �لتاريخية، وعر�ض �لنماذج �حل�سية من �لو�قع �لكوين.." 

ولأن �لق���ر�آن �لكرمي ه���و منهج �حلياة �لإن�ساني���ة فقد �لتزم "عقد �لوح���دة بني �لأفر�د 
�لإن�ساني���ني، �ملنتمني �إليه، �ملوؤمنني بعقائده، �مل�سلمني لأحكامه و�سر�ئعه، يف �أو�مره ونو�هيه، 
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مبجموع���ة من �لرو�بط �أهمها: �لوحدة �لفكرية �لعتقادي���ة، ووحدة م�سادر �لت�سريع و�أ�س�ض 
�لت�سور ملفاهيم �حلياة، �لتي ت�سمل �جلو�نب �لإن�سانية �ملختلفة. ثم وحدة �لعنا�سر �لأ�سا�سية 
و�لرئي�سي���ة ملناه���ج �ل�سلوك يف �حلي���اة" .وبالنظر �إىل جممل هذه �ملعطي���ات ميكننا �أن ُنعلن 
�أن  م�ساأل���ة �لنتماء �إىل �لإ�سالم هي �لختي���ار �لأن�سب و�لأ�سوب يف حياة �لنا�ض، ونطمئن يف 
ذل���ك �إىل �لأبح���اث �لقر�آنية �لتي ّ"تعتر �جلو�نب �لإن�ساني���ة �خلالدة يف �لإ�سالم هي �لأقوى 

و�لأجمل بني خمتلف �لأديان" 

م���ن �مله���م يف هذ� �ملوق���ف بال�سبط �لإ�س���ارة �إىل تعزيز �لنتماء يف نفو����ض �لنا�ض بهذ� 
�لدي���ن، فالقر�آن �لكرمي يتع���دى مرحلة �لنتماء �إىل �لعتز�ز وه���و �ل�سابط �ملانع من �لردة،  
ِت���ي �هللَُّ ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم  ق���ال تع���اىل : ( َيا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمُن���و� َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َع���ْن ِديِنِه َف�َسْوَف َياأْ
َوُيِحبُّوَنُه �أَِذلٍَّة َعَلى �مْلُوؤِْمِننَي �أَِعزٍَّة َعَلى �ْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن يِف �َسِبيِل �هللَِّ َول َيَخاُفوَن َلْوَمَة لِئٍم 
ِتيِه َمْن َي�َساُء َو�هللَُّ َو��ِسٌع َعِليٌم) ، وقد �أ�سار �أهل �لتف�سر �إىل �أن �لآية ت�سر  ُل �هللَِّ ُيوؤْ َذِل���َك َف�سْ
�إىل �أب���ي بك���ر �ل�سديق ر�سي �هلل وعن���ه يف قتاله لأهل �لردة، لك���ن مدلولها ل ميتنع ح�سوله 
يف �أي زم���ن ل�س���الح �لدين لكل زم���ان ومكان، كما �أن �لآي���ة تدلُّ على تزكي���ة �لنفو�ض وتوؤكد 
ع���دم �قت�سارها "على ميادين �لنف�ض فقط بل متتد لت�سم���ل جميع �لأبعاد �لإن�سانية �لنف�سية 

و�لعقلية و�جل�سمية"  وكلُّها موؤثر�ت مبا�سرة يف م�ساألة �لهوية و�لنتماء.  

ُل �لآَياِت ِلَقْوٍم  ح���ني ن�قر�أ هذه �لطائفة من �لآي���ات �لقر�آنية كقوله تعاىل:" (َك�َذِلَك ُنَف�سِّ
َ ِللنَّا�ِض  ْكَر ِلُتَبنيِّ َيَتَفكَُّروَن)  وق�وله:(�إِنَّ يِف َذِلَك لآَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرون)  وقوله:(َو�أَنَزْلَنا �إَِلْيَك �لذِّ
�ِرُبَها ِللنَّا�ِض َلع�َلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن)  وق�وله  َل �إَِلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن)  وق�وله:(َوِتْلَك �لأَْمَثاُل َن�سْ َما ُنزِّ
ُ �هللَُّ َلُكْم �آَي�اِتِه َلع�َلَُّكْم َتع�ِْق�ُلون) ، وق�وله:(َق���ْد َبيَّنَّا َلُكُم �لآَياِت �إِْن ُكْنُتْم َتْعِقُلوَن)  (َكَذِل���َك ُيَبنيِّ
ا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلون) ،  ، وقوله:(َذِلُك���ْم َو�سَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُل���ون) ، وقوله:(�إِنَّا �أَنَزْلَناُه ُقْر�آًنا َعَرِبيًّ
ننتب���ه �إىل �إمكانية �عتب���ار �ملنهج �لقر�آين يف بناء �لعقل و�لفك���ر �لإن�ساين من �خل�سو�سيات 
و�لثو�ب���ت �حل�ساري���ة يف م�ساألة �لنتماء، وفد �جتهدت بع�ض �لكتاب���ات �لإ�سالمية يف حتديد 
�أ�س����ض هذ� �ملنهج يف م���ا يلي: "�لأ�سا����ض �لأول: �للتز�م مببد�أ �ل�ستم�س���اك باحلق، وحمبته 

