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Submission of manuscript
1. Manuscripts should be submitted in duplicate, accompanied with a soft

copy, to the Editor-in-Chief and Chairman, Research and Publication
Committee, Department of Islamic Studies, Yusuf Maitama Sule University,
Kano An-nasr Journal. Papers must be typed in English or Arabic, Times
New Roman 12 font size, double spacing, 1” margin at both sides of A4 paper.

2. Manuscripts should not exceed 15 to 17 pages, including references,
appendices, etc.

3. Manuscripts should be legibly written with clear symbols, illustration,
drawings and photographs where needed, to ensure clarity and ease of
reproduction. Authors are advised to pay special attention to tables, where
applicable, figures and graphs.

4. References can be in either APA format or MLA format and should be
appropriately cited in the main text.

References
References to the publication can be either in APA format or MLA format, cited
at the end of the paper, and should contain full bibliographical details.

Review process
All manuscripts for publication will be peer reviewed by three reviewers to
ensure accuracy, relevance and originality. Based on reviewer`s
recommendations, articles may be returned to author(s) for corrections before
final acceptance.

Copyright
Upon acceptance of paper/article by the Journal, the author(s) have
automatically transferred copyright of the paper to DOISAJ.
Charges
Manuscripts are to be submitted along with a processing fee of N5, 000 to be
paid as honorarium to reviewers. Upon acceptance of the paper for publication,
the author(s) will pay another N15, 000 as publication fee.

Guide to submission of manuscript
Contributors submitting unpublished manuscripts are requested to abide by the
following:
1. Structure Paper/Format: papers and articles intended for publication in

DOISAJ should be submitted in English or Arabic. Article should include
title, author`s name, address and key-words where applicable. They should
have introduction, empirical studies, methodology, research result,
recommendations (if any) conclusions and references. If the paper has more
than one author, the first on the list will be the correspondence author.
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2. The cover page should contain information on the title (which must be very
clear), author`s name, department, institutional and e-mail address.

3. The article must contain an abstract which must be a brief summary of the
content and should be followed immediately by 5 keywords which should
not be repetition of the title.

4. Articles submitted for publication must be original and should not be under
consideration for publication elsewhere. The Editorial Board wishes to be
informed if the work has been made public in another form of language.

5. Manuscripts are accepted on the understanding that they have not been
published elsewhere, and will not be, without the Editor-in-Chief`s written
consent.

6. All photos, drawings, diagrams, illustrations and other images in the
manuscripts should also be submitted in digital format, preferably as JPEG
or GIF files.

7. Caption should be submitted in a list separate from the diagrams or
photographs.

8. The positions of any photos, drawings, diagrams, illustrations and other
images should be clearly marked in the text.

9. Raw graph data must also be provided separately in case it is necessary to
produce the graph in another computer application program.

10. Manuscripts should be submitted in duplicate, accompanied with a soft
copy, to the Editor-in-Chief and Chairman, Research and Publications
Committee, Department of Islamic Studies, YMSU Kano. Papers must be
typed in English or Arabic, Times New Roman, 12 font size, double spacing
1” margin at both sides of A4 paper.

11. Manuscripts should not exceed 15 to 17 pages, including references,
appendices, etc.

12. References can be in either APA format or MLA format and should be
appropriately cited in the main text.



~ vii ~

Table of Contents

Editorial Board ............................................................................................................................. iii
Editorial........................................................................................................................................ iv
Notes to Contributors................................................................................................................... v
Table of Contents........................................................................................................................ vii

)١(Ȧ ȄȵɮՌɦȄɼࢫȓȍɏȄȯםȄࢫʏࢫࢭɯ ɸ؈فɓɼࢫɰ ɮɨȸ؈ ɮՌɦȄࢫɰ ܣࢫȉ؈ ɨȸ ɦȄࢫȽ ʇȆɐȗɦȄࢫȵʈȵɐȖࢫʏࢫࢭʅ ɽȍɳɦȄࢫʅ ȯɺɦȄ

]ȳɡȉࡧɽ ȉǷۛܢࡧ Ȩ ʆࡧɚ Ȇݰ ܥ ǻ[ࡧɼ]ɕɨȷ Ȯɽࡧ ɮȨ ɭࡧʅ ȮȆɸࡧȯ ɮȨ ɭ[١  

)٢(ȯʊȧ ɽȗɦȄࢫʄڲǻࢫȒɽɏȯɦȄࢫʏࢫࢭɽȕɽɠɽ ȷ ȓɗֺࢫ ȫ Ȳɽࡧ[ȮɽɺȡࢫȓɮǾǷࢫȒɽɏȯɦȄࢫࢭʏࢫ ȗɟȯ ɦȄȆʊȍɟࡧʎɲȆțࡧɰ Ȇɮʊɨȷ[  ٨  

)٣(ȳɗȆɢɦȄࢫɵ ɭࢫȓɮɨȸ ɮՌɦȄࢫȒǷȳɮՌɦȄࢫȠ Ȅɼȴࢫʏࢫࢭɬֺ ȷ ל əࢫ ɛɽɭ]ۛܢ.د Ȩ ʆࡧȶ Ȇʊɦǻ[٣١  

)٤(ɵ Ȩ ɮՌɦȄࢫʏࢫࢭȔ ȆȍȝɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɼ:Ȓȳȿ ȆɐɭࢫȓʈǹȲ]د/ɰ ȸ؈ ȧ ȳɡȋɽࡧʃɲȆțࡧ ȉǷ[٤٨  

)٥(ȓȨ ʊܵݰ ךȓʆࢫɏڴʄࢫʎɲȆɐɭࢫȒȯɏࢫȆɺɨɠࢫ ɪࢫ ɮȧ]ɰ ȆɄ ɭȲࡧȳɡȋɽ ȉǷࡧɯ ʊɸȄȳȉǻۗܢࡧ ȗȣ ɭࡧȲɽ ȗɟȯ ɦȄ[٦٠  

ʎɲȆɈࢫ)٦( ʆفɦȄࢫȲȆɮɐȗȷ ȣ؈ف�ʅל ʊɳɦȄࢫʎ ɭֺ ȷ ל ɑɮȗȣࢫ ɮՌɦȄࢫʏࢫࢭɯ ʊɨɐȗɦȄࢫʄڴɏࢫȓȀʋȸ ɦȄࢫɷȲȆțǵɼ]ࡧɝ ʆȯ ȿ

ȑ ʊɐȻ   ٦٨]ʎɲȆțࡧ

)٧(ȓɦɼȯɦȄࢫɤ ȄɽɭǷࢫʄڴɏࢫɊ ȆɘݍݰȄࢫʏࢫࢫࢭȓɐʉȳȼ ɦȄࢫȯȿ Ȇɜɭ]ɪ ʊɏ Ȇɮȷ ǻࡧȟ ɦȆțࡧȯ ɮȨ ՌɭࡧȲɽ ȗɟȯ ɦȄ[٨٢  

)٨(ȭ ʈȲȆȗɦȄفࢫɏࢫȆʆ؈فȣ ʊɱࢫʏࢫࢭȓʆȮȳɮȗɦȄࢫȔ ȆɠȳݍݰȄ:Ȇȡ ȰɽɮɱࢫɬȄȳȧ ɽɠɽȉࢫȓɟȳȧ]Ȉ ǷࡧȄȯ ɔɳȉȆȉ[٩٤  

ɰࢫ)٩( ȓɛֺࢫȉ؈ ɐɦȄࢫȲɽɈ ȕࢫʄڴɏࢫȔ ȯɏȆȷ ۘܣࢫ ɦȄࢫɪ ɭȄɽɐɦȄɼࢫȓʈɽ ȷ ɽɺɦȄɼࢫȓʊɭֺ ȷ ל ȓɗȆɜȝɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ

�ʅ ɽ ȷ ɽɺɦȄࢫȳɐȼ ɦȄ:ȓʊɨʊɨȨ ȕࢫȓʊɘȿ ɼࢫȓȷ ȄȲȮ]ȹ ʉɼǷࡧə ʈȳȻ Ȳɽࡧ ɱࡧȲɽ ȗɟȯ ɦȄࡧࡧɼࡧɵ ɇ ȑࡧʎɲȆțࡧ ʊɐȻ

ɼȳɮɏࡧࡧكيت ɰࡧ ɼȲȆɸ[١١٠  

əࢫࢫ)١٠( ʈȳȼ ɦȄࢫȟ ʆȯݏݰɦࢫȓʊɨʊɨȨ ȕࢫȓȷ ȄȲȮ"ɻȉࢫɰ ؇ȗȸ ʋɦݍݵ؈فࢫȆȉࢫǷȯȉࢫɵ ɭ"ȓʊɨȿ כ ɷȲȮȆɀࢫ ɭࢫɤ ֺ ȫ ɵࢫ ɭ

ʅȲȆȬࡧ[ ȉࡧȯ ɮȨ ɭʎɲȆț[١٣١  

)١١(ȆʊɜʈȳɗǷࢫɤ ȆɮȻ ɰࢫࢭʏࢫ ǵȳɜɦȄ؈فࢫȸ ɘȗɦࢫȓȝʆȯݍݰȄࢫȯʊɦȆɜȗɦȄDr. Salisu I.J. & Salihu M. Barau  ١٣٨

)١٢(Ȇٕڈȣ ʈȳȫ ȑࢫ ɱȆȡ ɵࢫ ɭࢫȆٕڈɨɏࢫȆɭɼࢫȆɺɦȆɭ֘ࢫ ȓʊɭֺ ȷ ל Ȕࢫ ȆɐɭȆݍݨȄݠݮࢫȆɳɭ:)ࢫȔ ȆɐɭȆݍݨȄݠݮࢫȆɳɮՌɦȄࢫɯ ʈɽɜȕ

ȓʊɭֺ ȷ Abdallah)ל Usman Umar, PhD١٥٤  

)١٣(ɣ ɦȆɭࢫȑ ɸȱɭࢫʏࢫࢭȓʊȍɈ ɦȄࢫɵ ǾȄȳɜɦȄɼࢫȓʊɏȳȼ ɦȄࢫɚȳɈ ɦȆȉࢫȆٮڈȆȍțǻɼࢫȦ ȆɢɳɦȄࢫȈ ɽʊɏ:)ࢫȓʊɺɜɗࢫȓȷ ȄȲȮ

ɯ[)تطبيقية ʊɸȄȳȉǻۜܢࡧࡧ ʋɏؠ ȯࡧ ʊɳȡ[١٦٢  

)١٤(Ȇʆ؈فȣ ʊɱࢫɤ ȆɮȻ ȓʊɭֺࢫࢭʏࢫ ȷ ל ȶࢫȓʈɽɱȆȝɦȄࢫ ȲȄȯɮՌɦȆȉࢫʏڤՔɽɈ ȗɦȄࢫɪ ɮɐɦȄࢫȓɗȆɜțࢫȓʊɮɳȗɦࢫȦفɜɭࢫȲ Քɽɀ ȕ

]ȆɭȆȉࡧɬȮǵࡧɯ ʊɸȄȳȉǻࡧࡧȲɽ ȗɟȯ ɦȄ[١٨٣  
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ȑࢫȯǾȄɼȵɦȄࢫ)١٥( ȗɟȓɳȸ ɦȄࢫɍ ɘȧ ȆɸȲɽɈࢫࢭʏࢫ ȕɼࢫȆٮڈǸȼ ɲࢫȓʊȞʆȯݍݰȄ]ȯ ɮȨ Ռɭࡧɬֺ ȸ ɦȄࡧȯ ȍɏ ȳɡȋɽࡧ ȉǷ[  ٢٠٦  

ݦݳ)١٦( ȆɳɦȄࢫɯ ȡفɮՌɦȄɼࢫȳȸ ɘɮՌɦȄࢫȔ Ȅ؈قɮɭɼࢫɖ Ȇȿ ɼǷ]د.ʅ Ȳɽ ɨɨɠࡧɵ ɇ ȼ؈فࡧ ȊࡧɻȉǷࡧ.دوɰ Ȇɮȝɏ ɬȮǵࡧ

]آدم

٢١٧  

)١٧(ɽɳɟࢫȓɳʆȯɭࢫɚ Ȅɽ ȷ Ƿࢫʏࢫࢭȶ ֺ ɗל ɪࢫ ɠȆȼ ɮՌɦࢫȓȧفɜɮՌɦȄࢫɤɽɨݍݰȄ]ȹ ʉȲȮǻࡧɤɼǷ[  ٢٢٩  

)١٨(ș ɴȉࢫȓɜʆȯɀ ɦȄࢫȒ؈فȷ ɝࢫࢭʏࢫ ʊȧȳɦȄࢫȓɜʆȯɀ ɦȄ]ȳɸȆɇ ɯࡧ ʊɸȄȳȉǻࡧɰ Ȇɮȝɏ[  ٢٤٣  

ʎɭɽȡࢫ)١٩( ȮɽɮȨࢫ ɭࢫȳɡȉࢫʎȌǷࢫȭ ʊȼ ɦȄࢫȒȆʊȧ]ࢫȔࢫ١٤١٣Ռɸ =م١٩٩٢[ȓʊɮɨɐɦȄࢫɻȗʋɀ ܧݵ ɼ]؈فࡧࡧ/دȍɟ

ۛܢࡧɬȮǵࡧࡧ Ȩ ʆטو Ȯࡧȟ ɦȆțࡧȲȆȗȬ ɭࡧȳɡȋɽ ȉǷ[٢٦٣  

ʎɘȸࢫ)٢٠( ɴɦȄࢫɬȆɭל ȡٕڈȆɺࢫȯɳɏࢫ ɽȕɼࢫȔ ȄǴȄȳɜɦȄ]ɬֺ ȸ ɦȄࡧȯ ȍɏ ɪࡧ ʊɮȡ ȯࡧ ɮȨ ɭ[  ٢٨٥  

)٢١(ɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ȄȳɜɦȄࢫࢫʏࢫࢭɻɭɽɺɘɭɼࢫȦֺ ȿ ȯ[ל ʊɮݰ ȯࡧȄݍ ȍɏ ȯࡧ ɮȨ ɭࡧɝ ʆȯ ȿ[  ٢٩٤  

ȸ؈ف)٢٢( ɘȗɦȄࢫʏࢫࢭȯʆȯȣ ȗɦȄࢫʏڤՔȯɭࢫɷȆȣ ȕַ ȓʊɨʊɨȨࢫ ȕࢫȓȷ ȄȲȮ:ࢫȯʈȴࢫɽȉǷࢫȳ Օɀ ɱࢫȯɭȆȧ ɼࢫɰɽɠՕȲǷࢫȯɮȨ ɭ

 
ً
ȶࡧɬȮǵ.د[نموذجا Ȇʊɦǻࡧɯ ʊɸȄȳȉǻ[٣٠٩
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 إعداد

 
E-mail Addrass: ishaqyahyaabubakar@gmail.com

و


Tel: 09061185231

  :مقالةملخص ال

فهو القدوة احلسنة واألسوة الطيبة، وهديه ،مجَّل اهللا حياتنا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه وسلم خري هدي، وفعله صلى اهللا عليه وسلم خري فعل، حىت يف مزاحه ترك 

كيف كان هديه صلى اهللا عليه وسلم  : لنا أثره الطيب، نقتفيه ونقتدي به، وهنا يأيت السؤال

: عب أو يبتسم وميازح؟ فنقوليف املمازحة؟ هل كان يضاحك وميازح؟ هل كان يداعب ويال

لقد كان صلى اهللا عليه وسلم يريب بالضحكة، ويهذب باالبتسامة، ويُقّوم باملزحة، ويدعو 

.بالطرفة، فلضحكاته منافع، والبتساماته مقاصد، ومن ممازحته ِعرب، ولطَُرفه ِحَكم وعظات

  .قالةامل هإىل القيام بإعداد هذ ثانحاوهذا هو الشأن الذي أدى الب

  :المقدمة

تقوم وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم بسم اهللا وكفى والصالة والسالم على النيب املصطفى وعلى آله 

ببيان منهجيتها، فقد  ثانومع قلتها سيقوم الباح ،وبعد، هذه الورقة عبارة عن ورقات قليلة فيه اخلالئق أمجعني

كما أن تعريف املداعبة ما حيمله الـمحور يف عنوانه، تضمنت الورقة الـمحورين فقط، ويف كل حمور نقاط تبّني 

  :لتاىلكا ي، ويف األخري تأيت اخلامتة واملراجع وهقالةيصاحب مقدمة املوالتعايش السلمي واملزاح 

هم اخلارجون من طبع الثقالء واملتميزون من طبع : هو الدعابة ونقيض اجلد، واملزّاح من الناس: املزح

تلوين الكال م أو احلركات بالدعابة اليت تكسبه ظرفًا خيرجه عن صرامة الثقالء  فاملزاح هو. ١البغضاء

.٢وجفاف البغضاء

�Â¢�Ê§Âǂū¦�ÊǺÈǟ�¦ÅƾȈ:والتـََّعاُيُش السِّْلِميُّ يعين
ÊǠÈƥ�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧ�ÈÌśÈºƥ�ÊǶÉǿƢÈǨċºƬǳ¦�Ƣǿ®Ȃǈȇ�

ÇƨƠȈƥ�®ȂƳÂ

٣.العنف
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  : الـمحور األول

  :ي المداعبة والمزاح مع الكبار والصبيان والنساء حسب النقاط التاليةهديه صلى اهللا عليه وسلم ف

عن احلسن رضي اهللا عنه أتت عجوز إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسألته أن يدعو اهللا هلا باجلنة، )١(

7M"إنك لست عجوز يومّئذ"فبكت، فقال ٤".ال يدخل اجلنة عجوز"فقال  8qrs

tuwvxyL الواقعة،

إن امرأة يقال هلا أم أمين، جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : زيد بن أسلم رضي اهللا عنه قال عن)٢(

واهللا ما بعينه : ؟ أهو الذي يف عينه بياض؟ قالت"من هو" فقال هلا. إن زوجي يدعوك: فقالت

٥".ما من أحد إال وبعينه بياض" فقال. ال واهللا: قالت" بلى إن بعينه بياض"فقال . بياض

إين " عن انس بن مالك رضي اهللا عنه أن رجال استحمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال)٣(

يا رسول اهللا ما أصنع بولد الناقة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال" حاملك على ولد الناقة

٦".وهل تلد اإلبل إال النوق" 

يقال له أبو عمري، وكان رسول اهللا يأتيهم عن انس بن مالك رضي اهللا عنه كان أليب طلحة ابن )٤(

٧.والنغيز فرخ العصفور، كان يلعب به الغالم"يا أبا عمري، ما فعل النغري؟" ويقول

عن زيد بن أسلم رضي اهللا عنه عن خوات بن جبري األنصاري، أن خوات كان جالسا إىل نسوة من )٥(

يا أبا عبد اهللا ما لك " سلم فقال بين كعب بطريق مكة، فطلع عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

قال فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلاجته مث . فقال يفتلن ضفريا جلمل يل شرود" والنسوة؟

فسكت واستحييت منه وكنت بعد " يا أبا عبد اهللا، أما ترك ذلك اجلمل الّشراد بعد؟: "عاد فقال

"دينة فرآين يف املسجد يوما أصلي، فطّولت، فقالذلك أتفّرر منه كلما رأيته حياء منه، حىت قدمت امل

: فقلت" يا أبا عبد اهللا أما ترك ذلك اجلمل الشراد بعد؟: " فلما سّلمت قال".ال تطّول فإين أنتظرك

قال " اهللا أكرب اهللا أكرب اللهم اهد أبا عبد اهللا:" والذي بعثك باحلق ما شرد منذ أسلمت، فقال

٨.رواه الطرباين" اهللالراوي فحسن إسالمه وهداه 

عن نعيمان األنصاري رضي اهللا عنه كان رجال مّزحا، وكان ال يدخل املدينة رسل وال طرفة إال اشرتى )٦(

¾ȂǬȈǧ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�œǼǳ¦�ń¤�Ƣđ�Ȅƫ¢�Ľ�ƢȀǼǷ: يا رسول اهللا هذا قداشرتته لك، وأهديته، فإذا

يا رسول اهللا أعطه مثن : اهللا عليه وسلم وقالجاء صاحبها يتقضاه الثمن، جاء له إىل النيب صلى 

يا رسول اهللا إنه مل يكن عندي : فيقول" ¢�ƢǼǳ�ǽƾē�Ń:"متاعه، فيقول له الرسول صلى اهللا عليه وسلم

ذكره الزبري " فيضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه. "مثنه، وأحببت أن تأكل منه

٩.وابن عبد الرب
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رضي اهللا عنه أن األقرع بن حابس أبصر النيب صلى اهللا عليه وسلم  ابن حابس ذلك عن أيب هريرة )٧(

فقال رسول , إن يل عشرة من الولد ما قبلت واجدا منهم: من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

١٠"من ال يرحم اليرحم" اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عنهما يصاحله النيب صلى اهللا عليه وسلم حني دب خالف بينه وبني فاطمة رضي اهللا ( فهذا علي )٨(

جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت فاطمة فلم جيد عليا : باملزاح، حيكي لنا سهل بن سعد قال

وقت (كان بيين وبينه شيء فغاضبين، فخرج فلم يقل : أين ابن عمك؟ قالت: يف البيت، فقال

يا رسول : انظر أين هو؟ فجاء فقال: لم إلنسانعندي، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس) القيلولة

اهللا، هو يف املسجد راقد، فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن 

قم أبا تراب، قم أبا :شقه وأصابه تراب، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسحه عنه ويقول

١١رضي اهللا عنهفكان أبو تراب أحب األلفاظ إىل علي " تراب

وهذا أسيد بن حضري ميازحه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ُحيدِّث القوم ويضحكهم فيطعنه )٩(

مكىن من (أصربين: أوجعتين، فقال:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأصبعه يف خاصرته، فقال

اهللا عليه وسلم إن عليك قميصا وليس علي قميص، فرفع النيب صلى :اصطرب، قال: قال). القصاص

: قال). مابني اخلاصرة إىل الضلع األقصر من أضالع اجلنب(عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه

١٢".إمنا أردت هذا يا رسول اهللا

تلك مناذج وإشارات من سرية املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وصفاته ومشائله، ومن سنته القولية 

النساء شهادة على البعد األصيلي يف املنهاج النبوي، والذي والفعلية مع اهله، ومع صحابته من الرجال و 

جيهله أو يتجاهله الكثريون، وذلك عندما حيسبون اإلسالم خشونة وجتهما، وعندما يريدون من النموذج 

عن  –غافلني أو متغافلني - اإلسالمي ومن رجاالت علم الديين أن يكونوا مناذج للصرامة والتخويف، 

M9وذج القدوة واألسوةالصور القرآنية لنم 87 6 5 4 3 2 1 0 /. - , + * )

:L)بل وحىت مع األعداء،  أمر اهللا سبحانه وتعاىل صاحب اخللق العظيم يرفق )١٥٩: آل عمران ،

ألن هذا املنهاج هو السبيل لتأليف القلوب  -ناهيا عن عنف الصراع –التدافع مع هؤالء األعداء 

Miث التحوالت هلذه القلوبوإحدا h g f e dc b a ` _L)٩٦: املؤمنون(،M

Y X W V U T S R Q P O N M Lb a ` _^ ] \ [ Z

l k j i h g f e d cL )لقد كان صلى اهللا عليه وسلم منوذجا ) ٣٤: فصلت

لإلنسان الكامل، العابد املتبّتل، والفارس املقاتل، والرحيم الرفيق، والغاضب حلرمات اهللا وحدود اهللا، 

والباّش املداعب واملفاكه ألهله وأصحابه وصوال إىل مفاتيح القلوب، وفقه النفوس والعقول، لتحقيق 



ˑ�ѐʙɽ̨ �ʚ˓ Г͔˒ �˞�ʞ̀ ϲ˟ʀɱ�ӷ ʓ˥�˅ ɽʓʢɵ .سلغ ...

~ 4 ~

إذا استقامت  - ففي البشاشة والدعابة واملزاح. احلياة وفيما وراء هذه احلياة سعادة اإلنسان يف هذه

² ȂǨǼǳ¦�Ǧ ȈǳƘƫÂ�©ƢǰǴŭ¦�ƾȇƾšÂ�§ȂǴǬǳ¦�Ƥ ȇǀē�ȄǴǟ�ƪ ǻƢǟ¢Â - ١٣.رمحة يكتبها الرمحن يف حسنات الرمحاء

  : الـمحور الثاني

حه وهي هديه صلى اهللا عليه وسلم في آداب يجب على المسلم أن يراعيها في مداعبته ومزا

١٤ :حسب النقاط اآلتية

فاملسلم يبتعد عن الكذب يف املزاح، وقد حذَّر النيب صلى اهللا عليه وسلم من  :الصدق يف املزاح)١(

ال يؤمن العبد اإلميان كله حىت يرتك الكذب يف : (املزاح، فقال: الكذب فقال صلى اهللا عليه وسلم

  .)املزاحة واملراء

املسلم أن يدرك أمهية الوقت فال يقضي وقًتا طويال يف املزاح  كما جيب على: اإلعتدال يف املزاح)٢(

  .واللعب يرتتب عليه تقصري يف الواجبات واحلقوق

جيب على املسلم أن يبتعد يف مزاحه وهلوه عن السخرية واالستهزاء باآلخرين، أو  :البعد عن السخرية)٣(

ƨȇǂƼǈǳ¦Â�Ǯ ƸǔǴǳ�Ȃǟƾƫ�̈°Ȃǐƥ�ǶđȂȈǟ�ǒ Ǡƥ�°ƢȀǛ¤�Â¢��ǶǿŚǬŢ . تعاىلقال:M½ ¼ » º

Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

ä ã â á à ß Þ ÝÜ Û Ú ÙL  ١١:آية(احلجرات(  

امللل مثل مؤانسة األصحاب والتودد إليهم، والتخفيف عن النفس وإبعاد السأم و  :النية الطيبة يف املزاح)٤(

  .عنها

:هناك أوقات وأماكن ال جيوز فيها الضحك واملزاح واللهو، مثل:إختيار الوقت واملكان املناسبْني )٥(

ويف  وعند زيارة املقابر، وعند ذكر املوت، وعند قراءة القرآن، وعند لقاء األعداء،أوقات الصالة،

  .أماكن العلم

النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املزاح يف هذه األشياء �ȄĔ�ƾǬǧ :عدم املزاح يف الزواج والطالق واملراجعة)٦(

قال صلى  .الثالثة وبنيَّ أن املزاح واجلد فيها جد، فلو مزح إنسان وطلق زوجته أصبح الطالق واقًعا

أي أن يراجع الرجل امرأته (النكاح والطالق والرجعة : ثالث جدهن جد وَهْزُهلُن جد: (اهللا عليه وسلم

١٥).بعد أن يطلقها

املسلم ال يُرعب أخاه، وال حيمل عليه السالح، حىت ولو كان ميزح معه، فرمبا  :عدم املزاح بالسالح)٧(

من : (يوسوس له الشيطان، وجيعله يقدم على إيذاء أخيه املسلم، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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،ستخدًما يدهوكذلك املسلم ال يتطاول على أخيه، فيمزح معه م١٦).محل علينا السالح فليس منا

.ألن ذلك يقلل االحرتام بينهما، ورمبا يؤدي إىل العداوة

املسلم حيرتم دينه، ويقدس شعائره، لذلك فهو يبتعد عن الدعابة اليت  : عدم املزاح يف أمور الدين)٨(

.ومالئكته وأنبيائه، وشعائر اإلسالم كلها - عز وجل- ميكن أن يكون فيها استهزاء باهللا 

  :الخاتمة

  :إىل النتائج التالية ثان، فقد توصل الباحةالقصري  قالةامل هيف هذ ذكره أو عرضه مما سبق

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هو القدوة احلسنة والسراج املنري للمسلمني يف املداعبة واملمازحة ويف كل )١(

.جانب من جوانب احلياة

كان من هديه صلى اهللا عليه وسلم أنه يريب بالضحكة، ويهذب باالبتسامة، ويُقّوم باملزحة، ويدعو )٢(

. بالطرفة

لضحكاته صلى اهللا عليه وسلم منافع، والبتساماته مقاصد، ومن ممازحته ِعرب، ولطَُرفه ِحَكم )٣(

.وعظات

األعداء، ألن اهللا سبحانه  كان من هديه صلى اهللا عليه وسلم الرفق التدافع يف املمازحة حىت مع)٤(

.وتعاىل أمره بذلك

ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أحاديثه الشريفة ىآلداب اليت جيب على املسلم أن يراعيها يف )٥(

  .مداعبته وممازحته

:التوصيات واالقتراحات

  :يوصي ويقرتح الباحثان مبا يلي

لسراج املنري للمسلمني يف املداعبة واملمازحة القدوة احلسنة واالتأسي بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف )١(

  .ويف كل جانب من جوانب احلياة

  .يف آداب جيب على املسلم أن يراعيها يف مداعبته ومزاحهعليه الصالة والسالم ديه đ االهتداء)٢(

  .دراسة التاريخ والسرية النبوية لالتعاظ والعرب)٣(

  .األمورأن يكون الداعي واملتعلم متواضعا يف كثري من )٤(

  .البعد عن اإلعفزاز واإلغالظ يف التعامل فيما بني الناس)٥(

  .  اإلنسان حيرتم دينه وشعائره حىت ال يقع يف احملظورات)٦(
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:المراجع

القرآن الكرمي مصحف املدينة.  

حيي بن عبد اهللا الكرمي، أستاذ احلديث وعلومه املساعد ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية . د

��ƢđƘƥ�śǸǴǠŭ¦د، (، و)د، ط(، أثر معاملة الرسول صلى اهللا عليه وسلم في نشر الدين اإلسالمي

  ). ت

- ،سنة الوالدة به، أخالق النبي وآدااألصبهاين، عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان األصبهاين

ه، حتقيق صاحل بن حممد الونيان، دار املسلم للنشر والتوزيع، تاريخ النشر ٣٦٩سنة الوفاة / ه٢٧٤

١٩٩٨.  

-أهمية دراسة السيرة النبوية والعناية بها في حياة حممد بن حممد العواجي، .العواجي، د

).د، ت(، و)د، ط(المسلمين،

دار عامل الكتب للطباعة والنشر المغنيد حممد بن قدامة، ابن قدامة، أيب حممد عبد اهللا بن أمح ،

.م١٩٩٩ -  ھ١٤١٩والتوزيع، الطبعة الرابعة، السنة 

،دار طيبة للنشر  تفسير القرآن العظيم،ابن كثري، إمساعيل بن عمر بن كثري القريشي الدمشقي

.م، حتقيق سامي بن حممد السالمة١٩٩٧ - هـ ١٤١٨:والتوزيع، الطبعة األوىل، السنة

شركة القدس للنشر والتوزيع، الطبعة شرح حدود ابن عرفة،أغد سلوا كنوا،  احلاج أبو بكر ثاين أمحد،

  .م٢٠٩/ هـ١٤٣٠األوىل،  السنة 

 ،مؤسسة ريم الرحمن في تفسير كالم المنانتيسير الكالسعدي، عبد الرمحن بن ناصر السعدي ،

.١٣٩: م ص٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، السنة 

 ،دار  جامع البيان عن تأويل آي القرآن تفسير الطبري،الطربي، أيب جعفر حممد بن جرير الطربي

.م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١لبنان، الطبعة األوىل،  –إحياء الرتاث العريب بريوت 

 ،دار املعرفة للطباعة  بدائع الصنائع في الترتيب الشرائع،الكاساين، أيب بكر بن مسعود الكاساين

  .٢١٤: ، ص٢: م، ج٢٠٠٠- ه١٤٢٠: لبنان، الطبعة األوىل، السنة- والنشر والتوزيع بريوت

 مطبعة دار املعارف، القاهرةلسان العرب) م١٩٦١(إبن منظور ،.

 ،دار الكتب، بريوتقاموس المنجد) م١٩٨٦(اللويس معلوف ،.
www.almawdoo3.com

 م٢٠٠٨، السنة الرابعة، ١٣جملة حراء، العدد.

°¦ƾǏȍ¦��ƨǴǷƢǌǳ¦�ƨƦƬǰŭ¦��Ǯ Ƹǔȇ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�œǼǳ¦��ǲǓƢǧ�ƪ ƴđ الثالث.
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  :الـهوامش

  .٣٥٩:، ص٤لسان العرب، مطبعة دار المعارف، القاهرة، ج) م١٩٦١(إبن منظور  -  )١(

  .٤٩٥- ٤٨٩:قاموس المنجد، دار الكتب، بیروت، ص) م١٩٨٦(اللویس معلوف،  -  )٢(

)3(- www.almawdoo3.co

،باب حكم الشبكة اإلسالمیة:مصدر الكتاب، شرح سنن أبي داودفي  ، عبدالمحسن العباد .د.أخرجه أ-  )٤(

.٢:،ص١التسمیة بعد المطلب، ج،

.٥٧م ص٢٠٠٨، السنة الرابعة، ١٣مجلة حراء، العدد  )٥(

.٥٠٠٠:، برقم٤٥٧:ص، ٤أخرجه أبوداود، كتاب أألدب، باب ماجاء في المزاح، ج-  )٦(

، و أبوداود، كتاب ٥٧٧٨:، برقم٢٢٧٠:، ص٥أخرجه البخاري، كتاب أألدب، باب االنبساط إلى الناس، ج-  )٧(

.٦٦٠:، برقم٧١١:، ص٢أالدب، باب ما جاء في الرجل یتكنى، ج

.المرجع السابق -  )٨(

.المرجع نفسه )٩(

، ومسلم، ٥٦٥١: ، برقم٢٢٣٥، ص٥، جوتقبیله ومعانقتهرحمة الولد أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب -  )١٠(

، ٧٧:، ص٧الصبیان والعیال وتواضعه وفضل ذلك، جصلى اهللا علیه وسلمكتاب الفضائل، باب  رحمته 

.٦١٧٠:برقم

أخرجه البخاري، كتاب كیف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، باب القائلة في المسجد، - )١١(

.٤٤١: ، برقم٩٦: ، ص١ج

.٥٢٢٦:، برقم٥٢٥:، ص٤أخرجه أبوداود، كتاب األدب، باب في قبلة الجسد، ج-  )١٢(

.المرجع السابق )١٣(

.بهجت فاضل، النبي صلى اهللا علیه وسلم یضحك، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث -  )١٤(

.٩:، برقم٦٦٦: ، ص١: أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الطالق، باب في الطالق على الهزل، ج -  )١٥(

، ٦أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى اهللا علیه وسلم من حمل علینا السالح فلیس منا، ج- )١٦(

.٦٦٥٩: ، برقم٢٥٩١:ص
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abudalhatuk@gmail.com

  :البحث صخلم

خالفة سوكوتو يف الدعوة إىل التوحيد،  أئمة الدعوة يف جهودحقيقة هذه الدراسة تناولت 

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وحماربة الوثنية والشركيات والبدع املنتشرة يف جمتمع بالد 

قد توصل البحث ، و استخدم الباحث املنهج الوصفي يف معاجلة هذا املوضوعاهلوسا، حيث 

وجود أكرب دولة إسالمية يف غرب إفريقيا جنوب الصحراء، واليت :أوًال  :النتائجهذه إىل أبرز 

اع املرتدية ضيف بالد اهلوسا وسط األو  –يرمحه اهللا–الشيخ عثمان بن حممد بن فودي  هاسسأ

سوكوتو من أنواع الكفر  خالفةقبل قيام  –بالد اهلوسا–ُوِجَد يف هذه البالد حيث فيها، 

¢Â��ƨǠȈǜǧ�¦Å°ȂǷ¢�ÀƢȈǐǠǳ¦Â�¼ȂǈǨǳ¦Â�®Ƣǰȇ�ȏ�ŕƷ��ƢēȌǷÂ�®ȐƦǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǬƦÉǗ��ƨǠȈǼǋ�Åȏ¦ȂƷ

يوجد يف غالبهم من يعرف التوحيد، وحيسن الوضوء والصالة والزكاة والصيام، وسائر 

األئمة يف خالفة  ءعطاإ: ثانًيا .الكفرةاألمراء ومن فيها من املسلمني حتت قهر ، العبادات

ēȂǟ®�Ŀ���ǶȀǈȇ°ƾƫÂ��ǶȀǜǟÂ�ǆ العناية اخلاصة و لقضية التوحيدسوكوت ǳƢů�ĿÂ�Ƕ بذلوا كما

؛ كتعليم وعملًياالوثنية والشركيات علمًيا ةاربوحمللناس،  تهقصارى جهدهم يف بيان حقيق

الكتب  ألفواالناس ما جيب عليهم معرفته من أمور التوحيد وإخالص العبادة هللا تعاىل، و 

�ǂǌǻÂ�ǞǸƬĐ¦�©ƢǤǴƥ ا ستطاها حىت و�Ȃǐū¦�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�̧�Â��ƢȀǼǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦Â�ƢȀȈǴǟ�¾فتحوا 

الرسائل الدعوية والتذكري إىل أمراء املناطق  وارسلأاحللقات العلمية يف املدن والبوادي، و 

��̈°ÂƢĐ¦�¾Âƾǳ¦Âويف النهاية . وحىت أصبحت كلمة التوحيد هي العليا يف بالد اهلوسا كلها

�ƢĔȋ ؛سوكوتو العلمية والعمليةأئمة الدعوة يف خالفة  بآثار العنايةأوصى الباحث بضرورة 

وأئمتها دولة الودراسة املسائل والقضايا املتعلقة بحباجة إىل التخطيط اجليد املرامي إىل إخراجه 

سياسًيا، واقتصاديا، وتارخيًيا، وغري ذلك من و دينًيا، دعوية، و : من كل اجلوانب العلمية وعلمائها

ورجال  عاة والعلماء والقضاة وطالب العلمحىت يستفيد منه الد، الفنون العلمية األخرى

  .السياسة يف دول غرب إفريقيا

.جهود، أئمة، سوكوتو، دعوة:الكلمات المفتاحية
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  :المقدمة

احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 

وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه  صلوات ريب، له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله

  :وبعد. بإحسان إىل يوم الدين

أعظم ما ومن هي مهمة األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، إن الدعوة إىل عقيدة التوحيد واإلميان 

�ÀȂƸƬƬǨȇ�ǶĔ¢�ǲǇǂǳ¦�ǲǯ�Ǻǟ�ǄȇǄǠǳ¦�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�Ǯ،- صلى اهللا عليه وسلم  -الرسولجاء به  ǳ̄�ƅ¦�ǂǯ̄ �ƾǫÂ

ǶŮȂǬƥ�ǶȀǷȂǬǳ�ǶēȂǟ®:MB A @ ? > = < ;L ]٥٩:األعراف.[  

كثري من اجلادين الذين وقفوا معها موقف   إفريقيا جنوب الصحراءيف  إىل التوحيدقد توّفر للدعوة ل

Śưǰǳ¦�ƢŮ�¦ȂǷƾǬǧ��̈ŚǐƥÂ�ȆǟÂ�ȄǴǟ�Ǧ Ȉǈǳ¦Â�ƨǸǴǰǳƢƥ�ƾǿƢĐ¦�®ǂƴƬŭ¦�°±¦ƚŭ¦ من جهادهم وفكرهم مما صار 

الشيخ : ، وعلى رأسهم األئمة الثالثةتارخيًا مضيًئا وتراثًا ذاخرًا أصيًال حلضارة إفريقيا حتت راية اإلسالم هلا

عثمان بن فودي، والشيخ عبد اهللا بن حممد بن فودي، والشيخ حممد بللو بن الشيخ  :فةخالاملؤسس لل

دولة إسالمية كبرية يف املناطق اليت تسمى اليوم جبمهورية نيجرييا  مبعد متكني اهللا هل واأسس حيثعثمان، 

، )، ومملكة أويو اليورباويةبرنو–، وجزًءا كبريًا من مملكة كامن، ومملكة نويفمجيع إمارات اهلوسا: (الفيدرالية وهي

نشر يف مجيعهم ا و اشرتكو ، على قواعد اإلسالم، التاسع عشر امليالدي/يف القرن الثالث عشر اهلجري

،وحماربة الوثنية والبدع املنتشرة يف جمتمعهموترسيخ العقيدة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ، اإلسالم

  .غرب إفريقياثقافة اللغة العربية يف  واونشر  الكتب والرسائل الدعوية والعلمية،وا كثريًا منوألف

هود أئمتها يف نشر عقيدة التوحيد بني رعاياها؛ أحببت أن وهلذه األمهية البالغة خلالفة سوكوتو وج

دراسة عن جهود الدعاة فيها يف الدعوة إىل التوحيد وتقرير عقيدته الصحيحة : يكون موضوع هذا البحث

، راجًيا من اهللا "في الدعوة إلى التوحيد جهود أئمة الدعوة في خالفة سوكوتو":بني الناس، وأمسيته

.ينفع به اإلسالم واملسلمني، إنه ويل ذلك والقادر عليهالعلي القدير أن 

  :مفهوم التوحيد وأهمية الدعوة إليه :التمهيد

:واصطالًحاتعريف التوحيد لغةً :أوًال 

مصدر وّحد يوحِّد توحيًدا، إذا أفرده وجعله واحًدا، وهذا ال يتحقق إال بنفي احلكم عما : التوحيد يف اللغة

من ذلك . أصل واحد يدل على االنفراد: الواو واحلاء والدال: قال ابن فارس ،سوى املوحد وإثباته له

.)١(الوحدة
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الذي ال يصّح عليه الّتجّزي وال التكثّر، ولصعوبة هذه الوحدة قال : وإذا وصف اهللا تعاىل بالواحد فمعناه

}M:تعاىل z y x w v u t s rL]تدور ) وحد: (كلمةف. )٢(]٤٥:الزمر

فمعنا توحيد  ،إًذا،حول انفراد الشيء بذاته أو بصفاته أو بأفعاله، وعدم وجود نظري له فيما هو واحد فيه

.أنه إله واحد ال شريك له، ونفي املثل والنظري عنه، والتوجه إليه وحده بالعبادةبعتقاد اإلاهللا هو 

به، ومبا أمر أن يفرد به، فنفرده يف  إفراد اهللا تعاىل مبا تفرد: وأما التوحيد يف االصطالح الشرعي فهو

ملكه وأفعاله فال رب سواه وال شريك له، ونفرده يف ألوهيته فال يستحق العبادة إال هو، ونفرده يف أمسئه 

.)٣(وصفاته فال مثيل له يف كماله وال نظري له

من أنه ال رب التوحيد هو عبادة اهللا وحده ال شريك له مع ما يتضمنه : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

هو إفراد املعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق به ذاتًا : وقال البيجوري. )٤(لشيء من املمكنات سواه

وصفاتًا وأفعاًال، فال تقبل ذاته االنقسام بوجه، وال تشبه صفاته الصفات وال تنفك عن الذات، وال يدخل أفعاله 

.)٥(االشرتاك، فهو اخلالق دون من سواه

  :أقسام التوحيد: ثانًيا

إن أهل السنة واجلماعة يقسمون التوحيد ثالثة أقسام، ومنهم من جيعل التوحيد قسمني ومها طريقتان 

توحيد الربوبية، توحيد العبادة، وتوحيد األمساء : إن التوحيد ثالثة: متفقتان ال منافاة بينهما، فمنهم من يقول

توحيد يف املعرفة : ي دعت إليه رسل اهللا ونزلت به كتبه نوعانالتوحيد الذ: قال شيخ اإلسالم، والصفات

وهو توحيد األلوهية : وتوحيد يف الطلب والقصد. وهو توحيد الربوبية واألمساء والصفات: واإلثبات

  .والعبادة

حياء وأما توحيده بالربوبيَّة يعين اإلقراُر بأنَّه واحد يف أفعاله، ال شريك له فيها، كاخلَلق والرَّزق واإل

.واإلماتة، وتدبري األمور والتصّرف يف الكون، وغري ذلك ِممَّا يتعلَّق بربوبيَّته

وتوحيد األلوهيَّة توحيده بأفعال العبادة، كالدعاء واخلوف والرَّجاء والتوكُّل واالستعانة واالستعاذة 

Ƣđ�ǽ®¦ǂǧ¤�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�̈®ƢƦǠǳ¦�̧ ¦Ȃǻ¢�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ��°ǀċǼǳ¦Â�ƶƥċǀǳ¦Â�ƨƯƢǤƬǇȏ¦Â��ȂǳÂ��ǽŚǤǳ� Ȇǋ�ƢȀǼǷ�» ǂǐÉȇ�Ȑǧ��

Ƣŷ¦ȂǇ�ǺċǸǟ�ÅȐǔǧ��ÅȐÈǇǂǷ�ƢčȈƦǻ�Â¢�ƢÅƥċǂǬǷ�ƢÅǰÈǴǷ�ÀƢǯ.

وأمَّا توحيد األمساء والصفات، فهو إثبات كلِّ ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى اهللا عليه وسلم من 

ن حتريف أو تأويل أو األمساء والصفات على وجه يليق بكماله وجالله، دون تكييف أو متثيل، ودو 

M7:تعطيل، وتنزيهه عن كلِّ ما ال يليق به، كما قال اهللا عزَّ وجلَّ  6 5 43 2 1L

M7:، فجمع يف هذه اآلية بني اإلثبات والتنزيه، فاإلثبات يف قوله]١١:الشورى[ 6 5L والتنزيه
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M3:يف قوله 2 1L  كاألبصار، وهكذا يُقال يف  فله سبحانه وتعاىل مسع ال كاألمساع، وبصر ال

.كلِّ ما ثبت هللا من األمساء والصفات

وهذا التقسيم ألنواع التوحيد ُعرف باالستقراء من نصوص الكتاب والسُّنَّة، ويتَّضح ذلك بأوَّل سورة 

ƨƯȐưǳ¦�ƾȈƷȂƬǳ¦�̧¦Ȃǻ¢�ȄǴǟ�ÆƨǴǸƬǌǷ�ƢǸȀǼǷ�čȐǯ�ċÀƜǧ��̈°ȂǇ�ǂƻ¡Â��À¡ǂǬǳ¦�Ŀ.

(M:اآليَة األوىل فيها، وهيفأمَّا سورة الفاحتة، فإنَّ  ( ' &L ]مشتملٌة ]١:الفاحتة ،

'Mعلى هذه األنواع؛ فإنَّ  &L فيها توحيد األلوهية؛ ألنَّ إضافَة احلمد إليه من العباد عبادٌة، ويف

(M:قوله (L ُّإثبات توحيد الربوبيَّة، وهو كون اهللا عزَّ وجلَّ ربَّ العاملني، والعاَلمون هم كل

سوى اهللا؛ فإنَّه ليس يف الوجود إالَّ خالٌق وخملوق، واهللا اخلالُق، وكلُّ َمن سواه خملوق، ومن أمساء َمن

.اهللا الرب، وقبله لفظ اجلاللة يف هذه اآلية

,M:وقوله +L ]مشتمٌل على توحيد األمساء والصفات، والرمحن والرحيم امسان من ]٢:الفاحتة ،

على صفة من صفات اهللا، وهي الرَّمحة، وأمساُء اهللا كلُّها مشتقٌَّة، وليس فيها اسم أمساء اهللا تعاىل، يُدالَّن 

.)٦(جامد، وكلُّ اسم من األمساء يدلُّ على صفة من صفاته

  :ال يتم إال بأربعة أمور وهيتعاىل إذن؛ فاإلميان باهللا 

  .اإلميان بوجوده تعاىل)١(

.اإلميان بربوبيته، وعموم ملكه، وقوة سلطانه)٢(

.ميان بألوهيته، وأنه وحده املستحق للعبادة، وأن ما سواه عبادته باطلةاإل)٣(

  .اإلميان بأمساء اهللا وصفاته)٤(

  :ة خالفة سوكوتو اإلسالميةقامإل يبالد الهوسا قبالتوحيد في حال : األول الـمبحث

الكفرة، قد كان بلد السودان بلًدا غلب على أكثر أهلها الكفر، ومن فيها من املسلمني حتت قهر 

قال ، اختذوهم أمراء، والناس يعملون بعمل أمريهم غالًبا، وقد غلب عليهم ظلمات اجلهل واهلوى والكفر

يعين من املخلطني أعمال الكفر بأعمال اإلسالم  –وأما ما وقع يف بالد السودان : "الشيخ جربيل بن عمر

ريف وال تغيري، وال اختاذ سنة، بل هو  فليس ببدعة وال حت –الذين هم غالب ملوك هذه البالد وجنودهم 

¾Ƣǫ�Ľ��ǞǸǈǳ�ǲǬǻ�ȂǳÂ��ǖǫ�ǽȂǯǂƫ�ǶĔ¢�ƾƷ¢�Ǻǟ�ǲǬǼȇ�Ń�̄¤��ǾȈǴǟ��¦ȂǬƥ�Äǀǳ¦�ǶǿǂǨǯ:�ȄǴǟ�¦ȂǴƻ®¢�Ƣŭ�ǶĔ¢�ȏ¤

�ǶĔ¤�ËȐǯ��ÀȂǸǴǈǷ�ǶĔ¢�ǶǴǠǳ¦�ǲȈǴǫÂ�ǶȀǼǷ�ǲǿƢŪ¦�ǺǛ�ƅ¦�ȏ¤�Ǿǳ¤�Ȑƥ�ǚǨǴƬǳ¦Â��¿ƢȈǐǳ¦Â�̈Ȑǐǳ¦�°¦Ȃǻ¢�ǶȀǸǴǛ

.)٧("ليسوا مبسلمني



ɽϵʁ́�˧ ɽ̟ʊ�̞ɽ˓ ϵˏʢ�ʝ˟ ʇ́ʚˎɻ

~ 12 ~

وقد ذكر الشيخ حممد بللو أصناف الساكنني لبالد السودان من حيث عقائدهم قبل قيام الدولة 

قبل قيام دولة سوكوتو من أنواع الكفر والفسوق  –بالد اهلوسا  –ُوِجَد يف هذه البالد : السوكوتية فقال

�ŕƷ��ƢēȌǷÂ�®ȐƦǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǬƦÉǗ��ƨǠȈǼǋ�Åȏ¦ȂƷ¢Â��ƨǠȈǜǧ�¦Å°ȂǷ¢�ÀƢȈǐǠǳ¦Â ال يكاد يوجد يف غالبهم من

.يعرف التوحيد، وحيسن الوضوء والصالة والزكاة والصيام، وسائر العبادات

فمنهم كفار يعبدون األحجار واِجلن، ويصرحون على أنفسهم بالكفر، ال يصلون وال يصومون وال 

ة السودانيني، الذين غالب عام ءيزكون، ويسبون اهللا ويقولون يف حقه ما ال يليق يف جنابه األعلى، وهؤال

  .الوثنيون: أي) ماغزاوا(يقال هلم 

ومنهم قوم يقرون بالتوحيد، ويصلون ويصومون ويزكون من غري استكمال الشروط، بل يأتون يف ذلك  

��Ƕǿ®¦ƾƳ¢Â�ǶȀƟƢƥ¡�ǺǷ�ǽȂƯ°Â�Äǀǳ¦�ǂǨǰǳ¦�¾ƢǸǟƘƥ�¾ƢǸǟȋ¦�ǽǀǿ�ÀȂǘǴź�ǶĔ¢�ǞǷ��ƨǷȐǠǳ¦Â�ǶǇǂǳƢƥ�ǾǴǯ

وغالب ملوك هذه البالد  ،ردية، وبدع شيطانيةهم مقيمون على عوائدٍ وبعضهم من ِقبل نفسه كما 

  .وجنودهم وأطباؤهم وعلماؤهم من هذا القبيل

�®ǂȇ�Ń�ƢĔƘǯ�ŕƷ��©ƢƷƢƦŭ¦�Ãǂů�ƢȀȈǧ�Ǻȇ°ƢƳ��Ƣđ�śǈǻƘƬǷ��ƨȈǴǿƢŪ¦�ȆǏƢǠŭ¦�Ŀ�ÀȂǰǸȀǼǷ�ǶȀǼǷÂ

śȈǻȏȂǨǳ¦�ǂưǯ¢� ȏƚǿÂ��ƢȀȈǴǟ�¦ȂǷƢǫ¢�̈Śưǯ�¾Ƣǐƻ�ȆǿÂ��ȆĔ�ƢȀȈǧ وبعض مسلمي السودانيني إذ قد مّر ،

.أن غالبهم كفار باألصالة، وبعضهم بالتخليط

ومنهم قوم مؤمنون عارفون بالتوحيد كما ينبغي، حمسنون للوضوء والغسل والصالة والزكاة والصيام، 

)٨(.عاملني بذلك كما ينبغي، وهؤالء النادر القليل

¦�Ŀ�¾ȂƴƬǧ��ƨȈƷȐǏȍ¦�ǾƫȂǟƾƥ�Ä®Ȃǧ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�®ƾĐ فبينما الناس كذلك يف هذه األحوال قام الشيخ

هذه البالد يدعو الناس إىل توحيد اهللا تعاىل وإخالص العبادة له دون غريه، ويهدم العوائد الردية، وخيمد 

-البدع الشيطانية، وحييي السنة احملمدية، ويعّلم الناس فروض األعيان، ويرشدهم إىل جتريد متابعة النيب 

بعد متكني اهللا له دولة كبرية يف هذه املنطقة اليت مشلت مجيع  ، حىت أسس رمحه اهللا-ليه وسلمصلى اهللا ع

، ومملكة أويو اليورباوية، على قواعد برنو–، وجزًءا كبريًا من مملكة كامن، ومملكة نويفواليات اهلوسا

  .اإلسالم

وملا كان التوحيد هو أساس الدين، فقد أعطاه العلماء والدعاة يف هذه الدولة السوكوتية األولوية يف 

ƥ� ȆǴǷ�ǶȀǠǸƬů�À¢Â�ƨǏƢƻ��ǶȀǈȇ°ƾƫÂ��ǶȀǜǟÂ�ǆ ǳƢů�ĿÂ�ǶēȂǟ®�ƅƢƥ�½ǂǌǳ¦�ń¤�Ƕđ�Ì©È®ÌÂÈ¢�Ŗǳ¦�̧ƾƦǳƢ

َعزَّ وجلَّ، كما أن أغلبهم كانوا من اجلهَّال الذين ال يعرفون التعاليم اإلسالمية الصحيحة؛ لذلك بدأوا 

)٩(.بتعليمهم التوحيد أوًال، وترسيخ عقيدته بني الناس
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  :التوحيدمنهج أئمة الدعوة في خالفة سوكوتو في الدعوة إلى : نيالثا الـمبحث

  :في بيان حقيقة التوحيدمنهجهم : أوًال 

قد بذلوا قصارى جهدهم يف بيان حقيقة التوحيد للناس،  أئمة الدعوة يف خالفة سوكوتوإن 

وأنه أول واجب على املكلف معرفته قبل كل شيء؛ ألن عليه يتوقف قبول بقية األعمال، وأنه 

#M:قال اهللا تعاىل، - لسالم عليهم الصالة وا –الغاية العظمى من إرسال الرسل  " !

/ . - , + * ) ( ' & % $L ]وذلك كله يف جمالسهم ]٢٥:األنبياء ،

�ǶȀǴƟƢǇ°Â�ǶȀǨǳ¦Ȃƫ�ƢȇƢǼƯ�ĿÂ��ǶŮ�̈°ÂƢĐ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�ń¤�ƨȇȂǟƾǳ¦�ǶēȏȂƳ� ƢǼƯ¢�ĿÂ��ƨȈǜǟȂǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦

.يف الدولةالدعوية إىل امللوك والعلماء وأصحاب النفوذ 

ذكر الشيخ حممد بللو منهج والده يف الدعوة إىل التوحيد، وهو نفس املنهج الذي سلكه العلماء 

يعين الشيخ  –والدعاة الذين جاؤوا بعده يف هذه الدولة يف بيان حقيقة التوحيد، حيث يقول رمحه اهللا 

الوجود، قدمي ال أول له، باق العامل حادث وصانعه اهللا تعاىل واجب  –عثمان بن فودي، مؤسس الدولة 

ال آخر هللا تعاىل، خمالف للحوادث، ما هو جبرم وال صفة للجرم، وال جهة له وال مكان، بل هو كما كان 

يف األزل قبل العامل، غين عن احملل واملخصص، واحد يف ذاته ويف صفاته ويف أفعاله، قادر بقدرة، مريد 

بصر، متكلم بكالم، خمتار يف فعله وملكه، والكمال ببصري  بإرادة، عامل بعلم، حي حبياة، مسيع بسمع،

.)١٠(اإلهلي كله واجب له، والنقص الذي هو ضد هذا الكمال اإلهلي مستحيل عليه

صادقون أمناء، يبلغون ما أمروا بإبالغه  -صلى اهللا عليه وسلم- ورسله كلهم من آدم إىل حممد 

للخلق، والكمال البشري كله واجب هلم، والنقص البشري كله مستحيل عليهم، وجيوز يف حقهم األكل 

.والشرب، والنكاح والبيع والشراء، واملرض الذي ال يؤدي إىل نقص

رانيون، ليسوا بذكور وال واملالئكة كلهم معصومون، ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، نو 

.إناث، وال يأكلون وال يشربون

والكتب املنزلة كلها حق وصدق، واملوت باألجل حق، وسؤال منكر ونكري للمقبور وغريه حق، 

وعذاب القرب حق،  ومجع الناس يف ذلك حق، واحلساب حق، والصراط حق، والكوثر حق، والنار ودوام 

ام اجلنة مع أهلها حق، ورؤية املؤمنون له تعاىل يف اآلخرة حق، وأن النار مع أهلها حق، واجلنة حق، ودو 

الصالة والزكاة والصيام واحلج كلها واجب، وأن النكاح والبيع مباح، وكل ما جاءت به الرسل حق 

.)١١(وصدق

ودليل حدوث العامل يف : أورد ابن فودي مجلة من األدلة العقلية والنقلية يف تقرير هذه الصفات فقال

ودليل وجوده يف . عقل مالزمة للصفات احلادث من حركة أو سكون وغريمها، ومالزم احلادث حادثال
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قدرته على : دمه يف العقلودليل قِ . العقل اخراجه املخلوقات من العدم إىل الوجود؛ ألن املعدوم ال يفعل

دمه ؛ ألن كل ما ثبت قِ دمهثبوت قِ : ودليل بقائه يف العقل. إجياد املخلوقات؛ ألن احلادث عاجز ال خيلق

قدرته على إجيادها؛ ألن من ماثلها ال يقدر أن : ودليل خمالفته للمخلوقات يف العقل. استحال عدمه

وجوب اتصافه بالقدرة واإلرادة والعلم واحلياة؛ ألن الصفة : ه تعاىل بالذات يف العقلئودليل غنا. يوجدها

Ƣđ�Ǧ ǐƬƫ�ȏ .ملخلوقات؛ ألنه لو كان معه ثاين لوقع التمانع بينهماإجياد ا: ودليل وحدانيته يف العقل .

: ودليل مسعه وبصره وكالمه يف العقل. وجوب اتصافه بالقدرة واإلرادة والعلم: ودليل حياته يف العقل

¾ƢŰ�ǾȈǴǟ�ǎ ǬǼǳ¦Â��ǎ ƟƢǬǻ�ȆǿÂ��Ƣǿ®¦ƾǓƘƥ�Ǧ ǐƫ¦�Ƣđ�Ǧ ǐƬȇ�Ń�Ȃǳ�Ǿǻȋ��¾ƢǸǰǳƢƥ�ǾǧƢǐƫ¦�§ȂƳÂ.

Mb: واعلم أنه تعاىل أثبت اإلميان على اإلمجال بقوله تعاىل: ركانهقال فيما يتعلق باإلميان وأ a

cL ]وبقوله ،]٧:احلديد:M© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } |

° ¯ ® ¬« ªL ]وبقوله]١٥:احلجرات ،:M< ; : 9 8 7 6 5 4 3

K J I H G F E D C B A @ ? > =P O N M L

QL ]بقوله –اإلميان : أي–، وفصل أركانه ]١٢٦:البقرة:M0 / . - , + *

3 2 1L ]وأثبت أن كل مسلم ال يكفر، وال يساء الظن به ما مل يظهر  )١٧٧:البقرة ،

¥M:كفره بالقول أو بالفعل بقوله ¤ £ ¢ ¡ • ~ }L ]٩٤:البقرة.[  

وأثبت حدوث العامل :  بيان األدلة النقلية يف ثبوت صفات اهللا تعاىل، فقال مث بعد ذلك انتقل إىل

ME: بقوله D C B A @ ? > =L ]وأثبت كونه واجب الوجود بقوله]٢٧:الروم ،:

M- , + * ) ( ' & % $ # " !L ]وأثبت كونه قدميًا بقوله]٦٢:احلج ،:MÇ ÆL

;M:، وأثبت كونه باقًيا بقوله]٣:احلديد[ : 9 8 7 6L ]وأثبت كونه خمالًفا ]٥٨:الفرقان ،

M7:خللقه بقوله 6 5 43 2 1L ]وأثبت كونه واحًدا بقوله]١١:الشورى ،:M" !

$ #L ]١:اإلخالص.[  

��Ƣē¦ȂƦǻÂ�ƢēƢȈŮ¤��Ǻȇƾǳ¦�¾ȂǏ¢�ǽǀȀǧ:بعد سرد هذه األدلة العقلية والنقلية مًعا –رمحه اهللا  - مث قال 

�ƢǸǯ�ƢǿƾǬƬǠȇ�À¢�Ǧ ǴǰǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�Ƥ ŸÂ��ǶȈǜǠǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ǾǈǨǼǳ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ƢȀƬƦƯ¢�ƾǫ��ƢēƢȈǠũÂ

)١٢(.جاءت

قد بذلوا قصارى جهدهم يف  - هامنذ عهد املؤسس وحىت سقوط-سوكوتو  خالفةفالدعاة والعلماء يف 

��Ǿǳ�Ǯبيان حقيقة التوحيد للناس وتفصيله أمي ȇǂǋ�ȏ�ǽƾƷÂ�ƅ�̈®ƢƦǠǳ¦�́ Ȑƻ¤�ń¤Â�ǾȈǳ¤�ǶēȂǟ®Â��ǲȈǐǨƫ�Ƣ

كما   -وحماولة تصحيح عقيدة جمتمعهم، بيد أن ذلك  كله كان على مذهب وفهم األشاعرة والصوفية 

، ولعل السبب يف ذلك راجع إىل تأثر منطقتهم باملغرب العريب اإلسالمي الذي منه -سبق معنا قبل قليل
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يهم، وإىل املدارس اليت تلقوا منها تعاليمهم، حيث إن مجيع مشاخيهم كانوا من األشاعرة دخل اإلسالم إل

واملتصوفة، وأغلب املراجع اليت رجعوا إليها واستفادوا منها كانت ألقطاب األشاعرة واملتصوفة، ايتداًء من 

قادرية، وتيجانية، : لفة من، مرورًا مبصادر الطرق املخت"الفتوحات املكية: "مؤلفات ابن عريب وخباصة كتابه

الشيخ : ة، مثليوشاذلية، وغريها، وحىت تلقيهم العلوم مباشرة كان على مشائخ األشاعرة والطرق الصوف

.جربيل بن عمر، وحممد بن فودي، وشيخ أمحد بن حممد األمني، وغريهم

وًما حيث فالشيخ عثمان بن فودي وأعوانه ذهبوا مذهب املتأخرين من األشاعرة يف الصفات عم

قسموا الصفات اإلهلية إىل قسمني ذاتية وفعلية، وأثبتوا عشرين صفة، وأخذوا بتأويل الصفات اخلربية، غري 

�©ƢƦƯ¤�ȄǴǟ�ÀȂǠǸů�ǶĔ¢�Ȃǿ�ǶǿƾǠƥ�ǺǷÂ�śǠƥƢƬǳ¦Â�ƨƥƢƸǐǳ¦�ǺǷ�ƨǷȋ¦�ǽǀǿ�Ǧ ǴǇ�ǺǷ�ǽƢǻƾȀǟ�Äǀǳ¦�À¢

وال  ،هوا منها بصفات املخلوقمجيع ما وردت به النصوص الشرعية من الصفات هللا تعاىل دون أن يشب

ضون يفرقون بني الصفات الذات وصفات الفعل، ومل يعرف عنهم القول بالتأويل أو التعطيل، وإمنا يفوّ 

ńƢǠƫ�ǾǳȂǬǯ��ǾȇǄǼƬǳ¦�©Ƣȇ¡�ÀȂǸǔŠ�ÅȐǸǟ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ń¤�Ƣđ�ǾǧƢǐƫ¦�ƨȈǨȈǯÂ�©ƢǨǐǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƨǬȈǬŞ�ǶǴǠǳ¦:

M7 6 5 43 2 1L ]أهل الّسنة جممعون : "يقول احلافظ ابن عبد الرب ،]١١:الشورى

�¦ȂǨȈǰȇ�Ń�ǶĔÈ¢�ċȏÊ¤�±ƢÈƴǸÌǳ¦�ȄǴǟ�Èȏ�ƨÈǬȈ
ÊǬÈÌū¦�ȄǴǟ�ƢÈȀǴŧÂ�ƨǼËǈǳ¦Â�§ ƢƬǰǳ¦�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦�

Ê©ƢÈǨďǐǳƢÊƥ�°¦ÈǂÌºǫ
ÊÌȍ¦�ȄǴǟ

)١٣(".َشْيئا من َذِلك

اجلهة  –تعاىل  –اهللا  من خالل ما سبق من بيان الشيخ ابن فودي حلقيقة التوحيد تبني أنه ينفي عنف

"واملكان، حيث قال والقيام بنفسه واجب له تعاىل، وضده الذي هو االفتقار إىل حمل وخمصص مستحيل :

مكان، بل هو كما كان يف األزل قبل العامل، غين عن ال ال جهة له و : "وقال يف موضع آخر )١٤(،"عليه

ن هللا يوم و رؤية املؤمن: أي –وحيصل : "اآلخرةأيًضا يف مسألة رؤية اهللا يف وقال  )١٥(،"احملل واملخصص

وقال  الشيخ عبد اهللا بن فودي يف قوله  )١٦(،"بأن ينكشف انكشًفا منّزًها عن املقابلة واجلهة -القيامة 

/M: تعاىل . -L ]بال كيفية وال جهة يرونه سبحانه يف  ،رؤية اهلالللكالطالب : أي"، ]٢٣:القيامة

دمه وبقائه وخمالفته للخلق، ليس العلم بوجود اهللا وقِ : ويف معرفة الذات: "ومبثل قوله هذا يقول )١٧(،"اآلخرة

.)١٨("جبوهر وال جبسم وال عرض، وليس يف جهة وال مكان، وأنه واحد يف ذاته وأنه مرئي يف اآلخرة

اهللا تعاىل بذاته على فاملشائخ والدعاة يف دولة سوكوتو كما ترى سلكوا مذهب األشاعرة يف إنكار علو 

عرشه، وتأويلهم له بعلو القهر والغلبة والقدر، وأنه ليس فوق العرش وال حتته، وال عن ميينه وال عن مشاله، 

�§ ƢƬǰǴǳ�ÀȂǨǳƢű��ƨǳǄƬǠŭ¦Â�ƨȈǸȀƴǴǳ�ÀȂǬǧ¦ȂǷ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ǶĔ¢Â��¾Ƣſ�ȏÂ�śŻ�ȏÂ��ƪ Ţ�ȏÂ�¼Ȃǧ�Ǿǳ�ǆ ȈǴǧ

تنوعت دالالت الكتاب والسنة يف إثبات علو اهللا تعاىل بذاته والسنة وما عليه سلف هذه األمة؛ ألنه قد 

:على خلقه، فمن ذلك
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MÎ:التصريح بالعلو املطلق الدال على مجيع مراتب العلو ذاتًا وقدرًا وشرفًا كقوله تعاىل:أوًال  Í

ÏL ]وقوله تعاىل]٢٥٥:البقرة ،:M9 8 7L ]وقوله تعاىل]٢٣:سبأ ،:Má à ßL

  ].٥١:الشورى[

MG:التصريح بأنه سبحانه يف السماء كقوله :ثانًيا F E DL ]وهذا عند أهل ]١٦:امللك ،

، وإما أن يراد بالسماء العلو، ال خيتلفون يف "على"مبعىن " يف"إما أن تكون : السنة على أحد وجهني

  .ذلك

الذي هو أعلى املخلوقات، مصاحًبا يف ، خمتًصا بالعرش "على"التصريح باالستواء مقرونًا بأداة :ثالثًا

�ǾǼǷ�ÀȂƦǗƢƼ
É
ŭ¦�ǶȀǨȇ�ȏ�Äǀǳ¦�ǽƢǼǠǷ�Ŀ�ƶȇǂǏ�¼ƢȈǈǳ¦�¦ǀđ�ȂǿÂ��ƨǴȀŭ¦Â�Ƥ Ȉƫŗǳ¦�ȄǴǟ�ƨǳ¦ƾǳ¦�Ľ�̈¦®ȋ�ǂưǯȋ¦

Mb:كقوله تعاىل  ،غري العلو واالرتفاع، وال حيتمل غريه البتة a ` _L ]٥٤:األعراف.[  

صلى - التصريح بنزوله تعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا كما جاء يف احلديث عن أيب هريرة أن رسول اهللا  :رابًعا

من : ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقول: "قال - اهللا عليه وسلم

والنزول املعقول عند مجيع األمم إمنا  ،)١٩("لهيدعوين، فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر 

  .علواليكون من 

إن اهللا تعاىل فوق عرشه، ونؤمن مبا وردت به : "كنا والتابعون متوافرون نقول: "قال اإلمام األوزاعي

قال أبو بكر اخلالل، أنبأنا املروذي، حدثنا حممد بن الصباح : وقال اإلمام الذهيب ،)٢٠("السنة من صفاته

:قال اهللا تعاىل: "قال إسحاق بن راهويه: النيسابوري، حدثنا أبو داود اخلفاف سليمان بن داود قال

M\ [ Z YL ]إمجاع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء يف أسفل ]٥:طه ،

امسع وحيك إىل هذا اإلمام كيف نقل اإلمجاع على هذه املسألة كما نقله : "، قال الذهيب"ض السابعةاألر 

.)٢١("يف زمانه قتيبة املذكور

وباجلملة فإثبات علو اهللا تعاىل وأنه مستوي على العرش معلوم باالضطرار من الكتاب والسنة وإمجاع 

�À¢Â��śƬƟƢǷ�ǢǴƦƫ�ƢĔ¢�¿ȐǇȍ¦�ƺȈǋ�ǂǯ̄سلف األمة، وسياق األدلة يف ذلك مما يصعب حصره، �ƾǫÂ

يرمحه  –كما نقل   ،والصحابة والتابعني متواترة موافقة لذلك -صلى اهللا عليه وسلم  - األحاديث عن النيب 

ƾȇǄȇ�Â¢�ǲȈǳ®�Ǧ - اهللا  ǳ¢�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ƢĔ¢�ƨȈǠǧƢǌǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ǻǟ  اهللا تعاىل عال على اخللق، أن تدل على  كلها

.)٢٢(فيه ثالمثائة دليل تدل على ذلك: ل غريهموأنه فوق عباده، وقا

وقد ذكر اإلمام ابن القيم يف نونيته أكثر من عشرين نوًعا من األدلة، وكل نوع حتت عدد من األدلة، كما 

ذكر يف الصواعق ثالثني دليًال من أدلة العقل والفطرة، وهي كلها تدل على فوقية اهللا تعاىل، وأنه مستوي على 

)٢٣(.العرش
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معاين اليت تضمنتها   - يف بيان حقيقة التوحيد  –ذكر الشيخان عثمان وعبد اهللا ابنا فودي فيما تقدم 

  :مذهب األشاعرة وهو وفقكلمة الشهادة على 

.إثبات ذات اهللا تعاىل، بأنه واحد يف ذاته ال قسيم له)١(

.إثبات صفاته تعاىل، بأنه واحد فيها ال شبه له)٢(

.)٢٤(احد فيه ال شريك لهإثبات أفعاله تعاىل، بأنه و )٣(

وهذا األخري أشهر هذه األمور الثالثة عند علماء األشاعرة وأقواها داللة على التوحيد، وبه يفسرون 

.)٢٥(هي القدرة على االخرتاع واخللق: ال اهللا، واأللوهية عندهمإال خالق : ، أي"ال إله إال اهللا"معىن 

م له بأنه ال ينقسم وال يتبعض وأنه ال يال قسليس مرادهم بأن اهللا واحد : قال شيخ اإلسالم

ينفصل بعضه عن بعض، وأنه ال يكون إهلني اثنني، وإمنا مرادهم بذلك أنه ال ُيشهد وال يُرى منه 

شيء دون شيء، وال يدرك منه شيء دون شيء، أو يرى عباده منها شيئا دون شيء، فإن ذلك 

د حمجوبني عنه حبجاب منفصل عنهم مينع غري ممكن عندهم، وال يتصور عندهم أن يكون العبا

.)٢٦(أبصارهم عن رؤيته، فهذا وحنوه هو املراد عندهم بكونه ال ينقسم

نفي الصفات أو بعضها، وهذا من بدع أهل : ويعنون بأن اهللا واحد يف صفاته ال شبيه له: قال

أقوال السلف أن جيعل نفي وال  - صلى اهللا عليه وسلم- الكالم، إذ مل يرد يف كتاب اهللا وال سنة رسوله 

الصفات أو بعضها من التوحيد، فاألشاعرة أَدَخلوا يف مسمى التوحيد هذا نفي كثري من الصفات ما عدا 

.)٢٧(الصفات السبع الىت مل يثبت غريها متأخروهم

إن اهللا واحد يف أفعاله ال شريك له هو معىن صحيح، وهو حق، وهو أجود  مقوهل –رمحه اهللا  -قال 

تصموا به من اإلسالم يف أصوهلم، حيث اعرتفوا فيها بأن اهللا خالق كل شيء ومربيه ومدبره، واخلطأ ما اع

�®ȂǐǬŭ¦�Ǿǻ¢Â��ǲǇǂǳ¦�ǾȈǳ¤�ƪ ǟ®�Ãǀǳ¦�ƾȈƷȂƬǳ¦�Ȃǿ�¦ǀǿ�À¢�¦ȂǸȀǧ�ǶĔ¢�Ȃǿ�ƢǼǿ�̈ǂǟƢǋȋ¦�ǾȈǧ�ǞǫÂ�Äǀǳ¦

ن، ومل ينكره أحد من بين به املشركو  أن ال إله إال اهللا، ومن املعلوم أن هذا التوحيد قد أقرّ : بشهادة

.)٢٨(آدم

�ƪ ǟ®�Äǀǳ¦�ƾȈƷȂƬǳ¦�ƨǬȈǬƷ�ŘǠǷ�Ǧ ǳƢź�Ǿǻ¢Â�Ƙǘƻ�ƾȈƷȂƬǳ¦�ŘǠǷ�ƢĔƘƥ�ƨƯȐưǳ¦�°ȂǷȋ¦�ǽǀǿ�ǂǐƷ�À¢�Ǯ ǋ�ȏÂ

وحقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو الذى أنزل اهللا به  : إليه الرسل والسلف من بعدهم، قال شيخ اإلسالم

املذكور يف الكتاب والسنة، وهو املعلوم باالضطرار من دين اإلسالم، ليس هو هذه هو و كتبه وأرسل به رسله، 

األمور الثالثة الىت ذكرها هؤالء املتكلمون، وإن كان فيها ما هو داخل يف التوحيد الذي جاء به الرسل، فهم مع 

ǳ¦�ƾȈƷȂƬǳ¦�ǲƥ��ǾǳȂǇ°Â�ƅ¦�ǽǂǯ̄ �Äǀǳ¦�ƾȈƷȂƬǳ¦�ǶǿƾȈƷȂƫ�ǆ Ȉǳ��ÀÂƾƷȂŭ¦�ǶĔ¢�ǶȀǸǟ± ذى يّدعون االختصاص به

.)٢٩(باطل يف الشرع والعقل واللغة
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إًذا، فتوحيد الربوبية وحده ال يكفي لتحقيق معىن التوحيد املطلوب شرًعا، وأنه ال جيوز الدعوة إليه 

 ا بقية أنواع التوحيد؛ ألن العبد ال يكون موحِّدً ، مثوحده، بل ال بد من الدعوة إىل حتقيق األلوهية أوًال 

د الذي يُنجي صاحبه يف الدنيا من عذاب القتل واألسر، ويف اآلخرة من عذاب النار مبجرد إعتقاده التوحي

أن اهللا هو رب كل شيء وخالقه ومليكه، وأنه املدبّر لألمور مجيًعا، فإن مثل هذا التوحيد كان يقر به 

ي هو الغاية العظمى من بعثة املشركون الذين أمر اهللا بقتاهلم، بل ال بّد مع ذلك من توحيد األلوهية الذ

، والذي من أجله خلق اهللا اخللق وجعل اجلنة والنار، وفرق الناس إىل - عليهم الصالة والسالم  - الرسل 

.)٣٠(شقي وسعيد

  :بيان حقيقة الشرك والتحذير منها منهجهم في: اثانيً 

فإنه مل يعدل أحٌد باهللا شيئًا هو أن تعدل به سبحانه خملوقاته يف بعض ما يستحقه وحده،: أصل الشرك باهللا

+,-M: وهلذا قال تعاىل ،)٣١(من املخلوقات يف مجيع األمور؛ فمن عبد غريه أو توكل عليه فهو مشرك باهللا

/ .L ]هو التسوية كما قاىل تعاىل: ، والعدل]١:األنعام:Mv u t s r q p o n m

wL ]واملعىن]٩٨، ٩٧:الشعراء ،:¦ÅŚǜǻ�ƅ�¦ȂǴǠƳ�ǶĔ¢ والعبادة ،)٣٢(يف العبادة :��ǾƬȇƢĔÂ�Ƥ ū¦�¾ƢǸǯ�ǺǸǔƬƫ

ǾƬȇƢĔÂ�¾ǀǳ¦�¾ƢǸǯÂ.

�ȂǿÂ�¦čƾǻ�ƅ�ǲǠš:أيُّ الذنب أعظم عند اهللا؟ قال: "وقد سئل املصطفى عليه الصالة والسالم  �À¢

�ÀȂǴǠŸ�ǶĔ¤��ńƢǠƫ�ƅ¦�ǺǷ�ǾǠǸǈȇ�Ã¯¢�ȄǴǟ�ŐǏ¢�ÆƾƷ¢�ƢǷ: "-صلى اهللا عليه وسلم-وقال  ،)٣٣("خلقك

ǶȀȈǘǠȇÂ�ǶȀȈǧƢǠȇÂ�ǶȀǫ±ǂȇ�Ǯ ǳ̄�ǞǷ�ȂǿÂ��¦ÅƾǳÂ�Ǿǳ�ÀȂǴǠŸÂ�¦čƾǻ�Ǿǳ")وغري ذلك من األحاديث ،)٣٤.  

.الربوبية، أو يكون يف األلوهية والعبادةوحقيقة الشرك باهللا إمَّا يكون يف

فهو إثبات فاعل مستقل غري اهللا سبحانه، مبعىن أن جيعل لغريه معه تدبريًا ما، كمن جيعل :فأمَّا األول

بعض املخلوقات كالكواكب، أو األجسام الطبيعية، أو املالئكة أو غري ذلك مستقًال بشيء من احلوادث، 

املانع، أو الضار أو النافع، أو املعز أو املذل غري اهللا، فكل ذلك يعتربًا شرًكا أو كأن يشهد أن املعطي أو 

.)٣٥(يف الربوبية

ليس يف العامل من ينازع يف أصل هذا الشرك، فلم يزعم أحد من الناس أن العامل له صانعان 

مشارك له يف خلق مجيع  ،متكافئان يف الصفات واألفعال، ومل ينقل عن أحد إثبات شريك هللا

�Â¢�ǞǨǼƫ�ƢĔ¢�ǶȀƬŮ¡�Ŀ�ÀȂǼǜȇ�ƾǫ�ǶǿŚǣÂ�§ǂǠǳ¦�ȆǯǂǌǷ�ǺǷ�Śưǯ�À¤�¾ƢǬȇ�ƢǷ�ƨȇƢǣ�Ǻǰǳ��©ƢǫȂǴƼŭ¦

لكن هم مقرين بوحدانية اخلالق، وأنه املتصرف يف اخللق، وأنه الرازق املالك املدبر، إىل غري ،)٣٦(تضر

.لكرمي يف غري موضعذلك من معاين الربوبية، كما دلَّ على ذلك القرآن ا
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أن : فهو أن يدعو غري اهللا دعاء عبادة أو دعاء مسألة، أي: وهو الشرك يف األلوهية: وأمَّا النوع الثاين

هم معه يف العبادة على جهة التقرب إليه سبحانه، واختاذهم و يتخذ من دون اهللا عّز وجّل أنداًدا يشرك

ǶȀƴƟ¦ȂƷ� Ƣǔǫ�Ŀ�Ƕđ�ÀȂǠǨǌƬǈȇ�ǖƟƢǇÂ)لشرك هو الغالب على أهل اإلشراك، وهو شرك وهذا ا، )٣٧

.ُعبَّاد األصنام، و ُعباد املالئكة، وُعبَّاد اجلن، وُعبَّاد املشايخ الصاحلني األحياء واألموات، وحنو ذلك

�Éºǫ�ƢǇȂŮ¦�®Ȑƥ�Ŀ�ǞǸƬĐƢǧ الشرك، من نواع األ ثل هذهل قيام دعوة الشيخ عثمان فودي مليء مبيْ بَـ

، وقد ذكر ذلك الشيخ حممد بللو يف  -العلماء، واألمراء، والعوام –�ǞǸƬĐ¦�©ƢǬƦǗواخلرافات والبدع يف 

قبل قيام دولة سوكوتو من أنواع  –بالد اهلوسا  –ُوِجَد يف هذه البالد : كتابه إنفاق امليسور حيث قال

�ŕƷ��ƢēȌǷÂ�®ȐƦǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǬƦÉǗ��ƨǠȈǼǋ�Åȏ¦ȂƷ¢Â��ƨǠȈǜǧ�¦Å°ȂǷ¢�ÀƢȈǐǠǳ¦Â�¼ȂǈǨǳ¦Â�ǂǨǰǳ¦ ال يكاد يوجد يف

.غالبهم من يعرف التوحيد، وحيسن الوضوء والصالة والزكاة والصيام، وسائر العبادات

فمنهم كفار يعبدون األحجار واِجلن، ويصرحون على أنفسهم بالكفر، ال يصلون وال يصومون وال 

السودانيني، الذين يزكون، ويسبون اهللا ويقولون يف حقه ما ال يليق يف جنابه األعلى، وهؤال غالب عامة

.)٣٨(الوثنيون: أي) ماغزاوا(يقال هلم 

:Ǻȇǀǳ¦�Ƕǿ�ǶĔأفهنا بّني األئمة يف دولة سوكوتو حقيقة املسلمني شرًعا، و 

.أقّروا بكلميت الشهادة)١(

  .وعملوا أعمال اإلسالم)٢(

.ا علم من الدين بالضرور؛ ألن من أنكر ذلك كافر قطًعامموال يسمع منهم إنكار شيء )٣(

منهم استهزاء بدين اهللا بألفاظ الكفر؛ ألن من يستهزء بدين اهللا كافر قطًعا ولو بغري  وال يسمع)٤(

  .اعتقاد

وال يرى منهم ختليط أعمال اإلسالم بأعمال الكفر؛ ألن من خيلط أعمال اإلسالم بأعمال الكفر  )٥(

.كافر قطًعا، وال تقل غري الكفر فتكفر

�Ŀ�ƨǸƟȋ¦�°ǂǫ�¦ǀđÂسوكوتو بأن من توفرت له هذه األمور فهو يف عداد املسلمني، كما قرروا بأن  خالفة

، مسلمأو واحد منها كفر، وفاعلها أو فاعل واحد منها كافر قطًعا، ولو كان يعلن أنه اآلتية هذه األمور الثالثة 

  :وهي

  .إنكار ما علم يف الدين ضرورة)١(

  .اإلستهزاء بدين اهللا)٢(

.)٣٩(الكفرختليط عمل اإلسالم بأعمال )٣(

ȆǿÂ�ƨǈŨ�ƢĔƘƥ�½ǂǌǳ¦�¿Ƣǈǫ¢�ȂƫȂǯȂǇ�ƨǳÂ®�Ŀ�ƨǸƟȋ¦�Ëśƥ�ƾǫÂ:
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)١(² ȂĐ¦�½ǂǌǯ��¾ȐǬƬǇȏ¦�½ǂǋ.

.شرك التبعيض، كشرك النصارى)٢(

Mf:تعاىل هشرك التقريب، كشرك أوائل اجلاهلية، وذلك إشارة إىل قول)٣( e d c b a `L

].٣:الزمر[

MÎ:شارة إىل قوله تعاىلإوذلك . وهذه األربعة كلها كفر. شرك التقليد، كشرك أواخر اجلاهية)٤( Í Ì

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏL ]٢٢:الزمر.[

مث شرك األسباب، وهو اسناد الفعل والتأثري على سبيل احلقيقة إىل األسباب العادية، وهذا القسم ال )٥(

.يف كفرهخفاء أنه فسق وبدعة، وإمنا اخلالف 

والشرك األصغر، وهو العمل لغري اهللا تعاىل، وهو فسق وليس بكفر ) الرياء(شرك األغراض املسمى )٦(

  .بإمجاع

ولذا  ،)٤٠(النوع الرابع: فأكثر سكان بالد اهلوسا وعلى رأسهم امللوك والعلماء على شرك التقليد، أي

¦Ƣđ�¦Âǂ�ǞǸǈȇÂ��ÀȂȈǠǳƢƥ�ÃǂÉȇ�¦ÅǂǿƢǛ�¦ÅǂǨǯ�ƢĔƘƥ�śǘǴƼŭدولة صورًا من أعمال الكفر اليت كفّ البّني األئمة يف 

�ǶĔ¢�ÀȂǸǟǄȇ�ǶĔ¢�Ƕǣ°�¿ȐǇȍ¦�¿ƢǰƷ¢�ƢȀǴǟƢǧ�ȄǴǟ�Äǂš �ȏ�Ǿǻ¢Â��ÀȂǧǂǠȇ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ǶēƢǷȐǟ�ƢĔ¢Â��À¦̄ȉƢƥ

ÀƢǸưǟ�ƺȈǌǳ¦�¾Ƣǫ�ƢǸǯ�Ȇǿ�¾ƢǸǟȋ¦�ǽǀǿÂ��Ƣđ�ÀȂǘǴźÂ�¿ȐǇȍ¦�¾ƢǸǟ¢�ÀȂǴǸǠȇ�Ƕǿ̄ ¤��ÀȂǸǴǈǷ:

�Ƥالوثنية، واليت متثلت يف)١( ǳƢǣÂ��§ ¦Âƾǳ¦Â��°ƢĔȋ¦Â��°Ƣƴǋȋ¦Â��ǺÊŪ¦Â�°ƢƴƷȌǳ�² ƢǼǳ¦�̈®ƢƦǟ

.اهلاوساويني والفوالنيني يف منطقة آدماوا، والقبائل الواقعة يف جنوب غرب الدولة على هذا املنوال

االشتغال بعلم احلروف، والشعوذة اليت ال يفهم معناها، إذ بعضها إساءة للدين اإلسالمي احلنيف، )٢(

.فر صريحوبعضها ك

االشتغال بتحصيل املغيبات بطريق الكسب من أحكام النجوم، والفال، والقرعة، والسانح، )٣(

والبارح، وهذا الفن هو مفتاح كل فتنة يف الدين والدنيا؛ ألن مرجعه إىل الكهنة وهي ضد احلق، 

.وكفر فعلها

لشرع يقضي بعدم الصالة التربك باآلثار؛ كالتربك بالصالة على القرب، وبناء املسجد عليه؛ ألن ا)٤(

اللهم ال جتعل : "- صلى اهللا عليه وسلم-قابر، وعدم بناء املساجد عليها، وقد قال الرسول ملعلى ا

، وكذلك التدهن من املاء "عبد، اشتّد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجدقربي وثًنا يُ 

.)٤١(الذي يكون على القرب، أو رفع الرتاب منه

األشجار واألحجار بالذبح يعبد يزعم أنه مسلم يعمل أعمال اإلسالم، وهو مع ذلك فمنهم من )٥(

.عندها والصدقة، أو بصب العجني عليها، أو تعظيمها باللجوء إليها يف سؤال احلوائج عندها
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وخباصة يف رؤسائهم وملوكهم، وال ينكرها إال اجلاهل حباهلم  –ضرورة  –وهذا شيء علم فيهم     

́�أو املعاند Ƣƻ�ǶȈǜǠƬǳ¦�Àȋ��°Ȃǯǀŭ¦�ǶȈǜǠƬǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƢÅǠǘǫ�ńƢǠƫ�ƅ¦�Śǣ�̈®ƢƦǟ�ƢĔȋ�ǂǨǯ�ȆǿÂ��

.مشرك كافر بإمجاع املسلمنيهو هللا تعاىل، وكل من عبد غري اهللا تعاىل ف

ال بعث بعد : ومنهم من يزعم أنه مسلم يعمل أعمال اإلسالم ومع ذلك يكذب بعث األموات ويقول)٦(

.املوت

أنه مسلم يعمل أعمال اإلسالم وهو مع ذلك يستهزئ بدين اهللا، ويستهزئ  ومنهم من يزعم)٧(

.بالتابعني وباملتواضعني وبالنساء الليت حتجنب عن اجلال األجانب

ومنهم من يزعم أنه مسلم يعمل أعمال اإلسالم وهو مع ذلك يزعم أنه يعلم شيًئا من علم الغيب )٨(

¦�Śǣ�Â¢�ƢēƢǯǂŞ�Â¢�°ȂȈǘǳ¦�©¦ȂǏ¢�ǺǷ� Ȇǌƥ�Â¢�ǺŪباخلط يف الرمل أو باحوال النجوم أو بأخبار 

.ذلك

يت إىل الكهان ويسأهلم عن أمر أومنهم من يزعم أنه مسلم يعمل أعمال اإلسالم وهو مع ذلك ي)٩(

.م فيما يقولونهويصدق

ومنهم من يزعم أنه مسلم يعمل أعمال اإلسالم وهو مع ذلك يطرح القطن أو غريه على احلجارة يف )١٠(

.)٤٢(حتت الشجار أو جمتمع الطريقني أو غري ذلك من املواضع اليت يطرحون ذلك عليهاالطريق أو 

ومنهم من يزعم أنه مسلم يعمل أعمال اإلسالم وهو مع ذلك يضع ثوبًا أو طعاًما أو غري ذلك )١١(

.على قرب الويل أو العامل أو العابد على طريق النذر ويظن جلهله أنه يويف نذره

لم يعمل أعمال اإلسالم وهو مع ذلك يسحر الناس ويفرق بني شخصني ومنهم من يزعم أنه مس)١٢(

.بينهما حمبة ويفرق بني املرء وزوجه

.ن بضرب الدفوفآين القر إلسالم ومع ذلك يزّ اومنهم من يزعم أنه مسلم يعمل أعمال )١٣(

ومنهم من يزعم أنه مسلم يعمل أعمال اإلسالم وهو مع ذلك يكتب أمساء اهللا تعاىل أو القرآن )١٤(

على األعيان النجسة مثل عظام امليتة ورؤوس الكالب، أو يكتبها بدم مسفوح من الذبائح، أو 

.)٤٣(يكتبها ويغسلها باملاء مث يفرق أجزاء ثوب احلية وخيلطها به

؛ كتعليم وعمالًياسوكوتو قد بذلوا قصارى جهدهم يف حماربة الوثنية والشركيات علمًيا خالفةيف  ألئمةفا

�ǞǸƬĐ¦�©ƢǤǴƥ�Ƥالناس ما جيب ع Ƭǰǳ¦�Ǧ ȈǳƘƫÂ��ńƢǠƫ�ƅ�̈®ƢƦǠǳ¦�́ Ȑƻ¤Â�ƾȈƷȂƬǳ¦�°ȂǷ¢�ǺǷ�ǾƬǧǂǠǷ�ǶȀȈǴ

��Ä®¦ȂƦǳ¦Â�Àƾŭ¦�Ŀ�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ƢǬǴū¦�°ƢǌƬǻ¦Â��ƢȀǼǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦Â�ƢȀȈǴǟ�¾Ȃǐū¦�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǞȈǘƬǈȇ�ŕƷ�ƢǿǂǌǻÂ

Ū¦Â��̈°ÂƢĐ¦�¾Âƾǳ¦Â�ǪǗƢǼŭ¦� ¦ǂǷ¢�ń¤�ŚǯǀƬǳ¦Â�ƨȇȂǟƾǳ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦�¾ƢǇ°¤Â�ƨǳÂƾǳ¦�� ƢǨǴƻ�¿Ƣǫ�ƾǬǧ��ƅ¦�ǲȈƦǇ�Ŀ�®ƢȀ

خاصة يف عهد أمري املؤمنني حممد بللو باجلهاد ضد مناطق الوثنيني يف الدولة وغريها، حىت فتح اهللا على 
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أيديهم أغلب تلك املناطق، وأسلم أهلها طواعية واستيالءًا، وهدم كل األماكن الشركيات فيها، وأرسل هلم 

.)٤٤(هلمالدين ن و العلماء والدعاة معلم

  :إلى البلدان المجاورة للدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشركجهودهم في الخروج : اثالثً 

سوكوتو مل يكتفوا بالتدريس والوعظ داخل املدن فقط، بل إمنا خرجوا إىل خالفة إن العلماء والدعاة يف 

�̈®ƢƦǠǳ¦�́ Ȑƻ¤Â�ƾȈƷȂƬǳ¦�ń¤�² ƢǼǳ¦�̈Ȃǟƾǳ�̈°ÂƢĐ¦�ÃǂǬǳ¦Â�À¦ƾǴƦǳ¦�» ÂǂǠŭƢƥ�ǂǷȋ¦Â��Ǿǳ�Ǯ ȇǂǋ�ȏ�ǽƾƷÂ�ƅ

.والنهي عن املنكر، وحماربة البدع واخلرفات املنتشرة فيها

�ń¤�½ƢǼǿ�² ƢǼǳ¦�̈Ȃǟƾǳ�Ǿǳ�̈°ÂƢĐ¦�®ȐƦǳ¦�ń¤�ǾǬȇǂǗ�ȄǴǟ�ÀƢǯ�ƢÅǸƟ¦®�Ǿǻ¢�ÄÂ°�Ä®Ȃǧ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�ƺȈǌǳƢǧ

التوحيد ونبذ الشرك واخلرافات والبدع، جتول يف أكثر بالد اهلوسا داعًيا إىل اهللا، مكث يف بالد زمفرا قرابة 

Ǡƥ�ǂǧƢǇ�Ľ��Ǻȇƾ�ƢŮ�̈°ÂƢĐ¦�®ȐƦǳ¦Â��œǰǳ¦�®Ȑƥ�ń¤�Ƣǿƾالمخس سنوات يدعوهم إىل التوحيد ويعلمهم أمور 

ǧ�ƢȀǸǏ¦Ȃǟ�ǒ Ǡƥ�Ŀ�Ʈ ǰǷÂ��ƾǻƾǳ¦�®Ȑƥ�ǲƻ®Â��§ȂǼŪ¦�ƨȈƷƢǻ�ń¤��ǂƴȈǼǳ¦�ǂĔ�±ÂƢƳ�ŕƷعلى  أسلم

.)٤٥("ِدِغل"يديه خلق كثري مث عاد إىل وطنه 

على طريقه إىل احلج، فتوقف عندهم ملا رأى مصلحة )كانو(الشيخ عبد اهللا بن فودي ببالد  مرَّ 

�ǞǸƬƳ¦�Ǿǻ¢�ÄÂ°��Ʋū¦�ń¤�ǾƬǴƷ°�ǲǏ¦Ȃȇ�ŃÂ�Ǻȇƾǳ¦�°ȂǷ¢�ƨȈǬƥÂ�ƨǼǈǳ¦Â�§ ƢƬǰǳ¦�ǶȀǸȈǴǠƫÂ�ƾȈƷȂƬǳ¦�ń¤�ǶēȂǟ®

علماء كانو من اهلاوساويني والفوالنيني عند الشيخ عبد اهللا وطلبوا منه أن يقرأ هلم دروًسا يف العقيدة 

يف التفسري، " كفاية ضعفاء السودان"و" ضياء احلكام: "والفقه والتفسري، فاستجاب هلم، وألف هلم كتابه

ضياء التأويل يف معاين التنزيل، ومكث عندهم مدة طويًال يعلمهم ويصحح هلم : وهو تلخيص لكتابه

�ŃÂ��ƨƯÂ°Ȃŭ¦�ƨȈǯǂǌǳ¦�ƾȈǳƢǬƬǳ¦Â�©¦®ƢǠǳ¦Â�©Ƣǧ¦ǂŬ¦Â�Ǻȇƾǳ¦�Ŀ�̧ƾƦǳ¦�ǺǷ�Ƕǿ°ǀŹÂ�» ÂǂǠŭƢƥ�ǶǿǂǷƘȇÂ�Ƕē¦ƾǬƬǠǷ

.)٤٦(أراد، فعاد إىل إخوته الذين تركهم يف ميدان اجلهاد والقتال مع الكفاريشأ اهللا له الذهاب إىل حيث 

الزنادقة يف شهر اهللا احلرام ) هوسا(ملا من اهللا علينا باهلجرة من بالد الكفار أهل : "-يرمحه اهللا–قال 

 ذي القعدة سنة تسع عشرة ومئتني بعد األلف من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأزكى

السالم، اقتداًء به وفرارًا بدينه، فجعل الكفار يقتلون املسلمني الذين يسريون إلينا، ويأكلون أمواهلم 

) عثمان بن حممد( –صلى اهللا عليه وسلم  –سنة نبينا لفبايعنا سيد عصرنا، احملي ،ون الغارات عليناويشنّ 

  .سنةشقيقي، وكنت حبمد اهللا أول من بايعه على طاعته على الكتاب وال

فسألوين ) كانو(فقصدت زيارة بيت اهللا احلرام ونبيه عليه السالم، فوصلت إىل بعض إخواننا املسلمني ببلد 

هذه الكتب ألهل : فقلت ،إن أكتب هلم ما يستضيئون به يف األحكام الشرعية؛ ألن تنفيذها قد تعني عليهم

لفه لنا أمري املؤمنني عثمان يف ذلك يغنيكم، مع أين يف جناح السفر مشغول البال، أالسنة تكفيكم، وما 
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متحريًا يف احلال فلم يسعفوين وأحلّوا علي يف ذلك، فاستخرت اهللا فجمعت هلم العجالة من كتب شىت يف 

.)٤٧("مقدمة ومخسة أبواب

فاق داعني إىل اهللا تعاىل، وتعليم أمور وهكذا بقية العلماء والدعاة يف الدولة السوكوتية انتشروا إىل اآل

ج ذهب إىل بالد كاتسينا داعًيا إىل اهللا وبقي هناك، والشيخ مامل موسى توّجه  الدين، فالشيخ عمر َدالَّ

حنو بالد زاريا، وبقي هناك يدعو أهلها إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له، وقيل إنه أّسس مدرسة إسالمية 

وعمال على  "إيبريا"و "نويف"، ومامل صاحل بن حممد بن جنتا، توجها حنو بالد عربية فيها، والشيخ جربيل

نشر اإلسالم هناك، فأسلم كثري من أهلها على أيديهما، وبقيا هناك يؤديان هذه املهمة العظيمة اليت مّن 

Ƣđ�ƢǸȀȈǴǟ�ƅ¦)٤٨(.