و�لعمل على ن�سره، و�لتروؤ من �لباطل وكر�هيته وم�سارعته و�لعمل على قمعه و�إزهاقه.
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�لأ�سا����ض �لث���اين: �للتز�م مببد�أ فع���ل �خلر، و�لعمل عل���ى ن�سره ون�س���ره، وترك �ل�سر 
و�لعمل على خذله وقمعه.

الأ�سا�ص الثالث: العاملية وال�سم�ل.
�لأ�سا����ض �لر�بع: �ملثالية يف �لعقائد و�لأهد�ف و�لغاي���ات، و�لو�قعية يف �لأعمال ومناهج 

�حلياة" 

  ويف بع����ض �لكت���ب �ملهتمة بالثقافة �لإ�سالمي���ة ما ُب�س���ر �إىل �أن  �إدر�ك هذ� "�ملنهج ل 
يتاأتى �إل لالإن�سان �ل�سوي �لب�سر �لذي ُيعمل �لعقل فيعلم �حلق ويوقن به، و�أن �جلاهل �لذي 
يعطل عقله فال يعلم ول يهتدي، هو �لأعمى �ملطمو�ض �لب�سرة، �مل�سلول �لإدر�ك"  بدليل قوله 
ا َيَتَذكَُّر �أُْوُلو� �لأَْلَباِب )  قُّ َكَمْن ُهَو �أَْعَمى �إمِنََّ َك �حْلَ ا �أُنِزَل �إَِلْيَك ِمْن َربِّ تعاىل:( �أََفَمْن َيْعَلُم �أَمنََّ

  ق���د ينفعن���ا �ل�ستدلل عل���ى �لتوظيف �جليد للعق���ل يف �إدر�ك �لهوي���ة �لإ�سالمية بتلك 
�لكتاب���ات �حلد�ثية �ملو�سوف���ة عند �ملخت�سني مبحاولت طم�ض معامل ه���ذه �لهوية من خالل 
ت�سميات �لتنوير و�لتجديد، لذ� طرقو� �أبو�با ف�سل فيها �ل�سرع �خلنيف كتحرير �ملر�أة، و�لذي 
�سّكل حمور� م�سرتكا بني �لكتابات �لغربية �ملعادية لالإ�سالم و�لتي ��ستنتجت خطاأً �أن "�لإميان 
و�لعقي���دة لي�ض لهما �أهمي���ة بالن�سبة للمر�أة بحي���ث يتم ��ستعبادها باخل�س���وع و�ل�ست�سالم" 
، وب���ني �لكتاب���ات �لعربية �لتي ينتم���ي �أ�سحابها �إىل �أمة �لإ�سالم �أو هك���ذ� يبدون، وهم بهذه 
�لدع���وة �إذ "ي�ستهدف���ون تدمر �لأ�سرة �مل�سلمة وحتطيم �لبي���ت �مل�سلم، فقد �أحدثت دعوتهم 

هذه تدهوًر� مريًعا يف �لآد�ب �لعامة" 

وبالرج���وع �إىل تاري���خ �لإن�س���ان �سن���درك �أن �مل���ر�أة حتررت م���رة و�حدة بن���زول �لقر�آن 
�لك���رمي �لذي كف���ل لها �حلقوق و�أق���ّر لها �لو�جبات، ب���ل �سندرك �أي�سا بط���الن هذه �لدعوة 
وزي���ف هذ� �مل�سطلح �لذي يوهم بظل���م �لقر�آن للمر�أة وتقييدها، كم���ا �جتمع هذ� �مل�سطلح 
م���ع غره �سمن م�ساحة معترة م���ن �مل�سطلحات �لتي ت �قرت��سها م���ن �ملجتمعات �لغربية 
وح���اول �أ�سحابها �إ�سقاطها على �ملجتمعات �لإ�سالمي���ة دون مر�عاة خ�سو�سياتها، وكعادتها 
فقد �نرت �لدر��س���ات �لقر�آنية تك�سف زيف مدلولها بالرجوع �إىل �آيات �لذكر �حلكيم. وعن 
طريق �ل�ستقر�ء كان قوله تعاىل: (َيا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمُنو� َل َتُقوُلو� َر�ِعَنا َوُقوُلو� �ْنُظْرَنا َو��ْسَمُعو� 
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َوِلْلَكاِفِري���َن َعَذ�ٌب �أَِليٌم") ، دليال كافيا يف "نه���ي �لقر�آن عن ��ستعمال وتوظيف �مل�سطلحات 
�ملوهم���ة باملعاين �ل�سيئة، فكان من مقا�سده �سيان���ة �لل�سان عن �لألفاظ �لتي ميكن �أن ت�سّكل 
�نحر�فا يف �مل�ستقبل �أو حتمل هذ� �لنحر�ف يف حلظتها �لزمنية، كما �أمر بهجر �لألفاظ �لتي 

من �ساأنها فتح �ملجال �أمام �إ�ساعة �لف�ساد" 

م���ن �أهم �خل�سائ����ض �لتي متّيز به���ا �ملعتزون بهويته���م و�ملنتمون �إىل �لإ�س���الم �أو �أمة 
�لإ�س���الم بدق���ة تلك �خلا�سي���ة �ملو�سومة بالأمر باملع���روف و�لنهي عن �ملنكر، ق���ال تعاىل: (
ُهْم �أَْوِلَياُء َبْع�ٍض َياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن �مْلُنَكِر) ، قال �لقرطبي  َو�مْلُوؤِْمُنوَن َو�مْلُوؤِْمَناُت َبْع�سُ
يف تف�سره:"َفَجَع���َل َتَع���اىَل �ْلأَْمَر ِبامْلَْعُروِف َو�لنَّْهَي َع���ِن �مْلُْنَكِر َفْرًقا َب���نْيَ �مْلُوؤِْمِننَي َو�مْلَُناِفِقنَي، 
اِف �مْلُوؤِْم���ِن �ْلأَْمُر ِبامْلَْعُروِف َو�لنَّْهُي َعِن �مْلُْنَك���ِر، َوَر�أْ�ُسَها �لدَُّعاُء �إِىَل  َف���َدلَّ َعَلى �أَنَّ �أََخ�ضَّ �أَْو�سَ
�ْلإِ�ْس���اَلِم" ، ومن �ل�سروري �لتنبيه �إىل �رتباط هذه �خلا�سية باملق�سد �لأ�سمى للدين لت�سكل 
مبجموعها ثالثية �إ�سالمية لها �عتبارها يف تعزيز �لهوية �لإ�سالمية وهي �لإميان باهلل، ودليل 
ذلك قوله تعاىل:( ُكْنُتْم َخْرَ �أُمٍَّة �أُْخِرَجْت ِللنَّا�ِض َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن �مْلُْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن 
)  ويف بع�ض �لدر��سات �لقر�آنية جاء "تاأخر �لإميان باهلل يف �لآية جاء لبيان جاللة هذه  ِباهللَِّ

�خلا�سية و�أن �لإميان ل ًي�سان �إل بهما"  

�إن حديثن���ا ع���ن م�ساأل���ة �خل�سو�سي���ات منطل���ق �أ�سا�سا م���ن خ�سو�سيات ه���ذه �لأمة، 
�مل�ستاأث���رة بالق���ر�آن �لكرمي وبالنب���ي �لكرمي وبالبيئ���ة و�لل�سان �لعربي، وعلي���ه فاخل�سو�سية 
�لثقافي���ة للمجتم���ع �لإ�سالمي مل تك���ن يف ح�سبان �أبناء �لإ�سالم قب���ل �أعد�ئهم، وما �لكتابات 
�حلد�ثي���ة �لتنويرية �إل دليال لهذ� �لطرح، ومن �ملُفيد �أن نقر�أ ما �حتفظت به بع�ض �لكتابات 
عن عالقة �خل�سو�سيات �لثقافية بالنتماء يف لفتة معرفية مهمة، حيث �قتنعت يف �سطورها:" 
�أن خ�سو�سي���ة �ملجتمع �لإ�سالمي نابعة من دين مل ي�سع���ه �إن�سان يف زمن م�سى ومكان �آخر، 
ب���ل �أنزل���ه خالق هذ� �لإن�سان تاما كامال من خالل كت���اب �أنزله �خلالق على من ��سطفاه من 
خلقه، � عليه �ل�سالة و�ل�سالم � فجاء كامال لكل من يبحث عن �لنتماء �لباعث على �ل�سكينة 
و�لطماأنين���ة ....ول���ذ� جاءت �لأح���كام �لتي تقود �إىل هذه �ملفاهيم ف���ر خملة بعمارة �لأر�ض  
وتنمي���ة �لقت�ساد و�خلو����ض يف �ل�سيا�سة وتعاطي �لفكر و�لثقاف���ة و�لأدب، من منطق �ملنتمي 

�لذي يبني"       
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المبحث الرابع

  تعزيز النتماء يف �س�ء الأبعاد الروحية والإميانية:   

 ل ميكنن���ا �جل���زم �أن �لدر��س���ات �لقر�آنية ق���د �أنهت مهمته���ا �لتنبيهي���ة و�لدعوية �إز�ء 
�لكتاب���ات �جلريئة �ملختلفة، خا�سة مع عدم �إع���الن هذه �لأخرة �لتوقف عن م�سايقة �لدين 
�لإ�سالم���ي و�ملن�سب���ني �إليه، وعليه فال تز�ل �جلهود قائم���ة يف �سبيل حتقيق بع�ض ما �سنذكره 