خارج وطنه إليصال الدعوة وهكذا ينبغي على الداعية أن ال يبقى يف مكان واحد، بل له اخلروج إىل 

.إىل الناس، وتعليمهم أمور الدين

  :الخاتمة

:توصل الباحث من خالل هذه الدراسة على أهم النتائج اآلتية

 الشيخ عثمان  هاسسو خالفة إسالمية يف غرب إفريقيا جنوب الصحراء، واليت أأوجود أكرب دولة  :أوًال

ُوِجَد يف هذه البالد حيث اع املرتدية فيها، ضاهلوسا وسط األو يف بالد  –يرمحه اهللا–بن حممد بن فودي 

سوكوتو من أنواع الكفر والفسوق والعصيان أمورًا فظيعة، وأحواًال  خالفةقبل قيام  –بالد اهلوسا  –

� ȂǓȂǳ¦�ǺǈŹÂ��ƾȈƷȂƬǳ¦�» ǂǠȇ�ǺǷ�ǶȀƦǳƢǣ�Ŀ�ƾƳȂȇ�®Ƣǰȇ�ȏ�ŕƷ��ƢēȌǷÂ�®ȐƦǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǬƦÉǗ��ƨǠȈǼǋ

.ة والصيام، وسائر العبادات، قد غلب عليهم ظلمات اجلهل واهلوى والكفروالصالة والزكا

وسوكوتاألئمة يف خالفة ملا كان التوحيد هو أساس الدين، فقد أعطاه :ثانًيا �ĿÂ�ǶēȂǟ®�Ŀ�ƨȇȂǳÂȋ¦

الوثنية  واحاربو للناس،  تهبذلوا قصارى جهدهم يف بيان حقيقو جمالس وعظهم، وتدريسهم، 

؛ كتعليم الناس ما جيب عليهم معرفته من أمور التوحيد وإخالص العبادة هللا وعملًيا اوالشركيات علميً 

�ǂǌǻÂ�ǞǸƬĐ¦�©ƢǤǴƥ�Ƥ Ƭǰǳ¦�Ǧ ȈǳƘƫÂ��ńƢǠƫ ا ستطاها حىت و®ƢǨƬǇ¦Â�ƢȀȈǴǟ�¾Ȃǐū¦�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�̧وا 

الرسائل الدعوية إىل أمراء املناطق والدول  وارسلأاحللقات العلمية يف املدن والبوادي، و  فتحوامنها، و 

ƳÂ��̈°ÂƢĐ¦حىت أصبحت كلمة التوحيد هي العليا يف بالد اهلوسا كلها، وبعض  يف سبيل اهللا واهدا

°̈ÂƢĐ¦�À¦ƾǴƦǳ¦.
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :القرآن الكرمي: أوًال 

  :المصادر والمراجع اإلسالمية والعربية: ثانًيا

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد  ،)هـ١٤١٦(، حممد بن أيب بكر بن أيوبابن القيم، )١(

  .دار الكتب العريب: ، بريوت)٣ط(حممد املعتصم باهللا البغدادي، : حتقيقوإياك نستعين، 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة،، )هـ١٤٠٨(ابن القيم، حممد بن أيب بكر، )٢(

 .اصمةدار الع: ، الرياض)١ط(

.مكتبة ابن تيمية: ، القاهرة)٢ط(متن القصيدة النونية، ، )هـ١٤١٧(ابن القيم، حممد بن أيب بكر، )٣(

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،، )م١٩٩٦(ابن القيم، حممد بن أيب بكر، )٤(

 .دار الكتاب العريب: ، بريوت)٣ط(

جامعة اإلمام حممد : ، السعودية)١ط( االستقامة،، )هـ١٤٠٣(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، )٥(

 .بن سعود اإلسالمية

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية، ، )هـ١٤٢٦(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، )٦(

  .جممع امللك فهد لطباعم املصحف الشريف: ، املدينة املنورة)١ط(

  .دار الكتب العلمية: ، بريوت)١ط(الفتاوى الكبرى، ، )م١٩٨٧(بن عبد احلليم، ابن تيمية، أمحد )٧(

:، السعودية)٢ط( درء تعارض العقل والنقل،، )م١٩٩١(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، )٨(

  .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

جممع امللك : ، املدينة املنورة)١ط( مجموع الفتاوى،، )م١٩٩٥(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، )٩(

 .د لطباعة املصحف الشريففه

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ، )م١٩٩٩(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، )١٠(

 .دار عامل الكتب: ، بريوت)٧ط( الجحيم،

  . مكتبة العبيكان: ، الرياض)٦ط(التدمرية، ، )م٢٠٠٠(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، )١١(

عبد السالم حممد هارون، : حتقيق جم مقاييس اللغة،مع، )هـ١٣٩٩(ابن فارس، أمحد بن زكريا، )١٢(

  .دار الفكر: ، بريوت)ط.د(

 .مطبعة االستقامة: ، القاهرة)ط.د(ضياء التأويل في معاني التنزيل، ، )م١٩٦١(عبد اهللا بن حممد، ابن فودي، )١٣(

  ).ط.د(ضياء الحكام فيما لهم وعليهم من األحكام، ، )ت.د(ابن فودي، عبد اهللا بن حممد، )١٤(
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سراج اإلخوان في أهم ما يحتاج إليه هذا الزمان، ، )هـ١٣٨١(ابن فودي، عثمان بن حممد، )١٥(

  .مطبعة املدين: ، القاهرة)ط.د(

 .ن.د: ، كادونا)ط.د(نور األلباب، ، )ت.د(ابن فودي، عثمان بن حممد، )١٦(

 .مكتبة بلدية سوكوتو) خمطوط( إشارة أهل التفريط واإلفراط،ابن فودي، عثمان بن حممد، )١٧(

مركز تقييد الوثائق العربية، جامعة إبادن، ) خمطوط(أصول الدين، ابن فودي، عثمان بن حممد، )١٨(

).٢٥سي إي دي : (رقم

.مكتبة جامعة بايرو، كانو) خمطوط( معراج العوام إلى سماع علم الكالم،عثمان بن حممد، ابن فودي، )١٩(

.بايرو، كانوجامعة ) خمطوط(هداية الطالبين ابن فودي، عثمان بن حممد، )٢٠(

  .ن.د :، مصر)ط.د(إنفاق الميسور في تاريخ بالد التكرور، ، )م١٩٦٤(فودي، حممد بللو، ابن )٢١(

دار الكتب : ، بريوت)١ط(تفسير القرآن العظيم، ، )هـ١٤١٩(ابن كثري، إمساعيل بن عمر، )٢٢(

  .العلمية

 .دار صادر: ، بريوت)٣ط( لسا العرب،، )هـ١٤١٤(ابن منظور، حممد بن مكرم، )٢٣(

اإلسالم في نيجيريا ودور الشيخ عثمان بن فودي في ، )م٢٠١٣(أمحد، حممد لواء الدين، )٢٤(

  .دار الكتب العلمية: ، بريوت)١ط(ترسيخه، 

صفوان : حتقيق المفردات في غريب القرآن،، )هـ١٤١٢(األصفهاىن، احلسني بن حممد الراغب، )٢٥(

 .دار القلم: ، دمشق)١ط(عدنان الداودي، 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، ،)هـ١٤٢٣(عبد اهللا، آل شيخ، سليمان بن)٢٦(

  .املكتب اإلسالمي: ، بريوت)١ط(زهري الشاويش، : حتقيق

 .ن.د :م.، د)٢ط(اإلسالم في نيجريا والشيخ عثمان بن فوديو الفالني، ، )هـ١٣٩٨(عبد اهللا، األلوري، آدم )٢٧(

، )٢ط(إعتقاده وال يجوز الجهل به،  اإلنصاف فيما يجب، )م٢٠٠٠(الباقالين، أبو بكر، )٢٨(

  .مكتبة األزهرية للرتاث: القاهرة

  .دار طوق النجاة: بريوت، )١ط( صحيح البخاري،، )هـ١٤٢٢(البخاري حممد بن إمساعيل، )٢٩(

  .مكتبة السوادي: ، جدة)١ط(األسماء والصفات، ، )م١٩٩٣(البيهقي، أمحد بن احلسني، )٣٠(

دار : ، بريوت)١ط( المنهاج في شعب اإليمان،، )م١٩٧٩(احلليمي، احلسني بن احلسن، )٣١(

  .الفكر

املكتب : ، عمان)٢ط(مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي، ، )م١٩٩١(الذهيب، حممد بن أمحد، )٣٢(

  .اإلسالمي
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العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح األخبار وسقيمها، ، )م١٩٩٥(الذهيب، حممد بن أمحد، )٣٣(

 .مكتبة أضواء السلف: ، الرياض)١ط(

  .دار إحياء الرتاث العريب: ، بريوت)٣ط(مفاتيح الغيب، ، )هـ١٤٢٠(الرازي، حممد بن عمر، )٣٤(

، )٢ط( لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية،، )هـ١٤٠٢(السفاريين، حممد بن أمحد، )٣٥(

 .مؤسسة اخلافقني ومكتبتها: دمسق

، )١ط(ة في عهده، محمد بللو والدولة الصكتي، )هـ١٤٢١(السكاكر، علي بن حممد، )٣٦(

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: الرياض

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ ، )هـ١٤٢١(السكاكر، حممد بن علي، )٣٧(

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: ، الرياض)١ط(عثمان بن فودي، 

، البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء ، )م١٩٩٥(الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار، )٣٨(

.، بريوت، دار الفكر للطباعة)ط.د(

االعتقاد عن أدران اإللحاد ويليه شرح الصدور في تطهير ، )هـ١٤٢٤(الصنعاين، حممد بن إمساعيل، )٣٩(

  . مطبعة السفري: ، الرياض)١ط(عبد احملسن بن محد العباد البدر، : حتقيقتحريم رفع القبور،

  .دار األعالم: م.، د)١ط( المفيد في مهمات التوحيد،، )هـ١٤٢٢(بن حممد، صويف، عبد القادر)٤٠(

دار : ، بريوت)٢ط( شرح أسماء اهللا الحسنى،، )م١٩٨٦(القشريي، أيب القاسم عبد الكرمي، )٤١(

  .آزال

 .دار إحياء الرتاث العريب: بريوت) ٢ط(صحيح مسلم، ، )ت.د(مسلم بن احلجاج القيشري، )٤٢(

 .دار الكتب العلمية: ، بريوت)١ط(دعوة التوحيد، ، )هـ١٤٠٦(هراس، حممد خليل، )٤٣(

وابن . ٤٤٨ص, ٣ج). هـ١٤١٤, ٣ط, دار صادر:بیروت(,لسا العرب,محمد بن مكرم,ابن منظور:انظر )١(

, ط.د, دار الفكر: بیروت(,عبد السالم محمد هارون:تحقیق,معجم مقاییس اللغة,أحمد بن زكریا, فارس

.٩٠ص, ٦ج). هـ١٣٩٩

:دمشق(,صفوان عدنان الداودي:تحقیق,المفردات في غریب القرآن,الحسین بن محمد الراغب,األصفهانى )٢(

.٨٥٨ص). هـ١٤١٢, ١ط, دار القلم

.١٤ص). هـ١٤٢٢, ١ط, دار األعالم: م.د( ,في مهمات التوحیدالمفید ,عبد القادر بن محمد,صوفي )٣(

.٣٠٦ص, ١ج ,درء تعارض العقل والنقل,أحمد بن عبد الحلیم,ابن تیمیة  )٤(
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مؤسسة الخافقین :دمسق(,لوامع األنوار البهیة وسواطع األسرار األثریة,محمد بن أحمد,السفاریني )٥(

.٥٧ص, ١ج). هـ١٤٠٢, ٢ط, ومكتبتها

وابن أبي العز، محمد بن عالء الدین . ٦/٥٦٧. ١ط,الفتاوى الكبرى,أحمد بن عبد الحلیم,ابن تیمیة:انظر )٦(

تطهیر االعتقاد عن ,محمد بن إسماعیل,والصنعاني. ٤٢: ص. ١ط,شرح العقیدة الطحاویة,علّي بن محمد

:الریاض(,لمحسن بن حمد العباد البدرعبد ا:تحقیق,أدران اإللحاد ویلیه شرح الصدور في تحریم رفع القبور

تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب ,سلیمان بن عبد اهللا,وآل شیخ. ٩ص ). هـ١٤٢٤, ١ط, مطبعة السفیر

  .١٧ص ). هـ١٤٢٣, ١ط, المكتب اإلسالمي:بیروت(,زهیر الشاویش:تحقیق,التوحید

.٢٠٧ص ,التكرورإنفاق المیسور في تاریخ بالد ,محمد بللو,ابن فودي )٧(

.٥٩ص. المرجع نفسه )٨(

.٣٦ص. مكتبة بلدیة سوكوتو)مخطوط(,إشارة أهل التفریط واإلفراط,عثمان بن محمد,ابن فودي) ٩(

: رقم, جامعة إبادن,مركز تقیید الوثائق العربیة)مخطوط(,أصول الدین,عثمان بن محمد,ابن فودي:انظر )١٠(

مجموعى ,عبد اهللا بن محمد,ابن فوديو . ١٣ص,وتبصرة المبتدؤ في أصول الدین. ٧ص).٢٥سي إي دي (

  .٣٢٨ص ,ضیاء علوم الدین,الضیاءات

إنفاق المیسور ,محمد بللو,وابن فودي. ٣٢٨ص ,ضیاء علوم الدین,عبد اهللا بن محمد,ابن فودي:انظر )١١(

.٧٤ص ,في تاریخ بالد التكرور

إنفاق المیسور ,محمد بللو,وابن فودي. ٣٢٨ص,ضیاء علوم الدین,عبد اهللا بن محمد,ابن فودي:انظر )١٢(

  .٧٧ص,في تاریخ بالد التكرور

مكتبة :الریاض(العلو للعلي الغفار في إیضاح صحیح األخبار وسقیمها ,محمد بن أحمد بن عثمان,الذهبي )١٣(

.٥٧٣ص,)١٩٩٥, ١ط, أضواء السلف

.كانو,مكتبة جامعة بایرو)مخطوط(,معراج العوام إلى سماع علم الكالم,عثمان بن محمد,ابن فودي )١٤(

  .٣ص

.١٣ص,تبصرة المبدإ في أصول الدین,عثمان بن محمد,ابن فودي )١٥(

.١٢ص. كانو,جامعة بایرو)مخطوط(,هدایة الطالبین,عثمان بن محمد,ابن فودي )١٦(

,)١٩٦١, ط.د, مطبعة االستقامة: القاهرة(ضیاء التأویل في معاني التنزیل,عبد اهللا بن محمد,ابن فودي )١٧(

.٢٤٦ص, ٤ج

.٣٢٨ص,ضیاء علوم الدین,مجموعى الضیاءات,عبد اهللا بن محمد,ابن فودي )١٨(

: رقم). ٥٣ص, ٢ج(, باب الدعاء في الصالة من آخر اللیل,كتاب التهجد,الصحیحأخرجه البخاري في  )١٩(

باب الترغیب في الدعاء والذكر في آخر اللیل، ,كتاب صالة المسافرین وقصرها,الصحیحومسلم في ). ١١٤٥(

).٧٥٨: (رقم). ٥٢١ص, ١ج(, واإلجابة فیه

  .٣٠٤ص, ٢ج ,)م١٩٩٣, ١ط, لسواديمكتبة ا:جدة(األسماء والصفات ,أحمد بن الحسین,البیهقي )٢٠(

,)م١٩٩١, ٢ط, المكتب اإلسالمي:عمان(مختصر العلو للعلي العظیم للذهبي ,محمد بن أحمد,الذهبي )٢١(

  .١٩٤ص
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جامعة اإلمام محمد بن سعود :السعودیة(درء تعارض العقل والنقل ,أحمد بن عبد الحلیم,ابن تیمیة )٢٢(

مجمع الملك فهد لطباعم المصحف :المدینة المنورة(ومجموع الفتاوى  .٢٦ص, ٢ج,)م١٩٩١, ٢ط, اإلسالمیة

.١٢١ص, ٥ج ,)م١٩٩٥, ١ط, الشریف

, ١ج,)هـ١٤١٧, ٢ط, مكتبة ابن تیمیة: القاهرة(متن القصیدة النونیة ,محمد بن أبي بكر,ابن القیم )٢٣(

, ٤ج, )هـ١,١٤٠٨ط, العاصمةدار : الریاض(الصواعق المرسلة في الرد على الجهمیة والمعطلة و. ٣٩٦ص

.١٢٧٩ص

إنفاق المیسور في ,محمد بللو,وابن فودي. ٣٢٨ص,ضیاء علوم الدین,عبد اهللا بن محمد,ابن فودي )٢٤(

  .٧٤ص ,تاریخ بالد التكرور

"ذكر القاسم القشیري اختالف األشاعرة في تفیر معنى األلوهیة فقال )٢٥( ,اإلله من له األلوهیة:منهم من قال:

من له الخلق :ومنهم من قال,هو المستحق ألوصاف العلو والرفعة:ومنهم من قال,القدرة على االختراع:واأللوهیة

وهو باب توحید ,تلك المعاني كلها تدخل تحت باب واحدفهذا االختالف الذي ذكره لیس هو المقصود؛ إذ".واألمر

وهو أخص وصفه سبحانه ,هو القادر على االختراع:إذ المقصود أن هذا الذي ذهب إلیه من أن اإلله معناه,الربوبیة

ى اإلله لكن المتأخرین من األشاعرة فسروا معن.وهو الذي اختاره جمهور األشاعرة,ال یشك في نسبته إلیه أحد,وتعال

"حیث یقول,كأبوبكر الباقالني وغیره,وأنه المستحق للعبادة,بالمعبود ,أن صانع العالم جلت قدرته واحد:ویجب أن یعلم:

أنه ال :إنما نرید به, وفرد, أحد:وكذلك قولنا,وال من یستحق العبادة إالَّ  إیاه,أنه لیس معه إله سواه:ومعنى ذلك,أحد

(وقد قال تعالى,أن لیس معه من یستحق األلوهیة سواه:ونرید بذلك,وال نظیر,شبیه له ال : ومعناه,)إنما اهللا إله واحد:

:حیث فسر معنى اإلله بالمعبود المستحق للعبادة فقال,وٕالى مثل هذا المعنى مال الشیخ عبد اهللا بن فودي".إله إالَّ اهللا

لم یریدوا أنه ,بأنه المستحق للعبادة:إال أن هؤالء القوم لمَّا فسَّروا اإلله".ال معبود بحق إال اهللا: أي, ال إله إال اهللا"

,أو المبدع,أو الخالق,بل إن استحقاق العبادة هي من موجبات اإلله الذي هو القادر على االختراع,المعنى األصلي له

واستحقاق العبادة هي ,لكونه مستحًقا للعبادةموجٌب ,والخالق لكل األشیاء,فكونه تعالى المنعم بجمیع النعم على عباده

ره هؤالء,أو القادریة,من ثمرات وتوابع الخالقیة یقول .وأرادوا بذلك معنى كونه مستحًقا للعبادة,وهذا المعنى هو الذي قرَّ

"أبو عبد اهللا الحلیمي ,و القدیم التَّام القدرةإذا كان ه: فقد یرجع قوله إلى أن اإلله,هو المستحق للعبادة:ومن قال اإلله:

·řŷŕ,فكان كل موجوًدا سرا صنعا له ƅ§�Ɠž�ƌƅ�Å°ţśŬƔ�Á£�ƌƔƆŷ�ŕĎƂţ�ÁŕƄ�ƌŸƊŕŰ �ÀƆŷ�§°¥�¹ÃƊŰ ƈƅ§Ã,ویذل له بالعبودیة,

"ویقول الرازي".ال أن هذا المعنى تفسیر هذا االسم "قوله تعالى: یدُّل على ترتیب األمر "خالق كل شيء فاعبدوه:

فهذا , وترتیب الحكم على الوصف بحرف الفاء مشعر بالسببیة,نه تعالى خالًقا لكل شيء بفاء التعقیببالعبادة على كو 

,هو المستحق للمعبودیة: واإلله, هو الموجب لكونه معبوًدا على اإلطالق,یقتضي أن یكون كونه تعالى خالًقا لألشیاء

".واإلبداع واإلیجاد واالختراع,ن القادر على الخلقعبارة ع:فهذا یشعر بصحة ما یذكره بعض أصحابنا من أن اإلله

"وقال ابن فودي "قوله تعالى: ,"هذه خواص األلوهیة قد ثبتت له على الوفاق"الذي خلقكم ثم رزقكم ثم یمیتكم ثم یحییكم:

"وقال في موضع آخر بأنه : لإللهفتبین إًذا من هذه النقول مقصود هؤالء في تفسیرهم ".ال یكون إلًها إال الخالق:

أو , أو الخالق,القادر التام القدرة:فهو في الحقیقة راجٌع إلى المعنى الذي ذكره المتقدمون منهم بأنه,المستحق للعبادة

ال أن توحید العبادة هو المعنى المقصود من توحید ,فجعلوا استحقاق العبادة من توابع االعتراف بالربوبیة,المبدع

,أبي القاسم عبد الكریم,القشیري:انظر.واهللا تعالى أعلم.لوهیة والربوبیة هما بمعنى واحد عندهمبل توحید األ,األلوهیة
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اإلنصاف فیما یجب إعتقاده ,أبو بكر,والباقالني. ٦٥ص, )م١٩٨٦, ٢ط, دار آزال:بیروت(شرح أسماء اهللا الحسنى

المنهاج ,الحسین بن الحسن,والحلیمي. ٣٢ص,)م٢٠٠٠, ٢ط, مكتبة األزهریة للتراث: القاهرة(وال یجوز الجهل به 

مفاتیح ,محمد بن عمر بن الحسن, والرازي. ١٩١ص, ١ج ,)م١٩٧٩, ١ط, دار الفكر: بیروت(في شعب اإلیمان 

ضیاء ,عبد اهللا بن محمد,وابن فودي. ١٢٨ص, ١٣ج, )هـ١٤٢٠, ٣ط, دار إحیاء التراث العربي:بیروت(الغیب 

ضیاء ,مجموع الضیاءات,عبد اهللا بن محمد,وابن فودي. ٢٢٢ص, ٢وج. ٢١٦ص, ٣ج ,زیلالتأویل في معاني التن

.٣٢٧ص ,علوم الدین

, ٦ج,)م١٩٨٧, ١ط, دار الكتب العلمیة:بیروت(الفتاوى الكبرى ,أحمد بن عبد الحلیم,ابن تیمیة )٢٦(

  .٥٥٩ص

. ١٦٢ص,)م٢٠٠٠, ٦ط, مكتبة العبیكان:الریاض(التدمریة ,أحمد بن عبد الحلیم,ابن تیمیة:انظر )٢٧(

  .٥٦٣ص, ٦ج,والفتاوى الكبرى

مجمع :المدینة المنورة(بیان تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الكالمیة ,أحمد بن عبد الحلیم,ابن تیمیة )٢٨(

  .١٨٠ص,والتدمریة. ١٠٧ص, ٣ج,)هـ١٤٢٦, ١ط, الملك فهد لطباعم المصحف الشریف

  .١٣٧ص, ٣ج,بیان تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الكالمیة,عبد الحلیمأحمد بن,ابن تیمیة )٢٩(

.٣٩ص,)هـ١٤٠٦, ١ط, دار الكتب العلمیة:بیروت(دعوة التوحید ,محمد خلیل, هراس: انظر )٣٠(

, ١ط, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة:السعودیة(االستقامة ,أحمد بن عبد الحلیم,ابن تیمیة:انظر )٣١(

.٣٤٤ص, ١ج ,)هـ١٤٠٣

,)هـ١٤١٩, ١ط, دار الكتب العلمیة,بیروت(تفسیر القرآن العظیم ,إسماعیل بن عمر,ابن كثیر:انظر )٣٢(

,بیروت(أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ,محمد األمین بن محمد المختار,الشنقیطيو . ١٥٠ص, ٦ج

.٢١٣ص, ٢ج ,)١٩٩٥, ط.د, دار الفكر للطباعة

"باب قول اهللا تعالى,كتاب التفسیر,الصحیحأخرجه البخاري في  )٣٣( , ٦ج(, "فال تجعلوا هللا أنداًدا وأنتم تعلمون:

,وبیان أعظمه بعده,باب كون الشرك أقبح الذنوب,كتاب اإلیمان,الصحیحومسلم في ). ٤٤٧٧: (رقم). ١٨ص

).٨٦: (رقم). ٩٠ص, ١ج(

). ٢١٦٠ص, ٤ج(, باب ال أحد أصبر على أذى من اهللا,ة والناركتاب الجن,الصحیحأخرجه مسلم في  )٣٤(

).٢٨٠٤: (رقم

دار : بیروت(اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم ,أحمد بن  عبد الحلیم,ابن تیمیة:انظر )٣٥(

. ٣٩٠ص, ٧ج ,ودرء تعارض العقل والنقل. ٣٥٦ص, ١ج,)م١٩٩٩, ٧ط, عالم الكتب

.٩٦ص, ٣ج ,مجموع الفتاوى,أحمد بن عبد الحلیم,ابن تیمیة:انظر )٣٦(

. ٣٥٦ص, ١ج, اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم,أحمد بن عبد الحلیم,ابن تیمیة:انظر )٣٧(

.٢٦٠ص, ١ج ,مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین,محمد بن أبي بكر,وابن القیم

.٥٩ص ,فاق المیسور في تاریخ بالد التكرورإن,محمد بللو,ابن فودي )٣٨(

مطبعة : القاهرة(سراج اإلخوان في أهم ما یحتاج إلیه هذا الزمان ,عثمان بن محمد,ابن فودي:انظر )٣٩(

  .٨ص,)هـ١٣٨١, ط.د, المدني
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  .٣ص,)ت.د, ط.د, ن.د: كادونا(نور األباب ,عثمان بن محمد,ابن فودي:انظر )٤٠(

دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشیخ عثمان بن فودي ,محمد بن علي,السكاكر:انظر )٤١(

.١٩٥ص,)هـ١٤٢١, ١ط, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة:الریاض(

فیأتون بالقطن ویغمسونه في شيء یصنعونه ثم ,وهو نوع من السحر یستعمل للنفع أو للضرر حسب زعمهم )٤٢(

كما كان سحرة العرب والیهود یضعون ,بعض التعاویذ ویضعونه في األماكن التي ذكرها ابن فوديیقرأون علیه

.مثل هذا أو شبیًها به في قاع بئر أو غیره

.٧ص ,نور األلباب,عثمان بن فودي,ابن فودي )٤٣(

اإلمام محمد بن جامعة :الریاض(محمد بللو والدولة الصكتیة في عهده,محمد بن علي,السكاكر:انظر )٤٤(

  .١٨٩ص,)هـ١٤٢١, ١ط, سعود اإلسالمیة

: م.د(اإلسالم في نیجریا ,آدم عبد اهللا, واأللوري. ٩٥ص,إنفاق المیسور,محمد بللو,ابن فودي:انظر )٤٥(

.١٠٥ص,)هـ١٣٩٨, ٢ط, ن.د

.١١٨ص,اإلسالم في نیجیریا,آدم عبد اهللا, األلوري: انظر )٤٦(

.١ص,ضیاء الحكام فیما لهم وعلیهم من األحكام,عبد اهللا بن محمد,ابن فودي:انظر )٤٧(

اإلسالم في نیجیریا ,محمد لواء الدین,وأحمد. ١١٩ص,اإلسالم في نیجیریا,آدم عبد اهللا, األلوري: انظر )٤٨(

  .٦٩ص ,)م٢٠١٣, ١ط, دار الكتب العلمیة:بیروت(ودور الشیخ عثمان بن فودي في ترسیخه 
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  :ملخص البحث

هذا البحث يهدف إىل بيان احلكم الشرعي يف زواج املسلمة من غري املسلم، وقد تطرق 

الباحث إىل بيان أمهية الزواج يف دين اإلسالم وحكمة مشروعيته وفضله، وأنه سنة من سنن 

األنبياء، وهو الطريق الوحيد للحفاظ على النسمة اإلنسانية كما أرادها اهللا سبحانه وتعاىل، 

حث عن الصفات املرغب فيها للزواج من كال الطرفني الذكر واألنثى، كما تطرق وحتدث البا

إىل بيان حكم الزواج بني املسلمني وأهل الكتاب، مث ختم البحث بذكر أهم النتائج 

  . املتوصل إليها يف البحث

  :الـمقدمة

عمالنا، من يهده اهللا إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أ

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا 

  .عبد اهللا ورسوله صلى اهللا عليه على آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا

اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس ﴿ ﴾يا أيها الذين اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون﴿

خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء، واتقوا اهللا الذي تساءلون به 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ﴿ ﴾واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا

  .﴾وزا عظيماويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز ف

فإن اهللا عز وجل جعل النكاح وسيلة لبقاء النسمة البشرية، وكان النكاح عبادة مشروعة، : أما بعد

َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسًال ِمْن قـَْبِلَك َوَجَعْلَنا َهلُْم ﴿: وهي من سنن األنبياء كما بني املوىل عز وجل يف حمكم تنزيله

  .﴾أَْزَواًجا َوُذرِّيَّةً 
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اهللا تعاىل بعض أحكام الزواج يف كتابه العزيز، وبينت السنة ما أمجل القرآن، فأحكام الزواج يف  وقد بني

اإلسالم واضحة وضوح الشمس، فتطرق الوحيني إىل بيان أحكام النكاح بدأ من األركان والشروط، 

الزوجية بني واملوانع إىل غري ذلك، فتكلم القرآن عن احملرمات من النساء، كما حتدث عن العالقات 

املسلمني وغريهم فبني ما حيل من ذلك وما حيرم، فنظرا إىل حاجة الناس لبيان هذا اجلانب املهم أردت أن 

اهللا أسأل أن ، موقف اإلسالم يف زواج املرأة املسلمة من الكافر: أكتب مقالة جتمع هذه املسائل بعنوان

ǾȈǴǟ�ǞǴǘȇ�ǺǷÂ�Ƣđ�řǠǨǼȇ

  :التاليةويشتمل البحث على الـمحاور 

  .يف تعريف الزواج لغة واصطالحا: الـمحور األول-

  فضل الزواج وحكمة مشروعيته: الـمحور الثاين-

  .الصفات املرغب فيها يف الزواج: الـمحور الثالث-

  حكم الزواج من أهل الكتاب: الـمحور الرابع-

  .حكم زواج املرأة املسلمة من غري املسلم: الـمحور الرابع-

  :اخلامتة-

:تعريف الزواج لغة واصطالحا: األولالـمحور 

.الزواج لغة مصدر زوج يزوج زواجا، وكلمة زواج تدل على مقارنة شيء لشيء

الزوج زوج املرأة، :الزاي والواو واجليم أصل يدل على مقارنة شيء لشيء، من ذلك: "قال ابن فارس

إذن فلفظ الزواج لفظ موضوع القرتان ". ١﴾نَّةاْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اجلَْ ﴿:واملراة زوج بعلها، ومنه قوله تعاىل

َوِإَذا النـُُّفوُس ﴿: أحد الشيئني باآلخر وازدواجهما بعد أن كان كل منهما منفرداً عن اآلخر ومنه قوله تعاىل

فيقرن الصاحل مع الصاحل، والفاجر . يقرن كل واحد مبن كانوا يعملون كعمله: أي] ٧: التكوير[ ﴾ُزوَِّجتْ 

�©ċ®É°�Ä¢�®ƢǈƳȌǳ�Ʈ ǠƦǳ¦�ƾǼǟ�ƢĔ¦ƾƥƘƥ�¬¦Â°ȋ¦�ƪ ǻǂǫ�Â¢��ǂƳƢǨǳ¦�ǞǷليها، وقيل قرنت النفوس بأعماهلا إ

ƲȇÂǄƬǳƢǯ�Ƣđ�ƢȀǏƢǐƬƻȏ�©°Ƣǐǧ٢.

وضعه الشارع ليفيد بطريق األصالة اختصاص الرجل فقد عرف بأنه هو عقد : وأما الزواج اصطالحا

.٣بالتمتع بامرأة مل مينع مانع شرعي من العقد عليها وحل استمتاع املرأة به

نفهم من هذا التعريف أن عقد الزواج حل للزوج االستمتاع لزوجه، كما أنه جيب أن يعلم أن ال مانع 

اك مانع شرعي مينع من أن يكون املتاعقدين شريكني شرعا من عقد الزواج بني الزوجني، وأما إذا كان هن
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يف الزواج فال حيل العقد بينهما، وإن حصل كان الزواج حمرما شرعا، وعليه فال حتل الزوجة لزوجها لوجود 

  .ذلك املانع

  :فضل الزواج وحكمة مشروعيته: الـمحور الثاني

إن اهللا عز وجل اقتضت حكمته أن خلق النسمة البشرية، ليكرمها وجيعلها من خري خملوقاته، وكان من 

وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض ﴿: حكمة الباري أن أعد البشر ليكون خليفة اهللا يف األرض

، قال إين أعلم ما خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك

وملا انتهى من خلقه أمر مالئكته املسبحة لقدسه بالسجود له، ليدل على فضله، مث خلق ٤﴾ال تعلمون

هو الذي ﴿: منه زوجه للحفاظ على النسل البشري، وليستأنس آدم من زوجه حواء، قال اهللا تعاىل

.٥﴾خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها

أيها الرجال والنساء، املنتشرون  ﴾ُهَو الَِّذي َخَلَقُكمْ ﴿: قال الشيخ عبد الرمحن السعدي يف تفسري اآلية

.وهو آدم أبو البشر  ﴾ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ ﴿. يف األرض على كثرتكم وتفرقكم

َها َزْوَجَها﴿ ذا كانت منه �ƢĔȋ�ƢȀȈǳ¤�Ǻǰǈȇ�À¢�ǲƳȋ� ¦ȂƷ�ǾƬƳÂ±�¿®¡�ǺǷ�ǪǴƻ¤: أي ﴾َوَجَعَل ِمنـْ

حصل بينهما من املناسبة واملوافقة ما يقتضي سكون أحدمها إىل اآلخر، فانقاد كل منهما إىل صاحبه 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث ﴿: وقال .٦بزمام الشهوة

.٧﴾منهما رجاال كثريا ونساء

وملا كان من سنة اهللا عز وجل يف خلقه أن جعل املخلوقات زوجني حفاظا على أصول اخللقة كما بينه 

وكان املقصود األعظم من خلق ٨﴾ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون﴿: عز من قائل يف كتابه

اسل والتكاثر اإلنسان هو عبادة اهللا عز وجل يف األرض جعل البشر زوجني كما تقدم ليحصل بينهم التن

  .لتبقى هذه النسمة لتكاثرها إىل يوم القيامة

وسن هلم طريقة التزاوج بينهم من لدن آدم إىل نبينا حممد عليه أفضل الصالة والتسليم على اختالف 

٩"النكاح سنيت فمن مل يعمل بسنيت فليس مين: "يقول عليه الصالة والسالم. شرائعهم

  :فضل الزواج

ولقد ﴿: نن األنبياء واملرسلني وهم أفضل البشر على اإلطالق، قال اهللا تعاىللقد كان الزواج من س

َهِذِه اْآليَُة َتُدلُّ َعَلى : ((يقول اإلمام القرطيب رمحه اهللا. ١٠﴾أرسلنا من قبلك رسال وجعلنا هلم أزواجا وذرية

ِل، َوُهَو تـَْرُك النَِّكاِح، َوَهِذِه ُسنَُّة اْلُمْرَسِلَني َكَما َنصَّْت التـَّْرِغيِب ِيف النَِّكاِح َواحلَْضِّ َعَلْيِه، َوتـَنـَْهى َعِن التََّبتُّ 

١١...))َعَلْيِه َهِذِه اْآليَةُ 
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.١٢﴾فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع﴿: وأمر اهللا تعاىل به بقوله

  :وحث نيب الرمحة عليه بطرق وأساليب كثرية

ما ورد يف قصة الثالثة الذين جاءوا يريدون التبتل، فكان من قول أحدهم ال أتزوج النساء فرد : منها

ل جاء ثالث رهط إىل بيوت اأنس بن مالك رضي اهللا عنه قعليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فعن 

�ƢǿȂǳƢǬƫ�ǶĔƘǯ�¦ÂŐƻ¢�ƢǸǴǧ،أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يسألون عن عبادة النيب صلى اهللا عليه وسلم

فقالوا أين حنن من النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما 

أنا فإين أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر وال أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا 

ألخشاكم هللا  إينأنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واهللا (( :سلم فقالفجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

.١٣))وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين

كنا مع النيب : بينا أنا أمشي مع عبد اهللا رضي اهللا عنه فقال :عن علقمة قالف: قوله للشباب: ومنها

من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع (( :سلم فقالصلى اهللا عليه و 

.١٤))فعليه بالصوم فإنه له وجاء

¢�Ǿƥ�ȄǿƢƦƬȇ�ƢŲ�ƢēǂưǯÂ�ƨǷȋ¦�ǽǀǿ�̈ǂưǰǳ�ƢƦƦǇ�ǾǴǠƳÂ�¬ƢǰǼǳƢƥ�ǂǷ¢�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�œǼǳ¦�À: ومنها

إين أصبت  :لنيب صلى اهللا عليه وسلم فقالجاء رجل إىل ا: عن معقل بن يسار قالاألمم يوم القيامة؛ 

¾Ƣǫ��ƢȀƳÂǄƫƘǧ¢�ƾǴƫ�ȏ�ƢĔ¤Â�¾ƢŦÂ�Ƥ ǈƷ�©¦̄�̈¢ǂǷ¦:  " مث أتاه الثالثة فقال ،مث أتاه الثانية فنهاه" ال:  "

.١٥"تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم 

واجتمع عنده تسع نسوة وقد تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم نسوة كثرية . والنصوص يف هذا كثرية

سعيد وروى احلاكم يف املستدرك عن . إحياء هلذه السنة، وكان هذا من خصوصيته صلى اهللا عليه وسلم

.١٦يا سعيد تزوج فإن خري هذه األمة أكثرهم نساء: قال يل ابن عباس: بن جبري قال

  :حكمة النكاح

ن األحكام الشرعية  أنعلم علما يقينا بلة جيب علينا أن أقبل أن نبدأ الكالم يف خصوص تلك املس

ŚƦƻ�ǶȈǰƷ�Àƾǳ�ǺǷ�ƢĔȋ�Ǯ،وكلها يف موضعها وليس فيها شئ من العبث والسفه مٌ كَ كلها حِ  ǳ̄.

للخلق؟ إن اآلدمي حمدود يف علمه وتفكريه وعقله فال ميكن أن يعلم   معلومة هل احلكم كلها نولك

.]٨٥-اإلسراء[ ﴾َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِليالً ﴿: قال اهللا تعاىليء وال أن يلهم معرفة كل ش يءكل ش

ǶǴǠǻ�Ń�¿¢�ƢȀƬǸǰƷ�ƢǼǸǴǟ� ¦ȂǇ�Ƣđ�ƢǓǂǳ¦�ƢǼȈǴǟ�Ƥ: إذن Ÿ�ǽ®ƢƦǠǳ�ƅ¦�ƢȀǟǂǋ�Ŗǳ¦�ƨȈǟǂǌǳ¦�¿ƢǰƷȋƢǧ؛ 

قولنا وإفهامنا عن إمنا معناه قصور ع ،ألننا إذا مل نعلم حكمتها فليس معناه أنه ال حكمة فيها يف الواقع

  .إدراك احلكمة
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  :أما احلكمة يف النكاح فكثرية منها

معشر الشباب من استطاع منكم  يا" :حفظ كل من الزوجني وصيانته قال النيب صلي اهللا عليه وسلم)١(

.١٧"الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج

)٢(�©ǂǌƬǻȏ�¬ƢǰǼǳ¦�ȏȂǴǧ�¼Ȑƻȋ¦�ǲǴŢÂ�ǂǌǳ¦�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ǚǨƷالرذائل بني الرجال والنساء.  

)٣(�ǺǷ�ƢēƢǬǨǼƥ�¿ȂǬȇÂ�̈¢ǂŭ¦�ǲǨǰȇ�ǲƳǂǳƢǧ�̈ǂǌǟÂ�¼ȂǬƷ�ǺǷ�Ǿǳ�Ƥ Ÿ�ƢŠ�ǂƻȉƢƥ�śƳÂǄǳ¦�ǺǷ�ǲǯ�̧ ƢƬǸƬǇ¦

�ǺēȂǈǯÂ�ǺȀǫ±°�ǶǰȈǴǟ�ǺŮÂ: "اهللا عليه وسلم ىطعام وشراب ومسكن ولباس باملعروف قال النيب صل

لزمها يف البيت من رعاية وإصالح قال النيب صلي واملرأة تكفل الرجل أيضا بالقيام مبا ي. ١٨"باملعروف

.١٩"بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها علىواملرأة راعية : "... اهللا عليه وسلم

أحكام الصلة بني األسر والقبائل فكم من أسرتني متباعدتني ال تعرف إحدامها األخرى وبالزواج )٤(

وهو الذي خلق ﴿: قال تعاىل .ا للنسبحيصل التقارب بينهما واالتصال وهلذا جعل اهللا الصهر قسيم

٢٠﴾من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا

: ن النكاح سبب للنسل الذي به بقاء اإلنسان قال اهللا تعاىلإبقاء النوع اإلنساين على وجه سليم ف)٥(

ُهَما رَِجاًال َكِثرياً يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْهَ ﴿ ا َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ

.]١-النساء[ ﴾َوِنَساءً 

أو وجود إنسان ناشئ من سفاح ال يعرف له أصل وال ، فناء اإلنسان :ماإ حد أمرينأولوال النكاح للزم 

.٢١يقوم على أخالق

  .الصفات المرغب فيها في الزواج: الـمحور الثالث

زواج املرأة، فمن هذه املآرب اجلمال واحلسب واملال وغريها من مآرب للناس مآرب كثرية تدعوهم إىل 

.أخرى، لكن املوفق من فضل الصفة الشرعية اليت رغب الشرع فيها، وهي صفة الدين

  :وقد ذكر أهل العلم ثالث صفات ينبغي توفرها يف املرأة املراد نكاحها

"َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َعِن النَِّيبِّ : الدين: أوال ِلَماِهلَا، :تـُْنَكُح اْلَمْرأَُة ِألَْربَعٍ :

يِن َترَِبْت يََداَك    )خم". (َوِحلََسِبَها، َوِجلََماِهلَا، َوِلِديِنَها، فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ

ǟ�Ǻȇƾǳ¦�¿ƾǫ�ǺǸǧ��ƨȇƢǤǳ¦�ƢĔƜǧ�Ǻȇƾǳ¦�ƨǨǏ�ȄǴǟ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�œǼǳ¦�Ʈ Ƹǧ لى ما تقدم ربح يف

نكاحه وحصل على املقاصد املرجوة من الزواج، من بناء أسرة محيدة، وحصول السكينة واالطمئنان، 

  .وحسن العشرة

  .رواه أبو داود)) تزوجوا الولود الودود، فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة((: لقوله: ولود ودود: ثانياً 
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  .ايبقاله اخلط. هي اليت حتب زوجها) الودود(

��Ǻđ°Ƣǫ¢�ǺǷ�°Ƣǰƥȋ¦�Ŀ�Ǧ¤̄�: "وقال. قاله اخلطايب. Ƣē®ȏÂ�ǂưǰƫ�Ŗǳ¦�Ȇǿ) الولود( ǏȂǳ¦�¦ǀǿ�» ǂǠȇÂ

  ".الغالب سراية طباع األقارب بعضهن إىل بعض

بل : بكرًا أم ثيبًا ؟ قال:نعم، قال: هل تزوجت يا جابر ؟ قال((: لقوله جلابر :أن تكون بكراً :ثالثاً 

  متفق عليه. ٢٢))بكراً تالعبها وتالعبكفهال : ثيباً، قال

".ǲǔǧ¢�Ǻđ¦ȂƯÂ�°Ƣǰƥȋ¦�ƲȇÂǄƫ�ƨǴȈǔǧ�ǾȈǧÂ: " قال النووي

�ǺǷ�ń¤�ǶēƢǼƥ�®Ƣǋ°¤�Ŀ�̈ƢƬǨǳ¦� ƢȈǳÂأرشد الرجال على اختيار األزواج فكذلك أرشد أفكما أن الشارع 

واخللق احلسن؛ قال  م¦ēƢǼƦǳ�Ǻȇƾǳ يرشدهم إىل اختيار ذو أيتزوجن لتكون احلياة على أحسن ما يرام، ف

ِإَذا «:َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيهِ :عليه الصالة والسالم فيما رواه أَِبو ُهَريـْرََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ 

َنٌة ِيف اْألَْرِض َوَفَساٌد َعرِيضٌ إَ أَتَاُكْم َمْن تـَْرَضْوَن ُخُلَقُه َوِديَنُه، فَأَْنِكُحوُه،  .٢٣»الَّ تـَْفَعُلوا َتُكْن ِفتـْ

  .فشرط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدين ملن يتقدم إىل امرأة مسلم ليتزوجها

  .أهل الكتابحكم الزواج من : الـمحور الرابع

  قبل الشروع يف بيان حكم الزواج من أهل الكتاب فمن املنبغي أن نعرف من هم أهل الكتاب؟

هم اليهود والنصارى الذين أعطوا الكتابني؛ التوراة واإلجنيل، فالتوراة لليهود واإلجنيل : أهل الكتاب

.٢٤للنصارى

اليهود والّنصارى ومن دان بدينهم، فيدخل : أهل الكتاب هموجاء يف موسوعية الفقهية الكويتية أن 

�ǺǷ�Ëǲǯ�Ã°ƢǐËǼǳ¦�Ŀ�ǲƻƾȇÂ��¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�ȄǇȂǷ�ƨǠȇǂǌƥ�ÀȂǴǸǠȇÂ�̈¦°ȂËƬǳƢƥ�ÀȂǼȇƾȇ�ǶËĔȋ��̈ǂǷƢËǈǳ¦�®ȂȀȈǳ¦�Ŀ

.٢٥وانتسب إىل عيسى عليه السالم باالّدعاء والعمل بشريعتهدان باإلجنيل

 كتابه العزيز قد حرم على املؤمنني التزاوج بينهم وأما ما يتعلق بالزواج من أهل الكتاب، فإن اهللا يف

َوَال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوَألََمٌة ﴿: وبني املشركني، ومن ضمنهم أهل الكتاب، فقال عز من قائل

ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوَال تـُْنِكُحوا اْلُمْشرِِكَني َحىتَّ  ٌر ِمْن ُمْشرٍِك َوَلْو ُمْؤِمَنٌة َخيـْ  يـُْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ

ُ آيَا تِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم أَْعَجَبُكْم أُولَِئَك َيْدُعوَن إَىل النَّاِر َواَللَُّه َيْدُعو إَىل اْجلَنَِّة َواْلَمْغِفرَِة بِِإْذنِِه َويـُبَـنيِّ

.٢٦﴾يـََتذَكَُّرونَ 

.٢٧..."ظاهر عمومه مشول الكتابيات: " لشنقيطي رمحه اهللا يف تفسري اآليةيقول الشيخ حممد األمني ا

أي يشمل النهي الكتابيات من اليهود والنصارى، وغريهن كما يشمل حترمي املشرك من زواج املسلمة، 

  سواء كان ذلك املشرك كتايب أو جموسي أو وثين أو غريهم
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  .ايب من املسلمةومشوله يشمل زواج املسلم من الكتابية وزواج الكت

مث خص اهللا هذا العموم بآية املائدة فأجاز زواج املسلم من الكتابية شريطة أن تكون حمصنة، واختلف 

.املراد به احلرائر، وقيل العفيفات: يف املراد باإلحصان هنا؛ فقيل

َوَأِحلُّ َلُكْم :َأيْ  ﴾اتِ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمنَ ﴿: قـَْولُهُ : وقد حكى اخلالف ابن كثري يف تفسريه فقال

َواْلُمْحَصَناُت ِمَن ﴿: ِنَكاُح احلَْرَائِِر اْلَعَفاِئِف ِمَن النَِّساِء اْلُمْؤِمَناِت، َوذِْكُر َهَذا تـَْوِطَئٌة ِلَما بـَْعَدُه، َوُهَو قـَْولُهُ 

َماِء، َحَكاُه اْبُن َجرِيٍر َعْن :أَرَاَد بِاْلُمَحصََّناتِ :َفِقيلَ  ﴾الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكم احلَْرَائُِر ُدوَن اْإلِ

َا قَاَل ُجمَاِهدٌ .ُجمَاِهدٍ  احلَْرَائُِر، فـَُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن أَرَاَد َما َحَكاُه َعْنُه، َوُحيَْتَمُل َأْن َيُكوَن :اْلُمْحَصَناتُ :َوِإمنَّ

َوُهَو قـَْوُل اجلُْْمُهوِر َهاُهَنا، َوُهَو اْألَْشَبُه؛ لَِئالَّ .رَِّة اْلَعِفيَفَة، َكَما قَاَلُه ُجمَاِهٌد ِيف الرَِّوايَِة اْألُْخَرى َعْنهُ أَرَاَد بِاحلُْ 

ُر َعِفيَفٍة، فـَيـُْفِسُد َحاَهلَا بِاْلُكلِّ َجيَْتِمَع ِفيَها َأْن َتُكوَن ِذمِّيَّةً  يَِّة، َويـََتَحصَُّل َزْوُجَها َعَلى َما ِقيَل  َوِهَي َمَع َذِلَك َغيـْ

"ِيف اْلَمَثلِ  َلةٍ : ".َحشَفا وَسوء َكيـْ

:اْلَعِفيَفاُت َعِن الزِّنَا، َكَما قَاَل ِيف اْآليَِة اْألُْخَرى:َوالظَّاِهُر ِمَن اْآليَِة َأنَّ اْلُمرَاَد بِاْلُمْحَصَناتِ : "مث قال

َر ُمَساِفحَ ﴿ :ُمثَّ اْختَـَلَف اْلُمَفسُِّروَن َواْلُعَلَماُء ِيف قوله ﴾اٍت َوال ُمتَِّخَذاِت َأْخَدانٍ ُحمَْصَناٍت َغيـْ

َهْل يـَُعمُّ ُكلَّ ِكَتابِيٍَّة َعِفيَفٍة، َسَواٌء َكاَنْت ُحرًَّة أَْو أََمًة؟  ﴾َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكمْ ﴿

.٢٨رِيٍر َعْن طَائَِفٍة ِمَن السََّلِف، ِممَّْن َفسََّر اْلُمْحَصَنَة بِاْلَعِفيَفةِ َحَكاُه اْبُن جَ 

لكن الشيخ حممد األمني الشنقيطي يرى أن وصف . فرجح ابن كثري هنا املراد باحملصنات العفيفات

  .اإلحصان هنا احلرية

ا العموم قد خصص بإباحة ولكن هذ"... ﴾وال متسكوا بعصم الكوافر﴿يقول عند تفسريه لقوله تعاىل 

أي احلرائر، وبقيت احلرمة ]  ٥: املائدة[  ﴾واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب﴿: الكتابيات يف قوله تعاىل

.٢٩"بني املسلم واملشركة بالعقد على التأبيد

.ورجح يف حمل آخر أن يكون املراد باملصحنات، احلرائر العفيفات مجعا بني الوصفني

 ﴾واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب﴿: فقوله تعاىل، عاطفا على ما حيل للمسلمني: "...قال

.٣٠"�ƨǨȈǨǠǳ¦�̈ǂū¦�ƢĔ¢�̈ǂǿƢǜǳ¦Â��ƨȈƥƢƬǰǳ¦�ƨǼǐƸǸǴǳ�ǶǴǈŭ¦�«ÂǄƫ�ƨƷƢƥ¤�Ŀ�ƶȇǂǏ]  ٥: املائدة[

  :وإذا تبني لك هذا فاعلم أن أهل العلم اختلفوا يف جواز نكاح املسلم بالكتابية عل أقوال

.٣١وهو قول مجهور أهل العلم، ذهبوا على جواز ذلك، وهو قول األئمة األربعة: ولالقول األ

َواْلُمْحَصَناُت ﴿: وال بأس بأن يتزوج املسلم احلرة من أهل الكتاب لقوله تعاىل :يقول اإلمام السرخسي

.٣٢]٥: املائدة[﴾ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتابَ 
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وحتل كتابية، لكن تكره حربية، وكذا ...نكاح من ال كتاب هلا وحيرم: وذكر اإلمام النووي يف الروضة

.٣٣ذمية على الصحيح

واحملصنات ﴿: وأما الكتاب فقوله تعاىل: واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب واألثر واملعقول

 ﴾نوال تنكحوا املشركات حىت يؤم﴿: فهذا اآلية ناسخة لقوله تعاىل ﴾من الذي أوتوا الكتاب من قبلكم

.٣٤فإن آية املائدة متأخرة عن هذه اآلية اليت يف البقرة، أو أن آية املائدة خمصصة لعموم آية البقرة

فما ورد من نكاح الصحابة الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات، منهم طلحة بن عبيد : وأما األثر

.٣٥اهللا، وحذيفة بن اليمان وعثمان بن عفان رضي اهللا عنهم

�ǒ: وأما املعقول ǠƥÂ�ƅƢƥ�ƨǴǸŪƢƥ�ƪ ǼǷ¡�ƾǫ�ƢĔȋ��ǾƬǬȈǬƷ�ƪ ǧǂǟ�¦̄¤�ƢȀǷȐǇ¤�ȄƳǂȇ�ƨȈƥƢƬǰǳ¦�ÀƜǧ

الكتب وبعض الرسل واليوم اآلخر، فهي أقرب إىل قبول اإلسالم من الوثنية، مسيا إذا تنبهت، فكان يف 

.٣٦نكاح املسلم إياه رجاء إسالمها، وجيوز نكاحها هلذه العاقبة احلميدة

إذا رجى إسالمها، وقد روي أن عثمان رضي ) الكتابية(قال باستحباب نكاحها وقد ي: يقول الشربيين

اهللا عنه تزوج نصرانية فأسلمت وحسن إسالمها، وقد ذكر القفال أن احلكمة من إباحة الكتابية ما يرجى 

وهلذا من ميلها إىل دين زوجها؛ إذ الغالب على النساء امليل إىل أزواجهن وإيثارهم على اآلباء واألمهات، 

.٣٧"حرمت املسلمة على املشرك

وهو القول بتحرمي الزواج بالكتابية على املسلم، وروي هذا املذهب عن عمر وابن عمر، : القول الثاين

.٣٨وروي عن ابن عباس ما يدل على ميله إىل هذا القول

  .وا باألثرواستدل أصحاب هذا القول بآيتني صرحيتني بتحرمي زواج املسلم من الكتابية، وكذلك استدل

  :وأما اآليتان فهما

ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوَال ﴿: ـ قوله تعاىل١ َوَال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوَألََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ

ٌر ِمْن ُمْشرٍِك َولَ  ْو أَْعَجَبُكْم أُولَِئَك يَْدُعوَن ِإَىل النَّاِر َواللَُّه تـُْنِكُحوا اْلُمْشرِِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ

ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ    .﴾يَْدُعو ِإَىل اْجلَنَِّة َواْلَمْغِفرَِة بِِإْذنِِه َويـُبَـنيِّ

�Ǯ¤: وجه الداللة من اآلية ǳ̄�Ǻǟ�ȆȀǼǳ¦�ƨȇƢǣ�ǲǠƳÂ��ƨǯǂǌǷ�̈¢ǂǷ¦�ǲǯ�¬Ƣǰǻ�Ǻǟ�ȄĔ�ƅ¦�À¢��ǺĔƢŻ

واإلميان إذا أطلق يف نصوص الشرع املراد به اإلميان الشرعي، فكل مشركة داخلة يف هذا العموم ومنهن 

اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اللَِّه َوقَاَلتِ ﴿: الكتابيات؛ بدليل وصف اهللا تعاىل أهل الكتاب بالشرك كما يف قوله تعاىل

للَِّه َذِلَك قـَْوُهلُْم بِأَفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل قَاتـََلُهُم اللَُّه َأىنَّ َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن ا

لِيَـْعُبُدوا ِإَهلًا اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَميَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ ) ٣٠(يـُْؤَفُكوَن 

ÀȂǯǂǌǷ�ǶĔƘƥ�Ã°ƢǐǼǳ¦�®ȂȀȈǳ¦�ƅ¦�Ǧ ﴾َواِحًدا َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكونَ  ǏÂ�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�ȆǨǧ.
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ˏ�ʄϵ˒όʢϒɻ�ʅɽʢɻʝʚمجلة  �ˎʞʫ˗ˎɻ88هـ١٤٤٠  ذو القعدة=م ٢٠١٩وليو ي)٢(الرقم -األولعدد لا 88

إن آية : "فعلى هذا فآية البقرة ناسخة آلية املائدة، وقد نقل عن ابن عباس ما يدل ذلك حيث قال

¦ǂƷ�ǺȀƷƢǰǻÂ��¿ȐǇȍ¦�Ǻȇ®�Śǣ�ȄǴǟ�ǺǷ�ǲǯÂ��©ƢȈƥƢƬǰǳ¦Â�©ƢȈǇȂĐ¦¿��البقرة هذه عامة يف الوثنيات و 

.٣٩واآلية حمكمة على هذا ناسخة آلية املائدة، وآية املائدة مقتدمة النزول على هذه اآلية يف سورة البقرة

كافرة بوجه من   فهذا لفظ عام يتناول كل كافرة، فال حتل ﴾َوَال ُمتِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفرِ ﴿: ـ قوله تعاىل٢

  .الوجوه

:وقد أجيب عن اآليتني مبا يلي

عدم وجود دليل على تأخر آية البقرة على املائدة؛ ودعوى نسخ آية البقرة بآية املائدة أوىل؛ ألن : أوال-

  .سورة املائدة متأخرة عن سورة البقرة باتفاق العلماء

فاألوىل املصري إىل طريقة اجلمع بني اآليتني ما على فرض عدم تأخر آية املائدة عن آية البقرة : ثانيا-

�ƢĔ¢�ȄǴǟ�̈ǂǬƦǳ¦�ƨȇ¡�ǲǸŢ�ÀƘƥ��ǺǰŲ�ƢǼǿ�ǞǸŪ¦Â. أمكن؛ فإن إعمال الدليلني أوىل من امهال أحدمها

�ƨȇ¡�¿ȂǸǟ�ǺǷ�ƪ ǼưƬǇ¦�ƨǏƢƻ�ƢĔƜǧ�̈ƾƟƢŭ¦�ƨȇ¡�ƢǷ¢Â��©ƢȈƥƢƬǰǳ¦�ǺȀǼǷÂ��©Ƣǯǂǌŭ¦�ǞȈŦ�ǲǸǌƫ�ƨǷƢǟ

  .البقرة الكتابيات

إن الكتابيات : اب على اآلية الثانية اليت يف سورة املمتحنة مبا أجيب به عن آية البقرة، فيقالوجي: ثالثا-

.٤٠والتابعني مستثنات من العموم بآية املائدة، ويدل على ذلك فعل الصحابة بعد وفاة رسول اهللا 

عن عمر وابنه  وأما األثر فما ورد عن بعض الصحابة من النهي عن زواج املسلم بالكتابية، كما ورد

��śȈƥƢƬǰǳ¦�ƢǸȀȈƫ¢ǂǷ¦�½ƢǈǷ¤�Ǻǟ�ƨǨȇǀƷÂ�ƅ¦�ƾȈƦǟ�Ǻƥ�ƨƸǴǗ�ȄĔ�ǂǸǟ�À¢�®°Â�ƾǫÂ��² ƢƦǟ�Ǻƥ¦Â�ƅ¦�ƾƦǟ

: ال أعمل شركا أعظم من قول النصرانية: "وقول ابن عمر. وغضب عضبا شديدا عليهما بسبب ذلك

ȄǈȈǟ�Ƣđ°٤١.

ومل حيرم، بدليل أنه ملا أمر حذيفة بالكتابية  وقد أجاب اجلمهور عن هذا بأن عمر إمنا كره زواج املسلم

.٤٢ال ولكن أخاف أن تواقعوا املومسات منهن:مبفارقة امرأته اليهودية كتب إليه حذيفة أحرام هي؟ فكتب إليه عمر

وبعد عرض أدلة القولني ومناقشتها يتبني لك أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه مجهور أهل العلم؛ 

.وهو جواز نكاح املسلم من الكتابية، كما أمر به القرآن، وثبت من فعل أصحاب الرسول 

  :حكم زواج المسلمة من الكافر: الـمحور الخامس

بية، وذكرت أقوال العلماء فيها مع بيان ما رأيته قد تقدم احلديث عن حكم زواج املسملم بالكتا

راجحا من أقوال أهل العلم مستندا يف ذلك بدليل، فهل جيوز للمسلمة أن تتزوج بغري املسلم سواء كان  

كتابيا أو غريه؟ وهل احلكمة املوجودة من زواج املسملم بالكتابية موجودة يف زواج املسلمة من الكافر؟
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أن زواج املسلمة من غري املسلم مهما كانت  فيه ال شكإنه مما : لة أن يقالاجلواب عن تلك األسئف

§ ƢƬǰǳ¦�ǲȈǳƾƥ�ƪ ƥƢƯ�ǾǻȐǘƥÂ��ƢȀǼǟ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ȄĔ�Ŗǳ¦�Ǌ Ʒ¦ȂǨǳ¦�ǺǷ�ƾǠȇÂ�ǲǗƢƥ�ǾƬǻƢȇ® واإلمجاع واملعقول:  

  :أما الكتاب فآيات كثرية

ٌر ِمْن ُمْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم َوَال تـُْنِكُحوا اْلُمْشرِِكَني َحىتَّ ﴿ :قوله تعاىل: منها يـُْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ

ُ َآيَاتِِه لِلنَّ  يف هذه . ﴾اِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ أُولَِئَك يَْدُعوَن ِإَىل النَّاِر َواللَُّه َيْدُعو ِإَىل اْجلَنَِّة َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويـُبَـنيِّ

ǻ�ǺǷ�ƶȇǂǏ�ȆĔ�ƨȇȉ¦�Ȇǿ�Ŗǳ¦�ȆȀǼǳ¦�ƨǤȈǏ�ÃƾƷƜƥ��ƨǼǷƚŭ¦�ǺǷ�½ǂǌŭ¦�¬Ƣǰ)الناهية، والقاعدة املقررة ) ال

  .فدلت اآلية على حترمي زواج املسلمة من املشرك أي كان. عند العلماء أن النهي يقتضي التحرمي

ا كائًنا أن اهللا قد حرَّم على املؤمنات أن ينكحن مشركً : "يقول اإلمام الطربي رمحه اهللا يف تفسري اآلية

من كان املشرك، ومن أّي أصناف الشرك كان، فال تنكحوهنَّ أيها املؤمنون منهم، فإّن ذلك حرام عليكم، 

وألن تزوجوهن من عبٍد مؤمن مصدق باهللا وبرسوله ومبا جاء به من عند اهللا، خري لكم من أن تزوجوهن 

."من حر مشرك، ولو شُرف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه

فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفَال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَىل اْلُكفَّاِر َال ُهنَّ ِحلٌّ َهلُْم َوَال ُهْم ﴿: قوله عز من قائل: ومنها

 ﴾ال هن حل هلم﴿ :، فبني سبحانه حرمة زواج املسلمة من املشرك بعدم احلل حيث قال﴾حيَِلُّوَن َهلُنَّ 

فقطع الشارع العالقة الزوجية بني الزوجني بإسالم املرأة دون } هم حيلون هلنوال {: وكرر التحرمي بقوله

  .الرجل

فبني أن العلة عدم ...أي مل حيل اهللا مؤمنة لكافر} ال هن حل هلم{: قال القرطيب رمحه اهللا يف قوله

.٤٣"احلل

أتى مؤمنا إىل  واعلم أن هذه اآلية نزلت بعد صلح احلديبية الذي صاحل املسلمون الكفار على أن من

املدينة مهاجرا فإنه يرد إىل مكة، ومن أتى من املدينة مرتدا عن دين اإلسالم إىل مكة فال يرد، لكن هذه 

Ȅưǻ¢Â�ǂǯ̄ �śƥ�¼ǂǨȇ�Ń�Äǀǳ¦�¿ȂǸǠǳ¦�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ƾǠƥ�ƪ ȈǼưƬǇ¦�ƢĔƘǋ�ǶǜǠǳ�ƨǳƢū¦.

إن : كثري من املفسرين  قال: "يقول الشيخ عطية سامل رمحة اهللا عليه يف تكملته لتفسري أضواء البيان

هذه اآلية خمصصة ملا جاء يف معاهدة صلح احلديبية، واليت كان فيها من جاء من الكفار مسلمًا إىل 

املسلمني ردوه على املشركني، ومن جاء من املسلمني كافرًا للمشركني ال يردونه على املسلمني فأخرجت 

وم وختصيص السنة بالقرآن، وختصيص القرآن النساء من املعاهدة وأبقت الرجال من باب ختصيص العم

بالسنة معلوم، وقد بينه الشيخ رمحة اهللا تعاىل عليه يف مذكرة األصول، وذكر القاعدة من مراقي السعود 

إن هذه اآلية خمصصة ملا جاء يف معاهدة صلح احلديبية، واليت كان فيها من : قال كثري من املفسرين: بقوله

 املسلمني ردوه على املشركني، ومن جاء من املسلمني كافراً للمشركني ال يردونه جاء من الكفار مسلماً إىل
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على املسلمني فأخرجت النساء من املعاهدة وأبقت الرجال من باب ختصيص العموم وختصيص السنة 

.٤٤"بالقرآن

جل على والزواج يوجب والية الر  ﴾ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال﴿: ومنها قوله تعاىل

سورة  ﴾الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض﴿: لقوله تعاىل املرأة؛ ألنه قوام عليها،

  .واآلية تنفي ذلك فدل على أنه ال جيوز نكاح املرأة املسلمة من الكافر ...)النساء آية

٤٥"اع أهل العلمأما الكافر فال والية له على مسلمة حبال، بإمج: "يقول ابن قدامة رمحه اهللا

�ǂǧƢǰǴǳ�ƨǸǴǈŭ¦�ƲȇÂǄƫ�±ȂŸ�ȏ�Ǿǻ¢�ǶǴǠƫ��ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�¿ȂȀǨŭ�ƨƸǓȂŭ¦�ƨŹǂǐǳ¦�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�́ ȂǐǼǳ¦�ǽǀđÂ

مطلقا وأنه ال جيوز املسلم للكافرة إال أن عموم هذه اآليات خصصته آية املائدة، فأبانت أن املسلم جيوز 

أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم وطعام الذين ﴿: له تزوج احملصنة الكتابية خاصة، وذلك يف قوله تعاىل

فقوله ]  ٥: املائدة[  ﴾حل هلم واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

صريح يف ]  ٥: املائدة[  ﴾واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب﴿: تعاىل، عاطفا على ما حيل للمسلمني

¢�ǂǿƢǜǳ¦Â��ƨȈƥƢƬǰǳ¦�ƨǼǐƸǸǴǳ�ǶǴǈŭ¦�«ÂǄƫ�ƨƷƢƥ¤ƨǨȈǨǠǳ¦�̈ǂū¦�ƢĔ.

أن التزويج بني الكفار واملسلمني ممنوع يف مجيع الصور، إال صورة واحدة، وهي تزوج الرجل : فاحلاصل

.٤٦املسلم باملرأة احملصنة الكتابية، والنصوص الدالة على ذلك قرآنية كما رأيت

ملسلمة من الكافر، وأما اإلمجاع فقد نقل غري واحد من أهل العلم اإلمجاع على عدم جواز نكاح ا

  :وفيما يلي ذكر بعض من نقل اإلمجاع على ذلك

-َوِإْن َكاَنْت اْآليَُة نـَزََلْت ِيف َحتْرِِمي ِنَساِء اْلُمْسِلِمَني َعَلى اْلُمْشرِِكنيَ  :"قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل)١(

 - ٢ ( ﴾َوال تـُْنِكُحوا اْلُمْشرِِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنوا﴿: قـَْولُُه َعزَّ َوَجلَّ يـَْعِين (-.ِمْن ُمْشرِِكي أَْهِل اْألَْوثَانِ :

ُهْم، بِاْلُقْرآنِ :))٢٢١ :ِبُكلِّ َحاٍل َوَعَلى ُمْشرِِكي َأْهِل اْلِكَتابِ :فَاْلُمْسِلَماُت ُحمَرََّماٌت َعَلى اْلُمْشرِِكَني ِمنـْ

فهذا تصريح من اإلمام . ٤٧))َعِلْمُتهُ .َما ملَْ َخيَْتِلْف النَّاُس ِفيهِ لَِقْطِع اْلوَِاليَِة بـَْنيَ اْلُمْسِلِمَني َواْلُمْشرِِكَني، وَ 

  .الشافعي على نفي اخلالف يف املسألة وهذه الصيغة من صيغ نقل اإلمجاع

.٤٨"وإن كان نكاح كافر مسلمة حيرم على اإلطالق بإمجاع: "قال ابن جزي الكليب)٢(

أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة، سواء  إن : "وهذا ابن قدامة يقول يف كتابه املغين)٣(

أمجع على هذا كل : كان زوجها كتابيا أو غري كتايب؛ إذ ال جيوز لكافر نكاح مسلمة، قال ابن املنذر

.٤٩"من حنفظ عنه من أهل العلم

ؤمنة ال حيل فال خالف ها هنا أن املراد به الكل ـ أي مجيع غري املسلمني ـ وأن امل: "قال اإلمام الرازي)٤(

.٥٠"تزوجها من الكافر البتة على اختالف أنواع الكفرة
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أي ال تزوجوا املسلمة من املشرك؛ وأمجعت األمة : "...وخنتم مبا نقل القرطيب يف تفسريه حيث قال)٥(

.٥١"على أن املشرك ال يطأ املؤمنة بوجه ملا يف ذلك من الغضاضة على اإلسالم

من املشرك عن كثري من العلماء من املقتدمني واملتأخرين ال يسعنا وقد نقل القول بعدم جواز املسلمة 

.نقلها هنا، فما ذكرنا من نقل اإلمجاع كفاية

:٥٢وأما املعقول فمن وجوه

إن الدين اإلسالم يعلو وال يعلى عليه، والزواج والية وقوامة، فيمكن أن يكون املسلم وليا وقواما : منها

ولن ﴿: كن أن يكون غري املسلم وليا أو قواما على املسلمة فاهللا تعاىل يقولعلى زوجته الكتابية بينما ال مي

، والزوجة عليها طاعة زوجها، فلو تزوجت ١٤١:سورة النساء ﴾جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال

  .املسلمة غري املسلم لتعارضت طاعتها له مع طاعتها هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم

سلم يؤمن بكل الرسل؛ مبا فيهم موسى وعيسى عليهم السالم، وبكل الكتب؛ مبا فيها أن امل: ومنها

التوراة واإلجنيل، بينما أهل الكتاب ال يؤمنون إال برسلهم وكتبهم، وقد أجاز اإلسالم لزوجة املسلم 

ƬŢ�Ŗǳ¦�ƨǸǴǈǸǴǳ�¦ȂƸǸǈȇ�À¢�§ ƢƬǰǳ¦�ǲǿ¢�ǺǷ�ǺǷƘǻ�ƢǼǈǳÂ��Ƣē®ƢƦǟ�ǺǯƢǷ¢�ń¤�Ƥ ǿǀƫ�À¢�ƨȈƥƢƬǰǳ¦ هم أن

  .تذهب للمسجد أو تظهر شيئا من شعائر اإلسالم

أن من أسباب إجازة املسلم زواج الكتابية هو األمل أن جيرها إىل اإلسالم ملا للزوج من القوامة : ومنها

والفضل والسلطة على الزوجة، فلو انعكس األمر فكانت املسلمة هي اليت حتت الكافر ألدى ذلك إىل 

.من السلطة على املرأة، وعادة أن املرأة تنساق إىل دين زوجها، وهذه مفسدة عظيمةترك دينها ملا للرجل 

  :الخاتمة

احلمد هللا محدا كثريا كما أمر، والصالة والسالم على خري البشر، الشفيع املشفع يف احملشر، صلى اهللا 

  .عليه وعلى آله وصحبه ومن تعبهم بإحسان إىل يوم احلشر

القصرية يف ميادين أهل العلم وانتهال من كتبهم أختم هذا البحث بذكر أهم فبعد هذه اجلولة : وبعد

:النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها يف البحث

عقد وضعه الشارع ليفيد بطريق األصالة اختصاص الرجل بالتمتع بامرأة مل مينع مانع أن النكاح : أوال

  .شرعي من العقد عليها وحل استمتاع املرأة به

أن الزواج سنة من سنن اهللا يف خلقه من أن خلق اهللا آدم عليه السالم أوجد منه زوجته حواء  :ثانيا

ليكون ذلك سببا لتناسل بين آدم، وقد جعل اهللا الزواج من سنن األنبياء عليهم الصالة والسالم 

  .﴾أَْزَواًجا َوُذرِّيَّةً َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسًال ِمْن قـَْبِلَك َوَجَعْلَنا َهلُمْ ﴿: حيث قال عز من قائل
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ثالثا :�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ǚǨƷ�Ǯ ǳǀǯÂ��ƢǸȀƬǻƢǐƷÂ�śƳÂǄǳ¦�ǚǨƷ�ƢȀǼǷ��̈ŚưǯÂ�ƨǸȈǜǟ�ƢǸǰƷ�¬ƢǰǼǴǳ�À¢

الشر والرذائل وحتلل األخالق، ومنها إجياد الصلة بني القبائل واألسر، ومنها حفظ النسل من 

  .لك من احلكمالتدنيس، وكذلك هو السبب الوحيد حلفظ النوع اإلنساين، وغري ذ

أن الشريعة اإلسالمية حرمت على املسلمني أن يتزاوج مع املشركني عامة مث خصصت بعد ذلك : رابعا

نساء أهل الكتاب فأباحت للمسلمني أن يتزوجوا من الكتابيات ملا يف ذلك من احلكمة يف رجاء 

  .إسالمهن

ن جموسيا أو وثنيا أو كتابيا، ومل حرمت الشريعة اإلسالمية زواج املسلمة من املشرك سواء كا: خامسا

تستثن حالة دون حالة، والنهي يف ذلك صريح يف الكتاب، وهو ما أمجع عليه املسلمون؛ وألن يف 

.زوج الكافر من املسلمة نوع والية عليها، ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال

من الكافر أي جمال لالجتهاد  على ضوء ما سبق يتبني أن ليس يف مسألة زوج املسلمة: سادسا

والرأي، وعليه فإن ما يوجد اليوم من االجتهادات من بعض أهل العلم خيارم اإلمجاع، فعلى من 

يذهب إىل جواز نكاح املسملة من الكافر أن يعيد النظر يف رأيه واجتهاده وفتاويه ملا يرتتب على 

يسع جمال لذكرها، وأن مثل هذه الفتوى ذلك من املفاسد عظيمة، وهناك مناذج من هذه املفاسد ال 

�ŕǸǧ�ƾǇƢǨŭ¦Â�ŁƢǐŭ¦�śƥ�ÀǄƫ�ƢǸƟ¦®�ƨǠȇǂǌǳ¦�ÀƜǧ��ƨǠȇǂǌǳ¦�ƾǏƢǬǷ�¿®Ƣǐƫ�¾Âƾǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦

ما ترجحت املفاسد يف األمر فإن الشارع ال يأمر به بل ينهى عنه، ومىت ترجحت املصاحل فالشارع ال 

  .ما تكافأتا فدفع املفاسد مقدم على جلب املصاحلينهى عن ذلك األمر بل يأمر به، ومىت 

  .واهللا تعاىل أعلم

  المصادر والمراجع

عبد السالم حممد : قيق، حتمعجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، ابن فارس

.م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩، دار الفكر ،هارون

 ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن )هـ٦٢٠ت (أبو حممد، عبد اهللا بن قدامة املقدسي ابن قدامة ،

.حنبل، املكتب اإلسالمي، بريوت

 ،تفسري القرآن ، )هـ٧٧٤: املتوىف(أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ابن كثير

.م١٩٩٤/هـ١٤١٤الطبعة اجلديدة ، دار الفكر، حممود حسن: قيقحت العظيم

 ،حممد حميي الدين عبد : ين األزدي، سنن أيب داود، حتقيقسليمان بن األشعث السجستاأبو داود

.احلميد، ومعه تعليقات َكَمال يوُسْف احلُوت، واألحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها، دار الفكر



�ӷ ʓ˥�ʡ ɽϵˎɵ�ʝ˟ ʇ́ʚˎɻ

~ 44 ~

،مصطفى ديب البغا أستاذ . د: حتقيق: اجلعفي، صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري

مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، .جامعة دمشق، تعليق د - احلديث وعلومه يف كلية الشريعة 

  ١٩٨٧ – ١٤٠٧بريوت، الطبعة الثالثة،  –اليمامة 

 ،مجع البيهقي -أبو بكر، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى، أحكام القرآن للشافعي البيهقي ،

: املتوىف(أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي 

 –مكتبة اخلاجني  ،حممد زاهد الكوثري: قدم له، عبد الغين عبد اخلالق: كتب هوامشه،)هـ٤٥٨

  م ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٤الطبعة الثانية، ، القاهرة

 ،املتوىف(أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، ابن جزي الكليب الغرناطي ابن جزي :

.املكتبة الشاملة، القوانني الفقهية )هـ٧٤١

،حتقيقأحكام القرآن، )هـ٣٧٠: املتوىف(أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي  الجصاص ،:

 –دار إحياء الرتاث العريب ، عضو جلنة مراجعة املصاحف باألزهر الشريف - حممد صادق القمحاوي 

هـ ١٤٠٥ ،بريوت

 ،املكتبة الشاملةشرح كشف الشبهات، بميأبو عبد اهللا، أمحد بن عمر بن مساعد احلاز الحازمي ،.

حتقيق،  املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري، الحاكم :

١٩٩٠ – ١٤١١الطبعة األوىل، ، بريوت –دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر عطا

الشافعي فتح الباري  )هـ٨٥٢: املتوىف( أمحد بن علي بن حجر، أبو فضل العسقالين،: ابن حجر،

: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز وحمب الدين اخلطيب: حتقيق

  )مصور عن الطبعة السلفية ( دار الفكر ، حممد فؤاد عبد الباقي

طبعة وبدون تاريخ، ر الفكردا ،حاشية الدسوقيمع  الشرح الكبريمحد بن حممد الدردير، الدردير، أ ،

 -مفصوال بفاصل  -بأعلى الصفحة يليه » الشرح الكبري للشيخ أمحد الدردير على خمتصر خليل«

عليه» حاشية الدسوقي«

،أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي  الرازي

هـ ١٤٢٠ - الثالثة، بريوت –دار إحياء الرتاث العريب ، الكبريري التفس، )هـ٦٠٦: املتوىف(خطيب الري 

،دار ، املبسوط، )هـ٤٨٣: املتوىف(محد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي  السرخسي

م١٩٩٣-هـ١٤١٤ ،بريوت –املعرفة 

عبد : حتقيق، عبد الرمحن بن ناصر بن السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان السعدي

.الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة
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 ،مغين احملتاج إىل ، )هـ٩٧٧: املتوىف(مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي الشربيني

م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األوىل، ، دار الكتب العلمية، معرفة معاين ألفاظ املنهاج

 ،هـ١٣٩٣: املتوىف( القادر اجلكين الشنقيطي حممد األمني بن حممد املختار بن عبدالشنقيطي(،

 ١٤١٥ ،لبنان –دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بريوت ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن

مـ ١٩٩٥ - هـ 

حممود إبراهيم : حممد بن علي بن حممد، السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حتقيق, الشوكاني

.١٤٠٥بريوت، الطبعة األوىل،  –العلمية زاي، دار الكتب 

 ،هـ١٤٢٥، دار الوطن، الزواج، حممد بن صاحل العثيمنيالعثيمين

 ،هـ٣١٠: املتوىف(حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي الطبري( ،

 - هـ  ١٤٢٠األوىل، ، مؤسسة الرسالة، أمحد حممد شاكر: احملقق، جامع البيان يف تأويل القرآن

م ٢٠٠٠

 ،أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح، اجلامع ألحكام القرآن، دار احياء الرتاث القرطبي

هـ ١٤٠٥لبنان  - العريب بريوت 

 ،عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن امحد، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتاب الكاساني

١٩٨٢العريب ـ بريوت 

حممد فؤاد عبد الباقي، : حتقيقصحيح مسلم أبو احلسني القشريي النيسابوري، : مسلم بن الحجاج

  .بريوت –تعليق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 

 ،بدون مؤلف، املكتبة الشاملةالموسوعة اإلسالمية المعاصرة.

الطبعة الثانية، طبع ، الكويت –ن اإلسالمية وزارة األوقاف والشئو ، لموسوعة الفقهية الكويتيةا

الوزارة

 ،النووي��©ÂŚƥ�ǂǌǼǳ¦��ǂǰǨǳ¦�°¦®��̧ȂǸĐ¦��Ƣȇǂǯ±�Ǻƥ�ŜŹ�Ǻȇƾǳ¦�» ǂǋم١٩٩٧

 ،منهاج الطالبني وعمدة املفتني ، )هـ٦٧٦: املتوىف(أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي النووي

    م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥األوىل، ،دار الفكر، عوض قاسم أمحد عوض، يف الفقه
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  :الـهوامش

  .٣/٣٥ابن فارس، معجم مقاییس اللغة )١(

  .٣/٧٢موسوعة اإلسالمیة المعاصرة ال)٢(

  .٣/٧٣المصدر السابق )٣(

  ٣٠سورة البقرة آیة )٤(

  .١٨٩سورة األعراف آیة )٥(

  .١/٢١٣السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان )٦(

  .١سورة النساء آیة )٧(

  .٤٩آیة سورة الذاریات )٨(

  .٢/٩٢صححه األلباني، األلباني، صحیح وضعیف الجامع )٩(

  .١٣سورة الرعد آیة )١٠(

  ٩/٣٢٧القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )١١(

  .٣سورة النساء جزء آیة )١٢(

  ٧/٢صحیح البخاري ) ٥٠٦٣(، برقم ...أخرجه البخاري في النكاح، باب الترغیب في النكاح)١٣(

صحیح ) ٥٠٦٥(برقم ...النكاح، باب قول النبي من استطاع منكم الباءة فلیتزوجأخرجه البخاري في )١٤(

صحیح مسلم ) ١٤٠٠(، ومسلم في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه، برقم ٧/٣البخاري 

٢/١٠١٨.  