من �لأبعاد �لكفيلة بتعزيز �لنتماء وتع�سيد �لهوية وعنا�سرها كالعقيدة و�للغة، ومن بينها:

� حتقيق مدل�ل العزة:
 بع����ض �لكتابات �لقر�آنية تعتر "�لعودة �إىل �لإ�سالم من �أقوى �لعنا�سر يف تعزيز �لهوية 
�لإ�سالمي���ة" ، ول �سبي���ل يف نظرها �إىل هذ� �إل بالعزة �لتي �أ�سرك �هلل تعاىل �ملوؤمنني فيها يف 
قول���ه: (َوهلِلَِّ �ْلِع���زَُّة َوِلَر�ُسوِل���ِه َوِلْلُموؤِْمِننَي) ، كما �جتهدت يف �لتفريق ب���ني ورود �لعزة يف هذ� 
�ملو�س���ع �لد�ل عل���ى "�ل�سرت�ك يف نف�ض �لعزة �لتي هي يف حق �هلل تعاىل �لقدرة و�لغلبة، ويف 
ح���ق �لر�س���ول عليه �ل�سالة و�ل�سالم علّو كلمته و�إظهار دين���ه، ويف حّق �ملوؤمنني ن�سرهم على 
�أعد�ئه���م" ، وب���ني �ملو��سع �لتي جاءت فيه �لعزة هلل تعاىل وح���ده ل �سريك له يف قوله:( َفاإِنَّ 
�ْلِع���زََّة هلِلَِّ َجِميًع���ا)  ، وقوله: (�إِنَّ �ْلِع���زََّة هلِلَِّ َجِميًعا )   ، وقوله: (َفِللَّ���ِه �ْلِعزَُّة َجِميًعا) ، بحيث 
�لد�ئم"،وغرها و�لبقاء  و�لإحياء  و�لإماتة،  و�خللق،  �لإلهية،  كعزة  �لكاملة  �لعزة  به  "�أر�د 

� تعزيز التعامل بلغة القراآن: 
باعتباره���ا عن�سر� مكّونا للهوي���ة، ولعالقتها بالعقيدة و�لتوحي���د، ولعلنا هنا نكتفي مبا 
ذك���ره �سي���خ �لإ�سالم مبا ُيفي���د �ملعنى �لذي ندِلُل ل���ه، قال يف �لفتاوى  "يحت���اج �مل�سلمون �إىل 
لَّى �هللَُّ َعَلْيِه َو�َسلََّم ِباأَْلَفاِظ �ْلِكَتاِب َو�ل�سُّنَِّة ِباأَْن َيْعِرُفو� ُلَغَة �ْلُقْر�آِن  َمْعِرَفُة َما �أََر�َد �هللَُّ َوَر�ُسوُلُه �سَ
�لَِّت���ي ِبَها َنَزَل "ُلَغ���َة �ْلُقْر�آِن �لَِّتي ِبَها َنَزَل َوَما َقاَل���ُه �ل�سََّحاَبُة َو�لتَّاِبُعوَن َلُه���ْم ِباإِْح�َساِن َو�َساِئُر 
ُعَلَم���اِء �مْلُ�ْسِلِم���نَي يِف َمَعايِن ِتْلَك �ْلأَْلَفاِظ َفاإِنَّ �لرَّ�ُسوَل مَلَّا َخاَطَبُه���ْم ِباْلِكَتاِب َو�ل�سُّنَِّة َعرََّفُهْم َما 
ُروِفِه َوَقْد َبلَُّغو�  ْلَفاِظ َوَكاَنْت َمْعِرَفُة �ل�سََّحاَبِة مِلََعايِن �ْلُقْر�آِن �أَْكَمَل ِمْن ِحْفِظِهْم حِلُ �أََر�َد ِبِتْلَك �ْلأَ
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ِتْل���َك �مْلََعايِنَ �إىَل �لتَّاِبِعنَي �أَْعَظَم مِمَّا َبلَُّغو� ُحُروَفُه َف���اإِنَّ �مْلََعايِنَ �ْلَعامََّة �لَِّتي َيْحَتاُج �إَلْيَها ُعُموُم 
�مْلُ�ْسِلِمنَي ِمْثَل َمْعَنى �لتَّْوِحيِد َوَمْعَنى �ْلَو�ِحِد َو�ْلأََحِد َو�ْلإِمَياِن َو�ْلإِ�ْساَلِم َوَنْحِو َذِلَك" 

 � تعزيز التعليم الإ�سالمي: 
ج���اء تركي���ز �لكتابات �لقر�آني���ة يف معاجلة هذ� �ملح���ور على  �لآيات �لد�ل���ة على �أ�سول 
�لعقائ���د ومب���ادئ �ل�سريعة وقو�ع���د �لإميان، وهي �ملح���اور �لتي رّكزت عليها �لق���وى �لغربية 
�لفكري���ة كال�ستعمار و�لتب�سر و�لعلمانية من �أجل �ل�سيط���رة على �لعقل �لإ�سالمي وحتويره، 
ومع �لحتفاظ ب�سهولة �لأ�سول �لعقدية  يف �لإ�سالم ل�ستمال �لقر�آن �لكرمي على �أدلة �سريحة 
يقيني���ة، فيلزم �لنتباه �أي�سا �أن هذه �لأ�سول �أي�س���ا تعّر�ست للتعقيد ووّلدت �للب�ض يف �لعديد 
م���ن �مل�سائل، لذ� نق���ر�أ يف بع�ض �مل�سنفات �لإ�سالحي���ة و�ملهتمة بالقر�آن �لك���رمي �أن "ف�ساد 
�لتعلي���م �لإ�سالم���ي قد �أف�سى بامل�سلم���ني �إىل خفاء عقيدة �لتوحي���د بالإعر��ض يف بيانها عن 

�آيات �لقر�آن �لنرة �لو��سحة �إىل ��سطالحات علماء �لكالم �ملعقدة" 

� تعزيز الإعالم الإ�سالمي الرتب�ي:
يف ظ���ل �لنجاح���ات �لتي حققها �لإعالم �مل�سّلل يف خمتل���ف �ملجتمعات عن طريق �لدَّ�ض 
للعقي���دة �لإ�سالمية م���ع �لدعم �ملادي و�ملعنوي �ل���ذي يلقاه من �ملغر�س���ني، فنعتقد �أن وجود 
�إع���الم �إ�سالم���ي وترب���وي يف �ملقابل ُيقّزم م���ن �ساأن ه���ذه �لنجاحات عن طري���ق �لت�سحيح 
و�لرتبي���ة، وبالرج���وع �إىل �آيات �لذكر �حلكيم و�جته���اد �لدر��سات �لقر�آني���ة يف تو�سيح هذه 
ح �ملهم���ة �لإعالمية �لتي لأجلها  �مل�ساأل���ة جتذبن���ا �سورة �لنحل بطائفة مهمة م���ن �لآيات تو�سّ
ُل �مْلَاَلِئَكَة ِبالرُّوِح ِمْن  ُبعث �لر�سل و�لأنبياء، وننتبه �إىل هذ� حني نقر�أ جميعا قوله تعاىل: ( ُيَنزِّ
لَّ �أََنا َفاتَُّقوِن ) ، وقوله  ( َفَهْل َعَلى �لرُّ�ُسِل  نَُّه َل �إَِلَه �إِ ْن �أَْنِذُرو� �أَ �أَْمِرِه َعَلى َمْن َي�َساُء ِمْن ِعَباِدِه �أَ
�إِلَّ �ْلَب���اَلُغ �مْلُِب���نُي) ، وقوله (َوَلَقْد َبَعْثَنا يِف ُكلِّ �أُمٍَّة َر�ُسوًل �أَِن �ْعُبُدو� �هللََّ َو�ْجَتِنُبو� �لطَّاُغوَت) ، 
وق���د جاء يف بع����ض �لأبحاث �ملهتمة بالإعالم �لإ�سالمي ما يلي: "مل تر �لب�سرية و�سيلة �إعالم 

حتلت بالع�سمة، وتخل�ست من �لو�سمة، كما ر�أت يف �لقر�آن �لعظيم" 

�إذ� جمعن���ا ب���ني خمتلف �لآي���ات �لقر�آني���ة �لإعالمي���ة يف مناهج �لأنبي���اء وبني �خلطب 
�لنبوية �لتي �ألقاها �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم، لأمكننا �عتبارها م�سالكا يتعّزز بها �لإعالم 
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�لإ�سالمي، وهي مبجموعها ُت�سّكل  "معاملا بارزًة ملقومات منهج �خلطاب �لإعالمي �لإ�سالمي 
�ل���ذي يخدم �لأمة �لإ�سالمية و�ملجتمعات �لإن�سانية  وللنظ���ام �لإعالمي قاطبة" ، و�إذ� �أردنا 
توطي���د �لعالقة بني �لإع���الم و�لرتبية فليكن �لق���ر�آن �لكرمي هو �جلامع ل�ستم���ال �آياته على 
�لأمري���ن، وقد �عترت �لأبحاث �لقر�آنية �لتف�س���ر �ملو�سوعي �مل�ساحة �لكفيلة با�ستقر�ء هذه 
�لآيات وحتليلها على وفق �سو�بطه و�سروطه، ول تز�ل بع�ض هذه �لكتابات حتتفظ يف دعوتها 
�إىل "تاأهي���ل �لدر��س���ات �لقر�آنية وت�سحي���ح م�سارها بالعتماد على �أ�س���ول �لرتبية �لقر�آنية 
و�أ�س���ول �لإعالم �لإ�سالمي و�مل�ستمدة من هد�يات �لق���ر�آن �لكرمي" ، كما ميكننا �لنتباه �إىل 
دع���و�ت �أخرى تعتر �لتف�س���ر �ملو�سوعي  �لعمدة يف "�إظهار حيوي���ة وو�قعية �لقر�آن �لكرمي، 
باعتب���ار �سالحه �لزماين و�ملكاين، وتكون مو�سوعات���ه قابلة للعر�ض يف �سورة علمية و�قعية، 