أللباني، سنن وصححه ا) ٢٠٥٢(أخرجه أبو داود في سننه باب النهي عن تزویج من لم یلد من النساء برقم )١٥(

  .٢/١٧٥أبي داود 

  .٢/٤٥٠المستدرك ) ٢٦٧٥(أخرجه الحاكم في المستدرك، في النكاح برقم )١٦(

أخرجه البخاري في النكاح، باب قول النبي صلى اهللا علیه وسلم من استطاع منكم الباءة فلیتزوج، برقم )١٧(

  .٧/٣صحیح البخاري ) ٥٠٦٥(

  .٢/٨٨٦صحیح مسلم ) ١٢١٨(النبي صلى اهللا علیه وسلم برقم أخرجه مسلم في الحج، باب حجة )١٨(

، ومسلم في ٣/١٥٠صحیح البخاري ) ٢٥٥٤(برقم ...أخرجه البخاري في باب كراهیة التطاول على الرقیق)١٩(

  .٣/١٤٥٩صحیح مسلم ) ١٨٢٩(باب فضیلة اإلمام العادل في عقوبة الجائر برقم 

  )٥٤(سورة الفرقان جزء آیة )٢٠(

  ).٣١- ٣(ثیمین، الزواج ص الع)٢١(

، ومسلم في باب استحباب نكاح ذات الدین، ٣/١٠٨٣، )٢٨٠٥(أخرجه البخاري في باب استئذان الرجل اإلمام برقم )٢٢(

  .٢/١٠٨٦، )٧١٠(برقم 

، ٣/٢٩٤سنن الترمذي ) ١٠٨٤(أخرجه الترمذي في النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دینه فزوجوه برقم )٢٣(

  يوصححه األلبان

  . ٣/٢٧الحازمي، شرح كشف الشبهات )٢٤(
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  .٨/١٤٤موسوعة الفقهیة الكویتیة )٢٥(

  )٢٢١(سورة البقرة آیة )٢٦(

  .١/١٢٢ في إیضاح القرآن بالقرآنالشنقیطي، أضواء البیان)٢٧(

  .٣/٤٣ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم  )٢٨(

  .٨/٢٣٥الشنقیطي، أضواء البیان )٢٩(

  .٦/١٥البیان الشنقیطي، أضواء )٣٠(

، والنووي، ٢/٢٦٧، والدردیر، الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي ٢/٢٧٠الكاساني، بدائع الصنائع :ینظر)٣١(

  .٧/١٢٩، والمغني )٢١٢(منهاج الطالبین ص 

  .٤/٢٨٤السرخسي، المبسوط )٣٢(

  )٢١٢(النووي، منهاج الطالبین ص )٣٣(

، والشوكاني، السیل ٣/٦٩القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ، و ٢٢/١٧٨ابن تیمیة، مجموع الفتاوى :ینظر)٣٤(

  .١/٣٥٤الجرار 

  .٢/١٦الجصاص، أحكام القرآن )٣٥(

  .٢/٢٧٠الكاساني، بدائع الصنائع )٣٦(

  .٤/٣١٢الشربیني، معني المحتاج )٣٧(

  .٤/٣٦٤، والطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ٤/٢١٠السرخسي، المبسوط )٣٨(

، والشنقیطي، ٤١٧- ٩/٤١٦وما بعدها، وابن حجر، فتح الباري  ٦/٤٠٩الرازي، التفسیر الكبیر :ینظر)٣٩(

  .٢٠٥-١/٢٠٤أضواء البیان 

  .٦٦- ١٨/٦٥وما بعدها، والقرطبي، جامع ألحكام القرآن  ٣٢/١٧٨ابن تیمیة، مجموعة :ینظر هذه األجوبة)٤٠(

  .٣/٦٨القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )٤١(

  .٣/٣٣٣أحكام القرآن الجصاص، )٤٢(

  ١٨/٦٤القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )٤٣(

  .٨/٩٧الشنقیطي، أضواء البیان )٤٤(

  ٧/٣٦٣ابن قدامة، المغني في فقه الحنبلي )٤٥(

  ٦/١٥الشنقیطي، أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن )٤٦(

  .١/١٨٩البیهقي، أحكام القرآن للشافعي )٤٧(

  ).١٣١(الفقهیة ص ابن جزي، القوانین )٤٨(

  .٧/١٢٩ابن قدامة، المغني )٤٩(

  .٦/٦٤الرازي، التفسیر الكبیر )٥٠(

  .٣/٧٢القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )٥١(

.وما بعدها ٢/٢٧٠الكاساني، بدائع الصنائع :ینظر)٥٢(
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   :ةمدقمـلا

 ذإ ،رصعلا تايدحت هةواج ميف نحمـلا يف تابثلا لئاسو  لو حمية السة إيؤ م ر دقي ثحبلا اذه

 :اضيأ لاقو  ،﴾المع نسحأ مكيأ مكو لبيل﴿ :ىلاعت لاق امك ،رشبلا قلخ يف رسلا وه ءالتبالاو  ناحتمالا

 ساعد يفيأهيمة هذا البحث كونه  ظهروت ،﴾تنونف يال همو  انمآ او لو قي نأ او كرت ي نأ سالنا حسبأ﴿

¦Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�ǂŻ�Ŗǳ¦�ƨƦȈǐǠǳ¦�©ƢǫÂȋ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�ƨŭȂǠǳ¿��عصر  محن يفـلتعامل مع الفنت والا

ÀƢŻȍ¦�ȄǴǟ�©ƢƦưǳ¦�ƨǏƢŬ¦�̈ƾǐǬŭ¦�ÄÂ̄�ƾǟƢǈƫ�ƢĔ¢�̄¤.

  :أهداف البحث

��ƢǷ¢�ƢēƢȇƾŢÂ�ƨŭȂǠǳ¦�ǂǐǠƥ�ƢȀǘƥ°Â¿�وسائل الثبات يف احملن رؤية معاصرةإىل يرمي هذا البحث )١(

  .الداعية

  .ري ذلك على ثوابت الداعيةثƘƫÂ�ƢēƢȇƾŢÂ�ƨŭȂǠǳ¦�©ƢǫȂǠم البحث إىل تطرقوي)٢(

. تعني الداعية لتخطى تلك املعوقات والتحديات رسم خطط اسرتاتيجية الىت)٣(

:ة البحثيهيكل

  .وسائل الثبات يف احملن رؤية معاصرة :الـمطلب األول-

.ƢƦǼƬǇ¦Â�̈ ¦ǂǫ��ǶǷȋ¦�ƨǔĔ�Ŀ�ǽ°Â®Â�ƨȈǟ¦ƾǳ¦�©ƢƦƯ¶ :الـمطلب الثاين-

  .وسائل الثبات في المحن رؤية معاصرة: الـمطلب األول

التعامل معها بطريقة ولكن إذا أحسنا ١على الرغم من السلبيات العديدة اليت تأيت من وراء العوملة 

إجيابية فنستثمر ونستفيد من التعاون املشرتك والتكامل بني القوى والضعيف إذا أحسنا التعامل معها 

وكما أن هلا فوائد عظيمة ألمريكا والدول املتقدمة، فإن هلا فوائد أيضاً "فالدول النامية قد تستفيد منها 

كذلك  استفادة الدول الضعيفة اقتصاديًا من .االقتصادية للدول النامية  اليت تشارك يف مضمار املنافسة

جعل العامل سوق مفتوحة واحدة وبذلك يستطيع . الدول املتقدمة إذا عملت على التكامل معها
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ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨŭȂǠǳ¦�©ƢȈƥƢŸ¤�Ƕǿ¢�ǺǷ�ǲǠǳÂ¾�. املستهلك أن جيد كل ما حيتاجه يف أي وقت ويف أي مكان

Ǯعمل الشركات الوطنية والق ǴȀƬǈŭ¦�®ƢǨƬǈȇ�ƢǼǿ�ǺǷÂ�ƨȈŭƢǠǳ¦�ȄǴǟ�ƨǈǧƢǼǸǴǳ�Ƣē®ȂƳ�śǈŢ�ȄǴǟ�ƨȈǷȂ.

وكذلك من إجيابيات العوملة الثقافية االنفتاح على العامل ثقافيا حيقق دميقراطية املعرفة وجلعل اجلميع 

وتبين دون استثناء يعيشون اجلديد بلحظته كما حيفز أيضًا إىل مزيد من التطلع إىل اجلديد واالبتكار 

تبين عملية حوار احلضارات من خالل وسائل اإلعالم من أهم مميزات . سلوكيات أفضل وعادات أحسن

  . العوملة إذا استخذ منها مبفهومها اإلجيايب

ومن أهم إجيابيات العوملة الثقافية حوار الثقافات واستفادة كل ثقافة من األخرى ما يوافقها ويوافق 

.إىل أمناط جديدة من الفكر والنشاط تفتيح عقود الشعوب. ديانتها

�ȄǴǟ�ǲȈǬƯ�ƞƦǠǳƢǧ�ƢǼǿ�ǺǷÂ�ƢēƢȈƦǴǇ�ǺǷ�ǲǫ¢�ƨŭȂǠǳ¦�©ƢȈƥƢŸ¤�À¢�ƢǼǳ�ƶǔƬȈǧ�ǪƦǇ�ƢǷ�ǲǯ�ǺǷ�ǺǰǳÂ

املسلمني واهلجمة شرسة فعلينا أن نتفادى السلبيات نغدر اإلمكان وعلينا أيضًا االستفادة من اإلجيابيات 

�ǺǷ�±ǂƸƬǳ¦�ƢǼȈǴǟ�©ƢȈƥƢŸȍƢƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ǲƦǬǧ�ƢēƢȈƥƢŸ¤�ǂưǯ¢�ƢēƢȈƦǴǇولنعلم أن العوملة . على قدر اإلمكان

ƨŭȂǠǳ¦�°Ƣǘƻ¢�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ŀ�ƾƷȂƬǼǳÂ�Ǯ ǳǀƥ�§ȂǠǌǳ¦�ǾȈǟȂƫÂ�ƢēƢȈƦǴǇ . فإن العوملة كالذئب ال يأكل من الغنم

.إال القاصيه

.ولنا كذلك االستفادة من إجيابيات العوملة يف نشر الدعوة اإلسالمية

وال ينبغي أن نشغل بالنا بسفاسف . Ƣđ�ǂƯƘƬǻ�ƢǸǯ�ƢȀȈǧ�ǂƯƚƫÂ�ƨŭȂǠǳ¦�¬Ƣȇ°�ǺǷ�ƾȈǨƬǈǻ ينبغي علينا أن

األمور وجيب علينا يف سرعة معقولة أن حتلل املوقف بأسلوب موضوعي غري عاطفي، وأن نتحرك لتفادي 

شكلة تكمن ولكن امل، الشر، ولتعظيم اخلري، وال داعي لإلصرار على التوصل إىل تعريف جامع مانع للعوملة

ƢēƢȈƦǴǇ�Ƥ ǼƴƬǻÂ�ƢēƢȈƥƢŸ¤�ǺǷ�ǂǸưƬǈǼǴǧ�¿Ȑǟȍ¦�ǲƟƢǇÂ�Ŀ�ƨŭȂǠǳ¦�ǺǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦�ƨȈǨȈǯ�Ŀ . وذلك بالرتكيز

فالغرب إذا . وينبغي أن ال ننهج أو نقلد كل ما يقدم لنا من الغرب. على ما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية

فكيف . ، ألن الغرب بالنسبة لنا يف أمور الدين أعمىاستفدنا منه يف كل األمور فسنضر بعاداتنا وقيمنا

يقودنا إىل فهم ديننا؛ فإذا أخذنا منهم كل شئ فنضل كما ضلوا يف أمور الدين وسينتشر العادات والقيم 

ليدنا وآدابنا ومن هنا كان علينا أن نستفيد منهم يف نشر الدعوة اإلسالمية وذلك االغربية املخلة بتق

ونفيد كما نستفيد ومن هنا . ابيات العوملة الثقافية فنؤثر كما نتأثر، ونعلَّم كما نتعلمباالستفادة من إجي

جيب علينا وضع آلية للعمل والتعاون املشرتك بيننا وبني املسلمني يف كل بقاع األرض حىت ننشر دعوتنا 

  .يف كل ربوع األرض وحنافظ على هويتنا من األمركه
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  :الثقافي في نشر الدعوة اإلسالميةكيفية االستفادة من االنفتاح 

وطاملا انفتح العامل اإلسالمي على غريه من عواصم وبلدان العامل فالبد أن ننشر اإلسالم يف تلك 

وجيب " أدع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة "البالد وأن ندعوهم إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة 

لعوملة بكل صورها يف نشر اإلسالم ومن تلك الوسائل اليت جيب أن نستفيد من كل الوسائل اليت تقدمها ا

ƢǼƫȂǟ®�Ƣđ�ǂǌǼǻ�À¢:

)١(�¾Ȑƻ�ǺǷ�¿ȐǇȍ¦�ń¤�ǶēȂǟ®Â�śƦǐǠƬŭ¦�ŚǣÂ�śǨǐǼŭ¦�śȈƥǂǤǳ¦�śǨǬưŭ¦�ǒ Ǡƥ�ǞǷ�©¦°¦ȂƷ�ǲǸǟ

  "اإلنرتنت"وسائل اإلعالم والتكنولوجيا احلديثة 

  .الغربيني ونشر قيمنا هناك ونشر ديننا اإلسالمي أمهية إعداد كوادر إعالمية قادرة على احلوار مع)٢(

إبراز موقف اإلسالم من األديان األخرى يف وسائل اإلعالم العاملية ومن مث إظهار تساحمه مع باقي )٣(

  .جيده لإلسالم واملسلمني –إن شاء اهللا  –الديانات مما سيعود بنتائج 

لغربية واالهتمام باإلجيابيات فقط دون تنقية وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية من اخلرافات ا)٤(

  .السلبيات

دعوة األقليات املسلمة يف البالد الغربية إىل التمسك بدينهم معاملة غريهم معاملة إسالمية مما سيؤثر )٥(

  .على اآلخر

)٦(�Őǟ�ǶēȂǟ®Â�ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�©ƢȈǻƢǈǻ¤�±¦ǂƥ¤Â�² ƢǼǳ¦�ǾȈǟȂƫ�Ŀ�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�¿Ȑǟȍ¦�ǲƟƢǇÂ�ǺǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦

  . احلديثة إىل التمسك بدينهمالوسائل 

عقد حوارات وندوات ومؤمترات عاملية بكون موضوعها الدين اإلسالمي الدين العام وموضوعها عاملية )٧(

  .الدين اإلسالمي وتساحمه

�Ƥ ȈƴǠǳ¦�Ǻǰǳ��̈ƾǬǠǷÂ�ƨƦǠǏ�ÀȂǰƫ�À¢�̈ƢȈū¦�ǲǠšÂ��̧ȂŪ¦Â�ǂǬǨǳ¦�ǂǌǼƫ�ƢĔ¢�ƨŭȂǠǳ¦�©ƢȈƦǴǇ�ǺǷÂ

٢"العوملة حنو التقدم واإلزدهار والغريب أن الكثري يتحدث عن

والثبات على دين اهللا مطلب أساسي لكل مسلم صادق يريد سلوك الصراط املستقيم بعزمية ورشد، 

عامًال جماهًدا يف سبيل نصرة دين اهللا تعاىل، ساعًيا إىل جعل كلمة اهللا هي العليا، وكلمة الذين يصدون 

هما بعدت املدة، وتطاولت األعوام؛ حىت يلقى اهللا عن سبيله هي السفلى، مهما كانت العقبات، وم

سبحانه وتعاىل وهو على هذا الطريق، غري مبدل ثابٌت عليه من دون إفراط وال تفريط، يقول اهللا تبارك 

M4وتعاىل يف كتابه  3 2 10 / . - , + * )( ' & % $ # " !L،٣

)M: واملقصود باملؤمنني هم الذين آمنوا باهللا  ورسوله فكانوا كما قال اهللا فيهم ' & % $L  أي

-Mأوفوا مبا عاهدوا اهللا عليه من الصرب يف البأساء والضراء وحني البأس  , + *L فمنهم من : أي
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در، وبعض يوم أحد، فرغ من العمل الذي كان نذره هللا وأوجبه له على نفسه، فاستشهد بعض يوم ب

M0وبعض يف غري ذلك من املواطن  / .L  قضاءه والفراغ منه كما قضى من مضى منهم على

هو النذر يف كالم العرب ويأيت مبعىن املوت : والنحب. الوفاء هللا بعهده، والنصر من اهللا والظفر على عدوه

٥.ه ابن كثري يف تفسريه لآليةوهو حنو ما حنا ٤وهو املقصود يف اآلية كما فسرها اإلمام الطربي

ƅ¦�ǶŮ�¾ƢǬǧ��©ƢƦưǳ¦Â� Ƣǟƾǳ¦Â�ǂǯǀǳƢƥ�ǾǼȇ®�̈ǂǐǻ�ǪȇǂǗ�Ŀ�ǺȇƾǿƢĐ¦�ńƢǠƫÂ�ǾǻƢƸƦǇ�ƅ¦�ǂǷ¢�ƾǬǳÂ:

MÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »L،َلمَّا عرفهم اهللا بنعمه ودالئل ٦

م، وصرفهم عن أذاهم، فاستتب عنايته، وكشف هلم عن سر من أسرار نصره إياهم، وكيف خذل أعداءه

هلم النصر مع قلتهم وكثرة أعدائهم، أقبل يف هذه اآلية على أن يأمرهم مبا يهيئ هلم النصر يف املواقع كلها، 

§Âǂū¦�Ŀ�ǂǐǼǳ¦�¿¦Ȃǫ�Ǿƥ�ƢǷ�ƨȇÌȉ¦�ǽǀǿ�ÊĿ�ÌǶÉÈŮ�ǞǸƴǧ�ǽƾȈȇƘƫÂ�Ƕđ�ƅ¦�ƨȇƢǼǟ�ȆǟƾƬǈȇÂ
فأساس الفالح  .٧

لنصرة دين اهللا هو الثبات،وال شك عند كل ذي ُلبٍّ أن حاجة املسلم اليوم لوسائل الثبات أعظم من 

حاجة أخيه أيام السلف، وذلك لكثرة حوادث الردة والنكوص على األعقاب، واالنتكاسات حىت بني 

ئر، ويتلمس وسائل الثبات بعض العاملني لإلسالم مما حيمل املسلم على اخلوف من أمثال تلك املصا

.للوصول إىل بـَرٍّ آمن

��ÀÂȂƬǰȇ�Ƣǿ°ƢǼƥ�Ŗǳ¦�©ƢȇǂǤŭ¦Â�ŔǨǳ¦�̧ ¦Ȃǻ¢Â��ÀȂǸǴǈŭ¦�ǾȈǧ�Ǌ ȈǠȇ�Äǀǳ¦�ŅƢū¦�ǞǸƬĐ¦�ǞǓÂ�Àȋ

وأصناف الشهوات والشبهات اليت بسببها أضحى الدين غريًبا، فنال املتمسكون به ما قاله صلى اهللا عليه 

٨)).القابض على اجلمرالقابض على دينه ك((وسلم 

ومن رمحة اهللا عز وجل بنا أن بني لنا يف كتابه وعلى لسان نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ويف سريته 

وسائل كثرية للثبات، ومن خالل هذه التوطئة حاول الباحث أن يبني عناصر اليت تتعلق باملوضوع املعنون 

واجب يف احملن ووسائله وذكر ثواب املرتتبة على يف أول الفصل ويتجلى ذلك يف بيان حدود الثبات ال

 الـمباحثالثابت على احلق وفضله على من سواه، مث حماولة ربط ذلك برؤية معاصرة، وترتيب ذلك يف 

  :اآلتية

:ثبات الداعية ودوره في نهضة األمم، قراءة واستنباط: الـمطلب الثاني

�¦ǀǿÂ��ǾǼȇ®�ȄǴǟ�ƪ ƥƢƯ�ÀƢǈǻȍ¦�ÀȂǰȇ�À¢�ǲǏȋ¦�Ŀ�ƅ¦�À¢�̄¤��ƨǷȋ¦�µ ȂĔ�±ǄǠȇ�À¢�ǾǻƘǋ�ǺǷ�©ƢƦưǳ¦

تبارك وتعاىل تكفل حبماية األمة املهتمة بثوابت الدين، وتوعد بالدفاع عنها، ويرزقها من حيث ال 

�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƢȀƬƦȈǿ� Ȑǟ¤Â��¾Âȋ¦�̄ȂǨǼǳ¦�ƨƦƷƢǏ�ÀȂǰƬǇ�Ǻȇƾǳ¦�ȄǴǟ�©ƢƦưǳƢƥ�ǞƬǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǷȋ¦��Ƥ ǈƬŢ

أنه حيرص على :  حيرص على املعاصرة ويتمسك باألصالة: "ال القرضاويالبشري فتصبح أمة رائدة؛ ق
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وال يُتجاهل يف دعوته إذا دعا، وال يف تعليمه .املعاصرة، ويشرب روح العصر، وخصوصاً يف وسائله وآلياته

بية، تيارات العصر ومذاهبه الفلسفية، ومدارسه الفكرية، واجتاهاته األد:إذا عّلم، وال يف فتواه إذا أفىت

.٩"واحنرافاته السلوكية، ومشكالته الواقعية

لقد تطور العلم، وتطورت الصناعة، وتطورت معهما األفكار والتقاليد، لقد تطورت وسائل : "مث قال

النقل من احلمار واجلمل إىل الطائرات والصواريخ، وتطورت وسائل الكتابة من القلم يف اليد إىل املطبعة 

احلرب من السيف والنبل إىل القنبلة النووية، فال ينبغي أن يظل اإلنسان كما  رت وسائلاملتطورة، وتطوّ 

١٠"هو، وكل شيء حوله تغري، وال أن يظل الفكر كما هو، والدنيا كلها تبدلت

فالعوملة هلا إجيابيات وسلبيات، ومن ١١. وهذا التطور التكنولوجي والصناعي هو إجيابيات العوملة

ƢǼǐǳ¦�¾Ƣů�Ʈ ȈƷ�ƢēƢȈƥƢŸ¤ƨŭȂǠǳ¦�Ƣđ�© ƢƳ�Ŗǳ¦�ƨǟƢǼǐǳ¦�©¦°ƢȀǷ�ǺǷ�ƨȈǷƢǼǳ¦�¾Âƾǳ¦�ƾȈǨƬǈƫ�ƾǫÂ��ƨǟ.

��¿ȐǇȍ¦�ń¤�̈Ȃǟƾǳ¦�ŚǇ�Ŀ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ǞƟƢǫȂǳ¦�¾ƢǨǣ¤�¿ƾǟ�ǾȈǴǟ�ƨǷȋ¦�µ ȂĔ�ń¤�ȆǷ¦ǂǳ¦�ƪ ƥƢưǳ¦�ƨȈǟ¦ƾǳƢǧ

ا للتقدم وربطها بالواقع احلايل احلاضر، وأن ثباته على احلق والدعوة هو الذي يصلح األمة، مرشدًا إياه

�Ƥ ǻƢŪ¦�Ŀ�ƨǇ°ƢǸŭƢǯ��ǞǸƬĐ¦Â�ƨǳÂƾǳ¦�Ŀ�°ȂǷȋ¦�ǞȈŦ�Ŀ�¶¦ǂŵȏ¦�ƨȈǟ¦ƾǳ¦�ȄǴǟ��ÅƢǷ¦Ǆǳ�Ǯ ǳǀǳ��µ ȂȀǼǳ¦Â

السياسي الوطين الذي يشمل احلياة االقتصادية، والتعليمية، واالسرتاتيجية، ويف اجلانب االجتماعي الذي 

ǿŚǣÂ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǸǜǼǷÂ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǧƢǰƬǳ¦�ǲǸǌȇا .�ƨǷȋ¦�ǒ ȀǼƫ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƨǧƢǬưǳ¦�ǽǀǿ�̈®Ƣǟ¤Â

  .امجاعة، وأفراد

مع ازدياد األزمات واحملن يف العامل اإلسالمي يزداد احتياج املسلمني إىل عوامل الثبات على األزمات 

وقت احملن والشدائد، والصرب ال يأيت سدى إال إذا توفرت عوامل الثبات على احلق، إضافة إىل دور القيادة 

١٢.الرشيدة يف التعامل مع اجلد والشدة يف وقت األزمات

ويف هذه احلالة يربز دور الدعاة يف توعية الناس وإرشادهم وتعريفهم بعوامل الثبات على احلق  

  .وتعريفهم أن اهللا ناصر الفئة املؤمنة

ثبات على إن من عوامل الثبات على احلق وقت األزمات وجناح الفكرة حيتاج للعديد من مقومات ال" 

احلق، فيجب اإلميان بالفكرة وهو من أهم عوامل االنتصار للفكرة وللحق الذي يدافع عنه اإلنسان؛ فال 

�¾ǀƦȇ�À¢�ȄǴǟ�ÀƢǈǻȍ¦�ǲǸŹ�Äǀǳ¦�Ȃǿ�́ Ȑƻȍ¦Â��Ƣđ�ǺǷƚǷ�Śǣ�Ȃǿ�ÀƢǈǻ¤�ƾǼǟ�̈ǂǰǧ�ǂǐƬǼƫ�À¢�ǺǰŻ

ا توفر ذلك الشيء يف اجلهد وأن يبذل أغلى ما ميلك من وقت ومال من أجل هذه الفكرة، وإذا م

اإلنسان وتوفر الصرب على احملن واألزمات توفرت احلماسة للفكرة والقابلية للعمل والتعامل مع 

إن الكثري من الناس من ينتمي هلذا الدين، وما أكثرهم، ولكنهم يعانون من : "وأضاف فرحات  ١٣".الفكرة

النصر، لذلك ال بد لإلنسان أن يكون البالدة وعدم احلماسة، وهذه البالدة تكون سببًا يف تأخري 
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متحمساً ومتفاعًال مع احلق الذي حيمله، وإذا توفرت يف اإلنسان هذه اخلصال الثالث وجد العامل األهم 

والرابع هو التضحية هلذا الدين أو القضية أو الفكرة اليت حيملها اإلنسان، وإذا كان مؤمنًا بتلك الفكرة 

.١٤"يضحي بكل ما ميلك من أجلها

وأن وعد اهللا تعاىل والنيب املصطفى للمؤمنني بالنصر والتمكني من اهللا تعايل للصابرين على احملن 

واألزمات والقابضني على احلق يف أشد األوقات حمقق، وأن اهللا يقذف الباطل وميحقه، ويتجسد ذلك يف 

ǼƳ�À¤Â�ÀÂ°ȂǐǼŭ¦�ǶŮ�ǶĔ¤�śǴǇǂŭ¦�Ƣǻ®ƢƦǠǳ�ƢǼƬǸǴǯ�ƪ"قوله تعاىل  ǬƦǇ�ƾǬǳÂ١٥"دنا هلم الغالبون.

�ǶĔƘƥ�Ǫū¦�ǲǿȋ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�œǼǳ¦�ƾǟÂ�Ǯ ǳǀǯÂ�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©Ƣȇȉ¦�Ŀ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ƾǟÂ�¦ǀǿ�À¤

سينتصرون، وخاصة أن انتصار احلق على الباطل سنة كونية ال تتبدل وال تتغري، وأن احلق ينتصر على 

    .الباطل بعد جولة أو جوالت من الصراع

واحد هو أن السموات واألرض قامت من أجل احلق وقامت باحلق وعلى أساس  فالنصر يأيت لسبب

، فهذه العوامل كلها "احلق"متني، وأن احلق له حبل متني متصل باحلق املطلق وهو اهللا والذي من أمسائه 

وإىل أن يكون مطمئنًا من ناحية نفسية أن   إذا اجتمعت يف النفس البشرية حتمله على الثبات والصرب

  .عاقبة للمتقني مهما اشتدت احملن واألزمات والشدائدال

فالرسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يف أي حمنة يكون يف قلبها وكان يشاركهم معنويًا وعمليًا وهذا دور 

القائد الناجح واحلكيم يف تعامله مع الشعب، وأن القيادة املؤمنة الراسخة هي اليت تثبت األفراد واجلند 

.١٦ألزماتوالشعوب وقت ا

وعندما جاء خباب بن األرّت للنيب وقد تعرض لألذى على يد املشركني يف مكة وكان الرسول يبشر "

�ǶŮ�¾ȂǬȇÂ�ǲǷȋ¦�ǶđȂǴǫ�Ŀ�Ʈ ƦȇÂ�ǾƬƥƢƸǏ" واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل

األحزاب عندما التف املشركون ، ويوم "حضرموت ال خيشى إال اهللا والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون

وإذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب "حول املدينة وقال تعاىل، 

يف ذلك املوقف العصيب ويف تلك احملنة الشديدة كان النيب يف قلب احملنة " احلناجر وتظنون باهللا الظنون

قيقة وثقافة القيادة الواعية اليت تثبت األفراد واجلنود يبشر بفتح قصور الشام وقصور كسرى، فهذه هي ح

  .يف قلب احملنة وتبث األمل يف القلوب

والنيب كان يشارك املسلمني يف كل األزمات وحىت يف اجلوع وهو الذي ربط على بطنه حجران وكان 

١٧.يشاركهم وجدانيا وعمليا مع اجلنود يف العمل واملعاناة وهذا دور القيادة الرشيدة

وأول أزمة هي االقتتال    إن األمة تعرضت للكثري من األزمات حيث سجل التاريخ هذه األزمات

الداخلي بني املسلمني، وقد قيض اهللا تعاىل هلذه األزمة احلسن بن علي ليوحد كلمة األمة على قلب رجل 
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ف الدين قطز والظاهر واحد، وأزمة االجتياح الذي قام به التتار على املسلمني وسخر اهللا تعاىل هلم سي

بيربس، وأزمة االجتياح الصلييب وسخر اهللا تعايل هلم صالح الدين األيويب والكثري من األزمات اليت تعرض 

هلا اإلسالم وكان تعاىل يف كل مرة حيقق وعده للفئة املؤمنة وحيقق هلم النصر املبني وحيقق الوعد، وكذلك 

١٨.ر كبري يف تثبيت الصف اإلسالمييف كل هذه األزمات واحملن كان للقيادة دو 

وأزمات الدين والعقيدة، واملطلوب إن للدعاة دوراً كبرياً يف تثبيت الناس على احلق ويف وقت األزمات

من الدعاة أن يذكروا الناس باهللا وبعظمته وأنه هو الذي يرفع وخيفض، وهو الذي بيده كل شيء وهو يرفع 

 قادر على كل شيء، وأن عظمة اهللا تعاىل إذا سيطرت على قلوب الناس أقواما ويذل أقواما، وان اهللا تعاىل

�ȄǴǟÂ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏ¦�ȄǬƦȇÂ�ǾǴƦǬƬǈǷÂ�ǾǼǷ¢�®ƾē�Ŗǳ¦�ÃȂǬǳ¦�ǲǰƥ�Ǧ ƼƬǈȈǇ�ƢǿƾǠƥ�ÀƢǈǻȍ¦�ÀƜǧ

ة الدعاة أن ينشروا بني الناس ثقافة التبشري وأن يبتعدوا عن ثقافة التنفري والتحبيط والتخويف وأن العاقب

١٩.للمتقني وأن الغلبة هلذا الدين وأن مينحوا الناس األمل كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :خالصةال

فاهللا تبارك وتعاىل تكفل حبماية األمة املهتمة بثوابت الدين، وتوعد بالدفاع عنها، ويرزقها من حيث ال 

��ÄǂǌƦǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƢȀƬƦȈǿ�ȂǴǠƫÂ��¾Âȋ¦�̄ȂǨǼǳ¦�ƨƦƷƢǏ�ÀȂǰƬǇ�Ǻȇƾǳ¦�ƪ ƥ¦Ȃưƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�ƨǷȋƢǧ��Ƥ ǈƬŢ

ككل، فتصبح أمة رائدة؛ 

رسل واألنبياء، معينة جدًا للبقاء على قيد الثبات، وال إن قصص القرآن، وأخبار األمم الغابرة من ال

سيما يف هذا العصر املتمثل بالعصر العوملة، وعلى الداعية االطالع على أخبار األمم السالفة ملعرفة ما 

مروا به من احملن والفنت والبالء، ومع ذلك ثبتوا على احلق ومل تزل أقدامهم، بل أصبحوا يعتربون احملن 

مث معرفة ما مروا به من النعم والرخاء من اهللا تبارك وتعاىل، ومع ذلك بقوا على قيد . بالء رمحةمهنة، وال

كان السلف الصاحل من الصحابة رضوان اهللا عليهم ومن تبعهم من التابعني . اإلميان ومل تزل أقدامهم

وعلى . ، وثباتا على احلقوالصاحلني يتذاكرون قصص األمم السابقة ويطلعون عليها عربة وزيادة يف اإلميان

الداعية كذلك االطالع على أخبار السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم معينة الثبات على احلق يف حال 

  .تقلبات احلياة واألزمان والدهر

هذا البالء اختبار من اهللا جل وعال، وامتحان جلوهر عقيدته، ودرجة تغلغلها يف نفسه، ونتيجة هلذا 

وجد اهللا تعاىل الرسل واألنبياء صابرين، ثابتني، منيبني، متواضعني، مستكينني، مل االختبار واالمتحان،

.يزدهم البالء والشدة إال ثباتاً 
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  :النتائج

الغابرة  لثبات الداعية هو االطالع على  قصص القرآن، وأخبار األممومن الوسائل املعينة اليت قدمها القرآن )١(

.من الرسل واألنبياء، معينة جداً للبقاء على قيد الثبات، وال سيما يف هذا العصر املتمثل بعصر العوملة

)٢(��ƨŭȂǠǳ¦�¬Ƣȇ°�Ƣđ�ļƘƫ�Ŗǳ¦�Ȇǿ¦ÂǄǳ¦Â�ȆǿȐŭ¦�̈ǂưǯÂ�ŔǨǳ¦�§Ȃǌǻ�¾ƢƷ�Ŀ�̧ȂƳǂǴǳ�ǞƳǂǷ�Śƻ�À¡ǂǬǳ¦�À¤

وعلى الداعية احلرص على االهتمام يف  فالدراسات القرآنية فّصلت كل شيء يتعلق باملاضي واحلاضر،

  .اخلطاب القرآن الذي يتجدد مع كل عصر وزمان

وكل من دقق النظر يف مجيع املواثيق الدولية يف التجارة أو االقتصاد أو احلرية وحقوق اإلنسان وغريها، )٣(

�ȂǠǌǳ¦�ÀƢȇ®¢Â�ƾȈǳƢǬƫÂ�©ƢǧƢǬƯ�Ȇǟ¦ǂƫ�ȏ�ƢĔ¢�ƾƴȈǇ��ƨŭȂǠǳ¦�ǂǌǼǳ�ƨȈǳÂƾǳ¦�©¦ǂŤƚŭ¦�Â¢�ȆǿÂ��Ãǂƻȋ¦�§

تصاغ مبا يتناسب مع الثقافات والتقاليد الشعوب الغربية فحسب؛  

:التوصيات: ثانيا

وعلى الداعية اجلمع بني املاضي واحلاضر، ووضعها يف ميزان الدراسات القرآنية، حيث حيلل ويقارن )١(

عم العصر الذي من اهللا بني األصالة املاضي واألصالة احلاضر يف ضوء القرآن الكرمي، وأن ال يتغافل بن

.علينا، وال يبقى الفكر جامداً ومتخلفاً، ألن كل شيء تطور وتغري وتبدل يف هذا العصر

يوصي الداعية استخدام كل السبل والوسائل املتاحة اليت رّمسها القرآن ملواجهة التحديات اليت تعيق به )٢(

ƢƥȂǠǐǳ¦�¶Ȃǘƻ�ǲǯ�ȄǘƼƬǴǳ�Ƣđ�ÅƢǼȈǠƬǈǷ��Ƥ ȈǐǠǳ¦�ǂǐǠǳ¦�¦ǀǿ�Ŀت والتحديات العصر.  

فالواجب على الداعية أن يؤدي ما عليه من تبليغ دعوة اهللا، فاليأخذ باألسباب املادية، ويضع خطط )٣(

.وبرامج واسرتاتيجية، واهللا قد كفل القبول والعاملية

  :المصادر والمراجع

باملدينة  برواية حفص عن عاصم، مطبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف. القرآن الكرمي

املنورة، بإشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية، عام 

  .ه١٤٢٦

قصص "، )هـ٧٧٤: املتوىف(أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )١(

مطبعة : د الواحد، الناشرمصطفى عب: ، حتقيق)م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨( األوىل،  : الطبعة" األنبياء

  .القاهرة –دار التأليف 

، دار طيبة للنشر ٢:ط" تفسري ابن كثري"أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي )٢(

  ) م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠(والتوزيع، 
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" تفسري جماهد"، )هـ١٠٤(أبو احلجاج جماهد بن جرب التابعي املكي القرشي املخزومي املتوىف )٣(

.مصر، دار الفكر اإلسالمي احلديثة) م١٩٨٩ –ه ١٤١٠(، ١:ط

) هـ٤٦٨(أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي املتوىف )٤(

: صفوان عدنان داوودي دار النشر: حتقيق) هـ١٤١٥(، ١:ط" الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز"

.دمشق، بريوت-دار القلم، الدار الشامية 

حققه وخرج " معامل التنزيل يف تفسري القرآن"، )هـ٥١٠(د احلسني بن مسعود البغوي املتوىف أبو حمم)٥(

.أحاديثه حممد عبد اهللا النمر، بريوت، دار طيبة للنشر

أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب، )٦(

  )هـ ١٤٢٠(، ٣:اء الرتاث العريب، طدار إحي: بريوت" التفسري الكبري"

فتح الباري شرح صحيح "ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، )٧(

باب قص الشارب، حتقيق أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، " البخاري

  )١٣٧٩(بريوت، دار املعرفة، 

.د البجاوي، طبعة دار الفكرحتقيق علي حمم" أحكام القرآن"ابن العريب، )٨(

املدينة  - رواه البخاري يف كتاب مواقيت الصالة، مكتبة الغرباء األثرية " فتح الباري"ابن رجب، )٩(

  ).م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧(مكتب حتقيق دار احلرمني القاهرة، . النبوية

دار الكتاب  بريوت" الوابل الصيب"ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، )١٠(

) ه١٤٠٥(، ١العريب، ط

دار " جمموع الفتاوى"ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، )١١(

) م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦(، ٣:الوفاء، ط

" السنن"، )هـ٢٧٣: املتوىف(ابن ماجة أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد )١٢(

.فيصل عيسى البايب احلليب - دار إحياء الكتب العربية : اد عبد، الناشرحممد فؤ : حتقيق

دار الكتب العلمية، " الفوائد"ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، )١٣(

)١٩٧٣ – ١٣٩٣(، ٢:بريوت، ط

دخلت و .  م١٩٧٩من شهر ديسمرب  ١٨(أة لمرضد التمييز ل اشكاأعلى جميع ء لقضااتفاقية ا)١٤(

  .مقالة منشورة" العوملة وأثرها الثقافية"و) م١٩٨١من شهر سبتمرب  ٣حيز التنفيذ 

.مركز دراسات الوحدة العربية" العرب والعوملة"اجلابري، حممد عابد، )١٥(

) م٢٠٠٠(احتاد الكتاب، دمشق "¦ƨŭȂǠǳ¦�Ƕǟ¦ǄǷ�°ƢȈĔ"أمحد، عزت السيد، )١٦(
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جملة املوقف الثقايف، " اإلنسانية والعوملة السياسيةحقوق اإلنسان من العاملية "باسيل، يوسف، )١٧(

.م، دار الشؤون الثقافية، بغداد١٩٩٧متوز عام  ٣، ١٠العدد 

، )هـ٢٤١أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، املتوىف )١٨(

 -هـ  ١٤١٦(، ١: ط القاهرة، –دار احلديث : أمحد حممد شاكر، الناشر: احملقق" املسند"

، )م١٩٩٥

  .م٦/٢/١٩٩٨صحيفة القدس، " مفهوم العوملة وقراءة تارخيية للظاهرة"أمحد صدقي، الدجاين، )١٩(

.م، عدد القاهرة٢٠٠١حجازي،حممود فهمي، مقال،، جملة اهلالل مارس )٢٠(

احلاكم يف املستدرك على الصحيحني، أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري، دار الكتاب العريب، )٢١(

.٢/٢٦٦ط، .بريوت، د

" املفردات يف غريب القرآن) "هـ٥٠٢(الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، املتوىف )٢٢(

األوىل : دمشق بريوت، ط-دار القلم، الدار الشامية : صفوان عدنان الداودي ط: حتقيق

  )ه١٤١٢(

العابدين احلدادي مث املناوي  زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين)٢٣(

 –املكتبة التجارية الكربى : الناشر" فيض القدير شرح اجلامع الصغري) "هـ١٠٣١(القاهري املتوىف 

  ) ه١٣٥٦(األوىل، :مصر، ط

إمساعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاين، املشهور بالصاحب بن عباد، املتوىف )٢٤(

.ون الطبعة والناشربد" احمليط يف اللغة"، )هـ٣٨٥()٢٥(

األوىل، :سعيد بن علي بن وهب القحطاين، فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري، الطبعة)٢٦(

  .٢/١٨٧الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، :، الناشر)هـ١٤٢١(

م مقد" واملتغريلثابت االهوية اإلسالمية والعولمة الوضعية  جدلية "شوك، شوك أحمد إبراهيم أبو )٢٧(

نظمه رابطة العامل " الثوابت واملتغريات... ¦ǶǴǈŭ¦�ǞǸƬĐ"، عشرمكة املكرمة الثالث لى مؤتمر إ

  .)م٢٠١٢ ١٠/ ٢١ -  ٢٠(هـ املوافق ١٤٣٢/ ذو احلجة  ٥ -  ٤اإلسالمي مكة املكرمة، 

على صحيح مسلم الديباج "، )هـ٩١١: (عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي املتوىف)٢٨(

دار ابن عفان للنشر : أبو اسحق احلويين األثري، الناشر:حقق أصله، وعلق عليه" بن احلجاج

  )م ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦(األوىل،  : اخلرب ط –اململكة العربية السعودية  - والتوزيع 

مؤسسة الرسالة،:م، الناشر٢٠٠١- هـ١٤٢١التاسعة : عبد الكرمي زيدان، أصول الدعوة، الطبعة)٢٩(
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، دار الشروق، مصر )م٢٠٠٤هـ ١٣٢٤(، ١:ط" خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة"القرضاوي، )٣٠(

.القاهرة –

 –ه ١٤١٦(القاهرة، –مكتبة وهبة، مصر :، الناشر١٠: ط" ثقافة الداعية"القرضاوي، )٣١(

  )م١٩٩٦

.القاهرة –دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، مصر " قصص األنبياء"املتويل الشعراوي، )٣٢(

.، حتقيق عن العوملة)١٥٠٧العدد (جملة اليمامة )٣٣(

.جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة)٣٤(

"  التحرير والتنوير"، )هـ١٣٩٣: املتوىف(حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي )٣٥(

)هـ١٩٨٤: (تونس، سنة النشر –الدار التونسية للنشر : الناشر

.القاهرة –مكتبة املدينة،  مصر "  قصص األنبياء"، حممد أمحد جاد املوىل)٣٦(

 –ه ١٤٢٩(القاهرة، –، درا األندلس للنشر والتوزيع، مصر ١:ط" الثبات"حممد موسى الشريف )٣٧(

  ) م٢٠٠٨

"  السنن) "هـ٢٧٩: املتوىف(حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )٣٨(

)م١٩٩٨: (بريوت، سنة النشر –دار الغرب اإلسالمي : ربشار عواد معروف، الناش: احملقق

جامع "، )هـ٣١٠(حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي، املتوىف )٣٩(

أمحد حممد شاكر، :، احملقق)م٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠(األوىل، : الطبعة" البيان يف تأويل القرآن

.مؤسسة الرسالة: الناشر

مكتب : حتقيق" القاموس احمليط) "هـ ٨١٧(بن يعقوب الفريوزآبادي املتوىف سنة جمد الدين حممد )٤٠(

مؤسسة الرسالة للطباعة : حممد نعيم العرقُسوسي، الناشر: حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف

  ) م٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦(الثامنة، : لبنان ط –والنشر والتوزيع، بريوت 

مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى املتوىف حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، )٤١(

  )هـ١٤١٤(الثالثة، :بريوت، ط -دار صادر : الناشر" لسان العرب) "هـ٧١١(

مكتبة (حممود خاطر، :، حتقيق)ط.د" (خمتار الصحاح"حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، )٤٢(

  )١٩٩٥ – ١٤١٥( بريوت،    –لبنان ناشرون 

مركز الدراسات اإلسالمية  التابع لوزارة " رسالة مسلم يف حقبة العوملة"سلميان العمر، ناصر بن )٤٣(

  )هـ١٣٢٤(قطر، ربيع األول،  - الدوحة -–األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
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سلسلة كتاب األمة عدد ( ١٧وثيقة مؤمتر السكان والتنمية رؤية شرعية للحسيين سليمان جاد ص)٤٤(

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إدارة الشؤون اإلعالن، ). هـ١٤١٧قطر  –وزارة األوقاف  ٥٣

.األمم املتحدة، نيويورك،  الواليات املتحدة األمريكية

:الـهوامش

  .٦٤ – ٦٠جامعة القاهرة، ص بحث ماجستیر "الدعوة اإلسالمیة فى ظــل العولمة"أسامة محمد فؤاد،  ١ 
2Eddy Lee Marco Vivarelli. 2006. Geneva. The Social Impact of Globalization in the Developing Countries. P. 11.

  .    ٢٣ :سورة األحزاب، اآلیة ٣

 - هـ  ١٤٢٢ط، .الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، د

. ٢٣٧، ص ٢٠ ج م،٢٠٠١

، دار طیبة للنشر ٢:ط" القرآن العظیمتفسیر"أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ،ابن كثیر ٥

  .٣٩٢، ص ٦ج ،)م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠(والتوزیع، 

.٤٥: سورة األنفال، اآلیة٦

  .٢٩، ص١٠هـ، ج١٩٨٤ابن عاشور، التحریر والتنویر، تونس، الدار التونسیة للنشر،  ٧

.٥٢٦ص ،٤/، جهـ1424دار إحیاء التراث العربي"السنن"، ، أبو عیسى محمد بن عیسىالترمذى ٨

. القاهرة –، دار الشروق، مصر )م٢٠٠٤هـ ١٣٢٤(، ١:ط" خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة"القرضاوي،  ٩

.١٣٠و  ١٢٨ص 

.١٣٠و  ١٢٨المرجع السابق، ص  ١٠
11Adriana Manolică, România, GLOBALISATION – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES FROM THE
PERSPECTIVE OF THE MANUFACTURER. P. 4.

).٢٠١١.(١، غزة، ط"دور العلماء في الدفاع عن القدس وفلسطین"خلف، طالل ناهض صبحي،   ١٢

، مؤتمر الدعوة اإلسالمیة ومتغیرات العصر، الجامعة "سبل النهوض بالدعوة اإلسالمیة): "٢٠٠٥(ظهیر، تمیم  ١٣

،)عینك على فلسطین(وموقع وكالة فلسطین الیوم اإلخباریة . ٨٧غزة، ص –اإلسالمیة، 

http://paltoday.ps/ar/post/46887 م٢٠١٥أبریل  ٤تاریخ الزیارة

. ٨٧المرجع السابق، ص ١٤

.٨٧المرجع السابع نفسه، ص  ١٥

  . ٩٠لمرجع السباق ص  ١٦

. ٩٢المرجع السابق، ص  ١٧

.٩٢المرجع السابق، ص  ١٨

یولیو  ٦تاریخ الزیارة io.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioidhttp://aud:موقع إسالم ویب١٩

  م٢٠١٥
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  : إعداد

 

  :الملخص

اقتضت احلكمة اإلهلية أن يكون القرآن الكرمي آخر كتاب نزل على آخر األنبياء صلى اهللا 

بعدها حكمة أن يتكلم عليه وسلم، وأن رسالته باقية إىل قيام الساعة، وإنه حلكمة ما 

�ǽǀđÂ��Ȅǫǂǳ¦Â�©¦°ƢǔŬ¦Â�©ƢǧƢǬưǳ¦Â�°ȂǐǠǳ¦�» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�̈ƾƷ¦Â�̈°ƢƦǠƥ�Ǻȇǂƻȉ¦Â�śǳÂȋ¦

Ǿƫ®ƢƦǟÂ�ƅ¦�ƾȈƷȂƫ�ń¤�ǶǿȂǟƾȇ�ƢđÂ��ǾǫƾǏ�ǞȈǸƴǴǳ�ƪ Ʀưȇ�̈°ƢƦǠǳ¦.  فأول طبقة قالوا ىف

بة رضوان هم الصحا –بعد املنزل عليه صلى اهللا عليه وسلم  –تفسري القرآن وتأويل معناه 

مث جاء التابعون ومن بعدهم، فقالوا يف التفسري زيادة على أقوال متقدميهم، . اهللا عليهم

فكثرت عبارات التفسرين ووجوه التأويل، فاختلف أنظار الناس يف هذه اإلختالفات بني من 

يلجؤ إىل الرتجيح بينها دائما، اعتمادا على أن املصيب فيها واحد، وبني من حيمل اآلية 

لكن للعلماء الراسخون  .لى تلك املعاين كلها بدون التمييز بني املعاين الباطلة أو متناقضةع

أقوال يف مغايرة تأويالت املفسرين ابعادا لعبث العابثني، وعناد املعتدين، كما أن هلم قواعد 

وضوابط الىت تشفي العليل وتروي الغليل، وتنحل عنها كثري مما يروى عن السلف، وما يذكر 

يف كتب التفاسري على أنه من اخلالف يف التفسري، من ذلك ما تقرر عند العلماء أن اآلية 

وهذا ما نقصد توضيحه ىف . إذا كانت حتتمل معاين كلها صحيح تعنيَّ محلها على اجلميع

  .هذه النشرة بعون من اهللا تعاىل وتوفيقه

  :عبارات العلماء حول القاعدة

والكلمة إذا اختملت وجوها، مل يكن ألحد ": )ه٣١٠: ت(رمحه اهللا قال اإلمام ابن جرير الطربي 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ". )١("صرف معناها إىل بعض وجوهها دون بعض، إال حبجة جيب التسليم هلا

قال العالمة ابن القيم اجلوزية . )٢("وأكثر آيات القرآن دالة على معنيني فصاعدا): "ه٧٢٨: ت(رمحه اهللا 

·�¦ÀƢǠǷ�ƨǴŦ�ȄǴǟ�ƨǳ¦®�ÀȂǰƫ�ƢĔ¢�À¡ǂǬǳ": )ه٧٥١: ت: (هللارمحه ا ƢǨǳ¢�ǺǷ�®ȂȀǠŭ¦")قال احلافظ ابن . )٣

فإن مورد النص إذا احتمل معًىن مناسبا حيتمل أن يكون مقصودا يف ": )ه٨٥٢: ت(حجر رمحه اهللا 
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عند العلماء، أن تقرر ": )ه١٣٩٣: ت(قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا . )٤("احلكم ال يرتك

َ محلها على اجلميع قال الشيخ حممد الطاهر ابن . )٥("اآلية إذا كانت حتتمل معاىن كلها صحيح تـََعنيَّ

.)٦("¢Ƣđ�̈Ë®¦ǂǷ�ŐƬǠƫ��À¡ǂǬǳ¦�ÉǲÉŦ�ƢȀǴËǸƸƬƫ�Ŗǳ¦�ňƢǠŭ¦�À" )ه١٣٩٣: ت: (عاشور

ومل ميتنع إرادة اجلميع محل  إذا احتمل اللفظ معاين عدة،": )معاصر(قال الدكتور خالد عثمان السبت 

ومن اآلثار الىت تدل على اعتداد السلف بوجوه احتمال اآلية بأكثر من معان، ما روي عن .)٧("عليها

واملراد بالوجوه  )٨(...)إنك لن تفقه كل الفقه حىت ترى للقرآن وجوها: (أىب الدرداء رضى اهللا عنه أنه قال

  .كرها املفسرونمجلة املعاىن الصحيحة الظاهرة اليت يذ 

أيكون شئ : ليس ىف تفسري القرآن اختالف إذا صح القول ىف ذلك، وقال: وقد قال سفيان بن عيينة

. هى النجوم: وقال علي. هى بقر الوحش: أظاهر خالفا ىف الظاهر من اخلٌنَّس؟ قال عبداهللا بن مسعود

�ľ�ƪوكالمها واحد، ألن النجوم ختنس بالنهار وتظهر بالليل،: قال سفيان ǈǼƻ�ƢčȈÊǈǻ¤�©¢°�¦̄¤�ƨȈǌƷȂǳ¦Â

ǆ ċǼÉƻ�Ǻǰǧ�ÀƢȈǨǇ�¾Ƣǫ��©ǂȀǛ�ƢčȈǈǻ¤�ǂƫ�Ń�¦̄¤Â��ƢǿŚǣÂ�ÀƢǔȈǤǳ¦
)٩(.

أن مثل هذا الختالف من اختالف السلف ىف : وقد حرر العالمة ابن تيمية ىف رسالته ىف علوم القرآن

الف تنوعي ال يكذب بعضه معاىن اآليات ليس اختالفا حقيقيا متضادا يكذب بعضه بعضا، ولكنه اخت

بعضا، واآليات تشمل مجيعه، فينبغي محلها على مشول ذلك كله، وأصح أن ذلك هو اجلاري على أصول 

.)١٠(األئمة األربعة رضى اهللا عنهم، وعزاه جلماعة من خيار أهل املذاهب األربعة والعلم عنداهللا تعاىل

  :توضيح القاعدة

احرتاز فيما حتتمله معاين باطلة أو متضادة، فإذا كانت اآلية حمتملة : حتتمل معاىن كلها صحيحة: وقوله

إمكانية اجلمع بينها، ومن أمثلة قضني، فال بد من ترجيح أحدمها على اآلخر، لعدم  -على معنيني متنا 

: قال ابن اجلوزي، ]٦: يس[ َّىتنتمتزترتيبىبنبُّ   :ما ورد ىف تفسري قوله تعاىل. ذلك

¢�ȂǿÂ��ȆǨǻ�ƢĔ: أحدمها: قوالن) ما(ىف  ]٦: يس[ َّىتنتمتزترتيبىبنبُّ : وقوله تعاىل

ومها  )١١( ).الذى(هى معىن : قاله مقاتل، وقيل) كما(¢�ŘǠŠ�ƢĔ: والثاىن. قول قتادة والزجاج ىف األكثرين

وهذان التفسريان ينقض أحدمها اآلخرون، ألن قومه إما .قريبان ىف املعىن، ألنه مؤدامها أن قومه أنذروا قبله

أن يكونوا قد أنذروا قبله صلى اهللا عليه وسلم، وإما أن ال يكونوا كذلك، فمن قال بأحد القولني لزم منه 

 )١٢(.إسقاط القول اآلخر

الختالف التنوع والتضاّد، اعتمد فيه على اللفظ واملعىن، وهو ثالثة  وللشيخ حممد العثيمني تقسيم

  :أقسام
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  .اختالف ىف اللفظ دون املعىن: األول-

اختالف ىف اللفظ واملعىن، واآلية حتتمل املعنيني لعدم التضاد بينهما، فتحمل اآلية عليهما، : الثاىن-

ƢǸđ�ǂǈǨƫÂ.

حتتمل املعنيني معا للتضاد بينهما، فتحمل اآلية على اختالف ىف اللفظ واملعىن، واآلية ال: الثالث-

 )١٣( .األرجح منهما بداللة السياق أو غريه

هذه القاعدة وجعلها أصال يسري عليه ىف تفسريه، فقد قال ىف  حممد املختار الشنقيطيوقد اعتمد 

آن، فإنا نذكرها ونذكر ورمبا كان ىف اآلية الكرمية أقوال كلها حق، وكل واحد منها يشهد له قر : "مقدمته

)١٤("عليها من غري تعرض لرتجيح بعضها، ألن كل واحد منها صحيح) القرآن الدالة

املقدمة التاسعة ىف أن املعاىن الىت تتحمَّلها ُمجُل القرآن، تعترب مرادة : "قال ابن عاشور ىف مقدمة تفسريه

Ƣđ")وملا كان القرآن نازال من "... ة، فقال وذكر ىف بيان ذلك دليل احتواء القرآن على معان كثري  )١٥

احمليط علمه بكل شىء، كان ما تسمح تراكبيه اجلارية على فصيح استعمال الكالم البليغ باحتماله من 

املعاين املألوفة للعرب ىف أمثال تلك الرتاكيب، مظنونا بأنه مراد ملنزله، مامل مينع من ذلك مانع صريح أو 

مث أورد رمحه اهللا ما يدل على صحة هذه القاعدة من )١٦(..)غوية أو توفيقيةغالب من داللة شرعية أو ل

َعّلى . اآلثار وما روى من تفاسري السلف ىف تأصيل هذا األصل
ُ
منها ما رواه البخاري عن أىب سعيد بن امل

: قالكنت أصلي، فمرىب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعاىن، فلم آته حىت صليت، مث أتيته، ف: "قال

خسحسجسمخجخمحجحُّ أمل يقل اهللا : كنت أصلي، فقال: ما منعك أن تأيت؟ فقلت

ومعلوم أن املعىن املسوقة فيه اآلية هو اإلستجابة مبعىن اإلمتثال، )١٧(]٢٤: األنفال[ َّجفخصمصحصمس

اهلداية، غري أن لفظ اإلستجابة ملا كان صاحلا للحمل على املعىن احلقيقى أيضا، هو : وأن املراد من الدعوة

.)١٨(إجابة النداء محل النيب صلى اهللا عليه وسلم اآلية على ذلك ىف املقام الصاحل له

  التطبيقية على القاعدةاألمثله 

،]٣: األنعام[ َّىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئُِّّّٰ : قول اهللا تعاىل /١

 :فإن فيه للعلماء ثالثة أقوال

وهو الذى ىف ﴿ويدل له قوله تعاىل . أن املعىن وهو اإلله أى املعبود حبق ىف السموات واألرض: األول-

  .﴾...السماء إله وىف األرض إله

فاملعىن يعلم سركم : أن قوله تعاىل ىف السموات وىف األرض متعلق بقوله يعلم سركم، وعليه: الثاىن-

قل أنزله الذى يعلم السر ىف السموات ﴿: وجهركم ىف السموات واألرض، ويدل عليه قوله قوله تعاىل

﴾..واألرض



~ 63 ~

ˏ�ʄϵ˒όʢϒɻ�ʅɽʢɻʝʚمجلة  �ˎʞʫ˗ˎɻ88هـ١٤٤٠  ذو القعدة=م ٢٠١٩وليو ي)٢(الرقم -األولعدد لا 88

: وىف األرض متعلق بقوله: وقوله. ىف السموات: رير أن الوقف على قولهوهو اختيار ابن ج: الثالث-

.)١٩( ١٦: امللك َّيبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئُّ :يعلم سركم، ويدل له قوله تعاىل

فيه للعلماء أوجه ال يكذب  ]٥٠: طه[ َّهثمثهتمتهبمبهئمئهيميُّ : قوله تعاىل /٢

مثهتمتهبمبهئُّ أن معىن  –بعضها بعضا وكلها حق، وال مانع من مشول اآلية جلميعها، منها 

أنه أعطى كل شىء نظري خلقه ىف الصورة واهليئة، كالذكور من بىن آدم، أعطاهم نظري ،]٥٠: طه[ َّهث

�°ȂǯǀǳƢǯÂ��ƢƳ¦Â±¢�ª Ƣǻȍ¦�ǺǷ�ǶȀǬǴƻ�ª Ƣǻȍ¦�ǺǷ�ƢȀƬƠȈǿÂ�Ƣē°ȂǏ�ľ�ƢȀǬǴƻ�Śǜǻ�ƢǿƢǘǟ¢�ǶƟƢȀƦǳ¦�ǺǷ

أزواجا، فلم يعط اإلنسان خالف خلقه فيزوجه باإلناث من البهائم، وال البهائم باإلناث من اإلنس، مث 

هدى اجلميع لطريق املنكح الذى منه النسل والنماء، كيف يأتيه، وهدى اجلميع لسائر منافعهم من 

.وغري ذلكاملطاعم واملشارب 

أي أعطى كل شىء صورته املناسبة له، فلم جيعل اإلنسان ىف صورة البهيمة، : قال بعضم: القول الثاىن

.وال البهيمة ىف صورة اإلنسان، ولكنه خلق كل شيء على الشكل املناسب له، فقدره تقديرًا

املنوطة به، كما أى أعطى كل شىء صورته وشكله الذى يطابق املنفعة : قال البعض: القول الثالث

أعطى العني اهليئة الىت تطابق األبصار، واألذن الشكل الذى وافق اإلستماع، وكذلك األنف والرِّْجل 

.واللسان وغريها، كل واحد منها مطابق ملا علق به املنفعة غري ناب عنه

و ) أعطى(لـهو املفعول األول ) كل شيء(وعلى مجيع هذه األقوال الثالثة املذكورة، فقوله تعاىل 

  .هو املفعول الثاىن) خلقه(

هو املفعول الثاىن، ) كل شىء(هو املفعول األول، و ) خلقه(إن : قول بعض أهل العلم: القول الرابع

.أنه تعاىل أعطى اخلالئق كل شىء حيتاجون إليه، مث هداهم إىل طريق استعماله: وعلى هذا القول فاملعىن

ىف اآلية ال مانع من تأخريه وتقدمي املفعول األخري ) أعطى(كسا، ومنه ومعلوم أن املفعول من مفعويل باب  

.إن أمن اللبس، ومل حيصل ما يوجب اجلرى على األصل كما هو معلوم ىف علم النحو

وال مانع من مشول اآلية الكرمية جلميع األقوال املذكورة، ألنه ال شك أن اهللا أعطى اخلالئق كل شىء 

، مث هداهم إىل طريق اإلنتفاع به، وال شك أعطى كل صنف شكله وصورته املناسبة حيتاجون إليه ىف الدنيا

له، وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل املناسب له من جنسه ىف املناكحة واأللفة واإلجتماع، وأعطى كل 

  )٢٠( !!عضو شكله املالئم للمنفعة املنوطة به، فسبحانه جل وعال، ما أعظم شأنه وأكمل قدرته؟

هل جيوز إحداث قول ىف اآلية زيادة على ما قاله : يتفرع من هذه القاعدة، قاعدة أخرى وهيو  :تنبيه

  السلف فيها؟

  :فإن إحداث قول جديد ىف التفسري له أحوال. فاملسألة حتتاج إىل تفصيل كما حققه العلماء
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اتفقوا أو اختلفوا  أن يكون القول احملدث مضاّدا ومناقضا ألقوال سلف األمة، سواء فيما: احلالة األوىل

فهذا غري جائز، فهو مردود غري مقبول، ألن ىف جتويز إحداث قول خمالف ألقواهلم، يوجب نسبه . عليه

األمة إىل تضييع احلق، فلو كان القول احملدث حقا لكانت األمة قد جهلته وضيعته، وهذا غري جائز، ألن 

.)٢١(األمة معصومة من اإلجتماع على غري احلق

: قول هو الذى اعتمده ابن جرير الطربي وصرح به ىف مواضع كثرية من تفسريه بنحو قولهوهذا ال

ولوال أن أقوال أهل التأويل مضت مبا ذكرت عنهم من التأويل، وأنا ال نستجيز خالفهم فيما جاء عنهم، "

من متعدمي العلم  وهذا قول ال نعلم له قائالً : "وبنحو قوله )٢٢( ....)لكان وجها حيتمله التأويل أن يقال

قاله، وإن كان له وجه، فإذا كان ذلك كذلك، وكان غري جائز عندنا أن يتعّدمى ما امجعت عليه احلجة، 

.)٢٣(فما صح من األقوال ىف ذلك إال أحد األقوال الىت ذكرناها عن أهل العلم

Ǧ Ǵǈǳ¦�¾¦Ȃǫȋ�®ƢǔǷ�¾Ȃǫ�ª ¦ƾƷ¤�±ËȂƳ�ǺǷ�ȄǴǟ�č®¦°�ƨȈǸȈƫ�Ǻƥ¦�¿ȐǇȍ¦�ƺȈǋ�¾Ƣǫ . ...." فجوزوا أن

�Ń�ŘǠǷ�Ƣđ�®¦°¢Â�ƨȇȉ¦�¾Ǆǻ¢�ƅ¦�ÀȂǰȇ�À¢Â��Ʈ ȇƾū¦Â�À¡ǂǬǳ¦�ŚǈǨƫ�ľ�¾Ȑǔǳ¦�ȄǴǟ�ƨǠǸƬů�ƨǷȋ¦�ÀȂǰƫ

إن اهللا أراد معىن آخر، وهم لو تصوروا هذه املقالة مل يقولوا هذا، :يفهمه الصحابة والتابعون، ولكن قالوا

يقولون قولني كالمها خطأ، والصواب قول ثالث مل يقولوه، فإن أصلهم أن األمة ال جتتمع على ضاللة، وال

لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خلفهم، والتأويل عندهم، مقصوده بيان احتمال ىف لفظ اآلية جبواز أن يراد 

ذلك املعىن بذلك اللفظ، ومل يستشعروا أن املتأول هو مبني ملراد اآلية خمرب عن اهللا تعاىل أنه أراد هذا املعىن

.)٢٤(...)إذا محلها على معىن

مثزثرثيتُّ :وأمثلة هذا النوع من التفسري كثرية، منها ما يذكر بعضهم ىف معىن قوله تعاىل

حيث زعم هؤالء أن احلبل الذى يكون  ،]١١٢: آل عمران[ َّمئلكاكيقىقيفىفيثىثنث

Ǯ: من الناس ǳǀƥ�̈ǄǠǳ¦�ÀȂǴǐŹ�ǶĔ¢Â��®ȂȀȈǴǳ�ĺǂǤǳ¦�Ƕǟƾǳ¦�Ȃǿ.

هو العهد : وهذا مردود ىف تفسري اآلية حيث إن املفسرين اتفقوا على أن احلبل الذى يكون من اهللا

أما الذلة . إياهم أهل الكفرالذى يعطيه إياهم أهل اإلميان، وأما احلبل من الناس فهو العهد الذى يعطيه 

.)٢٥(فهي مالزمة هلم ال ترتفع عنهم ىف مجيع األحوال

رثيتىتنتمتزترتيبُّ : ما ورد ىف تفسري قوله تعاىل: ومن ذلك أيضا

 ]٤١: العنكبوت[ َّيكىكمكلكيقاكىقيفىفيثنثىثمثزث

لنفسها تأوي إليه، وإن بيتها ]٤١: العنكبوت[ َّيكنثىثمثزثرثُّ : قال البغوي

�čǂǓ�ȏÂ�ƢÅǠǨǻ�ƢȀȇƾƥƢǠǳ�Ǯ ǴŤ�ȏ�ÀƢƯÂȋ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��¦Å®ǂƥ�ȏÂ�¦čǂƷ�ƢȀǼǟ�Ǟǧƾȇ�ȏ�� ƢǿȂǳ¦Â�Ǧ Ǡǔǳ¦�ƨȇƢǣ�ľ")٢٦(.
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وهذا املعىن سار عليه املفسرون من لدن الصحابة إىل اليوم، حىت ظهرت دراسة تتحدث عن الوهن 

وخيربنا العلم احلديث أن الوهن هنا مل يقصد به َوْهن املادة املكونة : فقيل. اإلجتماعي ىف بيت العنكبوت

سرى لبيت العنكبوت ولكنه َوْهن الصالت االجتماعية والتفكك األ) شبكة العنكبوت(لبيت العنكبوت 

  . حيث سيطرة األنثى على الذكر

: العنكبوت[ َّيكىكمكلكيقاكىقيفىفيثُّ : وهذا يلزم منه أن معىن قوله

صار كاأللغاز الىت ال يعرفها كثري من الناس، وجهل معناها كل السابقني إال هذا الذى ذهب إىل  ]٤١

�ȏÂ��ƨȇȉ¦�ŘǠǷ�ľ�ƾȇƾŪ¦�Ƥ ǿǀŭ¦�¦ǀǿ�¦ǀđ�¦®¦ǂǷ�ǆ Ȉǳ�Ǿǻ¢Â��ŚǈǨƬǳ¦�¦ǀǿ�Ƙǘƻ�ȄǴǟ�¾ƾȇ�¦ǀǿ�À¢�Ƥ ȇ°

.)٢٧(املعىن

أن يكون القول احملدث غري مضاّد وال مناقض ألقوال السلف، بل هو مما يدخل ىف معىن : احلالة الثانية

القول فهذا جائز ومقبول، بشرط أال يدعى القائل أن هذا .اآلية أو ما يشري إليها، أو زيادة إيضاح املراد

.احملدث هو املراد وحده، دون ما ذكره املتقدمون

وغالبا يكون هذا بيان نكتة علمية أو علة أو حكمة ىف اآلية قد ختفى على املتقدمني لعدم وجود ما 

.يساعدهم على معرفة ذلك ىف زمنهم، ال فهم اآلية مبجملها

تزال تظهر غرائبه وعجائبه متجددة  ولكن كتاب اهللا ال: "... رمحه اهللا حممد املختار الشنقيطيقال 

على مر الليايل واأليام، ففي كل حني تفهم منه أشياء مل تكن مفهومة من قبل، ويدل لذلك حديث أيب 

�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƅ¦�¾ȂǇ°�ǶȀǐƻ�ǲǿ��ǾǼǟ�ƅ¦�ȄǓ°�ƢčȈǴǟ�¾ƘǇ�Ǿǻ¢�ƶȈƸǐǳ¦�ľ�ƪ ƥƢưǳ¦�ƨǨȈƸƳ

ق احلبة وبرأ النسمة إال فهما يعطيه اهللا رجال ىف كتاب ال، والذى فل: بشىء؟ قال له علي رضي اهللا عنه

اهللا، يدل على أن فهم كتاب اهللا  تتجدد به العلوم واملعارف الىت مل تكن عند عامة الناس، وال مانع من 

  . محل اآلية على ما محلها عليه املفسرون

نت حتمل معاىن كلها صحيح وما ذكرنا أيضا أنه يفهم منها ملا تقرر عند العلماء من أن اآلية إن كا

تعني محلها على اجلميع كما حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية رمحه اهللا ىف رسالته ىف 

.)٢٨( "علوم القرآن

أن مباحث القرآن وعلومه وفوائده  -علمت خريًا ووقيت ضرا  -اعلم " :قال حممد تقى الدين اهلاليل

حتصى، وليست خاصة بزمان دون زمان، ففى كل زمان يظهر منها شىء كان  وجواهره وأسراره ال تعد وال

  إذا ما زدته نظرا  *   يزيدك وجهه حسنا     :خافيا من قبل، كما قال الشاعر

خكحكجكمقحقمفخفحفجفمغُّ : بل كما قال اهللا تعاىل ىف آخر سورة فصلت

أي : قال احلافظ ابن كثري ىف تفسريه .]٥٣: فصلت[ َّممخمحمجمهلملخلحلجللكمك
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سنظهر هلم دالالتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزال من عنداهللا وعلى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

.)٢٩("اإلسالم على األقاليم، وسائر األديانوسلم بدالئل خارجية ىف اآلفاق من الفتوحات وظهور 

  الهوامش والمراجع

مؤسسة الرسالة، . (أمحد حممد شاكر: حتقيق. جامع البيان ىف تأويل القرآن، حملمد بن جرير الطربي)١(

، وقد أشار إىل هذه القاعدة ىف عدة مواضع ىف ١/٣١٥) م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠األوىل، : ط

١٥/١٤٠، ١/٢٢٢: التفسري منها

جممع امللك (عبدالرمحن بن حممد بن قاسم : حتقيق. الفتاوى، أمحد بن عبداحلليم بن تيمية جمموع)٢(

، ١٥/١١) م١٩٩٥ –ه ١٤١٦: فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، عام البشر

١٧٧-١٣/١٧٥، ١٧/١٩، ٢٣٨-١٠/٢٣٧، ٩/١٦٧، ٧/٢٨، ٦/٤٦٢وأشار أيضا يف 

مد خري األنام، حممد بن أىب بكر مشس الدين ابن قيم جالء األفهام يف فضل الصالة على حم)٣(

ه ١٤٠٧الثانية /الكويت، ط. دار العروبة(شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرنؤوط : حتقيق. اجلوزية

٣٠٨: ص) م١٩٨٧ –

بريوت عام  –دار املعرفة (فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقالين )٤(

٣٤٥- ١٠/٣٤٤) ١٣٧٩

عامل الكتب، بريوت، (البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني املختار الشنقيطي  أضواء)٥(

٤/٤١٩، ٣/٣٧٥، ٣/١٢٤، ١/٢٤) بدون سنة

١/٩٣) ه١٩٨٤تونس  –الدار التونسية للنشر (تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور )٦(

األوىل /ابن عفان، السعودية، ط دار(خالد بن عثمان السبت : مجعا ودراسة: قواعد التفسري)٧(

٢/٨٠٧) م١٩٩٧ –ه ١٤١٧

الرابعة /بريوت، ط –دار الكتب العرىب (حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصبهاين )٨(

حبيب الرمحن : ، ومصنف عبدالرزاق ألىب بكر عبدالرزاق الصنعاين حتقيق١/٢١١) هـ١٤٠٥

) ٢٠٤٧٣(باب العلم، رقم ) هـ١٤٠٣لتة التا/بريوت، ط –املكتب اإلسالمي (األعظمي 

األوىل /بريوت ط –دار صادر (إحسان عباس : حتقيق: والطبقات الكربى البن سعد. ١١/٢٥٥

.١/٢٥٩وشرح السنة للبغوي  ٢/٣٥٧) م١٩٦٨

مؤسسة الكتب الثقافية، (أبو حممد سامل بن أمحد السلفي : حملمد بن نصر املروزي، حتقيق: السنة)٩(

٨- ٧: ص) ١٤٠٨األوىل /بريوت، ط
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٤/٤١٩أضواء البيان : انظر)١٠(

دار (عبد الرزاق املهدي : أبو الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي، حتقيق: يف علم التفسري: زاد املسري)١١(

٣/٥١٧) هـ١٤٢٢األوىل /ط. الكتاب العريب، بريوت

٣٢٨: التحرير ىف أصول التفسري ص)١٢(

-٣٠: ص) هـ١٤٠٩األوىل، عام /م، طدار ابن القي. (حممد بن صاحل بن عثيمني: أصول التفسري)١٣(

٣١

١/٢٤أضواء البيان )١٤(

١/٩٣تفسري التحرير والتنوير )١٥(

املصدر السابق)١٦(

وباب  ٦/١٦) ٤٤٧٤(رواه البخاري، ىف كتاب التفسري، باب ما جاء ىف فاحتة الكتاب حديث )١٧(

وباب  ٦/٦١) ٤٦٤٧(حديث ) يأيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم(

وباب فضل فاحتة الكتاب  ٦/٦١) ٤٧٠٣(حديث ..) ولقد آتيناك سبعا من الثاىن: (قوله تعاىل

٦/١٨٧) ٥٠٠٦(حديث 

٩٥- ١/٩٤تفسري التحرير )١٨(

١/٢٤أضواء البيان )١٩(

٤١٩-٤/٤١٧املصدر السابق )٢٠(

١٠٧: قواعد الرتجيح، ص)٢١(

١٥/٩٥جامع البيان ىف تأويل أى القرآن )٢٢(

٢٩/٣٣املصدر السابق )٢٣(

١٣/٥٩الفتاوى جمموع )٢٤(

١/٢٠٤قواعد التفسري، خالد السبت )٢٥(

٦/٢٤٣معامل التنزيل للبغوي )٢٦(

٢٨٤- ٢٨٣: التحرير ىف أصول التفسري، ملساعد الطيار ص)٢٧(

٣/١٢٤أضواء البيان )٢٨(

جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء  –جملة البحوث اإلسالمية )٢٩(

 ٩/٧٧. حق برتاجم األعالم واألمكنةوالدعوة واإلرشاد معها مل
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Abstract
The aim of this research is to bring to light some negative effects of colonialism on
Nigerian Muslims. It discussed the beginning and end of colonialism on Nigerian
territory as well as the motives behind the colonializational agenda of the west.
The author gathered data from the rarely-available materials on the topic in
Arabic while the English sources that dealt with the subject in a more elaborated
way were translated into Arabic. It is then an eye opener for the Arabic readers to
understand why our forefathers rejected western system of education and why
other parts of the country are far ahead of northern Muslim community as far as
western educational system is concerned.

  المقدمة

مث طفق ينتشر يف سائر . شهدت إفريقيا فتوحات إسالمية منذ القرن األول من اهلجرة النبوية

�ń¤�¿ȐǇȍ¦�ǲǏÂ�ƾǫÂ��ƢȇŚƴȈǻ�ǞǬƫ�Ʈ ȈƷ�ƢđǂǣÂ�ƢȀǫǂǋ�Ľ�ƢŮƢſ�ǺǷ�ƨȇ¦ƾƥ�̈°ƢǬǳ¦�ȆƷ¦Ȃǻ

ق سلمي من دون قتال أو إكراه، فغرس اإلسالم فيها ثقافته هذه القرى واملدن عن طري

فمكث الناس مئات سنني يف خري وأمان . الرفيعة وأخالقه احلميدة وشريعته العادلة املنصفة

وقد  .إىل أن اقتحم حدودها املستعمر وتسرب إىل أهاليها بثقافته وتعاليماته الشنيئة امللهية

�ƨȈƦǿǀǳ¦�Ƣē¦°ǀǋ�¾ƢǐƠƬǇ¦�ǲƦǫ�ǆغادر املستعمرون هذه البالد بعد أ Ȉǳ�Ǻǰǳ��Àǂǫ�ǺǷ�ǲǫ

أن  -باختصار غري ممل - فهدف هذا البحث.  حتقيق كثري من أهدافه وغرس بذوره الغربية

�®Ȑƥ�Ŀ�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�ń¤�ǂǸǠƬǈŭ¦�ǲËǨǘƫ�ƢȀƴƬǻ¢�ƨƠȈǈǳ¦�°ƢƯȉ¦�ǒ Ǡƥ�ȄǴǟ�¦ ȂǓ�ȆǬǴȇ

.السودان الغريب

:نيجيريا أيام االستعمار: األول الـمبحث

  :دخول االستعمار غرب إفريقيا: الـمطلب األول

ففي شهر . بدأ االستعمار ينقض على إفريقيا الغربية منذ النصف الثاين للقرن اخلامس عشر امليالدي

يف الغربية فاحتني بذلك عهد االستعمار األوريب ) سبتة(احتل الربتغاليون مدينة ) م١٤١٥(آب من عام 
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ومن تلك املدينة املتوسطة تابع الربتغال تغلغلهم يف ). م٢٠(إفريقيا الغربية الذي امتد حىت منتصف القرن 

الذي يقع على سلسلة خطرة من ) أبو خطر(نزلوا يف رأس ) م١٤٣٤(غرب القارة اإلفريقية، ففي عام 

يض الذي يقع اآلن على احتلوا الرأس األب) م١٤٤١(ويف عام . الصخور على ساحل الصحراء الغربية

استولوا على الرأس األخضر حيث تقع مدينة ) م١٤٤٤(حدود موريتانيا مع الصحراء الغربية ويف عام 

قرب ) غور(احتل الربتغاليون جزيرة ) أي القرن اخلامس عشر(ويف نفس القرن . دكار السنغالية اليوم

، فبدأت جتارة الرقيق اليت ذهب )ونسريلي(وصول الربتغاليني إىل ) م١٤٦٠(، كما شهد عام )دكار(

عاصمة برتغال ويباعون ) لشبونة(ضحيتها عدد كبري من مواطين إفريقيا الغربية حيث كانوا يؤخذون إىل 

  .حني ألغيت جتارة الرقيق) م١٨٣٣(هناك ومل تتوقف هذه املمرسات إال يف عام 

بدولة غانا واجلزر املقابلة له حط الربتغاليون أيضا على ساحل ما يسمى اليوم ) م١٤٧١(ويف عام 

على بعد ) املينا(فودوا الذهب بكميات هائلة فاحتكروا جتارته من خالل إنشاء قلعة ضخمة يف مدينة 

تعرض هذا االحتكار الربتغايل إىل . وأطلقوا على تلك املنطقة ساحل الذهب. كم غرب أكرا١٧٠حوايل 

  .ىل املنطقة جتار من فرنسا وبريطانيا وهولندانكسة خالل القرن السادس عشر امليالدي حني دخل إ

�Ƣǿ°ƢĔ¢�Ä°ƢůÂ�ƢȈǬȇǂǧ¤�ǲƷ¦ȂǇ�ǶǜǠǷ�ƪ ƸƦǏ¢�Ä®ȐȈŭ¦�ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǴǳ�ňƢưǳ¦�Ǧ ǐǼǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǞǷÂ

مقسمة بني فرنسا وبريطانيا والربتغال وكل دولة من هذه الدول كانت تضمر الشر لألخرى لتنتزع منها ما 

)١(.يف تلك البالد استولت عليه من أراض وممتلكات

  .دخول االستعمار حدود نيجيريا: الـمطلب الثاني

  :المنطقة الجنوبية

حني وصل أحد الربتغاليني إىل ميناء ) م١٤٧٢(يرجع عهد اتصال طالئع االستعمار بنيجرييا إىل عام 

إجنليزي وصل إىل مدينة بينني قبطان ) م١٥٥٣(ويف عام . )٢(الغوس، فأطلق عليه ما يقارب ذلك االسم

.تاجر يف الرقيق، ومنذ ذلك الوقت أخذ التجار اهلولتديون والربتغاليون يرتددون على تلك املدينة

ROYAL(أوفدت املنظمة اإلفريقية، وهي املعروفة اآلن باملنظمة اجلغرافية امللكية ) م١٧٩٥(ويف عام 

GEOGRAPHICAL SOCIETY ( مكتشفا يدعى منجوباك)MANGO PARK (ليستكشف م�ǂĔ�Ƥ ǐ

فإن ) م١٨٠٥(�ƨǼǇ�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨȈǻƢưǳ¦�Ŀ�ȏÂ��ǽǀǿ�ńÂȋ¦�ƨǳÂƢƄ¦�Ŀ�¬ƢƴǼƥ�«ȂƬȇ�Ń�ǾȈǠǇ�À¢�ǞǷÂ. النيجر

RICHARD(ريشارد الندر LANDER ( الذي جاء بعده وفق يف استكشاف ذلك املصب عام

�ǾǳȂǗ�ǞƦƬƫ�ǂƴȈǻ�ǂĔ�Ƥ)٣().م١٨٣٠( ǐǷ�» ǂǠȇ�À¢�®¦°¢�Ƣŭ�½°ƢƥȂǤǼǷ�À¤�ǲȈǫÂ) من ) ل النهرأي طو

)CLAPPERTON(ولكنه قتل قبل أن يصل إىل مراده فعاد رقيقه كالبارتون) BUSSA(متبكتو إىل بسَّا 
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ºƥ�ÄȂǼƥ�ǂĔÂ�ǂƴȈǻ�ǂĔ�ȄǬƬǴǷ�ń¤�ȐǏȂǧ��ƨǸȀŭ¦�ǆ) م١٨٣٠(وأخوه رتشارد لندر عام  ǨǼǳ)لوكوجا (

)LOKOJA(فكان هذا مفتاح لدخول املستعمر الربيطاين يف نيجرييا ،.)٤(

مل يرتتب على ) م١٥٥٣(فهذا يعين أن القبطان الربيطاين الذي سبق أن قلنا بأنه وصل إىل بنني عام 

  .زيارته أي شيء من قبل املستعمرين ولكنه اجتر يف الرقيق وانصرف ومل يرجع

وذكرت بعض املراجع أن الربيطانيني أرسلوا وفودا إىل نيجرييا لإلطالع على أسرار البالد واألوضاع 

اللذان وفدا إىل مملكة برنو  )DENHAM(ƢĔ®Â¿) املذكور آنفا(السياسية واالقتصادية فيها، منهم كالبلنت 

ÀƢǸǴǈǷ�ƢǸĔƘƥ�Ƥ) م١٨٢٢(عام  Ǡǌǳ¦�ƢŷȂȈǳ�§ǂǠǳ¦�Ä±�ÀƢǈƦǴȇ�ƢŷÂ��ǆ Ǵƥ¦ǂǗ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ . وقد قابلهما

حيث تعارف مع حممد ) توسك(إىل كنو و) كالبتون(ومن برنو توجه . حبفاوة بالغة) أمري برنو(الكامني 

)٦()م١٨٤٧(أيضا عام ) BARTH(.وكذلك وفد بعدمها الرحالة بارث )٥(بلو

:بداية اإلستعمارودوافعه

والفكرة اليت يروجها املستعمرون عامة هي أن سبب ) م١٨٠٧(أعلنت بريطانيا حترمي جتارة الرقيق سنة 

ولكن احلقيقة هي أن  - علبه السالم–تعاليم املسيح هذا القرار هو النزعة اإلنسانية وحب اخلري واتباع 

بريطانيا مل تتخذ  هذا القرار إال بعد أن هزمت بريطانيا يف حرب االستقالل بالواليات املتحدة األمريكية 

، وجنحت هذه يف طرد بريطانيا واحلصول على حريتها، ولذلك فقد رأت بريطانيا احلقود )م١٧٧٦(عام 

قاضية لالقتصاد األمريكي الناشئ الذي كان يعتمد على املزارع الواسعة يعمل فيها املغيظة أن توجه ضربة 

ǒ ȈƦǳ¦�Ƕē®ƢǇ�§ Ƣǈū�śȈǬȇǂǧȍ¦� Ƣǫ°ȋ¦�śȇȐǷ. فتمنع تصدير األيدي العاملة الرخيصة هلذه املزارع، مما

عليه السالم  –سيح قد يؤدي إىل توقفها وبوارها، وإال فأين كانت النزعة اإلنسانية وحب اخلري وتعاليم امل

  .طوال القرون األربعة املاضية –

وملا مت إلغاء الرقيق وجتارته أخذت بريطانيا ذلك وسيلة للتدخل يف شؤون هذه البالد باسم حماربة جتارة 

ففي غرب نيجرييا قصف املستعمر الغوس عام  )٧(.الرقيق، وكان بدء االستعمار الربيطاين لنيجرييا

كما ضربوا أشد الضرب قرى إجييبو أودي ) KOSOKO(وا خلع ملك ُكُسُكووذلك ملا أراد) م١٨٥١(

)IJEBU ODE( دام القصف فيها أربعة أيام، ألنه)كسكو (ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�ǶēƢȈǫƢǨƫ¦�ǒ ǧ° . ونفس األمر حصل

)٨().م١٨٩٤(لقرية أُويُو اجلديدة فصار مجيع بالد يوربا الغربية يف قبضة املستعمر عام 

، )لكواين(و) إسكو(وقبيلة ) أورهبو(ئل اليت تسكن يف شرق نيجرييا وميثل بقبيلة  كما حاربوا أيضا قبا

KING(وملا منع ملك جاجا نانا  JAJA ( املستعمرين من التصرف املطلق يف أموال قومه)قبيلة إيسيكري (

) ٩(.عزلوه وسيطروا على التصرفات التجارية يف البالد
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  :المنطقة الشمالية

لية حيث تقع اإلمرباطورية الفالنية ومملكة برنو فلم تسط عليهما يد االستعمار إال وأما املنطقة الشما

FREDRICK(ذلك أنه ملا كتب احلاكم الربيطاين لغارد) م١٩٠٢(يف عام  LUGGARD ( إىل اخلليفة أمري

تجارة يف املؤمنني عبدالرمحن يطلب إليه أن ينشئ مع اإلجنليز عالقات ودية تضمن لرعايا اإلجنليز حرية ال

إنه ليس هناك شيء جيمع بني املسلم والكافر : "اإلمرباطورية، ولكن عبدالرمحن رفض وكتب إليه ردا نصه

) م١٩٠٢(، ومل يلبث أن تويف عبدالرمحن عقب كتابة هذا الرد وخلفه حممد الطاهر األول عام "إال احلرب

ǾǨǴǈǯ�°ƢǸǠƬǇȐǳ�ƨȇ®ƢǠŭ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�ǆ Ǩǻ�ƲĔÂ.)١٠(

حيث قسم ما استوىل عليه من بالد السودان إىل ) م١٩٥٥(أنشأ املستعمر أقاليما عام وقد سبق أن 

:ثالث

. وهو ما يشمل بالد يوربا: اإلقليم الغريب)١(

. وهو بالد إيبو وبينني وما جاورها إىل خليج غينيا من احمليط األطلسي: اإلقليم الشرقي)٢(

، وكل  ما يف اإلقليم الشمايل حتت )١١(ويفوهو ما يشمل إمارة إلورن وبرغو ون: اإلقليم الشمايل)٣(

  . اخلالفة الفودية

ومن مث جعل جيش املستعمرين خيتطف وينضم سائر اإلمارات إىل اإلقليم الشمايل فكلما سقط بلد 

�ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦�Ǧ ǐƬǼǷ�Ŀ�ƾǴƥ�ǂƻ¡�ǖǬǇ�ŕƷ�śȈǻƢǘȇŐǳ¦�ǺǷ�ƢĔƘǋ�Ŀ�ǂǜǼȇ�ǺǷ�ƢȀȈǳ¤�ǲǇ°¢�ƨȇǂǫ�Â¢

ستعمر قبل ذلك أنه من اللوازم أن يشد إزاره ويتعجل يف احتالل سائر بالد مشال وقد رأى امل. امليالدي

�À¦®Ȃǈǳ¦�ǲƳ�Àȋ��ǂƴȈǻ�ǂĔ�śƥÂ�ǾǼȈƥ�¾ƢƷ�ƾǫ�ÀȂǰȈǧ�ǾǴƦǫ�ƨǬǘǼŭ¦�ÀȂȈǈǻǂǨǳ¦�ÂǄǤȇ�À¢�» Ƣź�Ǿǻȋ��ƢȇŚƴȈǻ

حيث عرش ، )سكتو(الغريب وقع فريسة على يد املستعمر الفرنسي فلم يبق بعد حدود مجهورية نيجر إال 

وأيضا أن اإلجنليزيني مل يكونوا يف أمن بأن اخلليفة ال يعد هلم ما استطاع من قوة ومن رباط اخليل . اخلالفة

)١٢(.ليستعيد بعض بالده اليت اختطفها املستعمر الربيطاين كما ذكر سابقا

وا جيوشهم إىل وقد أحس الربيطانيون هذا اخلطر ملا جاء إليهم رد اخلليفة على رسالتهم إليه، فأزحف

�ǺǷ�Ʈ) م١٩٠٢(إمارة بوشي وإمارة ُغوْميب، كما احتلوا إمارة زاريا عام  ǳƢưǳ¦�¿ȂȈǳ¦�Ŀ�ƢŮ�̈°ÂƢĐ¦�ȂǼǯ�̈°ƢǷ¤Â

) م١٩٠٣(مث سقطت سكتو يف اليوم اخلامس عشر من شهر مارس عام ) م١٩٠٣(شهر فرباير عام 

ألن اخلليفة حممد الطاهر األول ملا ومل يقع قتال داخل مدينة سكتو، وذلك )١٣().م١٩٠٤(وبرنو عام 

حيث أخذ جيهز جيشا، وملا بلغ احلاكم الربيطاين اخلرب قدم )بـُْرِمي(رأى أنه غري مستعد للحرب حتيز إىل 

إىل مدينة سكتو بعد أربعة أيام من مغادرة حممد الطاهر األول هلا، فعني حممد الطاهر الثاين أمريا للمؤمنني 

مث وصل إىل برمي حيث جرت .  مدينة غوند واستوىل عليها دون مقاومة تذكرمث سار جيش االحتالل إىل
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معركة عنيفة بني الطائفتني أسفرت عن انتصار املستعمر واستشهاد حممد الطاهر األول وعدد كبري من 

  .فهذا ما رسم بداية استعمار ما يسمى نيجرييا اليوم  )١٤(.أتباعه

  :دوافع االستعمار: الـمطلب الثالث

ƢȀǼǸǧ��À¦®Ȃǈǳ¦�ȆǓ¦°¢�¾ȐƬƷ¦�ń¤�ǂǸǠƬǈŭ¦�Ƣđ�Ʈ ǠƦǻ¦�Ŗǳ¦�Ǟǧ¦Âƾǳ¦�ƢǷ¢Â:

  :الدافع الديني

لقد بدأ التفكري يف حماربة اإلسالم واملسلمني يف إفريقيا إثر الصراع الذي دارت رحاه بني املسلمني 

ط إمارة غارناطة والنصارى على أرض األندلس اإلسالمية، والذي انتهى بانتهاء دولة اإلسالم بعد سقو 

ƢǤƫŐǳ¦�Ǯ¾�) م١٤٩٢/هـ٨٩٨(عام  ǳ̄�ƾǠƥ�ƪ ƳǂƻÂ��ƢȈǬȇǂǧ¤�ń¤�ƢĔƢǰǇ�ǲȈƷ°Â�ƨȈǷȐǇȍ¦�ǲǫƢǠŭ¦�ǂƻ¡

وكان اهلدف من هذه . وأسبانيا ومها الدولتان اللتان قامتا على أنقاض دولة اإلسالم الكربى يف أندلس

القضاء على آخر معاقلهم على الساحل احلركة االستعمارية هو تعقب املسلمني القادمني من األندلس و 

اإلفريقي، مث إجهاض أي حماولة للتفكري يف العودة إىل هذه البالد، وخالفة سكتو اإلسالمية ليست 

)١٥(.خارجة عن خطط هذه احلركة االستعمارية

�ƨǯȂǋ�ǺǷ�ƢȀȈǸŹ�¿ƢŰ�ń¤�©ǂǘǓ¦�ƢĔȋ�ǺȇǂǸǠƬǈŭ¦�ǺǷ�Ƣȇǂǰǈǟ�ƢǸǟ®�ƨȇŚǐǼƬǳ¦�©ƢȈǠǸŪ¦�ƪ ƦǴǗ�ƾǫÂ

فالكنيسة يف إفريقيا ويف غريها من القارات اليت ابتليت باالستعمار قد  )١٦(.لوك للوصول إىل أهدافهاامل

فقد كان التبشري يف مظاهره عمال رمسيا يؤيده االستعمار ويدعمه . ربطت مصريها بالوجود االستعماري

يقيا منذ القرن الرابع عشر، بكل قواه، وكانت النقاط اليت أقامها املبشرون إلقامتهم على ساحل غرب إفر 

فانتشرت املسيحية يف كثري من أحناء غرب إفريقيا يف ظل احلراب . مراكز انطالق جلنود االستعمار

وإننا لنستطيع أن نقول أن املبشر  . والبنادق، فكان املبشر يدخل القرية طليعة استكشافية جليش االستعمار

)١٧(.اليد األخرى كان حيمل اإلجنيل يف يد، واملدافع الرشاش يف

  :الدافع االقتصادي التجاري

�ǾǼǟ�ƪ ƴƬǻ�ƾǫ�ƢēƾƷÂ�ƾǠƥ�ƢȈǻƢŭ¢Â�ƢȈǻƢǘȇǂƥ�ǺǷ�ǲǯ�Ŀ�́ ȂǐŬ¦�ȄǴǟÂ�ÃŐǰǳ¦�¾Âƾǳ¦�Ŀ�ǞȈǼǐƬǳ¦�ÀƢǯ

:مشكالت متععدة، منها

ضرورة وجود أسواق للبيع الفائض من اإلنتاج، وذلك ألن اإلنتاج بعد استعمال اآلالت احلديثة )أ (

.غزيرا فائضا عن حاجة الدول املنتجةأصبح إنتاجا 
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مالت الثورة الصناعية إىل تركيز الصناعات يف املدن مما سبب ذلك إىل هجرة القرويني تاركني املزارع )ب (

.مما أدى إىل نقص يف املواد الغذائية للسكان الصناعيني الذين زاد عددهم

  . وجد معظمها خارج قارة أورباأحست الدول الصناعية حباجتها امللحة إىل املواد اخلام اليت ي)ج (

�«ƢƬǻȍ¦�ǒ ƟƢǨǳ�ƨǰǴȀƬǈŭ¦�¼ȂǇȋ¦�Ʈ ȈƷ�ƢȈǬȇǂǧ¤�̈°Ƣǫ�Ŀ�ǽǀǿ�ƢēȐǰǌŭ�ȐƷ�ƨȈƥ°Âȋ¦�¾Âƾǳ¦�©ƾƳÂ�ƾǬǳ

١٨.واملواد اخلام من مطاط وبرتول وذهب وقطن وحديد ومواد غذائية وغري ذلك

  :الدافع االستراتيجي

نيا خاصة الستعمار مناطق خاصة يف إفريقيا، هناك دافع آخر دفع الدول األوربية عامة وبريطا

فالتطاحن بني بريطانيا وفرنسا أواخر القرن الثاين عشر اهلجري املوافق للقرن الثامن عشر امليالدي يف 

بني " رجل أوربا املريض"مستعمرات الدنيا اجلديدة ومشكالت البحر املتوسط وتقسيم الدول العثمانية 

)١٩(.بعض األماكن مراكز هامة من الناحية االسرتاتيجية كل هذا جعل. الدول األوروبية

��ƢȇŚƴȈǻ�¾Ƣſ� ȐȈƬǇ¦�ń¤�ňƢǘȇŐǳ¦�ǂǸǠƬǈŭ¦�Ƣđ�Ʈ ǠƦǻ¦�Ŗǳ¦�§ ƢƦǇȋ¦�ǺǷ�À¢�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢǼǨǴǇ¢�ƾǫÂ

�ǂƸƦǳ¦�Ľ�ǂƴȈǻ�ǂĔÂ�Ƣǈǻǂǧ�śƥ�¾ȂŢ�À¢�ƢȈǻƢǘȇǂƥ�ƨǳÂƢŰÂ�ǾȈǴǟ�ǽƾȇ�ǞǓÂ�ȆǈǻǂǨǳ¦�ǂǸǠƬǈŭ¦�ǞǼǷ�Ȃǿ

  . األطلسي

  :عملية توحيد األقاليم: طلب الرابعالـم

وبعد سقوط مجيع ما تبقى من دولة سكتو رأى املستعمر الربيطاين أن يتحد كل ما كان يف حوزته من 

فبدأ عملية االندماج حيث صارت كل املناطق الثالث، حتت رئيس . املناطق ويضعه حتت إدارة واحدة

العقل املدبر الستئصال الدولة اإلسالمية يف مشال  الذي سبق أن رأينا بأنه) لورد لوغارد(واحد وهو 

فمن مث انطلق ما مسي نيجرييا حاليا كوطن ذي نظام واحد ) م١٩١٤(فتمت هذه العملية عام . نيجرييا

  .واسم واحد لكن متكون من شعوب متفرقة ذات أديان ولغات خمتلفة

  :التسمية: الـمطلب الخامس

، فمزجت )Area( )إيريا(والثانية  )Niger()نيجر(األوىل : كلمتنيكانت كلمة نيجرييا مكونة من  

ومعناها األسود باللغة الالتينية، )ِجنْر(أما األوىل وهي نيجر فأصلها . األوىل بالثانية، فكانتا كلمة واحدة

¦�ǆ ǨǼƥ�ƨȇǄȈǴųȍ¦�ń¤�ƨǸǴǰǳ¦�ƪ ǴǬƬǻ¦�Ľ��ǂƴȈǻ�ń¤�ƢǿȂǳȂƸǧ�ÀȂȈǳƢǤƫŐǳ¦Â�ÀȂȈǻƢƦǇȍ¦�ǶȀǼǷ�Ƣēǀƻ¢٢٠(.ملعىن(

ƢȀƬǤǳ�Ŀ�ǶǇƢƥ�ǾȈǸǈƫ�ǂƴȈǻ�ǂĔ�Ƣǿ®ȐƦƥ�ǂǷ�ƨǴȈƦǫ�ǲǯ�À¢�¦ÂƾƳÂÂ�ǾǳȂǗ�ȄǴǟ�ǂȀǼǳ¦�¦ǀǿ�¦ȂǨǌƬǯ¦�ƢǸǴǧ)٢١(
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ǾǴƷ¦ȂǇ�řǯƢǇ�̈ǂǌƥ�ÀȂǳ�ń¤�̈°Ƣǋ¤�®Ȃǈǳ¦�ǂĔ�ǶǿƾǼǟ�ǽƢǼǠǷÂ�ǂƴȈǻ�ǂȀǼƥ�Ƕǿ�ǽȂũƘǧ . وأما الكلمة الثانية

Niger(فهي كلمة إجنلزية تعين الناحية فكان أصله ) إيريا(وهي  Area( فبما أن كلمة األوىل تنتهي بالراء ،

�Ń�ǶĔƜǧ�ÀȂȈǈǻǂǨǳ¦�ƢǷ¢Â) نيجريا(الساكنة والثانية تبدأ باهلمز املتحرك نقلت حركته إىل الراء الساكن فصارتا 

Ǯ ǳǀǯ�ƪ ȈǬƦǧ�ƨȈǳƢǸǌǳ¦�ƢȇŚƴȈǼǳ�̈°ÂƢĐ¦�ǂƴȈǼǳ¦�ƨȇ°ȂȀŦ�ǶǇ¦�ń¤�ƨǸǴǯ�Ä¢�¦Ȃǧ®ǂȇ.

�ǂƴȈǻ�ǂĔ�ÀȂǸǈȇ�Ʈوهناك قول آخر على أن التسمية  ȈƷ�§ǂǠǳ¦�ǺǷ�© ƢƳ)واملنطقة  ) نيل السودان

وأما القول األشهر والذي عليه أكثر الكتاب . فليس للمستعمرين إًذا إال الرتمجة. كلها بالد السودان

�Ȇǿ�ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ƢȇŚƴȈǻ�Ȇũ�ǺǷ�¾Â¢�À¢�ȂȀǧ�ƢȇŚƴȈǻ�Ǻǟ�śƻ°ƚŭ¦Â)فلورا شو) (Flora Show()زوجة  )٢٢

الربيطانية يف عددها الصادر  )Times() التاميس(وذلك يف مقالة كتبتها يف جريدة ) لغاردلورد (احلاكم 

فقول غري صحيح ألن املتأخرين من الباحثني حصلوا على ما يدل على أنه نقيض ) م٨/١/١٨٩٧(بتاريخ 

ƼƬǇ¦�ǺǷ�¦Âǂǯ̄ �ǶȀǼǰǳÂ�°Ȃǯǀŭ¦�°¦ƾǏȍ¦�Ŀ�ƨǸǴǰǳ¦�ƪ ǷƾƼƬǇ¦�ƢĔ¢�ÀȂǔǧǂȇ�ȏ�ǶĔ¢�ǞǷ��§ ¦Ȃǐǳ¦ دم

Richard)(رتشارد بورتون(قال الكاتب : فمثال. الكلمة قبلها Burton ( يف مقالة كتبها عام)م١٨٦٣ (

كانت جلود أكثر )": "بنني(و) واري: (رحلة إىل قريتني مشهورتني: جواليت يف غرب إفريقيا: "بعنوان

)٢٣(".رييافهذا جلي بني قبائل نيج. أهاليها سوداء مع أن بشرة بعضهم بني احلمر والبيض

William(وقال ويليام كول Cole ( يف كتابه)يف رحلة إىل أونتشا مع مخسة ): "... احلياة يف نيجرييا

فإن الرحلة اليت يتكلم عنها ويليام وقعت سنة ) م١٨٦٢(ومع أن الكتاب طبع سنة  )٢٤(رهط نيجرييني،

  .حينذاك بنت سبع سنني) فلوراشو(وكانت ) م١٨٥٩(

  :النظام االستعماري: الـمطلب السادس

كان للحاكم اإلجنليزية العام جملس إداري يرأسه احلاكم نفسه ويتكون أعضاءه من األوروبيني وبعض 

�Ǌ ȈŪ¦Â�©ȐǏ¦Ȃŭ¦Â�ƨƸǐǳ¦�ÀÂƚǋ�Ŀ�ǆ ǴĐ¦�¦ǀǿ�ǂǜǼȇÂ�Ǿȇ¢°�Ƥ ǈƷ�ǶǯƢū¦�Ƕǿ°ƢƬź�Ǻȇǀǳ¦�śȈǬȇǂǧȍ¦

ǂǜǼǳ¦�ǪƷ�ǆ. واألشغال العامة والقضاء العايل ǴĐ¦�¦ǀŮ�ǆ ȈǳÂ  يف صرف األموال وال يف القوانني وإمنا جيوز

)٢٥(.له إبداء الرأي فقط، وللحاكم حق الرفض أو القبول

مث لكل ) Resident(ولكل بلد سفري مقيم ) Governor(مث عينوا لكل إقليم من األقاليم الثالثة حاكما 

District(مقاطعة كاتب  Officer( األوامر من املدير العام إىل ، والقصد من كل هذا هو إيصال سلسلة

وفتحوا أيضا أقساما لتتحمل األعمال احلكومية املذكورة سابقا كقسم . احلاكم مث إىل املدير والكاتب

وبنوا الشاوارع املرابطة بني بعض البالد وأوصلوها باخلطوط . الشرطة وقسم الصحة وقسم األعمال

)٢٦(.الكهربائية وجهازات تلغرافية واملواصالت العامة
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واجلدير بالذكر هنا هو أن جل هذه التطورات قد أنشئت ملصلحة املستعمر ال ملصلحة املواطنني، 

�ń¤�¿Ƣƻ�®¦ȂǷ�ǂȇƾǐƬǳ�ƢǿȂǼƥ�©ƢǘŰ�ń¤�Ƣē¦°Ƣǘǫ�ǲǐƬǳ�ƨȇƾȇƾƷ�Ǯ ǰǈƥ�ƨƴƬǼŭ¦�®ȐƦǳ¦�ǖƦƫǂȇ�ǽƾš �Ǯ ǳǀǳÂ

الفول السوداين والقطن يف الشمال وكاكاو : ومن أهم املواد املصدرة إىل اخلارج )٢٧(.أوروبا وأمريكا بسهولة

كان الربيطانيون يصدرون ما يقارب عشرة ومئة ألف طن ) م١٩٢٩(ويف سنة . يف الغرب وفَاْملُ يف الشرق

)١١٠,٠٠٠tons (من الفول السوداين ومئة ألف وأربعة وعشرون طن ملصدورات شجرة فامل.  

Ƴ¢�ǶĔ¤�Ľ ربوا املواطنني على استخدام العملة الربيطانية)Pound ( وجعلوا كل األمراء وامللوك حتت

أقدامهم ال حيركون ساكنا إال بعد موافقة املستعمرين، فقد حكي أن ملكا عوقب ألنه أمر بإعدام لص يف 

قليلة اليت تركت وأما املكاتب واملناصب احلكومية فإن جلها حمتلة من قبل املستعمرين وحىت ال )٢٨(بلده

ƨȈǫŗǳ¦�ȄǴǟ�ƢđƢƸǏ¢�ǲǐŹ�À¢�°ƾǼȈǧ�śǼǗ¦ȂǸǴǳ.)٢٩(

:بداية النهاية

كل ما سبق ال يعين أن املستعمر أخذ بزمام نيجرييا أخذ عزيز مقتدر، بل ولكنه واجه من املواطنني 

احتجاجا على قوانني ) م١٩٠٨(احتجاجات ومظاهرات بني حني وآخر، وذلك مثل مظاهرات سنة 

�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ãǂƻ¢�©ƢƳƢƴƬƷ¦Â��Ƥ) ١٩١٦(سنة ) أُويُو(استعمال املياه يف الغوس ومظاهرات  Ɵ¦ǂǔǳ¦�µ ÂǂǨǳ

)٣٠().م١٩٢٩(الشرقية سنة ) أَبَا(النساء بقرية 

مع الطلبة من  –وزيادة على كل هذا فإن النيجرييني الذين أرسلهم املستعمر إىل الربيطانيا قد أسسوا 

West(غرب إفريقيا يف الربيطانيا املتحدة احتاد طالب  –غانا وسارليون African Students Union in the

UK .( وأما يف نيجرييا فقد تولدت من املظاهرات املذكورة آنفا بعض اجلمعيات تسعى يف حتقيق حقوق

  .مجعية املوظفني: املواطنني منها

باب اليت كان هلا جملة تصدرها ومجعية املعلمني ومجعية مزارعي كاكاو ومجعية صناع الفحم ومجعية الش

Daily: (يوميا بعنوان Service.()٣١(

آثار االستعمار السيئة على التعليم في نيجيريا المسلمة: الخامس الـمبحث

  محاولة التنصير عن طريق المدارس والغزو الفكري الثقافي عن خالل اللغة: الـمطلب األول

  : محاولة التنصير عن طريق المدارس: الفرع األول

كان يف غرب إفريقيا قبل أن يدخلها املستعمرون معلمون وفقهاء وكانت املدارس التقليدية مفتوحة 

للجميع؛ ألن الشعب اإلفريقي متحمس لفتح مدارس ولو من أموال قليلة، ولكن احملتل عند قدومه لغرب 
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ستهدف ربط األجيال الناشئة مبفاهيم خاطئة وقيم فاسدة تشيد بقوة إفريقيا مل يشجع هذه الطريقة وا

�Ǯ ǳ̄Â��ƨȈǼǗȂǳ¦�©ƢǧƢǬưǳ¦Â�©¦°Ƣǔū¦�ƨǸȈǫ�ǺǷ�ǲȈǴǠƬǳ¦Â�ǾƦȈǳƢǇ¢Â�§ǂǴǳ� ȏȂǳ¦�ǪȈǸǠƫ�ń¤�» ƾēÂ�ǺȇǂǸǠƬǈŭ¦

 بالرتكيز على فصل الدين عن احلياة بإنشاء املدارس العلمانية وعرض التاريخ األوريب مبا فيه الصراع بني

ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨǧƢǬưǳƢƥ�ǖƦƫǂȇ�ňƢǸǴǟ�ǲȈƳ�ƘǌǼȇ�¦ǀđÂ�ƨȈƦȈǴǐǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�§Âǂū¦Â�ƨǳÂƾǳ¦Â�ƨǈȈǼǰǳ¦.)٣٢(

فكما جاء اإلسالم وترك على نيجرييا آثارا، فقد حصل نفس األمر من قبل املستعمرين ولكن شتان ما 

�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�ǶƟ¦Ȃǫ�ƪفإن آثار اإلسالم آثار حسنة خبالف آثار املستعمر اليت زعزع. بني الثرى والثريا

النيجريي وجعلت عاليها سافلها بعد أن كانت معظم مناطقها حتكم بشرع اهللا، وسبقت هلا امرباطوريات 

مزدهرة ودويالت تقام فيها احلدود، ولكن املستعمر ملا وصل تغري كل شيء وليس إىل األحسن ولكن إىل 

  .األسوء

Đ¦�¦ǀǿ�ŚǐǼƫ�ƨǳÂƢŰ�Ȇǿ�°ƢƯȉ¦�ǽǀǿ�Ƕǿ¢Âوالظواهر . تمع بأسره وهو من األهداف الرئيسية لالستعمار

¶Ȃǌǳ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ǾǠǷ�°ƢǇ�ǲƥ�°ƢǸǠƬǇȏ¦� ƾƥ�Ǫǧ¦°�ƾǫ�ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�ƨȈǻ¦ǂǐǼǳ¦�°ƢǌƬǻ¦�À¢�ȄǴǟ�¾ƾƫ . فقد أنشأ

املستعمر الربيطاين نقاطا عسكرية على ساحل نيجرييا يف أول األمر، وكانت يف الوقت نفسه مراكز 

وبعد أن استتب األمر لالستعمار، غدا . منها جيش االستعمار وجيش التبشري حنو الداخلتبشريية ينطلق 

وهذا ما جعل بعض الباحثني يصفون . لذلك تلقى سندا ضخما من احلكومة. التبشري عمال رمسيا وشرعيا

جرييا وإىل التنصري وحماوالت الغزو الفكري الثقايف واالستعمار الفكري سعيا إىل قطع جذور اإلسالم يف ني

عزل هذه األمة عن منهجها األصلي، وإىل برت أواصر الصالت الثقافية اليت تربط نيجرييا بالعامل 

)٣٣(.اإلسالمي

وال أدل على ذلك من . وقد حاول املستعمر قدر اإلمكان أن حيول املسلمني يف نيجرييا إىل النصرانية

.Dr(ميالر. أن د Miller ( حيول مشال نيجرييا إىل املسيحية، حبيث طلب وهو طبيب حتول إىل مبشر أن

أن جيمع له علماء املسلمني ليعلمهم، وذلك ليجد الفرصة يف الكالم ) سار لورد لغارد(من املدير العام 

رفض الفكرة خوفا من االعرتاضات اليت ) لغارد(معهم عن الدين لعله جيذب آراءهم إىل املسيحية، ولكن 

مجيع ) لغارد(مل يستسلم، فتدبر خطة أخرى وهي أن جيرب ) ميالر(ني، ولكن قد تأيت من األمراء واملواطن

الداخلية ففشلت هذه ) ميالر(¦�ƨǇ°ƾǷ�ń¤�ǶēǂǇ¢�®ȏÂ¢�Ƕǿ¢�ǺǷ�śǼƯ –على األقل  –األمراء أن يرسلوا 

ئية مع أريد أن حيضر أوالد املسلمني األدعية الصباحية واملسا: "ولقد أقر ميالر إرادته قائال. اخلطة أيضا

  .يعين يف املدرسة )٣٤("املسيحيني، ألن تعليم حب املسيح هو أهم شيء هنا

)MalamAudu(ومع كل هذا، فقد جنح يف بعض حماوالته؛ ألنه أرسل رجال مسلما يقال له مامل عبد 

St(إىل كلية قديس أندريو Sndrew's College(يف أويو غرب نيجرييا، فعاد إىل زاريا، مشال نيجرييا حيث
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مث طلب ميالر من رجل فاليت أن يعينه يف ترمجة بعض أعماله . مت توظيفه يف املدرسة بعدما صار مسيحيا

Malam(فانتهى العمل بارتداد هذا املرتجم املسلم مامل فايت. إىل لغة هوسا Pate (إىل النصرانية.)٣٥(

ȈƦȇ��ƨȈǴƻ¦®�² °¦ƾŭ¦�ǽǀǿ�¦ȂǴǠƳ�ǶĔ¢�Ȃǿ�ǶȀǧ¦ƾǿ¢�ǪȈǬŢ�Ŀ�ǶȀƦȈǳƢǇ¢�ǺǷÂ تون مع الطلبة كي يقدروا

ǶĔƢǿ̄ ¢�Ŀ�ƨȈǻ¦ǂǐǼǳ¦�ƾƟƢǬǠǳ¦�² ǂǤǳ�́ ǂǨǳ¦�¾ȐǤƬǇ¦Â�ƨƦǴǘǳ¦�©ƢǯǂƷ�ǞȈŦ�ƨƦǫ¦ǂǷ�ȄǴǟ.)٣٦(

Anna(وتظهر خطة تنصر املسلمني من قبل املستعمرين جلية فيما كتبته أنّا هندرا Hinderer ( املبشرة

�ƢđƢƬǯ�Ŀ�̈°ȂȀǌŭ¦�ƨȈǻƢǘȇŐǳ¦)سبعة عشر عاما يف بالد يوربا –Seventeen Years in Yoruba Country( ،

م زارين بعض الفالنيني ٢٦/٨/١٨٥٢ويف يوم : "قالت. وكانت تعمل كمعلمة على حساب املستعمر

فكلمتهم عن عبادة الرب األعلى للوصول إىل اجلنة بعد املوت، )٣٧(الذين يعتنون بالبقر وهم حممديون

�²هذا مستحيل حنن مسل! كال! فأجابوا بسرعة، كال ƢǼǳ¦�ƢǿƾƦǠȇ�Ŗǳ¦�¿ƢǼǏȋ¦�ǽǀđ�ǺǷƚǻ�ƢǼǈǳ��ƢǬƷ�ÀȂǸ

�À¢�ǶēǂǷ¢Â��ƶȈǈŭ¦�Ǻǟ�ǶǴǰƫ¢�ƪ: فقلت هلم. هنا ǬǨǗ�Ľ��ƨǼŪ¦�ǶǰǴƻƾȇ�À¢�ǞȈǘƬǈȇ�Ǻǳ�¦ƾǸŰ�ǺǰǳÂ

ولكن سرعان ما تركوا هذا الكالم وغريوا املوضوع إىل  )٣٨()١٦(اآلية ) ١(يقرأوا معي من إجنيل يوحنا 

)٣٩(.سائر األشياءالكالم عن اجلو اليومي و 

فكل املدارس العلمية والرتبوية للحكومة االستعمارية قد تركت بأكملها على ) م١٨٨٢(وحىت عام 

أيدي املبشرين، وملا كان للمسيحيني حق يف افتتاح املدارس مبساندة املستعمرين فإن املسلمني مل يسمح 

) م١٨٨٩(بتدائية للمسلمني أسست عام هلم بإنشاء املدارس وفق مبادئ دينهم اإلسالمي، فأول مدرسة ا

وقد  )٤٠(.أكثر من أربعني عاما لبدء مدارس النصارى فيسهل على املعلمني حتويلهم عن دينهم احلنيف

سوف يتم حتويل مجيع نيجرييا إىل املسيحية ) م١٩٠٢(الذي قال عام ) بيشوف شناحن(شاهد على هذا 

ا جعل بعض املسلمني يتسمون بأمساء مسيحية يف بالد بطريقة املدارس، وقد حاولوا تنفيذ هذه اخلطة م

)٤١(.يوربا حىت يتمكنوا من الدخول يف هذه املدارس، وبعضهم تركوا دينهم البتة

  :الغزو الفكري الثقافي عن خالل التعليم: الفرع الثاني

�©ƢǠǸƬĐ¦�śƥ�ȆǷȐǇȍ¦�¬Âǂǳ¦�ƢȈŸ°ƾƫ�Ǧ Ǡǔƫ�À¢�ǲȇǄƫ�Ŗǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ƺȈǇǂƫ�ǂǸǠƬǈŭ¦�ǪǬƷ���ƨȇŚƴȈǼǳ¦

كما تشوهوا أهداف جهاد الشيخ عثمان بن فودي وخالفته والرتاث اإلسالمي كي يضعف تأثريها يف 

  .يف هذا الغزو على املسلمني –إىل حد ما  –وقد جنح املستعمر  )٤٢(.املستقبل

عن اسم من "ونتيجة هذا أيضا أنك تلقى شابا مسلما يرى نفسه مثقفا ومتعلما فتسأله سؤاال 

، ومل ينتبه بأن مثل هذا السؤال من حقه أن "منغوفارك"إفريقيا، فسرعان ما جييب بدون امشئزاز  اكتشف

يوجه إىل الشباب الغربيني؛ ألن منغوفارك هو من اكتشف إفريقيا للغربيني ال لإلفريقيني وال حىت لسائر 
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كل شيء عن تاريخ   بالد املسلمني يف الشرق وآسيا، وأسوأ من هذا أن هذا الشاب املسلم الذي عرف

  .الغرب مل يرتك له الفرصة ليسمع عن اسم رجل يقال له ابن بطوطة فضال عن رحالته وجوالته

  :الغزو الفكري الثقافي عن طريق اللغة: الفرع الثالث

حاربت الدول االستعمارية يف إفريقيا اللغة العربية وحدت من انتشارها، فأدى عدم استخدام اللغة 

البلدان اإلفريقية اإلسالمية إىل انتشار لغة املستعمر، وهذا يشكل عبئا أمام الدعوة اإلسالمية العربية يف 

فيضطر الداعية املسلم أن ينقل الدعوة باللغات األوروبية اليت فرضها املستعمر أن تكون لغة وسطية بني 

)٤٣(.هذه الشعوب

، مث جعلوا نظام التعليم يعتمد على اللغة وقد حاربوا حىت األمساء العربية واستبدلوها بأمساء أعجمية

وبعد حتويل نظام املدارس يف . اإلجنليزية واستبدال احلروف العربية باحلروف الالتينية بالنسبة للغات احمللية

الدولة كلها إىل نظام إجنليزي حدت من تيار الدعوة اإلسالمية وقلل من اإلملام مبعرفة اإلسالم وعلوم 

)٤٤(.القرآن الكرمي

  :وقد حقق املستعمر أهدافه هذه باتباع أسلوبني رئيسيني

إيقاف العمل بالشريعة اإلسالمية، حيث حصروها على حدود األحوال الشخصية وألغوا : األول

)٤٥(.بزعمهم) العدل املطلق واإلنسانية(األحكام اجلنائية الشرعية وبدلوها مبا يوافق 

بتمزيق إفريقيا، فكانت النتيجة تعدد الثقافات وتعدد  قد قامت الدول االستعمارية: التجزئة: الثاين

وهذا نفس ما حدث للدولة الفودوية يف نيجرييا، )٤٦( األحزاب وتعدد السياسات االقتصادية والتعليمية

.مثال منقسمة إىل قسمني، فبعضها يف مجهورية كامرون، والبعض اآلخر باق يف نيجرييا) أدماوا(فإن مملكة 

د سكتو داخل يف مجهورية نيجر، واجلزء الباقي مع نيجرييا، ومل خيتلف األمر متاما مع وجزء كبري من بال

ƢŮ�̈°ÂƢĐ¦�ǂƴȈǻ�ƨȇ°ȂȀŦ�®ÂƾƷ�ǲƻ¦®�ƢȀǔǠƥ�ǖǬǇ�Ŗǳ¦�Ȃǻǂƥ�ƨǰǴŲ.

ويعزر هذا املنحي قول أحد املبشرين وهو . والغاية من كل هذا هو وضع احلد من املد اإلسالمي

هذا اخلط اإلسالمي يتقدم جنوبا بشكل مضطرد منذ القرن األول إىل القرن وقد ظل ) " جرياد سوانك(

حني وقف هذا التقدم متاما عندما واجهه تأثر العمل ) م١٩٥٠(السادس اهلجري حىت حوايل عام 

النصراين يف كل كافة أرجاء املنطقة الوسطى واجلنوبية يف إفريقيا، والنصرانية حتقق اآلن جناحا يف التنصري يف 

  ) ٤٧(".سط أصحاب الديانات التقليدية بصورة أكرب من اإلسالم و 
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  :الخاتمة

هذا ختام ما يسره اهللا للباحث من بيان وصول املستعمر إىل غرب إفريقيا عامة ونيجرييا خاصة، وذكر 

ومن خالل متابعة البحث ميكن أن يتوصل إىل . بعض اآلثار اليت تركها على األمة املسلمة يف هذه البالد

:بعض النتائح وأمها ما يلي

.أنه دخل اإلسالم إىل غرب إفريقيا عن خالل طريقة سلمية،ومل يقع يف جل بالدها قتال)١(

.جتاري وكذلك دافع اسرتاتيجي- أن لإلستعمار دوافع، منها ما هو ديين وما هو اقتصادي)٢(

.ق أهدافهمأن املستعمرين السياسيني عملوا جنبا إىل جنب مع املبشرين املسيحيني يف حتقي)٣(

)٤(�ǶēƢǻƢȇƾƥ�Ǯ ǈǸƬǳ¦�ƢȀǴǿ¢�¿¦Ǆǳ¤Â�śǸǴǈŭ¦�śƥ�ǺǷ�¿ȐǇȍ¦�¥®ƢƦǷ�¾ƢǐƠƬǇ¦�¾ÂƢƷ�ǂǸǠƬǈŭ¦�À¢

ǶēƢȈǯȂǴǇÂ.

)٥(ńÂȋ¦�ƢȀƬƠȈǿ�ȄǴǟ�ƨȈƥǂǤǳ¦�² °¦ƾŭƢƥ�ǶēƢǼƥ�Â�ǶȀƟƢǼƥ¢�¼ƢƸƬǳ¦�¦Ȃǔǧ°�Ƣŭ�ǪƷ�ȄǴǟ�Ƣǻ®¦ƾƳ¢�À¢.

.ǶȀƬƸǴǐŭ�Ǻǰǳ�ǞǸƬĐ¦�ƨƸǴǐŭ أن بعض ما قام به املستعمرين من األبنية التحتية وغريها مل تكن)٦(

قائمة الهوامش والمراجع

 ١. بیروت لبنان، ط،تاریخ وحضارة، دار الكتب العلمیةعلي، محمدفاضل، المسلمون في غرب إفریقیا  )١

  .١٥٥: ص)١٩٦٥(

.الحوض بالبرتغالیة:كلمة الغوس تعني  )٢

 ١، مؤسسة عبد لحفیظ البساط، بیروت،ط ١٩٦٠إلى ١٩٥٥علي أبوبكر،الثقافة العربیة في نیجیریا،من   )٣

  . ١٢٤: ص)١٩٧٢(
4)Toyin Falola, A history of Nieria,and M.H. Matthew,cambridge university press London,(2008) p: 91.

ومن أشهر ) هـ١٢٥٣(وتوفي ) م١١٩٥(ولد عام محمد بللو بن الشیخ عثمان بن فودي وخلیفته بعده،   )٥

.إنفاق المیسور في تاریخ بالد تكرور:مؤلفاته

  .١٢٤: علي أبوبكر، الثقافة العربیة في نیجیریا، مرجع سابق، ص  )٦

محمد،لواء الدین، اإلسالم في نیجیریا ودور الشیخ عثمان بن فودي في ترسیخه، دارالكتب العلمیة،   )٧

  .١٧٠: ص) ٠٢٠٠٩( ١.بیروت، ط

8Toyin Falola, A history of Ngieria, p: 95.

  .٩٨: المرجع تنفسه، ص   )٩

  .١٢٧: علي ابوبكر، الثقافة العربیة في نیجیریا، مرجع سابق، ص  )١٠

 )١١(  Toyin Falola, A History of Nigeria, page: 104.

.نفس المرجع   )١٢

  .١٠٥ :نفس المرجع،   )١٣
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  .١٢٦: الثقافة العربیة في نیجیریا، مرجع سابق، صعلي أبوبكر،    )١٤

  .١٦٠: لواء الدین، اإلسالم في نیجیریا، مرجع سابق، ص  )١٥
16 Toyin Falola, A History of Nigeria, (Ibidi), page: 53.

:م، ص١٩٧٥إفریقیا الغربیة في ظل اإلسالم، المكتبة الوطنیة الجزائر، الطبعة الثانیة، :نعیم قداح  )١٧

٢٠٩.  

  ١٦٢ص:لوء الدین)١٨(

  .١٦٦: اإلسالم في نیجیریا ودور الشیخ عثمان، مرجع سابق، ص:لواء الدین  )١٩
20 oxforddictionaries.com

)معناه النهر الكبیر(.Jelibaفقبیلة ماندنغ تسمیه ِجیلبا  )٢١

)بحر البحور(Egerewفقبیلة طوارق تسمیه إیغیرو

)الماء الكبیر(Orimiriقبیلة إیبو تسمیه أورمري

Maayoمایو جالبا :قبیلة فالتة تسمیه Jaliba)نهر جالبا(

)البحر(Isaإسا:وقبائل سنغي تسمیه

  ). م١٩٢٩(وماتت ) ١٨٥٢(صحافیة بریطانیة ولدت   )٢٢

  . ١٧: ، ص)مرجع سابق(اإلسالم في نیجیریا، :لواء الدین  )٢٣
24 Firaser’s Magazine, London. 67, (1863).

  .١٥٣: ص ،اإلسالم في نیجیریا والشیخ عثمان بن فودي،:اإللوري، آدم عبداهللا  )٢٥
(26) A History of Nigeria, Page: 117 with some changes.

.ویمثل على هذا بالخط الحدیدي من كنو إلى زاریا ثم إلى زنغیر ثم برو الواقعة على النهر  )٢٧

  . ١١٩: المرجع السابق، ص  )٢٨

  .١١٥: ص نفس المرجع  )٢٩

  . ١٣٨: نفس المرجع، ص  )٣٠
31 Toyin Falola, A History of Nigeria, (Ibidi), page: 138.

  .١٦٥: المسلمون في غرب إفریقیا، مرجع سابق، ص:محمد فاضل، محمد وكردیة  )٣٢

  . ١٩٩: لواء الدین، مرجع سابق، ص  )٣٣
34 Fafunwa, A.B. page: 107.

  .١٠٩: المرجع نفسه، ص  )٣٥

  .٩٦: المرجع، صنفس  )٣٦

.اصطالح اخترعه العرب المسلمین  )٣٧

"ونص اآلیة في االنجیل هو  )٣٨ ألنه هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحید لكي ال یهلك كل من یؤمن :

".به بل تكون له الحیاة األبدیة
39 Fafunwa, A.B. page: 86.

  .٩٦: المرجع نفسه، ص  )٤٠

بإعالن المقاطعة لكل ما هو إنجلیزي منها  –ردا على ذلك  –ال نیجیریا ولذلك قام المسلمون في شم  )٤١

المستشفیات التي بنوها للمرضى بالجزام وعیادات طبیة موزعة في الجزء الشمالي، ویمثل على هذا 
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بمستشفى المبشرین للعیون بمدینة كنو، وهذا ما ورث للمسلمین التخلف في نظام التعلیم الغربي الذي هو 

.الشرط الوحید في تولیة المناصب

  . ١٩٩: لواء الین، مرجع سابق، ص  )٤٢

  .١٦٦: المسلمون في غرب إفریقیا، مرجع سابق، ص:فاضل محمد وكردیة  )٤٣

  . ٢٠٧: لواء الدین، مرجع سابق، ص  )٤٤

  . ١٩٩: المرجع نفسه، ص  )٤٥

  .٢٠٥: المرجع نفسه، ص  )٤٦

  .١٦٢: مرجع سابق، ص:فاضل، محمد وكردیة  )٤٧
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:مــقــــدمة

 الناس يف الدنيا واآلخرة، وهى تعترب الشريعة اإلسالمية هى الدين الشامل الذي جاء لتحقيق مصاحل

الرسالة اخلامتة للشرائع، لذلك جاءت أحكامها متضمنة العدل والرمحة يف مجيع تفاصيلها اخلاصة بالفرد 

  . واجلماعة

لذلك  جاءت كليات الشريعة اخلمس املتمثلة يف الدين والنفس والعقل والنسل واملال، أهم املرتكزات 

الىت جاءت الشريعة للمحافظة عليها من الضياع واإلمهال، فوضعت له األحكام الكلية واجلزئية للمحافظة 

  . علي هذه الكليات

ǔĔ�Ŀ�ȆǇƢǇȋ¦�½ǂƄ¦Â�̈ ƢȈū¦�Ƥ ǐǟ�Ȃǿ�¾Ƣŭ¦�ÀƢǯ�ƢŭÂ ة األفراد والشعوب وضعت له الشريعة

مايصونه وحيفظه من الضياع واإلستخدام يف غري مساره الصحيح، فأباحت التجارة وكل ما من  شأنه 

تنمية هذا املال مبا يتوافق مع أحكام الشرع، وحرمت لذلك السرقة واحلرابة والغصب والرشوة وغريها من 

  . الضياع واإلمهال األحكام الىت حتفظ هذا الـمال  وتصونه من

وملا كان املال العام من األموال الىت حاطتها الشريعة اإلسالمية مبزيد من االهتمام والرعاية ملا فيه من 

  . اغراءات ختول بعض ضعاف النفوس أن يعتدوا عليه

جعلت الشريعة أسسا وشروطا ملن يوىل على هذا املال، ومل جتعله كالء مباحا لكل  شخص من أفراد 

Đ¦ǾȈǴǟ�ÄƾƬǠȇ�Ǻŭ�©ƢƥȂǬǠǳ¦�ƾǋ¢�ƪ ǴǠƳÂ�ƢȀȈǧ�ǾǻȂǐȇ�̈®ƾŰ�¼ǂǗÂ��Ƣđ�ǞǸŸ�ǖƥ¦ȂǓÂ��ǶǴǈŭ¦�ǞǸƬ.

� ƢǨǴŬ¦� ƢƳ�ǽƾǠƥ�ǺǷÂ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�¾ȂǇǂǳ¦�ƨǳÂ®�ǀǼǷ�°Âƾǳ¦�¦ǀđ�ǲƟ¦Âȋ¦�ÀȂǸǴǈŭ¦�¿ƢǬǧ

نه كان له دورا الرشدون الذين وسعوا يف بيت املال وأنشأوا الدواوين خاصة عمر بن اخلطاب رضى اهللا ع

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¦ǂƯƚǷ.�ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�Ŀ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǧȐŬ¦�ƨȇƢĔ�ŕƷÂ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ǲƷ¦ǂǷ�ǞȈǸŝ�¦°ÂǂǷÂ

مل ختل هذه الفرتات من بعض ضعاف النفوس، ولكن ازداد األمر سوءا يف عصرنا احلاضر فأردنا أن نبني 

  . عتداء عليه وعقوبة من يعتدي على هذا املالتعريف املال العام ومفهومه ومكوناته وطرق اال

  . فقمت بدراسة املوضوع من ناحية شرعية واإلقتصادية احلديثة  لتداخل املوضوع بني هذه العلوم

  : وقسمت البحث إىل مقدمة  ومتهيد وثالثة مباحث

  . الـموارد املالية للدولة يف اإلسالم: األول الـمبحث-

  .املال العاممكونات :  الثاين الـمبحث-
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  . حماربة اإلعتداء على املال العام:  الثالث الـمبحث-

  .وكل مبحث حيتوي على عدد من الـمطالب

:التمهيد

حيتوى على تعريف مقاصد الشريعة، وبيان منزلة املال  وأمهيته يف اإلسالم، وتعريف املال وذكر مالك 

:املال العام، وأمهية احملافظة على املال العام

  : تعريف مقاصد الشريعة

:فقد عّرفت بتعريفات كثرية منها

(ƢĔƘƥ)١(يعرفها اإلمام الدهلوي- :�°¦ǂǇ¢Â��ƢēƢȈŭÂ�¿ƢǰƷȋ¦�ǶǰƷ�Ǻǟ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ǻȇƾǳ¦�°¦ǂǇ¢�ǶǴǟ�Ȃǿ

ƢēƢǰǻÂ�¾ƢǸǟȋ¦�́ ¦Ȃƻ.

، املقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام  األمة واستدامة عمله: ƢĔƘƥ)٢(ويعرفها ابن عاشور-

وصالحه املهيمن عليه، وهو نوع االنسان، ويشمل صالحه صالح عقله، وصالح عمله، وصالح 

.مابني يديه من موجوادت العامل الذي يعيش فيه

:منزلة المال وأهميته في اإلسالم

للمال : (واملال له أمهية عظمى يف اإلسالم على عكس ما كان يف الديانات السابقة يقول القرضاوي

ويتضح ذلك باملقارنة . اإلسالم مكانة مهمة يف حياة الفرد واجلماعة، وله تأثريه الكبري يف الدنيا واآلخرةيف 

ما : (يقول املسيح فيما ترويه عنه األناجيل املعتمدة: بني تعاليم املسيحية وتعاليم اإلسالم يف هذا اجلانب

ثقب اإلبرة أيسر من أن يدخل الغىن أعسر دخول ملكوت اهللا على ذوي املال، فألن يدخل اجلمل يف 

أما   )٣(.اذهب فبع مالك مث اتبعىن: وجاء رجل يدير أن يتبع املسيح ويسري معه، فقال). ملكوت اهللا

اإلسالم فينظر إىل املال نظرة أخرى، إنه يعتربه وسيله هامة لتحقيق مقاصد شرعية دنيوية وأخروية فردية 

فبه يأكل، وبه يشرب، وبه يلبس، وبه . ظ على حياته املادية إال باملالفاليستطيع املرء أن حياف. واجتماعية

.)٤(يبنغي مسكنه، وبه يصنع سالحه الذي يدافع به عن نفسه وحرماته،وبه يطّور حياته ويرقيها

:  تعريف املال

ويف االصطالح اختلف الفقهاء  . )٥(يطلق  املال  يف اللغة على كل ما يتملكه اإلنسان من األشياء 

: فقال ابن عابدين. عرف فقهاء احلنفية املال بتعريفات عديدة:  يف تعريف املال، وذلك  على النحو التايل

.املراد باملال ما مييل إليه الطبع، وميكن ادخاره لوقت احلاجة، واملالية تثبت  بتمول الناس كلهم أوبعضهم
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هو مايقع عليه امللك، ويستبد به املالك عن : خمتلفة فقال الشاطيبوعرف املاليكة املال بتعريفات 

وعرف الزركشي من الشافعية املال بأنه  ماكان منتفعا به، أي مستعدا ألن .)٦(إذا أخذه من وجهه. غريه

املال شرعا ما يباح نفعه مطلقا، أي يف كل األحوال، أو بياح اقتناؤه بال : وقال احلنابلة. )٧(ينتفع به

.)٨(جةحا

«�¦ƢĔƘƥ�ƶǴǐŭ¦�ƅ¦�ƾƦǟ�°ȂƬǯƾǳ: ومن تعريفات املال العام ǂǟ ) األموال العامة أو اجلماعة الىت يكون

�¦ƾƷ¢�ǎ Ƭź�À¢�ÀÂƾƥ�ƢǠȈŦ�ǶŮ�Ƣđ�̧ ƢǨƬǻȏ¦�ÀȂǰȇ�Ʈ ȈŞ��®¦ǂǧȋ¦�Ŀ�ǂǜǼǳ¦�ÀÂ®�ƨǷȋ¦�̧ ȂǸů�ƢŮ�Ǯ ǳƢŭ¦

.)٩(منهم

:مالك املال العام

وأنه الخيتص به  –مسلمو الدولة اإلسالمية   - ال العام هم املسلموناتفق الفقهاء على أن مالك امل

أحد دون أحد، وأن ويل األمر  ليس مبالك  للمال العام،  وأنه فيه مبنزلة أحد الرعية، سوى ماله من حق 

.)١٠(األخذ منه قدر كفايته ومن يعول، وحق التصرف فيه باملصلحة

: احملافظة على املال العام أمهية

ن أمهية احملافظة على املال  العام، وأموال الدولة تتبع من أن له ارتباطا وثيقا بالتقدم االقتصادي حيث  إ

يوفر للدولة توجيها فاعال ألنشطتها حنو التنمية االقتصادية املناسبة، كما أنه يساهم يف محاية الكيان، 

ص اإلسالم  أميا حرص على احملافظة على االقتصادي للدولة واحملافظة على املواردها املالية، ولذلك حر 

املال العام، من خالل إعطائه حرمة خاصة، وجعل حفظ املال من واجبات اخلليفة مع احملاسبة الشديدة 

للوالة، واحلرص على توافر مستوى أخالقي عايل لدى الوالة واملسؤولني عن املال العام، وكذلك احلث 

ن اإلسالم حرص على احملافظة على املال العام من خالل السعي على األمانة، مع حترمي الرشوة، كما أ

.)١١(لتنظيم املال العام وتفعيل الرقابة على صرفه

: الـموارد المالية للدولة في اإلسالم:األول الـمبحث

وقد دار خالف حول أول من  رتب بيت املال هل هو  اخلليفة أبوبكر الصديق أم اخلليفة عمر بن 

ويبدو أن أول من رتب بيت املال هو اخلليفة أبوبكر الصديق رضى اهللا  -رضى اهللا عنهما - اخلطاب

ل ودون الدواوين وأما من اختذ بيتا للما. ولكنه مل يدون الدواوين لعدم احلاجة إليها يف ذلك الوقت - عنه

هـ كما يرى  ابن األثري وجعل  عليه عبد بن األرقم األزهري  ٢٠يف عام  - فهو اخلليفة عمر رضى  اهللا عنه
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وميكن اجلمع بأن أبابكر  أول من اختذ بيت املال من غري إحصاء (ويؤيد ذلك ماتوجه إليه الكتاين بقوله 

).والتدوين وعمر أول من دونّ 

لتدوين  وترتيب بيت املال هي وفرة املال وكثرة الناس وتناقص األمانة يف النفوس مما والسبب والعلة يف ا

  . استدعى احلاجة إىل اإلحصاء والتدوين كما أن التدوين يساعد على احملاسبة املالية

يتكون املال العام يف اإلسالم من الصدقة والفيء واخلراج والنفل، واجلزية وسائر األموال األخرى الىت 

رضهال اهللا عز وجل للمسلمني حقا يف هذا املال ولقد اهتم الرسول صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء ف

  . الراشدين من بعده باملال العام وجعله أحد أساسيات احلكم يف الدولة

  . دور عمر بن الخطاب في توسعة الموارد المالية للدولة

نذ عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعهد أيب بكر فالزكاة والغنيمة واجلزية من املوارد الىت كانت م(

)الصديق، لكن اخلراج والعشور يعتربان من املوارد اجلديدة ومل تكن موجودة إال يف عهد عمر رضى اهللا عنه

وحىت الىت كانت موجودة توسع فيها عمر بن اخلطاب باجتهاده ومراعاته ملصاحل املسلمني على النحو 

  : التايل

  :الزكاة: ألولالـمطلب ا

ماكن منه يف السهل ففيه العشر وماكان منه يف اجلبل ففيه (فأفىت  بوجوب الزكاة يف العسل، وقال 

،  فقاس زكاة العسل على زكا الزروع حيث إن سقى مباء املطر ففيه العشر، وإن سقي )١٢( )نصف العشر

  ). بالنواضح ففيه نصف العشر

أن عمر آخر الصدقة عام  (حالة الكوارث وروى عن ايب ذئاب كما أفىت بتأخري الزكاة عاما يف 

  )اعقل عليهم عقالني فاقسم فيهم عقاال وائتىن باآلخر: فلما أحيا الناس بعثىن فقال: الرمادة، قال

  : الغنيمة والفيء: الـمطلب الثاني

يه من قبل، وغنم ملا فتحت العراق والشام والفرس ومصر إزدادت املوارد املالية للدولة عما كانت عل

املسلمون يف هذه البالد غنائم كثيةر تفوق احلصر من أسلحة وخيول وذخائر األكاسرة واالساري وغريها 

مايبكيك يا أمري املؤمنني؟ واهللا إن : فلما وصلت هذه الغنائم إىل عمر بكي، فقال عبد الرمحن بن عوف(

:ال حتاسدوا وإال ألقي بأسهم بينهم، مث قالوتاهللا ما أعطى هذا قوما إ: هذا ملوطن شكر، قال له عمر

.)١٣( )أحنثو هلم أو نكيل بالصاع، مث أمجع رأيه على أن حيثوهلم فحثا هلم



˓ʚروتكد Г͔˒ اعيلمسث إثال 

~ 86 ~

وازدادت أموال املسلمني ومواردهم بعد الفتوحات اإلسالمية بسبب ماتركه الرؤساء وكبار الدولة  

هاربني من جيوش املسلمني فرتكوا قصورهم وأمواهلم القيمة فيئا للمسلمني، كما تركوا  أرضهم الواسعة، 

لفاحتني، لكن عمر بن وكتب قادة اجليوش إىل عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه وطلبوا منه تقسيهما على ا

  ) اخلطاب رضى اهللا عنه أيب تقسيمها فقسم هلم األموال املنقوالت فقط دون األرض

�Ǫǧ¦ǂŭ¦�ȄǴǟ�ƢēȏȂǐŰ�ǺǷ�ǪǨǼƬǳ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ƾȇ�Ŀ�Ƣǿ� ƢǨȈƬǇ¦�ƢŶ¤Â��ƢȀǸǈǬȇ�ǶǴǧ�µ °ȋ¦�ƢǷ¢Â

�ƨȈǟƢǸƬƳȍ¦�ƢēƢƦǴǘƬǷ�ŚǧȂƫ�ȄǴǟÂ�ÂƾǠǳ¦�ǺǷ�ƨǳÂƾǳ¦�ƨȇƢŧ��ȄǴǟÂ�ƨǷƢǠǳ¦ واإلقتصادية والسياسية، وسبق قول

أرأيتم هذه املدن . ¢°¢ƢĔȂǷǄǴȇ�¾ƢƳ°�ǺǷ�ƢŮ�ƾƥȏ��°ȂǤưǳ¦�ǽǀǿ�ǶƬȇ: (عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه يف ذلك

العظام  البد هلا أن تشحن  باجليوش ويدر عليها العطاء، فمن أين يعطى هؤالء إذا قسمت األرضون ومن 

فيجدون . مل بيق ملن يأيت بعدكم شيء، فكيف مبن يأيت من املسلمني لو قسمتها: (وقال أيضا)... عليها

  ....) األرض قد اقتسمت وورثت عن األباء وحيزت ماهذا برأى

وماذهب إليه عمربن اخلطاب رضى اهللا عنه من عدم تقسيم األراضي على الفاحتني نتجة اجتهاده، 

من األمتناع من  -أي عمر رضى اهللا عنهوالذي ر : ( أساسه مصلحة األمة اإلسالمية، وقال أبو يوسف

. توفيقا من اهللا تعاىل له فيما صنع وفيه كانت اخلرية جلميع  املسلمني.... قسمة األرضني بني من افتتحها

عموم النفع جلماعتهم، ألن هذا  لومل يكن موقوفا على الناس يف األعطيات واألرزاق مل تشحن الثغور ومل 

�ǾǫǄƫǂŭ¦Â�ƨǴƫƢǬŭ¦�ǺǷ�ƪتقو اجليوش على السري يف ا Ǵƻ�¦̄¤�ǶĔƾǷ�ń¤�°ƢǨǰǳ¦�ǲǿ¢��̧ȂƳ°�ǺǷ¡�ƢŭÂ��®ƢȀŪ

  ). واهللا أعلم باخلري حيث كان

  :الجزية: الـمطلب الثالث

�¢ƾƦǧ�ǞǸƬĐ¦�» ÂǂǛÂ�ȆǋƢǸƬȇ�¦ƾȇƾƳ�ƢǷƢǜǻ�Ǟǔƫ�ÀƘƥ� ¦®ȋ¦�¦ǀǿ�ǶǜǼƫ�À¢�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ȄǴǟ�ÀƢǯÂ

�ƢēƢƠǨǳ�¦ƾƷȂǷ�ƢǷƢǜǻ�ǞǓȂǧ. وإمنا هو من حيث تنظيمها.ابتطوير اجلزية، ال من حيث أسسها ومبادئه

ƨȈǳƢŭ¦�ǶēȏƢƷ�ǞǷ�«°ƾƬƫ�©ƢƠǨǳ¦�ǽǀǿ�ÀȂǰƫÂ��śȈǷǀǳ¦�ǞȈŦ�ȄǴǟ�Ãǂǈȇ . كما أوضح رضى اهللا عنه

وأسسا واضحة هلم . وذلك ليكون مصدرا للعاملني بالدولة. حاالت اإلعفاء منها واحلاالت التعفى عنها

وأعطى . درمها ١٢درمها والفقري العامل  ٢٤درمها واملتوسطني ٤٨. ى املوسرينففرض عل. يف تطبيق اجلزية

واألعمى الذي الحرفة له والعمل له، كما أعفى املرتهبني يف . الذمي املسكني الذي يتصدق عليه

�ƨǴǬǟ�ȄǴǟ�Ƥ. والشيخ الكبري يف السن الذي اليستطيع العمل والشيء له. األديرة، Ǵǣ�Äǀǳ¦�ÀȂǼĐ¦Â

.)١٤(والصبيانوالنساء 

وكلمه يف بىن تغلب النصارى،  وكان عمر . أنه سأل عمر بن اخلطاب: ( وروى أن النعمان بن زرعة

إن بىن تغلب قوم : يا أمري املؤمنني:  قد هّم  أن يأخذ  منهم  اجلزية، فتقرقوا يف البالد  فقال  النعمان
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وث ومواشي، وهلم نكاية يف العدو، فلن وليست هلم أموال، إمنا هم أصحاب حر . عرب يأنفون من اجلزية

Ƕǿ®ȏÂ¢��¦ÂǂǐǼȇȏ¢�¶ŗǋ¦Â�ƨǫƾǐǳ¦�ǶȀȈǴǟ�Ǧ ǠǓ¢�À¢�ȄǴǟ�ǂǸǟ�ǶȀūƢǐǧ��Ƕđ�Ǯ ȈǴǟ�½Âƾǟ�ǺǠƫ.(

  . اخلراج

�ȆǓ¦°¢�¼¦ǂǠǳ¦�Ŀ�ǶēƢƷȂƬǧ�¦ȂƥƢǏ¢�ǾǼǟ�ƅ¦�ȄǓ°�§ ƢǘŬ¦�Ǻƥ�ǂǸǟ�ƾȀǟ�Ŀ�śǸǴǈŭ¦�À¢�«¦ǂŬ¦�ǲǏ¢Â

سم عليهم أربعة أمخاسها ويقسم اخلمس الباقي على مصارفها زراعية، فرأى املقاتلون املسلمون أن تق

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على ﴿احملدودة يف القرآن الكرمي  

شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين اليعلمون مثل قوهلم فاهللا حيكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا 

أما اخلليفة عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه  رأى على غري ما رأوا، بيت املال املنقول  و   ﴾فيه خيتلفون

واملال الثابت، فإذا جاز التقسيم عليهم يف املال املنقول، فال جيوز ذلك يف املال الثابت، وإمنا رأي أن 

ƨǳÂƾǴǳ�ƢǰǴǷ�ƢđƢƸǏ¢�ƾȇ�Ŀ�ȆǓ¦°ȋƢǯ�ƨƬƥƢưǳ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ǽǀǿ�ȄǬƦƫ . اج، كما رأي أن ال ويفرض عليها اخلر

  ). ويكتفى منهم باجلزية. يسرتق ويظلوا أحرارا

حىت وصلت املوارد من العراق . هذه سياسة عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه ونظريته جتاه موارد الدولة

. وأما  من مصر فقد  وصل اخلراج منها إىل  مليون دينار. بطريق اخلراج إىل مائة وعشرين مليون درهم

  . رةعشور التجا

عشور التجارة تعترب من املوارد املالية للدولة يف عهد عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه وهى ضرائب 

  . تفرض على السلع املورودة إىل البالد اإلسالمية أو الصادرة منها

وجاء  هذا النظام منذ عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه وطبق يف الدولة، وفرض على 

على مبدأ املعاملة باملثل، فقد كان الكفار يأخذون العشر من جتار املسلمني، وقد كتب أبو  الكفار استنادا

إن جتارا من قبلنا من املسملني يأتون أرض (موسى األشعري إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يقول 

خذ أنت : (وقال. وكتب إليه اخلليفة وقرر أن يأخذ منهم مثل ما أخذوا) احلرب فيأخذون منهم العشر

  . منهم كما يأخذون من جتار املسلمني

�ȄǴǏ�ƅ¦�¾ȂǇ°�ƨǼǇȏÂ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ƣǿ°ƾǐǷ�Ǻǰȇ�Ń�Ƕē°Ƣš �Ŀ�§ǂū¦�ǲǿ¢�ȄǴǟ�ƨǓÂǂǨŭ¦�°ȂǌǠǳ¦Â

ودل عليه أن عمر بن اخلطاب شاور أصحابه يف ذلك واتفقوا . وإمنا مصادرها االجتهاد. اهللا عليه وسلم

مصلحة جتار املسلمني من على فرضها عليهم حيقق املصلحة العامة للدولة ويزداد دخلها، كما حيقق أيضا 

حيث املنافسة مع جتار الكفار، وذلك لو استورد جتار املسلمني سلعتهم من دار احلرب وقامت  دار 

احلرب يأخذ العشور منها ومل تفرض دار اإلسالم على سلعة الكفار لكانت سلعة جتار الكفار أرخص من 



˓ʚروتكد Г͔˒ اعيلمسث إثال 

~ 88 ~

 سلعتهم مصلحة ظاهرة راجعة للمسلمني سلعة املسلمني، ففرض العشور أو الضريبة على أهل احلرب يف

  .وجتارهم

ƨƯ®Ƣū¦�ǽǀđ�¿ƢǠǳ¦�¾ƢǸǴǳ�ǂǸǟ�ǚǨƷ�Ǻǟ�ǶƬƻ¦Â) :عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه ملا حج قال لغالمه :

وحيك، أجحفنا بيت مال : فقال. ياأمري املؤمنني مثانية عشر دينارا: كم أنفقنا يف سفرتنا هذه؟ فقال

 من املسئولني يف الدولة اإلسالمية اختذوا بيوت مال  املسلمني كالء مباحا، ويف هذا عربة لكثري) املسلمني

.ليس يف احلج ولكن يف الرتفية والسياحة هلم وألسرهم، فليتقوا اهللا يف مال املسلمني

  :مكونات المال العام:  الثاني الـمبحث

  مكونات المال العام الحديثة: الـمطلب األول

ملوارد احلديثة دخلت خزينة   الدولة والىت تعرف  من قبل والىت جعلت املال واملقصود باملكونات ا 

العام يتوسع توسعا كبريا على حساب املال اخلاص  والطبيعة وإذا كانت مكونات املال  اخلاص بصفة 

  : عامة تستنج على اآليت

  . الطبيعة واألشياء/ ٣    امللك العام/ ٢    امللك اخلاص/ ١

فاألشياء  الىت مل تدخل يف امللكني العام واخلاص آلت إىل امللك العام الذي ضم إليه مامل يدخل يف 

تعريفه العام اخلاص قدميا وكان التوسع على امللك اخلاص متمثل يف استيالء حكومات الدول العديد من 

  . األمالك اخلاصة بدعوة حتقيق النفع العام

متمثل يف االستيالء على الغابات واألراضي واحليونات الوحشية وكان التدخل على حساب الطبيعة 

.)١٥(الىت كانت موجودة بفعل الطبيعة والىت تعترب من املباحات

وقد  حقق هذا استيالء للدولة مكاسب جديدة للمال العام إذ نتج عنه االستيالء على الغابات ثورة 

ة ثروة  حيوانية وحيوانات مل تستأنث من قبل غابية ضخمة كما نتج عن االستيالء على احلياة الربي

  . لطبيعتها الوحشية وأدخل ذلك موارد ضخمة للخزية العامة

كما أن األراضي الشاسعة الىت استولت عليها احلكومات فيما يدخل يف  تعريف يف تعريف الدولة   

التنقيب عن البرتول واملعادن للمال العام كاألراض الزراعية واستقالهلا للزراعة أو الصناعة أو التعدين أو 

واألثار أو بيعها استثمارية وأصناعية أو سكنية يف الفرتات األخرية جلب بدوره موارد ضخمة للخزينة 

العامة كما أن السياحة على األراضي والغابات والشواطيء  واجلزر ومشاهدة احلياة الربية يف بعض 

ȇǄŬ¦�©¦®¦ǂȇ¤�ǺǷ�ƨǳÂƾǳ¦�ƢēƘǌǻ¢�ŕǳ¦�©ƢȈǸƄ¦�̈ǂǋƢƦŭ¦�Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�À¢�ƢǸǯ��ƨƦǠǐǳ¦�©ȐǸǠǳ¦�ǺǷ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨǼ

والغري مباشرة الىت فرضتها الدولة على كثري من وسائل االنتاج واألعمال والصناعات زادت من إيرادات 
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كما أضافت الرسوم اجلمركية الىت فرضتها  الدولة على استرياد وتصدير السلع دخال جديدا . خزينة الدولة

  . إجياد موارد جديدة للخزينة العامة يف العصر احلايلساهم كذلك يف 

وقدكانت التجارة بني الشعوب وعملية  التبادل التجاري بني سكان العامل يف العصور احلديثة كما 

دخلت الدولة كمستثمر يف مجيع النشاطات اإلقتصادية واملصرفية والزراعية والصناعية يف ماجل تقدمي 

لمواطنني دخل يف العصر احلايل ما تسميه الدولة بتحمل املواطنني جزء من اخلدمات من جانب الدولة ل

تكلفة اخلدمات للجمهور وكذلك قيمة التصاديق الىت متنحها الدولة للمواطني وهذا النظام بالطبع خيتلف 

من دولة  إىل دولة  من حيث وجوده أوعدم وجوده وكثرته وقلته وذلك حسب غىن أو فقر الدولة ونظامها 

لسياسي احلاكم وهذا اجلانب ينظر  إليه يف ميزانية الدولة إنه جانب من جوانب اإلنفاق على املواطنني ا

  .دون مقابل أوعائد؟

  : وظيفة ولي األمر في المال العام

وهى فرع وظيفته العامة على شؤون .اتفق الفقهاء على أن وظيفة ويل األمر يف املال العام وظيفة النائب

.)١٦(ودفع املضار. نائب عن اجلميع يف جلب املنافع.. األمري:ل ابن العريبوقا. املسلمني

:صور اإلعتداء على المال العام: الـمطلب الثاني

�¾Ƣŭ¦�ȄǴǟ�©¦ ¦ƾƬǟȍ¦�ȆǇƢȈǈǳ¦Â�Ä®ƢǐƬǫȍ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȍ¦�ǺǷȋ¦�®ƾē�ŕǳ¦�̈ǂǐǷƢǠǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǂǘƻ¢�ǺǷ

والتعامل . واإلختالسات والرشوة والغل، والرتف واالسرافالسرقات : والىت أخذت صورا شىت منها. العام

واالتالف وتدىن اجلودة وسوء تقدمي اخلدمة، واستغالل امللكية العامة ألغراض .بالربا، وخيانة األمانة

ƨǴǷƢĐ¦Â��ƨȈƥȂǈƄ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�Ŀ�śȈǠƬǳ¦Â�Ƥ ǇƢǼŭ¦�ǾǻƢǰǷ�Śǣ�Ŀ�ǲƳǂǳ¦�ǞǓÂÂ��ƨȈǐƼǋ . والنفاق

وخشية الناس وعدم  األمر باملعروف والنهى عن املنكر وعدم أداء حقوق الدولة املشروعة والرتبح والرياء، 

.)١٧(من الوظيفة،واستخدام املال العام ألغراض حزبية وسياسية

  .  محاربة اإلعتداء على المال العام وحمايته من الفساد:  الثالث الـمبحث

  مال العام محاربة اإلعتداء على ال: الـمطلب األول

  :التدابري السابقة على حدوث اجلرمية

  . التهذيب النفسي بالعبادات)١(

  . الوعظ  واإلرشاد)٢(
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  . الرتهيب من عقاب األخرة)٣(

  احلجز)٤(

ومن التدابري الوقائية حلفظ ومحاية املال العام جند أن اإلسالم حرص :  حسن إختيار املوظف  العام)٥(

ني على أموال الدولة وبذلك جند أن اإلسالم دائما على حسن اختيار املوظف  العام باعتباره األم

  . حيرص على توىل األصلح إلدارة املال واحلفاظ عليه

وأن اخلليفة يقلد النصحاء فيما يفرض إليهم من أعمال ويكله إليهم من األموال لتكون األعمال 

اإلسالم على وضع التدابري وهذا احلرص الشديد يف . )١٨(باالكفاء مضبوطة واألموال باألمناء حمفوظة

الوقائية حلماية املال العام وحفظه، وذلك بتولية األمناء املوصوفني بالنزاهة واألمانة، ألنه من شأن هذه 

الصفات يف هذه الوظائف إضفاء املزيد من التدابري الوقائية حلماية هذا املال ولذلك يقول أبو يوسف يف 

بأن يكون رجالثقة عفيفا ناصحا مأمونا : (د يف تعيني املوظفنياخلراج يف معرض نصيحة هلا دون  الرشي

  .عليك وعلى رعيتك

  .حماية المال العام من الفساد:  الـمطلب الثاني

يتخذ هذا التدبري ملواجهة خطورة الشخص سواء كان  ذلك قبل إرتكاب اجلرمية مثل نفي  : النفي-١

ńƢǠƫ�¾Ƣǫ�ǲƦǬƬǈŭ¦�Ŀ�ƢȀǟȂǫÂ�ǞǼŭ�ƢđƢǰƫ°¤�ƾǠƥÂ¢�§°ƢƄ¦ :﴿ واعلموا أمنا غنمتم من شيء فإن هللا مخسه

ا أنزلنا على عبده يوم الفرقان وللرسول  ولذي القرىب واليتمى واملسكن وابن السبيل  إن كتنم آمنتم باهللا وم

.﴾يوم التقى اجلمعان واهللا على كل شيء قدير

قررت الشريعة هذا التدبري لتهذيب وتقومي سلوك : العزل من تويل الوظائف املدينة  والعسكرية-٢

اجلاين وذلك بتذوقه مرارة الفصل من عمله وقطع مورد رزقه وهز ثقه التعامل معه، مما يرتتبع على ذلك 

لة مبحاولة إصالح سلوكه ليتمكن من إعادة مكانته الىت فقدها من قبل  الرسول صلى اهللا عليه وسلم، حماو 

ومن بعده الصحابة الذين حكموا بعزل املقاتل الذي يفر من الزحف وعزل األمري من اإلمارة إذا فعل ما 

.)١٩(يوجب ذلك

  :مداخل الفساد في المال العام: الـمطلب الثالث

.)١٩(خالف املصلحة: الفساد نقيض الصالح، املفسدة  "فساد"

وللفساد يف املال العام مداخل وأبواب عدة يستغلها املوظف العام ليجىن من روائها مصلحة أونفعا 

يعود عليه، وهى ختتلف باختالف الظروف واألشخاص، فمنها ما يرتبط  مبكونات شخصية املوظف العام 
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ات اإلجتماعية احمليطة به،ومنها كذلك ما يرتبط بالبيئة الىت يعمل داخلها نفسه، ومنها ما يرتبط بالعالق

:وماحتكمها من ضوابط وقوانني، وعلى ذلك ميكن أن نذكر منه فيما يلي

  . صلة القرابة)١(

.بطانة السوء الىت حتض املوظف العام على الفساد)٢(

  . ادغياب األجهزية الرقابية اليت تضبط املوظف العام ومتنعه من الفس)٣(

. احملاربة يف تعيني  املوظفني يف الوظيفة العامة )٤(

.املصاحل الذاتية للموظف العام )٥(

. عدم اخلربة والدراية مبتطلبات املسؤولية يف الوظيفة العامة)٦(

  :من صور الفساد في المال العام وطرق حمايته: الـمطلب الرابع

:)٢٠(التاليةتأيت بعض الصور الفساد يف املال العام على النقاط و

الرشوة )١(

اهلدايا )٢(

السرقة )٣(

التزوير )٤(

خيانة األمانة والغلول )٥(

استغالل السلطة )٦(

اإلمهال والتبديد )٧(

القرارات )٨(

  : وأما طرق محايته  فهى كاآليت

  . احلماية األخالقية للمال العام)١(

.األمر باملعروف  والنهي عن املنكر)٢(

. احلماية  القضائية للمال العام)٣(

. احلماية التشريعية للمال العام)٤(

  :خاتمة البحث

ويف خامتة هذا البحث أرجو أن أكون قد وفقت يف جتلية وتوضيح املقاصد الشرعية  املتعلقة حبفظ 

املال،  وذلك بأمهية  هذا املوضوع  يف حياتنا املعاصرة، حىت يتسىن للمسلم معرفة حدوده  يف استخدام 
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عليه دون أن يعلم،  ومابيناه من عقوبات دنيوية وأخروية تكون رادعا ملن املال العام، حىت ال يتعدى  

  .  تسول له نفسه االعتداء على  املال العام

وأوصي بضرورة تعلم فقه الوظيفة العام جلميع العاملني يف القطاع احلكومي، حىت حنفظ هذا املال  من 

.الضياع، واإلمحال وانفاقه يف غري حمله

  :ـهوامشال

أحمد بن عبد الرحیم بن وجیه الدین الشهد بن معظم بن منصوربن أحمد بن محمود بن قوام  :  الدهلوي)١(

في مدیریة مظفر نكر، توفى سنى ) فلت(م بقریة ٢٠١٢هـ الموافق ١١١٤شوال عام / ٤الدین ولد في 

إلسالم، ط دار رجال الفكر والدعوة في ا ٧٢هـ من أهم مؤلفاته كتاب حجة اهللا البالغة، راجع ص ١١٧٦

م ومعجم المؤلفین لعمر رضا كحالة،ط مؤسسة الرسالة، ١٩٩٦-هـ١٤١٦ - الطبعة الثانیة-القلم الكویت

جامعة .جهود االمام الدهلیى في أصول الفقه(هـ،  ورسالتي للدكتوراه بعنوان ١٤١٤ - هـ١٤١٦ -بیروت

 .م٢٠١٠أمدر مان االسالمیة، 

ط مكتبة الكوثر، .عثمان جمعة ضمیریة.، تحقیق د١/٤٥هلويحجة اهللا البالغة، شاه ولى اهللا الد)٢(

 . م١٩٩٩ - هـ،١٤٢٠الطبعةاألولى، 

عالل بن عبد الواحد بن عبدالسالم بن عبد اهللا بن المجذوب الفاسي الفهري، ولد سنة :عالل الفاسي)٣(

بفاس وساهم في الحركة الوطنیة المغربیة لمقارومة. م١٩٠٨هـ  ١٢٢٦

ومقاصد )دفاع عن الشریعة(عین وزیرا للدولة للشؤون اإلسالمیة مدة، من مؤلفاته االستعمار الفرنسي،)٤(

 . ٤/٢٤٦راجع األعالم للزركلي. م١٩٧٤ - ه١٣٩٤توفي سنة  )الشریعة اإلسالمیة ومكارمها

ط دار . محمد الطاهر المیساوي.، تحقیق د٢٧٣مقاصد الشریعة اإلسالمیة محمد الطاهر بن عاشور ص )٥(

 . م٢٠٠١ه ١٤٢١: الطبعة الثانیة. ردنالنفائس األ

هـ ١٣٥٦ولد س بقریة التكیالت بضاحیة أبوزبد محافظة كردفان، بالسودان سنة .یوسف حامد العالم)٦(

م درس دراسته األولیة بالسوادن ومن ثم التحق باالزهر الشریف وتخرج منه وحصل بعد ذلك ١٩٣٧الموافق 

 - هـ١٤٠٩توفى سنة .لجامعة أمدرمان اإلسالمیة باالنابهعلى درجتي الماجستیر والدكوراه وعین مدیرا

) هـ١٤١٥- ١٣٩٧(وفیات  ١٦٤٠محمد خیر رمضان یوسف، ص -، راجع تكملة معجم المؤلفین١٩٨٨

.بیروت، لبنان. م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ط دار ابن حزم، الطبعة األولى )١٩٩٥-١٩٧٧(

 .٨٣المقاصد العامة ص)٧(

انیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الث.١/٢٨٦المستصفى للغزالي)٨(

 ). ٢٤-٢٤: ١٩ومتى ). (٢٥-١٨/٢٤لوقا (إنجیل :انظر)٩(

 ). ١٩/٢١(إنجیل متى :انظر)١٠(

القرضاوي، الـمجلس األروبـي لإلفتاء والبحوث، بحث مقدم للدورة  ٥مقاصد الشریعة المتعلقة بالمال ص )١١(

 . م٢٠٠٨لیو یو / هـ١٤٢٩رجب /دبلن جمادى الثانیة-الثامنة عشرة للمجلس

 .١/٤٤٧المغرب والمصباح، والمغنى في االنباء عن غریب المهذب واألسماء البن باطیش )١٢(
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 .٤/٢رد المحتار)١٣(

 .٢/١٤الموافقات للشاطبي )١٤(

 .٢/٣٤٢. مغنى المحتاج للشربیني)١٥(

 . ٢/٤٦٤كشاف القناع للبهوتي )١٦(

االتحاد الدولي للنبوك عبد اهللا  المصلح، الملكیة الخاصة في الشریعة اإلسالمیة من مطبوعات . د)١٧(

 .م٥٧. ١٩٨٢ص. اإلسالمیة

 .  ١٨٢ص . عبداهللا یوسف، الملكیة في الشریعة اإلسالمیة.د)١٨(

كل التعریفات السابقة ) (١٤٦٠. عبد الرحمن الصابوني، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة اإلسالمیة. د)١٩(

محمد / إعداد) دراسة مقارنة_ل العام تدرابیر حمایة الما-من رسالة دكتوراه بجامعة أمدرمان اإلسالمیة

.موسى محمد عثمان.محمود حسن المطر، إشراف د

  . ٢/٦٢البوطي .قضایافقهیة معاصرة د)٢٠(
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Babangida Abba
babangidaabbagiade@gmail.com; +2348065155789

  ملخص البحث

هدف ) حركة بوكوحرام منوذجا(تمردية يف نيجرييا عرب التاريخ ات الركهذا املقال املعنون احل

§���Ƣǿ±ÂǂƥÂ�ƢēƘǌǻوأ����ƢȀǈȈǇƘƫÂ�ƢēƘǌǻ�ƺȇ°Ƣƫ)بوكو حرام(حقيقة حركة  معرفةاألساس  ƢƦǇ

وقد توصلت الدراسة إىل أن . واتبع الباحث املنهج االستقرائي التحليلي. وأماكن انتشارها

عن الدعوة قعود العلماء والقيادات اإلسالمية : أسباب بروز احلركة وتطورها إىل وضعها احلايل

والسياسي، وذلك للخوف من املوت والطمع يف الصحيحة القائمة على العلم والنضج الفكري

عدم االهتمام بأمر أضف إىل ذلك . الدنيا، وسيطرة املادية على العاملني يف حقل الدعوة

ترويج الدميقراطية و  أوانه،اجلهاد من جهة العلماء، وقول بعضهم إن اجلهاد بالسيف واألسلحة فات

ȍ¦�Ǧ ǳƢţ�ƢĔȂǯ�ǞǷ�śǸǴǈŭ¦�ƨǷƢǟ�Ãƾǳ�ƢŮȂƦǫÂنتشار املدارس ، كما ساهم اسالم وتعاليمه

يف ازدهار احلرك، ومن بني األسباب واجلامعات اليت تبث وتنشر أفكار الكفرة وامللحدين 

  .أخذ العلم من بطون الكتب وعرب اإلنرتنت وبدون الرجوع إىل العلماء الربانينيأيضاً 

:المقدمة

�̈Ȑǐǳ¦Â��ƢǻƢȈǈǻ�ȏ�Ƕđ�ƨŧ°� ƢȈǋ¢�Ǻǟ�ƪ ǰǇÂ��¿¦ǂū¦Â�¾Ȑū¦�¿ƢǰƷ¢��ǽ®ƢƦǠǳ�śƥ�Äǀǳ¦�ƾǸū¦

والسالم على من وضح للناس طرائق اهلدى والضالل، وعلى آله وأصحابه والتابعني ممن التزموا حدود اهللا 

Ĕ�ȄǴǟ�°ƢǇÂ�ǶȀȇƾđ�ÃƾƬǿ¦�ǺǷÂ��ƨǠȇǂǌǳ¦�ǂǷ¦Â¢�¦ȂǴưƬǷ¦Â�¿ȐǇȍ¦�¿°ƢŰ�¦ȂƦǼƬƳ¦Â جهم ومنواله إىل يوم

M1بقول اهللا تعاىل . الدين 0 / . -, + * ) ( ' & % $ # " !

J I H GF E D CB A @ ?> = < ;: 9 8 7 6 5 4 3 2

^ ] \ [ ZY X W V U T S RQ P O N M LKL١٧١:النساء

والناظر يف الوضح ). حركة متردية يف نيجرييا عرب التاريخ؛ بوكوحرام منوذجا(فهذا حبث بعنوان : وبعد

اإلسالمي النيجريي ال سيما الشمال منها يرى حركات إسالمية متردية ضد الدولة وأنظمتها، وهذا التمرد 

MUSLIMوحركة، MAITATSINEبدأ يظهر منذ الثمانينات بداية من حركة ميتاثيين  BROTHERS

  .وحركة مجاعة املسلمني وهم أصحاب دار اإلسالم بوالية نيجري إىل يومنا هذا أيام حركة بوكوحرام
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  .وجاء البحث على مقدمة ومخسة مباحث وخامتة وأهم املراجع

التعريف بكلمة بوكو لغة : الـمطلب األول: وحتته ستة مطالب: مفهوم بوكوحرام: الـمبحث األول

التعريف ببوكوحرام : التعريف بكلمة حرام لغة واصطالحا، الـمطلب الثالث: الـمطلب الثاىنواصطالحا، 

معىن بوكوحرام لدى : معىن بوكوحرام عند مجاعة بوكوحرام، الـمطلب اخلامس:لدى العوام، الـمطلب الرابع

: مبحث الثاىنالـ. التعريف مبصطلح بوكوحرام لدى الباحث: بعض الدعاة والباحثني، الـمطلب السادس

أسباب نشأة بوكوحرام : تاريخ تأسيس بوكوحرام، الـمبحث الرابع:تاريخ نشأة بوكوحرام، الـمبحث الثالث

  .أماكن انتشار حركة بوكوحرام: وبروزها، الـمبحث اخلامس

  مفهوم بوكوحرام: الـمبحث األول

  : وحتته ستة مطالب

  :التعريف بكلمة بوكو لغة واصطالحا: الـمطلب األول

:يف هوسا تأيت مبعان كثرية، منها)بُوُكو(كلمة : بوكو لغة: أوال

Na(اخلداع، يقولون )١( yi masa Boko =(خدعته وتظاهرت كأين وافقته .

(الغش يف املبيع، يقولون)٢( :Wannan Kadanyar ba Boko =(هذا الزيت خالص مل خيطل بغريه .

(شيء غري حقيقي، يقولون)٣( :Amaryar Boko =(العروس غري احلقيقية .

(شيء غري متقن، يقولون)٤( :Rufin Kofar nan Boko ne =(غلق هذا الباب مل يكن متقنا .

(التعليم الغريب، يقولون)٥( :Karatun Boko =(كل علم أو نظام تعليم ال عالقة له باإلسالم .

(املدارس الغربية، يقولون)٦( :Makarantar Boko =(رية سواء كانت مدرسة كل إدارة حكومية أو استعما

.أو مؤسسة يستخدم فيها احلروف الروماين يف التعامل اليومي والتدريس

١).Book= (الكتاب )٧(

:بُوُكو اصطالحا: ثانيا

  : للباحثني والكتاب تعريفات عدة منها

٢.ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�Ƣđ�®¦ǂŭ¦�ǲǏȋ¦�ƨȇȂǇȂǿ�ƨǸǴǯ�ȂÉǯȂÉƥ: تعريف عبد اهللا حممد سليمان)١(

.٣املراد بُبوُكو عنده التغريب، أو حتويل الشيء إىل النمط الغريب: يوسف تعريف حممد)٢(

.٤كل فكرة أو نظام خيالف عادات الناس وتقاليدهم: تعريف عبد اهللا غرب إمام)٣(

.٥كل فكرة أو نظام بين على اخلداع والكذب: تعريف حبيب ثاين بابُرا)٤(



��ϲɱ�ɻʚʿ ϳ̠ʀɽϲ�ͨھ�����������Babangida Abba :

~ 96 ~

الكافر مع تقليده يف نظام السياسة التمسك بأساليب وعادات الغرب : تعريف سنوِسي ِإُغَدا)٥(

.٦واملعامالت اليومية

اختلفت : فقد نقل فانتمي آراء الباحثني حول مصطلح بُوُكو، حيث قال:تعريف عيسى علي فَانَتِمي)٦(

: آراء الباحثني يف أصل هذا املصطلح إىل رأيني

اب ىف اللغة اإلجنليزية، ألن ، واليت تعىن الكت)Book(قال بعضهم إنه جاء من كلمة بُوْك : الرأي األول-

كثريا، ولكن اهلوسا ال جييدون )Boko(اإلجنليزى ملا احتلوا بالد اهلوسا كانو يستعملون كلمة بوك 

�ń¤�ƢǿȂǧǂƸǧ��Ƣđ�ǪǘǼǳ¦)Boko( علم الكتاب"، وإن كانت األخرية له معناها عند اهلوسا؛ تعين" ،

  .جاء اإلجنليز بالكتاب ذي الصفحات الورقيةوعللوا بأن اهلوسا يكتبون على الرتاب واأللواخ، و 

، أي )Boko(إنه معصور لدى اهلوسا أن كل ما كان مزيفا يطلقون عليه : وقال بعضهم: الرأي الثاين-

Amaryar: (ويف املثل اهلوساوي يقولون. أنه زور وكذب Boko=( العروس املزيفة، فمن أجل كراهة

Ilimin(اهلوسا للتعليم الغريب أطلقوا عليه  Boko(٧مبعىن العلم املزوَّر.

إذا نظرنا إىل التعريف األول نرى أن التعليل بأن اهلوسا يكتبون على الرتاب واللوح، وال يعرفون الكتاب 

غري مسلم، وذلك لوفرة كتب الفنون اإلسالمية واملدارس اليت يفد إليها طالب العلم الديين معهم دفاتريهم 

  . وحربهم وأقالمهم

لكراهية ) Boko(اإلجنليزية، مث حرفت إىل )Book(مع بني التعريفني بأن الكلمة جاءت من وميكننا اجل

اهلوسا للمستعمرين وكل ما جاؤوا به من الثقافات، وهذا األسلوب معروف لدى اهلوسا يف تبديل اسم 

واليت تعين ) Constitution(باسم مشابه يف اللفظ خمالف يف املعىن إذا مدح أو ذّم شيئا، مثل حتريف كلمة 

Kwance(الدستور بـــــ  Tushe( واليت تعين نقض األساس، ففرق بني االصطالحني، إذ األول تعين جمموعة ،

.٨القواعد األساسية اليت تبني شكل الدولة ونظام احلكم فيها ومدى سلطتها إزاء األفراد

كفار استبدلوا بشريعة اهللا أما الثانية فمعناها مناقض لألوىل، إذ تعين نقض األساس، أي أن ال

.شريعتهم، فهذا هو عني النقض لدى كل مسلم ومؤمن باهللا تعاىل

واليت تعين عيد ميالد املسيح عليه السالم عند النصارى، فحرفها اهلوسا إىل )Kirismeti(ومثل حتريفهم 

)Kintsa Mushe( امليالد مل تذبح أي أكل اجليفة، إذ إن اهلوسا يرون أن ما تذحبه النصارى يف عيد

ذبائح النصارى حمله   بالطريقة اإلسالمية الشرعية، إذا فهو كاجليفة ال حيل أكله، وإن كان الكالم عن 

  .مبسط يف كتب األحكام
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  لغة واصطالحا ) حرام(التعريف بكلمة : الـمطلب الثاني

فاحلرام ضد . احلاء والراء وامليم أصل واحد، وهو املنع والتشديد: "قال ابن فارس: احلرام يف اللغة

MN: قال اهللا تعاىل. احلالل M L KL٩٥.٩: األنبياء

  : للعلماء تعريفات عدة منها: احلرام اصطالحا

¦�ƢȈĔ�ǾǼǟ�ȆĔ�ƢǷ�¿¦ǂū: اإلمام الشنقيطيوقال . ١٠احلرام املقول فيه اتركوه وال تفعلوه: قال اإلمام الغزايل

احملرم هو ما ثبت النهي فيه بال عارض، وحكمه الثواب بالرتك هللا تعاىل، : وقال اجلرجاين.١١جازما

.١٢والعقاب بالفعل، والكفر باالستحالل يف املتفق

التعريف بُبوُكوحرام لدى العوام: الـمطلب الثالث

  ):عامة الناس( معىن بُوُكوحرام لدى العوام: أوال

�ƶǴǘǐŭ¦�¦ǀǿ�ŘǠǷ�ÀƢȈƥ�Ȃǿ�̧ǂǨǳ¦�¦ǀđ�®ȂǐǬŭ¦Â)لدى عامة سكان الواليات اليت ظهرت ) بوكوحرام

  ). بوكوحرام(وانتشرت هذه احلركة فيها قبل ظهور وإجياز هذا املصطلح 

Ȇǿ�ƨǯǂū¦�ǽǀǿ�©ƢǗƢǌǻ�ƢȀȈǧ�©ǂȀǛ�Ŗǳ¦Â�ƨǯǂū¦�ǽǀđ�¦ǂƯƘƫ�©ƢȇȏȂǳ¦�ǂưǯ¢Â: والية بـَْرنُو وعاصمتها

.َمْيُدُغرِي، ووالية يُوِيب وعاصمتها َدَماتـُُرو، ووالية بوثي وعاصمتها بَوِثي، ووالية َكُنو وعاصمتها َكُنو

  : بوكوحرام لدى سكان ميدغوري

. اليوسفيون أو يوسفية واخلوارج: فيسمون هذه احلركة مبصطلحني - ية برنوعاصمة وال - أما سكان ميدغوري

  . بذلك أتباع حممد يوسف فأما اليوسفيون أو اليوسفية فنسبة إىل قائد احلركة حممد يوسف، ويعنون

:بوكوحرام لدى سكان والية يُوِيب 

، وذلك )Yandagutu(وتيون والغالبية يف هذه الوالية يسمون ويطلقون على أصحاب هذه الفكرة الطاغ

�ǽǀǿ�ÀȂǬǴǘȇÂ��ƨȈǸǴǠǳ¦�ǆ ǳƢĐ¦Â�©¦ǂǓƢƄ¦�Ŀ�ƨǯǂū¦�ǽǀǿ�̈Ƣǟ®�ƨǼǈǳ¢�ȄǴǟ�©ȂǣƢǘǳ¦�ƨǸǴǯ�°¦ǂǰƫ�̈ǂưǰƥ

ǾȈǴǟ�śǸƟƢǬǳ¦Â�®ȐƦǳ¦�®ȂǬȇ�Äǀǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�Ƣđ�ÀȂǼǠȇÂ�ƨǸǴǰǳ¦١٣.

  :عاصمة والية بوثي - بوكوحرام لدى سكان بَوِثي

Yan(بوِثي هو  واللقب املشهور لدى العامة يف مدينة ba-Boko(وذلك إلنكار . أي أهل ال بُوُكو

أصحاب هذه الفكرة للتعليم الغريب أو النظام الغريب أو الدراسة يف املدارس اليت تقوم على النظام القائم يف 

هذه البالد، منهم من حيرم التعليم الغريب حترميا مطلقا، ومنهم من حيرم ذلك بذكر املخاطر املوجودة فيه، 

ثل االختالط يف الفصول وأماكن التعليم، ودراسة النظريات اليت ختالف الشريعة اإلسالمية، وتعليلهم م
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هذه احلكومات؛ إن اصل النظام على حترمي ذلك أو تكفري من شارك يف هذا النظام أو زاول والوظيفة حتت 

.١٤على الكفر فهو كفر كل ما بينغري إسالمي، وطاملا هو كذلك فكل ما بين على الباطل فهو باطل، و

Yan(وأهل مدينة بَوِثي يسمون كل من ينتمي إىل هذه اجلماعة  ba-Boko( مجاعة ال بُوُكو، مث انتقلت

ومن أسباب تسميتهم بــــ . العبارة إىل بوكوحرام بتصريف من اإلعالميني وبعض رجال الدعوة اإلسالمية

)Yan ba-Boko(فكرة يف االنتشار بني الشباب، وكان جلهم يدرسون يف مدينة بَوِثي هو ملا بدأت هذه ال

ويتوظفون حتت هذه احلكومات وحتت هذا النظام، ترك كثري منهم الدراسة والوظيفة، بل مّزق وحرق كثري 

°ÂǄǳ¦�̈®ƢȀǋ�ƢĔ¤�ÀȂǳȂǬȇÂ��Ƕē¦®ƢȀǋ�ǶȀǼǷ١٥.

  : بوكوحرام لدى سكان كنو

نسبة إىل ) Yantaliban(الطالبانيون " طالبان"وأهل كنو يسمون ويطلقون على أصحاب هذه الفكرة بــــ

حركة إسالمية أسست يف باكستان وحاربت الشيوعية يف أفغانستان، وجنحت يف حماربتها، وطبقت 

©ƢǼȈǠǈƬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥÂ�©ƢǼȈǻƢǸưǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ÀƢƬǈǻƢǤǧ¢�Ŀ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǠȇǂǌǳ¦ .  وأهل كنو أطلقوا هذا االسم على

هذا االسم، فانقلبت العبارة من طالبان إىل بوكوحرام وإىل اليوم يعترب كل من حيمل هذه الفكرة إىل ظهور 

أهل كنو طالبان وبوكوحرام كمصطلح واحٍد أو مرتادف، نظرًا إىل ما حتمله طالبان من األفكار واألصول 

.١٦اليت مل خيتلف مع ما حتمله بوكوحرام

اخلالصة أن معىن بوكوحرام لدى عامة الناس، سكان الواليات املذكورة، يدور حول ما خيرج على لسان 

املصطلح  –أما اليوسفيون أو اليوسفية . أصحاب احلركة ويكثر من تكرارها عرب املنابر واحللقات العلمية

ها الناس عن طريق ليس بسبب تكرار أصحاب احلركة للكلمة، وإمنا استخرج-لدى سكان ميُدوُغوري

وأما ما أطلقه سكان  . اإللزام، وذلك لشدة حب أتباع حممد يوسف له، ولشدة طاعتهم له ُمسُّوا باليوسفية

«�Yantaliban(ÀƢƦǳƢǗ�̈ǂǰǧÂ(كنو  ƾđ�ǶȀǧƾǿÂ�Ƕēǂǰǧ�ǾƥƢǌƬǴǧ�ÀƢƬǈǯƢƦƥ�ÀƢƦǳƢǗ�ń¤�ƨƦǈǻ.