وُم�ساهمة يف مناق�سة �لق�سايا و�مل�سكالت �حلية" .

� تعزيز الثقافة الإ�سالمية: 
متيُل بع�ض �لكتابات �لإ�سالمية �إىل �عتبار �لقرن �لر�بع �لهجري �لفرتة �لزمنية �حلرجة 
�لتي �سهدت "ن�سج �لثقافة �لإ�سالمية وزو�ل �خلالفة �لر��سدة يف �آن و�حد" ، وعليه نفهم قوة 
�جلذب �لذي تعّر�ست له �لثقافة �لإ�سالمية عر �لع�سور، و�إنقاذها من �ملخا�ض �ل�سعب كّلف 
�لأبح���اث �لقر�آني���ة زمنا ثمينا فاجتهدت يف تقدمي �لت�س���ور�ت �لتعليمية يف خمتلف �لأطو�ر، 
وقبله���ا عملت على تاأكيد �أ�سبقية علماء �لإ�سالم �إىل �إقر�ر نظريات �لعلم �لنظري و�لتطبيقي 
مع���ا، و�فتكت بف�سل دقتها �عرت�ف���ات بهذ� كالذي نقر�أه يف �لعب���ارة �لتالية: "�إن ما يدين به 
علمنا لعلم �لعرب لي�ض فيما قدموه �إلينا من ك�سوف مده�سة لنظريات مبتكرة، بل يدين هذ� 

�لعلم للثقافة �لعربية باأكرث من هذ�، �إنه يدين لها بوجوده نف�سه" 

تدفعن���ا دو�عي �لنتم���اء �ل�سالفة �لذكر بق���وة �إىل تثمني خ�سائ�ض �لثقاف���ة �لإ�سالمية 
"كظهورها مو�سع ثقة كاملة غر خاذلة، وكمال ت�سورها للحياة و�لإن�سان،و بثها لروح �لتمّيز 
يف �لأم���ة �لإ�سالمية..." ، وهي خ�سائ�ض ل ُتعي���ق يف �لقتناع باأن �لإ�سالم هو �لدين �لوحيد 
�لذي "و�سع �لإن�سان يف مكانه �ل�سو�ب و�ملنا�سب" ، و�أن �لهوية �لإ�سالمية هي �لأكرث جناحا 

ومتّكنا 
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وعل���ى كرثة �لجته���اد�ت �لتي و�سلت �إليه���ا �لدر��سات �لقر�آني���ة يف جمال �حلفاظ على 
�لهوي���ة و�سونها ف���اإّن تنوُّعها �أي�سا ي�سّكل متّي���ز� يجب �لنتباه �إليه، فق���د �سّطرت لنا �آثار� يف 

�ملجالت �لتالية:

1 � اآثار الهتمام باله�ية يف العقل: 
يظه���ر  �لعقل يف مو�طن عدي���دة م�سوؤول عن م�سائر �لنا�ض وموّجها لت�سرفاتهم، وعليه 
تتع���دد �أ�سالي���ب �إعالء �ساأن���ه يف �لكتابات �لقر�آني���ة �لتي تويل للعقل مكان���ة مهمة كما نفهمه 
م���ن �لعب���ارة �لتالية : " ح���ني تقر�أ قامو�ض �لكت���اب �ملقد�ض ل جتد فيه كلم���ة )�لعقل( ول يف 
معناها من �أ�سماء هذه �لغريزة �لب�سرية �لتي ف�سل �لإن�سان بها جميع �أنو�ع هذ� �جلن�ض �حلي 
كالل���ب و�لنهى، ل لأن هذه �ملادة مل تذكر يف كتب �لعهدين مطلقا بل لأنها مل ترد فيها �أ�سا�سا 
لفهم �لدين ودلئله و�لعتبار به، ول �أن �خلطاب بالدين موجه �إليه، وقائم به وعليه، وكذلك 
�أ�سم���اء �لتفك���ر و�لتدبر و�لنظر يف �لعامل �لتي هي �أعظم وظائف �لعقل." ، وهذ� �لتميز كفيل 

بالعتز�ز بالهوية �لإ�سالمية و�لنتماء للدين �لإ�سالمي.

 2 � اآثار الهتمام باله�ية يف الروح: 
من���ذ ن���زول �لقر�آن �لكرمي مل يغد للمادية �أي دور يف �ملكان���ة �لجتماعية لالإن�سان، وعر 
�آيات و�أحاديث كثرة تظهر �جلو�نب �لروحية و�حدة من �ملكونات �لر�سمية للنظام �لإ�سالمي 
�إ�سافة �إىل "�جلو�نب �لنف�سية و�لوجد�نية و�لأخالقية لت�سر �حلياة على �أت وجه مبا يتالئم 

مع ن�سوج �لعقل �لب�سري"    

ول تختلف بذلك �لروحيات عن �لعقليات يف �لتمييز بني علة �ساأن �لنا�ض و��ستفالهم، �أما 
�لعقلي���ات فقد �سبقت �لإ�س���ارة �إليها، �أما �لروحيات فهي �لتقوى يف �لتعابر �حلديثية ودليلها 
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم يِف  َرَة، َحدََّثِني َمْن �َسِمَع ُخْطَبَة َر�ُسوِل �هلِل �سَ ِبي َن�سْ �حلدي���ث �مل���روي "َعْن �أَ
َل  َو�َس���ِط �أَيَّ���اِم �لتَّ�ْسِريِق َفَقاَل: " َيا �أَيَُّها �لنَّا�ُض، �أََل �إِنَّ َربَُّك���ْم َو�ِحٌد، َو�إِنَّ �أََباُكْم َو�ِحٌد، �أََل َل َف�سْ
ْحَمَر، �إِلَّ  ، َوَل �أَْحَمَر  َعَلى �أَ�ْسَوَد، َوَل �أَ�ْس���َوَد َعَلى �أَ ِلَعَرِب���يٍّ َعَل���ى َعَجِميٍّ ، َوَل ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرِب���يٍّ
ِبالتَّْق���َوى �أََبلَّْغُت "، َقاُلو�: َبلََّغ َر�ُسوُل �هلِل...." ، �أما يف �لقر�آن �لكرمي فقد �أعلن �لقر�آن �لتقوى 
فرق���ا قويا ب���ني �ل�سعوب و�لقبائل �لإن�سانية يف قوله تعاىل:" (َيا �أَيَُّه���ا �لنَّا�ُض �إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن 



1547

 د. عبد الغفار بلقا�صم عبد الغفاراملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

َذَكٍر َو�أُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفو� �إِنَّ �أَْكَرَمُكْم ِعْنَد �هللَِّ �أَْتَقاُكْم �إِنَّ �هللََّ َعِليٌم َخِبٌر) 
، وهذ� �لفارق مهم �أي�سا يف �عتز�ز �مل�سلم بهويته �لإ�سالمية.

 3 � اآثار الهتمام باله�ية يف النف�ص: 
  فد يكفينا يف �ل�ستدلل على هذ� باليقني �لذي ت�سل به �لنف�ض لالإميان، ويبدو و��سحا 
م���ن خالل �ل�ستق���ر�ء �أن �لتقليد �أو عدم �ليقني بالعقيدة يك���ون �سببا يف �لن�سالخ من �لدين 
وت���رك �لهوي���ة، لذ� ُيحيل �ل�ست���دلل يف �لأبحاث �لقر�آني���ة بقوله تعاىل:( ِتْل���َك �ْلُقَرى َنُق�ضُّ 
ا َكذَُّبو� ِمْن َقْبُل َكَذِلَك  َناِت َفَم���ا َكاُنو� ِلُيوؤِْمُنو� مِبَ َعَلْي���َك ِمْن �أَْنَباِئَها َوَلَقْد َجاَءْتُهْم ُر�ُسُلُهْم ِباْلَبيِّ
ُهْم َلَفا�ِسِقنَي)    �  ِهْم ِمْن َعْهٍد َو�إِْن َوَجْدَنا �أَْكرَثَ َيْطَبُع �هللَُّ َعَلى ُقُلوِب �ْلَكاِفِريَن، َوَما َوَجْدَنا ِلأَْكرَثِ
ُيحيل عندها �  �إىل "�أنَّ �لنف�ض �لتي ت�سارع �إىل �لعتقاد من غر دليل �سابق، ول فح�ض لقول 
لح���ق من �ساأنها �أن تقع يف �خلط���اأ، و�إذ� �أ�سرت بعد �لبيان كانت يف �سالل و�أ�سابها �ل�سمم 

عن �حلقائق، و�لعماء عنها"   

 به���ذه �ل�س���ورة �إذ� �جته���دت �ملد�خل���ة يف تو�سيح بع�ض �لآث���ار �لتي ت�سوقه���ا �لأبحاث 
�لقر�آنية يف م�ساألتي �لنتماء و�لهوية، وقّدمت جمموعة من �لنقاط تعتقدها منا�سبة يف عملية 