  : معنى بوكوحرام عند جماعة بوكوحرام: الـمطلب الرابع

ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ǶȀǈǨǻ¢�¦ȂǸǈȇ�Ń - حسب اطالع الباحث، وإمنا أطلقوا على أنفسهم وعرفوا  - بوكوحرام

  : أنفسهم مبا يلي

١٧.أهل السنة واجلماعة للدعوة واجلهاد)أ (

.١٨السلفية عقدية ومنهجا)ب (

ملا أجاب عن سؤاالت ) حممد يوسف(زعيم احلركة  - بوكوحرام - وقد عرف وبّني هذا املصطلح)ج (

يعنون بذلك الدراسة يف املدارس اليت : وجهت إليه من ضمنها سؤال عن مقصوده بتحرمي بُوُكو فقال
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عاهد إىل أسسها املنصرون، ويشمل هذا املناهج الدراسية املقررة منذ االبتدائية مرورًا بالثانوية وامل

.١٩اخلدمة الوطنية حىت العمل

  : معنى بوكوحرام لدى بعض الدعاة والباحثين: الـمطلب الخامس

بُوُكو حراْم كلمة مركبة من كلميت اهلوسا والعربية، :مفهوم بوكوحرام لدى مامل بال باب قـََرِمي. أ

Amaryar(معناه عند اهلوسا الكذب، ومنه يقال "بُوُكو" Boko =(بة، واحلرام ما حرمه اهللا العروس الكاذ

إًذا، بوكوحرام كلقب مبصطلح معني هو كل نظام وفق منهج احلكومة النيجريية، وإن كان بدون . ورسوله

.٢٠أي حمظور شرعي من اختالط ونظريات ختالف الشريعة اإلسالمية

. لعربيةهي كلمة مركبة تركيبا مزجيا من لغيت اهلوسا واللغة ا: مفهوم بوكوحرام لدى أمحد مرتضى. ب

) حرام(وإذا أضيف إليها كلمة . ĺǂǤǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�¿Ƣǜǻ�Ƣđ�ÀȂǼǠȇ)بُوُكو(وقد كان اهلوساويون يستعملون كلمة 

أصبح املعىن أن نظام التعليم الغريب حرام، وباألحرى أن تفسر الكلمة مبحتواها الداليل وليس وفق الرتمجة 

اتباع النظام الرتبوي على السياق الغريب "ي وعلى ذلك ميكن أن تكون الرتمجة الصحيحة ه. احلرفية

.٢١"حرام

̧�: قلت ƢƦƫ¦�ŉǂƸƬƥ�¦ȂǨƬǰȇ�Ń�ǶĔ¤�̄¤��ƨǟƢǸŪ¦�ǽǀǿ�ǾȈǴǟ�ÀƢǯ�ƢǷ�ǆ ǰǠȇ�Ǿǻȋ��ǎ ǫƢǻ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿÂ

النظام الرتبوي فحسب، وإمنا حيرمون اتباع كل األنظمة الغربية، سواء كانت يف الرتبية أو يف السياسة أو 

   .املعامالت اليومية

هم مجاعة التكفري والعزلة أو مجاعة التكفري : مفهوم بوك حرام لدى الباحث بشري عبد اهللا. ج

.٢٢واهلجرة

�ƨǼǇ�Ŀ�¦ȂƳǂƻ�Ǻȇǀǳ¦�Ǧ -بشري عبد اهللا - ولعل الباحث: قلت ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀđ�ƾǐǬȇم، وجتمعوا يف ٢٠٠٣

ǸƬĐ¦Â�ƨǷȂǰū¦�¦ÂǂǨǯÂ�² - دار اهلجرة - منطقة تسمى َكَنمَّا ƢǼǳ¦�¦ȂǳǄƬǟ¦Â ع النيجريي حىت آل األمر إىل

أو يقصد بتعريفه الذين هاجروا إىل الغابة . قتاهلم للحكومة، وانتهى األمر بقتل أكثرهم، وشرد القليل منهم

�¦ÂǄǯǂŤ�ǶĔȋ�Ǯ ǳ̄Â�� ȏƚǿ�ȄǴǟ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿ�ǪƦǘȇ�À¢�Ä°ÂǂǔǳƢƥ�ǆ ȈǳÂ��¿ȐǇȍ¦�°¦®�ǲǿ¢��ǂƴȈǼǳ¦�ƨȇȏȂƥ

Ŀ�¦ȂǴƫƢǫÂ��Ä°ȂǣƾȈǷ�ƨǼȇƾǷ�ǲƻ¦®�Ŀ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿ�¼ƾǏ�À¤Â��ǞǸƬĐ¦�¦ȂǳǄƬǠȇ�ŃÂ��¦ȂƳǂŸ�ŃÂ�Àƾŭ¦�ǲƻ¦®�

  . على بعض منهم ال يطبق على مجيعهم

هي مجاعة ترفض النظام الغريب التعليمي وتعتربه : "مفهوم بوكو حراْم عند حممد سليمان عبد اهللا. د

.٢٣"معصية

.وهذا التعريف يشري إىل واقع حال احلركة، وناسب أن يكون تعريفا للحركة: قلت
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عبارة عن مجاعة ترفض الثقافة الغربية ومن مث حترم  : "مفهوم بزطز بوكو حراْم لدى إبراهيم غوماري. ه

اًء من نظروا إىل أول وسيلة وهي التعليم، ابتد. كل وسيلة تؤدي إىل األخذ بالثقافة واألنظمة الغربية

.٢٤"االبتدائية أو اإلعدادية إىل اجلامعات

  :التعريف بمصطلح بوكوحرام لدى الباحث: الـمطلب السادس

من خالل التفسريات السابقة هلذا املصطلح وتتبع الباحث لكتابات وحماضرات أصحاب هذه احلركة 

  : يف أربعة تعريفات - بوكوحرام –ميكن بيان املفهوم والتعريف هلذا املصطلح 

هي مجاعة تنتمي إىل رجل يسمى حممد يوسف مبدينة ميدغوري تدعو إىل حتكيم الشريعة يف بالد )١(

.نيجرييا عن طريق اجلهاد

مجاعة نشأت يف الشمال الشرقي من نيجرييا مكونة من شباب متمسكني بالكتاب والسنة بدؤوا )٢(

بالدعوة سلميا إىل نبذ القوانني الوضعية وحتكيم كتاب اهللا يف البالد قبل أن حيملوا السالح مث محلوا 

ǶđƢǻ̄¢Â�ƪ Ȉǣ¦ȂǘǳƢƥ�¦Ȃũ¢�ǺǷ�ÀȂƥ°ƢŹ�¬Ȑǈǳ¦.

ى حممد يوسف من مدينة ميدغوري يف مشال نيجرييا حتارب مجاعة من الشباب حتت قيادة رجل يسم)٣(

.٢٥األنظمة الغربية وتكفر كل من وافقها من املسلمني ولو موافقة يف الظاهر

م، تدعو ٢٠٠٩م إىل أن تويف سنة ٢٠٠٤حركة جهادية أسسها رجل يسمى حممد يوسف يف سنة )٤(

إىل إعادة اخلالفة اإلسالمية عن طريق اجلهاد، وكان مركزها الرئيس مبدينة ميد غوري عاصمة والية 

.برنُو يف مشال نيجرييا

  تاريخ نشأة بوكوحرام: الـمبحث الثاني

  : ها بثالث مراحلقد مرت هذه احلركة يف تأسيس

املرحلة السرية االستعدادية، وهي مرحلة التكوين، وقاد هذه املرحلة رجل يقال له أبو :المرحلة األولى

وفد أبو الرباء من . الرباء، وهو إبراهيم بن هارون، وهو من مواليد السعودية، وينتمي إىل قبيلة هوسا

١٩٩٦Đ¦�ǺǷ�ÀƢǯÂ��¿��ƨȇǂƫǂȇ¤�ƨǳÂ®�ń¤�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ǺǷ�¦ȂƳǂƻ�Äǀǳ¦�ǺȇƾǿƢالسعودية إىل هذه البالد يف سنة 

ومل يزل منذ وفوده يؤسس ). بلد أجداده وقبيلته(مث فّكر أبو الرباء يف تأسيس حركة جهادية يف نيجرييا 

ومل يكن متزوجا من . م، حني رجع إىل السعودية٢٠٠٤هذه احلركة ويدرب الشباب على اجلهاد إىل سنة 

  . دخالل مكثه يف هذه البال

استقر أبو الرباء مبدينة كنو حيث اختارها موضعا لوضع بناء هذه احلركة، وكان أبو الرباء معروفا لدى 

أصحابه وأتباعه بالورع والتواضع واجلود والزهد عن الدنيا وكثرة العبادة وقراءة القرآن يف بداية أمره، وملا جاء 
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–اء مع كبار تالميذه، ومن أكربهم حممد علي م إختلف أبو الرب ٢٠٠٣وقت االنتخابات الرئاسية لسنة 

حيث رأى أبو الرباء االنضمام إىل الدميقراطية لينتخب حممد خباري، وخالفه أتباعه  -عالء الدين الربناوي

  . برميه بالردة واخلروج من امللة

ل إحدى املناطق التابعة حمللية منسفبا) Sharaxa(متركز أبو الرباء يف البداية يف حارة شرطا 

)Municipal ( مث انتقل إىل حارة سونا كاواجي)Sauna-Kawaji ( التابعة حمللية نسراوى)Nassarawa.(

  .ويعترب سونا كاواجي مركزا أساسيا بىن فيها هذه احلركة من أصوهلا

إىل كنو  -عاصمة والية بونو-م هاجر جمموعة من الشباب من مدينة ميدوغوري٢٠٠٠وىف سنة 

�Ä°ȂǣÂƾȈǷ�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�®Ƣǫ�Äǀǳ¦Â. لرباء ليأخذوا منه الرتبية الروحية لالستعداد للجهادحيث أتوا  إىل أىب ا

وحممد علي هو أكرب تالميذ أىب الرباء ومن أقرب . إىل كنو هو حممد علي املعروف بعالء الدين الربناوي

ع وضيق املعيشة حىت فر الناس إليه، وقد مكثوا حبارة سونا كاوجي من مدينة كنو سنة كاملة، مث ابتلوا باجلو 

بعضهم ورجعوا من حيث جاؤوا جاملني الفكرة معهم، وبعضهم مل حيملوا الفكرة، بل تراجعوا وندموا على 

وممن تركهم وترك الفكرة يف تلك الفرتة الرجل الذي أخذ منه الباحث  . ما فعلوا من ترك الدراسة والوظيفة

٢٦.كثريا من هذه املعلومات والبيانات

هذا التاريخ املوجز يتبني لنا أن املؤسس األول هلذه احلركة يف املرحلة األوىل هو أبو الرباء ومن خالل 

  .إبراهيم بن هارون

مرحلة الكتابة والرد على املخالفني وبدء التطبيق، والذي قاد هذه املرحلة هو رجل :المرحلة الثانية

املرحلة األوىل من خالل احلاصل داخل ، وقد سبق البيان يف )عالء الدين الربناوي(يسمى حممد علي 

وهو كذلك من مواليد . احلركة حيث ترك كثري من أتباع أىب الرباء، ورجعوا حتت قيادة وطاعة حممد علي

السعودية إال أن أسرته من أصل والية يرنو مبدينة ميدغورى، وهو من كبار تالميذ أىب الرباء واملطيع له قبل 

  .حصول اخلالف

السعودية وأدخلوه يف املدارس احلكومية، وكان شابا ذكيا حيفظ القرآن ويتقنه ويكثر رجعت أسرته من 

F.G.C(من قراءته، وخترج من املدرسة الثانوية الفيدرالية مبيدغورى  Maiduguri( بامتياز، إال أنه بعد ما

  .أخذ هذه الفكرة من أىب الرباء مزق شهادته وانضم إىل احلركة اجلهادية انضماما كليا

م ٢٠٠٣م إىل ٢٠٠٢م، وىف سنة ٢٠٠٠وهو قائد احلجرة األوىل من ميدغورى إىل كنو يف سنة 

ويسمون حركتهم يف تلك املرحلة بأهل دار اهلجرة، وأحيانا (أصبح حممد علي أمريا ومديرا هلذه احلركة 

  ).بأهل السنة واجلماعة
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بينهم وبني الرئيس األول، أبو الربا  وأما سبب كونه أمريا يف هذه املرحلة فهو وجود خالف وسوء تفاهم

  .بالردة واخلروج عن امللة - أبو الرباء-يف مسألة جتويزه املشاركة يف الدميقراطية حيث حكموا على األمري

هو أكرب مدير هلذه احلركة منذ وجود اخلالف داخل احلركة، ويعترب ) حممد علي(وكان عالء الدين 

لعلمية، حيث كتب للحركة منهجا تسري عليه، وهو يف ثالثة أجزاء، املؤسس األول من الناحية املنجهية ا

وجوب اهلجرة على العبادة من : جاء احلق وهز اجلذوع، واجلزء الثالث بعنوان: اجلزء األول والثاىن بعنوان

  .ديار احلرب والفساد

�ƾǸŰ�Ƣđوملا رجع حممد علي إىل ميدغورى دعا حممد يوسف لالنضمام إىل دعوته اجلهادية ورحَّب

يوسف، وكان حممد يوسف ساعتئذ من كبار دعاة مجاعة التجديد، وهو املسؤول عن شؤون الدعوة يف 

قد انتهز حممد علي فرصة . أصبح حممد علي من أقرب الناس إىل حممد يوسف. مجعية الشباب كذلك

كومات وشرك حفظه للقرآن الكرمي وصمته وعرض فكرته من حترمي بوكو، وحترمي التوظف حتت هذه احل

ÃǂǣƾȈǷ�Ŀ�ƢȀȈǳ¤�̈Ƣǟƾǳ¦�Őǯ¢�ǺǷ�ƶƦǏ¢�ŕƷ�Ǧ ǇȂȇ�ƾǸŰ�Ƣđ�Ƥ Ʒ°Â��ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦.

نادى حممد علي أتباعه اىل اخلروج للجهاد ضد احلكومة النيجريية ) kanamma(وملا جاءت واقعة كنم 

وىف . االستعداد ومل يوافقه حممد يوسف على ذلك؛ ويرى اجلهاد مل يأت أوانه بعد، بل حيتاج املسلمون إىل

�Ń�Ǧ ǇȂȇ�ƾǸŰ�À¢�ȏ¤��Ǿȇ¢°�Ãǂȇ�ǺǷÂ�Ǧ ǇȂȇ�ƾǸŰ�«ǂź�ŃÂ��ǾǬǧ¦Â�ǺǷÂ�ȆǴǟ�ƾǸŰ�«ǂƻ�ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ

  .يعاتب الذين خرجوا

، وقتل يف منطقة )kanamma(ومل يقتل حممد علي إال بعد املعركة، وىف منطقة بعيدة عن كنم 

٢٧.رنو، شارع دمبوى التابعة لوالية ب)masamalari(مسمالرى 

وهي مرحلة الربوز والنضوج، والذي قاد احلركة يف هذه املرحلة هو أبو يوسف حممد :المرحلة الثالثة

عالء (وهو من كبار الدعاة الذين رحب بدعوة حممد علي  ٢٩يوسف، املعروف مبحمد يوسف،٢٨بن غوين

طر عليها وأصبح أمريا اجلهادية يف ميدغوري، وأبرزها بعد أن كانت شبه سرية حىت سي) الدين الربناوى

  ).عالء الدين الربناوى(للدعوة فيها وإىل أمري العام هلا بعد حممد علي 

ووالده من جاكسكوا . م١٩٧٢بوالية يويب سنة ) Jakusku(ولد أبو يوسف يف حمافظة َجاُكْسُكو 

٣٠.أًمايويب أباً ووعلى هذا فإن حممد يوسف من أصل والية . من والية يويب) Gashuwa(ووالدته من َغُشَوا 

َغاَوا من   وأما والية يويب فتقع يف الشمال الشرقي يف نيجرييا، وينتمي أبو يوسف إىل أسرة تسمى مبَنـْ

، ولذلك جييد لغة برنُو إضافة إىل إجادته اللغة )Kanuri(كانورِي –وكانت أسرته من قبيلته بـَْرنُو .كانُورِي

.برنُو وهوسا:هوسا، ويقدم حماضراته ودروسه بكلتا اللغتني
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وقد بدأ . منذ صغره - عاصمته والية بـَْرنُو–إىل ميُدُغوري )Jakusku(إرحتلت أسرته من َجاُكسُكو 

آن لدى احلفاظ بوالييت يويب وبَرنُو تلقيه القرآن على يد والده غوين يوسف، مث جتول يف طلب حفظ القر 

.حىت حفظ وأتقن احلفظَ 

ومل يدرس أبو يوسف الدراسة النظامية قط منذ نشأته، وذلك لشدة كراهية والده للدراسة النظامية 

، ومل خيالف اباه يف )بُوُكو(منذ نعومة أظفاره من الدراسة النظامية   - يوسف-وقد حّذره أبوه).بُوُكو(

كتف بالتحذير فحسب، إمنا بلغ األمر إىل التحرمي وإىل التكفري لكل من درس النظامية ذلك، بل ومل ي

.ǽǂǷ¢�ƨȇƢĔ�Ŀ٣١)بُوُكو(

وقد كان حممد يوسف يف بداية أمره من احلفاظ الذين يعيشون يف بيت سلطان برنو، وكان عضًوا يف 

ǞȈǌƬǳ¦�Ƣē®Ƣǫ�°ƢƦǯ�ǒ" اإلخوان املسلمني"مجاعة  Ǡƥ�ǪǼƬǟ¦�Ǻȇǀǳ¦ .ب على إثر ذلك خالفات حادة ونش

قسم بقي مع القيادة وتبعها على توجُّهها اجلديد، : يف صفوف اجلماعة أدت إىل انقسامها إىل قسمني

وكان أبو يوسف من الذين احنازوا . وقسم آخر عارض القيادة واستقل بتأسيس مجاعة التجديد اإلسالمي

ية برنو، ومل يزل معهم إىل أن انضم إىل مجاعة إزالة هلذه اجلماعة اجلديدة، وأصبح أمريًا لفرعها يف وال

البدعة، وأخذ يلقي دروسا يف مساجدها وجمالسها، مث اختلف معهم حول فكرته اجلديدة، فتخلى عنهم 

.٣٢وكّون حركته اليت دعا إليها حىت مقتله على يد جهاز الشرطة النيجريي

مد يوسف استقالل إال تلميحا من على اسم شيخ من مشايخ حم- حسب اطالعه-ومل حيصل الباحث

ومن هنا يأيت الكالم حول عالقة حممد . أحد املشايخ الدعوة السلفية، أال وهو الشيخ جعفر حممود آدم

  . يوسف بالشيخ جعفر حممود آدم

فقد أجاب عن سؤال وجه إليه حول عالقته مع حممد يوسف، حيث بّني أن عالقته معه عالقة بني 

ان حممد يوسف من الذين حيضرون دروس الشيخ وخطبه مبسجد إندمي يف مدينة الشيخ والتلميذ؛ إذ ك

ميُدُغوري، وأحيانا يأيت إليه بسؤال فيجيب عليه، وقد يستعري حممد يوسف منه كتابا ليقرأ أو يصور بعض 

وكان حممد يوسف حيرتم الشيخ جعفر حممود آدم ويعتربه من مشايخ . الصفحات، ويرجع الكتاب إليه

السلفية يف نيجرييا، حيث يباع شريطه يف جمالس حممد يوسف، كما شاهد ذلك الباحث يف  الدعوة

  .م٢٠٠٦مسجد الطائفة املنصورة، وذلك يف سنة 

مث ملا بدأ حممد يوسف يف إصداره لفتوى حترمي الدراسة يف املدارس واجلامعات، والتوظف حتت 

مل يتفقا على رأي، بل اختلفا اختالفا شديدا، احلكومات النيجريية ناداه جعفر لينصحه أكثر من مرة و 

. قد يكون واجبا باعتبار: والشيخ جعفر يقول جبوازه، بل ويقول"بُوُكو"حيث يقول حممد يوسف بتحرمي 

´ ȂǐǼǳ¦�ǶȀǧ�Ŀ�Ǧ Ǵǈǳ¦�̧ƢƦƫ¦�¿ƾǟÂ�ÃȂƬǨǳ¦�Ŀ�ǒ ǫƢǼƬǳƢƥ�ǒ ǠƦǳ¦�¿Ƣē¦Â�®Â°Â�» Ȑƻ�ƢǸȀǼȈƥ�°ƢǏÂ٣٣.
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م، وفصاحته ٢٠٠٠جلمعية الشباب ملدينة ميدوغوري يف عام ومما أظهر شخصية أيب يوسف قيادته 

Masallacin(وذكاؤه عند إلقاؤه الدروس مبسجد ِإنِدِمي  Indimi( الكائن يف مدينة ميُدوُغوري شارع ،

Dambowa(َدمُبو  Road.(

م يف واقعة إيثوما ٢٠٠٣/٢٠٠٤وأما بروز أىب يوسف وقيادته هلذه احلركة فظهر جليا من خالل سنة 

Ethioma(دانيْال  Daniel( تلك املرأة اليت أساءت األدب مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف دفاعها ،

وملا تكلم الناطق الرمسي . فتوى القتل عليها) حممد يوسف(أصدر أبو يوسف . لقضية اختيار ملكة اجلمال

وحكم بردة كل من وافق جلماعة نصر اإلسالم بالعفو عنها بعد ثبوت ندامتها أقام أبو يوسف حماضرة 

ومن مث واصل يف تعيني بعض األشخاص من . على العفو، ومن تكلم نيابة عن مجاعة نصر اإلسالم

ǶȀƦǏƢǼǷ�Ǻǟ�ǶȀƬǳ¦±¤�Ƥ Ÿ�ƪ Ȉǣ¦ȂǗ�ǶĔ¢Â��ÀÂƾƫǂǷ�ǶĔƘƥ�śǗȐǈǳ¦Â�¿Ƣǰū¦٣٤.

سلحة يف اجلهاد وأمر أتباعه من كل األماكن يف نيجرييا باخلروج باأل) حممد يوسف(أعلن أبو يوسف 

م، ودارت احلرب ٢٣/٧/٢٠٠٩هـ املوافق ١٤٣٠شعبان،  ١مواجهة احلكومة، وذلك يوم اخلميس، 

األمري العام  - ومت القبض على حممد يوسف. والقتال بني احلكومة ومجاعة حممد يوسف أسبوًعا كامًال 

أبو يوسف وقتل . هـ١٤٣٠شعبان  ٧م املوافق ٢٩/٧/٢٠٠٩من جهة احلكومة يوم األربعاء  -للحركة

شعبان،  ٨وهو يف مثان وثالثني من عمره يف مدينة ميدغوري، عاصمة والية بـَْرنُو، وذلك يف يوم اخلميس 

.٣٥م٣٠/٧/٢٠٠٩هـ املوافق ١٤٣٠

  أسباب نشأتها وبروزها : الـمبحث الرابع

  : وأما أسباب انتشار وبروز حركة بوكوحرام فيتمثل يف اآليت

. طغيان الكفر واملنكر)١(

والسياسي، عن الدعوة الصحيحة القائمة على العلم والنضج الفكريقعود العلماء والقيادات اإلسالمية )٢(

.وذلك للخوف من املوت والطمع يف الدنيا، وسيطرة املادية على العاملني يف حقل الدعوة

. أوانه اجلهاد من جهة العلماء، وقول بعضهم إن اجلهاد بالسيف واألسلحة فاتعدم االهتمام بأمر )٣(

.٣٦عدم حتكيم الشريعة اإلسالمية يف البالد)٤(

)٥(ǾǸȈǳƢǠƫÂ�¿ȐǇȍ¦�Ǧ ǳƢţ�ƢĔȂǯ�ǞǷ�śǸǴǈŭ¦�ƨǷƢǟ�Ãƾǳ�ƢŮȂƦǫÂ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƲȇÂǂƫ٣٧.

. ضعف الوالء والرباء يف أوساط املسلمني)٦(

.إنتشار املدارس واجلامعات اليت تبث وتنشر أفكار الكفرة وامللحدين)٧(

.٣٨من دون نكري- التشيع-التصوف والغلو فيه، والرفض اخنراط كثري من املسلمني يف)٨(

.٣٩وكفرها وفساد منهجها -املدارس احلكومية - فساد املدارس الغربية)٩(
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. أخذ العلم من بطون الكتب وعرب اإلنرتنت وبدون الرجوع إىل العلماء الربانيني)١٠(

  أماكن انتشار حركة بوكوحرام: الـمبحث الخامس

:كثرية يف نيجرييا، وخاصة يف واليات الشمال الشرقي اخلمس، وهيانتشرت هذه احلركة يف أماكن  

).Bauchi(، وبـَْوثِو )Yobe(، ويويب )Borno(باإلضافة إىل بَرنُو )Adamawa(وأََدَماوا )Gombe(َغوْمِيب 

وكتسنا ) Jigawa(، وِجَغاَوا )Kano(كُنو :كما انتشرت دعوة احلركة يف واليات الشمال الغريب، وهي

)Katsina ( وصكتو)Sokoto( ِّوِكيب)Kebbo(٤٠.

، ٤١وأكثر الواليات انتشارا هلذه احلركة هي والية برنو حيث اعتربها زعيم احلركة مركزًا رئيسا لدعوته

وذلك حينما سأله رجال الشرطة أو اجليش القومي يوم إعدامه مبدينة ميدوغوري عن مركزه الرئيسي 

ǾǳȂǬƥ�ǶđƢƳƘǧ" :٤٢"خل ميدغوريهو موجود هنا يف دا.

وأما أماكن انتشارها يف داخل وخارج مدينة . وقد انتشرت هذه احلركة يف كثري من مدن برنو ويويب

  : ميدغوري فكاآليت

  : ففي داخل ميدغوري

Jere(التابعة حمللية جريي ) Railway(سكة احلديد - L.G.( ويعترب ذلك مركزا رئيسيا للحركة، ومسوا ،

:وبقية املراكز نشري إىل أمهها وأنشطها، ومنها. ذلك املركز مبركز ابن تيمية

).Gwange(مركز َغوْنِغي -

).Bulunkutu(مركز بـُُلنُكُتو -

Municipal(التابعة حمللية ميدغوري ) Doki(مركز الكائن يف حي ُدوِكي - L.G.( اكز، ، وهو من أهم املر

وأما . وهو الكائن مبسجد الطائفة املنصورة. بل يعترب هذا املركز يف املرتبة الثانية على مستوى الدولة

:ƢȀŷ¢�ǺǷÂ��¦čƾƳ�̈Śưǰǧ - املراكز خارج العاصمة ميدغوري

، وهو أكرب وأهم املراكز خارج ميدغوري )Bank(مركز بَنِكي -

ُغُنو - ُغُنومبدينة منغنو، حمل)Mangunu(مركز َمنـْ .ية َمنـْ

.التابعة حمللية ُكوَكاَوا)Baga(مركز بَاَغا -

Doron(مركز ُدوُرْن بَاَغا - Baga.(

وأما أماكن انتشار احلركة يف والية يويب فأكرب مراكزهم يف الوالية هو املركز الكائن يف مدينة ُغُنورِي  -

Gonori(َكاُرَوا  Karuwa( التابعة حمللية يَاِدن بُوِين)Yadin Buni(٤٣.
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  :الخاتمة

  :وتشتمل على النتائج التالية

لقد تبني من خالل هذا البحث أن من أهم أسباب إنتشار وبروز حركة بوكوحرام يف هذه البالد، قعود 

العلماء والقيادات اإلسالمية عن الدعوة الصحيحة القائمة على العلم والنضج الفكرى والسياسى، وذلك 

.الدنيا، وسيطرة املادية على العاملني يف حقل الدعوةللخوف من املوت والطمع يف 

ومن أسباب بروزها وسط الشباب أيضا، عدم حتكيم الشريعة اإلسالمية يف البالد مع كون أغلبية 

  .السكان السيما الشمال منها مسلمون

ȇ�Ʈ ȈŞ�śǳȂƠǈŭ¦�Ãƾǳ�°¦ǂǬǳ¦�ǀƻ¢�Ŀ�Ǧ ǼǠǳ¦�ƢēȐȈưǷÂ�ƨǯǂū¦�ǽǀǿ�°ƢǌƬǻȏ�§ ƢƦǇȋ¦�Ƕǿ¢�ǺǷÂ أخذون

  .القرار واحلكم على املدعى عليه قبل التحقيق وقبل رفع القضية إىل احملكمة

śǷȂǰŰÂ�ƢǷƢǰƷ�ǞǸƬĐ¦�śƥ�̈Ȃǋǂǳ¦�ȆǌǨƫ�Ǯ ǳǀǯ�§ ƢƦǇȋ¦�ǂǘƻ¢�ǺǷÂ.

مث حتصل الباحث على التاريخ احلقيقي هلذه احلركة منذ تأسيسها إىل إعدام قاعدها من جهة احلكومة 

  .النيجريية

:مشالمراجع والهوا

(1) Bargery, G.P., A Hausa-English Dictionary and English-Hausa Vocabulary, London Oxford University press,
pp. 117-118.
(2) Sulaiman, Abdullahi Mhu'd, Islamic Perspective on Western Education: A Case Study of Boko-Haram. 2010,
p.8.
(3) Abdulkareem, Muhammed, The Paradox of Boko Haram, Kaduna, Moving Image Limited, pp.104-105.

، كلیة أمین كنو لدراسات الشریعة والقانون، بمنزله یوم )سابقا(مقابلة مع عبد اهللا غرب إمام، رئیس قسم هوسا  )٤(

  .م١٨/١٠/٢٠١١-هـ١٤٣٢ذو اقعدة،  ٢٠الثلثاء، 

مقابلة مع حبیب ثاني باُبرا، محاضر بقسم دراسات اللغات النیجیریا، جامعة بایرو بكنو، بمنزله في حّي َجْن  )٥(

  .م١٩/١٠/٢٠١١- هـ١٤٣٢ذو القعدة،  ٢١ُبُلو، یوم األربعاء 
(6) Sunusi, Iguda, Dafin Boko Da Maganinsa, Kofar Nassarawa, Kano, p.59.
(7) Pantami, Isa Ali Ibrahim, Matsayin Karatun Zamani Da Aikin Gwamnati A Musulunci, Katsina, pp.3-4.

  .١:جامعة إفریقیا العالمیة، الخرطوم، السودان، صمذكرة في القانون الدستوري، نمیري قربة،  )٨(

- هـ١٤٢٢، ١ط -العربي، بیروتدار إحیاء التراث معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، أبو الحسین أحمد،  )٩(

.٢٣٨:م، ص٢٠٠١

  .٢٢٠- ١٧٧:، ص١، شركة المدینة المنورة، جدة، بدون تاریخ، جالمستصفى من علم األصول، الغزالي، أبو حامد )١٠(

  .هـ١٣٩١المكتبة السلفة، المدینة المنورة، مذكرة أصول الفقه، محمد األمین بن محمد المختار الجنكني، الشنقیطي،  )١١(

  .٢٠١:هـ، ص١٤٠٥، ١دار الكتب العربي، بیروت، طالتعریفات، الجرجاني، علي بن محمد بن علي،  )١٢(

مقابلة مع القاسم داماعم، مدرس الحدیث بمدرسة نور اإلسالم اإلعدادیة، وذلك بمنزله في َداَماُغم، منطقة  )١٣(

وهذه المنطقة لها . هـ١٤٣١/شوال/١٨م الموافق ٢٦/٩/٢٠١٠من مناطق محلیة فوني التابعة لوالبة یوبي بتاریخ 
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أهمیة لدى محمد یوسف، وكان یقدم الدروس فیها وتفسیر القرآن الكریم في رمضان، وذلك قبل ظهور هذه الحركة 

وأما عالقة القاسم مع محمد یوسف فهي عالقة األقران في طلب العلم، إال أنه اختلفا لما بدأ محمد یوسف .بقلیل

ولقاء مع یوسف ِإُنوا َكَواِرِبي بمكتبه في السوق الكبیر .ة والتوظف تحت هذه الحكوماتفي تكفیر وتحریم الدراس

)Monday market( م بمدینة ٢٨/٩/٢٠١٠ه الموافق ١٤٣١شوال،  ٢٠أي سوق االثنین، صباح یوم الثلثاء بتاریخ

.میدغوري، وكان من زمالء محمد یوسف ثم اختلفا وصار كل یعادي اآلخر

مقابلة مع محمد یوشع، موظف بهیئة الحج والعمرة، فرع والیة بوثي، وكان ذلك في داخل مسجد الهیئة في  )١٤(

وعالقة هذا الرجل مع أصحاب هذه . هـ١٤٣١/شوال/١٥م الموافق ٢٣/٩/٢٠١٠مدینة بوثي یوم الخمیس بتاریخ 

تهموه بعدم اتباع منهج السلف، وأنه مع الفكرة هي عالقة الشیخ مع تالمیذه، تمردوا علیه وطالبوه بالمناظرة، وا

.الحكومة الكافرة

هـ الموافق ١٤٣١/شوال/١٧مقابلة مع مالم بل باب قرمي، حارة باَكُرو بمدینة بوثي یوم السبت بتاریخ  )١٥(

Muslim(وقد كان هذا الرجل في أیام . م٢٥/٩/٢٠١٠ Brother( اإلخوان المسلمون من أنشط الشباب، وهو من

في مدینة َبوِثي، ثم في بدایة دعوة محمد یوسف كان من الذین رحب بالدعوة ورّوج محمد یوسف لما رأى القیادات 

.من ذكائه واجتهاده في الدعوة وسرد النصوص أثناء محاضراته، ثم اختلفا لما بدأ یحرم أشیاء بال دلیل

هـ الموافق ١٤٣١ذي القعدة  ٦میس مقابلة مع إبراهیم محمد َسَنَتا بحارة َغوالي، مدینة كنو، یوم الخ )١٦(

وقد كان إبراهیم محمد مع أصحاب هذه الحركة، وذلك قبل هذه المرحلة، أي مرحلة نضوج . م١٤/١٠٢٠١٠

بوكوحرام، مرحلة أبي یوسف محمد یوسف، وهو مع أبي البراء محمد بن هارون المؤسس األول للفكرة حیث ترك 

أن تصیر الدعوة كحالها الیوم، ورجع إلى التعلیم في المدارس الحكومیة، الدراسة وانضم إلیهم كلیا، ثم فارقهم قبل

.وشارك في الدیمقراطیة التي كان یكفر المشارك فیها

وٕاهراج إخوانهم ()من ضمن األوراق التي وزعتها الجماعة بمدینة َبوثي بعد هجومهم على السجن المركزي  )١٧(

.م٧/٩/٢٠١٠هـ الموافق ١٤٣١رمضان،  ٢٨یوم الثلثاء المسجونین حیث كتب فیها هذا االسم، وذلك 

شریط محاضرة ألقاها بحارة ُكرَنا، مدینة َكُنو، الوجه الثاني من ) هـ١٤٣٠ربیع الثاني  ٢٤(أبو بكر الشكوي  )١٨(

الشریط، وأبو بكر الشكوي هو النائب األول لمحمد یوسف كما قال ذلك محمد یوسف لما سألته الشرطة یوم قبضه 

The:انظر.نة َمیُدُغريبمدی paradox of Boko Haram Ibid p.106, ومحمد كبیر بنكي، تفسیر بعض اآلیات من سورة

لقمان، وذلك بمسجد الطائفة المنصورة بحي دوكي، مدینة میدغري، وذلك عند غیاب محمد یوسف ونائبیه، أبو 

وقد أخبر الباحث بذلك .ب الثالث للحركةبكر الشكوي ومحمد نور، مما یدل على أن محمد كبیر بنكي هو النائ

.أحد زمالء محمد یوسف في مدینة مندغوري

شریط محاضرة في حي یوبي، لنذكیكي، داخل مدینة ) هـ١٤٢٨ذو الحجة،  ٢٠یوم السبت _محمد یوسف  )١٩(

Unguwar(میُدُغري،  Kwanar Yobe(الوجه الثاني من الشریط.

.أحد دعاة اإلصالح ببوثي ومدرس بالمدرسة الثانویة في َبوِثي، المرجع السابقمقابلة مع مالم بال باب قرمي،  )٢٠(

، بحث مقدم في الندوة الدولیة نظمها "حركة بوكوحرام وأثرها على الشباب المسلم في نیجیریا"مرتضى، أحمد،  )٢١(

  .م٢٠١٠- هـ١٤٣١نیجیریا، -أنیغاقسم لدراسات العربیة واإلسالمیة بجامعة والیة كوغي،
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، بحث "دراسة نظریة میدانیة:االتجاهات اإلسالمیة وأثرها في المجتمع النیجیري"إسماعیل، بشیر عبد اهللا،  )٢٢(

تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في العقیدة، مقدم لجامعة أمدرمان اإلسالمیة، كلیة الدراسات العلیا، كلیة أصول 

  .١٩٧:م، ص٢٠٠٧خرطوم السودان، الدین، قسم العقیدة، 
(23) Abdullahi, Muh'd Sulaiman, Islamic perspective on Western Education (A Case Study of Boko Haram), 2010, p.8.

بمدینة میدغري بتاریخ یوم األربعاء بمنزله في حارة غموماري-إبراهیم غوماري-لقاء مع إبراهیم أحمد عب اهللا )٢٤(

أما إبراهیم أحمد عبد اهللا المشهور بإبراهیم غوماري، وهو من . م٢٩/٩/٢٠١٠هـ الموافق ١٤٣١شوال  ٢١مساًء 

نشأ في مدینة میدغوري، وهو من أشهر دعاة السلفیین بمدینة میدغوري، وقد عاش )Sokoto(أصل والیة ُسُكُتو 

وتعاون مع محمد یوسف في المجال الدعوي في أیام جمعیة الشباب بمیدغوري، ثم اختلفا في اآلونة األخیرة بسبب 

یحرم ویكفر بوكو حین بدأ محمد یوسف)إیثوما دانیال(واقعة المرأة التي سبت الرسول صلى اهللا علیه وسلم 

وكان محمد یوسف یالزم زیارة إبراهیم غوماري في بیته ویستعشیره دائما في .والمشاركة في الوظائف الحكومیة

وبعد استقالل محمد یوسف بدعوته ومفارته لجمعیة .أمور كثیرة، خصوصا فیما یتعلق بالدعوة، واالستعداد للجهاد

ي ومحمد یوسف حتى كّون إبراهیم غوماري وبعض الدعاة السلفیین جمعیة الشباب حدثت العداوة بین إبراهیم غومار 

ویترأسها إبراهیم غوماري، ومنذ قیامهم بهذه المهمة لم یزل )البالغ المبین(تقاوم دعوة محمد یوسف، وسموها بــــ 

القتل یواجه التحدیات والتهدید بالضرب والقتل من جهة أصحاب دعوة بوكوحرام إلى أن توفي عن طریق 

وقیل أن تقام . م١٣/١٣/٢٠١١هـ الموافق ١٤٣٢ربیع الثالث  ٨بالرصاص من جهة غیر معلومة یوم األحد 

إن أصحاب هذه الدعوة :إنه قالالصالة ندعو اهللا ونقول لهذا الزندیق إبراهیم غوماري، رئیس الكذابین في العالم، 

یفضحنا ویفضح إن كان ما قاله صدقا نسأل اهللا أن: "إلى قوله.. .واهللا لو واجهناك لزرت البرزخ:حاولوا قتله ثم ضحك وقال

.بنكي، محمد كبیر، المرجع السابق:انظر.دعوتنا، وٕان كان كاذبا فیما قال نسأل اهللا أن یهلكه ویدمره

 ٦الجهاد في سبیل اهللا، بمركز ابن تیمیة، مدینة میدغوري بتاریخ :یوسف، أبو یوسف محمد، شریط بعنوان )٢٥(

هـ، وهذه ١٤٢٨ذي الحجة  ٢٠هـ، وشریط محاضرة محمد یوسف في حي كونر یوبي بتاریخ ١٤٣٠صفر، 

.األشرطة المواضع التي بین ووضح فیها مفهوم دعوته

، الموافق ١٤٣١شوال،  ١٩بمسجد شارغ دمبوي، مدینة میدوعوري یوم اإلثنین )Kolori(مقابلة مع كولورى  )٢٦(

هو رجل من أصل میدوغورى ومن المهاجرین األولین من میدوغورى  إلى كنو ألجل أما كولورى ف. م٢٧/٩/٢٠١٠

هذه الدعوة، ومن الذین قدموا ههذه الفكرة لمحمد یوسف، ثم تراجع عنها والزم مسجد أندمى فییما بعد، ورجع إلى 

 ٢٠في میدغرى )G.R.A(الدراسة في جامعة میدغورى وانضم إلى الدسمقراطىة؟ ومقابلة مع محمد الشریف بحارة 

م، وهو من أهم زمالء محمد یوسف، وقد شجعه محمد یوسف حتى ترك ٢٨/٩/٢٠١٠ه الوقف ١٤٣١شوال، 

الدراسة بعد أن كان في السنة الثالثة بكلیة الطب بجامعة میدغرى، ثم لما تراجع عن أن رأیهم إلى الدراسة وانضم 

.إلى كلیة االقتصاد وتخرج في هذه السنة

Abubakar(مقابلة مع أبى بكر غونغي  )٢٧( Gwange( ه ١٤٣٢ذو القعدة  ٩بحارة طوري، كنو یوم الجمدعة

، أما أبو بكر غونغى فهو من أصدقاء محمد یوسف، وكان یذهب مع محمد یوسف لحضوره ٧/١٠/٢٠١١الموافق 

رة خصوصا في تحریم دروس الشیخ جعفر محمود آدم، ولما بدأ محمد یوسف یناقض دعوته جعفر في مسائل كثی

تحریم التواظف تحت الحكوة القائمة في البالد اختلفا، وانقطعت العالقة بینهما إال "بوكو"
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، وي مرحلة من مراحل حفظ القرآن والتي تعنى الماهر المتقن للقرآن الذي قلما یخطئ في )Goni(غونى  )٢٨(

.القراءة والحفظ

"ة ویقولكما یكرر ذلك بنفسه حین إجلبته األسئل )٢٩( شریط تفسیر سورة النساء :راجع".أشمى محمد یوسف:

.ه، الوجه الثانى من الشریط١٤٢٩رمضان،  ٢٠محمد یوسف، تفسیر شهر رمضان، 
(30) Abdulkareem, Moh’d, ibid, p. 107.

.مقابلة مع أبي بكر غونغي، المرجع السابق )٣١(

.المرجع السابق نفسه )٣٢(

(شریط بعنوان) م١٧/٧/٢٠٠٧هـ الموافق١٤٢٧جمادى اآلخر، /٣(جعفر محمود آدم  )٣٣( :Alakata da Muh'd

Yusuf(عالقتي مع محمد یوسف، األول والثاني من الشریط بإذاعة كنو، وشریط آخر له بدون تاریخ بعنوان:

)Raddi ga 'Yan Boko Haram(الرد على أهل بوكوحرام.

مقابلة مع إبراهیم أحمد عبد اهللا غوماري، المرجع السابق، ومقابلة مع أبي بكر غونغي، المرجع السابق،  )٣٤(

.ومقابلة مع القاسم عبد اهللا داماغوْم، المرجع السابق
(35) Abdulkareem, Muh'd, ibid pp.94-95.

مع أبي بكر غونغي، المرجع السابق،  مقابلة مع إبراهیم أحمد عبد اهللا غوماري، المرجع السابق، ومقابلة  )٣٦(

.ومقابلة مع القاسم عبد اهللا داماغوم، المرجع السابق

- ٦٢:هـ، ص١٤٣٠، ٢مكتبة الغرباء، میدغوري، طهذه عقیدتنا ومنهج دعوتنا، أبو یوسف، محمد یوسف،  )٣٧(

٨١.  

  .٥٠٦:المرجع السابق نفسه، ص )٣٨(

  .١٦٧- ١٦٢:المرجع السابق نفسه، ص )٣٩(

  .٨:مرتضى أحمد، المرجع اللسابق، ص )٤٠(
(41) Abdulkareem, Muh'd, Ibid, p.106
(42) ibid

Abubakar(أبو بكر غوْنِغي  )٤٣( Gwange(المرجع السابق، ویوسف إنوا كواربي، المرجع السابق ،.
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  ملخص

ربنا عليك توكلنا ﴿احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن واله،

 :أما بعد ﴾ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني ،وإليك أنبنا وإليك املصري

ēإىل هذه املقالة دف �ƢǇȂŮ¦�ǂǠǋ�Ƣđ�ǂƯƘƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�Ƥ ǻ¦ȂƳ�Ƕǿ¢�ƨǇ¦°®

يف مشال نيجرييا، ألن اللغة العربية أصبحت لغة الدين والدولة وشؤون اإلدارة يف مشال 

رون فيها، وما خططوه إلهدام هذه الثقافة، فلذلك كان الناس يف نيجرييا قبل وجود املستعم

ذلك احلني يستعملون اللغة العربية كاللغة لفهم الدين احلنيف وتسري أمور البالد، لذلك  

كونت هلم ملكة بأن يغريوا بعض الكتب التعلمية الدينية إىل الشعر ليسهل عليهم حفظها 

ǶŮ�ǺËǰǷ�ƾǫÂ��ƪ ǫȂǳ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�Ƣē ¦ǂǫÂ هذا بأن ينظموا أشعارًا هوسوية لكنها على منوال

العرب، وخاصة من الناحية األغراض، والعاطفة، واملوسيقى،واملعاين، والوزن والقافية، لذلك 

تبّحر منهم الشعراء الذين سامهوا يف تطّور شعر اهلوسوي متأثر جدًا بثقافة العربية 

ربية واإلسالمية كما هي بدون أي تغري واإلسالمية، فلذلك كثر عليهم استخدام كلمات الع

العالقة  قف عند هذهيأن  الباحث ودي. يذكر، وهذا موجود يف كثري من الشعراء اهلوسويني

  .واليت أثرت يف شعر اهلوسا مث ينب اجلوانب املتعلقة مبجانسة شعر العريب وغري ذلك

  : ة ذكرهااآلتي الـمحاورإىل  قالةقسمت املوقد 

.Ŀ¦ǂǤŬ¦�®ȐƦǳ¦�ǞǫȂǷÂ�ƢŻƾǫ�Ƕđ¦®¡Â�ƢǇȂŮ¦�ƺȇ°Ƣƫ: الـمحور األول)١(

اتصال الثقافة العربية اإلسالمية بالثقافة اهلوسوية:الـمحور الثاين)٢(

مث اخلامتة   .تطور شعر اهلوسا حبسب احلقب التارخيية حلركة الثقافة العربية اإلسالمية:الـمحور الثالث)٣(

  .واملراجع
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  وموقع البالد الجغرافي قديماً وأدابهمتاريخ الهوسا : الـمحور األول

قبل أن نتطرق إىل العالقة بني العربية واهلوسوية أرى من املستحسن أن نبني شيئا عن تاريخ  هذه 

  .القبيلة وموقعهم اخلغرايف على اإلجياز

  من هم الهوسويون؟

لإلجيابة على هذه األسئلة أمر حيتاج إىل دقة النظر، ألن العلماء والباحثني اختلفوا يف تاريخ قبيلة 

اهلوسا، حبيث يرى بعضهم أن هذه القبيلة كانت أصلها عريب يُدعى أبو زيد جاء من بغداد بالعراق، يف 

ȈƥƢƥ�ƨǠǷȂǏ�ǺǷ�ƢĔ¢�Ʈ ǳƢƯ�Ǫȇǂǧ�Ãǂȇ�ƢǸǼȈƥ��ƨǌƦū¦�ǺǷ�ƢĔ¢�ǶȀǔǠƥ�Ãǂȇ�śƷبابل(لة (Hasumayarbabila

، لكن الباحث يف ١الذين يسرتقون السمع من السماء، مث يأتون إىل األرض ليخربوا الناس مبا سوف حيدث

  .هذه النقطة سيقف على القول الراجح املنتشر يف أغلبية الكتب اليت حتدثت عن أصل هذه القبيلة

الساكنة بني مملكة برنو شرقًا واملنطقة الواقعة تطلق على الشعوب والقبائل "كلمةوإن كلمة اهلوسا كانت

�ƨǸǴǯ�ǪǴǘƫÂ��ƢÅƥȂǼƳ�ÄȂǼȈƥ�ǂĔ�®ÂƾƷ�ń¤�ȏƢſ�Śǿ¢�ƨǰǴŲ�®ÂƾƷ�ǺǷÂ��ƢÅƥǂǣ�ǂƴȈǻ�ǂȀǼǳ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨǨǔǳ¦�Ŀ

اهلوسا على اللغة املنتشرة على نطاق واسع يف غريب أفريقية، وهي لغة املعامالت التجارية واملالية، وهي 

ƨȈǬȇǂǧ¤�Ŀ�śǸǴǈŭ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ƣđ�ǶǴǰƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǈȈƟǂǳ¦�ªإحدى اللغات األ Ȑưǳ¦�ƨȈǬȇǂǧ . وإذا كانت العربية هي

أوهلا وأكثرها انتشارًا، فإن اللغة السواحلية تأيت يف املرتبة الثالثة، وقد تأثرت هذه اللغة كثريًا باللغة العربية، 

املوجودة بني العرب وتلك القبائل هي اليت  وكانت العالقة. وخصوًصا بعد انتشار اإلسالم يف غرب إفريقية

.٢"حيث تكتب باحلروف العربية, جعلت لغة اهلوسا أقدم اللغات اإلفريقية

وميكن . لقد طرحت عدة نظريات، غالًبا ما تتناقض أو تتضارب، وخبصوص أصول شعب اهلوسا

  :تلخيصها يف ثالث نظريات كاآليت

تزعم أن أجداد شعب اهلوسا  ،)(Dauraرة بياجدة أودورة املؤسسة على تأويل أسطو : النظرية األولى

ك .و"وقد زودنا السلف مؤخرا برواية أخرى هلذه األسطورة، ويف حني كان .أصًال عرب من بغداد بالعراق

ويقول . ، يؤوهلا باعتبارها قصة لظهور سالالت حاكمة جديدة ببالد اهلوسا يف مطلع األلف احلايل"هالم

يف مؤسسات )Barno(كانت أسطورة بياجد تدل على شئ فإمنا تدل على تأثري برنوإن  : عبداهللا مسيث

ومل يعد املؤرخون يعريون أي . اهلوسا السياسية، ومما قد تبينه إىل حد ما كلمات الكنوري يف معجم اهلوسا

  .قيمة للنظرية القائلة باألصل العريب

.صل جبنوب الصحراء، قبل أن تصبح صحراءوتؤكد أن شعب اهلوسا كان يقيم يف األ: النظرية الثانية

وبعد أن نفذوا إىل مشال نيجرييا احلالية، دحروا .وعندما جفت هذه املنطقة، هاجر اهلوسا حنو اجلنوب
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وجدوا هذه األرض قليلة العمران هلم فيها  - حسب فرضية أخرى - الشعوب احمللية على هضبة بوشي، أو

وهذا يفسر سبب وجود عدة أعراق يف هذه اهلضبة، , يني منهاجمال متسع يغنيهم عن طرد السكان احملل

ƢǇȂȀǴǳ�ƨǨǳƢű�ƨȇȂǤǳ�ƨǟȂǸů�ń¤�ƢēƢǤǳ�ȆǸƬǼƫ. ونظرية انتساب اهلوسا إىل الصحراء حمتملة، لكن ليس هناك

  .ولذلك تبقى جمرد فرضية.أمر واقعي يثبتها

سكان الضفة الغربية لبحرية  فهي تؤكد أن أسالف اهلوسا كانوا: تعارض النظريتني :النظرية الثالثة

وعندما بدأت البحرية يف .تشاد الكربى، الذين يعيشون من الصيد، ومن صيد السماك ومن الزراعة

وتقول هذه .التقلص، وبلغت حجمها احلايل، قرروا البقاء يف نفس املكان وأن يصبحوا مزارعني مستقرين

.٣نت ممالك دورا، وكانو، ورانومؤخرًا أن البالد اليت تكو " ستون"النظرية اليت قدمها 

وكلمة هوسا يف األصل كانت حتيل على اللغة األم لسكان بالد اهلوسا حيث كان الناس يسمون هم 

�ǖǬǧ�ƨǳȏƾǴǳ�ƢǇȂŮ¦�ƨǸǴǯ�ƢǻƢȈƷ¢�ÀȂǴǸǠƬǈȇ�ǶĔƜǧ�Ǯ.أنفسهم هوساوا، أي الذين يتكلمون اهلوسا ǳ̄�ǞǷÂ

وكيب، وغوبر، مؤكدين بذلك بطريقة غري مباشرة احلوليات على األرض املكونة من املمالك القدمية لزمفرة، 

.٤السودانية، مبا أن هذه املمالك كانت أقرب أراضي اهلوسا من الصونغي

وألن يكون االستعمال املعمم لكلمة هوسا باعتبارها امسا عرقًيا من أصل متأخر نسبًيا، فذلك ما يبينه 

جر ال يتكلمون إال اهلوسا، ويشرتكون يف ثقافة اهلوسا وجود عدة جمموعات غري مسلمة يف نيجرييا والني

مغزواة أو (ويف نيجرييا يسمون أنفسهم ويسميهم اهلوسا اآلخرون , لكنهم يرفضون أن يدعوا هوسا

ومها كلمتان تعنيان وثنيني ) أَزِنَة أو أَرِنَه،(يف حني يعرفون يف النيجر باسم Maguzawa/Bamaguje) بامغوج

.األرنه أن االمتداد اجلغرايف لكلمة هوسا حتده مناطق زمفرة، وكيب، وغوبر\رب هؤالء األزنةعند اهلوسا، ويعت

، فمن )عبدة النار يف األصل مث كافر(قد تكون مشتقة من اللفظ العريب جموس ) َمُغَزَوة(وحيث أن كلمة 

عب اهلوسا، أي بعد مل يبدأ إال مع انتشار اإلسالم داخل ش) أرنه\مغزاوة(املمكن أن استقطاب اهلوسا 

.٥القرنني السابع عشر والثامن عشر

  تاريخ قبيلة الهوسا وأدبهم

تعد قبيلة اهلوسا من أكرب القبائل اإلفريقية، وميتد موطنها من النيجر إىل نيجرييا، ومن حبرية تشاد إىل 

غريهم من الدول مجهورية مايل، تنتشر كذلك هذه القبائل يف توغو، وغانا، والسودان، وبينني، ومال، و 

اإلفريقية، ويرى بعض املؤرخني أن أصل هذه القبيلة يرجع إىل بغداد العراق من رجل عريب يقال له 

¢Bayajidda�ƢēŚǷƘƥ�«ÂǄƫ��ƢȇŚƴȈǻ�¾Ƣſ�ƨǼǌǯ�Ŀ�ǺǗȂƬǇ¦�ƢŭÂ��ÅƢȇȂǫ�ƢÅǇ°Ƣǧ�ÀƢǯÂ��ƾȇǄȇ�Ȃƥ¢�Â،)بـََياِجدا(

٦)َمَغاِجَيا َدوَرَما(
Magajiyadaurama ،فأجنب له ولد امسه بَاُو ،Bawo ،وباو ولد من األوالد السبع

�ǶĔȂǸǈȇ)كنو، :أي واليات السبع األصلية، وهي)َهوَسا َبَكويKano  وكثنةKatsina ،وزكزكzazzau
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أو البسع الفرعية، وهي كيب، ) بنذا بكوي(وGaringabasوغارن غبس، Gobirوغوبر، Dauraودورا، 

kabbi ،ونفىnufe  ربا،  ويوyaroba ،وياوريyawuri ،وكوررفاkorarrafa ،وبرغوbargo ،وزنفرة

zamfara، فأصبح كل واحد منهم ملًكا فسمي مملكتهم بأمسائهم، فأصبحت هذه املمالك حاليًا باسم

.٧الواليات املوجودة يف يومنا هذا

�ƨǬǘǼŭ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�̈ǂưǠƦǷÂ�ƨǼǯƢǇ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀđ�ǶǴǰƬƫ�Ŗǳ¦�ƢǇȂŮ¦�ǲƟƢƦǫ�ƪ ǻƢǯÂ�ǂǯ̄ �ƢǸǯ��ƾȈǠƥ�ǺǷ±�ǺǷ

املؤرخون أن هذه القبيلة تسكن يف أرض خصبة كل مستقل عن اآلخر ال جيمعها شئ إال لغة اهلوسا 

.٨فقط، وبعد ذلك تكاثرت هذه القبيلة وجتمعت وتطورت إىل واليات عدة

نعرف لكن كل هذ الروايات عن املؤرخني قد تكون صحيحة، وقد ال تكون ذلك، وحنن يف الواقع ال 

شيئًا عن تاريخ هذه الواليات اهلوسوية، وال الزمن الذي أخذته قبل تطورها، وكل ما نعرفه أن هذه 

الواليات وجدت يف القرن احلادي عشر امليالدي، ومنذ ذلك  احلني ازدهرت وأصبحت مركزًا من مركز 

.التجارة، وملتًقا للقوافل التجارية

من زمن قدمي، وقبل االستعمار الربطاين على نيجرييا، هذه هي بعض الواليات اهلوسا املشهورة 

ومازالت هذه الواليات تستمر يف تطور الثقافة العربية اإلسالمية إىل يومنا هذا، وخاصة عند بعض الشعراء 

حيث تراهم ال يفتتحون قصائدهم مثل ما يفتح يف العصر اجلاهلي بغزل النساء أو اهلجاء على األعداء أو 

�ƅ¦�ȄǴǏ�¾ȂǇǂǳ¦�¬ƾŠÂ��ƨǳƾǸū¦Â�ƨǴǈǴǈǳ¦Â�ƨǴǸǈƦǳƢƥ�À£ƾƦȇ�ǶĔ¢�ȏ¤��ǶǯƢū¦�Â¢�ÀƢǘǴاملدح على الس

�Ǯ ǳǀǯÂ��ƨǧƢǬưǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�Ǿƥ�¦ÂǂƯƘƫ�Ƣŭ�Ǯ ǳ̄Â��¿ȐǇȍ¦�Â�¾ȂǇǂǳ¦� ¦ƾǟ¢�ȄǴǟ� ƢƴđÂ��ǾƥƢƸǏ¢Â�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ

إشارة إىل ما تراهم تارة أخرى ال يكتبون أشعارهم إال باحلروف العربية اليت تسمى بالعجم، وكل هذا 

كما ذكر بعض املؤرخني أن قبيلة اهلوسا كان هلم نظاًما كتابًيا مثل ما للعرب، . وجدوه من اإلسالم والعربية

�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȈƫȐǳ¦�» Âǂū¦�®ȂƳÂ�ǲƦǫ�Ǯ ǳ̄Â��ƨȈƥǂǠǳ¦�» ÂǂūƢƥ�Ǻǰǳ�ƢǇȂŮƢƥ�ƞǋ�ǲǯ�ÀȂƦƬǰȇ�Ʈ ȈƷ

ابة حبروفهم، لكن ذلك مل مينع كثري من املستعمرون، حيث قاموا بتعليم الناس لغتهم وطريقة الكت

.اهلوسويني الكتابة باحلروف العربية، ومازالت هذه الطريقة للكتابة موجودة إىل يومنا هذا

  :موقع البالد الجغرافي

إذا نظرنا إىل موقع البالد اجلغرايف نرى أن بالد اهلوسا كما يذكر بعض املؤرخني تقع يف سبع أقاليم، 

وزكزك، وصكتو، وزاريا،وغوبر، وبرنو، هذه هي أقاليم اهلوسا يف نيجرييا سابقًا قبل وهي كنو، وكشنة، 

وجود الواليات حالياً، وكلهم من أحفاد بياجدا الذى وصل إىل بالد التكرر من العراق، لذلك تسمى كل 

ǶĔƚǋ�¦ȂǳȂƫ�Ǻȇǀǳ¦�ǽ®ƢǨƷ¢�ǶǇƢƥ�ǶȈǳƢǫȋ¦�ǽǀǿ.
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ويلي هذا البلد من جهة اليمني : " البالد جغرافيايقول حممد بللو بن عثمان بن فودي، حيث يصف 

��®ƢȀŪ¦�¦ǀǿ�ǲƦǫ�ǂƻȊǳ�Śǜǻ�ŚǷ¢�ǶȈǴǫ¤�ǲǯ�ȄǴǟÂ��ƾƷ¦Â�ǶĔƢǈǳ��ǶȈǳƢǫ¢�ƨǠƦǇ�ȂǿÂ��ƢǇȂǿ�ƾǴƥ�Ȃǻǂƥ�ĺǂǣÂ

¦ȂǼǯ�ƢȀǯǂƥ¢Â��ǂƥȂǣ�ƢđƾƳ¢Â��½Ǆǯ±�ƢȀǠǇÂ¢Â��ƨǼǋƢǯ�ƢȀǘǇÂ¢Â.�¾ƢƦƳÂ�¾ƢǷ°Â�°Ƣƴǋ¢Â�°ƢĔ¢�©¦̄�®Ȑƥ�ȆǿÂ

.٩"ها السودانيون من ممالك الرببر، من أهل برنوا، والفالتيون، والتواركيونوأودية وغياض يعمر 

هذا هو الوصف الشامل جلغرافيا واليات هوسا الذي وصفه حممد بللو، ويدل داللة على أن هذه 

.واليات حتتفظ بنصيب أكرب من تقّدم وتطور

  الهوسويةاتصال الثقافة العربية اإلسالمية بالثقافة :الـمحور الثاني

�ǺǷ�ÀƢǯ�Ǯ ǳǀǳ��śǼǈǳ¦�©ƢƠŠ�¿ȐǇȍ¦�±Âǂƥ�ǲƦǫ�ƢđǂǣÂ�ƢȈǬȇǂǧ¤�¾Ƣſ�śƥ�ƨȇȂǫ�ƨǴǏ�½ƢǼǿ�À¢�ƢȈǴƳ�ÂƾƦȇ

ƢŮƢſ�ń¤�ǾǳȂƻ®�ǂƯ¤�ȄǴǟ�Ƣđǂǣ�ń¤�¿ȐǇȍ¦�̄ȂǨǻ�ǲǐȇ�À¢�ǲȀǈǳ¦ . ولقد أثبت التاريخ سرعة هذا النفوذ

ومل تستطع أية عقبة أن . يف وقت وجيزلإلسالم، ليس ألفريقيا فحسب بل يف العامل أمجع بصورة عجيبة 

تقف أمامه إال ذللها وظهر عليها واجتازها إىل ما وراءها، وهكذا ظلت الشعوب بعد ما اعتنقت اإلسالم 

�ǂƥŐǳ¦�ǲǠǧ�ƢǸǯ�¿ȐǇȍ¦�ǪǼƬǠƫ�Ń�Ŗǳ¦�̈°ÂƢĐ¦�ǲƟƢƦǬǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�ń¤�ƨȈǷȐǇȍ¦�̈Ȃǟƾǳ¦� ¦Ȃǳ�ƪ ǴǸŢ�À¢

:١٠ثل ما كانت الصحابة تفعله كما وصفهم البوصريي يف قولهوالونغرة والفالنيون واهلوسا م

  يسطو مبستأصل للكفر مصطلم*   من كل منتدب هللا  مـــــــــــــــــــحتسب   

���Ƕđ�ȆǿÂ�¿ȐǇȍ¦�ƨǴǷ�©ƾǣ�ŕƷ   *من بعد غربتها موصولة الـــــــــــرحم  

  وخــــــــــــــــــــــــــري بعل فلم تيتم ومل تتم*   مكفولة أبــــــــــــــــــــــــــداً منهم خري أب   

وكان من املعروف أن هناك عالقة جتارية بني بعض دول العربية وبالد اهلوسا، األمر الذي جعل 

�§ǂǣ�Ŀ�§ǂǠǳ¦�®ȂƳÂ�ǲƦǫ�ǺǸǧ��Ǻȇƾǳ¦Â�§ ƢȈưǳ¦�ǆ Ʀǳ�ƨȈǨȈǯÂ��ǶēȐǷƢǠǷ�Ŀ�§ǂǠǳ¦�ÀÂƾǴǬȇ�ÀȂȇȂǇȂŮ¦

ǶĔȂǸǈȇ�Ǯ. أفريقيا عامة ودول اهلوسا خاصة ǳǀǳ��ƨȈǼƯȂǳ¦�ÃȂǇ�ǂǯǀȇ�Ǻȇ®�Ä¢�¦ȂǧǂǠȇ�Ń�ÀȂȇȂǇȂŮ¦�ÀƢǯ" ِمبَا

أي الذين ال دين هلم إال الوثنية، لكن مبجرد وصول العرب التجار بدأوا يسلمون على أيديهم ملا "ُغَذَوا

ثلهم رأوا منهم من حتسني املعاملة وتكرمي الناس والصدق والعدل، يف حني أرد اهلوسويون أن يكونوا م

.فدخلوا اإلسالم أفواجاً 

وتؤكد الوثائق التارخيية أن عقبة بن نافع هو فاتح غرب إفريقيا كما صرح بذلك الشيخ عبد اهللا بن 

كان _ أي غرب أفريقيا_إن دخول اإلسالم إىل الغرب " فودي يف كتابة تزيني الوريقات حيث يقول 

جلليل، إذ إنه وصل إىل قبيلة من قبائل الروم بالقرن األول اهلجري على يد عقبة بن نافع الصحايب ا

فدعاهم إىل اإلسالم، فأسلم ملكهم من غري قتال وتزوج عقبة بنت ذلك امللك وامسها َبجَّ َمْنَغ، فولدت له 
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"١١أوالدا نشأوا يف بالد أمهم، وتكلموا بلغة أبيهم وقال هذا ما تواتر عندنا وأخذناه عن الثقاة العلماء 

  :ض أشعارهوعليه قال عن بع

١٢ومن تُوُربَّ كانت أمهم هي جيمع*    عقبة جد للفالنيني من عرب  

واجلدير بالذكر أن تاريخ الفتوحات اإلسالمية بأفريقيا كانت على يد هذا الصحايب اجلليل، حيث قام 

��ƨȈǷȐǇ¤�ƨȈƥǂǟ�ƨȈǳƢƳ�Ƣđ�½ǂƫÂ��ǾƫȂǟ®�¼Ȑǘǻȏ�Å¦ǄǯǂǷ�ƢȀǴǠƳÂ�À¦ÂŚǬǳ¦�ƨǼȇƾǷ�Ƣđ�ǆ Ǉ¢Â��ƢȀƸƬǨƥ مث رجع

°̈ÂƢĐ¦� ƢƳ°ȋ¦�ń¤�̈ǂŭ¦�ǽǀǿ�ǾƫƢƷȂƬǧ�ǞǈƬƫ�ŃÂ�ǂǐǷ�ń¤١٣.

وخالصة القول أن اإلسالم دخل يف أفريقيا عن طريق عقبة بن نافع حني وصل أمره إىل بالد السوس، 

وساهم مسامهة فعالة يف نشر الثقافة واللغة العربية، ألن دين اإلسالم طريقة فهمه هي اللغة العربية، لذلك 

  .بحت هذه اللغة لغة رمسية يف واليات اهلوسا قبل جميئ املستعمرينأص

واجلدير بالذكر أن دخول اإلسالم يف غرب أفريقيا عامة ويف بالد اهلوسا خاصة هو العامل الرئيس على 

االتصال بني الثقافتني العربية واهلوسوية، كما قلنا سابقا أن اهلوسويني ليس هلم دين حىت يكون هلم شيئاً 

ذكر من هذا اجلانب، لكن مبجرد اعتناقهم لإلسالم ازدهرت ثقافتهم وتطورت وتقمصت ثوبًا جديدًا ملا ي

وميكن القول أن ثقافة اهلوسويني كانت مثلما . وجدوه من العرب الذين جاءوا إليهم باإلسالم وثقافته

العربية لذلك ال ختلو أشعارهم للعرب من ثقافتهم، حيث تعلموا منهم أموراً كثرية اليت ختص اإلسالم واللغة 

  .ونثرهم مثل ما للعرب

  تاريخ موجز عن اتصال الشعبين العربي والهوسوي

لقد تناولت يف الـمحور السابق عن االتصال بني الثقافتني العربية واهلوسوية، حيث رأينا أن هناك 

االتصال بني الشعبني العريب البواعث الىت أدت إىل هذا االتصال، ومن هنا يتضح لنا أن تاريخ هذا 

واهلوسوي يرجع إىل القرن السابع امليالدي حينما دخل العرب مشال نيجرييا ألغراض خمتلفة منها، التجارة 

  .والدعوة والزيارة إىل غري ذلك من البواعث

ȂǇȋ¦�ń¤�ǶĔ¦ƾǴƥ�ǺǷ�ÀȂƫƘȇ�§ǂǠǳ¦�ÀƢǯ¦¼  -السابع امليالدي أو األول اهلجري-ففي بداية هذا القرن

إليه كل  الرئيسة يف أفريقيا، لقد وجد من بينهم من ال يرجع إىل بلده بل يقيم هنا بدون الرجوع، وتأيت

السلع والبضائع ليوزعها على بيقة التجار، وهذه العالقة التجارية بني العرب وإفريقيا هي مهزة وصل 

إن هناك عالقة جتارية :"يقوللقد ذكر غالدنثي يف كتابه حيث . لإلتصال بني الشعبني العريب واهلوسوي

قدمية بني البالد اليت كان العرب يطلقون عليها اسم املغرب، وبني البالد الواقعة جنوب الصحراء الكربى، 

وكان ذلك قبل القرن السابع امليالدي أي قبل دخول اإلسالم يف القارة اإلفريقية، وقد اشتهرت عدة طرق 

راكز التجارية الرئيسة يف غرب أفريقيا مثل غانة القدمية، وإىل للقوافل الصحراء الكربى، وتتصل إىل امل
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متكتبو وواليات اهلوسا، وكامن برنو وغريها، وقد تتصل بعض هذه الطرق يف الصحراء، مث تتفرع وتتجه إىل 

وهناك , جهات خمتلفة، فمثًال القافلة اليت تبدأ من القاهرة تتجه إىل صوب املغرب إىل أوجله ومرزوق

القافلة األخرى من طرابلس فيتجه بعضها حنو اجلنوب إىل كانو وبرنو بواسطة بلما، يف حني أن تتصل ب

بعض القوافل يستمر جنوبا إىل أن يصل غاط حيث يلتقي بقافلة أخرى من تونس، مث يتجه صوب 

".١٤اجلنوب إىل واليات اهلوسا عن طريق أهري

ومتبكتو، وكنو، وكشنة، وكامن برنو، وقد ظلت هذه وكان من أهم مراكز التجارية يف ذلك احلني غانة، 

�ƨŷƢǈǷ�ƢŮ�ÀƢǯÂ��ƨȈƥǂǤŭ¦�®ȐƦǳ¦�Ǧ ǴƬű�ǺǷ�°ƢƴƬǳ¦�ǺǷ�Śưǯ�ƢĔȂǌǤȇ�Ʈ ȈƷ�ƨǸȀǷ�ƨȈǧƢǬƯÂ�ƨȇ°Ƣš �Ǆǯ¦ǂǷ�Àƾŭ¦

  .فعالة يف نشر اإلسالم والثقافة العربية يف األزمنة املختلفة

ربية يف إفريقيا حيث كان التجار يدخلون كلمات إذن فهذه العالقة التجارية هي بداية تكوين اللغة الع

.وتعابري عربية فانتشر تلك التعابري والكلمات حىت مشلت ربوع إفريقيا عامة، وواليات اهلوسا خاصة

  :اإلسالمية تطور شعر الهوسا بحسب الحقب التاريخية لحركة الثقافة العربية: الثالث الـمحور

يخ قدمي، وأثر بالغ يف بالد اهلوسا، ويرجع ذلك إىل انتشار اإلسالم كان للثقافة العربية اإلسالمية تار 

يف غرب أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، أو بعبارة أخرى يف املنطقة اليت أطلق عليها اجلغرافيون واملؤرخون 

ومما ال يدع جمال للشك أنه كلما رسخت قدم اإلسالم يف قطر من أقطار . يف تلك الفرتة بالد السودان

ƢǸǟ±�̈®Ƣǈǳ¦�ǾǳǀƦȇ�ƢǷ�ȂǇǂǳ¦�¦ǀǿ�ƾȇƚȇÂ��ǂǘǬǳ¦�Ǯ �ا ǳ̄�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�¿ƾǫ�ƢȀǠǷ�ƪ ƼǇ°�̈°ȂǸǠŭ

اإلسالم واملسلمني من جمهودات جبارة يف إنشاء املدارس واملعاهد العلمية اليت يتلقى فيها أبناء املسلمني 

ر يف سلوك امللتزم بأدابه وتعاليمه، وكذلك اللغة علوماً وفنوناً خمتلفة من هذه الثقافة، ومعلوم أن اإلسالم يؤث

�¦ȂǨǬưƫ�Ǻȇǀǳ¦�½ȂǴǇ�Ŀ�Ãǂƻȋ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�©ƢǤǴǳ¦�ÀƘǋ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƢĔƘǋ�ƢȀƬǧƢǬưƥ�Ǧ Ǭưƫ�ǺǷ�½ȂǴǇ�Ŀ�ǂƯƚƫ�ƨȈƥǂǠǳ¦

  .بثقافتها

إن للغة العربية منزلة رفيعة ومكانة مرموقة يف نفوس املسلمني، وهي عندهم أفضل اللغات قاطبة ال 

ي لغة مهما بلغت شهرة وانتشارًا وهي قبل كلشئ لغة القرآن الدستور اإلهلي اخلالد واملصدر توازيها أ

|Mاألول للتشريع اإلسالمي العريق، قال سبحانه وتعاىل  { z y w v u tsr
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ال شك أن اللغة العربية والثقافة اإلسالمية مها عامالن أثرا لدى اهلوسويني يف إنشاد الشعر منذ بزوغ 

فجر اإلسالم يف قارة أفريقيا، لقد تعلموا اهلوسويون، الشعر وإنشاده عند العرب الذين يأتون، إما للتجارة 

حسان بن ثابت، وكعب بن زهري وإما للدعوة، حيث يأتون ببعض أشعار شعراء صدر اإلسالم أمثال
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وغريمها من الشعراء، من ذلك بدأ اهلوسويون يقلدون العرب يف نشر هذه األشعار، لذلك نكّونت هلم 

امللكة واملقدرة على إنشاء الشعر مدحًا للنيب صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين و األبطال 

الوليد، ومحزة وغريهم ممن سامهوا يف تطور اإلسالم، اإلسىالميني أمثال عمر، وأيب بكر، وعلى، وخالد بن

ومن املمكن أن يكون هذا هو العامل الرئيس يف تطور شعر املديح والتعليمي، فكل العلوم اليت يتعلمها 

اهلوسوي كانت عن طريق الشعر لسرعة حفظها وفهمها لدى القارئ، وحىت بعض السور القرآنية كانوا 

ǂǠǌǳ¦�À£ÂǂǬȇ�ƢǸǯ�ƢĔ£ǂǬȇśƟ°ƢǬǳ¦�Ãƾǳ�ƨƦǣǂǳ¦Â�ǶȀǨǳ¦Â�ǚǨū¦�ƨǟǂǇ�ń¤�Ã®¢�Ǯ ǳ̄�ǲǰǧ��.

لقد تطور الشعر اهلوسوي يف بدايته، وذلك عندما ينشدون أشعارهم باللغة احمللية واللغة العربية، مث 

تطور هذا إىل إنشاء قصيدة أو ديوان باللغة احمللية لكن على منوال العريب من حيث الوزن والقافية، لذلك 

هم تأثريا بالغا من حيث الوزن والقافية، ويرجع الفضل يف ذلك ملا قام به عبد اهللا ثقة يف تكوين أثر في

البحور الشعرية بلغة اهلوسا تقليدًا ملا للعرب يف ذلك، ويتمثل يف قصيدته املسمى عطية املعطي، وكذلك 

ثر بالثقافة العربية اإلسالمية وجد من سار على دربه من العلماء اهلوسويني يف أنشاء الشعر اهلوسوي املتأ

وكذلك وجد من شعراء . اللذين قاما بإخراج شعرمها منطًا للعطية املعطي" طن مسين"و" طن مرنا"منهم 

  .اهلوسا من نظموا أشعارهم إقتداء بالعشرينيات للشيخ الفازازي وغريه يف إخراج شعرهم العريب اإلسالمي

عة من العلما بإنشاء الكتابة العربية اهلوسوية الوطنية وأشعار ويف القرن اخلامس عشر امليالدي قام جممو 

العربية اهلوسوية إال أنه مل نعثر على أي عمل هلم، لكن فيما يبدو قد سامهوا يف تطور الشعر اهلوسوي  يف 

ذلك الزمن حيث كانوا يغريون بعض املواد العربية اإلسالمية النثرية إىل الشعر مثل الفقه اإلسالمي 

.١٧صوف وما شابه ذلك من املواد اإلسالميةوالت

من هنا قام بعض أفراد هذه القبيلة املوهوبني بإنشاء قصائد ومدائح نبوية والصاحلون واألولياء اقتداء مبا 

تعلموا من العرب عن بعض القصائد العربية لكنهم ينشدون هذه القصائد واألشعار بلغة اهلوسا املوزونة 

ومما زاد على ذلك وجود الشيخ عثمان بن فودي، . ا اخلليل بن أمحد الفراهيديببحور عربية اليت اخرتعه

وحركته الدعوية اجلهادية اإلصالحية، حيث وجد كثري من أتباعه قاموا بأشعار جهادية باهلوسوية املتأثرة 

األشياء اليت ال حترك بالثقافة العربية اإلسالمية، هامجوا كل األنظمة الفاسدة والتقاليد امللوثة بالوثنية وعبادة 

.ساكناً 

فهوالء اجلهاديون كانوا من الذين أشعلوا النار للتغيري يف هذه الواليات بأشعارهم متأثرة بالثقافة العربية 

وكذلك بعد هذه الفرتة اجلهادية، وجد من قلدهم من الشعراء الذين كان هلم باعًا وزراعًا يف . اإلسالمية

đ�ǂƯƘƬŭ¦�ÄȂǇȂŮ¦�ǂǠǌǳ¦�°Ȃǘƫ�ƨǳÂ®�ń¤�ƨȇ®ȂǨǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ÀÂǂǸǠƬǈŭ¦�¾ȂƷ�ƢǷƾǼǟ�Ǯ ǳ̄Â��ƨǧƢǬưǳ¦�ǽǀ

خارجة عن الدين، حبيث قام بعض الشعراء اهلوسويون مبهامجتهم وتضليل طريقتهم الفتاكة، وكذلك حاول 
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ذلك بعض السياسيني أن يساندوا هذا اللون من االستعمار، أو أن ينصروا الدعاة إىل اهللا، فطريقتهم يف 

.هي الشعر اهلوسوي اإلسالمي أمثال الوزير جنيد، ومودي سفيكن، وأوبكر زاريا وغريهم

مما سبق نستطيع أن نقول أن الشعر اهلوسوي املتأثر بالثقافة العربية اإلسالمية قد تطور على فرتات من 

خول املستعمرين الزمن بدًأ من اتصاهلم بالعرب إىل أن قام الشيخ عثمان بن فودي بدعوته وحىت بعد د

هذه الواليات، مث فيما بعد تطور تطورًا  كبريًا عندما أراد حتويل الدولة أو امللك من وإىل السياسيني ألن 

الشعر اهلوسا العريب كان له مكانة مرموقة بني أبناء هذه الواليات، فكل الشعر يكتب يف هذه الفرتات  

  .هلوسا لكن حبروف عربيةكان يكتب حبروف عربية املسمى بَعَجِم أي كتابة ا

:اإلسالمية مضمون الشعر لدى قبيلة الهوسا وعالقته بالشعر العربي والثقافة

ثل يف  الشعر العريب وإن كان فيهما اختالف يف بداية األمر يتممماسبق يتضح لنا أن شعر اهلوسا قد 

حيث إن الشعر العريب يعتمد على الذاكرة واإلبدعات واخليال وتصوير األشياء بطريقة ممتعة وجذابة 

ومعتمدًا على الوزن والقافية، لكن شعر اهلوسا اجته يف بداية أمره إىل الشعر التعليمي، ألن اهلوسويني ملا 

علمون الشعر من العرب حاولوا أن يغري املواد التعليمية اإلسالمية من النثر إىل الشعر تسهيًال بدأوا يت

حلفظها يف أسرع وقت، لذا أصبح الشعر التعليمي هو الوحيد الذي اهتم به اهلوسويون يف البداية، لكن 

وأصحابه واألولياء  مبرور الزمن حاول بعض الشعراء اهلوسويني أن ينظم بعض األشعار يف مدح النيب 

الصاحلني، وبقضية وطنية مهمة حىت يكون لدى الشعب الوعي مبا تواجهه األمة، مثل ما قام به بعض 

  .أصحاب الشيخ عثمان بن فودي من أشعار يف الوعظ واإلرشاد وأشعار اجلهادية وغري ذلك

ذلك بعدما اختلطوا لقد كان الشعر التعليمي هو أول شيء تضمن شعر اهلوسويني بالشعر العريب، و 

بالعرب سواء كانوا التجار أم الدعاة، فبدأوا يقلدون منهم الشعر لكنهم أسسوا شعرهم يف بداية األمر على 

املواد التعليمية مثل الفقه، والتوحيد وغريمها بدال من الغزل والوصف وغريه من أغراض الشعر العريب، فهذا 

تأثر بثقافتني العربية واإلسالمية، مث بعد تطور من الزمن بدأوا الشعر التعليمي هو بداية الشعر اهلوسوي امل

حياكون العرب من حيث األغراض الشعرية مثل املدح، والرثاء، واهلجاء وغري ذلك، وهذا واضح يف أشعار 

اجلهاديني أمثال الشيخ عثمان بن فودي، وعبداهللا بن فودي، وأمساء بنت عثمان بن فودي، والوزير جنيد 

حيث قاموا بإنشاد الشعر على مثل هذه األغراض الشعرية وزادوا شيئاً مل يكن للعرب نصيب فيه  وغريهم،

كعنوان قائم بنفسه وهو شعر اجلهاد، وعد ذلك من أغراض شعر اهلوسويني، مث جاء جيل آخر فخرتعوا 

ى َمنَْنِغ، وعلي عقيل بعض املوضوعات من الشعر اهلوسوي املتأثر بثقافة العربية اإلسالمية أمثاهلم احلاج عل

وغريهم حيث أسهموا مسامهة فعالة يف وعي الشعب مبا تريد احلكومة منهم، ومبا يواجه الشعب من 
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أخالق فاسدة، فأصبح يف كل مناسبة من هذا احلال الشعراء يدلون بدلوهم يف هذا األمر مما يدل داللة 

  .سنها وإما يف اهلجوم عليها ونبذهاعلى أن كل مناسبة فيها الشعراء ينشدون أشعارهم، إما يف ح

ومما يدل على أن شعر اهلوسا قد تأثر بالشعر العريب اإلسالمي وجود اجلمل والكلمات العربية 

اإلسالمية يف كثري من أشعار اهلوسويني، وقد تضمن الشعر اهلوسوي املتأثر بالثقافة العربية اإلسالمية من 

يمي فهذه األشياء تعترب أهم ما حيتويه الشعر اهلوسوي، لكن مدح، ورثاء، وشعر اجلهاد، مع شعر التعل

هذه األشياء اختلفت متامًا على ما عند الشعراء العرب، فمثًال يف املدح حيث ترى أن اهلوسويني يكثرون 

.يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسم، وأصحابه واألولياء

عندما كثر أشعار اهلوسا اإلسالمية أن وكذلك من ناحية البحور الشعرية، لقد حاول بعض العلماء 

�À¢�¦Â¢°Â��Ǯ ǳ̄�Ŀ�¦ȂǬǧ¦Ȃǧ�ƨȈǓÂǂǟ�©ƢǠȈǘǬƬƥ�ƨȇȂǇȂŮ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�©ƢȈƥȋ¦�ÀȂǠǘËǬȇÂ�ƨȈǓÂǂǠǳ¦�Ǻȇ±¦ȂŭƢƥ�ƢĔ±Ȃȇ

األوزان الشعرية املعروف لدى العرب هي نفسها تستعمل يف أشعار اهلوسويني، فوجدوا أن من بينها ثالثة 

اهلوسا والباقي مل يستخدمه اهلوسويني قط يف إنشاد أشعارهم، فسموا كل عشر وزنًا يستعمل يف شعر 

األوازان العربية  بنفس االسم يف لغة اهلوسا، وكذلك التفعيالت العروصية العشرة هي نفسها عند شعراء 

��µ ÂǂǠǳ¦�ǶǴǟ�Ǻǟ�ÅƢƦƬǯ�ǶȀǔǠƥ�Ƥ ƬǯÂ��À¦±Âȋ¦�ǽǀđ�ǶǴǠǳ¦�ǶŮ�ǪƦǇ�ƢǇȂŮ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ǒ Ǡƥ�ÀƘƥ�ƢǸǴǟ��ƢǇȂŮ¦

كما حدث ذلك لوزير جنيد الذي كتب ثالثة كتب يف علم العروض إىل غريه من الشعراء الذين تعلموا 

  . هذا العلم من عند العلماء

  شعر الهوسا ومميزاته وخصائصه الفنية

�ǂƯƘƫ�Ǿǻ¢�ȏ¤��Ä®Ȃǧ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�ƺȈǌǴǳ�ƨȇ®ƢȀŪ¦�̈ŗǧ�ǀǼǷ�» ÂǂǠŭ¦�ǾƴĔ�ȄǴǟ�°ƢǏ�ƾǫ�ƢǇȂŮ¦�ǂǠǋ�À¤

بالظروف اليت طرأت على نيجرييا عامة، وواليات اهلوسا خاصة على إثر استيالء املستعمرين بعد ذلك 

ومن أهم تلك الظروف وجود تأسيس املدارس العربية، وإرسال البعثات إىل دول العرب، وغريها . عليها

ياء تغرياً ملموساً وقد سببت مجيع هذه األش. و ورود كتب عربية مطبوعة إىل املنطقة, لدراسة املواد العربية

.يف الشعر اهلوسوي يف القرن العشرين مما جعل بعض الباحثني يعدون ذاك التغري نوعاً من التجديد

لكن إذا نظرنا إىل احلقيقة نرى أنه قد حدث تغرياً ملموساً يف ذاك الشعر، ويظهر هذا التغري يف الوجوه 

:اآلتية

ظمته مث الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهذه االبتداء بذكر اسم اهللا تعاىل، أو جاللته وع)١(

الظاهرة عمت شعراء اهلوسا، فكل من يريد أن يقول شيئاً إذا مل يبدأ بذكر اسم اهللا فال جيد القبول 

:بني الشعب، يقول الشاعر علي َمنَْنِغ يف شعرهاملخمس

���������������������������������ƾȈĐ¦�ƅ¦�Ƕǈƥ“bismillahil majidi
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nainufinقصدت نظم شعر جديد                   waka jadidi

inألمدح هذا النيب احلميد             yabo ga annabi hamidi

zuذو الشفاء يوم امليعاد                  shafa yaumalmi’adi

١٨حمبه ال حيزن                   
maisonsa bazai bakin cikiba

اإلشعار بنهاية القصيدة بصراحة مما قد جيعل القارئ أو املستمع يستعد لذلك من الناحية النفسية )٢(

  :اإلسراء نور الذي يكشف الظالم :يقول علي عقيل يف قصيدته بعنوان. من أن يفاجأ بالنهاية

yaأدعوك يا اهللا                                           allahu ina rokonka

yaتك يا اهللا                                   بعظم allahu adon girmanka

dan     بذاتك يا اهللا وحبرمتك                       zatinka da alfarmarka

hore      أن تيسر يل ذهاب إىل مكة                  min tafiya ta makka

١٩      لكي أزور حبيب رسول                 
har naziyarci habibi rasulu

من هنا نفهم أن الشاعر أرد أن يتخلص من شعره الذي بدأه بالبسملة مث انتهى به بالدعاء، 

وهذا يرينا أن الشاعر قد أراد أن يقف يف ذكر أبياته الشعرية بعد ما ذكر يف البداية غرضه هلذا 

.الشعر، وهو ذكر إسراء النيب صلى اهللا عليه وسلم

اعر عدد األبيات اليت تشتمل عليها القصيدة بصراحة، ويف القصيدة نفسها، مما قد يعني ذكر الش)٣(

على معرفة ما إذا كانت هناك أبيات منتحلة أو حمذوفة، يقول شاعرنا علي عقيل يف نفس 

  :القصيدة

baitoti           نظمت تسعني بيتا                            casa’in na tsara

shatara      تسعة عشر وستة وأضفت عشر         sai shida goma na dora

nayi        صليت على املختار                           salati bisa mukhtara

ali       وأله وصحبه عدد                                     abokai duk najera

٢٠                     وأبنائه وأزواجه                 
‘ya’yayensa gami da iyali

إن الشعراء تركوا عادة البكاء على األطالل ووصف الصيد واحملبوبة يف افتتتاح القصيدة، على )٤(

  .خالف شعراء العرب

فلجئوا إىل استخدام ألفاظ سهلة وواضحة . ترك الشعراء استعمال ألفاظ غريبة يف أشعارهم)٥(

  .ومفهومة
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فصاروا ميدحون املمدوح . ف املمدوح بصفات كالشجاعة، والكرم وما إىل ذلكترك الشعراء وص)٦(

بصفات تستحسنها بيئتهم يف الوقت، وذلك كحسن السياسة وتعمري البدان وتوفريها ملرافق احلياة 

األساسية وحتقيق العدل وقمع الظلم ومعاونة احملتاجني، وال عجب يف ذلك نظرًا إىل تأثري البيئة 

.ونظراً إىل احتياجات األمة يف تلك الفرتة مل تتجاوز تلك املتطلباتعلى األديب،

ابتعد الشعراء عن شعر احلماسة،  وشعر التبشري خبالف الفرتة األوىل، وال نستبعد وجود هذا )٧(

فالفرتة السابقة فرتة شهدت عملية . التحول نظرًا إىل تباين الفرتتني من حيث التكوين والطبيعة

ليت أحدثت عديد من احلروب بني فرقتني متناوئتني، فال عجب أن جند شعر التجديد الديين ا

أما فيما بعد فال نتوقع وجود ذاك النوع من . احلماسة واجلهاد وشعر التبشري يف مثل تلك الفرتة

.األشعار،ألن تلك العملية قد هدأت، وانتهت فال حاجة إىل قرض الشعر فيها

�ƢǷ�Â¢�ǶēƢȈƷ�ȄǴǟ�¢ǂǗ�ƢǷ�ÀȂǨǐȇ� ¦ǂǠǌǳ¦�°ƢǏ�Ʈ ظهور نوع جديد من الغرض وهو الوصف)٨( ȈƷ

ǶēƢȈƷ�Ŀ�¦ÂƾȀǋ .وقد كثر وصف السفر وما عايشه الشاعر حني سفره وكذلك ما عاناه فيه.  

وقد نتج هذا النوع من الشعر مما أصاب الوطن من الظلم، ومما . ظهور شعر الشكوى واحلنني)٩(

فقد أنتج . ة السكوتية من قبل املستعمرينأصاب الناس من احلزن واهلموم إثر اإلطاحة بالدول

.الشعراء أشعاراً رائعة يف هذا الصدد

والشعراء يف , وتغيري آخر وجدناه عند شعراء القرن العشرين يف أدبنا العريب النيجريي هو فن الغزل)١٠(

موقف القرن السابق مل يتطرقوا إىل هذا الفن إال بصورة حمدودة جداً،وال غرابة يف ذلك نظرًا إىل 

ƢǸđ�ÀȂǠƬǸƬȇ�¦ȂǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǻƢǰŭ¦�ǺǷ� ¦ǂǠǌǳ¦.

ظهور شعر املناسبات القومية واالجتماعية، وذلك لبيان حادثة معينة حدثت للشاعر أو األمة )١١(

  .بأكملها

وهذا الفن اجلديد هو شعر الدعابة حيث جتد الشاعر . وكذلك ظهر فن جديد يف القرن العشرين)١٢(

.٢١يف شعره وميازحهيداعب غريه 

وجبانب هذه األغراض اجلديدة اليت ظهرت فقد استمر الشعراء استخدام األغراض املوروثة، وذلك  

وكذلك الشعر . كاملدح والرثاء والفخر وشعر التصوف والتوسل مع إحداث شئ من التغيريات الطفيفة

.٢٢التعليمي يف هذه الفرتة لتعليم الناس األحكام الدينية والشرعية

وهناك نقطة مهمة علينا أن ننبه إليها وهي أن غاليبة العظمى من الشعراء يف تلك الفرتة كانوا من  

وفيما بعد تغري األمر حبيث جند كثريا من الشعراء ال ينتمون إىل طبقة العلماء الكبار فهم . العلماء والقادة

.من الطلبة، وعامة الناس وغريهم



ɻʞʖɯ˞�ʤ̞�����/د ϴ˞ɱ�˄ Їʞʦ�ʝ˟ ˖ ...