�لتعزيز  على �لنحو �لذي ُيحافظ على �لقيم �لفردية و�جلماعية و�لإن�سانية.
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الخاتمة والتوصيات

يف خت���ام هذه �ملد�خلة �ملعنية مب�سائل �لهوية و�لنتماء يلزمنا �لتاأكيد �أن �لدر��سات �ملعرفية �ملختلفة 
ورغ���م  �جتهادها �مل�سهود يف خدمة �لعلم و�ملعرفة، فاإّن �أكرثها دقة ومو�سوعية هي تلك �لأبحاث �لقر�آنية 
�لدقيقة �لتي حُت�سن توظيف �لن�ض، كما حُت�سن ��ستخال�ض �لنتائج، ول مينع هذ� �لإطر�ء ��ستبعاد �لكتابات 
�ملن�سوب���ة �إىل �ملكتبات �لقر�آنية �لتي تلوي ُعنق �لن����ض فتّحله ما ل ُيطيق، �أو ت�سوقه على مناهج غريبة عن 

�سريعة �لإ�سالم لت�سل بذلك �إىل نتائج ل توؤيد نظريات طائفة فكرية و�حدة �أو �أكرث من جمموع �لنا�ض.

لقد عملت �لدر��سات �لقر�آنية على �إثبات مكانتها �سمن �ملنظومة �ملعرفية من خالل �إ�سهامها 
يف تق���دمي حلول للعو�ئق �لتي تعرت�ض �لإن�سان و�لعامل �أجمع، وتو�سيع نطاق �ل�ستالل ُيلزمنا �عتبار 

فقه �لأحاديث �لنبوية �سامنا جلو�نب حياتية عديدة.

م���ن �أبني ما ننتبه �إلي���ه يف �لآيات �لقر�آنية �ملرتبطة بتعامالت �لإن�س���ان �أن �لقر�آن �لكرمي �إذ� 
�أر�د �لتنبي���ه �إىل �إح���دى م�ساكل �لب�سرية وتقدمي حلولها ل يلج���ا �إىل توظيف �لألفاظ �جلارحة، بل 

يحافظ على ن�سقه �لبالغي باألفاظ قد تعرتيها �سدة.

�إن �لتفاق على �عتبار �لقر�آن �لكرمي د�ستور� ومنهج حياة �لنا�ض ي�ستلزم �لقتناع بدقته وعمق 
�آيات���ه يف جتاوز �لنظ���ر �ل�سطحي، وقد �أثبت���ت �لدر��سات �لقر�آنية �أن �خلط���اب �لقر�آين �إذ يحتمل 

خمتلف �لطروحات و�لت�سور�ت فهو ل يقبل �إل �ل�سائب منها.

ميكنن���ا من خالل �جلمع بني خمتلف حم���اور هذ� �ملوؤمتر �عتبار �لدر��سات �لقر�آني���ة  من �أهم �لدر��سات 
�ملعرفي���ة �هتماما بالإن�س���ان، وهي �لكفيلة بحل خمتلف �مل�سكالت �لقت�سادي���ة و�ل�سيا�سية و�لعتقادية وغرها، 
و�حل���ق �أّن توزي���ع �ملوؤمتر له���ذه �ملحاور و�إ�سن���اد م�سوؤولياتها للدر��س���ات �لقر�آنية يوؤكد عاملي���ة �خلطاب �لقر�آين 

و�سالحه لكل زمان ومكان، وبقائه حال قائما ود�ئما ملختلف �ملو�سوعات و�مل�سكالت.

ل تفوتنا فر�سة �لتاأكيد على ��ستمر�ر جهود �لكتابات �لقر�آنية يف ت�سخي�ض و�قع �لنا�ض، وحر�سها 
على تقدمي حلولها من �لكتاب �لعزيز، كما مُيكننا �أن ٌنعلن باطمئنان �أن قّلة �لهتمام مب�سائل �لعقائد 
و�لهوي���ة و�لنتماء وّلد ف�سال ذريعا يف �ملنظومة �لأخالقية لبع�ض �ملجتمعات �لعربية و�لإ�سالمية، كما 
نعتقد �أّن �لنتماء و�لولء لالأوطان ل ُيعار�ض �لولء و�لنتماء للدين، مبا ُيحافظ على �سالمة �لإن�سان، 
وق���د �تفقنا جميع���ا �أن �لقر�آن يف خدمة �مل�سلمني و�لنا�ض. وقد �مت���الأت �ملكتبات �لعربية و�لإ�سالمية 
���رة �لدين، ونعتقد بجد �أن �للجوء  بالع���ر و�لعظ���ات �لتي ��ستملت عليها �لهجرة �لنبوية يف �سبيل ن�سً

�إىل تو�سيع نطاق �لر�مج �لتعليمية �خلا�سة بالهوية و�لنتماء ي�سمن �لوطن و�لدين معا.
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