~ 122 ~

  ثر بثقافة العربية اإلسالميةالخصائص الفنية لشعر الهوسا المتأ

والكالم عن اخلصائص الفنية يف شعر اهلوسا املتأثر بالثقافة العربية اإلسالمية، يشمل املعاين املستخدمة 

  .والوزن والقافية. يف هذه األشعار، واخليال للشاعر، وعاطفية الشاعر، واملوسيقى الشعرية

  :املعاين-١

حيث جتد فيما يتعلق باملعاين للشعر اهلوسوي، فمعانيه لقد ظهرت هذه اخلصائص يف أشعارهم، 

واضحة سهلة التناول ال غبار فيها، كل شاعر هوسوي الذي ينظم قصيدة هوسوية تصدر معانيه سهلة 

وميسرة وال تعقيد فيها، مثل ما للعريب يف بعض األحيان، لكن الشاعر اهلوسوي يتخلى عن املعاين اليت 

À¤�Ʈ ȈƷ��ĺǂǠǳ¦�Ƣđ�®ȂËǠƫ العريب يف كثري من األحيان يأيت مبعان فيها الغموض والتعقيدات، وعدم مراده

بسرعة، لكن الشاعر اهلوسوي كل املعاين اليت يستخدمها يف أشعاره واضحة ال غبار فيها، مثل قول على 

:َمنَْنِغ يف قصيدته إمفراج يقول فيها

Allahuاللهم هب يل العلم والبصرية                             shibani sani da basira

Inyiألمدح مبنتهى قويت                                          yabo bakin karfina

Inyabi  ألمدح سيدي حممدا عبدك bawa sidi Muhammadu

Maiالذي يقي باقي العباد من النار                            hana sauran bayi kuna Ya

dadin  وزد اللهم جناة وأمنا tsira allah da aminci

Begen  مديح النيب هو مقصدي annabi ne manufana

Yabonمدح رسول اهللا من الدين                                manzan allah addina

shi  هو األنسب ملثل أسلويب yafi dace irin zabina

yabonka  ومدحك يا حممد أقدر عندي muhammadu nan nufi sauki

٢٣barudiوليس غروراً ولكنها فرصيت ba ganin damana ta

إذا نظرنا إىل هذه األبيات للشاعر اهلوسوي الذي تأثر بالثقافة العربية واإلسالمية نرى أن معانيه سهلة 

ومفهومة يف نفس الوقت، وال أي تعقيدات لفهم الكلمات املستخدمة يف هذه األبيات، فكل الكلمات 

ليني لدى غموضهم لبعض واجلمل الغبار فيها، وهكذا دأب هؤالء الشعراء ومل يكونوا مثل العرب اجلاه

Ƣđ�¦ȂǜǨǴƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�· ƢǨǳȋ¦.

   :اخليال -٢

وأما فيما يتعلق خبيال الشعراء، فإن خياهلم بسيط جدًا وال جدال فيه، ومستمد من ظواهر الطبيعية، 

وما تقع عيناهم فيه وال يأتون خبيال غري مفهوم والخارج عن الظواهر الطبيعية، وكذلك تظهر عليهم آثار 
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القرآن الكرمي واحلديث الشريف والصوفية، مما يدل بوضوح على تأثريهم فيهم، وال غرابة يف هذا نظرًا إىل 

تبحرهم فيهما، وكذلك تظهر حسن الدقة يف قصائدهم الوصفية واملدحيية مما جعل موسيقات قصائدهم 

فذ من غري تعقيد استمع إىل الوزير جنيد يف بعض قصائده حيث يصور لنا خياله ال.رنانة ومطربة

  - :والغموض فيه إذ يقول يف قصيدته

Bari“   ال حتزن ألجل الباطل                    bataranka gabadili

Inإذا كنت عاقًال                               kazamo mai hankali

Duniya     يف الدنيا عجائب                          aja ibu acikin

Taت غيب عاقالً                  واليت جعل da sama wawa hankali

Da       كم هي حتذر الغبيـي             yawa take horon gabiyi

٢٤الذي كان غافًال 
wanda yazzam gafili

ر بثقافتني، فكل الشعراء وهكذا استطاع الوزير أن يصورنا لنا خياله يف شعره املكتوب بلغة هوسا واملتأث

الذين سامهوا يف تطوير الشعر اهلوسوي املتأثر بثقافتني كان خياهلم واضحاً وبسيطاً جداً ومفهوماً يف نفس 

الوقت، ومل يكونوا يأتون خبيال غري مفهوم، بل كانوا يربزون ما خييل إليهم بظواهر الطبيعية، وما عرفه 

Ƕđ�ǖȈŹ�ƢŲ�² ƢǼǳ¦.

  الشاعرعاطفية -٣

والشعراء اهلوسا املتأثرون بثقافتني كانت عاطفتهم عاطفة دينية فكل أشعارهم ال ختلو عن ذلك، حبيث 

�ƨǳƾǸūƢƥ�Ǯ ǳǀǯ�ƢĔȂǸƬź�Ľ�¾ȂǇǂǳ¦�ȄǴǟ�¨Ȑǐǳ¦Â�ƅ�ƾǸūƢƥ�Ƕǿ°ƢǠǋ¢�ÀÂ¢ƾƦȇ� ¦ǂǠǌǳ¦�ƨȈƦǴǣ¢�ƾš

.والصلصلة أيضا، ألن روح الدين تأثر عليهم كثرياً 

واخليال اليت استخدمها الشاعر اهلوسوي يف شعره نرى أن عاطفته تظهر يف أبياته كما ونظرا إىل املعاين 

هو احلال عند العريب حبيث يربز لنا عاطفتة اجلّيشة وما يعانيه من أمل أو حزن أو فرح، فهكذا الشاعر 

ا ال خيرج عن يتبع العريب يف إبراز كنه ما أصابه من فرح وأمل وغري ذلك، ولكن كل هذ هاهلوسا يف أشعار 

إطار الدين، استمع إىل أحد الشعراء حيث يصور لنا عاطفته وما خياجله يف صدره يف كالمه عن الظلم 

:صاحل  ُكونـَْتاُجورَا يف شعره بعنوان منع الظلم:  يقول

ku تعالوا لقصيدة قصرية" taho ga waka kankanuwa

zan               سأبني فيها أمر الظلم        bayyana abin zalunci

shidaiإن الظلم ضرر zalunci cuta ne
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tsananin            وشدة ضرره جتاوزت احلد        cutar har ta baci

laifin     ال ذنب يوصل فاعله                  dashi ke kai maiyinsa

٢٥shiga   لدخول النار كالظلم                       wuta to sai zalinci

وذلك عن  إىل هذه األبيات نرى أن الشاعر أبرز ما يف نفسه من العاطفة اليت ختاجله يف نفسه إذا نظرنا

طريق الدين، وما أعد اهللا للظامل يف الدنيا واألخرة، وهكذا جند كثريًا من الشعراء اهلوسويني يربزون 

  .عاطفتهم عن مثل هذه الطريقة كما فعل ذلك الوزير جنيد يف قصائده وعلى مننغ وغريمها

  :املوسيقى -٤

كانوا يف بعض األحيان يلتزمون بنغمات يف أما فيما يتعلق باملوسيقى يف الشعر اهلوسا، نرى أن الشعراء  

أشعارهم مما جيعل الشعر حلو الرتداد كما فعلكل شاعر عريب لكن يف بعض األحيان يكسر البيت مما 

:جيعالملوسيقى معدومة يف الشعر، يقول علي مننغ يف قصيدته بعنوان إنفراج يف مدح سيد األنامي

�������������������������������ƾȈĐ¦�ƅ¦�Ƕǈƥ“bismillahil majidi

nai        قصدت نظم شعر جديد                nufin waka jadidi

inألمدح هذا النيب احلميد                    yabo ga annabi hamidi

zu       ذو الشفاء يوم امليعاد                   shafa yau malmi’adi

٢٦حمبوبه ال حيزن
mai sonsa bazai bakin ciki ba

نا إىل هذه األبيات الشعرية نرى أن صاحبها قد حاول أن يستخدم املوسيقى فيها، وذلك يف  إذا نظر 

لشاعر قد أمان، كرام، ومثل أخطاء، وذالقة، فكل من يقرأ جيد أن ا:جميد، جديد، ومثل: كلماته مثل

استخدم املوسيقى يف أبياته ملدح خري العباد، إال أن بعض األبيات مكسورة، لكن مع ذلك حاول حمالة 

  .قيمة يف استخراج املوسقى العربية اهلوسوية

   :الوزن والقافية -٥

أما من حيث الوزن والقافية، لقد استخدم الشعراء اهلوسا األوزان العربية املستخدمة يف تقطيع بيت 

الشعر العريب واليت اخرتعه اخلليل بن أمحد الفراهيدي، استعملوها عند بناء أشعارهم لتكون موزنة مثل ما 

للعرب، وكذلك مسوا كل البحور الشعرية اخلليلية بأمسائها األصلية وزادوا عليها بعض الزيادة لتتناسب مع 

البسيط madidiya، املديد مسوه ِمبَِديِدَي dawiliyaةلغة اهلوسا، فمثًال البحر الطويل مسوه بلغة اهلوسا َبَطِويِْلي

.basidiyaǶǇȏ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ� ƢƬǳ¦Â� ƢȈǳ¦Â�ǶǇȏ¦�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ� ƢƦǳ¦�ǶȀȈǴǟ�Â®¦±�°ȂƸƦǳ¦�ƨȈǬƥ�¦ǀǰǿÂمسوه بَبِسيِطية 
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فأغلبية أشعارهم كانت موزونة باألوزان العروضية املعروف، نستطيع أن نقول إن كثريًا من الشعراء 

وا أشعارهم يف نفس األوزان العربية وبدون أي فرق، ففي العربية ستة عشر حبرًا وتفعيالت اهلوسا وضع

خمتلفة، كذلك يف اهلوسا عندها ستة عشر حبرًا وتفعيالت خمتلفة أيضا، إال أن من بني هذه األوزان 

  :كاآليتوكان هلم من التفعيالت العشرة وهي  .٢٧املستخدمة يف الشعر اهلوسا إمنا هي ثالث عشرة فقط

1-fa’uuulun 2-mufaa’iilun 3-mufaa’aalatun 4-faa’ilaatun 5-faa’ilun 6-mustaf’ilun 7-faa’ilaatun
8-mutafaa’ilun 9- maf’uulaatun 10- mustaf’ilun

فهي نفسها يف اللغة العربية عشرة، من هنا نستطيع أن نقول إن اللغة العربية أثرت تأثرياً ال مثيل له يف 

اهلوسا األمر الذي جعلهم يقتدوا بالعرب حىت يف قرض األشعار، وال غرو يف ذلك إذا نظرنا إىل اللغة 

  .وجود العرب يف هذه الواليات

�ƨȈǧƢǫ�ƢǷ¢��Śƻȋ¦�ƪ ȈƦǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ÀȂǰƫ�ǾƬȈǧƢǫ�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�À¤�Ʈ ȈƷ��ƨȈǧƢǬǳ¦�Ŀ�» ȐƬƻ¦�½ƢǼǿÂ

اقية كربى، فصغرى هي اليت تتكرر يف كل وق -٢قافية صغرى  - ١الشعر اهلوسوي انقسمت إىل قسمني 

�śǠǘǬǷ�¦̄�ƪ ȈƦǳ¦�ÀƢǯ�¦̄¤�ƪ ȈƦǳ¦�Ǆƴǟ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ÃŐǰǳ¦�ƨȈǧƢǬǳ¦�ǲƦǫ�̈Śƻȋ¦�ƨǸǴǰǳ¦�Ŀ��ƪ ȈƦǳ¦�°ƾǏ�ƨȇƢĔ

�ÀȂǰƫÂ�ǾȈǻƢƯÂ�ǾǳÂ¢�Ŀ�̈Śƻȋ¦�ƨǸǴǯ�ƨȇƢĔ�Ŀ�¦ǀǿ�ª ƾƸȈǧ�ǞǗƢǬǷ�ƨƯȐƯ�¦̄�ƪ ȈƦǳ¦�ÀƢǯ�¦̄¤�ƢǷ¢��ǄƴǟÂ�°ƾǏ

ا كان البيت ذا أربع مقاطع فتكون القافية الصغرى يف الثالثة األوىل، وأما يف ثالثه قوايف كربى، وكذلك إذ

املخمسة فتكون القافية الصغرى يف األربعة األوىل، وكذلك قد تتغري القافية يف كل بيت يف الشعر اهلوسوي 

.٢٨وقد تكون موحدة أيضا

  :وإليك األمثلة فيما قلت سابقا

لقد تطرق على مننغ يف قصيدته بعنوان إنفراج حيث تناول األبيات على حبر الرمل، واليت تسمى 

:باهلوسا برملية، ووزن هذا البحر يف العربية هو

  . فاعالتن فاعالتن فاعالتن*    فاعالتن فاعالتن فاعالتن    

:وكذلك يف شعر اهلوسا قد تكون ثنائية الوزن أو ثالثية، يقول الشاعر

\yadareekiyi        يا الليل نريد اإلشارة   min isharaFaa’ilaatunfaa’ilaatun

inganaje\naiziyaraFaa’ilaatunFaa’ilaatun أريد ذهاب إىل زيارة               

gunإىل قربه نوره            kushewar\ nan ta nuraFaa’ilaatunFaa’ilaatun٢٩

لق بالقافية فالشعراء اهلوسويني كان هلم مسميات من هذا روضية، وأما ما يتعهذا ما يتعلق باألوزان الع

�Â�� ¦°Â��ÀÂ��¿�¦ǀǰǿÂ�ƨȈďƥƢÈƥ�ƢĔȂǸǈȇ� ƢƦǳ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��ƨËȈÈºƟÈ¢�ƢĔȂǸǈȇ�Ǧ ǳƘƥ�ƪ ȈƦǳ¦�ȄȀƬǻ¦�¦̄¤�ÅȐưǸǧ�Ƥ ǻƢŪ¦

Ǯ Ȉǳ¦Â®�¦ǀǰǿÂ�ƨËȇÂ
Ê¦ÈÂÂ�ƨȇď°¦È°Â��ƨËȈÈºǻƢÈǻÂ��ƨËȈǷ

ÊƢÈǷ�ǶĔȂǸǈȇ��Â¦Â ,يف : لشاعر علي مننغمثال ذلك يقول ا

:قصيدته
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�������������������������������������ƾȈĐ¦�ƅ¦�Ƕǈƥbismillahil majidi

nainufinقصدت نظم شعر جديد                       waka jadidi

in  ألمدح هذا النيب احلميد                 yabo ga annabi hamidi

zuذو الشفاء يوم امليعاد                        shafa yaumalmi’adi

mai       حمبه ال حيزن                   sonsa bazai bakin ciki ba

وهذه األبيات املخمسة قافيتها الصغرى هي لفظ الدال واليت تسمى بلغة اهلوسا َداِديّة، وأما الكربى 

ǚǨǳ�Ȇǿ�̈ƾȈǐǬǳ¦�Ƣđ�ƪ ȀƬǻ¦�Ŗǳ¦ الباء أو بَِابّية باللغة احمللية، من هنا ندرك جلياً أن هنا فرق بني القافية يف

�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ƢĔ¤�Ʈ ȈƷ��ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ƨȈǧƢǫÂ��ƢǇȂŮ¦�ǂǠǌǳ¦ من آخر حرف يف البيت إىل أول  تبدأالعريب

كلمة اليت ، وهي ليست كذلك يف شعر اهلوسا، فهي عبارة عن  قبل الساكن ذيحركة التساكن يليه مع امل

��ƢĔ¢�Ãǂȇ�ǺǷ�ǶȀǼǷ��ÅƢǷƢŤ�Ǧ ǴƬƻ¦� ƢǸǴǠǳ¦�Ä¢°�Ƥ ǈƷ�ƢȀǨȇǂǠƫ�À¢�ǞǷ��ÅƢǬƥƢǇ�ƪ ǴưǷ�ƢǸǯ�ƪ ȈƦǳ¦�Ƣđ�ȆȀƬǼȇ

وكذلك أيضا أن القافية الصغرى يف األبيات السابقة مل ختتلف عن . آخر كلمة يف البيت كاألخفش

.سابقتها اليت قافيتها الدال يف لغة اهلوسا، وهكذا الكربى

بعض األشعار اهلوسوية املتأثر بالثقافة العربية اإلسالمية مل تكن موزونة كما مر سابقا، بل  كذلك جند

خالفت القواعد العروضية من حيث الوزن والقافية نسطيع أن نسميها بالشعر احلر الذي ينشد الشاعر 

جديدات شعره حيث شاء وبدون النظر إىل القواعد الشعرية، ومعظم ذلك حدث عند ما وجد بعض الت

ولعل أكرب يف قرض الشعر، وخاصة فتح مدارس العربية والبعثات العلمية وغري ذلك كما ذكرت سابقا، 

حدثا تأثر يف ذلك عدم وجود الدعاة من الشعراء كما مر يف بداية األمر ودخول املستعمرين يف هذه الواليات، و قتل 

ƪ ƯƾƷ�Ŗǳ¦�©ƢƦǰǼǳ¦�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ń¤�ƢǷÂ�ƢŮ¦ȂǷ¢�Ƥ ĔÂ�ƢȀƟ¦ǂǷ¢ وباألمثلة تتضح . اهلوسا وقت جميئهم إىل واليات

:املقاصد، استمع إىل أحد الشعراء علي عيسى يقول يف شعره بعنوان تذكري املوت واآلخرة

ya        نديتك يا اهللا وأنا يف خالل                    " allahu nakiraka ina kuzami

ba                 ليس يل علم وال جهد            ilimi garan bani da kwazan komi

amma          عرفت أن إرادتك جتعل شئ           nasani nufin ka kasa ayi komai

bismillahi       بسم اهللا ربنا خالق كل شئ               rabbana kai ne kayi komai

٣٠جّل خلقتنا وخلقت كل شئ               
kai kayo mu jalla kai ka nufi ayi koma

�Ŀ�ǂƷ�ȂȀǧ��¦ǀǰǿ�ƢȀƦƷƢǏ�Ƣǿ°ƾǏ�ǲƥ�ƨȈǴȈǴŬ¦�À¦±Âȋ¦�ǺǷ�À±Â�Ä¢�ƢŮ�ǆ Ȉǳ�ƢĔ¢�Ãǂǻ�©ƢȈƥȋ¦�ǽǀǿ�Ŀ

اختيار ما يريده من هذا اجلانب، لذلك رأى كثري من العلماء الذين يعرفون تقطيع األبيات اهلوسوية أن 

  .وزان الشعريةهذه القصيدة بأكملها ليس هلا وزن يذكر من األ
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  الخاتمة

�¾Âȋ¦�°ȂƸǸºǳ¦�Ŀ�Ǯ ǳ̄Â��Ŀ¦ǂǨŬ¦�ǶȀǠǫȂǷÂ�Ƕđ¦®¡Â�ƢǇȂŮ¦�ƨǴȈƦǫ�ƺȇ°Ƣƫ�ÀƢǯ�Ǧ Ȉǯ�ƢǼȇ¢°��ǂǯ̄ �ǪƦǇ�ƢŲ

من هذه املقالة، لقد حتدث الباحث عن صلة بني اهلوسا والثقافة العربية والعوامل اليت أدت إىل هذه الصلة 

يف هذه الورقة، ويف الـمحور األخري قد صال وجال الباحث عن القوية املتينة، وذلك يف الـمحور الثاين 

تطور شعر اهلوسا حلركة الثقافة العربية اإلسالمية واألمثلة على ذلك، مث حتدث عن اخلصائص الفنية هلذا 

  .الشعر املتأثر بثقافتني العربية واإلسالمية

المصادر والمراجع

القرآن الكرمي.

احلديث النبوي الشريف.

والمدخل إلى األدب العربي النيجيري في القرن العشرين . ٢٠١١بري تدن نفاوا، آدم ك

.)٢ط (الميالدي

وتنغ لندن: ، حتقيقإنفاق الميسور في بالد التكرور. م١٩٥١.ابن فودي، السلطان حممد بللو .

)ط.د(

إبادن: هسكت، مطبعة: حتقيق تزيين الورقات،. م١٩٦٣. ابن فودي، عبد اهللا الفاليت.

م عام االستقالل١٩٦٠إلى  ١٧٥٠من الثقافة العربية في نيجيريا. م١٩٨٢. أبوبكر،علي،

).١ط(، )م.د(

ليات افريقيا دراسة في أوضاع الجإالجماعات العربية في ). ت.د. (، عبد السالمبغدادي

  .ةمركز دراسات الوحدة العربي ،جنوب الصحراء-فريقياإواألقليات العربية في 

 الراحل المقيم  :بعنوان) حياته وجهاده العلمي:ندوة الوزير جنيد(ورقة قدم إىل  ،املباركالتكينة حممد

.الوزير جنيد

 ١ط() بالوالية املتحدة(، الحياة الدينية والثقافة في كانو .م١٩٧٣). األستاذ(جون فون(.

 ،العامتاريخ إفريقيا اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ إفريقيا العام اليونسكو�ƢȈǬȇǂǧ¤�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ƾǴĐ¦��

ƾǴĐ¦�ȄǴǟ�» ǂǌŭ¦��ǂǌǟ�² ®Ƣǈǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ń¤�ǂǌǟ�ňƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǺǷ):ت. د) (ط. د(نياين، .ت.ج.(

وزراة التعليم  :،اململكة العربية السعوديةأدب الهوسا اإلسالمي. م٢٠٠٠. مصطفى السيد ،حجازي

حث العلمي، من سلسلة آداب الشعوب العايل،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عمادة الب

).١ط.(٤اإلسالمية 
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١ط(دار الفكر،:، القاهرةاإلسالم والثقافة العربية في إفريقيا. م١٩٨٦. حسن، أمحد حممد   .(  

مكتبة النهضة، : القاهرة انتشار اإلسالم في القارة اإلفريقية،. م١٩٨٩. حسن، إبراهيم حسن

).١ط(

 ،جامعة : نيجرييا(، العربية وآدابها في نيجيريا آفاق التطور واالزدهاراللغة عيسى أليب أبوبكر

).ت.د) (إلورن

دار العلوم، :،مصرحركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا. م١٩٩٣. غالدنث،شيخو أمحد سعيد

).٢ط.(املكتبة اإلفريقية

اإلسالم في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفالني المجاهد . م١٩٧١.اإللوري، آدم عبداهللا

  ). ٢ط.(مكتبة وهبة:القاهرة. اإلسالمي األكبر بغرب إفريقيا والجد األعلى للشهيد أحمد

دار الفكر العريب، : القاهرةاإلسالم والثقافة العربية في إفريقية، . م١٩٨٦. حممد، حسن أمحد

).ط.د(

  :الرسائل العلمية: ثانيا

،حبث قدم إىل جامعة األبعاد الفنية في أشعار الوزير جنيد العربية. ١٩٨٥التكينة حممد املبارك ،

أمحد بيلو زاريا نيجرييا، لنيل شهادة املاجستري يف اآلداب والعلوم االجتماعية سنة، 

قدم ، حبث تأثير الثقافة العربية اإلسالمية في الشعر السواحلي.م١٩٩٥ .عمر، عبداهللا سيماسابا

إىل قسم اللغة العربية، جبامعة اإلسالميةالعاملية ماليزيا، للحصول على شهادة املاجستري يف اللغة العربية 

Ƣđ�śǬǗƢǼǳ¦�ŚǤǳ.

  )اإلنترنيت(مواقع شبكة المعلومات العالمية:ثالثا

.إنشاء مقالة الجديدة حول نيجيريابعنوان . ويكيبيديا، املوسوعة احلرة، يف اإلنرتنيت
1-http.//www. Hausa wikipedia.org
2-http.//www.ansab online.com
3-http.//www.alharakah.net
4-http.//www. Amana Online.com/sokoto
5-http//www.gumel.com
6-http//www.mawakanhausa.com

:األجنبيةالمراجع : رابعا
(1) Abdulkadir dan gambo, Daurayar.م2007 gadonfede waka (sabontsari), First edition

Nigeria: Kano.
(2) Abdullahi garba imam,1999م. Tarihin asalin hausawa, (Kano printing Press, first

edition,).
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(3) Alhaji aliyu namangi,1962.م Wakoki infiraji juzi1-4,Zaria:nnpc, first Published.

(4) Alhaji akilu aliyu,Fasaha akiliya,1976م.Nnpc,first published, Nigeria: Zaria.

(5) Ahmed Mahmud sa’adu zungur,1981م .wakokinsa’aduzungur, (Published by n.n.p.c)
Nigeria:Zaria

(6) Dandatti abdulkadir,the poetry, life and opimons of sa’aduzungur, n.n.p.c,Nigeria:Zaria.
(7) Hausawa.convesation,malam sa’aduzungur prophecies, mawakan
(8) John N. Paden.1973م.Political Culture in Kano, University London: of California Press.

(9) Sakkwato Ibrahim junaidu, .م1993 Rayuwar wazirin sakkwato alh dr. Junaidu
cbe.con.lld.nnms, (1stedition) printed by:gaskiya cooperation Ltd. Nigeria.

  :الـهوامش

1Ibrahim yaroyahya proftarihinrubucerabucecikinhausa(1980, first editon,zarinnpc) p 104.and
Tarihinasalinhausawa, abdullahigarba imam p.29,30

  .٤٠، ص أدب الهوسا اإلسالمي،مصطفى حجازي السید٢

، المجلد الرابع إفریقیا من تاریخ إفریقیا العاماللجنة العلمیة الدولیة لتحریر تاریخ إفریقیا العام الیونسكو، :انظر٣

، ص )ت. د) (ط. د(نیاني، .ت.ج:(القرن الثانیعشر إلى القرن السادس عشر، المشرف على المجلد

٢٧٤،٢٧٥،٢٧٦.

  .٢٧٦، صالسابقالمرجع:انظر ٤

  .٢٧٧، صالسابقالمرجع:انظر٥

الشأن في القوة التى تسمى وكانت تحكم دولة عظیمة وهي أمیرة إلحدى والیات الهوسا السبع في ذلك الزمان،٦

.كشنة

,Tarihinasalinhausawaو .٤١، ص السابقالمرجع:انظر ٧ abdullahigarba imam p. 30

  .١٨٧ص عبد اهللا سمیث،نقال عن السابق،المرجع:انظر ٨

  .٤٤، صإنفاق الیسور في تاریخ بالد التكرور،محمد بللو بن عثمان بن فودي اإلمام٩

ص ،)م١٩٨١ ،٢ط (، اإلسالم في نیجیریا والشیخ عثمان بن فودي الفالتيآدم عبد اهللا األلوري، :انظر١٠

١٨.  

  .١٨ص ،اإلسالم في نیجیریانقال عن تزوین الریقات١١

طبع ،كتوس:نیجیریا(،یسور في تاریخ بالد التكرورمإنفاق ال،محمد بللو بن عثمان بن فودي اإلمام:انظر ١٢

  .٩٦ص ،)ت.ط، د.، دطناغيج محمد اعلى نفقةالح

  .١٨ص  ،اإلسالم في نیجریا:انظر١٣

  .١٨ص   ،غالدنثي، حركة اللغة العربیة ١٤

  .٢ – ١: یوسف ١٥

  ٢ - ١: یوسف ١٦

  .٢٥٩ص  ،و أدب الهوسا اإلسالمي  .١٠٣ص ،حركة اللغة العربیة:انظر١٧
18Alhajialiyunaamangi,Wakokiinfirahjjuzi 1-4,zaria nnpc, first published 1962, p:1
19alhajiakilualiyu, Fasahaakiliya,nnpczaria,Nigeria,first published 1976, P:59

.نفس المرجع، والصفحة نفسها:انظر٢٠
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والمدخل إلى األدب العربي،كبیر آدم تدن نفاوا، ١٤٧ص،حركة اللغة العربیة وأدبها في نیجیریا:انظر٢١

.وما بعدها من الصفحات .٣٧ص ) ٢ط  ، ٢٠١١(النیجیري فیالقرن العشرین المیالدي

.ى ما بعدها من الصفحاتلإ ١٤٨.ص حركة الغة العربیة:انظر٢٢

  ٢٣وما بعدها. ٢٩٩ص  ،أدب الهوسا اإلسالمي
24ibrahimjunaidusakkwatoRayuwarwazirinsakkwatoalhajidrjunaidu, gaskiya corporation ltd zaria Nigeria,
1993.p 92, 93

وما  بعدها.٢٨٩أدب الهوسا اإلسالمي ص،  ٢٥
26Alhajialiyunamangi,Wakokiinfirahjjuzi 1-4, p: 1

أرد كتابة ماعند،هو المرحوم الفروفسور كبیر غالدنثي،والذي بذا مجهود جبار في هذا العمل العظیم ٢٧

م حیث حاول أن أن یقارن البحور العربیة بأشعار هوسا فوفق ١٩٦٧أطروحاته للدكتور فیبرطانیة وذلك في سنة 

ذلك ألن الهوسویین اقتبسوا كل ما  يأن ثالثة عشرة منها توزن بها األبیات الشعریة الهوسویة، وال عجب فعلى 

انظرو . شعار وغیرهامن العرباألبه من  ونیستخدم
abdulkadirdangambo, daurayargadon fede waka( sabontsari), first editon 2007,kano Nigeria p:20,21

  .٣٤، ٢٩، ٢٨ص، السابق،المرجع:انظر٢٨

  .٣١،ص ،قبالمرجع السا:انظر٢٩

  .٢٧ص  ،المرجع السابق ٣٠
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  إعداد

 
 

  : ملخص

ن نمن بدأ باخلري ليست(  الوارد عن النيب  ثيدحلل ةيليلحت ةسار د نع ةر ابع ثحبلاا هذ

دراسة يف  اعتمد الباحثقد و  ،راميهه واستخراج مضامينه وممصادر التعّرف على ة بغي )...به

اوال حم ؛أخرى وشروحباإلضافة إىل مسانيد وسنن  على الكتب الستة احلديثية احلديث

صل الباحث إىل و توقد  .صحة وضعفاعليه  هموذكر حكم ،أقوال العلماء فيه اجستخر ا

 بيد، واحد على  حديثمشتمل صحيح و احلديث الـمدروس أن  :أبرزهاالنتائج عدد من 

يفهمه املبتدعة  فهو يعين من بدأ بعمل السنة كما  الواحلديث خمتلفة،  أخرى له ألفاظ هأن

طالب وأخريا يوصي الباحث .  مل يفعله النيب الصحيحة املعروفة، ال من ابتدع عمال

ƨȈŻ®Ƣǯȋ¦�ǶēƢƥƢƬǯ�ƾǼǟ�ǲǬǼǳ¦�Ŀ�śǷƾǬƬŭ¦�Ƥ Ƭǯ�ń¤�̧ ȂƳǂǳƢƥ�ǶǴǠǳ¦.  اجلهات كما يوصي

إدخال كتب املتقدمني يف مناهجهم الدراسية لربط باملسؤولة عن التعليم يف الدول اإلسالمية 

  .بني الطالب والعلماء السابقنيالقوية العالقة 

.احلكم، االسناد، صحيح، حسن، ضعيف :مفتاحيةالكلمات ال

:مقدمة

ǽ¦ƾđ�ÃƾƬǿ¦�ǺǷÂ�ǾƦƸǏÂ�Ǿǳ¡�ȄǴǟÂ�ƅ¦�¾ȂǇ°�ȄǴǟ�¿Ȑǈǳ¦Â�̈Ȑǐǳ¦Â�ƅ�ƾǸū¦ اىل يوم الدين، اما

8:بعد 7Mw v u t s r q p o n m lL)١(

��À¡ǂǬǴǳ�ÀƢȈƦƫ�Ȇǿ�ƢĔ¢�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǠȇǂǌǳ¦�Ŀ�ƨǼǈǳ¦Mأمهية  8 7; : 9 8 7 6 5

> = <L
فإذا كان القران الكرمي هو أصل الشريعة اإلسالمية ومصدرها األول، فإن السنة  )٢(

    .القرآنالنبوية الكرمية هي املصدر الثاين من مصادر األحكام الشرعية، تستنبط منها األحكام بعد 

فعلم دراسة األسانيد علم يبحث عن أحوال الرجال الثقات والضعاف، ومن :أهمية دراسة األسانيد

خالله يعرف احلكم على األحاديث ألنه الطريق املوصل للمنت، واإلسناد من الدين ألنه باحلديث تثبت 

ْسَناُد ِمَن الدِّ (:األحكام الدينية قال عبد اهللا بن املبارك ْسَناُد َلَقاَل َمْن َشاَء َماشاءاْإلِ ) ٣(.)يِن، َوَلْوَال اْإلِ
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  :أسباب اختيار الموضوع

:يرجع أسباب إختيار الباحث هلذا املوضوع لعدة أمور، ومن أبرزها

  . احلديث اذهل العلمية مهيةاأل)١(

والدعاة على حٍد إلثراء املكتبة اإلسالمية بكتاب مفيد ليستفيد منه كل من الباحثني وطالب العلم )٢(

  .سواء

  .خلدمة السنة النبوية من خالل االسهامات العلمية يف السنة)٣(

  :مشكلة البحث

  .التالعب حبقيقة معىن احلديث عند املبتدعة

  : البحث أسئلة

   .األصلية للحديثصادر امل ما هي)١(

  .ما هي الفاظ احلديث)٢(

  .نطق باحلديث  - عليه السالم  - لو سر لا تما هي أسباب اليت جعل)٣(

: أهداف البحث

. من املصادره األصلية دراسة التخليلةمن بدأ باخلري ليسنت به وتتمّثل يف دراسة حديث الواردة يف 

   :وذلك من خالل

   .ه األصليةصادر املعلى  التعّرف)١(

  .ألفاظ احلديثعلى  الوقوف)٢(

  . حقيقة معىن احلديث لألمةإبراز )٣(

  .يةاحلديثالعلمي إحياء الرتاث )٤(

  :أهمية البحث

  . كون احلديث من أحاديث الذي حيتج به أهل األهواء والشبهات لتثبت به بدعتهم

  :مصطلحات البحث

ما : "ويف اصطالح علماء اإلسالم.ضد القدمي، ويستعمل يف اللغة أيضا حقيقة يف اخلرب:أحاديث)١(

)٤(".أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي

)٥(. درس دراس ودروسا فهو دارس واملفعول مدروس هي دارس واجلمع درس ودوارس :دراسة)٢(
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  :  ةسابقالالدراسات 

خالل املصادره من   من بدأ باخلري ليسنت بهدراسة حديث الواردة يف  - حسب علمه - مل جيد الباحث

  .دراسة ختليلة ،األصلية

  :منهج البحث

  :ويتبع الباحث يف دراسته احلديثية

  .املنهج التحليلي)١(

.يراد نص املؤّلف كامالً واحلكم عليه  عند احلاجة)٢(

إذا كان احلديث يف البخاري ومسلم أو إحدمها  أكتفي بالعزو إليهما، إذا كان احلديث يف غريمها )٣(

  .أورده مع إسناده

  .ذكر معاين الكلمات الغريبة واملصطلحات العلمية عند احلاجة)٤(

  .قعها بذكر اسم السورة ورقم اآلية مع كتابتها بالرسم العثماينعزو اآليات القرآنية إىل موا)٥(

عزو األحاديث النبوية إىل مصادرها األصلية، مع ذكر كالم أهل العلم يف بيان درجته ما مل يكن يف )٦(

  .الصحيحني أو أحدمها

.اإللتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط)٧(

:حدود البحث

وحصرها يف اجلوانب احلديثية  ،من بدأ باخلري ليسنت به حديث الواردة يفدراسة  يقتصر الباحث، على)١(

.واحلكم عليها صحة أو ضعًفا

ذلك فبالرجوع إىل   يتوّفرفإن مل  احلديثية؛ ستةالكتب العلى  األحاديث يف خترجسيعتمد الباحث )٢(

  .كتب التخريج األخرى

وتخريجه من بدأ بالخير ليستن بهمتن أحاديث 

.املصنف، اإلمام عبد اهللا بن فودي رمحه اهللا: قال

من بعده من  �Ƣđ�ǲǸǟ�ǺǷ�ǂƳ¢Â�ƢǿǂƳ¢�ǾǴǧ�ÀƢǯمن سن يف اإلسالم سنة حسنة،((:قال عليه السالم

�ǺǷ�Ƣđ�ǲǸǟ�ǺǷ�°±ÂÂ�Ƣǿ°±Â�ǾȈǴǟ�ÀƢǯÂ��ƨƠȈǇ�ƨǼǇ�¿ȐǇȍ¦�Ŀ�ǺǇ�ǺǷÂ��ƢƠȈǋ�Ƕǿ°ȂƳ¢�ǺǷ�ǎ ǬǼȇ�À¢�Śǣ

.)١())ئابعده  من غري أن ينقص من أوزارهم شي

، باب احلث على الصدقة ولو كتاب الزكاةكتاب  )٢/٧٠٤( أخرجه مسلم يف صحيحه،: التخريج

°ƢǼǳ¦�ǺǷ�§ ƢƴƷ�ƢĔ¢Â�ƨƦȈǗ�ƨǸǴǯ�Â¢��̈ǂŤ�Ǫǌƥُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل   (( :قال جرير رضي اهللا عنه )٦٩(، رقم��



�����˧ ɽ̟ʊ�ʕ ʝɽʗʀ�ʚ˓ Г͔˒ ))((

~ 134 ~

ِو اْلَعَباِء، ُمتَـَقلِِّدي اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َصْدِر النـََّهاِر، قَاَل  َفَجاَءُه قـَْوٌم ُحَفاٌة ُعرَاٌة ُجمَْتاِيب النَِّماِر أَ 

�ÌƳÈÂ�ÈǂċǠÈǸÈƬÈºǧ�ÈǂÈǔÉǷ�ÌǺ
ÊǷ�ÌǶÉȀČǴÉǯ�ÌǲÈƥ��ÈǂÈǔÉǷ�ÌǺ

ÊǷ�ÌǶÉȀÉºƬċǷƢÈǟ��
Ê» ȂÉȈČǈǳ¦�ÌǶ

ÊÊđ�ÃÈ¢È°�ƢÈǸ
Êǳ�ÈǶ
ċǴÈǇÈÂ�

ÊǾÌȈÈǴÈǟ�Éƅ¦�ȄċǴÈǏ�
Êƅ¦�Ê¾ȂÉǇÈ°�ÉǾ

يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم ((:ِمَن اْلَفاَقِة، َفَدَخَل ُمثَّ َخرََج، َفَأَمَر ِبَالًال فََأذََّن َوأَقَاَم، َفَصلَّى ُمثَّ َخَطَب فـََقالَ 

اليت يف  واآلية) ١( :النساءسورة  ))ِإنَّ اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا((اىل  ))ِحَدةٍ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َوا

َمْت ِلَغٍد َواتـَُّقوا اهللاَ (( :احلشر َق َرُجٌل ِمْن ِديَنارِِه،  )١٨(: احلشر سورة ))اتـَُّقوا اَهللا َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس َما َقدَّ َتَصدَّ

َفَجاَء َرُجٌل ِمَن :قَالَ ،َوَلْو ِبِشقِّ َمتْرَةٍ -َحىتَّ قَاَل -ْن َصاِع بـُرِِّه، ِمْن َصاِع َمتْرِِه ِمْن ِدْرمهَِِه، ِمْن ثـَْوبِِه، مِ 

َها، َبْل َقْد َعَجَزْت، قَالَ  ُمثَّ تـََتاَبَع النَّاُس، َحىتَّ رَأَْيُت َكْوَمْنيِ ِمْن َطَعامٍ :اْألَْنَصاِر ِبُصرٍَّة َكاَدْت َكفُُّه تـَْعِجُز َعنـْ

ُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َوثَِياٍب، َحىتَّ رَأَْيُت َوْجَه َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَتَـَهلَُّل، َكأَنَُّه ُمْذَهَبٌة، فـََقاَل رَ 

ْسَالِم ُسنًَّة َحَسَنًة، فـََلُه َأْجرَُها، َوَأْجُر َمْن َعِملَ ((:َعَلْيِه َوَسلَّمَ  �Èǎَمْن َسنَّ ِيف اْإلِ ÉǬÌºǼÈºȇ�ÌÀÈ¢�ÊÌŚÈǣ�ÌǺ
ÊǷ��ÉǽÈƾÌǠÈºƥ�ƢÈ

Êđ

ƢÈ
Êđ�Èǲ

ÊǸÈǟ�ÌǺÈǷ�É°Ì±ÊÂÈÂ�ƢÈǿÉ°Ì±ÊÂ�
ÊǾÌȈÈǴÈǟ�ÈÀƢÈǯ��ÅƨÈƠďȈÈǇ�ÅƨċǼÉǇ�

Ê¿ ÈȐÌǇÊÌȍ¦�ÊĿ�ċǺÈǇ�ÌǺÈǷÈÂ��Æ  ÌȆÈǋ�ÌǶ
ÊǿÊ°ȂÉƳÉ¢�ÌǺ

ÊǷ ِِمْن بـَْعِدِه، ِمْن َغْري

ومن حديث جرير بن عبد اهللا، عن ) ٥٠٩/٣١( ،و وأمحد يف مسنده)) َأْن يـَنـُْقَص ِمْن أَْوزَارِِهْم َشْيءٌ 

أحاديث جرير  )٥٥/٢(، أبو داود يف الطيالسي يف مسنده )١٩١٧٤(، رقم ،النيب صلى اهللا عليه وسلم

باب التحريض على  كتاب الزكاة،)٥/٧٥( والنسائي يف سننه،) ٧٠٥(، بن عبد اهللا البجلي، رقم

، رقم، باب التحريض على الصدقة وإن قلت )٢٩٣/٤(سننه، والبيهقي يف)٢٥٥٤(، رقم الصدقة،

)٧٧٤١(.

  ألفاظ أخرى للحديث -)ب(

)).َمْن َدَعا ِإَىل ُهًدى َكاَن َلُه ِمَن اْألَْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن تَِبَعُه َال يـَنـُْقُص َذِلَك ِمْن أُُجورِِهْم َشْيًئا،((-١

حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو باب من سن سنة ) ٦٠/٢٠( أخرجه مسلم يف صحيحه،

وبن  )٤٦٠٩(كتاب السنة، باب لزوم السنة، رقم ) ٢٠١/٤(وأبو داود يف سننه،  )١٦(، رقم، ضاللة

وأمحد يف مسنده ) ٢٠٧(، رقم إفتتاح الكتاب يف اإلميان، باب من سن سنة، )١/٧٥( ماجه يف سننه،

والدارمي يف سننه،  )٢٢٣٥١(، رقم ،حديث أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري) ٣٧/٣٧(

مسند أيب محزة  )٨٥/١٥(والربار يف مسنده، ) ٥٣٠(، رقم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة )٤٤٤/١(

  ).٨٣٣٨(، رقم، أنس بن مالك

)).َمْن َدلَّ َعَلى َخْريٍ فـََلُه ِمْثُل َأْجِر فَاِعِلهِ (( -٢

إعانة الغازي يف سبيل اهللا مبركوب باب فضل كتاب اإلمارة، ) ١٥٠٦/٣(رجه مسلم يف صحيحه، أخ

، باب يف الدال على اخلري )٣٣٣/٤(وأبو داود يف سننه، ) ١٣٣(، رقم، وغريه، وخالفته يف أهله خبري

  )٥١٢٩(رقم، 
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وأمحد يف ) ٢٦٧١(، رقم، باب ما جاء الدال على اخلري كفاعله )٣٣٨/٤(والرتمذي يف سننه، 

  ).١٧٠٨٤(، رقم، بدري األنصاريبقية حديث أيب مسعود ال) ٣١٣/٢٨(مسنده، 

َها فـََلُه َأْجرُهُ (( -٣ ))َمْن َسنَّ ُسنََّة َخْريٍ فَاتُِّبَع َعَليـْ

  .)٢٦٧٥(، أبواب العلم، باب ما جاء فيمن دعا إىل هدى، رقم )٤/٣٤٠(والرتمذي يف سننه، 

  :قيلعال

.أن يبتدئ اإلنسان فعل طاعة فيقتدي به غريه ويتابعه على ذلك: وعلى ذلك فالسنة احلسنة هي

  .ويتابعه على ذلكأن يبتدئ اإلنسان فعل معصية فيقتدي به غريه : وأما السنة السيئة فهي

ومن السنة احلسنة أن تكون هناك سنة مهجورة تركها الناس، مث فعلها شخص فأحياها، فهذا يقال 

.عنه سنها، مبعىن أحياها، وإن كان مل يشرعها من عنده

:نوعانوهي : وسنة حسنة

ƢǔǷ°�¿ƢȈǫ�ǲưǷ�Ƣǿ®ƾŸ�ǺǷ�Ƣǿ®ƾŸ�Ľ�Ƣđ�ǲǸǠǳ¦�½ŗȇ�Ľ�ƨǟÂǂǌǷ�ƨǼǈǳ¦�ÀȂǰƫ�À¢�ÀƜǧ��¿ƢǷƜƥ�À: األول

النيب صلى اهللا عليه وسلم شرع ألمته يف أول األمر الصالة بإمام يف قيام رمضان مث ختلف خشية أن تفرض 

ويف  -رضي اهللا عنه  -على األمة مث ترك األمر يف آخر حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف عهد أيب بكر 

رضي اهللا  - الناس على إمام واحد ففعل فهو  أول خالفة عمر، مث رأى عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أن جيمع

.قد سن يف اإلسالم سنة حسنة، ألنه أحيا سنة كانت قد تركت - عنه

أن يكون اإلنسان أول ما يبادر إليها مثل حال الرجل الذي بادر بالصدقة : من السنن احلسنة :الثاين

  .حىت تتابع الناس ووافقوه على ما فعل

، وقد فسر  هذ احلديث احلافظ الثقة الثبت اإلمام أبو داود جاء به الشرعا مبسنة حسنة إال تكون ال  

  . بقوله باب لزوم بالسة - رضي اهللا عنه  - صاحب سنن أيب داود السجستاين 

أوجد وأحدث، فإنه يؤدي إىل التباس السنة بالبدعة،  :تعين  بأن كلمة ـ سن ـ: من قال وأما قول 

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس ": لإن النيب عليه الصالة والسالم قاوإيهام تضارب األحاديث النبوية، ف

."منه فهو رد 

:، هو الذي قال"Ƣđ�ǲǸǟ�ǺǷ�ǂƳ¢Â�ƢǿǂƳ¢�ǾǴǧ�ƨǼǈƷ�ƨǼǇ�¿ȐǇȍ¦�Ŀ�ǺǇ�ǺǷ: "إن الذي قال

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة "

منزًال " من سن يف اإلسالم سنة حسنة: "، وعلى هذا يكون قوله"بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار وكل

على سبب هذا احلديث، وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حث على الصدقة للقوم الذين جاؤوا من 
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فقال النيب مضر يف حاجة وفاقة، فجاء رجل بصرة من فضة فوضعها بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

".ƨǷƢȈǬǳ¦�¿Ȃȇ�ń¤�Ƣđ�ǲǸǟ�ǺǷ�ǂƳ¢Â�ƢǿǂƳ¢�ǾǴǧ�ƨǼǈƷ�ƨǼǇ�¿ȐǇȍ¦�Ŀ�ǺǇ�ǺǷ: "صلى اهللا عليه وسلم

�ǞȇǂǌƬǳ¦�ǺǇ�ǆ ȈǳÂ��Ƣđ�ǲǸǠǳ¦�ǺǇ�ƨǼǈǳ¦�Ǻǈƥ�®¦ǂŭ¦�À¢�śƦƫ�ǾȈǴǟ�ŘǠŭ¦�¾ǄǼƫÂ�Ʈ ȇƾū¦�Ƥ ƦǇ�ƢǼǧǂǟ�¦̄¤Â

Ǉ�ǺǇ�ǺǷ�Ʈ ȇƾū¦�ŘǠǷ�À¢Â��ǾǳȂǇ°Â�ƅ�ȏ¤�ÀȂǰȇ�ȏ�ǞȇǂǌƬǳ¦�Àȋ�Ǿƥ�² ƢǼǳ¦�ÃƾƬǫ¦Â�Ƣđ�ǲǸǠǳ¦�¢ƾƬƥ¦�Ä¢�ƨǼ

   .فيها

  :تايصو تلاو  جئاتنلا

  :وقد توصلى الباحث اىل النتائج اآلتية

  .واحد على  حديثمن بدأ باخلري ليسنت بهاشتمل )١(

له ألفاظ خمتلفة  )٢(

  .صحيح )٣(

  .من سن يعين من بدأ بعمل بالسنة)٤(

  :ويوصي الباحث مبا يلي

 ًأوال:ƨȈŻ®Ƣǯȋ¦�ǶēƢƥƢƬǯ�ƾǼǟ�ǲǬǼǳ¦�Ŀ�śǷƾǬƬŭ¦�Ƥ Ƭǯ�ń¤�̧ȂƳǂǳƢƥ�ǶǴǠǳ¦�§ ȐǗ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ȆǏȂƫ.

إدخال كتب املتقدمني يف بتوصي الدراسة اجلهات املسؤولة عن التعليم يف الدول اإلسالمية : ثانيا

  .بني الطالب والعلماء السابقنيالقوية مناهجهم الدراسية لربط العالقة 

  فهرس المصادر والمراجع

 ،دم،(دار (، ١طسنن بن ماجه، )دت(ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين وماجة اسم أبيه يزيد

.)إحياء الكتب العربية

الطيالسيمسند أبي داود ) ١٤١٩(، البصرى الطيالسي اجلارود بن داود بن أبو داود، سليمان،

.)دار هجر: مصر(، ١ط

 ،١، طمسند اإلمام أحمد بن حنبل) ١٤٢١(أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،

).الرسالة دم، مؤسسة(

 ،١، طمسند البزار البحر الزخار) ١٩٨٨(البزار أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق العتكي ،

  ).واحلكممكتبة العلوم : املدينة املنورة(
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السنن  البيهقي) ١٤٢٤ (أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساين، : البيهقي ،

).العلمية، الكتب دار:بريوت(، ٢ط

 ،سنن ) ١٩٩٨(الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي أبو عيسى

 .)دار الغرب اإلسالمي: بريوت( ، ١، طالترمذي

الدارم��ƾǸǐǳ¦�ƾƦǟ�Ǻƥ�¿¦ǂđ�Ǻƥ�ǲǔǨǳ¦�Ǻƥ�Ǻŧǂǳ¦�ƾƦǟ�Ǻƥ�ƅ¦�ƾƦǟ�ƾǸŰ�Ȃƥ¢��Ȇ)سنن ) ١٤١٢

  ).دار املغين للنشر والتوزيع : اململكة العربية السعودية(، ١، طالدارمي

 ،دار إحياء الرتاث : بريوت(دط،صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري

) العريب

٢، طسنن النسائي) ١٩٨٦( ، د الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساينأبو عب، النسائي ،

).مكتب املطبوعات اإلسالمية: حلب(

  :الـهوامش

  )٢١(األیة :سورة البقرة - )١(

  )٤٤(األیة :سورة النحل - )٢(

  ) ٨٦/١(،١، مشیخة القزویني،طعلي بن عمر القزویني، أبو حفص، سراج الدینعمر بن  - )٣(

  )٢٦/١(، ٣،طمنهج النقد في علوم الحدیث) ٤(

.المعاني لكل رسم معنى) ٥(
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Abstract
This research work has discussed on Tafsir development since during the lifetime
of the Prophet, his companions used to ask Him questions relating to the
interpretation of the Qur'an and the different aspects of the injunctions contained
in it. The prophet used to explain to them the revelation. Muslim scholars believe
that the result of such inquiries was that the companions came to know all about
the causes of revelation. After the death the Prophet, the companions taught
others the Qur'an and its interpretation. Scholars recognise that the Khulafa
Rashidoon, the rightly guided, were Mufassirin of the Qur'an. Many of the
companions of the Prophet taught the Qur'an and its exegesis to the next
generation of Muslims, Tabi'un. This kind of development continue down to
African Countries Though the mood of tafsir writing in modern times is the same
to make the text understandable and relevant, there have been other areas in
which attempts are made to interpret the Qur'anic text in the light of "modern and
scientific reason more especially on some issues related to the Madhhab. The
methodology used in research work is both historical and empirical.

التمهيد

كتبت يف هذا البحث مفهوم تفسري القرآن الكرمي يف عهد القدمي كونه صادر من السلف الصاحل 

الذين جرى اإلسالم على أكتافهم، ووجدنا منعمني يف غرفنا، فهم ال شك تابعوا أمر الرسول صلى اهللا 

سبيل األقوم، حيث عرفت القرآن كعمدة كعمدة لغة عليه وسلم، بال غموضة يف نقلهم حىت تبني لنا 

واصطالحا، مع بيان بعض جوانبه، وبعده خضت يف بيان مفهوم التفسري أيضا يف عهد القدمي ليكون لنا 

�ǺǷÂ�śǠƥƢƬǳ¦�ƾȀǟÂ��ǶȀȈǴǟ�ƅ¦�À¦ȂǓ°�ƨƥƢƸǐǳ¦�ƾȀǟ�ń¤�̈ȂƦǼǳ¦�ƾȀǟ�ǺǷ�¦ ƾƥ�ƢǼȀƳÂ¢�Ƣđ�ǂǜǼǻ�Ŗǳ¦��Ƣƫ¡ǂǷ

الدين، مث نظرت إىل التفسري يف عهد املعاصرة، نزلت إىل شذرات يف تفسري بعدهم بإحسان إىل يوم 

القرآن والتقاليد احلديثة يف مشال أفريقيا، حيث سطرت دول اليت إشتملت مشال أقريقيا، مث عرجت إىل 

تارخيها ليظهر نا أردناه، زينت طريقة دراسة التفسري يف هذه املناطق مث إكتملت ببيان حول التقاليد 

حلديثة يف تفسري القرآن، قارنت بني العهدين، العهد القدمي والعهد احلدبث يف تفسري القرآن واستخرجت ا

.أسأل اهللا أن يساعد به اجلميع. املخرج
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:المقِدمة

.احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا مزيدا

علي أن أكتب حبثا موجزا حول هذا املوضوع المذكور أعاله مع قلة علمي لقد مَن اهللا :أما بعد

وإدراكي، راجيا من اهللا الثواب، وناو إظهار ما عندي من معلومة قليلة حول هذا املوضوع لعله يكون 

:إنه ويل ذلك والقادر عليه، قسمت البحث كما يلي. مفتاح يل إىل معرفة أكثر منه

  .راجعوامل ،الوصايا اخلاتـمة،،التلخيص ،ثالثة مباحث ،التمهيد ،الـمقدمة حيتوى البحث على

مفهوم تفسري القرآن الكرمي يف عهد القدمي :الـمبحث األول.

شذرات يف تفسري القرآن الكرمي والتقاليد احلديثة يف مشال أفريقيا :الـمبحث الثاين

املقارنة بني العهدين القدمي واحلديث :الـمبحث الثالث

التلخيص

مةـاخلات

الوصايا

املراجع

.واهللا تعاىل أسأل أن يساعدنا به يف كل أمورنا إنه ويل ذلك والقادر عليه

:مفهوم تفسير القرآن الكريم في عهد القديم :الـمبحث األول

قبل أن خنوض يف بيان التفسري القرآن الكرمي دعنا أن نعرف القرآن الكرمي كمنهج أساسي وكعمدة هلذا 

  .البحث املتواضع

:القرآن الكرمي لغًة اختلف العلماء يف املعىن اللغوّي للقرآن الكرمي على أقوال

، وهو بذلك اسٌم )أي قران(منهم من قال إنَّ القرآن اسم َعَلٍم غري ُمشتقٍّ من جذٍر لغوي وغري مهموٍز 

كما يف أمساء الكتب األخرى   - المعليه الّصالة والسّ -اختصَّ اهللا تعاىل به الكتاب الذي نزل على الّنيب 

من العلماء من ذهب إىل القول إنَّ القرآن اسٌم .الّتوراة واإلجنيل، وهذا القول ُمنتقٌل عن الشافعّي وغريه

�¦ǀǿÂ��©ƢđƢǌƬ
É
ŭ¦�Ä¢��©ƢǼȇǂǬǳ¦�ÅƢǔǠƥ�ǾǔǠƥ�ǾƥƢǌÉȇÂ��ÅƢǔǠƥ�ƢȀǔǠƥ�¼ďƾÈǐÉȇ�©Ƣȇȉ¦�ċÀȋ��ǺƟ¦ǂǬǳ¦�ǺǷ�ĎǪƬǌǷ

.قول الفرَّاء

.، وهو مشتقٌّ من قـَرَأ ومصدٌر له، وهذا ما ذهب إليه اللحياّين وغريه)أي قرآن(إنَّه لفٌظ مهموز قيل 

قرأت املاء : ذهب الَزجَّاج وغريه إىل القول بأنَّ القرآن وصٌف مشتقٌّ من الَقْرِء أي اجلمع، ومثال ذلك

عضها إىل بعٍض، أو ألنَّه مجع مثرات يف احلوض؛ أي مجعته فيه، ومسُِّي القرآن بذلك ألنَّه مجع الّسور ب

.وفوائد الكتب الَسماويَّة اليت نزلت قبله كما قال الرّاغب
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عَجز، :القرآن الكرمي اصطالحاً 
ُ
يُعرَّف القرآن الكرمي يف االصطالح الشرعّي بأنَّه كالم اهللا تعاىل امل

وَحى به إىل الّنيب حممد 
ُ
لك-عليه الّصالة والّسالم-امل

َ
، املنقول بالّتواتر، -عليه الّسالم- جربيل  بواسطة امل

بدوء بسورة الفاحتة واملختوم بسورة الّناس
َ
صحف، املتعبَّد بتالوته، امل

ُ
كتوب بني دفـََّيت امل

َ
:امل

عليه الّصالة -املقصود بأنَّه ُمعَجز أي أنَّ اهللا تعاىل أنزل القرآن الكرمي ليكون ُمعجزًة ُمؤيِّدًة للنيب 

ومتثَّل اإلعجاز مبا حواه القرآن الكرمي من فصاحٍة وبالغٍة، وإخباٍر عن الغيب وقصٍص لألمم ، -والّسالم

، يكمن اإلعجاز يف حتّدي القوم الكافرين بأن يأتوا مبثله  السَّابقة، وما تضمَّنه من إعجاٍز علميٍّ وتشريعيٍّ

ُقل :قائماً، ومن ذلك قول اهللا تعاىلأو بعشر سوٍر منه أو حّىت آيٍة واحدٍة من مثل آياته، وما زال التحديّ 

َذا اْلُقْرآِن َال يَْأتُوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن  نُس َواجلِْنُّ َعَلٰى َأن يَْأتُوا ِمبِْثِل هَٰ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهريًالَِّئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ
.....

وَحى به أي أنَّ القرآن الكرمي بكلِّ ألفاظه ومع
ُ
راد بامل

ُ
عليه -انيه ُمنّزٌل من اهللا تعاىل على النّيب حممد امل

لك جربيل -الّصالة والّسالم
َ
َوِإنَُّه لََتنزِيُل َربِّ :، ويف ذلك يقول اهللا تعاىل-عليه الّسالم-بواسطة امل

......َعَلٰى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِينَ *نـََزَل بِِه الرُّوُح اْألَِمُني *اْلَعاَلِمَني 

��ńƢǠƫ�ƅ¦�ǺǷ�ǺǷƚ
É
ŭ¦�Ƣđ�§ ċǂǬƬȇ�ÅƨƥǂǫÂ�Å̈®ƢƦǟ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�̈ÂȐƫ�Ŀ�ċÀ¢�Ä¢��ǾƫÂȐƬƥ�ÇƾċƦǠƬŠ�®ȂǐǬŭ¦

�ǺǷÂ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǺǷ�Ç©Ƣȇ¡�̈ ¦ǂǬƥ�ȏ¤�Čƶǐƫ�ȏ�̈Ȑċǐǳ¦�ċÀ¢�Ǯ ǳǀǯÂ��ǶȈǜǠǳ¦�§ ¦Ȃċưǳ¦Â�ǂƳȌƥ¦�Ƣđ�ȄǜŹÂ

....ِلَمْن ملَْ يـَْقَرْأ بَِفاِحتَِة اْلِكَتابِ َالةَ َال صَ :-عليه الّصالة والّسالم-ذلك قول الّنيب 

راد من أنَّه منقوٌل بالتَّواتر؛ أي أنَّه نُِقل من مجٍع إىل مجٍع حبيث يستحيل اتِّفاقهم على الكذب يف 
ُ
أمَّا امل

ونقلوه إىل ، -عليه الّصالة والّسالم-ُمشافهًة من الّنيب  - رضوان اهللا عليهم- نقله؛ فقد تلقَّاه الّصحابة 

...جيل الّتابعني من بعدهم مثَّ إىل من بعدهم، حبيث ُجيزم بصدق النَّقل ودقَّته

:مفهوم التفسير في عهد القديم ما يلي

مفهوم التفسري يف العهد القدمي يعين التفسري للقرآن الكرمي من عهد النبوة إىل عهد الصحابة مث من 

بعدهم من التابعني يف قرون املفَضلة، ال شَك أن األمر واضح إتباع النيب صلى اهللا عليه وسَلم يف األمور  

يف، لذا مىت ما أردنا العبادة إلتفاتنا ال بَد كِلها، هو احملتاج مث اإلقتداء بالصحابة والتابعني أمر النبوي الشر 

.مث الصحابة رضوان اهللا عليهم مث التابعني وتابعيهم أن يتماشى مع النيب 

كلنا يعرف أن التفسري عبادة قبل أن نفسر أية من من آيات القرآن الكرمي ال بَد بأن نلتفت إىل كيفية 

.عهدهم تفسريهم، فمن أجل ذلك فما هو مفهوم التفسري يف
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: التفسير في عهد النبي

واعتبارها مسوَّ رغم اشتهار العرب يف عصر نزول القرآن بالفصاحة والبالغة، وامتالكها لناصية البيان،

الفصاحة ونظم الشعر ؛ حىت قامت أسواق شعرية تعرض فيها قصائد الفحول املشتملة على التحديات 

بصياغتها ؛ للتدليل على امتالكهم لبحر اللغة العربية وأسرارها، واإلبداع الشعرية، وألوان اخلطابة والتفنن 

وإن كنتم يف ريب ممّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة ﴿  :يف أساليبها ؛ حىت حتداهم اهللا تعاىل يف كتابه فقال

قل لئن   :، مث بني هلم عجزهم فقال﴾.....من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهللا إن كنتم صادقني

؛ إال ...اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً 

�Ŀ�ǞŦ�ƾǫ�ƅ¦�§ ƢƬǯ�Àȋ�Ǯ ǳ̄��ǾǼǟ�ǶǿǄƴǟ�ȏ¤�ǾǻƢȈƥ�ǺǷ�¦Ȃǯ°ƾȇ�ŃÂ�ǽǂǿ¦ȂǛ�ȏ¤�À¡ǂǬǳ¦�ǺǷ�¦ȂǸǴǠȇ�Ń�ǶĔ¢

وكثرية،وإشارات علمية،وسنن كونية،مغيبات تارخيية وعقدية مما حاجتهم إىل اللفظة الوجيزة معاين دقيقة 

الشرح والبيان، واالستفسار عن كثري من معاين القرآن بسؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألن اهللا جعل 

وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل ﴿   :رسوله صلى اهللا عليه وسلم مبينًا كتابه، فقال تعاىل

.فكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم املبـّني األول للقرآن، واملرجع األساس لفهم القرآن .﴾....إليهم

  :مث إن البيان احلاصل منه صلى اهللا عليه وسلم واقع على صور متعددة

-�ńƢǠƫ�ƅ¦�ǾǴŦ¢�Ƣºŭ��Ƣǿ°¦ƾǬǷÂ�̈ƢǯǄǳ¦Â�̈ȐǐǴǳ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ǾǻƢȈƥ�ǲưǷ�ǲǸĐ�ÅƢǻƢȈƥ�ÀȂǰȇ�ƾǬǧ يف

.﴾...وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة﴿   :قوله

وقد يكون توضيحاً ملا أشكل، كتفسريه صلى اهللا عليه وسلم يف اخليط األبيض واخليط األسود يف قوله -

، بقوله صلى اهللا ....وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر   :تعاىل

).الليل وبياض النهار  ال،بل هو سواد: ( عليه وسلم

الذين آمنوا ومل ﴿: وقد يكون ختصيصًا للعام، كتخصيصه صلى اهللا عليه وسلم للظلم يف قوله تعاىل-

ǶǴǜƥ�ǶĔƢŻ¤�¦ȂǈƦǴȇ﴾ليس كما تقولون، أومل تسمعوا إىل :..، بأنه الشرك بقوله صلى اهللا عليه وسلم

.﴾...م عظيميا بين ال تشرك باهللا إن الشرك لظل﴿: قول لقمان البنه

 ﴾...والسارق والسارقـة فاقطعوا أيديهما﴿  :وقد يكون تقييدًا ملطلق،كتقييد اليد يف قولـه تعاىل-

  .باليمني

  : مث وقع اختالف بني العلماء يف القدر الذي بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم من القرآن

معاين القرآن كما بني هلم ألفاظه وهو فمنهم من ذهب إىل أنه صلى اهللا عليه وسلم بني ألصحابه كّل    ـ

  .رأي ابن تيمية
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ومنهم من ذهب إىل أنه صلى اهللا عليه وسلم مل يبني ألصحابه من معاين القرآن إال القليل وهو رأي 

ومنهم من ذهب إىل أنه صلى اهللا عليه وسلم بني الكثري من معاين القرآن ألصحابه، ومل يبني  اخلوييب،

القرآن ما استأثر اهللا بعلمه،ومنه ما يعلمه العلماء،ومنه ما يعلمه العرب من  كل املعاين ؛ألن من

œǿǀǳ¦�Ä¢°�¦ǀǿÂ�ǾƬǳƢȀƳ�Ŀ�ƾƷ¢�°ǀǠȇ�ȏ�ƢǷ�ǾǼǷÂ�ǶēƢǤǳ. واملختار عندي هذا األخري ملا مّر ؛ وألنه من

؛ ألن  البدهـي أن ال يفسر الرسول صلى اهللا عليه وسلم هلم ما يرجع فهمه إىل معرفتهم، وهم العرب

القرآن نزل بلغتهم، ومل يفسر هلم ما تتبادر األذهان إىل معرفته، مث إن الصحابة رضي اهللا عنهم وقع بينهم 

االختالف يف تأويل آيات من كتاب اهللا تعاىل، فلو كان عندهم نص مرفوع عن النيب صلى اهللا عليه 

.وسلم ما وقع هذا االختالف، أو الرتفع بعد الوقوف عـلى النص

ما التفسير في عهد الصحابةأ

  :متاز التفسري يف هذه املرحلة باملميزات اآلتيةـي

 ًمل يـَُفسَّر القرآن مجيعه، وإمنا ُفسِّر بعض منه، وهو ما غمض فهمه وهذا الغموض كان يزداد  :أوال

لتزايد هذا كلما بـَُعد الناس عن عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة، فكان التفسري يتزايد تبعاً 

.الغموض، إىل أن مت تفسري آيات القرآن مجيعها

 ًِقلَّة االختالف بينهم يف فهم معانيه، وسنعرض هلذا املوضوع بتوسع فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل:ثانيا.

كانوا كثريًا ما يكتفون باملعىن اإلمجايل، وال يُلزمون أنفسهم بتفهم معانيه تفصيًال، فيكفى أن :ثالثاً 

.أنه تعداد لِنعَم اهللا تعاىل على عباده.. ﴾َوفَاِكَهًة َوأَبّاً ﴿: موا من مثل قوله تعاىليفه

 ًَر ُمَتَجاِنٍف ﴿: االقتصار على توضيح املعىن اللُّغوي الذي فهموه بأخصر لفظ، مثل قوهلم:رابعا َغيـْ

  .زولأي غري متعرض ملعصية، فإن زادوا على ذلك فمما عرفوه من أسباب الن.. ﴾ِإلمثٍْ 

 ًندرة االستنباط العلمي لألحكام الفقهية من اآليات القرآنية وعوم وجود االنتصار للمذاهب : خامسا

الدينية مبا جاء يف كتاب اهللا، نظراً الحتادهم يف العقيدة، وألن االختالف املذهيب مل يقم إال بعد عصر 

  .الصحابة رضي اهللا عنهم

 ًنعم . ذا العصر، ألن التدوين مل يكن إال يف القرآن الثاينمل يُدَّون شيء من التفسري يف ه:سادسا

�Ƣđ�Ǆǻ�Ŗǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǽȂƳÂ�ǺǷ�ǺȇǂƻƘƬŭ¦�ǒ Ǡƥ�ƢȀǼǜǧ�ǶȀǨƷƢǐǷ�Ŀ�ŚǈǨƬǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƨƥƢƸǐǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƪ ƦƯ¢

  .من عند اهللا تعاىل

 ًاختذ التفسري يف هذه املرحلة شكل احلديث، بل كان جزءًا منه وفرعًا من فروعه، ومل يتخذ :سابعا

سري له شكًال منظماً، بل كانت هذه التفسريات تُروى منثورة آليات متفرقة، كما كان الشأن يف التف
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رواية احلديث، فحديث صالة جبانب حديث جهاد، جبانب حديث مرياث، جبانب حديث يف تفسري 

.وهكذا... آية

ه الفريوزآبادي وليس املعرتض أن يعرتض علينا بتفسري ابن عباس، فإنه ال تصح نسبته إليه، بل مجع

ونسبة إليه، معتمدًا يف ذلك على رواية واهية، هي رواية حممد بن مروان السدي، عن الكليب، عن أيب 

.صاحل، عن ابن عباس وهذه هي سلسلة الكذب كما قيل

:أما التفسير في عهد التابعين

كان التلقي يف التفسري هوالعنصر االويل، واالداة املفضلة لفهم كتاب الّله تعاىل، ذلك العهد، اذ كان 

�¦Âǀƻ¦�ǶĔ¦�Śǣ�¾Ƣū¦�ƨǠȈƦǘƥ�ǶȀƴȀǼǷ�¦ȂƴȀƬǻƢǧ��©¦ǀǳƢƥ�ǶȀƬȈƥǂƫ�¦ȂǻƢǯÂ�ƨƥƢƸǐǳ¦�ǂƯ¦�Ŀ�ÀÂŚǈȇ�ÀȂǠƥƢƬǳ¦

ودخول االقوام يف دين الّله افواجا، بالتوسع والتفتح اىل آفاق واسعة االرجاء، حسب توسع رقعة االسالم 

�ń¦�ǞǴǘƬǳ¦Â��ǞǇÂ¦�¼Ƣǧ¡�ń¦�ƶƬǨƬǳ¦Â�ǂǐƦƬǳ¦�®¦®±Ƣǧ�ƢǼȀƦǻ�ƢǸǯ��ǶēƢǧƢǬƯÂ�Ƕđ¦®¡Â�ǶȀǷȂǴǟ�ǶȀǠǷÂءرجاأ 

وال شك، انه كلما ازداد علم الرجل و تنوعت ثقافاته و ترامت معارفه، فانه يزداد تبصره ويتوسع . ابعد

وبعد فيمكننا تنويع املصادر اليت كان التابعون . ن منطها، وايا كان نسجهاتفكريه وتفهمه لالمور، مهما كا

ƨȈǳƢƬǳ¦�°ȂǷȏ¦�ń¦�ǾȈǷ¦ǂǷÂ�ǽƾǏƢǬǷ�śȈƦƫÂ�ńƢǠƫ�ǾËǴǳ¦�¿Ȑǯ�ňƢǠǷ�ǶȀǨǳ�ƢĔÂƾǸƬǠȇ:

أي متكلم، خري شهود على كشف مراجعة الكتاب نفسه، حيث القرائن والدالئل يف كالم: اوال

وهكذا القرآن ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض، كما قال . مراده والوقوف على مرامه

                                                                     . االمام امري املؤمنني

ما تلقوه من أقوال الصحابة وأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بشان مالحظة :  ثانيا

حيث األسئلة حول لفيف من معاين القرآن كانت كثرية على عهده صلى اهللا . تبيني معاين الكتاب

عليه وآله وسلم، وكان عليه البيان، كما كان عليه السالم و من تلك االسئلة واجوبتها كانت وفرة 

وقد تقدم حديث مسروق بن .ÀƢǈƷƢƥ�ǶǿȂǠƦƫ¦�Ǻȇǀǳ¦�ń¦�ƢĔÂ®ƚȇ�ƨƥƢƸǐǳ¦�Äƾȇ¦�ȄǴǟ�̈ǂƻƾوفرية م

.االجدع، ووصفه لعلوم االصحاب املتلقاة من النيب الكرمي

مراعاة اسباب النزول واملناسبات املستدعية لنزول آية او آيات او سورة وحنوها، حيث كانت يف : ثالثا

وحيث كانت االيات النازلة  .وها الينا فيما نقلوه من االثار واالخبارمتناوهلم القريب، وهم الذين نقل

�Śƻ�ƶƦǐƫ�Ƣǿ°Âƾƥ�ƢĔƢǧ��©ƢƦǇƢǼŭ¦Â�ª ®¦Ȃū¦�Ǯ Ǵƫ�ƢȀǼǔƬŢ�©ƢȈǏȂǐƻÂ�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ń¦�̈ǂǛƢǻ��ƢĔƢǌƥ

�ƾȀǠǳ¦�Ǯ ǳ̄�§ ƢƸǏ¦�ÀƢǯÂ�©¦ǀǳƢƥ�©Ƣȇȏ¦�ǶǰǴƫ�· ƢǨǳ¦�Ŀ�®°¦Ȃǳ¦�¿Ƣđȏ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ǟǧ°�ȄǴǟ�ǲƟȏ®

�ǀƻȏ¦Â��ƢȇƢǔǬǳ¦�®ȂȀǋ�ǞǷ�̈ƢǫȐŭ¦�ǶĔƢǰǷƢƥ�Â¦��ǶȀǈǨǻƢƥ�ƾǿƢǌŭ¦�Ǯام) عهد التابعني( Ǵƫ�¦ÂǂǔƷ�Ƣ
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�ǶŮÂƢǼƬǷ�Ŀ�ÀƢǯÂ��©Ƣȇȏ¦�ǺǷ�Śưǯ�ǾƳÂ�Ǻǟ�¿Ƣđȏ¦�Ǟǧǂǳ�°®Ƣǐŭ¦�Őأكوهذا من  .منهم مشافهة

   . القريب

رابعا :ǫȂǴǳ��ƢȀǧ°ƢǠǷ�̈ǂƟ¦®Â�ƢĔ¦Ȃȇ®�ȆǿÂ�§ǂǠǳ¦�°ƢǠǋ¦�ƢǸȈǇ�ȏÂ��ƢȀǸȈǸǏ�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�ƨǠƳ¦ǂǷ وف على

مزايا اللغة واساليب كالم العرب والقرآن نزل على منطها وعلى نفس نسجها يف التعبري والبيان وان  

وكان ابن عباس يوصي اصحابه بل حيضهم على مراجعة . قوىأكان يف اسلوب ارقى وعلى نسج 

حىت لقد اشعار العرب للتعرف على غريب القرآن ولقد عدزعيم هذه الناحية من التفسري باخلصوص، 

الشعر ديوان العرب، فاذا : القرآن كان يقول انه هو الذي ابدع الطريقة اللغوية لتفسري: قيل بشانه

ǾǼǷ�Ǯ ǳ̄�ƢǼǈǸƬǳƢǧ��ƢĔ¦Ȃȇ®�ń¦�ƢǼǠƳ°��§ǂǠǳ¦�ƨǤǴƥ�ƅ¦�ǾǳǄǻ¦�Äǀǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǺǷ�» ǂƷ�ƢǼȈǴǟ�ȆǨƻ  وايضا

..ديوان العرب اذا سالتموين عن غريب القرآن فالتمسوه يف الشعر، فان الشعر: قوله

احناء العلوم واملعارف اليت تعرف اليها املسلمون، بفضل التوسع يف رقعة االسالم وازدحام : خامسا

وفوداالداب والثقافات املستوردة عليهم، حيملها امم ذووا حضارات عريقة، كانوا يدخلون يف دين الّله 

  .فواجاأ

وقد اسلفنا ان التوسع يف االطالع على العلوم واملعارف، مهما كان منطها، فانه يزيد يف قوة الفهم 

وامكان ملس حقائق االمور، ويرتفع مستوى قدرة االستنباط بدرجات، ال يبلغها من اعوزه النيل منها 

        .                                                  بنسبة اعوازه

ذا استفاد التابعون ـ ومن بعدهم ـ بالعلوم واملعارف املستجدة، واملستزادة مع تقادم االيام وهك

ƾǫÂ�ńƢǠƫ�ǾËǴǳ¦�¿Ȑǯ�ňƢǠǷ�ǶȀǧ�Ŀ�Ƣđ�¦Â®ƢǨƬǇ¦﴾أَنزََلُه الَِّذي يـَْعَلُم السِّرَّ ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض﴿.

اد والنظر يف كتاب الّله تعاىل، وقد روت اعتمادهم على ما فتح الّله عليهم من طريق االجته: سادسا

لنا كتب التفسري كثريا من اقوال هؤالء التابعني يف التفسري، قالوها بطريق الراي والنظر واالجتهاد، مما 

مل يصل اىل علمهم شي فيها عن رسول الّله صلى اهللا عليه وآله وسلم او عن احد الصحابة فكانوا 

ر يف دالئل وقرائن كانت تساعدهم على فهم االية، مما مرت االشارة يعملون النظر فيها، بامعان النظ

مر الذي ساعد على فتح باب ألا .اىل بعضها، وغري ذلك من ادوات الفهم ووسائل البحث والتنقيب

االجتهاد بشان التفسري، ويف سائر شؤون الشريعة، واستمرت الطريقة املرضية عرب التاريخ وقد نوهنا 

                                      . عنها

استنادهم اىل نصوص من كتب العهدين، مما جاء امجاله يف القرآن، وتعرضت لتفاصيلها كتب : سابعا

السالفني، مما مل حيتمل فيه التحريف كجوانب من تاريخ انبياء بين اسرائيل وسرية ملوكهم وما شابه 

ففي التوراة ما يف . وط ويوسفوذلك ككثري من قصص ابراهيم اخلليل ول  .من قصصهم واخبارهم
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القرآن من تفاصيل اخبارهم، سوى ان القرآن جاء بالصحيح املعقول منها، خمتزال، بينما يف التوراة 

صور حمرفة ومرفوضة لدى العقل السليم سوى بعض لقطات وخطفات جاءت سليمة، ميكن 

دون االستناد املطلق من غري حتر  ٤ونه بالذاتاالستفادة منها احيانا االمر الذي كان نبهاء الصحابة والتابعني يعن

ِئَك ُهْم أُْوُلوا فـََبشِّْر ِعَباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوأُْولَ ﴿  او حتقيق

.اْألَْلَباِب﴾

ما االخذ من اهل الكتاب، واالنصياع هلم يف كل ما يسطرون، فهذا كان مما يتحاشاه الصحابة أ

فالذي ذكر . والتابعون، نعم سوى شراذم من غوغاء العوام، او اهل الدغل من الساسة احلاكمة على البالد

ما اخذوه من اهل الكتاب مما جاىف  الذهيب، من اعتماد التابعني، يف فهم معاين كتاب الّله تعاىل، على 

..كتبهم

 :التفسير في عهد المعاصرة

أعرتف مقدمًا أن دراسات مهمة عن املدارس احلديثة يف التفسري قدمت، ولكنها غالبًا ما تتوقف عند 

يف ظالل " إىل الشهيد سيد قطب وتفسريه " املنار " احلقبة املمتدة ما بني مدرسة حممد عبده وتفسريه 

، وتبقى احلقبة ما بعد سيد قطب حىت اليوم مهملة، هذا بالرغم من أن هذه الفرتة شهدت "القرآن 

تطورات شديدة األمهية يف تفسري القرآن الكرمي ومناهجه، وهي مرحلة جديدة بكل معىن الكلمة ـ كما 

" رحلة املذكورة من قبل بـ وامل" املعاصرة " سيتضح لنا فيما بعد ـ وهو ما يسمح لنا بوسم املرحلة اجلديدة بـ 

وهكذا فما سوف نقدمه هنا هو ما يتصل باحلقبة املعاصرة اليت تبدأ منذ . على سبيل االصطالح" احلديثة 

.منتصف ستينيات القرن املاضي، وما تزال حىت اليوم

  :توصلنا الدراسة االستقرائية هلذه االجتاهات إىل التصنيف اآليت

  .مناهج إسالمية أصيلة-

  .ج غربيةمناه-

  .مناهج خمتلطة-

هي ظهور مناهج وافدة ألول مرّة يف تاريخ ) املعاصرة ( ونشري هنا إىل أن السمة اليت متّيز هذه املرحلة 

ووجود . اإلسالم لتفسري كتابه األشرف القرآن الكرمي، وهي بقدر ما تبدو ظاهرة غريبة، تبدو أيضًا خطرية

  .ض علينا التصنيف املذكورهذا النوع اجلديد من املناهج هو الذي فر 

  :املناهج اإلسالمية األصيلة: أوالً 

يصعب على أي دارس أن جيد منهجًا جديدًا وبارزاًغريالتفسرياملوضوعي يف هذه الفرتة، الذي استحوذ 

على اهتمام ال مثيل له من قبل، حبيث إن التفسري املعهود الذي يبدأ من سورة الفاحتة ويسري خطيًا إىل 
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خامتة القرآن الكرمي، قّل االهتمام به، وأصبح الباحثون يف علم التفسري مهتمني بشكل كامل  سورة الناس

.تقريباً بالتفسري املوضوعي

إن يف التفسري املوضوعي ذاته ما يربر هذا االهتمام الكبري به، ذلك أن الفلسفات الغربية، وخصوصاً 

د وضح أن التفسري املوضوعي ميتلك قدرة املاركسية، ما أخذت شوكتها حىت منتصف اخلمسينيات، وق

بالغة يف احملاججة والدفاع عن اإلسالم والعقيدة اإلسالمية، وبالرغم من أن التفسري املوضوعي بدأ مبكراً 

يف تاريخ اإلسالم عندما كتب اجلاحظ عن النار يف القرآن الكرمي، مث كتب ابن تيمية رمحه اهللا رسالة عن 

ن الكرمي، وعندما نضج علم الوجوه واألشباه، أو األشباه والنظائر يف القرآن الكرمي يف القرآ" السنة " لفظة 

بالرغم من كل تلك ... الذي يدرس مفردات القرآن الكرمي يف كل وجوه استعماهلا يف إطار القرآن نفسه

د من بني كل اجلهود، إّال أن املنهج ما كان واضحًا إىل درجة ميكن فيها التنظري العلمي له، وهلذا ال جن

الذين كتبوا يف التفسري من قّعد هلذا املنهج، وحىت يف بداية القرن املاضي عندما كتب الشيخ حممد عبده 

تفسري جزء عّم، مث تفسري املنار استخدم تقنيات التفسري املوضوعي، من دون أن ينظِّر بشكل علمي هلذا 

  .املنهج

العلمية هلذا املنهج باكتشاف الشيخ حممود حممد  لبداية البلورة -باطمئنان  -ونستطيع أن نؤرخ 

واليت كانت موضوع " الوحدة املوضوعية يف القرآن "  - " التفسري الواضح " بعد كتابته  -حجازي 

١٩٦٧�ǺǷ�̧أطروحته للدكتوراه يف األزهر سنة  ȂǼǳ¦�¦ǀđ�®¦®Ǆȇ�¿ƢǸƬǿȏ¦�¢ƾƥ�ƾǫÂ�º�śū¦�Ǯ ǳ̄�ǀǼǷÂ��¿

.ـ أصبح العمل متجهًا إىل بلورة هذا املنهج بشكل نظريالتفسري بسبب ما ذكرناه آنفًا 

منذ ذلك احلني أيضًا أخذت الدراسات تتكاثر تباعاً، وقدمت أطروحات جامعية عالية يف هذا املوضوع 

.يف العراق واملغرب ومصر، واألردن، وما تزال إىل اليوم تتقدم يف صياغة منهج التفسري املوضوعي وتطّوره

  :للقرآن وهو مفهوم بدا أن له معنيني مها" الوحدة املوضوعية " سري املوضوعي على مفهوم يقوم مبدأ التف

اليت يتناوهلا النص القرآين، فما يقدمه مثًال عن املال يف أول ": املوضوعات " و" األفكار " وحدة    -

صدر الذي صدر عنه القرآن الكرمي، له عالقة مع ما يذكره عن املال يف آخره، ويتكامل معه، ذلك ألن امل

ولو كان من عند غري اهللا ﴿  النص القرآين يفرتض منطقيته وانسجامه مع بعضه، وهو معىن اآلية الكرمية

أو وحدة املوضوع الذي يطرحه القرآن يف السورة، اليت تشكل برمتها موضوعاً . ﴾لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً 

.واحداً 

يث يصبح كالكلمة الواحدة يف موضوعاته ومفرداته وحدة القرآن الكرمي، بناًء وموضوعاً، حب

ويستبدل أحيانًا بالوحدة املوضوعية هنا الوحدة العضوية حسب مصطلح الدكتور حممد عبد اهللا   .وألفاظه

الوحدة " وبناًء على حتديد مفهوم .دراز، أو الوحدة البنائية حسب اصطالح الدكتور طه جابر العلواين
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الثة تعريفات للتفسري املوضوعي، جتعلنا نقول بوجود ثالثة اجتاهات يف التفسري وجد هناك ث" املوضوعية 

  :املوضوعي أو فلنقل ثالثة أنواع هي

   :املفردة القرآنية   -

وهو دراسة لداللة املصطلحات واملفردات القرآنية داخل القرآن الكرمي ويف حدوده فحسب وبالرغم من 

للقرآن الكرمي " البنائية " أو " الوحدة العضوية " آن يعتمد مبدأ أن هذا النوع من التفسري لكلمات القر 

فإن بعض الباحثني ال يعتربه من التفسري املوضوعي، ذلك أنه ال يعطي صورة كاملة عن موضوع ما أو 

.سورة ما، ولكن تفسري مفردات القرآن وحتديد داللة مصطلحاته هو يف الواقع حتديد للمفاهيم

إىل أن هذا النوع من التفسري جيد جذوره يف علم األشباه والنظائر أو الوجوه والنظائر  وجيدر التنبيه هنا

�ƨǴǰǌŭ¦�À¢�¦ȂǨǌƬǯ¦�ǶĔ¢�Ǯ ǳ̄��ǂƻƘƬǷ�ƪ ǫÂ�Ŀ�Ǿƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦�¢ƾƥ�ƾǫÂ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�¿ȂǴǟ�Ŀ�» ÂǂǠŭ¦

إمكانية أن يكون األساسية يف أي تفسري تكمن يف التعامل مع القرآن جمّرد تعامل لغوي دون االنتباه إىل 

.يف تلك املفردات ما هو اصطالح قد يغري جذرياً التفاسري املعهودة

  :السورة   -

قصر بعضهم التفسري املوضوعي على دراسة السورة القرآنية باعتبارها تتضمن موضوعاً واحداً تدور كل 

بتحديد املوضوع يف بداية مقاطع السورة يف احملصلة حوله، ولذلك عادة ما يقوم الباحثون واملفّسرون 

طريقة الشهيد سيد قطب يف ظالله، وجيري حتديد مدلول باقي  - إىل حد بعيد  -التفسري، وهو أمر يشبه 

.السورة بناء على هذا التحديد املسبق، الذي يقام عادة باالستقراء

اليت " القرآنية  عمارة السورة" هي دراسة الدكتور حممود البستاين  -حىت اآلن  - وتعترب أهم دراسة 

� ƢǼƥ�ǾȈǴǟ�¿ȂǬȇ�Äǀǳ¦�ȆǟȂǓȂŭ¦�² ƢǇȋ¦�®ƾŢ�śǻ¦Ȃǫ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦƫ�ƢĔ¢�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ƨȈŷ¢Â��Å¦ǂƻƚǷ�ƪ ǠƦǗ

  .السورة القرآنية من خالل القرآن الكرمي كله

  :املوضوعات   -

،"التفسري املوضوعي " هذا النوع هو األكثر شهرة، واألكثر تبادرًا إىل الذهن عند إطالق تعبري 

الذي جيب أن يُدرس، واملشكلة األساسية أن هذا النوع من " املوضوع " ويتوقف هذا التفسري على حتديد 

التفسري ال ميكن أن يشكل تفسرياً كامًال للقرآن، شأنه شأن دراسة املفردة القرآنية اليت ذكرناها آنفاً، ذلك 

عة احلال اجتهاد، واالجتهاد ُخيتلف فيه أن املوضوعات اليت تناوهلا القرآن يصعب حصرها، فتحديدها بطبي

.هذا خالفاً للتفسري املوضوعي الذي يعتمد السور. من حيث كونه ظين الداللة -ضرورًة -

هذه األنواع الثالثة للتفسري املوضوعي يبدو أنه ال يزال هناك اختالٌف حوهلا، وما يزال كل نوع منها 

العثور على تفسري واحد جيمع األنواع الثالثة جمتمعًة، وهو ما يُعتمد مستقًال عن اآلخر، حبيث يعسر علينا 
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نراه اآلن ضروريًا ملناهج التفسري، وبالتايل فثمة حاجة اآلن إلنشاء منهج ميزج األنواع الثالثة ويؤسس 

  .للعالقة بينها وطريقة عملها واألدوات العلمية الالزمة لكل منها

اعتماده على الدراسة الداخلية للقرآن، أي االعتماد على يبقى أن أهم ما يف التفسري املوضوعي هو 

مبدأ تفسري القرآن بالقرآن، واالكتفاء به، وهو ما يوقعه يف إشكالية غاية يف اخلطورة، وهو حتوله إىل تفسري 

وإذا كنا ال . مع وقف التنفيذ، ذلك أن هناك مصدراً آخر هو السنة النبوية الشريفة غري مأخوذة باحلسبان

دجمها مباشرة بالدراسة املوضوعية للقرآن اليت أثبتت جدواها وأمهيتها باعتمادها على القراءة الداخلية نرى 

للقرآن، فإننا ننبه هنا إىل ضرورة اعتمادها كخطوة ثانية يف التفسري املوضوعي، حبيث يتم املؤاءمة بني نتائج 

  .وتابعة له يف وقت واحد التفسري املوضوعي ونصوص السنة الشريفة بوصفها مبينة للقرآن

كعبارة حمّددة الداللة على النحو السابق، وبني املفهوم العام " التفسري املوضوعي " وإذا فرقنا بني مصطلح 

إن مفهوم التفسري املوضوعي يدلنا على األصول التارخيية هلذا املنهج الذي : للتفسري املوضوعي فإننا نقول

إن مصطلح التفسري املوضوعي يشري إىل : م وضوحه، فيما نقولكان يف أذهان بعض املفسرين رغم عد

احملاوالت النظرية اليت جتعل هلذا املنهج قواعد علمية وأدوات وطرق حبث، حيث جند أنفسنا بكل تأكيد 

.أمام التاريخ املعاصر للعلوم اإلسالمية ال احلديث أو القدمي على النحو الذي بّينته يف املقدمة

الوحيد الذي ميكننا وصمه باألصالة اإلسالمية يف الفرتة املعاصرة هو فقط التفسري يبقى أن املنهج 

"أو األديب، وإما غربية مثل مناهج " التفسري البياين " املوضوعي، أّما املناهج األخرى فهي إما خمتلطة مثل 

  .القراءات املعاصرة

في شمال أفريقياشذرات في تفسير القرآن والتقاليد الحديثة : الـمبحث الثاني

للنظر إىل هذا البيان، ال بَد وأن نرش الضوء على هذه الناحية أعين مشال أفريقيا، كثريا ما يطرأ على 

بال كل سامع على مسعة ناحية أفريقيا يظن بأنه ال يسكنها مسلم قط، واألمر ليس كذلك مشال أفريقية 

أرخيها إمنا شذرات ليعلم السامع ان فيها من عبارة أن دول معرفة ال حنتاج إىل اإللتفات السامع يف ت

اإلسالم ما ال يظنه الغافل عن خرب مشال أفريقيا، بعض دوهلا يسكن فيها أكثرية السكان املسلمة والبعض 

األخر اإلسالم يعُد باألقلية، لكن ال خيلو بلد إال ومعه مسلمون ةالذين يقومون بأمور إسالمية كما 

إلسالم الذي يهتم به املسلمون يف هذه الناحية وخاصة يف رمضان، إًذا فما هو  ينبغي، اتفسري من األمور ا

كيفيته هل طابق ما قام به العهود السالفة من الصحابة والتابعني أم ال، فاألمر هني دعنا خنوض يف البيان 

  .لعلنا نصل إىل الغاية
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ية، وتتألف املنطقة من سبع مصطلح يطلق على منطقة جغرافية سياس: مشال أفريقيا جتمع دول اآلتية

تُعترب هذه .دول أو أقاليم وهي اجلزائر، ومصر، وليبيا، واملغرب، والسودان، وتونس، والصحراء الغربية

�ÄȂƬŢ�ƢËĔƘƥ�ǄȈǸƬƫÂ��®ƢǐƬǫȏ¦Â��ƨȈǸǼƬǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨȈǬȇǂǧȍ¦�̈°ƢǬǳ¦�Ŀ�̈°ȂǘƬŭ¦�¾Âƾǳ¦�±ǂƥ¢�ÃƾƷ¤�ǪǗƢǼŭ¦

هنا يف هذا املقال سنتعرف على تاريخ . مية اليت تعود إىل الزمن القدميعلى الكثري من املواقع األثرية القد

ƨǬǘǼŭ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�©ǂǷ�Ŗǳ¦�©ƢǘƄ¦�±ǂƥ¢Â�ƢȈǬȇǂǧ¤�¾Ƣſ . تاريخ مشال إفريقيا يشري مصطلح مشال إفريقا إىل

مت  مليون سنة قبل امليالد، حيث ١.٨األصل اإلفريقي، إذ ظهر التاريخ البشري يف هذه املنطقة يف عام 

                      . العثور على لوحات داخل كهوف يف منطقة طاسيلي ناجر اجلزائرية

 ١.٨يشري مصطلح مشال إفريقا إىل األصل اإلفريقي، إذ ظهر التاريخ البشري يف هذه املنطقة يف عام 

. يةمليون سنة قبل امليالد، حيث مت العثور على لوحات داخل كهوف يف منطقة طاسيلي ناجر اجلزائر 

نشأت احلضارة يف دوليت مصر والسودان خالل العصر الربونزي، وبرزت العديد من املناطق خالل العصور 

وكان . القدمية يف األجزاء الغربية من مشال إفريقيا؛ حيث استعمر الفينيقيون الكثري من مناطق مشال إفريقيا

الناس الذين يقطنون املنطقة خالل من أبرز هذه املناطق هي قرطاج، وأجزاء كبرية من املغرب، وكان 

�ȂƥȂƦǸȈǳ�ǂĔ�§ȂǼƳ�ǺǷ�ÀÂǀƼƬȇ�¦ȂǻƢǯÂ��ƨǟ¦°Ǆǳ¦�Ŀ�ÀȂǴǸǠȇÂ��ȂƬǻƢƦǳ¦�ƨǤǴƥ�ÀȂƯƾƸƬȇ�ǆ ǷƢŬ¦Â�Ǟƥ¦ǂǳ¦�śǻǂǬǳ¦

م قاد املستكشف الربتغايل بارتولوميو دياس أول رحلة له للتعرف على دول  ١٤٨٧خالل عام . مقراً هلم

العريب اإلسالمي إىل املنطقة؛ حيث أصبحت الدول تتبع احلكم  م جاء الفتح ٦٧٠املنطقة، ويف عام 

��² Ƙǧ�ǪǗƢǼǷ�Ŀ�Ƕđ�ƨǏƢŬ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨǸǜǻȋ¦�ǲȈǰǌƬǳ�ÀȂȈǴǏȋ¦�ǂƥŐǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ǂȀǛÂ��ȆǷȐǇȍ¦

وسجلماسة، وخالل القرن احلادي عشر َقِدمت احلركة اإلصالحية من قبل أعضاء أطلقوا على نفسهم 

  .اسم املرابطني

التفسري يف هذه املناطق، ميتز بإمتيازكل فريق حوملذهبهم وبعضهم حول حزبه، حيث البعض ال ينتم أما 

إىل أي فرق وال حيضر أي جملس حلضور تفسري القرآن، بعضهم يقيم التفسري حىت بعض الرمضان، 

Ŀ�ª ƾŹ�ÀƢǯ�ƢǸǯ�Ǻǰǳ��ƨȈǸǴǠǳ¦�ǆ ǳƢĐ¦Â�ƾƳƢǈŭ¦�Ŀ�ƨǼȈǠǷ�©ƢǫÂ¢�Ŀ�² °ƾǳ¦�Ǿƥ�ǶȈǬȇ�ǒ ǠƦǳ¦Â أي مكان 

من أماماكن الدنيا وجود الفرق الدينية، هكذا األمر يف أفريقيا، فيقوم كل فرقة مبا يناسبها من كيفية إلقاء 

درسها وغالبا ال حيضر أحيانا من ينتمي بفرقة إىل فرقة اليت تعاديه، فيتقلد كل فرقة بطريقة إلقاء درس 

   :فمثال. رئيسه غالبا إال القليل من ضمن هؤالء

  :طريقتهم في دراسة التفسير

مشلت دراسة كل تفسري التقدَمي بنبذة عن املدرسة التابع هلا إن اقتضى األمر، وذلك يف اخلوارج والشيعة 

والصوفية، مث التعريف مبؤلفه واإلحالة على ترمجته، مث التعريف بالكتاب وبيان هل هو مطبوع أم خمطوط، 
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ك التفسري إن وجد، وذكر شيء من مقدمته إن أمكن، مث بيان مث إعطاء نبذة عن الباعث على تأليف ذل

اهتمامه بأمساء السور وعد اآلي : املنهج العام للمؤلف يف ذلك التفسري، مث املنهج التفصيلي له ويتضمن

وأماكن الوقوف وبيان املناسبات بني السور وبني اآليات، مث حماولة دراسة موقفه من النقاط التالية حسب 

   :االستطاعة

موقفه من العقيدة.  

موقفه من تفسري القرآن بالقرآن.  

 ويتضمن ذلك موقفه من فضائل السور واآليات ومن أسباب النزول (موقفه من تفسري القرآن بالسنة

  ).ومن الروايات الضعيفة واملوضوعة

موقفه من تفسري القرآن بأقوال السلف.  

موقفه من تفسري القرآن بروايات السرية والتاريخ.  

وقفه من اإلسرائيلياتم.  

 ويتضمن الشعر واملسائل النحوية والبيان واملعاين وإعجاز القرآن(موقفه من اللغة.(  

 ويتضمن القراءة املعتمدة يف تفسريه إن أمكن، مث ذكره للقراءات املتواترة وغريها (موقفه من القراءات

  ).وتوجيهها

موقفه من الفقه وأصوله.  

 والتوجيه االجتماعيموقفه من املواعظ واآلداب.  

وتتخلف بعض تلك النقاط ويظهر غريها يف دراسة بعض التفاسري املنحرفة، كتفاسري اخلوارج والشيعة 

.والصوفية

:التقاليد الحديثة في تفسير القرآن

كان اجلري مع الزمن يف التفسري استدعى تنوعه مع تنوع متطلبات العصر، ومتقلباته، مبا نستطيع أن 

:يف ألوان التفسرييف العصر احلديث يف األلوان األربعة التالية، وهي أمهها جنمل القول

.وهو أول األلوان اليت ظهرت اىل الوجود، متأثراً مبكتشفات العصر احلديث: اللون العلمي: أوالً -

هو ثاين األلوان، املتأثر باألدب املعاصر، واملظاهر االجتماعية : اللون األديب االجتماعي: ثانياً -

  .حلاضرةا

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨưȇƾū¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨȈƥǄū¦�©ƢƦǠǌƬǳ¦�ǂƯ¢�ȄǴǟ�ÀȂǴǳ¦�ǂȀǛ�ƾǫÂ: اللون السياسي: ثالثاً -

  .اإلسالمي
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فقد رافقت األلوان املتقدمة هذا اللون من التفسري العقلي، الذي كان فيه بعض : اللون العقلي: رابعاً -

اليت أورثتها    العلم أو العقيدة اإلحلادية،احملاوالت لتأويل آيات، كانت بظاهرها متنافية مع مظاهر 

.النهضة الصناعية العلمية، منذ القرن التاسع عشر للميالد

�ƨƴȈƬǻ��ƢǸđ�Ʈ ȇƾū¦�ǂǐǠǳ¦�ǂǿ®±¦�ƾǬǧ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ĺ®ȋ¦Â�ȆǸǴǠǳ¦�śǻȂǴǳ¦�Ǻǟ�¿Ȑǰǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ǯ Ȉǳ¤Â

ي والعقلي، فهما حصيلة السياس: أما اللونان اآلخران. الوعي الديين الذي ساد أكثر أبناء هذا العصر

أفكار سياسية متطرفة وأخرى إحلادية كافرة، سيطرت على نفوس ضعيفة، أو تشكالت حزبية منحرفة، ومل 

�ƨǼƬǨǳ¦� ƢǤƬƥ¦�ƢǿȂǠƦƫ¦�Ľ�ǺǷÂ��©ƢđƢǌƬŭ¦�ǺǷ�ƪ ǻƢǯ��ƢǿȂǘǬƬǳ¦�©Ƣȇ¡�Ǟǔƥ�ÃȂǇ��ƨǴǷƢǋ�ŚǇƢǨƫ�ǶŮ�Ǻǰƫ

.ÀƘǋ�ƢŮ�ÀƢǯ�ȏÂ�ƢǿƾǸƬǠǻ�ǶǴǧ��Ƣđ�ƾƬǠȇ�ȏفهي تفاسري مقطوعة الدابر منبوذة . وابتغاء تأويلها

المقارنة بين العهدين القديم والحديث في تفسير القرآن في شرق أفريقيا: الـمبحث الثالث

املقارنة للعهدين واضح جدا ال حيتاج إىل توضيح كثري، إذ أن التفسري من البداية أمر مبين على العبادة 

لناس وأوضاعهم خسب إختالف اآلراء لعله يتيدل أو يتغري بتغري الزمان، ال يتغري وال يتبدل إال أن أحوال ا

كان يأتيه الوحي فيفسر اآلية للصحابة رضوان اهللا إليهم يف  نرجع أوال إىل العهد القدمي أعين عهد النيب 

أي شيء أشكل عليهم، والصحابة رضوان اهللا عليهم يطلب من غمض عليه شيء يف أمور الدين 

ة أو تفسريها إىل من هو أفهم منه، كما حصل ذلك بكثري من الصحابة رضوان اهللا عليهم، أوتوضيح آي

وأما التابعون فنقلوا ذلك عند صغار الصحابة، مث تابع التابعني كل يفسر بفهم سلفه إذا وافق التفسري 

وشرق  الصواب أي مل يعدل عن تفسري السلف، لكن يف هذا الزمن املعاصر وخاصة يف أفريقيا عموما

أفريقيا خصوصا أغلب الناس يعوج تفسريه إىل حيث إستقرار رأيه أو ما ينصر حسبه أو حسب رأيه إال 

.قليال منهم، وخاصة الغالة من الرأي الباطل

 المخرج

عهد القدمي يف فن التفسري املخرج من هذا هو الرجوع إىل األصل، كل ينزل من رأيه ويرجع إىل رأي 

منقول ممن  املخرج الصحيح والصواب كعبادة والعبادة يف األصالة ال يقوم على الرأي إال أن يكونوالعبادة ألنه هو 

�œǼǳ¦�Ǯ ǳ̄�¾¡�ń¤�ǶȀǬƦǇ�ǺŲ�¦Âǀƻ¢�ǶĔȋ��ƢǼǬƦǇ. وصلى اهللا وسَلم وبارك على نبينا حممد.

  :التلخيص

فمعلوم أن التقاليد احلديثة لتفسري القرآن يف مشال أفريقيا، موضوع الذي تطَرق علم كثري من العلوم يف 

�ŚǣÂ�̈ǂǋƢƦǷ�ǾƳȂƥ�ƢǷ¤��Ǧ ȈǼū¦�Ǻȇƾǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ƣđ�ƢǻǂǷ¢�Ŗǳ¦�©¦®ƢƦǟ�ǺǷ�̈®ƢƦǟ�ŚǈǨƬǳ¦�À¢�̄¤��ǺǨǳ¦�¦ǀǿ

نتحَدث عنه، ملست أطرافه، مباشرة، عرفت أن القرآن كعمدة أساسي، ألنه هو الذي يفَسُر، والذي
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نظرت أيضا مفهوم التفسري يف عهد النبوة وعهد الصحابة وعهد التابعني مث التفسري يف عهد املعاصر، 

نظرت إىل شذرات يف التفسري والتقاليد احلديثة يف مشال أفريقيا حيث بينت عن املكان والدوالليت تعين 

واهللا . بني عهد القدمي وعهد احلديث وأوجدت املخرج هذه القارة وتأرخيها وما إحتوت، وأخريا قارنت

وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله . تعاىل أسأل أن ينفعين وإياكم مبا فيه من اآلي والذكر احلكيم

.وصحبه وسَلم تسليما كثريا مزيدا

الخاتمة

ƦǠǳ¦�À¢�¿ȂǴǠǷÂ��ƨǸȈǜǠǳ¦�ƨǼȀŭ¦�ǽǀđ�ǶƟƢǬǳ¦�§ Ƣưȇ�̈®ƢƦǟŚǈǨƬǳ¦�ǺǷƢƬŬ¦�ĿÂ ادة ال بد وأن تكون أمر قائم

�¦ǀđ�ƢǼǧȐǇ¢�ǾǴǠǧ�ƢǷ�ń¤�ƪ ǨƬǴǻ�À¢Â�Èƾƥ�ȏ�¦ǀǳ��śǠǷ� Ȇǌƥ�ÀƢȈƫ¤�Â¢�śȇǄƫ�ń¤�«ƢƬŢ�ȏ��ƢȀǇƢǇ¢�ȄǴǟ

األمر، وأن ننظر ما وافق فعلهم لنتمسك به وإن مل يوافق تركنا، ننظر إىل التقاليد احلديثة هل هي على 

وإن مل يوافق تركناه جانبا، واهللا تعاىل أسأل أن يوفقنا مبا علمنا، الصواب، فما وافق على الصواب مشينا، 

.ويثيبنا مبا عملنا إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلي اهللا على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم

:الوصايا

  :أوصي اجلميع هلذا البحث املتواضع ما يلي

  من إطلع على اخلطإ عن يصحح)١(

  أن يوسع من أراد توسيعه)٢(

  أن يرتجم من أراد ترمجته لكن أن يكون يف طبق األصل)٣(

  أن يهتم به كل من له يد على إصالح أمور الناس)٤(

  أن يهتم به احلكومة املسلمة يف أقصى أحناء العامل)٥(

  أن يطبع من أراد طبعه لكن أن يكون بإذن كاتبه)٦(

المراجع

  ٣¿��ƾǴĐ¦�®ƾǟ¦©�٢٠٠٠الشيخ حممد هادى عرفة مكتبة الوهبية  :التفسري واملفسرون)١(

دار الشريعة، دار  –ط ، حممد بن أمحد اخلضر الشقري ،السنن واملبتدعات املعلقة باألذكار والصلوات)٢(

  .هـ١٤٣٠الكتاب والسنة 

  .موقع دليل اإلسالم)٣(



~ 153 ~

ˏ�ʄϵ˒όʢϒɻ�ʅɽʢɻʝʚمجلة  �ˎʞʫ˗ˎɻ88هـ١٤٤٠  ذو القعدة=م ٢٠١٩وليو ي)٢(الرقم -األولعدد لا 88

  .لإلمام السيوطي  ،اإلتقان يف علوم القرآن)٤(

  هـ١٤٢٢دار اجلوزي  –مساعد الطيار، ط ،كرميالتفسري اللغوي للقرآن ال)٥(

املتوىف (أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علىي الواحدي النيسابوري الشافعي  :التفسري البسيط)٦(

  .هـ١٤٣٠أ  /ط) هـ ٤٦٨
https; //www.mawdoo3.com
https://vb.tafsir.net/tafsir215/#.XD8z_1wzaM8
http://dar-alquran.com/Detail.aspx?ArticleID=1656
http://www.ommahwahda.com
http://articles.islamweb.net
https://www.alrahtayn.com
https://www.alukah.net/shawadfy \
http://almerja.com/reading.php?idm=2672
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  مستخلص البحث

خرجييها يتناول البحث عن مناهج اجلامعات اإلسالمية ما هلا وما عليها من جانب 

�ǺǷÂ��ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�ÀƢȈǰǳ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ƢȀƬȈŷ¢Â�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǷƢŪƢƥ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�ȄǴǟ�ǲǸƬǌȇÂ

مث ذكرر إسهامات اجلامعات اإلسالمية يف رفع مستوى األمة اإلسالمية املعريف 

واإلجتماعي، والبحث يشتمل على إلقاء الضوء على أوجه جناح هذه اجلامعات يف نشر 

وال خيلو أي عمل من خلل وقصور، فيتناول البحث بيان .  العامل أمجعاألمن والسالمة يف

�©¦̄�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ǞǷ�ǶƟȐƬƫ�ȏ�ƢĔ¤�Ʈ ȈƷ�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǷƢŪ¦�ƲǿƢǼǷ�Ŀ�°ȂǐǬǳ¦Â�ǲǴŬ¦�Ƥ ǻ¦ȂƳ

أمهية يف حياة الطالب بعد خترجهم، كالناحية اإلجتماعية وخاصة الوظيفية منها مما جيعل 

�Ņ¦�ǞǸƬƴǸǴǳ�ƨǸƟȐǷ�Śǣ�ǶēƢȈƷ��«ǂƼƬǳ¦�ƾǠƥ�ǶĔ¦ƾǴƥ�Ŀ�ƨƥǂǤǳ¦�̈ƢȈƷ�ÀȂǌȈǠȈǧ��ǾȈǧ�ÀȂǌȈǠȇ

وهذا بالتايل يؤدي إىل قصور يف أداءهم من الناحية العلمية والعملية، ويكون كذلك عائقا 

ƨȈǷȂȈǳ¦�ǶēƢȈƷ�ŚǇ�Ŀ . ويكون منهج البحث مكتيب وعن طريق مناقشة بعض اخلرجيني من

ȏ¦�ǂǯǀȇ�Ľ�ǺǷÂ��ƢđƢƦǇ¢�Ǻǟ�©ƢǠǷƢŪ¦�ǶǴǰƫقرتاحات والتوصيات.  

المقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده 

اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا 

.١﴾هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمونيأيها الذين آمنوا اتقوا ا﴿. عبده ورسوله

يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهمت ﴿: وقال تعاىل

.٢﴾رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم  -قولوا قوال سديديأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا و ﴿: وقال تعاىل

.٣﴾ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
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فقد أسهمت اجلامعات اإلسالمية يف رفع مستوى األمة اإلسالمية املعريف، كما أن هلا أوجه من  

صور، إن مناهج لكن ال خيلوا أي عمل من خلل أو ق. النجاح يف نشر األمن والسالمة يف العامل أمجع

�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ǞǷ�ǶƟȐƬƫ�ȏ�ƢĔ¤�Ʈ ȈƷ�ǺǷ��² ƢǼǳ¦�̈ƢȈƷ�ǺǷ�ƨǸȀŭ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�ǒ ǠƦƥ�ŔǠƫ�Ń�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǷƢŪ¦

�ǞǸƬƴǸǴǳ�ƨǸƟȐǷ�Śǣ�ǶēƢȈƷ�ǲǠŸ�ƢŲ�ƢȀǼǷ�ƨȈǨȈǛȂǳ¦�ƨǏƢƻÂ��ǶȀƳǂţ�ƾǠƥ�§ Ȑǘǳ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ�ƨȈŷ¢�©¦̄

�ƾǠƥ�ǶĔ¦ƾǴƥ�Ŀ�ƨƥǂǤǳ¦�̈ƢȈƷ�ÀȂǌȈǠȈǧ��ǾȈǧ�ÀȂǌȈǠȇ�Äǀǳ¦�Äǀǳ¦ التخرج.  

  أهداف البحث

-�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�ǶȈǿƢǨǷ�ǄȇǄǠƫ�ȄǴǟ�ǺǸȈǠƫ�Ȇǰǳ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǷƢŪ¦�®ƢŸ¤�ƨȈŷ¢�ÀƢȈƥ

.لدى طلبتها

. تقومي مناهج اجلامعات اإلسالمية من حيث احملتوى واملضمون-

. بيان أوجه النجاح والقصور يف مناهج اجلامعات اإلسالمية والبحث عن احللول يف ذلك-

. حتسني أوضاع مآل خرجيي اجلامعات اإلسالمية خترجهم-

تطوير التعليم ومناهج إميانا بأن التعليم هو الدعامة األساسية للتنمية البشرية الشاملة-

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي : منهج الدراسة

  :الجامعات اإلسالمية وأهمية مناهج في بناء الكيان المجتمع اإلسالمي:الـمبحث األول

  :مفهوم الجامعة: الـمطلب األول

� ȄǌǼǳ¦�ƨȈƥǂƫ�Ŀ�ǾǼǟ�§ȂǼƬǳ�ǞǸƬĐ¦�ƨǘǇ¦Ȃƥ�ƪ Ơǌǻ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȍ¦�ƨǈǇƚŭƢǯ�ŐƬǠƫ�©ƢǠǷƢŪ¦�À¤

واجلامعة على هذا النحو ال ميكن أن تقوم بدورها . املطلوبة، وبأسلوب منظم ومقصودبالصورة املرغوبة 

الفعال إال بواسطة جمموعة من املناهج التعلمية اليت تكون يف جمملها تلك الصورة املرغوبة للعملية الرتبوية 

Ȉƫ�Ŀ�¦ǂƯƚǷ�ȐǟƢǧ�ǽ®ȂƳȂǳ�°¦ǂǸƬǇ¦Â��ƨǷƢǠǳ¦�Ǿǧ¦ƾǿȋ�ƢǬȈǬŢ��ǞǸƬĐ¦�Ƣǿƾȇǂȇ�Ŗǳ¦ ار احلياة اإلنسانية

��ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�½ȂǴǇ�Ŀ�®ȂǌǼŭ¦�ŚȈǤƬǳ¦�Ƣđ�ª. االجتماعية ƾŹ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�©ƢǠǷƢŪ¦�ƨǴȈǇÂ�Ȇǿ�ƲǿƢǼŭ¦Â

لذا فإنه جيب أن تقوم عملية بناء املناهج على أسس تربوية واضحة املاعلم لكي تقوم اجلامعة بواجبها 

  .ازنة عرب األجيالاألساسي حنو إعداد النشىء للحياة بصورة متو 

�ƨưȇƾū¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ĿÂ��̈ƾȇƾŪ¦�©ȏȂƸƬǳ¦�ǲǛ�Ŀ�ƪ ƸǓ¢�ƾǫ�ƨǠǷƢŪ¦�À¢�Ƣǔȇ¢�ǾȈǧ�Ǯ ǋȏ�ƢŲ�À¤Â

�ƨȈǇƢȈǇÂ�ǾȈǸǴǟÂ�ƨȇȂƥǂƫ�¿ƢȀǷ�ǺǷ�Ƣđ�ǖȈǻ¢�Ƣŭ�¦ǂǜǻ��Ƣǿǂǘƻ¢Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ�̈ǂǏƢǠŭ¦Â
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له علميا ومهنيا وفكريا وسياسيا، رافدة واقتصادية متعددة يتمثل بعضها يف تكوين العنصر البشري وتأهي

�Ǟȇ°ƢǌǷ�Ŀ�¿ƢȀǇȎǳ�ƨǴǿƚǷ�ƨȇǂǌƥ�ÃȂǫ�ǺǷ�ǾƳƢƬŢ�ƢŠ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚǷÂ�ƨȈƳƢƬǻȍ¦�©ƢǟƢǘǬǳ¦�Ǧ ǴƬű

وكانت اجلامعة يف الغرب قد تأسست انطالقا من اعتبارها املؤسسة العلمية والرتبوية . التنمية والتحديث

��ĺǂǤǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǧǂǟلتحوالت املعرفية والتكنولوجية واحلضارية الكربى اليت القادرة على مواكبه خمتلف ا

فإن اجلامعات . ورفدها مبا يلزم من حبث علمي ومعارف وخربات وقيم ثقافية ورأمسا مدرب ومؤهل، وغري ذلك

االستيعابية للتعليم  اإلسالمية ينبغي أن تفوق تكلم اجلامعات الغربية من ناحية اللوائح واألنظمة، وتوسيع الطاقة

العايل، إضافة إىل إنشاء جامعات أخرى متخصصة بالدراسات العليا يف فنون خمتلفة متس باحلياة البشرية، 

ويرافق ذلك إجراءات إصالحية جزئية مثل تعريب بعض التخصصات حىت خترج اجلامعات اإلسالمية خنبة 

.٤مواقع إدارية واقتصادية وثقافيةمؤهلة تنتمي إىل أصول إسالمية اجتماعية خمتلفة حتتل 

  تعريف المنهج لغة واصطالحا: الـمطلب الثاني

هو : املنهج" ٥حلبة السباق " معناه  )Currere(أصل التيين ) Curriculum(إن أصل كلمة املنهج 

٦.الطريف الواضح، ويقابل  معىن السباق يف اللغة اإلجنليزية

  :كبري��Ȃƥ¢�¾Ƣǫ��ƶǓ¦Â�śƥ�ƲĔ�ǪȇǂǗ: يقال

«  **  فأخذته بأقل حتسب أثره ǂű�Ǣȇǂǧ�Äǀƥ�ÀƢƥ¢�ƢƴĔ

ńƢǠƫ�ƅ¦�¾Ƣǫ��ƲȀǼŭƢǯ��«ƢȀǼŭ¦Â��«ȂĔÂ�ƲĔÂ�©ƢƴĔ�ǞǸŪ¦Â " : ٧لكل جعلينا منكم شرعة ومنهاجا"

اليت   Racecourseاملنهج األرض املعدة واملخططة،    الرتبوين بـأن بعض يرى ٨: واصطالحا

فأصبح املنهج يف . اقهم حنو الوصول إىل خط النهاية وهو الشهادة الدراسيةيستخدمها التالميذ يف سب

  . هذه احلالة عبارةعن حبلة سباق للمواد الدراسية املقررة على التالميذ

�ƾǐǬƥ�ƢȀƳ°ƢƻÂ�ƢȀǴƻ¦®�ǀȈǷȐƬǴǳ�ƨǇ°ƾŭ¦�Ƣǿƚē�Ŗǳ¦�ƨȇȂƥŗǳ¦�ƨǘǌǻȋ¦Â�©¦ŐŬ¦�̧ ȂǸů�Ȃǿ�ƲȀǼŭ¦Â

Ŀ�ǲǷƢǌǳ¦�ȂǸǼǳ¦�ȄǴǟ�ǶēƾǟƢǈǷ   ٩كافة اجلوانب

١٠منوا يؤدي إىل تعديل سلوكهم ويعمل على حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة 

١١ويعرف املنهج بأنه الدروس اليت يقدمها املدرسة على التالميذ 

  .معايير وضع المنهج: الـمطلب الثالث

. جيب أن يساير ختطيط املنهج ظروف البيئة واملشكالت احمللية-

.العاملني بالعملية الرتبوية وأولياء األمور يف تنظيم اخلربات التعلمية جيب  إشراك مجيع-
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على واضعي  املناهج مراعات حاجات وميول املتعلمني والنظر إليها بعني االعتبار، وإن كان هذا -

. خيتلف من بيئة إىل أخرى

١٢.واملادة الدراسيةيشمل بناء املنهج عددا من املكونات األساسية املرتابطة، من املتعلم والبيئة -

.أمثلة لبعض الجامعات اإلسالمية، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة أنموذجا: الـمطلب الرابع

)الرياض(جامعة اإلمام بن حممد السعود اإلسالمية -

)القاهرة(جامعة األزهر الشريف -

)املكة(جامعة أم القرى -

)إسالم آباد(اجلامعة اإلسالمية العاملية -

ة اإلسالمية غزة جامع-

١٣جامعة اإلسالمية العاملية مالزية -

جامعة أم ندرمان اإلسالمية السودان -

)اليمن(جامعة اإلميان -

اجلامعة اإلسالمية للعلوم اإلسالمية-

إن اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة تشتمل على كليات كثرية، منها كلية الشريعة اللغة العربية وكلية 

١٤لدين وكلية القرءان الكرمي وكلية احلديث والدراسات اإلسالمية الدعوة وأصول ا

وقد حدث هناك تطور حيث مت إضافة بعض الكليات مثل اهلندسة واحلاسوب وغريذلك مراعاة 

Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ǶȀǼȈǠȈǇÂ��ǶȀƳǂţ�ƾǠƥ�ǶĔ¦ƾǴƥ�Ŀ�śŸǂŬ¦�» Âǂǜǳ.

  . أوجه نجاح الجامعات اإلسالمية في نشر األمن والسالمة في العلم أجمع: الـمطلب الخامس

فقدجنحت اجلامعات اإلسالمية يف نواحي كثرية، من بناء شخصية اإلنسان املسلم وسالمته، وميكن 

  :تلخيص تلك الوجه

جعلناكم أمة وسطا  وكذلك: " نشر الوع اإلسالمية الصحيح بعيدا عن الغلو واإلفراط، قال تعاىل-

"١٥لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

-®¦Ƣǋ°ȍ¦Â�ǾȈƳȂƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ�ƨǼȈǻƘǸǘǳ¦Â�ǺǷȋ¦�®ƢŸ¤ :الذين آمنوا : " قال تعاىل

ÀÂƾƬȀǷ�ǶǿÂ�ǺǷȋ¦�ǶŮ�Ǯ ƠǳÂ¢�ǶǴǜƥ�ǶĔƢŻ¤��¦ȂǈƦǴȇ�ŃÂ١٦"

. عن طريق توعية الناس يف أمور الدين والدنياقمع املنهج الصحيح والسلوك القومي -

وال تفسدون يف األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا وطمعا إن رمحت اهللا . " قمع الفساد والظلم-

"١٧.قريب من احملسنني
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وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا : " الصلح بني-

"١٨والصلح خري

١٩كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا ." بسة واإلصالحاحل-

. جنحت اجلامعات اإلسالمية يف غرس الرتبية اإلسالمية الدينية املتوزنة يف األمة-

-ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƨŭȂǠǳ¦�©ƢȇƾŢ�ƨȀƳ¦ȂǷ٢٠

  .اإلسالمية العالميةنواحي تقويم المناهج الجامعات : الـمبحث الثاني

:الناحية الوظيفة، الصناعة اليدوية وغيرها: الـمطلب األول

إن مناهج بعض اجلامعات اإلسالمية ال تتالئم مع جوانب ذات أمهية يف حياة الطالب بعد خترجهم، 

ǾȈǧ�ÀȂȈǌȈǠȇ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǶƟȐƫ�ȏ�ǶēƢȈƷ�ǲǠŸ�ƢŲ�ƢȀǼǷ�ƨȈǨȈǛȂǳ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ƨǏƢƻÂ. الغربة فيعيشون حياة

��ÀȂǰȇÂ��ƨȈǴǸǠǳ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�Ƕǿ ¦®¢�Ŀ�°Ȃǐǫ�ń¤�Ä®ƚȇ�ŅƢƬǳƢƥ�¦ǀǿÂ��ǶȀƳǂţ�ƾǠƥ�ǶĔƾǴƥ�Ŀ

ƨȈǷȂȈǳ¦�ǶēƢȈƷ�ŚǇ�Ŀ�ƢǬƟƢǟ�Ǯ ǳǀǯ.

��Ãǂƫ��ƢǿŚǣÂ�ǂū¦Â�ƨȇÂƾȈǳ¦�©ƢǟƢǼǐǳƢƥ�ƨǫȐǟ�ƢŮ�Ŗǳ¦�®¦Ȃŭ¦�ǆ ȇ°ƾƬƥ�ǶƬē�ȏ�©ƢǠǷƢŪ¦�ǶǴǰƫ�ǺǷ�¦Śưǯ�À¤

ون وال جيدون وظيفة تناسبهم، ألن ما درس يف جامعته ليس له عالقة بالوظائف كثريا من خرجييها يتخرج

  . وقد حتدثت مع كثري من اخلرجيني الذين يعانون من هذه املشكلة ٢١. املتوفرة يف دولته

  : خريجي الجامعات اإلسالمية واللغات األجنبية غير العربية: الـمطلب الثاني

اإلسالمية التخاصية باللغات األجنبية مثل اإلجنليزية والفرنسية وغريها إن كفائات خرجيي اجلامعات 

لضئيلة جدا، مما جيعل الكثري منهم يعاين من عدم إتقان تكلم اللغات يف التخاطب والكتابة بل والدعوة 

تكلم  حينا آخر، قد يقع واحد منهم يف املأزق  واحلرج أحيانا يف معامالته وحتركاته وسكناته، لعدم إتقانه

وقد جيد اإلنسان نفسه كداعية إسالمية ويعيش يف بعض البلدان ال حييد أهلها إال اللغة  اإلجنليزية .اللغات

¿ȂǬǳ¦�ƨǤǴǳ�ǶȀǨȇ�ȏ�Äǀǳ¦�ƨȈǟ¦ƾǳ¦�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�¦ƾƳ�̈Śưǯ�ƾƟ¦Ȃǧ�ǶēȂǨƬǧ��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�Â¢.٢٢

  اإلسالية العربيةخريجي الجامعات اإلسالمية وعملية التدريس في الجامعات غير :الـمطلب الثالث

إن املتتبع ألوضاع حياة بعض اخلرجيني من اجلامعات اإلسالمية يرى مدى معيشهم يف الفقر املدقع 

وخاصة يف  الدول األقلية املسلمة، مثل ٢٣وقلة ذات اليد، لصعب احلصول على الوظيفة بعد التخرج،

معات املوجودة اليوم ال يوجد فيها املواد وإن أغلب اجلا. أمريكا وفرنسا وأملانيا وبريطانيا والصني وغريها
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العربية واإلسالمية، وإن وجدت فليس هلا أي أمهية تذكر، والتخصصات الدينية كادت أن متحي يف بعض 

٢٤.اجلامعات النيجريية مثال

  الخاتمة

إن مناهج الدراسية اجلامعية هي وسيلة التعليم األساسي لتحقيق أهدافه وخط طه كما هو الرتمجة 

ƢēƢǿƢš ¦Â�ƢȀǘǘƻÂ�ƨȈƥŗǳ¦�» ¦ƾǿȋ�ƨȈǴǸǠǳ¦Â�ƨȈǴǠǨǳ¦ . واملنهج املعتدل املناسب ينبغي أن يتكون من

مدخالت وعمليات وخمرجات وتغذية راجعة يسعى إىل إعداد األفراد النافعني ألنفسهم وألمتهم والقادرين 

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǴǷƢǌǳ¦�ƨȈǸǼƬǳ¦�ǪȈǬŢÂ�ƨȈǳȂƠǈŭ¦�ǲǸŢ�ȄǴǟ . حمور التنمية والذي يركز على وإن اإلنسان هو

توفري حقوقه وصيانة كرامته والوفاء حباجاته يف األساسية يف الطعام والشراب وامللبس والسكن والتعليم 

فلذا ينبغي تقومي مناهج بعض اجلامعات . والصحة والضمان االجتماعي، وحرية التعبري، وغري ذلك

.امعات أفراد وجامعات، منهجيا واقتصاديااالسالمية مما يناسب مرجع اخلرجيني من تكلم اجل

  االقتراحات والتوصيات 

-ǞǸƬĐ¦�ǞǷ�ǶƟȐƬƫ�Ȇǰǳ�ƨǠǷƢŪ¦�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ǂȇȂǘƫ�ȆǤƦǼȇ.

ومن األمهية مبكان تدريس اللغات املهمة يف العامل من األرد واإلجنليزية والفرنسية وغريها يف اجلامعات -

. ب يف مجيع جتوالته يف العاملاإلسالمية، كي تعني الطالب على التخاط

. على اجلامعات اإلسالمية رفع كفائة خرجييها وظيفا  ومهنيا واقتصاديا-

على اجلامعات اإلسالمية  تنمية مسري خرجييها والذي ينتج إىل القضاء على التخلف والتبعية -

البشرية، وحتسني مستوى والضعف، والتأكيد على االعتماد على الذات وتنمية املوارد البشرية وغري 

ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǲǰǳ�̈ƢȈū¦.

لكي حتقق املناهج اجلامعات اإلسالمية اجلور الفعال  يف مواجهة التحديات فإن ذلك يستلزم تبين -

سياسية جديدة وأهدافا جديدة للتعليم تقتضي حتسني مدخالت املنهج  الدراسي من حيث 

املدرسي التقومي والذي يؤدي بدوره إىل حتسني نوعية  األهداف احملتوى اخلربات طرق التدريس النشاط

ǞǸƬĐ¦�©ƢƳƢƷÂ�®¦ǂǧȌǳ�ƨȈǸǴǠƬǳ¦�©ƢƳǂƼŭ¦.

  المراجع
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القرءان الكرمي

م ٢٠٠٢/ ه١٤٢٢. املناهج الدراسية باجلامعات اإلسالمية باملدينة املنورة، عمادة البحث العلمي

ببدون(س ط . عبد الرمحن بن بريكة: الدكتورناجي متار، و .املناهج التعليمية والتقومي الرتبوي، د(

�¶�² �ƢēƢǸȈǜǼƫ�ƢǿǂǏƢǼǟ�ƢȀǈǇ¢�ƲǿƢǼŭ¦)بدون(

املقابالت الشخصية مع بعض خرجيي اجلامعات اإلسالمية يف  مدينة كانو وخرجا .

عبد السالم مصطفى عبد . تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية  ومواجهة حتديات العوملة، أ

م جامعة املنصورة، مؤمتر التعليم النوعي ودوره يف التنمية البشرية يف عصر ٢٠٠٠: س ط. السالم

. العوملة

م٢٠٠٠مكتبة األجنلو املصرية س ط : جمدي عزيز، ط.موسوعة املناهج الرتبوية إبراهيم، د

بدون(سليمان كايد س ط . دور اجلامعات يف مواجهة حتديات العوملة الثقافية، د.(

  :الـهوامش

  ١٠٢: سورة آل عمران. ١

  ١سورة النساء . ٢

  ٧١-٧٠: سورة األحزاب. ٣

.بتصرف ٦: ص. الثقافیةدور الجامعات في مواجهة تحدیات العولمة :سلیمان.كاید، د.  ٤

.بتصرف ٨تنظیماتها، ص-عناصرها–المناهج اسسها . ٥

  م٢٠٠٠األنجلو المصریة س ط :، ط٤: مجدي عزیز، موسوعة المناهج التربویة، ص.إبراهیم، د. ٦

  . ٨٤سورة المائدة آیة  . ٧

المباشرة التي یعدها مجموع الخبرات المباشرة وغیر:المنهج بأنه) ١٩٩٩(قد عرف صالح ذیاب هندي . ٨

المجتمع لتربیة األفراد وٕاعدادهم في ضوء ظروف البیئة االجتماعیة وما یهدف إلى تحقیقه من آمال وٕانجازات 

مجموعة متنوعة من الخبرات، التي  :المنهج بأنه) ١٩٩٩(ویعرف أحمد حسن اللقاني، وعلي أحمد جمل .مستقلة

روربها، وهذا یتضمن عملیات التدریس التي تظهر نتائجها فیما یتعلمه یتم تشكیلها، وٕاتاحة الفرصة للمتعلم للم

.التالمیذ، وقد یكون هذا من خالل المدرسة أو مؤسسات اجتماعیة أخرى، تتحمل مؤولیة التربیة، ویشترط في هذه

فنیة-جسممیة-اجتماعیة-دینیة-ثقافیة-عقلیة:مثل. ٩

بتصرف ١٤: المناهج أسسها عناصرها تنظیمها، ص. ١٠

  م ٢٠٠٠مكتبة األجلو المصریة س ط :، ط٤: مجدي عزیز، موسوعة المناهج التربویة، ص.إبراهیم،  د. ١١

بتصرف ١١١ -١٠٤: المصدر السابق ص. ١٢
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فهذه الجامعة تختلف عن غیرها في نظمها، ففیها كلیات كثیرة من الهندسة والحاسوب كلیات أخرى یدرس . ١٣

.دویة وغیرهافیها الطالب الصناعات الی

  م ٢٠٠٢ه ١٤٢٢عمادة البحث العلمي . ١٤

   ١٤٣آیة :سورة األنعام. ١٥

  ٨٢سورة األنعام آیة . ١٦

   ٥٦سورة األعراف . ١٧

   ١٢٨سورة النساء . ١٨

   ١١٠سورة آل عمران . ١٩

  ص) بدون(دور الجامعات في مواجهات تحدیات الثقافیة س ط . د: كایك. ٢٠

اهللا علیه وسلم یحث على عمل الید، عن سعید بن أبي بردة عن أبیه عن جده وكثیرا ما كان رسول اهللا صلى. ٢١

عن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال على كل مسلم صدقة فقالوا یا نبي اهللا فمن لم یجد قال یعمل بیده فینفع نفسه 

عروف ولیمسك عن الشر ویتصدق قالوا فإن لم یجد قال یعین ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم یجد قال فلیعمل بالم

(فإنها له صدقة   )٢/١١٥ج....، باب من انتظر حتى١٤٤٥البخاري .

فال أعني تقلیل أهمیة تعلم اللغة العربیة، ال بل أعني ینبغي تعلم غیرها من اللغات األأخرى ذات األهمیة، . ٢٢

وقد ثبت في الحدیث .أخذالیستعملها الخریج في دعوته ومعامالته، من باب الحكمة ضالة المؤمن أینما وجدها 

الصحیح في البخاري أن النبي صلى اهللا علیه وسلم أمر بعض الساري في المدینة بتعلیم أوالد الصحابة اللغات 

  س.األجنبیة

.ألن أغلب ما درسوه في جامعاتهم ال یعینهم على مرادهم في الحصول على الوظیفة. ٢٣

ن یدرسون المواد العربیة اإلسالمیة في بعض الجامعات، أنا على علم ومعروفة بأن بعض الطالب الذی.  ٢٤

وغیرها"Almajirai"یؤنبون  ویذكرون بأسماء عدیدة غیر مالئمة لهم للتنفیرعن تخصصهم، مثل 
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Abstract

يفصح البحث قائال إىل جانب من اجلوانب الفقهيةو وهو جانب األحوال الشخصية الذي 

يكثر وقوعه يف املاضي واحلاضر لرتابط الناس به منذ خلق بين آدم، أال وهو موضوع العيوب 

الشرعية والقرائن الطبية قدميا البدنية اخلاصة بالرجل يف املذهب املالكي مع بيان الطرق 

وقد احتوى البحث على متهيد خمتصر للموضوع، بينما خصص جانب . وحديثا على إثباته

وبعد ذلك حنا الباحث إىل إيراد . منه على التعريف باملذهب املالكي وإمام هذا املذهب

وبط اعتبارها وتعداد العيوب اخلاصة بالرجل مبينا معناها ورأي املذهب فيها مع األدلة، وض

عيبا مع التطرق إىل عيوب النكاح البدنية اجلديدة وبيان خترجيها الفقهي، وإيضاح الطرق 

�ǺǷ�ƢǿŚǣ�Ƣđ�¼Ƣūȍ¦�Â¢�Ƣǿ°ƢǐŴ¦�Ŀ�Ƥ ǿǀŭ¦�Ä¢°�ǂǯ̄Â��ƢēƢƦƯȍ�ƨȈƦǘǳ¦�ǺƟ¦ǂǬǳ¦Â�ƨȈǟǂǌǳ¦

.وأخريا ختم البحث خبامتة تضمنت تنائج البحث وأهم التوصيات. األمراض جلنسية

  :لـمقدمةا

احلمد هللا بر العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا ونبينا حممد وعلى آله 

  :وبعد. وأصحابه وسلم تسليما

فمن أكرب النعم وأعظمها بعد نعمة التوحيد أن خلق اهللا األزواج ليسكن بعضهم إىل بعض مع ربط 

.¦ǾƳÂ�ǲǸǯ¢�ȄǴǟ�ƢȀūƢǐǷ�ǪǬŹÂ�ƢȀǸǜǼȇÂ�ƢđǀȀȇ�ƢǷ�©ƢǠȇǂǌƬǳهذه العالقة باملودة والرمحة وجعل من 

وقد تكلم الفقهاء قدميا وحديثا عن بعض عيوب الزوجني وأحكامها، ولكنها استجدت مع ظهور 

وقد تطرق الباحث إىل ذكر معظم هذه العيوب اخلاصة بالرجل فقط . التقنيات احلديثة والثورة املعلوماتية

وهذا يثري التساؤل إىل إبراز قضية مهمة وهي . صيلها على املذهب املالكي فقطعندما اقتصر يف ذكر تفا

Ǯ ǳƢǷ�Ƥ ǿǀǷ�Ŀ�ƨȈƦǘǳ¦�ǺƟ¦ǂǬǳ¦Â�ƨȈǟǂǌǳ¦�¼ǂǘǳƢƥ�ƢēƢƦƯ¤Â�¬ƢǰǼǳ¦�§ȂȈǟ. ،فما تعريف املذهب املالكي
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والتعريف بإمام املذهب؟ وما حقيقة العيوب اخلاصة بالرجل مع موقفها يف املذهب؟ وما ضوابطها وطرق 

�Ǯ ǳ̄�ǲǯ��§ ȂȈǠǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�Ƣđ�ǪƸǴƫ�Â¢�ƢŻƾǫ�Ƥ Ƭǰǳ¦�Ŀ�°Ȃǯǀŭ¦�ȄǴǟ�ǲǿÂ��ƢưȇƾƷÂ�ƢŻƾǫ�ƢēƢƦƯ¤

©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�̈ŚƦǯ�ƨȈŷ¢�ǺǷ�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀŮ�¦ƾȇǄǷÂ�Ʈ ƸƦǳ¦�ȆǟƾƬǈȇ .فيقول الباحث وباهللا التوفيق:

  :التعريف بالمذهب المالكي لغة واصطالحا

  :تعريف المذهب في اللغة

:ذهب مذهبا حسنا، وعند العلماء:د الذي يذهب إليه، يقال١الطريقة، واملعتقاملذهب يف اللغة 

جمموعة من اآلراء والنظريات العلمية والفلسفية ارتبط بعضها ببعض ارتباطا جيعلها وحدة متسقة، واجلمع 

.٣قصد قصده وطريقته: ذهب مذهب فالن: وزتقول العرب. ٢ مذاهب

مذهب مالك ما اختص به من األحكام الشرعية : "مالك بقولهعرف القرايف مذهب : ويف االصطالح

وعرفه . ٤"الفروعية االجتهادية، وما اختص به من أسباب األحكام والشروط، واملوانع، واحلجج الكتبعة هلا

مذهب مالك مثال عبارة عما ذهب إليه مالك من األحكام االجتهادية اليت بذل وسعه يف : "الدردير بقوله

.٥"حتصليها

في هذين التعريفني نوع تضييق يف دائرة األقوال واآلراء الفقهية اليت تندرج مظلة املذهب؛ إذ خترج ف

اآلراء واألقوال الفقهية املنسوبة إىل تالمذة مالك املباشرين بأخذ العلم منه، أو الذين جاءوا بعده من أئمة 

من اآلثار من بعض طالبه، كما نقل علما بأن هناك تقييدا ملطلقات مالك، وختصيصا لعموماته . املذهب

ومن  ٦عن ابن القاسم أنه خالف مالكا يف بعض املسائل، وإن كان بعض العلماء حصرها يف أربع مسألة

ما قاله هو وأصحابه على طريقته، ونسب إليه " مث فقد حرر املتأخرون من العلماء تعريف املذهب بأنه 

.٧"ريه من أهل مذهبهمذهبا، وليس املراد ما ذهب إليه وحده دون غ

�ǲǸǠȇ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦�À¢�ƢȈǴƳ�¥°ƢǬǴǳ�śƦƬȇ�Ƥ ǿǀŭ¦�¿Ȑǟ¢�ǺǷ�©ƢǨȇǂǠƬǳ¦�ǽǀǿ�ń¤�ǂǜǼǳ¦�Ŀ�ÀƢǠǷȍ¦�ƾǼǟ

فيه املذهب الفقهي هو األحكام الشرعية الفرعية، فال عمل للمذهب يف املسائل االعتقادية؛ ألنه يؤدي 

لني بالتثليث، وكا الكفار الزاعمني عدم البعث، إىل تصويب أقوال أهل البدع والضالل، كالنصارى القائ

  :قال اإلمام اجلويين. وامللحدين النافني رؤية اهللا

٨إذ فيه تصويب ألرباب البدع*   ويف أصول الدين ذا الوجه امتنع    

  :التعريف بإمام المذهب

بن عمرو بن  ١١بن خثيل ١٠بن عمرو بن احلارث بن غيمان ٩هو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر

.١٣، من بين محري ابن سبأ األكرب، مث من بين يشجب بن قحطان١٢احلرث األصبحي
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  :كنيته

لكن ليس يف ذرية مالك ابنا له امسه عبد اهللا؛ فلم . اتفق الذين ذكروا كنيته على أن كنيته أبو عبد اهللا

ǳ�ƾǳȂȇ�À¢�ǲƦǫ�Ƣđ�řǯ�Ǿǻ¢�ƢȀŷ¢�ǺǷ�̈Śưǯ�©ȏƢǸƬƷ¦�ǾȈǧ��ǶǇȏ¦�¦ǀđ�řǯه .�ǾƻȂȈǋ�ƾƷ¢�Ƣđ�ǽƢǼǯ�Â¢

عندما سأل الشيخ عن تعبري رؤيا رآهاالشيخ، فأعجب الشيخ بتعبري مالك، مالك إذ ذاك غالم صغري 

١٤أو أنه ولد له ابن مساه عبد اهللا، وكين به، لكنه مات صغريا فلم يذكره املرتمجون. السن
.

  :مولده

استقرأن أقواهلم يف عشرين كتابا، فتبني أن هناك اختلف املرتمجون ملالك يف الزمان الذي ولد فيه، وقد 

مثانية أقوال، لكن القول الراجح والصحيح أنه سنة ثالثة وتسعني من اهلجرة، نقل عن مالك نفسه، ومال 

.١٥إىل هذا القول مجع من املرتمجني ملالك

  :مكان وزمان مولده

ل املدينة، به عيون ومزارع وبساتني، ، وهو موضع من أعما)ذو املروة(ولد اإلمام مالك يف مكان امسه 

وقد كان هلذا املوضع شهرة . كيال تقريبا) ١٦٠(أي ما يعدل . ١٦يقع مشال املدينة، ويبعد عنها مثانية برد

صلى اهللا - ويف بعض األخبار أن البين. عند املتقدمني، ولذلك كانو حيددون بعض املواضع بالنسبة إليه

اللهم بارك فيها من : "طريق غزوة تبوك، ودعا فيه وكان من دعائهنزل بذي املوروة، يف  - عليه وسلم

.١٨--فإن صح هذا اخلرب، فلعل ما حصل ملالك من علم هو من بركة دعائه.١٧"بالد

  :أخالقه وصفاته

كان اإلمام مالك طويال جسيما، كبري الرأس واألذنني، أعني أشم، عظيم اللحية، له شعر يفرقه، وكان 

.الوجه، أبيض البشرةحسن الصورة، حسن

�Őǐǳ¦�ǾǫȐƻ¢�ǺǷ�ÀƢǗÂ��ƨƥƢƸǐǳ¦�ǲƟƢſ�ǾƦǌƫ�ƢĔȂǰƥ�ǾǫȐƻ¢�Ŀ�ȂǸǈǳ¦Â�ƨǠǧǂǳƢƥ�ǄȈŤ�ƾǬǧ�ǾǫȐƻ¢�ƢǷ¢

كان حسن اخللق مع أوالده وأهل بيته وتالمذه، وكان يرد الكالم . واجللد واملثابرة ومغالبة الصعوبات

ماال يعنيه، كان شديد احلياء ويثبت ذلك كونه حيرس احلسن مبثله، وهو من أشد الناس مدارة للناس، وترك 

على اللباس والعمم حىت يف بيته حبيث إنه ما رآه أحد من أهل بيته إال البسا متعمما، ومنها كونه اليأكل 

١٩.وال يشرب حني يراه الناس
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  :نشأته

الفتاوى املأثورة،  نشأ اإلمام مالك يف بيت علم، مبدينة العلم، بدار اهلجرة، ومرجع العلماء، وموطن 

فجده األعلى أبو عامر صحايب جليل، شهد املشاهد كلها مع رسول . كان بيت اإمام مالك بيت علم

إنه تابعي حمضرم، وجده األسفل مالك من كبار علماء :خال بدرا، وقيل -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا

وعمه هو أبو سهل نافع بن . ربه ليالإىل ق - رضي اهللا عنه- التابعني، وهو أحد األربعة الذين محلوا عثمان

Ƕē®ƢǇÂ�śǠƥƢƬǳ¦� ƢǸǴǟ�ƨǴƳ�ǺǷ�ǂǷƢǟ�ĺ¢�Ǻƥ�Ǯ ǳƢǷ٢٠.

وقد نشأ اإلمام مالك حمبا للعمل عموما؛ ولذلك بذل جهده يف طلب العلم كثريا دون أن يضجر أو 

ر ببيئته، فوالده ميل، وهذا الشك فيه؛ فإن الولد قد يتأثر مبا يتميو به من حوله، كوالديه وإخوانه، كما يتأث

حمب للعمل؛ ألنه ميين األصل، وأهل اليمن معروفون حبب العمل، وأمه أزدية على القول الراجح، واألزد 

أهل شجاعة وإقدام؛ لذا كسب منها صفة اإلقدام، لكنه إقدام من نوع آخر، أال وهو اإلقدام العلمي، 

.٢١فلم يرض مالك إال أن يبز أقرانه ويفوق معاصريه

ك مع والده يف قصره باجلوف، مث انتقل من اجلوف إىل العقيق، وبعد ذلك انتقل من العقيق سكن مال

.وسكن املدينة، ولعل انتقاله إليها بعد أن كربت سنه، وشق عليه إتيان املسجد النبوي

وكان ألمه الفضل األكرب يف توجيهه للطلب؛ حيث ألبسته الثياب الألئقة بالطلبة، مث أرسلته إىل حلقة 

وقوهلا املتقدم يشعر مبعرفةها مبا جيب أن يبدأ به طالب العلم؛ ألن تعلم " تعلم من أدبه: "ربيعة، وقالت له

ويظهر أن األب كان يراقب سري ابنه يف . األدب وسيلة لتعلم العلم، وال شك أن البداءة تكون بالوسائل

ما مسألة على مالك وأخيه، الطلب، ويقيس مستواه يف التحصيل، ومن شواهد ذلك أن األب ألقى يو 

وقد غضب . أهلتك احلمام عن طلب العلم: فأصاب األخ وأخطأ مالك، فقرع األب مالكا حيث قال له

  .مالك من ذلك التقريع مما دعاه إىل اجلد يف الطلب بعد ذلك

إىل وقد من اهللا على مالك حبافظة قوية مما هيأ له حفظ األحاديث الكثرية، مث تدوينها بعد أن يعود 

٢٢.احلفظ والذكاء: بيته، كما هيأ اهللا له ذكاء تاما، فاجتمع له عنصرا النبوغ

وقد تفرغ اإلمام مالك لطلب لعلم، ومل يشغل نفسه بعمل يكسب منه رزقه ورزق عياله، وكان مصدر 

  :رزقه ثالثة موارد

.مال قدره أربعمئة دينار يتجر له فيه)١(

.لهاصالت اخللفاء وعطاياهم حيث كان مالك يقب)٢(

٢٣.هدايا األصدقاء)٣(
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  :شيوخه

تعلم مالك عن شيوخ يصعب حثرهم، وذكر بعض املرتمجني له أنه أخذ عن تسعمئة شيخ منهم ثالمثئة 

من أشهرهم ربيعة بن عبد الرمحن فروخ املدين املعروف بربيعة الرأي، فهو أول شيخ التقى به ٢٤من التابعني

اإلمام مالك فاستفاد كثريا من أدبه وسلوكه الكتميز، وقد أخذ عنه خالل سنوات عديدة لكنه مل يرو عنه 

مسلم بن هشام وحممد بن . إال قليال، حيث بلغ جمموع األجحاديث اليت رواها عنه اثين عشر حديثا

وقد بلغ جمموع األحاديث اليت . الزهري، مسع مالك منه أحاديث كثرية، لكن متلكا مل حيدث بأكثرها

ونافع بن جرجس موىل عبد اهللا بن عمر، روى .٢٥رواها عن الزهري يف املوطأ مئة واثنني وثالثني حديثا

مالك عنه أي حديث على الرغم من وعبد اهللا بن هرمز، مل يرو .٢٦عنه مالك يف املوطأ مثانني حديثا

.٢٧تقدير مالك الكبري له، ولكن أخذ عنه الرد على أهل البدع واألهواء، وكثريا من الفقه املبين على الرأي

وجعفر بن حممد بن علي الصادق، ذكر ابن عبد الرب أن مالكا روى عنه تسعة أحاديث منها مخسة أصلها 

ونافع بن عبد . ٢٩ن دينار، روى مالك ستة وعشرين حديثاومنهم عبد اهللا بن مالك ب. ٢٨حديث واحد

.٣٠الرمحن أبو رومي قارئ املدينة، مل يرو عنه مالك شيئا من األحاديث، لكنه أخذ عنه قراءة القرآن عرضا

وهشام بن عروة بن الزبري، روى مالك عنه ستة ومخسني حديثا، لكن مع ذلك نقم مالك عليه تساهله يف 

وعبد اهللا بن ذكوان القرشي بالوالء، أكثر مالك يف الرواية .٣١بالعراق مخسة أحاديثالرواية عندما حدث 

وهؤالء من أشهر شيوخ مالك ولكن هناك . ٣٢عنه حيث بلغت أحاديثه أربعة ومخسني حديثا كلعا مسندة

  .بقية أكثر من ذلك

. دث إال مبا صح عندهورغم كثرة شيوخه فإنه كان شديد التحري واالنتقاء، اليأخذ إال عن ثقة، وال حي

 -صلى اهللا عليه وسلم–قال رسول اهللا : أدركت سبعني ممن يقول: "قوله: وله يف ذلك عبارات مأثرة منها

�¦ǀǿ�ǲǿ¢�ǺǷ�¦ȂǻȂǰȇ�Ń�ǶĔ¢�ȏ¤�ƢǼȈǷ¢�ÀƢǰǳ�¾ƢǷ�ƪ Ȉƥ�ȄǴǟ�ǺŤ£¦�Âƚǳ�ǶǿƾƷ¢�À¤Â��ƢƠȈǋ�ǶȀǼǟ�©ǀƻ¢�ƢǸǧ

.٣٣الشأن

  :تالمذته

ي بيئة يقصدها املسلمون من أماكن شىت، وعمر كثرياح لذا أخذ عاش اإلمام مالك يف املدينة، وه

Ƕēǂưǯ�ÀȂǐŹȏ�Śưǯ�ǪǴƻ�ǾǼǟ�ǶǴǠǳ¦. والناظر يف سرية مالك جيد عجبا، فقد رحل إليه طلبة العلم من

فسيقتصر الباحث على أمههم فقط فمنهم اإلمام الشافعي، .األقطار املعمورة، وتتلمذ لديه علماء اإلسالم

بد العزيز بن داود، وسويد بن سعيد احلدثاين، وعبد الرمحن بن القاسم، وأمحد بن أيب بكر، وأشهب بن ع

وعبد اهللا بن احلكم املصري، وعبد امللك بن عبد العزيز بن املاجشون، وعلي بن زياد العبسي التونسي، 
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از، وغريهم من وحيىي بن عبد اهللا بن بكري املخزومي، وعثمان بن عيسى بن كنانة، ومعن بن عيسى القز 

.٣٤أئمة احلديث والفقه

  :ثناء العلماء عليه

ثناء العلمء املعاصرين ألي عامل من العلمء يدل على علو مرتبته، والثقة به يف عدالته، واإلمالك ممن 

¾Ƣǫ�Ʈ ȈƷ�ȆǠǧƢǌǳ¦�¿ƢǷȍ¦�ǶȀǼǸǧ�Ƕǿ®ƾǟ�ǂǐŹȏ�ƨŦ� ƢǸǴǟ�ǾƷƾǷ�Ŀ�ǶǴǰƫ�ƾǬǧ��Ƥ ǻƢŪ¦�¦ǀđ�¼±°:

وما ... كان ال يبلغ من احلديث إال صحيحا: "وقال سفيان بن عيينة"  على خلقهمالك حجة اهللا تعاىل"

ما أحد عندي بعد :" ومنها قول اإلمام النسائي" أرى املدينة إال ستخرب بعد موت مالك بن أنس

.٣٥"التابعني أنبل من مالك بن أنس، وال أحد آمن على احلديث منه

  :وفاته

. املدينة صباح أربع عشرة من هشر بربيع األول سنة تسع وسبعني ومئةب -رمحه اهللا- تويف اإلمام مالك

دفن بالبقيع، حدد موضع دفنه بعض الباحثني بأنك إذا دخلت من باب البقيع اجلنويب الغريب فإنه على 

.٣٦بعد مخسني مرتا شرقي الباب املذكور، عند موضع يتقارب فيه خطان من اإلمسنت

  :ذرية مالك

وقد اختلف يف محاد على  . وهم حيىي، وحممد، ومحاد، وفاطمة. على قول األكثرين أوالد مالك أربعة

.٣٧كونه من أوالد مالك، والراجح أنه من أوالده

  :آثاره العلمية

من املأثور أن لإلمام مامل مؤلفات كثرية مطبوعة وغري مطبوعة، يف عدة جماالت من العلم، كالتفسري، 

. ورسالته يف اآلداب واملواعظ. مؤلفاته املطبوعة رسالته إىل الليث بن سعدواحلديث، والفقه، وغريها، فمن 

ومنها . ومن الكتب غري املطبوعة كتاب يف النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر. وكتاب املوطأ

.٣٨ورسالته إىل ابن وهب يف القدر والرد على القدرية. وكتاب املناسك. رسالته يف األقضية

:عيوب النكاح ضوابط اعتبار

ميكن استنباط ضوابط اعتبار عيوب النكاح مما ذكره فقهاء املالكية يف الفسخ بني الزوجني بالعيوب، 

وخاصة العيوب اخلاصة بالرجل؛ ألنه حمل البحث، وسيستعرض هنا الضوابط املستنبطة من أقواهلم مع 

 ضوابط تتعلق باالستمتاع بني االستشهاد عليها مبا ذكروه، ومن املناسب تقسيم هذه الضوابط إىل

:الزوجني، وضوابط تتعلق حبماية الطرف اآلخر والذرية، وهي كالتايل



˛ر إب سىϵ̋ دϵنج ɻϵم

~ 168 ~

من مقاصد النكاح أنس الزوجني بعضهما من بعض، : ضوابط تتعلق باالستمتاع بني الزوجني-  أ

والزوج سكن  واالستمتاع مبا يرزقان به من األبناء، وكذا االستمتاع باجلماع، فالزوجة أنس لزوجها وسكن،

ومراعاة ملا سبق اعترب ما خيل ). ٢١الروم ...زمن ءاياته: (لزوجته وسند تستند إليه وتتقوى به، قال تعاىل

 ƢȀǬǨǳ¦�¿Ȑǯ�ǺǷ�ƨǘƦǼƬǈŭ¦�ƨȈƫȉ¦�ǖƥ¦Ȃǔǳ¦�ƢǬǧÂ�Ǯ ǳ̄Â��¦ǂƯƚǷ�ƢƦȈǟ�̧ƢƬǸƬǇȏ¦�¦ǀđ.

ية، وفيه حتقيق االستمتاع، من املعلوم أن الوطء هو ذورة العملية اجلنس: أن يكون عيبا مينع الوطء)١(

وتلتقي من خالله نطفة الرجل ببويضة املرآة ليتكون اجلنني، فإذا وجد ما مينعه فقد انتفى مقصد هام 

من مقاصد النكاح، فال يكون الستمراره فائدة، لذلك كن من ضوابط اعتبار  األمر عيبا مانعا أن 

االت املذكورة بالنسبة للرجل، كالعنة، فال يكون مانعا من الوطء، ويستنبط هذا الضابط من بعض احل

.يتمن العنني من اجلماع لصغر ذكره، وكذا املعرتض لعدم انتشاره

من مقاصد النكاح أنس الزوجني بعضهما : أن يكون عيبا مؤديا إىل عدم متام اللذة من اجلماع)٢(

ذلك كان عيبا مؤثرا البعض، فأعلى شيء فيه هو متام اللذة من اجلماع، فأي شيء ينفر أو ينقص من 

إىل التفريق بني الزوجني، ويستنبط من العيوب اخلاصة بالرجل عند املالكية اخلصاء وقيده يف اجلواهر 

مبا إذا مل ينزل؛ ألن اخليار إمنا هو لعدم متام اللذة ال للولدية، لذلك الترد من العقيم واخلصي إذا أنزل 

.٣٩مثله، وسل األنثيني كقطعهما

  :الزوجين بسبب العيوبالتفريق بين 

واصطالحا حاول الباحث العثور على مصدر أو مرجع مالكي   ٤٠.العيب لغة هو الوصمة أو النقيصة

لتعريف العيب لكن عقاصر حبثه علىي ذلك، ومع هذا فقد عرفه بعض املعاصرين بتعريف مناسب ملا عليه 

لزوجية غري مثمرة أو قلقلة ال استقرار نقصان عقلي أو بدين يف أحد الزوجني جيعل احلياة ا"املذهب وهو 

.٤١"فيها

ذهب املالكية إىل أن العيوب التناسلية ثالثة عشر، وتتنوع إىل العيوب اخلاصة بالرجل، والعيوب 

فأما اليت ختتص بالرجال فهي اجلب، والعنة، واخلصاء، .اخلاصة باملرآة، والعيوب املشرتكة بني الزوجني

والعيوب املشرتكة بني . ساء هي الرتق، والقرن، واإلفضاء، والبخر، والعفلواليت ختتص بالن. واالعرتاض

وسيأيت بيان كل واحد منها بالتفصيل من حيث ذكر . ٤٢الزوجني هي اجلنون، واجلذام، والربص، والعذيطة

.التعريف هلا، وحكم التفريق بني الزوجني منها، مع عرض األدلة على ذلك إن شاء اهللا

  :الرجلالعيوب الخاصة ب

.العيوب اخلاصة بالرجل هي العنة، واجلب، واخلصاء، واالعرتاض
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  :معنى العنة

والعنني هو من ال يأيت النساء عجزا أو . العنة يف اللغة هي عجز يصيب الرجل فال يقدر على اجلماع

والعنني هو صغري الذكر جدا، ويطلق على من ذكره  .٤٤ويف االصطالح هي صغر الذكر جدا ٤٣.اليريدهن

.٤٥كالزر

  :حكم ثبوت التفريق بالعنة

اتفق فقهاء املالكية على ثبوت حق التفريق للزوجة إذا وجدت زوجها عنينا، واستدلوا على ذلك بأدلة 

  :منها

أنه طلق عبد يزيد أبو ركانة وأخوته أم ركانة، ونكح امرآة من  -رضي اهللا عنهما- ما روى ابن عباس)١(

لشعرة (ما يغين عين إال كما تغين عين هذه : فقالت -وسلمصلى اهللا عليه - مزينة، فجاءت النيب

ƢȀǇ¢°�ǺǷ�Ƣēǀƻ¢ (فذكر احلديث، .... محية - صلى اهللا عليه وسلم- فأخذت النيب. ففرق بيين وبينه

ووجه االستدالل من احلديث أن هذه املرآة ملا اشتكت . ٤٦"ففعل" طلقها: "وفيه قوله لعبد بن يزيد

لعنته ففرق بينهما، فدل ذلك على جواز التفريق بني  -عليه وسلمصلى اهللا -زوجها إىل الرسول

.الزوجني بسبب العنة

٤٧على ثبوت اخليار بالعنة -اإلمجاع، وقد أمجع احلصابةرضي اهللا عنهم)٢(

بالربص، فيقاس عليه العنة؛  -صلى اهللا عليه وسلم- القياس، وهو قياس عيب العنة، فقد رد الرسول)٣(

ȏ¦�ǞǼǷ�Ŀ�ǽƢǼǠǷ�Ŀ�ƢĔȋستمتاع.

  :الشروط التي البد من توافرها حتى يحق للمرآة طلب التفريق

.أال تكون الزوجة عاملة بالعيب قبل العقد)١(

.أال ترضى الزوجة بالعنة حال اطالعها عليه)٢(

.٤٨أال تتلذذ املرآة بالزوج بعد اطالعها على العيب)٣(

  :الجب: الثاني

: " ومنه حديث. ٤٩اب استئصال اخلصبةاجلب لغة القطع، واالجتب: معىن اجلب لغة واصطالحا

هو قطع الذكر : واصطالحا. أي يقطع وميحو ما كان قبله من الكفر والذنوب. ٥٠"اإلسالم جيب ما قبله

.٥١وأنثياه معا ولو خلقة
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  :حكم ثبوت التفريق بالجب

 اتفق فقهاء املالكية على ثبوت حق التفريق باجلب إذا وجدت الزوجة زوجها جمبوبا؛ وذلك لفوات

  :بأدلة منها ٥٢املقصود األعظم من النكاح من لذة واستمتاع وإجناب

.٥٣اإلمجاع حيث أمجع الصحابة على ثبوت اخليار باجلب)١(

القياس حيث قيس عيب اجلب على)٢(

  :الشروط التي البد من توافرها حتى يحق للمرآة طلب التفريق

.٥٤هي الشروط السابقة املشرتطة يف العنة

  الخصاء: الثالث

سل خصيته ونزعها، يكون : فمعناه يف اللغة من خصا الفحل خصاء:   اخلصاء لغة واصطالحامعىن 

وأما قطع األنثيني دون الذكر . ٥٦هو قطع الذكر مع بقاء األنثيني: واصطالحا ٥٥.يف الناس والدواب والغنم

٥٧.فال رد به إال إذا كان الميين، ومثل قطع الذكر قطع احلشفة على األرجح

:لتفريق بالخصاءحكم ثبوت ا

ذهب املالكية إىل ثبوت حق لتفريق باخلصاء، واستدلوا على ذلك باآلثار الواردة عن الصحابة اليت 

  :تدل غلى التفريق به منها

أأعلمتها؟ : ما رواه أبو عبيد عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر)١(

.٥٨أعلمها مث خريها: ال، فقال عمر: قال

أن خصيا تزوج امرأة وهي التعلم مث علمت فكرهته ففرق بينهما؛ ألن يف  - رضي اهللا عنه-وعن علي)٢(

.٥٩اخلصاء انقطاعللنسل وضررا عظيما على املرأة

؛ ألنه يف معنامها يف اإلخالل باملقصود األصلي من النكاح، ٦٠إحلاق هذا العيب بعيب العنة واجلب)٣(

.وهو لذة الوطء والتناسل

.٦١عشرة الرجل ألجل هذا العيب ملرأة تعفي)٤(

.٦٢فيه نقص وعار)٥(

  :الشروط التي ال بد من توافرها حتى يحق للمرأة طلب التفريق

.٦٣هي الشروط السابقة يف العنة
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االعتراض: الرابع

معىن االعرتاض لغة فهو مصدر اعرتض الشيء، أي صار عارضا،  : معىن الالعرتاض لغة واصطالحا

: واعرتض عليه. منعه: واعرتض له. أي حال: اعرتض دونه: ويقال. أو الطريق كما تكون اخلشبة يف النهر

.٦٤أنكر قوله أو فعله

ورمبا كان يف امرأة دون أخرى، وقد يفسر العنني باملعرتض عند .٦٥واصطالحا هو عدم انتشار الذكر

.٦٧إن سببه السحر: ويقال للمعرتض املربوط، ويقال.٦٦بعض أئمة املالكية

  :التفريق باالعتراضحكم ثبوت 

واألدلة ما سبق من أدلة ثبوت اخليار يف العنة باعتبار . اتفق فقهاء املالكية وال خالف بينهم يف ذلك

  .استعمال الكلمتني يف معىن زاحد بدون تفريق بينهما

  :الشروط التي ال بد من توافرها حتى يحق للمرأة طلب التفريق باالعتراض

إال الشرط األول فال؛ ألن فقهاء املالكية استثنوا زوجة .٦٨املشرتطة يف العنةهي الشروط السابقة 

�ƢȀǈǨǻ�ǺǷ�ǾƬǼǰǷÂ��«ÂǄǳ¦�µ. املعرتض من شرط العم ¦ŗǟƢƥ�ƨŭƢǟ�ƢĔȂǯ�¾ƢƷ�°ƢȈŬ¦�ƢŮ�À¢�ȄǴǟ�¦ȂǴǴǟÂ

ǲǐŹ�ǶǴǧ�ǽ¢ǂƥ�ȂƳǂƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¤�Ʈ ȈƷ٦٩.

  :عيوب النكاح البدنية الجديدة وتخريجها الفقهي

األمراض اليت تصيب اإلنسان إىل أمراض بدنية ونفسية وعقلية، ولكل منها خصائصه  ميكن تقسيم

��̈¡ǂŭ¦�ÀÂ®�ǲƳǂǳ¦�ǎ ţ�Ŗǳ¦�ƨȈǻƾƦǳ¦�µ ¦ǂǷȋ¦�Ȇǿ�̧ȂǓȂŭ¦�¦ǀđ�ƨǫȐǟ�Ǿǳ�ÄǀǳƢǧ��ƨȈƳÂǄǳ¦�̈ƢȈū¦�ȄǴǟ�ǽ°ƢƯ¡Â

فالعيوب اليت  إذ كان حدود البحث قاصرا على العيوب اخلاصة بالرجل، ودائرا بني املذهب املالكي فقط،

ختص املرآة، وكذا العيوب املشرتكة بني الزوجني فال مدخل هلا هنا، وسيأيت البيان عنها يف حبث آخر إن 

  . شاء اهللا

والقذف  هو قذف السائل املنوي من القضيب إىل اخلارج : اضطرابات القذف والتحكم به-  أ

 واسداد جمرى املثانة، وتضييق اإلحليل بشدة، وذلك بعد تقلص احلويصلني املنويني والقناتيني الدافقتني

وكما هو معلوم، قد يون القذف بفعل املعلية اجلنسية، وقد يكون باالحتالم .٧٠بتأثري عضالت العجان

:ويتنوع إىل أنواع كثرية منها. أثناء النوم أو غياب الوعي
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إىل املتعة  سرعة القذف، ويسمى القذف املبكر، ويف هذه احلالة يتم القذف قبل قبل الوصول)١(

ويعد هذا العيب أمرا مزعجا للطرفينو ومقلال لالستمتاع، .٧١الكاملة، ويف بعض األحيان قبل اإليالج

هذا إذا كان أمرا متكررا ودائماو أما يف . السيما إذا حدث مبجرد املماسة أو يف بداية اإليالج

Ƣē°ƾǼǳ�ƢȈƦǟ�ƾǠƫ�Ȑǧ�¾¦ÂǄǳ¦�ƨǠȇǂǇ�ƨǓ°ƢǠǳ¦�¾¦ȂƷȋ¦.

وهو تأخر القذف ملدة تزيد على عشرين دقيقة، ويرتتب عليه إرهاق الطرفني، وبالتايل : رالقذف املتأخ)٢(

�ƾǼǟ��śƳÂǄǳ¦�¾ƢƷ�ń¤�ǽ£ƢƳ°¤�ÀƢȈƦǳ¦�¦ǀđ�ńÂȋ¦�Ǻǰǳ.٧٢اخلوف من املمارسة اجلنسية والنفور منها

حث فالذي يراه البا. بعض النسوة تأخر القذف إىل هذا احلد يعتب ميزة، وعند البعض يعترب عيب

.عدم حتديد مدة القذف ملدة عشرين دقيقة وإرجائه إىل مدة طويلة ترهق الزوجة عادة

وال . ٧٣هو عملية خروج السائل املنوي بصورة عفوية أثناء النوم لسبب مرضي: القذف الليلي املرضي)٣(

.يعد مرضا إال إذا كان حدوثه بشكل متكرر أسبوعيا

ها خروج السائل املنوي بشكل ال اختياري أثناء وهو حالة مرضية حيدث في: القذف الالختياري)٤(

. حيدث هذا غالبا خالل ساعات النهار أو الليل. ٧٤النهار

فتور الرغبة اجلنسية لدى الرجل، ) القذف الليلي والقذف الالختياري( ويرتتب على القذفني األخريين 

نسية، والنفور من املمارسة، إضافة إىل لذا من أثارها فتور الرغبة اجل. وذلك لكثرة خروج املين وفقدان الرغبة

.٧٥اإلصابة بآالم يف خمرج املين بسبب كثرة خروجه

  :خترجيها الفقهي

العيب املذكور يؤدي إىل قلة االستمتاع من جانب الزوجة، وهذا جيلب الضرر من جانبها، وكما سبق 

  .اللذةأن من ضوابط التفريق بني الزوجني عند املالكية عيب يؤدي إىل عدم متام 

:ثبوت األجل لهذه العيوب

نظرا لكون هذه العيوب ختتلف بعضها عن بعض يف الشدة، وكذا يف إمكانية الربء منها وعدم 

اإلمكانية، فقد أوضحت الشريعة ما ميكن وضع التأجيل منها النتظار برء الزوج املعيب، وبينت ما يفرق 

  .الفائدة من وضع األجل لعدم رجاء برئهابني الزوجني يف احلال يف حال رضى الزوجة، لعدم 

فهي اجلب، والعنة، واخلصاء، فاحلكم يف  - أي بال حاجة إىل وضع األجل -أما اليت يفرق يف احلال

هذه العيوب املذكورة الميهل، بل إما أن ترضى الزوجة أو تفارق؛ ملا كان اليرجى زواله صار اإلمهال  

  :ويف التحفة. ٧٦كالعبث
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  كاجلب والعنة واخلصاء*    بالقضاءوداء فرج الزوج 

٧٧فليس يف احلكم به إمهال*    وذاك اليرجى له زواله

أما العيب الذي يضرب به األجل عند املالكية فهو االعرتاض، يضرب أجل سنة للحر، وللعبد قوالن 

ألن  وهو أبني؛: قال اللخمي. عند املالكية، يضرب له أجل سنة أو نصف سنة، وهذا قول مجهور املالكية

السنة جعلت ليخترب يف الفصول األربعة فقد ينفع الدواء يف فصل دون فصل، وهذا يستوي فيه العبد 

.٧٨واحلر

قد وردت آثار عن بعض من أفىت من السلف الصاحل على ثبوت األجل للمعرتض، فهنا بعض ما 

قضى عمر  :ب قالبن املسياعن معمر عن الزهري عن وقف عليه الباحث منها هو ما أخرجه عبد الرزاق

وبلغين أنه يؤجل سنة من يوم ترفع  :بن اخلطاب يف الذي ال يستطيع النساء أن يؤجل سنة قال معمر

  .وهذا األثر نص ظاهر على تأجيل املعرتض سنة أن املعرتض اليستطيع النساء لعدم انتشاره. ٧٩أمرها

كن ميكن قياسه على عيب وعيب القذف كذلك مع أن الفقهاء القدامى مل يتطرقوا الكالم عليه ل

  .االعرتاض يف ضرب األجل إلمكانية عالجه

  طرق إثبات عيوب النكاح الخاصة بالرجل

ذكر الفقهاء مجلة من الطرق إلثبات العيوب املقضية للتفريق بني الزوجني، وهي ال ختلو إما طرق 

�śǫǂǘǳ¦�ǺǷ�ƾƷ¦Â�ǲǯ�ÀƢȈƥ�ļƘȈǇÂ��Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�Ƣđ�ÀƢǠƬǈȇ�ƨȈƦǗ�¼ǂǗ�Â¢�ƨȈǟǂǋباختصار.

  الطرق الشرعية إلثبات العيوب

وهذا التعريف يشري إىل أن حكم اإلقرار على أنه . ٨٠وهو خرب حكمه قاصر على قائله: اإلقرر- أ

قاصر على قالئه ال يتعدى إىل غريه، ومع أن هذا التعريف مل يكن جامعا مانعا على رأي اباحث لكنه هو 

واإلقرار .  الشرع كما هو معلوم يف الكتاب والسنة واإلمجاعواإلقرار مشروع وثابت يف. املشهور يف املذهب

وكتمان العيب من أحد الزوجني غش . بعيوب النكاح أمر مطلوب، سواء كان العيب قبل الزواج أو بعده

من غشنا : "-صلى اهللا عليه وسلم- فاحش وتدليس ظاهر ممنوع يف الشرع، والعادة  والعقل السليم، قال

:يف اإلقرار ما يأيت ويشرتط. ٨١"فليس منا

.أن يكون املقر عاملا خمتارا غري مكره إكراها ملجئا)١(

.أن يكون املقر غري متهما يف إقراره)٢(

.أن يكون جادا ال هازال)٣(
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.أن تكون الصيغة دالة على اجلوم واليقني)٤(

.أال يعلو اإلقرار على الشرط)٥(

الفحص الطيب أو الواقع خطأ   أال يكذب إقراره واقع يف احلال، كما لو أقر بإصابته مبرض فأثبت)٦(

.٨٢كالمه

فإن أقر بعيب جامعا ومستوفيا للشروط السابقة ثبت به كل العيوب املذكورة وإن كانت احلاجة إليه 

.٨٣أكرب يف جانب العيوب اليت يصعب الكشف عنها طبيا

�ȆǿÂ� ƢǐŬ¦Â��Ƥ Ū¦�§ȂȈǟ�©ƢƦƯȍ�Ƣđ�ÀƢǠƬǈȇ� ƢȀǬǨǳ¦�śƥ�̈°ȂȀǌǷ�ƨȈǟǂǋ�Ãǂƻ¢�ƨǬȇǂǗ�½ƢǼǿÂ

اجلس بظاهر اليد على ثوب منكر اجلب وحنوه من عنة وخصاء، وال ينظره الشهود، ألن اجلس (اجلس، 

.٨٤أخف من النظر

�ƢŲ�ƢǸĔȋ��ƢǼǿ�ƢǸđ�°ƢƦƬǟ¦�Ȑǧ��śǸȈǳ¦�Ǻǟ�¾ȂǰǼǳ¦Â��®ȂȀǌǳƢǯ�ǂǯ̄ �ƢǷ�Śǣ�Ãǂƻ¢�ƨȈǟǂǋ�ǺƟ¦ǂǫ�½ƢǼǿÂ

ǳ¦Â��ǶƬǌǳ¦Â��» ǀǬǳ¦�ǲưǷ��ƨȈǬǴŬ¦�ȏ�ƨȈǬǴŬ¦�§ȂȈǠǳ¦�ƢǸđ�ƪ Ʀưȇ�ƢŲ�Ǯ ǳ̄�ŚǣÂ�Ǻǜǳ¦� ȂǇÂ��§ ǀǰ

  .  اليكشفها فحص طبيب

لقرائن الطبية التي يستعان بها إلثبات العيوبا

��ƨưȇƾū¦�ƨȈƦǘǳ¦�ǺƟ¦ǂǬǳƢǯ��ǂǯ̄ �ƢǷ�Śǣ�śƳÂǄǳ¦�śƥ�§ȂȈǠǳ¦�©ƢƦƯȍ�Ƣđ�ÀƢǠƬǈȇ�̈ǂǏƢǠǷ�ǺƟ¦ǂǫ�½ƢǼǿ

�ƢǼǿÂ��Ƣđ�ȆǓƢǬǳ¦�ǲǸǟوهذه الطرق تعد من القرائن اليت وقع االختالف فيها بني الفقهاء يف حكم 

Ƣđ�ǲǸǠǳ¦�ǶǰƷ�ÀƢȈƥ�Ľ�¼ǂǘǳ¦�µ ǂǠƬǈȇ.

وهي يف اللغة العالمة أو األثر الذي ينتقل من ): بصمة الحمض النووي(قرينة البصمة الوراثية- أ

فهي  وأما تعريفها الفقهي. ٨٥األصول إىل القروع، أو من اآلباء إىل األبناء وفقا لقوانني حمددة ميكن تعلمها

الفقهاء القدامى تعريًفا هلذا املصطلح، إال أن هذا ال مينع  ت احلديثة ؛ ولذلك ال جند عندمن املصطلحا

ويتعامل مع الواقع يف ضوء القواعد  اإلسالمي متجدد ، والسيما أن الفقهاتعريف فقهي هل من وضع

كما .إنسان بعينه أو املورثات اليت تدل على هوية كلƢǼȈŪ¦�ƨƦǈǻ�ƢĔƘƥ�ƢȀǨȇǂǠƫ�ǺǰŻÂ©� .واألدلة الشرعية

أفادت البحوث والدراسات بأن البصمة الوراثية من الناحية العملية، وسيلة متتاز بالدقة لتسهيل مهمة 

الطب الشرعي، والتحقق من الشخصية، ومعرفة الصفات الوراثية املميزة للشخص، وميكن أخذها من أي 

.٨٦خلية من الدم أو اللعاب أو البول، أوغري ذلك

ǀđ�ƨǫȐǟ�ƢŮ�Ŗǳ¦Â��ƨǟȂǼƬǷ�̈Śưǯ¦�  راثية دور مهم يف الكشف عن بعض حاالت مرضيةوللبصمة الو 

دعت املرأة بأن زوجها مصاب ايف حال ما إذا البحث هو عيب العنة، فيمكن الكشف عن هذا العيب 
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ǶƬȇ�ƨǳƢū¦�ǽǀđ��ƢȀǠǷƢƳ�Ǿǻ¢�Ȃǿ�Ȅǟ®¦Â��ƨǼǠǳƢƥ ََل اللجوء ألخذ عينات من فرج املرأة، ويتم فحصها أَوص

٨٧إليها مينُّ الزوج أم ال ؟

أما قيمة البصمة الوراثية من الناحية الشرعية، فنظرًا لكون البصمات مل تكن معروفة قدميًا، مل يتعرض 

�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǒ Ǡƥ�¦ȂưŞÂ��¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�©ƢƦƯȍ¦�ǺƟ¦ǂǫ�Ʈ ƸƦǳ�¦ȂǓǂǠƫ�ǶĔ¢�ȏ¤��Ƣđ�©ƢƦƯȎǳ�ǲƟ¦Âȋ¦� ƢȀǬǨǳ¦

كالفراسة والقيافة، وحيث إنه مت احتساب هذه الوسائل قرائن يف اإلثبات عليه، قد يلجأ إليها يف اإلثبات  

�Ƣđ�ǲǐŹ�Â¢�Ǻǜǳ¦�ƨƦǴǣ�ÀȂǰƫ�ƢđÂ��̈ŐŬ¦�ǲǿ¢Â�śǐƬƼŭ¦�ƾǼǟ�ƢǸȀǼǷ�ƨǳȏƾǳ¦�Ŀ�ÃȂǫ¢�ƨȈƯ¦°Ȃǳ¦�ƨǸǐƦǳƢǧ

  :اليقني أكثر مما حيصل بالفراسة والقيافة؛ وذلك لعدة أمور

.طعية أو قطعية، يف الغالبأن نتيجة البصمة الوراثية شبه ق)١(

يف البصمة أمر غري وارد، كما أن  أن احتمال التزوير واخلطأ من اخلبري: شهادة أهل اخلربة الثقات)٢(

.¦ŚǤƬƫ�ȏ�ƨƬƥƢƯ�ÀȂǰƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨǳȏƾǳ¦�Ŀ�ÃȂǫ¢�ƢȀǴǠŸ�Äǀǳالتبديل يف البصمة أمر مستحيل، األمر

مبقاصد الشريعة ومناط احلكم واملصلحة العامة ؛ ألن إن الفقه اإلسالمي يهتم يف باب املعامالت )٣(

الغرض من هذه الوسائل كلها هو حتقيق مصاحل العباد، ومراعاة أحواهلم، عليه فإن كان أمر من شأنه 

�ȂȀǧ�² ƢǼǳ¦�śƥ�¾ƾǠǳ¦Â��ǺǷȋ¦Â�ÀƢǼƠǸǗȏ¦�ǞȈǌȇÂ��ƨƸǴǐŭ¦�ǽǀđ�ļƘȇÂ��ƾǐǬŭ¦�¦ǀǿ�ǪǬŹ�À¢

  .مطلوب

َزَ◌ْيء احلمض النووي مبقدرته على االستنساخ، وبذلك يعمل على نقل تتمتع البصمة الوراثية وجُ )٤(

ƾƦŭ¦�Ʈ¢�. صفات النوع من جيل إىل جيل ȈƷ�ǺǷ�ȆǷȐǇȍ¦�ŃƢǠǳ¦�ƨǘƥ¦ǂƥ�ȆȀǬǨǳ¦�ǆ ǴĐ¦�ǂǫ¢�ƾǫÂ

مشروعية استخدام البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي، ولكنه قيد هذا االستخدام يف غري جرائم 

املنعقدة  - من قراره الصادر يف دورة السادسة عشرة ً) أوال(ث جاء يف املادة حي .احلدود والقصاص

ال مانع شرًعا من االعتماد على البصمة : م ما نصه٢٠٠٢/ ١/ ١٥ - ١٤مبكة املكرمة للفرتة من

الوراثية يف التحقيق اجلنائي، واعتبارها وسيلة إثبات يف اجلرائم اليت ليس فيها حد شرعي، وال 

.śƳÂǄǳ¦�śƥ�§ȂȈǠǳ¦�Ŀ�ƢēƢƦƯ¤�ǶƟ¦ǂŪ¦�Ŀ�ƢēƢƦƯ¤�ȄǴǟ�²٨٩فيقا. ٨٨قصاص

وفحص املين من الفحوص املهمة الكتشاف العيوب، ومن العيوب اليت :قرينة فحص المني -ب

؛ألن من ضوابط التفريق بني ٩٠األمراض الوراثية ميكن اكتشافها أو التوصل إليها عرب فحص املين، بعض

، وكذا مرض العنة ميكن اكتشافه عن ٩١العيب الذي خيشى تعديته إىل الولد الزوجني للعيوب عند املالكية

  .هذه الطريقة

ويعد العلماء أن من أهم الفحوص املنوية التحليلية للمين اليت يكون هلا اعتبار يف احلكم الشرعي يف 

ة تشتمل على ، وكما هو معلوم أن احليوانات املنوي)حتاليل احلمض النووي(اإلثبات للحيوانات املنوية 
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نصف املورثات، ومن جمموعة احليوانات املنوية ميكن استخالص احلمض النووي، وإجراء التحاليل الالزمة 

التحاليل اجلديدة اليت  هلا، ومن مث مقارنتها مبا وجد يف فرج املرأة، وحيث إن احلمض النووي يعد من

يع التوصل لصاحب املين، وعليه ميكن إثبات ظهرت يف العلم اجلنائي يف اآلونة األخرية، ومن خالهلا نستط

العيوب الزوجية عن طريق هذا التحليل، وإذا مت الفحص املخربي عن طريق أخذ العينة من البقع املنوية 

عليه تكون داللتها قطعية يف اإلثبات، لكن ال بد من أن يكون هناك خبري متمرس، وإصدار األمر 

يف الزوجة اليت تدعي أن بعض الفقهاء كابن قدامة وقد ذكر . ٩٢القضائي إلجراء عملية الفحص والتدقيق

أخرج : يف بيت، وقيل لهأنه يصل إليها، أخلي معها -زوجها –وإن كانت ثيًبا وادعى :".... زوجها عنني

٩٣"ماءك على شيء، فإن ادعت أنه ليس منًيا جعل على النار فإن ذاب فهو مين، وبطل قوهلا

�Ǻƥ¦�ÀȐǧ�řǷ�ƢĔ¢�©ƢƦƯ¤�ǶƬȇمن التحاليل إلثبات أن العينة مين، وبالتايلوهذا مشابه ملا يتم عمله 

  .وتتضح الصورة فالن،حىت يتم بعد ذلك االستدالل

تعد القرائن وسيلة من وسائل النفي واإلثبات، وقد أخذ فقهاء املالكية بالقرائن يف مواضع شىت من 

، وهذا يشري إىل جواز العمل مبقتضاها شرعا، ويؤيد ذلك أن اهللا تعاىل جعل القرء عالمة أبواب الفقه

وقرينة على خلو رحم املرأة من احلمل، وكما جعل اهللا تعاىل قد القميص دليال وقرينة على صدق أحد 

��Ƣđǀǯ�Ȅوإن كان من دبر فهذا دليل علاملتنازعني فإن كان القميص قد من قبل فهو دليل على صدقها، 

وكما أن إخوة يوسف . وهذا من أقوى األدلة على مشروعية األخذ بالقرائن، وذلك استناًدا لألمارات

جعلوا الدم قريتة ودليال على صدقهم بأن الذئب أكل أخاهم، ولكن هذه القرينة قرنت بعالمة أخرى 

�ŗǨȇ�À¢�ǺǰŻȏ�Ʈ ȈƷ�ǎ ȈǸǬǳ¦�ƨǷȐǇ�ȆǿÂ��ƨǳȏ®�ǂȀǛ¢Â�ƢȀǼǷ�ÃȂǫ¢�ȆǿÂ�Ƣđǀǰƫ سه الذئب وهو البس

من سالمة القميص على   - عليه السالم –القميص، ويسلم ذلك القميص من  التمزيق، فاستدل يعقوب 

�ƢǼǟǂǋ�Ŀ�®ǂȇ�ŃƢǷ�ƢǼǳ�̧ǂǋ�ƢǼƦǴƦǫ�ǺǷ�̧ǂǋ�À¢Â��ǺƟ¦ǂǬǳƢƥ�ǽǀƻ¢�ȄǴǟ�ǲȈǳ®�¦ǀǿ�À¢�ƢǸǯ��Ƕǿ¦Ȃǟ®�®°Â�Ƕđǀǯ

.٩٤ما خيالفه

االعتماد بالقرائن منها قبول قول القائف حجة وقرينة ومن السنة يوجد مواضع كثرية تدل على العمل و 

عمر وأمجع الصحابة على هذا يكفي ما روي ن . -صلى اهللا عليه وسلم–على ثبوت النسب من النيب 

�Ń�ƢǸǴǧ�ǽ¦Ȃē�ƪأويت إليه  –رضي اهللا عنه  - بن اخلطاب  ǻƢǯÂ��°Ƣǐǻȋ¦�ǺǷ�§ Ƣǌƥ�ƪ ǬǴǠƫ�ƾǫ�̈¢ǂǷƢƥ

ƢƳ�Ľ��ƢȀȇƾƼǧ�śƥÂ�ƢđȂƯ�ȄǴǟ�ƢȀǓƢȈƥ�ƪ ©� يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة ƦǏÂ�Ƣǿ°ƢǨǏ�ƪ Ǭǳ¢Â

هذا الرجل غلبين على نفسي وفضحين يف أهلي، وهذا أثر : صارخة فقالت - رضي اهللا عنه  -إىل عمر 

Ʈ:فعله، فسأل عمر النساء، فقلن له ȈǤƬǈȇ�ǲǠƴǧ��§ Ƣǌǳ¦�ƨƥȂǬǠƥ�ǂǸǟ�ċǶȀǧ��řŭ¦�ǂƯ¢�ƢđȂƯÂ�ƢĔƾƦƥ�Ǿǻ¤

�ȆǈǨǻ�Ǻǟ�řƫ®Â¦°�ƾǬǴǧ��Ƣđ�ƪ يا أمري: ويقول Ǹŷ�ȏÂ�ƨǌƷƢǨǳ¦�ƪ Ȉƫ¢�ƢǷ�ƅ¦�Ȃǧ��ÄǂǷ¢�Ŀ�ƪ Ʀưƫ�śǼǷƚŭ¦
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يا أبا احلسن، ما ترى يف أمرها ؟ فنظر علي إىل ما على الثوب مث دعا مباء حار :فاعتصمت، فقال عمر

املرأة  شديد الغليان فصبَّ على الثوب فجمد البياض، مث أخذه ومشه وذاقه فعرف طعم البيض، وزجر

.٩٥فاعرتفت

الثوب بأنه ليس  توصل إىل معرفة ما على - رضي اهللا عنه -أن علًي بن أيب طالب ووجه االستدالل 

عليه، وأيًضا وجود قرينة أخرى وهي رائحته وطعمه، منًيا، وذلك من قرينة مجوده بعد أن صبَّ املاء احلار

هلما خمالف، فكان ذلك لى ذلك، ومل يعلموأقره ع - رضي اهللا عنه - بيض، وقد وافقه عمر  وأنه بياض

.Ƣđ٩٦إمجاًعا على اعتبار القرينة ومشروعية العمل

يكفي هذا استنباط األدلة من القرآن واحلديث وإمجاع الصحابة على العمل بالقرائن واالعتماد عليها و 

  .يف إثبات احلجج

  هل هذه العيوب منحصرة أو تلحق بها غيرها من األمراض الجنسية؟

بعد إيراد ما يتعلق بعيوب الزوج الذي حيق للزوجة طلب التفريق ورفع أمرها إىل القاضي، جيدر أن 

جييب الباحث عن السؤال املطروح أال وهو هل تنحصر هذه العيوب فيما ذكر أو تتعداها إىل غريها من 

  األمراض الشائعة يف هذه اآلونة األخرية؟

تعديها إىل غريها من العيوب واألمراض السارية، قال  ذهب املالكية إىل حصر هذه العيوب وعدم

اإلمام مالك يف شخص تزوج امرأة وهو اليعرفها فوجدها عمياء أو عوراء أو قطعاء أو شالء أو مقعدة أو 

اجلنون واجلذام والربص والعيب : ال ترد، وال ترد من عيوب النساء إال من أربع وهي"قد ولدت من الزناك 

.٩٧لذي يف الفرج

وعللوا على ذلك بأن هذه العيوب كما هو معروف تعافها النفس وتنقص االستمتاع وتسري إىل الولد، 

وألن اجلذام والربص . ةوال يستطاع الصرب عليهخا فتمنع االستمتاع املقصود بالنكاح وتثري نفرة يف النفس

التكاد نفس حد تطيب أن ي كثريا وهو مانع للجماع، إذ \مما يوعم أهل العلم والطب والتجارب أنه يعد

.٩٨جتامع من هو به، والولد قل يسلم منه، فإن سلم منه أدرك نسله

لكن مع ذلك يرى الباحث أن أي عيب استكمل شروط ضوابط العيوب املؤدية إىل التفريق بني 

ع، فيقاس الزوجني املذكورة عند املالكية كالعيب الذي مينع الوطء، أو املؤدي إىل عدم متام اللذة عند اجلما 

  .واهللا أعلم. على العيوب املذكورة السابقة
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:الخاتمة

عليه أفضل  - احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا حممد

ففي ختام هذا العمل وضع الباحث أمام الدارسني والباحثني عددا من النتائج : وبعد - لتسليماالصلوات و 

وكذا قدم الباحث أهم التوصيات واملقرتحات اليت يرجو حتققها  إىل عمل آخر، ينطلق منهااليت ميكن أن 

  .هلذا البحث فيما بعد،كخامتة

  :نتائج البحث: أوال

منهجه، وأنه يتسم بالثراء والوفاء جبميع اإلميان اخلالص بصالحية الفقه اإلسالمي، ومشوليته، وكمال)١(

.العصر متطلبات احلياة ومستجدات

سالمة الزوجني منه غالًبا، مينع من  عيوب النكاح وصف بدين أو عقلي مذموم اقتضى العرف نإ)٢(

.باحلياة الزوجية على الشكل املطلوب حتصيل مقاصد النكاح والتمتع

املؤدية  الضوابط ه كتب الفقهاء، فكل ما انطبقت علي  ورد يفعيوب النكاح ليست قاصرة على ما )٣(

.مؤثرا عيبا إىل التفرق بني الزوجني يعد

القول جبعل القرائن دليًال مساعًدا للقضاة يف الوصول إىل احلكم الشرعي، وهو استفادة من التقدم )٤(

.العلمي، وحث على املزيد من االكتشافات العلمية اهلادفة، واملفيدة يف إقامة العدل، ورفع الظلم

.املعروف الثقة األمني يشرتط العتماد القرينة الطبية أن يقررها الطبيب أو املختص)٥(

  :التوصيات: ثانيا

 مبواد بنيجرييا عامة ووالية كنو خاصة، وجامعة يوسف ميتما سلي تضمني مناهج كليات الطب)١(

الشرعية باملقررات املتعلقة باجلوانب  دراسية نظرية تعىن بالفقه الطيب الشرعي، وتضمني التخصصات

.العلمية

.موقف الشرع منهاو  ¤�ƢēƢƦƯ وطرقح، دراسة مستجدات عيوب النكا  يفالتوسع )٢(

)٣(ƨȈƳÂǄǳ¦�̈ǂǋƢǤŭ¦Â�ƨǫȐǠǳ¦�ƨǬȈǬŞ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǷȋ¦�ƨȈǟȂƫ�ń¤�» ƾē�ƨȈǟ¦̄¤�ƲǷ¦ǂƥ�°ƢǰƬƥ¦.
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:الـهوامش

م عجإبراهیم وآخرون، إبراهیم مصطفى، وأحمد حسن زیات، وحامد عبد القادر، ومحمد علي النجار، الم-)٢(

تركیا، الطبعة الثانیة، -مطبعة المكتبة اإلسالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، استنبول، ٣١٧:، ص١. الوسیط،ج

  .م١٩٧٢-ه١٣٩٢سنة 

).بدون تاریخ طباعة(، الناشر مطبعة دار المعارف ١٠٨١:، ص١اإلفریقي، محمد بن منظور، لسان العرب، ج،-)٣(

، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة، ٢٢٠األحكام، ص،القرافي، أحمد بن إدریس، اإلحكام في تمییز الفتاوى عن-)٤(

  .م١٩٦٧-ه١٣٨١سوریا، سنة -مطبعة مكتبة المطبوعات اإلسالمیة، حلب

الناشر ،١٩ص  ١،الدسوقي، شمس الدین محمد بن عرفة، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج-)٥(

.)دون تاریخ طباعةب(دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي، وشركاؤهنشوراتم

ذكر ابن ناجي المسائل التي خالف ابن القاسم فیها مالكا في كتاب الزكاة من شرح المدونة البن ناجي -)٦(

  .٤٤١ - ٤٣٩. ج. الفكر السامي في تاریخ الفقه اإلسالمي.انظر، الثالبي الحجوي، محمد بن الحسن

  ٣٥:، ص١.، ج"بهامش الخرشي على الخلیل"على الخرشي، العدوي، علي بن أحمد، حاشیة الشیخ علي العدوي -)٧(

، مطبعة ٧٣العلوي، شرح منظومة الورقات في في أصول الفقه، للسید محمد بن علوي المالكي، ص، -)٨(

  .ه١٤١١جدة، المدینة الصناعیة، سنة -مطابع سحر، المملكة العربیة السعودیة

  .٤٣٦:عرب صانظر، جمهرة أنساب ال.اسم أبي عامر نافع-)٩(

كذا ضبطه ابن مأكوال، استنادا لما .ضبطه بالعین المعجمة المفتوحة، والیاء المثناة من تحت الساكنة-)١٠(

قال .عثمان بالعین المهملة والثاء المثلة:وقیل.حكاه عن أبي بكر بن عبد اهللا بن أبي أویس بن عم مالك بن أنس

"القاضي عیاض انظر، وفیات "وهذا لم یصح.وقلي عثمان:قال الذهبي".حفهمن قال عثمان بن حنبل فقد ص:

  .٧١: ، ص٨.ج. سیر أعالم النبالء. ١٣٥: ، ص٤.األعیان ج

.المصادر السابقة والصفحة نفسها.وقیل جثیل، كذا ضبطه الدارقطني-)١١(

ویسمى ذا .الیمنوهو أحد ملوك -أعني األخیر في سلسلة نسب مالك المتقدمة-وذو أصبح هو الحارث-)١٢(

فسمي ذا أصبحز انظر، .أصبح:أصبح؛ ألنه غزا عدوا، وأراد أن یبیته، ثم نام دونه حتى أصبح الصباح، ثم قال

  .١٦٥: خالصة السیرة الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبایعة، ص

  .٧١: ، ص٨.یسر أعالم البنالء، ج-)١٣(

الشعالن، عبد الرحمن بن عبد . ١٢٨- ١٢٧:، ص١.ب المدارك، جترتی. ٢٨٢: ، ص٤.انظر، وفیات األعیان، ج-)١٤(

  .م٢٠٠٣- ه١٤٢٤، مطبعة مطابع الجامعة، سنة ١٥٦: ، ص١.، ج"أدلته النقلیة"اهللا، أصول فقه اإلمام مالك 

.٤٤٢:، ص٨.الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج. ٢١٢:، ص١.ز تذكرة الحفاظ، ج١٣٧:، ص٤.وفیات األعیان، ج-)١٥(

  .١٠٣١:، ص٤.وفاء الوفاء، ج. ١١٥: ، ص١.یب المدارك، جترت-)١٦(

.لم یقف الباحث على تخریج هذا الحدیث-)١٧(

  .١٦٠:، ص١.انظر، الشعالن، أصوا فقه اإلمام مالك، ج-)١٨(

  .١١٨-١١٧: ، ص١ترتیب المدارك، ج ١٨٢- ١٨١: ، ص١.المرجع السابق، ج-)١٩(
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، مطبعة ٣٧٦:، ص١.الفكر السامي في تاریخ الفقه اإلسالمي، جالثالبي، محمد بن الحسن الحجوي، -)٢٠(

  .م١٩٩٧-ه١٣٩٧المكتبة العلمیةالمدینة المنورة سنة 

  .١٦٠- ١٥٧:، ص١.ترتیب المدارك، ج-)٢١(

  .١٢٢-١١٩:، ص١.انظرو ترتیب المداركو ج-)٢٢(

  .١٨٢- ١٨٠:و ص١.ترتیب الدارك، ج-)٢٣(

  .٧٨:ص، ٢.تهذیب األسماء واللغاتو ج-)٢٤(

  .٢٠:، ص٦.انظر، التمهید، ج)٢٥(

  .٢٣٩: ، ص١٣.انظر، المرجع السابق، ج-)٢٦(

  . ١٤٤: ، ص١.انظر، ترتیب المدارك، ج-)٢٧(

انظر، المدرسة .وهؤالء الخمسة المذكورون أكثر تأثرا في شخصیة اإلمام مالك. ٦٧:، ص٢التمهید، جز-)٢٨(

  .٢٢:المالكیة األندلسیة ص

  .٧٦:التمهید، صتجرید -)٢٩(

  .٥٥:، ص١.ترتیب المدارك، ج-)٣٠(

  .١٢٣: تجرید التمهید، ص-)٣١(

  .٩٢: تجرید التمهید ص-)٣٢(

  ١٦:االنتقاء، ص-)٣٣(

)٣٤(-

  ٣١و  ٢٢:االنتقاءو ص. ٣:، ص٣.انظر، خالصة تهذیب الكمال، ج-)٣٥(

  .١٦٩-١٦٧:المنورة صفصول من تاریخ المدینة . ١١١: ، ص١.انظر، ترتیب المدارك، ج-)٣٦(

  .٤٣٦: جمهرة أنساب العرب، ص-)٣٧(

  .٢٠٨-٢٠٥:، ص١.ترتیب المدارك، ج. ٨٨:، ص٨.سیر أعالم النبالء، ج-)٣٨(

  ٢٣٦: ، ص٣.الخرشي،، ج-)٣٩(

، ٢إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، ج.، باب العین٣١٨٣:، ص٦ابن منظور، لسان العرب، ج-)٤٠(

  .١٧٩:، ص٤.دة عیب، جمقاییس اللغة، ما. ٦٣٩:ص

شلبي، محمد مصطفى، أحكام األسرة في اإلسالم دراسة مقارنة بین المذاهب السنیة والمذهب الجعفري -)٤١(

  .٥٨٧: م، ص١٩٨٣- ه١٠٤٣والقانون  مطبعة، بیروت الدار الجامعیة، سنة الطباعة، الطبعة الرابعة، سنة 

  .٨٤: ، ص٣.یطي، مواهب الجلیل، جالشنق. ٤٦٨: ، ص٢.الدردیر، الشرح الصغیر، ج-)٤٢(

  .٦٣٣:، ص٢.إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، ج. ٢٥١:، ص٣.القاموس المحیط، ج-)٤٣(

  .٤٧٠:، ص٢.الدردیر، الشرح الصغیر، ج. ٨٥:، ص٣.الشنقیطي، مواهب الجلیل، ج-)٤٤(

  .٤٠: ، ص٢.الفواكه الدواني، ج. ٢٣٦: ، ص٣.الخرشي، ج-)٤٥(
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سلیمان بن األعسعث، سنن أبي داود، كتاب الطالق، باب نسخ المراجعة بعد التطلیقات أبو داود، -)٤٦(

بدون تاریخ (، مطبعة دار السالم للنشر والتوزیع، ریاضالمملكة العالبیة السعودیة )٢١٩٦(الثالث، الحدیث رقم 

).طباعة

  .٦٦٨:، ص٦.ابن قدامة، المغني، ج-)٤٧(

  .٨٤: ، ص٣.الشنقیطي، مواهب الجلیل، ج. ٤٦٧:ص ٢.الدردیر، الشرح الصغیر، ج-)٤٨(

  .١٠٤: ، ص١.إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیطك، ج. ٤٤:و ص١.الفیروزأبادي، القاموس المحیط، ج-)٤٩(

، مطبعة دار )٢١٩٦(أبو داود، كتاب الطالق، بالب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثالث، الحدیث رقم -)٥٠(

(الریاضالسالم للنشر والتوزیع، ).بدون رتاریخ طباعة.

  .٨٥:، ص٣.الشنقیطي، مواهب الجلیل، ج. ٤٧٠: ، ص٢. الدردیر، الشرح الصغیر، ج-)٥١(

  .٨٤: ، ص٣.المصدر السابق الثاني، ج.المصدر السابق األول والجزء والصفحة نفسهما-)٥٢(

  .٢٠٣:، ص٣.مغني المحتاج، ج-)٥٣(

  ٦: راجع، ص-)٥٤(

.باب الخاء ١١٨٧: ، ص٤.ابن منظور، لسان العربو ج. ٢٣٩: ، ص١.وآخرون، المعجم الوسیط، جإبراهیم -)٥٥(

  .٤٦٩:، ص٣.الدردیر، الشرح الصغیر، ج-)٥٦(

  .٨٥:، ص٣.مواهب الجلیل، ج.المرجع السابق ونففس الجزء والصفحة-)٥٧(

  .٦٥٢:، ص٦ابن قدامة، المنغني، ج، -)٥٨(

  .٨١:ص، ٤.الروض النضیر، ج-)٥٩(

.المصدر السابق والصفحة نفسها-)٦٠(

  .٤٨: ، ص٢.الشیرازي، المهذب، ج-)٦١(

  .٦٥٢:، ص٦.بن قدامة، المغني، ج-)٦٢(

.من هذا البحث:راجع ص-)٦٣(

  .٥٩٤:، ص١.إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، ج-)٦٤(

  .٨٥:، ص٣.الشنقیطي، مواهب الجلیل، ج-)٦٥(

  .٢٠١: ، ص١.میارة، ج-)٦٦(

أما عند الجمهور فلم یفرقوا بین المعترض والعنین، ویأخذ االعتراض أحكام .المرجع السابقوالصفحة نفسها-)٦٧(

ابن . ٢٠٢:، ص٣.مغني لمحتاج، ج. ٤٩٤:، ص٣.حاشیة ابن عابدین، ج(راجع .وأدلة وشروط العنة عندهم

  ).٦٦٧:، ص٦.قدامة، المغني، ج

  ٦: راجع، ص-)٦٨(

  .٨٤: ص. ٣.مواهب الجلیل، ج-)٦٩(

  .١٨٨: قاسم سارة، محمد الخیاط، معجم أكادیمیا الطبي، ص-)٧٠(

  .٤٦٥:، ص٩.اللجمي، جهاد، االضطرابات الجنسیة في الذكور، الموسوعة الطبیة المتخصصة، ج-)٧١(

.المرجع السابق والصفحة نفسها-)٧٢(
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  .٤٦: ، ص٤.یة،جالحسیني، األمراض التناسلیة والبول-)٧٣(

.المرجع السابق والصفحة نفسها-)٧٤(

  ٤٨: العون، مستدات عیوب النكاح، ص-)٧٥(

.المرجع السابق، والصفحة نفسها-)٧٦(

  .٢٠٠: ، ص١.میارة، ج-)٧٧(

  . ٤٧٣: ، ص٢.لدردیر، الشرح الصغیر، ج-)٧٨(

حبیب :تحقیق١٠٧٢٠، الحدیث رقم ٢٥٣، ص، ٦.الرزاق،جعبد الرزاق، أبوبكر عبد الرزاق بن همام، مصنف عبد -)٧٩(

  .١٤٠٣بیروت، الطبعة الثانیة،سنة الطباعة –المكتب اإلسالمي :الناشر، الرحمن األعظمي

  .٣٩٧:، ص٣.الدردیر، الشرح الكبیر، ج-)٨٠(

"مسلم، كتاب اإلیمان، باب قول النبي صلى اهللا علیه وسلم-)٨١( ، الحدیث رقم ٩٩:ص، ١.، ج"من غشنا فلیس منا:

)١٠١(

العون، خالد عبد اهللا، مستجدات عیوب النكاح وطرق إثباتها الطبیة والفقهیة، رسالة مقدة للحصول على -)٨٢(

  .١١٠:دردجة ماجستیر في الفقه وأصوله، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة قطر، ص

.المصدر السابق والصفحة نفسها-)٨٣(

  .٢٨٥: ، ص٢.الشرح الكبیر، جالدردیر، -)٨٤(

مجلس النشر العمي، جامع :الناشر. ٢٥:سعد الدین، البصمة الوراثیة وعالقتها الشرعیة، ص.الهاللي، د-)٨٥(

  .ه١٤٢١كویت، سنة 

  .١٠:ه، البصمة الوراثیة من منظور الفقه اإلسالمي، ص١٤١٩قرارات المجمع الفقهي سنة -)٨٦(

عیوب النكاح بالقرائن الطبیة، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة، مریم بنت عیسى، إثبات -)٨٧(

  .١٦٨:، ص٢٧، السنة١٠٣العدد 

  .٨٧٦: الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ص-)٨٨(

  .١٦٩:مریم، إثبات عیوب النكاح، ص)٨٩(

.المرجع السابق-)٩٠(

  .٢٣٨:ص ٣انظر، الخرشي، جز-)٩١(

حاج، دور القرائن الحدیثة في اإلثبات في الشریعة اإلسالمیة وتطبیقاتها في المحاكم زیاد عبد الحمید أبو ال-)٩٢(

  .١١٦: الشرعیة، ص

  .٦١٦: ، ص٧.ابن قدامة، المغني، ج-)٩٣(

  .١٣٠:، ص٩.القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج-)٩٤(

  .٤٤:الطرق الحكمیة، ص-)٩٥(

  .٦:المرجع السابق، ص-)٩٦(

  .٢١١:، ص٤مالك، المدونة الكبرى، جز)٩٧(

  .١٥٥:مصطفى نجیب، تفریق القاضي بین الزوجین،ص)٩٨(
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:إعداد

:صلخستمال

 مشال تصّور مقرتح لتنمية ثقافة العمل التطّوعي باملدارس الثانوية اإلسالمية يف :البحثعنوان

  .نيجرييا

 لتنمية ثقافة العمل التطّوعي باملدارس الثانوية يف مشال نيجرييا من املقرتح  التصّوربناء  :البحثهدف

تلك معوقات  الوقوف علىوالطالبية  األنشطةدور  والكشف عناإلطار املفاهيمي  حتديد خالل

  .املقرتح التصّورحتديد مالمح و تنمية ال

لتوضيح حماوره، وهو التحليلييف هذا البحث املنهج الوصفي  الباحثاستخدم  :منهج الدراسة:

�ƢȀǨǏÂ�ń¤�¾ȂǏȂǴǳ��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�Ȇǿ�ƢǸǯ�Ƣē¦ËŚǤƬǷÂ��ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ǺǷ�̈ǂǿƢǛ�Ǧاملنهج الذي  ǏÂ�ȄǴǟ�ƾǸƬǠȇ

ƢȀǸȈǸǠƬǳ�ƲƟƢƬǼǳ¦�́ ȐƼƬǇ¦Â��ƢȀȈǧ�̈ǂËƯƚŭ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦Â��ƢđƢƦǇ¢�ƨǧǂǠŭ.

احتوى اإلطار العام على مقدمة و وأربعة مباحث وخامتة،  وقسم الباحث هيكل حبثه إىل إطار عام

ه مث الدراسات مصطلحاتو  حدود البحث ، مثالبحث أمهيةومشكلة البحث، وأسئلة البحث وأهدافه، و 

  .منهج البحث وخطته السابقة، مث

  :إىل عدد من النتائج أمهها ما يلي البحثوتوصل 

�Ƥتكتسب قيمة العمل التطوعي أمهية بالغة يف )١( ǴǘǷ�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ�ǾƬȈŷ¢�ȄǴƴƬƫÂ��ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�̈ƢȈƷ

  .واالجتماعية والرتبوية اجلوانب الشخصية وحضاري ونتائجه على شرعي

��ȆǸȈǴǠƬǳ¦Â�ÄȂǟƾǳ¦�¾ƢĐ¦�ǲǸǌƬيف املدارس الثانوية يف نيجرييا لتتعدد جماالت العمل التطوعي )٢(

  .بيئيةواخلدمة االجتماعية، والصحية، واإلعالمية، والرتبوية، وال

:وأوصى الباحث من خالل النتائج بعدة توصيات، أمهها

توعية الطالب يف املرحلة الثانوية بأمهية املشاركة يف العمل التطوعي من خالل الربامج واألنشطة )١(

.املدرسية اليت تقيمها املدرسة داخل وخارج احلرم املدرسي

ميكن حتقيق ذلك من خالل املراكز إقامة دورات تدريبية للطالب على ممارسة العمل التطوعي، و )٢(

ƢēȏƢů�Ŀ�ǞȇȂǼƬǳ¦Â�ƨȈƦȇ°ƾƬǳ¦.

.الثانوية املدارس/ العمل التطّوعي/تصّور مقرتح:الكلمات المفتاحية
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مقّدمة

تكمــن األمهيــة الكــربى للعمــل التطــوعي يف أنــه يعمــل علــى مشــاركة األفــراد يف قضــايا جمــتمعهم، كمــا أنــه 

�ŚƯƘºƬǳ¦�ǺºǰŻ�ǲºǸǠǳ¦�¦ǀºǿ�¾Ȑºƻ�ǺºǷ�Ǿºǻ¢�ƢºǸǯ��ǞºǸƬĐ¦�¿ƾºǬƫ�ȄºǴǟ�ƨºǴǷƢǠǳ¦�ƨºȈǴǿȋ¦Âيربط بني اجلهود احلكومية 

�ń¤�Ƕǿ®ȂºǬƫ�Ŗºǳ¦�ƨȈǯȂǴǈǳ¦�¶ƢŶȋ¦�ǒ Ǡƥ�ǶđƢǈǯ¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�®ƢǸǟ�Ƕǿ�Ǻȇǀǳ¦��§ ƢƦǌǳ¦�ȄǴǟ�ĺƢŸȍ¦

وك حتمــــل املســــئولية االجتماعيــــة، ويــــؤدي العمــــل التطــــوعي علــــى التقليــــل مــــن املخــــاطر االجتماعيــــة والســــل

�§ȂººǣǂǷ�ǶĔƘººƥ�ǶǿǂǠººǌƫ�À¢�ƢĔƘººǋ�ǺººǷ�¾ƢººǸǟƘƥ�¿ƢººȈǬǳ¦�Ŀ�®¦ǂººǧȋ¦�² ƢººǸǤǻ¦�ǪººȇǂǗ�Ǻººǟ��ǞººǸƬĐ¦�ǲººƻ¦®�» ǂººƸǼŭ¦

ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�¢ǄƴƬȇ�ȏ� ǄƳ�ǶĔ¢Â��ǶȀȈǧ.

¨®ƾǠƬǷ�©ƢȇƾŢ�ǺǷ�ǽƾȀǌƫ�ƢǷÂ�ƢȀǷËƾǬƫÂ�©ƢǠǸƬĐ¦�ȆǷƢǼƫ�ǞǷÂ,كاالنفجار السكاين والثورة املعلوماتية ,

لثقافية املختلفة، بات القطاعان احلكومي واألهلي غري قادرين على تلبية وا, والتحديات االقتصادية

�ǲǸǠǳƢƥ�¿ƢǸƬǿȐǳ�ÄȂǫ�ǽƢš ¦�¾Âƾǳ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�±ǂƥ�ƢǼǿ�ǺǷÂ��ƨǷ¦ƾƬǈŭ¦�ƨȈǸǼƬǳ¦�ǪȈǬŢÂ�ǞǸƬĐ¦�©ƢƳƢƷ

ǿ�©®ƾƷ�̄¤��ƢÅȇ°ƢǔƷ�ƢÅǸǴǠǷ�ƶƦǏ¢�ȆǟËȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�À¤�ǲƥ��©ƢǠǸƬĐ¦�ǞȈǸŪ�ƨȈǸǼƬǳ¦�ǪȈǬŢ�Ŀ�ȆǟȂǘƬǳ¦ يئة

.األمم املتحدة يوم اخلامس من ديسمري من كل عام يوًما عاملًيا للتطوّع

واملتتبع لواقع العمل االجتماعي على مستوى العامل يلمس االهتمام املتزايد واملتنامي الذي يلقاه العمل 

�Ŀ��©ƢǠǸƬĐ¦�Ȇǫ°Â�¿ƾǬƫ�©¦ǂǋƚǷ�ǺǷ�¦ÅǂǋƚǷ�ƶƦǏ¢�̄¤��ƨǧƢǯ�̈ƾǠǏȋ¦�ȄǴǟ�ǾƫƢǈǇƚǷÂ�ȆǟȂǘƬǳ¦ حني

�ǺǇ�ǺǷ�§ ƢƦǌǳ¦�À¢�ƨȈǴǿȋ¦�©ƢǸǜǼǸǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǰƦǌǳ¦�ƢēǂƳ¢�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǒ Ǡƥ�©ǂȀǛ¢هم  ٣٠إىل  ١٥

، ويرجع عزوف الشباب )١(أقل فئة مهتمة بالتطوع أمهية هذه الفئة العمرية وما متتاز به من طاقة وحيوية

تم بالتعليم دون غرس وتعزيز ¦ē�Ŗǳ¦�ƨȈǇ°ƾŭ¦Â�ƨȇǂǇȋ¦�ƨƠǌǼƬǳ: عن العمل التطوعي ألسباب عديدة منها

  . قيم العمل التطوعي يف املقررات الدراسية وغريها من الربامج الرتبوية

�ǲƻ¦®� ¦ȂǇ��ȆǟËȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǧƢǬƯ�ƨȈǸǼƫ�Ǧ ǠǓ�ǺǷ�ƢÅǔȇ¢�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ňƢǠȇ�Ǯ ǳ̄�°¦ǂǣ�ȄǴǟÂ

جل وضع تصّور مقرتح املدرسة أو خارجها، مما تولدت لدى الباحث قناعة بأمهية إجراء هذا البحث من أ

�§ ƢƦǌǳ¦�ǂǐǼǟ�ǶĔ¢Â�ƨǏƢƻ�ƢȇŚƴȈǻ�¾Ƣſ�Ŀ�ƨȇȂǻƢưǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�§ ȐǗ�Ãƾǳ�ȆǟËȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǧƢǬƯ�ƨȈǸǼƬǳ

�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ǾƦǠǴƫ�Äǀǳ¦�°Âƾǳ¦�Ǟǫ¦Â�ȄǴǟÂ��ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǂưǯȋ¦

مثل، ومن مث اخلروج بتصّور مقرتح يساعد على املعوقات اليت حتول دون تفعيل ذلك الدور على النحو األ

  .تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتنميتها لدى الطالب

كما ينمي , مما ال شك فيه أن اخنراط الشباب يف العمل التطوعي يعزز روح املسؤولية االجتماعية

ȈǷƢǈǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�ȂŴ�§ ƢƦǌǳ¦�©ƢƷȂǸǗÂ�ǶǸđ�ȄǫǂȇÂ��ƨȈǸǴǠǳ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȈǼǨǳ¦�©¦°ƢȀŭ¦��ƨǴȈƦǼǳ¦�» ¦ƾǿȋ¦Â�ƨ

ومينحهم الفرصة للمشاركة وإبداء الرأي يف القضايا االجتماعية؛ وحيث إن كثريًا من الدراسات أشارت إىل 
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أن ممارسة العمل التطوعي ال تزال ضعيفة، باإلضافة إىل ضعف دور املدرسة يف تعزيز قيم العمل التطوعي، 

.)٢(¦ƨǇ°ƾŭ¦�ǲƻ¦®�ƨȈǟȂǘƬǳ¦�ƨǷƾŬ¦�Ŀ�ǶēƢǯ°ƢǌǷ�Ǻǟ�¿ƢǠǳ ووجود اجتاهات سلبية لدى العاملني يف التعليم

ويف الواقع الرتبوي باملدارس الثانوية يف نيجرييا نلمس بعض اإلشكاالت اليت تعكس مؤشرات سلبية يف 

وضعف , والتسيب, سلوك طالب املرحلة الثانوية، مثل عدم املباالة وعدم اإلحساس باملسؤولية واالستهتار

قية، وعلى ضوء هذا الواقع أوصت العديد من الدراسات بضرورة أن تعمل املدرسة على القيم األخال

تشجيع الطالب للمشاركة ىف األعمال التطوعية، وذلك من خالل تضمني الربامج الدراسية باملدارس 

.)٣(بعض النشاطات واملناهج الىت تركز على العمل التطوعي

ىف السعى لوضع تصّور مقرتح لتنمية ثقافة العمل التطّوعي وبناء على ما سبق، تتبلور مشكلة البحث 

لدى طالب املرحلة الثانوية اإلسالمية يف مشال نيجرييا لتنمية ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب كمنطلق 

تنموي بنائي للشخصية االجتماعية واألخالقية للطالب، وعليه ميكن صياغة مشكلة البحث ىف السؤال 

.ا التصّور املقرتح لتنمية ثقافة العمل التطّوعي باملدارس الثانوية اإلسالمية يف مشال نيجرييا؟م: الرئيس التايل

  :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية

 .ما اإلطار املفاهيمي لثقافة العمل التطوعي؟)١(

ثقافة العمل التطوعي  ما دور األنشطة الطالبية باملدارس الثانوية اإلسالمية يف مشال نيجرييا ىف تنمية)٢(

 .لدى الطالب؟

 .مشال نيجرييا؟ ما معوقات تنمية ثقافة العمل التطوعي لدى طالب املدارس الثانوية اإلسالمية يف)٣(

 .مشال نيجرييا؟ ما معامل التصّور املقرتح لتنمية ثقافة العمل التطّوعي باملدارس الثانوية اإلسالمية يف)٤(

  :خطة البحث

مقدمة، :العام للبحث وأربعة مباحث وخامتة، أما اإلطار العام فيشتمل علىتكّون البحث من اإلطار

��ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦Â��ƢēƢƸǴǘǐǷÂ�Ʈ ƸƦǳ¦�®ÂƾƷÂ��ƢȀƬȈŷ¢Â�ƢȀǧ¦ƾǿ¢Â�Ʈ ƸƦǳ¦�ƨǴƠǇ¢Â��Ʈ ƸƦǳ¦�ƨǴǰǌǷÂ

  .وخطة البحث ومنهجها املتبع

.اإلطار املفاهيمي للعمل التطّوعي: الـمبحث األول-

  .ؤسسات التعليمية يف تنمية ثقافة العمل التطوعيدور امل: الـمبحث الثاين-

 .معوقات دور النشاطات الطالبية ىف تعزيز ثقافة العمل التطوعي: الـمبحث الثالث-

التصّور املقرتح لتنمية ثقافة العمل التطّوعي باملدارس الثانوية اإلسالمية يف مشال : الـمبحث الرابع-

 . نيجرييا
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  :منهج البحث

املنهج الذي يقوم على إلقاء نظرة :"  هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وهواستخدم الباحث يف

.)٤("شاملة وفاحصة على موضوع معّني، بغرض فهمه وإدراك خمتلف جوانبه وتداخالته وأبعاده

:إضافة إىل ما سبق، فإن الباحث تعامل مع املادة العلمّية وْفق املنهج اآليت

.بذكر السورة ورقم اآلية، وكتابتها بالرسم العثماينعزو اآليات إىل مواقعها )١(

عزو األحاديث النبوية إىل مصادرها األصلية، مع ذكر كالم أهل العلم يف بيان درجته، ما مل يكن يف )٢(

 .الصحيحني أو أحدمها

.االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط)٣(

:التطّوعياإلطار المفاهيمي للعمل : الـمبحث األول

  :ويشتمل على

.مفهوم التطوّع:أوالً -

.أمهية التطوّع:ثانًيا-

.ثقافة التطوّع:ثالثًا-

.أمهية تنمية ثقافة التطوّع:رابًعا-

إن للعمل التطوعي ىف الرتبية اإلسالمية أصوله وركائزه إذ وضعته ىف مكانة سامية ووجعلته حيظى 

شرقية، فلقد أكدت عليه العديد من آيات القرآن الكرمي  باعرتاف ال حيظى به ىف ثقافة أخرى غربية أو

 ﴾hijklmn﴿:واآلحاديث النبوية املطهرة، من هذه اآليات قول اهللا تعاىل

ٌر َلهُ ﴿: ، وقال تعاىل أيًضا)١٥٨من اآلية : البقرة( ، )١٨٤من اآلية : البقرة( ﴾َفَمْن َتَطوََّع َخْريًا فـَُهَو َخيـْ

من  , وال يسلمه, املسلم أخو املسلم ال يظلمه: (الشريف يقول النيب صلى اهللا عليه وسلموىف احلديث 

Ȃȇ�§ǂǯ�ǺǷ�ƨƥǂǯ�Ƣđ�ǾǼǟ�ƅ¦�«ǂǧ�ƨƥǂǯ�ǶǴǈǷ�Ǻǟ�«ǂǧ�ǺǷÂ¿�, كان ىف حاجة أخيه كان اهللا ىف حاجته

من خالل ، وسيتناول الباحث حماور هذا الـمبحث )٥( )ومن سرت مسلما سرته اهللا يوم القيامة ،القيامة

  :الآليت

  :مفهوم التطوع: أوالً 

طاعة يطوعه : التربع بفعل اخلري، كما يدل على االصطحاب واالنقياد يقال: يقصد بالتطوع يف اللغة

قد تطوع به فهو من هذا الباب، وال يقال هذا :إذا انقاد معه ومضى ألمره، وأما قوهلم يف التربع بالشيء

تربع به : هاد، وتطوع بالشيءللمجاهدين الذين يتطوعون باجل) متطوعون: (إال يف باب اخلري والرب، ويقال
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ومن هنا كان كل عمل يقوم به اإلنسان من تلقاء نفسه، ويؤدى فيه خدمة . فهو متطوع واجلمع متطوعون

.)٦(لغريه دون انتظار أجر أو مقابل يسمى تطوعاً 

، وعرّفه حممد "اسم ملا شرع زيادة على الفرض والواجبات: "فقد عرف التطوّع بأنه)٧(أما اجلرجاين

منه لإلسهام يف حتمل مسؤوليات ¦�Ǟǧ¦ƾƥ�ǲƥƢǬǷ�Ȑƥ�ǾǠǸƬĐ�ÀƢǈǻ¤�Ä¢�ǾǳǀƦȇ�Äǀǳ¦�ƾȀŪ:" بأنه )٨(س الدينمش

ملشاركة املواطن يف  املؤسسة االجتماعية اليت تعمل على تقدم الرفاهية اإلنسانية، وعلى أساس أن الفرص اليت تتهيأ

Đ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�̈ǄȈǷ�ƨȈǗ¦ǂǫȂŻƾǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ǽǀǿ�¾ƢǸǟ¢Ǿƥ�ÀȂǷǄƬǴȇ�ƾȀǠƫ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�À¢Â��ǞǸƬ."

¦�Ǻǟ�¾ƾȇ�Äǀǳ¦Â�ƨǼȈǠǷ�̈Őƻ�Â¢�̈°ƢȀǷ�ȄǴǟ�ǶƟƢǬǳ¦�®ȂȀĐ"إىل أن التطوع هو  )٩(ويذهب سيد حسانني

  ".رغبة واختيار بغرض أداء واجب اجتماعي وبدون توقع جزاء مايل بالضرورة

:ومما سبق ميكن استخالص العديد من مباديء العمل التطوعي، منها

 .يقدم فائدة للمجتمع واملتطوعني-

 .وسيلة مشروعة ميكن من خالهلا املشاركة يف نشاطات جمتمعية-

-ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈƠȈƦǳ¦Â�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�©ƢƳƢū¦�ƨŪƢǠŭ�©ƢǟȂǸĐ¦�Â¢�®¦ǂǧȌǳ�ƨǴȈǇÂ.

.املتطوعون ال حيلون حمل العاملني بأجر، وال يشكلون خطرًا على األمن الوظيفي للعاملني بأجر-

 .احلقوق والكرامة وثقافة اآلخرينحيرتم -

  .يعزز حقوق اإلنسان واملساواة-

:أهمية العمل التطوعي: ثانًيا

��ƢēƢǬƦǗ�śƥ�¼°¦ȂǨǳ¦�ƾȇ¦ǄƫÂ��Ƣǿ®¦ǂǧ¢�Ƥ ǳƢǘǷ�̧ȂǼƫÂ�̈ǂưǯÂ��ǲƻ¦ƾƬǳ¦Â�Ǯ ƥƢǌƬǳƢƥ�̈ǂǏƢǠŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǶǈƬƫ

ثرة األعباء واملسؤوليات امللقاة وظهور احملرومني واملهمشني والفقراء وتزايد أعدادهم، وىف الوقت نفسه ك

�Â¢�ƨȇ®ǂǧ�̈°Ȃǐƥ�Å ¦ȂǇ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ŕǳ¦�ƨȈǟȂǘƬǳ¦�®ȂȀŪ¦�̈°ÂǂǓ�µ ǂǨȇ�ƢŲ��©ƢǷȂǰū¦�ǲǿƢǯ�ȄǴǟ

�ǲǿƢǯ�Ǻǟ� Ƥ Ǡǳ¦�Ǧ ȈǨţÂ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧ�©ƢƳƢƷ�ǪȈǬŢ�ǲƳ¢�ǺǷ��ƨȈũ°�Śǣ�Â¢�ƨȈũ°��ƨȈǸȈǜǼƫ

.)١٠(القوميةاحلكومات لتتفرغ للقضايا والتحديات 

�ƨȈǳÂƚǈŭƢƥ�² ƢǈƷȍ¦Â�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ǶȈǫ�ǄȇǄǠƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�Ǯ ǇƢŤ�ľ�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ǶȀǈȇÂ

ȂȀƳ�ȄǴǟ�¦Å®ƢǸƬǟ¦�ȆǠǸƬĐ¦�µ®�)١١(االجتماعية والتكافل واالنتماء للوطن ȂȀǼǴǳ�ƨȈƫ¦̄�Ǟǧ®�̈Ȃǫ�ǲưŻ�ƢǸǯ��

كما تسهم , ؤولية عن كاهل الدولةأفراده ومجاعاته وموارده وإمكاناته الذاتية، مع ختفيف العبء واملس

�ǲǷƢǠƬǳ¦�ǶȀȈǴǟ�ǲȀǈȇ�ƢŲ�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�ƢȇƢǔǫÂ�ǾƫȐǰǌŠ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢Â�§ ƢƦǌǳ¦�ȆǟÂ�̈®Ƣȇ±�ľ�ƨȈǟȂǘƬǳ¦�®ȂȀŪ¦

  .معها وتكوين اجتاهات إجيابية حنوها
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ز تعزي: ويرى أحد الباحثني أّن هناك العديد من الفوائد لتطوع الطالب أثبتتها نتائج األحباث، منها

التطور األكادميي للطالب، وتنمية املهارات الشخصية، والشعور باملسؤولية االجتماعية، وترتبط أيًضا 

إىل أّن اندماج الطالب ىف برامج )باختيار املهنة والتوظيف بعد التخرج، كما توصلْت إحدى الدراسات

 اإلقالع عن بعض التطوع ساهم ىف حتّسن واضح للجوانب الشخصية وجوانب األداء املدرسي، وىف

.)١٢(العادات السيئة

�ǶēȏƾǠǷ�ƪ ǼǈŢ�ȆǟËȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ľ�¦Ȃǯ°Ƣǋ�Ǻȇǀǳ¦�§ Ȑǘǳ¦�ËÀ¢�ń¤�ƢÅǔȇ¢�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ÃƾƷ¤�ƪ ƬƦƯ¢�ƢǸǯ

�ȄǴǟ�¾ȂǐƸǴǳ�ǶēƢƷȂǸǗ�©®¦±Â��ǎ ǐƼƬǳ¦�Â¢�ƨǇ¦°ƾǳ¦�¾Ƣů�ľ�ǶȀǧ°ƢǠǷÂ�ƨǷƢǠǳ¦�ǶȀǧ°ƢǠǷÂ��ƨȈǇ¦°ƾǳ¦

�ŕǳ¦�©ƢǫÂȋ¦�©®¦±Â��ƨǷƾǬƬǷ�©ȐǿƚǷÂ�©ƢƳ°®©¦°ƢƦƬƻȐǳ�®¦ƾǠƬǇȏ¦Â�ƨȈǳǄǼŭ¦�©ƢƦƳ¦Ȃǳ¦�ľ�ƢĔȂǔǬȇ,

.)١٣(وزاد تواصلهم مع معلميهم

�ÃȂƬǈǷÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǟȂǸĐ¦Â�ƨǳÂƾǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ǾƬȈŷ¢�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǴǳ�ËÀƘƥ�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�ǾȈǴǟÂ

ىف بعض األفراد املتطّوعني أنفسهم، فعلى مستوى الدولة يسهم العمل التطوعي ىف استكمال جهود الدولة 

القطاعات، ومعاجلة قصور أداء الدولة ىف قطاعات أخرى، مما جيعله أداة من أدوات حتقيق التنمية 

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ǒ ǠƦƥ� ƢǧȂǳ¦�ľ�ǶȀǈȇ�ǾǻƜǧ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟÂ��ƨȈǠǸƬĐ¦

ǟȂǸĐ¦�ǞȈŦ�«ƢǷƾǻ¦�ǺǷ�±ǄǠȇ�ƢŲ�ƨǌǸȀŭ¦Â�̈ŚǬǨǳ¦�©ƢǟȂǸƴǸǴǳ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦ÂǞǸƬĐ¦�ƲȈǈǻ�ľ�©Ƣ , وهلذا

�ǪȈǬŢ�ǲƦǇ�ǺǷ�ÅȐȈƦǇ�ǾǴǠŸÂ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�śƥ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ǯ ǇƢǸƬǳ¦�ǪȈǬŢ�ľ�ǽ°Â®

ǞǸƬĐ¦Â�ƨǟƢǸƴǴǳ� ƢǸƬǻȏ¦Â� ȏȂǳ¦.

  :ثقافة التطوع: ثالثًا

ƢĔƘƥ�̧ ËȂǘƬǳ¦�ƨǧƢǬƯ�Ìƪ ǧǂǟ)املعايري والرموز جمموعة أو منظومة من القيم واملبادئ واألخالقيات و :" )١٤

واملمارسات اليت حتض على املبادرة بإغاثة اآلخرين وتقدمي النفع إىل احملتاجني، وذلك بعمل اخلري الذي 

، كما عرفْت "يتعدى نفعه إىل الغري؛ إما بدرء مفسدة أو جبلب منفعة، تطوعًا من غري إلزام، ودون إكراه

�ǺǷ�ƢđƢƸǏ¢�ǺǰŤ�Ŗǳ¦�©¦°ƢȀŭ¦Â�ǶȈǬǳ¦Â�ƨǧǂǠŭ¦�ǺǸǔƬƫتلك الثقافة اليت :" )١٥(ثقافة العمل التطوعي بأن

�Ŗǳ¦�©ƢǇ°ƢǸŭ¦Â�©¦®ƢǠǳ¦Â�©ƢǿƢš ȏ¦Â�ǶȈǬǳ¦�ƨǟȂǸů�ƢĔ¢Â��°¦ƾƬǫ¦Â�̈ ƢǨǰƥ�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�§ ¦Ȃƥ¢�«ȂǳÂ

  ".حتض على املبادرة للمشاركة يف العمل اخلريي واالجتماعي ملساعدة اآلخرين طواعية من غري إلزام

ƢĔƘƥ�Ʈومما سبق ميكن تعر  ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�ľ�ƨȇȂǻƢưǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�§ ȐǗ�Ãƾǳ�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǧƢǬƯ�Ǧ ȇ : جمموعة

وتدفعهم , متفاعلة ومتداخلة من القيم واملفاهيم واملعتقدات واالجتاهات الىت تشكل وعي ووجدان الطالب

  .للمشاركة ىف العمل التطوعي خلدمة اآلخرين وحتقيق التضامن اإلنساين
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  :التطوع أهمية ثقافة: رابًعا

تتعدد الدوافع الىت ميكن أن تسهم ىف تشجيع األفراد على املشاركة ىف اجلهود والنشاطات التطوعية، 

�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�Ãƾǳ�̧ ȂǘƬǳ¦�ƨǧƢǬƯ�ǂǧȂƫÂ -  مبا حتتويه من قيم ومعتقدات واجتاهات ومعارف وفهم صحيح

التطوعي، وتؤدى ثقافة التطوع دورًا مجلة من الدوافع الىت ميكن هلا أن حتفز الطالب على العمل –للتطوع 

�©ȐȈǔǨƫ�®ƾŢ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ǶǿŚǰǨƫ�ƨǬȇǂǗ�ƾȇƾŢ�ľ�ǶȀǈƫÂ��®¦ǂǧȋ¦�½ȂǴǈǳ�©ƢȀƳȂǷ�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ƢÅƸǓ¦Â

�ǺǷ�ǶȀǧ¦ƾǿ¢Â��ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ȂŴ�ǶēƢȀƳȂƫ�ȄǴǟ�ǆ ǰǠǼȇ�ƢŲ��ǾȈǧ�§Ȃǣǂŭ¦�ŚǣÂ�§Ȃǣǂŭ¦�½ȂǴǈǳ¦Â�®¦ǂǧȋ¦

.املشاركة فيه، وطريقة املشاركة

ّن لثقافة التطوع دورها الواضح ىف توجيه األفراد الختيار األساليب الصحيحة للتطوع ولالندماج كما أ

ىف نشاطات تطوعية شرعية ومقبولة اجتماعًيا، ال تنتهك األمن القومي، فكثري من النوايا احلسنة لدى 

ǘƬŭƢƥÂ�ǞǸƬĐ¦Â�ǺȇƾǳƢƥ�ǂǔȇ�ƢŠ�̈®ƾǌƬǷ�©ƢǸȈǜǼƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢŮȐǤƬǇ¦�Ļ�§ ƢƦǌǳ¦وعني أنفسهم.  

وأّن مدى اإلقبال على العمل التطوعي واملشاركة ىف فعالياته يتوقف على انتشار ثقافة التطوع ىف 

الساحة االجتماعية، وأن تعزيز ثقافة العمل التطوعي هو أمر الزم وضروري للحصول على فاعلية أكرب 

ǌǳ¦�ƨƠȈȀƬǳ�ńÂȋ¦�ƨǷƾǬŭ¦�ƾǠƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��̧ȂǘƬǳ¦�©ƢǟÂǂǌǷÂ�ƲǷ¦Őǳ باب وإعدادهم لالضطالع مبسؤوليات

  .العمل التطوعي على أرض الواقع

ولقد توصلت العديد من الدراسات إىل أّن القيم واملعتقدات الىت ميتلكها األفراد وهى جزء أصيل من 

�ƶƥ¦Ȃǯ�ƶƦǐƫ�ƢĔƜǧ�ƨȈƦǴǇ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ƢǷ¢��ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǴǳ�®¦ǂǧȋƢƥ�Ǟǧƾƫ�Ǟǧ¦Â®�ǲưŤ�ƨȈƥƢŸ¤�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ǶȀƬǧƢǬƯ

  .من االندماج واملشاركة ىف العمل التطوعي

وميكن لثقافة العمل التطوعي الصحيحة أن ختلص املتطوعني من الفردية واألنانية، ومن التحيز 

�©ƢǷƢǸƬǿ¦�ǺǷ�Å¦ ǄƳ�̧ȂǘƬǳ¦�ǲǠš �ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ǶȈǫÂ�ǞǸƬƴǸǴǳ� ƢǸƬǻȏ¦Â� ȏȂǳ¦�ǶȈǫ�ǪǸǠƫÂ��ƨȈƦǐǠǳ¦Â

�ȆǟȂǳ¦�ǾƴƬȈǳ�ǶēƢȈƷ�ǖŶÂ�§ Ȑǘǳ¦�ǲƦǇ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�ƨǴƷǂǷ�ń¤��ǖǬǧ�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǸȈǫ�ƨǧǂǠǷ�ǺǷ

  .ليصبح منهج حياة األفراد واملؤسسات,اإلكثار منه وتنويعه ومتكينه ىف احلياة العامة 

   :دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي: الـمبحث الثاني

  :ويشتمل على

  .الوعي واملعرفة: أوالً -

.لعمل التطّوعيقيم ا: ثانًيا-

معتقدات العمل التطّوعي:ثالثًا-
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«�¤�ƨƠǌǼƫÂ�®¦ƾǟ اليتتعترب مؤسسات التعليم أحد الوسائط االجتماعية  ƾđ�ƾǐǫ�Ǻǟ�ǞǸƬĐ¦�ƢǿƘǌǻ¢

ƢǿƢš©� يفأبنائه لالندماج الفاعل  ȏ¦Â�©¦ƾǬƬǠŭ¦Â�ǶȈǬǳ¦Â�©¦°ƢȀŭ¦Â�» °ƢǠŭ¦�ǶđƢǈǯƜƥ�Ǯ ǳ̄Â��ǞǸƬĐ¦

  .االجتماعية وإحداث التغيري االجتماعي املخطط اإلجيابية الالزمة للتنمية

ويأيت االهتمام بدور مؤسسات التعليم يف تنمية ثقافة العمل التطوعي، ألّن التعليم من واقع أحد 

؛ وذلك )١٦(تعزيز دوافع العمل التطوعي يفتشكيل رأس املال البشري له دور ملحوظ  يفالعناصر املسامهة 

تنقل املعايري واملعتقدات االجتماعية اجلوهرية من جيل إىل جيل، ورمبا  اليتألّن التعليم هو املؤسسة الرئيسة 

يعزز تسليط الضوء على دور مؤسسات التعليم يف تنمية ثقافة العمل التطوعي إىل حقيقة أّن اإلقبال على 

  .ار ثقافة التطوع يف الساحة االجتماعيةالعمل التطوعي واملشاركة يف فعالياته يتوقف على انتش

لقد أكدت العديد من الدراسات على دور مؤسسات التعليم يف تنمية ثقافة العمل التطّوعي ونشرها 

من خالل املؤسسات التعليمية ، حيث أوصت بضرورة تفعيل ثقافة وقيم العمل التطوعي )١٧(لدى الطالب

وممارسته داخل  رة قيام وزارة الرتبية والتعليم بنشر ثقافة العمل التطوعيواملشاركة الطالبية يف العمل التطوعي، بضرو 

.املدرسة وخارجها، وعلى أمهية دور ومسؤولية الرتبية يف تنمية وترسيخ قيم ثقافة العمل التطوعي

وعلى وفق تعريفات ثقافة العمل التطّوعي مت تقسيم جوانب ثقافة العمل التطوعي إىل ثالثة جوانب 

واملعرفة، وقيم العمل التطوعي، ومعتقدات العمل التطوعي، وسوف يتم تناوهلا على  الوعي: هيرئيسة، 

  :النحو التايل

 :الوعي والمعرفة: أوالً 

إّن املؤسسة الرتبوية والتعليمية تقع عليها مسؤولية تنمية اجلوانب اإلجيابية للمتعلمني، وتطوير مداركهم، 

تزيد فاعليتهم الذاتية ووعيهم الذايت والتقومي اآلين للعمليات الداخلية  اليتوتزويدهم باخلربات واملعلومات 

ƨȈƠȈƦǳ¦�ª ¦ƾƷȌǳ�ǶȀǿƢƦƬǻ¦�ÃƾǷÂ��Ƕē¦Âǀƥ�Ƕǿ°ȂǠǋÂ��śǸǴǠƬǸǴǳ.

وتتشكل املعرفة والوعي على وفق النظرية البنائية من خالل السياق والتفاعل االجتماعي، والثقافة، 

أن ينجحوا أكثر يف وجودهم مع اآلخرين مقارنة بوجودهم مبفردهم، واللغة، ومن خالل التعاون، وميكن

وتركيز املناهج الدراسية واخلربات التعليمية على ) التعاون(وحيدث التعلم من خالل التفاعل بني الزمالء 

مل اخلربات احلقيقية للطالب، كما أّن التعلم ذا املعىن حيدث عندما يوجد ارتباط بني موضوعات التعلم والعا

.احلقيقي الواقعي للمتعلم، وعن طريق التفاعل مع اخلرباء واألقران

وعلى وفق ما سبق ميكن النشاطات الطالبية مبا تقوم عليه من أسس املشاركة واجلماعية واخلربات 

احلقيقية واالرتباط بالعامل احلقيقي أن تسهم يف تنمية الوعي واملعرفة لدى الطالب بالعمل التطوعي وأمهيته 

.أساليب االخنراط فيه واالنضمام إىل مؤسساته، مبا يعزز ثقافة العمل التطوعي لدى الطالبو 
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إىل أّن من العوامل املؤثرة يف العمل التطوعي واملشاركة فيه لدى )١٨(وتوصلت إحدى الدراسات

§�¦ȍ¦�ƨȈǟȂƬǳ: الشباب ƢȈǣ�ń¤�Ǯ ǳ̄�ǞƳǂȇÂ��ǞǸƬĐ¦�ƨȈǸǼƫ�Ŀ�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨȈŷƘƥ�ȄǟȂǳ¦�ƨǴǫ عالمية بدور

�ǶȈǴǠƬǳ¦�©ƢǈǇƚǷ�Ŀ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ňƾƫ�ń¤Â��ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǧƢǬƯ�ǂǌǻÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȀƬȈŷ¢Â�ƨȈǟȂǘƬǳ¦�ƨǯ°Ƣǌŭ¦

  .بغرس وتنمية الوعي بالعمل التطوعي وسبل املشاركة يف فعالياته

، كما أن أحد ورمبا كانت املعرفة أحد األسباب الثالثة الرئيسة لعدم التطوّع لدى الكثريين من الشباب

األسباب اليت دفعت األفراد للمشاركة يف العمل التطّوعي متثل يف فهم وإدراك األثر الناجم عن العمل 

  .التطوعي ودوره يف مساعدة اآلخرين

 :قيم العمل التطوعي: ثانًيا

�Ǻǟ�ŐǠƫÂ��ƨƥȂǣǂǷ�ƢĔƘƥ�ƢÅȈǧƢǬƯ�©®ƾƷ�ƨȈǬǴƻ�©Ƣũ�ǶȈǬǳ¦�ǲưÉŤر جمردة وعامة للسلوك، يشع مبادئ

أعضاء اجلماعة حنوها باالرتباط االنفعايل القوى كما توفر هلم مستوى للحكم على األفعال واألهداف 

���ÀÂǀƻƘȇ�ŚȇƢǠǷ�ƨƠȈǿ�Ŀ�ÀȂǰƫÂ�®¦ǂǧȋ¦�Ƣđ�ƾǬƬǠȇ�Â¢�ǺǷƚȇ�¿ƢǰƷ¢Â�©¦°ȂǐƫÂ�©ƢǨǏ�ǶȈǬǳ¦Â)١٩(اخلاصة

¦�½ȂǴǇ�®ƾŢÂ� ƢȈǋȋ¦�ȄǴǟ�ǶǰƸǴǳ�ƢÅȈǠƳǂǷ�¦Å°ƢǗ¤�ǲưŤÂ��ƢȀƟȂǓ�Ŀ�Ƕē¦°¦ǂǫ ألفراد وردود أفعاهلم، وحتتل

موقًعا متقدًما يف تشكيل شخصية الفرد وتكوينه الثقايف، مقارنة باالجتاهات اليت تشكل يف جمموعها قيما، 

.وهي نتاج البيئة واملعتقدات، والتجربة

تتبلور وتتشكل القيم من خالل التفاعل مع املواقف واخلربات االجتماعية والثقافية املختلفة، وعندما 

ǈǳ�©¦®ƾŰÂ�ǶēȐȈǔǨƫÂ�Ƕē¦°ƢȈŬ�©ƢȀƳȂǷ�ƶƦǐƫ��®¦ǂǧȋ¦�À¦ƾƳÂÂ�ǲǬǟ�Ŀ�ǂǬƬǈƫÂ�ƲǔǼƫÂل�ǶēƢȈǯȂ

�ƨǯ°ƢǌǸǴǳ�®¦ǂǧȋƢƥ�Ǟǧƾƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǿȂŪ¦�Ǟǧ¦Âƾǳ¦�ƾƷ¢�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨǨǴƬƼŭ¦�ǲǸǠǳ¦Â�̈ƢȈū¦�Ǧ ǫ¦ȂǷ�Ŀ�ǶȀǷƢǰƷ¢Â

ƾǟƢǈƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��Ãǂƻ¢�©ƢǗƢǌǻ�Ŀ�ǶȀƬǯ°ƢǌǷ�ƶƦǰƫÂ�ƨǼȈǠǷ�©ƢǗƢǌǻ�Ŀ هم على إصدار أحكامهم

ƨǨǴƬƼŭ¦�ǶēƢȈƷ�©ƢǟȂǓȂǷ�Ŀ�Ƕē¦°¦ǂǫ�̄Ƣţ¦Â.

ومتثل قيم العمل التطوعي جمموعة من القيم االجتماعية اليت تشكلت عرب التفاعل االجتماعي 

واملوروث الثقايف، وحتدد أحكام الفرد وتفضيالته ودوافعه حنو مساعدة اآلخرين والعمل االجتماعي غري 

ويكون لقيم العمل التطوعي تأثريها القوى يف سلوك األفراد عندما تشكل هذه القيم . مدفوع األجر

جمتمعة نسقًا قيميًا تتميز فيه القيم باإلرتباط والتناغم والدعم املتبادل لتشكل كال متكامال قادرًا على 

.)٢٠(تفسري املعايري والسلوك االجتماعي

واجلوهرية لثقافة العمل التطوعي، واليت حتدد طبيعة هذه الثقافة ومتثل القيم أحد املكونات الرئيسة 

التضامن، والتكامل، :، وضرورة تعميق قيم أساسية لتعزيز ثقافة العمل التطوعي مثل قيم)٢١(وفاعليتها
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والتكافل االجتماعي، والتسامح مع اآلخرين، وتدعيم قيم اإليثار، واملواطنة، واإلخاء، واملساواة، والعدل، 

روز أمهية قيم القدوة اإلجيابية يف التفكري، والتصرف والسلوك اليومي، ويف الوقت ذاته تنقية ثقافة العمل وب

.التطوعي من قيم التحيز والعصبية، والشكلية، وتكريس املصاحل الفردية، واألنانية، واستغالل اآلخرين

افعه من اخلطوات املهمة يف متكني الفرد وتعترب التنمية املعرفية عن العمل التطوعي وجماالته وأمهيته ودو 

حيث يستند بناء نسق القيم  )٢٢(من إصدار أحكام قيمية سليمة حول املشاركة يف النشاطات التطوعية

لدى الفرد إىل تفضيالت لقيم على أخرى، وهذا يف األساس عمل معريف قائم على فهم مغزى القيمة 

©ƢǈǇƚǷ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ŚƦǯ�ȂŴ�ȄǴǟ�ǶȀǈȇÂ��ƢēƾƟƢǧÂ ،التعليم مبا تقدمه من مناهج دراسية ومناشط تعليمية

وعليه يقع على مؤسسات الرتبية والتنشئة االجتماعية مسؤولية واضحة يف بناء وتنمية قيم العمل التطوعي 

بصفة خاصة ومجيع القيم الفاضلة بصفة عامة اليت حتول الكائن البشري إىل كائن اجتماعي ومواطن 

.)٢٣(صاحل

 :قدات العمل التطوعيمعت: ثالثًا

فالعمل التطوعي ميكن أن "متثل املعتقدات أحد املكونات اجلوهرية يف تشكيل ثقافة العمل التطوعي، 

يعين للمراهقني أشياء جيدة ورمبا سيئة، إذ ميكن أن تسري املعتقدات اإلجيابية جنبا إىل جنب مع املعتقدات 

عندما يتأسس لديهم االعتقاد بأّن عليهم أن يفعلوا شيئا السلبية، ويصبح األفراد أكثر استعداًدا للتطوّع

�ǺǷ�ƢŷÂ��Ƕē¦°ƾǫ�Ŀ�ƨǬưǳ¦Â�®¦ƾǠƬǇȐǳ�ƨƳƢŞ�ǶĔ¢�Ã¢��Ǿƥ�¿ƢȈǬǳ¦�ȄǴǟ�Ǻȇ°®Ƣǫ�ǶĔƘƥ�®ƢǬƬǟȏ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��ƢǷ

نتائج االعتقاد، ومن خالل فحص العالقة بني املعتقدات عن العمل التطوعي، والنية للتطوع، والسلوك 

.لت إحدى الدراسات إىل أّن االعتقاد خبدمة اآلخرين كان منبئَا مباشرا بالسلوك التطوعيالتطوعي، توص

وأّن املعتقدات السلبية عن التطوّع  وكذلك املعتقدات الثقافية تعترب عوامل مؤثرة يف الرغبة يف التطوع 

.)٢٤(والسلوك التطوعي بشكل عام لدى طلبة املدارس الثانوية

حليل العاملي حتققت إحدى الدراسات بأن من الفعالية الواسعة للفقرات ومن خالل استخدام الت

الشعور بالواجب األخالقي ملساعدة الناس الذين : املتصلة باالعتقاد يف احلث على التطوع، من ذلك

يعانون، واالعتقاد بالقدرة على فعل أشياء ميكن أن حتسن من رفاهية اآلخرين، واالعتقاد بأّن تطوع الناس 

.)٢٥(وقت واجلهد، ميكن أن يسهم يف التغلب عل املشاكل االجتماعية مثل الفقر والتعاسةبال

وتؤكد إحدى الدراسات بأّن هناك العديد من املعتقدات متثل دوافع تدفع باألفراد للعمل التطوعي، 

مبساعدة الناس، أّن العمل التطوعي فرصة لتغيري الظلم االجتماعي، وأنه يأيت حتقيًقا لألمر اإلهلى : منها

.وأن العمل التطوعي فرصة كبرية للتقرب إىل اهللا تعاىل
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:معّوقات تنمية ثقافة  العمل التطوعي: الـمبحث الثالث

  :ويشتمل على

.املعّوقات التنظيمية:أوالً -

  املعوقات االجتماعية الثقافية:ثانًيا-

العمل التطوعي لدى الطالب، مبا يتوافر ميكن النشاطات الطالبية أن تؤدى دورًا متميزا يف تنمية ثقافة 

يف النشاطات الطالبية من عوامل جذب للطالب، فهى حمببة للطالب وتقوم على اجلماعية وتوظف 

�©¦ǂǋƚǷ�ǺǰǳÂ��ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǧƢǬƯ�ƨȈǸǼƬǳ�ƢȀǨȈǛȂƫ�ǺǰŻ�ƨȈǠǫ¦Â�©¦Őƻ�ƾǈšÂ��ǶēƢǫƢǗÂ�ǶȀƦǿ¦ȂǷ

دراسة إىل أّن من أبرز معوقات العمل التطوعي لدى الوضع الراهن رمبا تشري إىل قصور ذلك الدور، إذ

الطالب تدىن الوعي الشخصي بثقافة التطوع الناتج عن عدم تركيز املناهج الدراسية والنشاطات 

.)٢٦(واملمارسات الرتبوية على تنميته لدى النشء منذ الصغر

و يعرقل من القيام بدورها ومتثل معوقات دور تنمية ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب، كل ما مينع أ

يف تنمية ثقافة العمل التطوعي لدى طالب املرحلة الثانوية، وقد مت تقسيم املعوقات يف هذا الـمبحث إىل 

.معوقات تنظيمية، ومعوقات اجتماعية وثقافية: قسمني

  :المعوقات التنظيمية: أوالً 

متّثل املعوقات التنظيمية كل ما يتعلق باإلجراءات واللوائح والقوانني املنظمة لتنمية ثقافة العمل 

التطوعي، واخلطط والربامج اليت تنطلق منها ومدى اهتمامها بتنمية ثقافة العمل التطوعي، ولقد توصلت 

ن العمل التطوعي لدى الطالب، إحدى الدراسات إىل أّن املعوقات اهليكلية من أكثر املعوقات اليت حتد م

.)٢٧(وأّن األبعاد التنظيمية متثل إحدى العقبات الرئيسة يف جمال تطوير العمل التطوعي

ومن املعوقات التنظيمية يف تنمية ثقافة العمل التطوعي، غياب التشريعات والقوانني الناظمة للعمل 

العمل التطوعي، وأنّ  من املعوقات اليت حتد التطوعي يف املؤسسات التعليمية، وغياب الرؤية الواضحة عن 

غياب اللوائح اإلدارية اليت تنظم العمل التطوعي يف : من دور املدرسة الثانوية يف تنمية العمل التطوعي

.املؤسسات التعليمية، وكذلك غياب الرؤية الواضحة عن العمل التطوعي يف السياسة التعليمية

، وعدم )٢٨(ية على العمل التطوعي وتنمية ثقافته لدى الطالبكما أّن ضعف تأكيد املناهج الدراس

إدخال املشاركة يف النشاطات التطوعية يف تقومي أداء الطالب، وقلة الوقت املتاح أمام الطالب باجلداول 

الدراسية للمشاركة يف األعمال التطوعية، ينعكس على دور تنمية ثقافة العمل التطوعي، فالعملية التعليمية 

§��ǲǸǠǳ¦�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�Ǻǟوالرت  Ȑǘǳ¦�» ÂǄǟ�§ ƢƦǇ¢�ǺǷ�ËÀ¢Â��ƢÅǔǠƥ�ƢȀǔǠƥ�ƢēƢǻȂǰǷ�±ǄǠÉƫÂ�ǲǷƢǰƬƫ�ƨȇȂƥ
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التطوعي، صعوبة حتقيق التوازن بني الدراسة والعمل التطوعي، وخلو املقررات واملناهج الدراسية من اإلشارة 

  .إىل أمهية العمل التطوعي

عمل التطوعي، يقلل من استفادة العاملني يف جمال كما أّن غياب التنسيق بني املدارس ومؤسسات ال

النشاطات الطالبية من إمكانات وخربات هذه املؤسسات، وما متلكه من خربة ميدانية وجتارب ميكن 

، وقد يكون سبب ذلك عدم وجود إدارة أو وحدة )٢٩(االستفادة منها يف تنمية ثقافة العمل التطوعي

التعليم، حيث إن عدم وجود إدارة خاصة باملتطّوعني يف مسؤولة عن العمل التطوعي يف مؤسسات 

  .املؤسسات التعليمية ميثل أحد املعوقات اليت حتد من دور املدرسة الثانوية يف تنمية العمل التطوعي

  :المعوقات االجتماعية الثقافية: ثانياً 

�ǶēƢȈǨǴƻÂ�§ Ȑǘǳ¦�ǞǸƬƴŠ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǫȂǠŭ¦�ǲưŤ الثقافية االجتماعية وما ميلكونه

�śǘȈƄ¦Â�ǶȀƟȐǷ±�ǞǷ�ǶēƢǫȐǟÂ�ǾȈǧ�ÀȂǌȈǠȇ�Ãǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦Â�ǶȀǈǨǻ¢�Ǻǟ�©ƢǟƢƦǘǻ¦Â�©¦ƾǬƬǠǷÂ�ǶȈǫ�ǺǷ

�Ŗǳ¦�ƨȈƥȐǘǳ¦�©ƢǗƢǌǼǳ¦�Ŀ�§ Ȑǘǳ¦�ƨǯ°ƢǌǷ�ȄǴǟ�Å¦ǄǧƢƷ�Â¢�ÅƢǬȈǠǷ�Å¦°Â®�°ȂǷȋ¦� ƢȈǳÂ¢Â�̈ǂǇȋ¦�Ä®ƚƫÂ��Ƕđ

ي األسرة دورها يف بث روح التطوع لدى أبناءها منذ الصغر، أو خوف تدعم العمل التطوعي، فرمبا ال تؤد

�Â¢��ǶēƢǫÂ¢�ǞȈȈǔƫ�Â¢�ǶȀƟƢǼƥ¢�ǲȈǐŢ�©ƢȇȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƨȈǟȂǘƬǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ŚƯƘƫ�ǺǷ�°ȂǷȋ¦� ƢȈǳÂ¢

ƬĐ¦Â�ǶȀƟƢǼƥ¢�ȄǴǟ�ƨȈƥƢŸȏ¦�ǾƫƢǇƢǰǠǻ¦Â�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨȈŷƘƥ�°ȂǷȋ¦� ƢȈǳÂ¢�ȆǟÂÂ�ƨǟƢǼǫ�Ǧ Ǡǔǳ�ƢŠ°مع.  

املشاركة يف العمل التطوعي، فقد توصلت إحدى الدراسات إىل أّن من أسباب عزوف الطالب عن 

ƢÅǷȂǸǟ�ǞǸƬĐ¦Â�̈ǂǇȋ¦�Ŀ�« Ȃ̄ǸǼǳ¦Â�̈ÂƾǬǳ¦�§ ƢȈǣÂ��̧ȂǘƬǳ¦�¿ȂȀǨŠ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�ƨȇƢǼǟ�Ǧ ǠǓ)ومن معوقات )٣٠ ،

  .للمشاركة يف األعمال التطوعية تنمية ثقافة العمل التطّوعي عدم تشجيع أولياء األمور أبناءهم

كما أّن الطالب أنفسهم قد يكونون سبًبا لقصور دور النشاطات الطالبية يف تنمية ثقافة العمل 

التطوعي، نتيجة ضعف اهتمامهم بالقضايا االجتماعية، أو ضعف قناعتهم بأمهية العمل التطوعي، أو 

أو االعتقاد يف التأثري السليب للتطوع يف املعدالت انصراف أذهان الطلبة إىل األعمال اليت تدّر رًحبا، 

:الدراسية، أو نتيجة لعوامل نفسية وشخصية لدى الطالب وغريها، وأّن من معوقات العمل التطوعي

تغليب املصلحة اخلاصة على املصلحة العامة، وضعف الثقة يف النفس، واخلوف من الفشل، وضعف 

.)٣١(طوعيةالوعي بأمهية املشاركة يف اجلهود الت

وقد تكون املوارد البشرية املنظمة واملنفذة أحد املعيقات اجلوهرية لدور النشاطات يف تنمية ثقافة العمل 

�§ Ȑǘǳ¦�ǞȈƴǌƫ�Ŀ�ƨǇƢǸƸǴǳ�ƢĔ¦ƾǬǧÂ��ǾƬǸȈǬƥ�ƢȀƬǟƢǼǫÂ�ƢȀȈǟÂÂ��ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ�ƢĔ¦ƾǬǨǳ��ȆǟȂǘƬǳ¦

.ا من حتمل املسؤوليةعلى العمل التطوعي أو خشيتها على سالمة الطالب وخوفه
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حيث توصلت إحدى الدراسات إىل أّن من املعوقات اليت حتد من دور املدرسة الثانوية يف تنمية العمل 

قلة الوعي بأمهية العمل التطوعي، وتقصري اإلعالم الرتبوي يف التوعية بأمهية املشاركة يف العمل : التطوعي

ني ودرايتهم وضعف إعدادهم يف جمال النشاطات الطالبية، قلة وعي املعلم: التطوعي، ومن املعوقات أيًضا

  . وقلة عناية اإلشراف الرتبوي واإلدارة املدرسية بربامج النشاطات الطالبية

كما أن ضعف التقدير االجتماعي للعمل التطوعي، وغياب التوعية اإلعالمية بأمهية العمل التطوعي 

العلمل التطّوعي، مما قد يقلل من فاعليتها يف تنمية ثقافة تنعكس على العناصر البشرية كافة املشاركة يف 

العمل التطوعي، فمن معوقات العمل التطوعي غياب التقدير االجتماعي إلسهامات ومشاركات القائمني 

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȀƬȈŷ¢Â�ƨȈǟȂǘƬǳ¦�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�°Âƾƥ�ƨȈǷȐǟ¤�ƨȈǟȂƫ�®ȂƳÂ�¿ƾǟÂ��ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ȄǴǟ)٣٢(.

التصّور المقترح لتنمية ثقافة العمل التطّوعي بالمدارس الثانوية اإلسالمية في شمال : الـمبحث الرابع

  :نيجيريا

  :ويشتمل على

:مصادر إعداد التصّور املقرتح:أوالً -

:أسس ومنطلقات بناء التصّور املقرتح:ثانًيا-

:برامج وآليات التصّور املقرتح:ثالثًا-

:معوقات تطبيق التصّور املقرتح:رابًعا-

:متطلبات حتقيق التصّور املقرتح:خامًسا-

:تضمن التصّور املقرتح لتنمية ثقافة العمل التطّوعي باملدارس الثانوية اإلسالمية على اجلوانب التالية

:مصادر إعداد التصّور المقترح:أوالً 

:مت االعتماد يف بناء التصّور على جمموعة من املصادر، وهي

 .نيجريياسياسة التعليم يف مجهورية -

 .توجهات خطة التنمية الوزارية-

 .مشروع التطوير الوطين للتعليم العام-

 .الطبيعة االجتماعية والثقافية املميزة جلمهورية نيجرييا-

 .نتائج الدراسات واألحباث العلمية ذات الصلة بالعمل التطوعي-

.االستفادة من التجارب واخلربات اإلقليمية يف جمال العمل التطّوعي-
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:أسس ومنطلقات بناء التصّور المقترح:ثانًيا

:تستند التصّور املقرتح على جمموعة من األسس واملنطلقات، هي

إن هناك عالقة قوية بني العمل التطوعي والتنمية البشرية وحتسني نوعية احلياة والرفاهية بصفة عامة، )١(

جناحهم االجتماعي، ويسهم يف ومشاركة الطالب يف العمل التطوعي سوف يزيد من تنمية مواهبهم و 

ǞǸƬĐ¦Â�Ƣē¦̄�ƨǇ°ƾŭ¦�ȂŴ�ƨȈƥƢŸ¤�©ƢǿƢš ¦� ƢǼƥ.

إن النشاطات الطالبية تسهم على حنو مباشر يف تنمية ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب من )٢(

�̈ǂǋƢƦǷ�Śǣ�̈°Ȃǐƥ�Ǯ ǳǀǯÂ��ȆǴƄ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǷƾŬ�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�Ŀ�̈ǂǋƢƦŭ¦�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�¾Ȑƻ

ل تعزيز الوعي واملعرفة، والقيم واملعتقدات، واملهارات اليت تستلزمها املشاركة الناجحة يف من خال

 .العمل التطوعي

)٣(�ǺǷ�ƢÅȇȂȈƷ�¦ÅǂǐǼǟ�ǲưŻÂ��ǞǸƬĐ¦�̈Ȃǫ�°®ƢǐǷ�ń¤�» Ƣǔȇ�¦Å®ƾƴƬǷÂ�ƢÅȇȂǫ�ƢÅȈǠǸƬů�¦Å®°ȂǷ�ǲưŻ�̧ȂǘƬǳ¦�À¤

�ƨǷƾƻ�¾Ƣǰǋ¢�ǺǷ�ǲǰǋ�ȂǿÂ��ƨǷ¢�ǲǰǳ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�¾Ƣŭ¦�² ¢°�ǂǏƢǼǟƨȈǻƾŭ¦�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�Â¢�ǞǸƬĐ¦.

إن العمل التطوعي املنظم من خالل النشاطات الطالبية داخل املدرسة وخارجها والذى تتم رعايته  )٤(

ومتابعته من خالل املدرسة، هو أداة لتصحيح مسار العمل التطوعي بعيًدا عن االحنرافات أو 

.االنتماء جلهات مشبوهة

التطوعي من خالل النشاطات الطالبية، ميكن أن يسهم على  إن تنشيط وتفعيل قيم وثقافة العمل )٥(

حنو فاعل يف حتصني الطالب ضد الفكر املتطرف، ويف حتقيق مفهوم األمن الفكري، إذ يسهم 

.التطوع يف إجياد هدفًا مشرتًكا بني الناس، ووضع أفضل احللول للخالفات بأساليب علمية منهجية

سهم يف حتقيق تعزيز القدرات الذاتية واملهارية واإلبداعية، إن العمل التطوعي للطالب ميكن أن ي )٦(

وتنمية املواهب واهلوايات وإشباع الرغبات النفسية لدى الطالب، وتعميق املفاهيم والروابط الوطنية 

.واالجتماعية من خالل النشاطات غري الصفية مبختلف أنواعها

عي، هو أداة من أدوات تعزيز الوظيفة إن إسهام النشاط الطاليب يف تنمية ثقافة العمل التطو )٧(

�ǺǰŻÂ��ǞǸƬĐ¦Â�ǶȈǴǠƬǳ¦�©ƢǈǇƚǷ�śƥ�ƨȈǠǸƬĐ¦�ƨǯǂǌǳ¦�ǄȇǄǠƫ�§ ¦Ȃƥ¢�ǺǷ�§ ƢƥÂ��ǶȈǴǠƬǴǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦

.من خالهلا تعزيز قيم املواطنة، وبناء معامل هوية الطالب وشخصيته

ج بعض املعوقات إن جناح تنمية ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب، ميكن أن يسهم يف عال)٨(

االجتماعية والتنظيمية والثقافية اليت تواجه املشاركة الفاعلة للشباب يف العمل التطوعي واملبادرات 

ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ƨȈǟȂǘƬǳ¦.
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إن املرحلة الثانوية من املراحل العمرية ذات احلساسية يف تشكيل شخصية الطالب، إذ ميلك فيها )٩(

اليت جيب استثمارها وتوجيهها يف االجتاه الصحيح، ومبا ال يدع الطالب الكثري من الطاقات والدوافع، 

.جماًال ألصحاب الفكر املتطرف للتسلل إليه

إن جناح تنمية ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب يستلزم تضافر جهود مجيع األطراف داخل النظام )١٠(

ب تعاون أولياء أمور الطالب ، كما يتطل)إدارة التعليم، ومشريف النشاط، واإلدارة املدرسية(التعليمي 

�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚǷÂ)واملؤسسات األهلية) وخباصة مؤسسات اإلعالم.

:برامج وآليات التصّور المقترح:ثالثًا

:من الربامج واآلليات اليت ميكن هلا أن تسهم يف تعزيز تنمية ثقافة العمل التطوعي، ما يلي

 الربنامج إىل تشجيع القدرات اإلبداعية للطالب، من خالل يسعى هذا ): فكرة للتطوّع(برنامج

��ǾƫȐǰǌǷ�ǲƷÂ�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǸǼƫ�Ŀ�̈ ƾǟƢǈŭ¦�ƨȈǨȈǰǳ�̈ǂǰƬƦǷÂ�̈ ƾȇƾƳ�°Ƣǰǧ¢�ŉƾǬƫ�ȄǴǟ�ǶȀǠȈƴǌƫ

 .واملشاركة يف مواجهة بعض األزمات الطارئة من خالل العمل التطوعي

 الدافعة واحلافزة للتطوّع لدى الطالب،  ويستهدف هذا الربنامج تعزيز القيم): قيم يف التطوع(برنامج

�Ǻȇƾǳ¦�Ŀ�ƢĔ¦ǄȈǷÂ�ƢȀƬȈŷ¢�ƶȈǓȂƫ�Őǟ�ǶȈǬǳ¦�ǽǀǿ�ǄȇǄǠƫ�ǺǸǔƬƫ�§ ȐǘǴǳ�©ƢȇȂǘǷ�Ǟȇ±Ȃƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ

ǞǸƬĐ¦Â�ȆǷȐǇȏ¦.

 ويتضمن هذا الربنامج إقامة ندوات وورش عمل تناقش خربات ): جتارب العامل يف التطوع(برنامج

على الطالب ليتعرّفوا ) أسطوانات(ب املدارس، أو توزيع مادة مرئية العامل يف التطوع وخباصة لطال

طرق وأشكال التطوع يف البالد األخرى، ويكتبوا تقارير يف ذلك تتم مناقشتها يف أوقات النشاط 

 . الطاليب

 وذلك لتفعيل )الفصل، واملدرسة، البيئة احمليطة باملدرسة(ويشمل الربنامج ): بيئيت نظيفة(برنامج ،

اطات الطالب ذات الصلة بالعمل التطوعي داخل املدرسة، من خالل مشروع احملافظة على نش

(املمتلكات العامة وصيانتها بالتعاون مع العاملني باملدرسة، من ذلك مسابقة أنظف وأفضل فصل، :

يب مشاركة الطالب يف نظافة البيئة احمليطة باملدرسة، مسابقة إزالة الكتابة من على اجلدران، وتدر 

 ).الطالب على صيانة املقاعد والطاوالت

 تضمني اليوم املفتوح للنشاط الطاليب الذى يعقد كل فصل دراسي النشاطات ذات صلة بالعمل

�ǲȈǠǨƫ�ǞǷ��ǞǸƬĐ¦�ƨǷƾŬ�¶Ƣǌǻ�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�Â¢��ƨȈǟȂǘƬǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ǒ ǠƦǳ�©¦°Ƣȇ±�ǲǸǌȇ��ȆǟȂǘƬǳ¦

Ǯ ǳ̄�ǪȈǬŢ�ǲȈƦǇ�Ŀ�ǞǸƬĐ¦Â�̈ǂǇȋ¦Â�ƨǇ°ƾŭ¦�śƥ�ÀÂƢǠƬǳ¦.
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  :ر المقترحمعّوقات تطبيق التصوّ :رابًعا

قد تواجه التصّور املقرتح عدة معوقات أو مشكالت حتول بينها وبني حتقيق أهدافها، ومن هذه 

  : العقبات

ضعف خربات املسؤولني عن النشاط الطاليب باملدارس فيما يتعلق بالعمل التطوعي، وغياب القناعات )١(

 .ج النشاط التطوعيلديهم عن أمهيته يف بناء شخصية الطالب، مما يعوقه عن تفعيل برام

غياب قنوات االتصال والتنسيق بني املدارس واملؤسسات األهلية ذات الصلة بالعمل التطوعي، لتنفيذ )٢(

بعض الربامج التطوعية خارج املدرسة، ولتقدمي الدعم واملشورة للربامج اليت تنفذ داخل املدارس لبناء 

 .وتنمية ثقافة العمل التطوعي

ة املوجهة لتطوير كفايات ختطيط وتنفيذ العمل التطوعي لدى العاملني قلة برامج التنمية املهني)٣(

واملسامهني يف جمال املدرسة، وقصور الربامج القائمة عن تلبية تلك االحتياجات لغياب التحديد 

 .والتقومي العلمي السليم هلا

يف بناء  ضعف وعي أولياء أمور الطالب بأمهية مشاركة أبنائهم يف األعمال التطوعية، ودورها )٤(

�ǲȈǐŢ�©ƢȇȂƬǈǷ�Ŀ�ƨȈǟȂǘƬǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ŚƯƘƫ�ǺǷ�°ȂǷȋ¦� ƢȈǳÂ¢�ǒ Ǡƥ�» ËȂţÂ��ǶēƢȈǐƼǋ

ǶēƢǫÂ¢�ǞȈȈǔƫ�Â¢�ǶȀƟƢǼƥ¢.

)٥(�ƨȈǐƼǋ� ƢǼƥ�Ŀ�Ƕǿ°Â®Â�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨȈŷ¢�ÀƘǌƥ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ÄȂǟȂƬǳ¦�ȆǷȐǟȍ¦�°Âƾǳ¦�§ ƢȈǣ

ƢǇ�°Âƾǳ¦�¦ǀǿ�§ ƢȈǣ�À¤�̄¤��ǞǸƬĐ¦�ƨȈǸǼƫÂ�Ƥ ǳƢǘǳ¦ هم يف غياب الفهم الصحيح ملفهوم التطوع ودوره

  . يف تعزيزه لدى الطالب

:متطلبات تحقيق التصّور المقترح:خامًسا

حىت حقق التصّور املقرتح أهدافه، من الضروري توفري جمموعة من املتطلبات اليت تسهم يف فاعلية تنفيذ 

  :ملتطلبات ما يليالتصّور، وتواجه املعّوقات اليت قد تعرتض ذلك، ومن هذه ا

��Ƣē¦Őƻ�ǺǷ�̈®ƢǨƬǇȐǳ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǟȂǘƬǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦Â�ȆǴƄ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚǷ�ǞǷ�ƨǯ¦ǂǋ�ƨǫȐǟ� ƢǼƥ

باعتبارها ميدانًا للممارسة، وتقدمي الدعم واملشورة يف ختطيط العمل التطوعي، وكذلك العمل على 

 .توفري املشاريع التطوعية تتوافق واملرحلة العمرية للطالب

 تكامل النشاطات املنهجية وغري املنهجية يف تنمية ثقافة العمل التطوعي، وهذا يأيت من خالل

تضمني املناهج الدراسية بعض املوضوعات اليت تتعلق بالعمل التطوعي، من ذلك منهج الرتبية 

.الوطنية، مبا يدعم وييسر اجلهد املبذول لتنمية ثقافة العمل التطوعي
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املة وُحمدثة باستمرار عن املؤسسات التطوعية، واملتطوعني أصحاب اخلربات بناء قاعدة بيانات ش

وسريهم الذاتية، وجماالت التطوع املطلوبة للتنمية، وعن العاملني يف القطاع التعليمي والطالب 

أصحاب التجارب واخلربات يف جمال العمل التطوعي، حىت ميكن االستفادة منها يف ختطيط وتنفيذ 

 .التطوعيبرامج العمل 

 ،تضمني العمل التطوعي وبراجمه وضوابطه يف سياسات النشاط الطاليب، ولوائحه، وخططه السنوية

 .على أن تكون هذه السياسات والضوابط واضحة ومعلنة

 تشجيع التطوع بني الطالب من خالل تكرمي الطالب أصحاب املشاركات التطوعية، ووضع أمسائهم

.منوذجاً يقتدي به غريهم من الطالبيف لوحة شريف مبا جيعلهم 

 مشاركة الطالب يف التخطيط األنشطة املتعلقة بالعمل التطوعي خاصة، مبا جيعل هذه الربامج متوافقة

§ Ȑǘǳ¦�ǺǷ�®ƾǟ�Őǯ¢�Ƥ ǇƢǼƬǳ�ƨǨǴƬű�©ƢǫÂ¢�ȄǴǟ�ƨǟË±ȂǷÂ�ƨǟËȂǼǷ�ÀȂǰƫ�Ʈ ȈŞÂ��ǶēƢƦǣ°Â�ǶŮȂȈǷ�ǞǷ.

 النشاط الطاليب من مشرفني، ورواد نشاط، وإدارة مدرسية، توفري برامج تدريبية متنوعة للقائمني على

ومعلمني، مبا يسهم يف تكوين اجتاهات إجيابية لديهم عن العمل التطوعي، وينمي لديهم ثقافته، 

 .واملهارات الالزمة لتنفيذه

ة تفعيل دور جملس النشاط يف املدرسة، حبيث يتوىل مسؤولية ختطيط وإدارة النشاط الطاليب  ذي الصل

بالعمل التطوعي، على أن يتضمن جملس النشاط يف عضويته مسؤوًال من املؤسسات األهلية النشطة 

 .يف العمل التطوعي

 التابعة إلدارة املدرسة، حبيث ينسق اجلهود واملبادرات تفعيل مركز اخلدمات االجتماعية لألعمال التطوعية

 .جمال العمل التطوعي للطالب الناجحة يفالتطوعية اليت تقّدم، ويسهم يف نشر اخلربات والتجارب 

 االستفادة من أندية األحياء واألندية املومسية يف تفعيل ثقافة العمل التطوعي، وتقدمي برامج وخدمات

.جمتمعية لبناء شخصيات الطالب وتطوير مسامهتهم يف بناء الوطن

:الخاتمة

.النتائج، والتوصيات واشتملت على

  :النتائج

  :النتائج اليت توصلت إليها الدراسةمن أهم 

)١(�Ȇǟǂǋ�Ƥ ǴǘǷ�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ�ǾƬȈŷ¢�ȄǴƴƬƫÂ��ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ�ƨǤǳƢƥ�ƨȈŷ¢�ƢŮ�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǸȈǫ�À¢

 .قد حث اإلسالم عليها لفوائدها الشخصية واالجتماعية واالقتصادية والرتبوية
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��ȆǸȈǴǠƬǳ¦Â�ÄȂǟƾǳ¦�¾ƢĐ¦�ǲǸǌƬǳ�Ƣȇتتعدد جماالت العمل التطوعي يف املدارس الثانوية يف نيجري )٢(

.واخلدمة االجتماعية، والصحية، واإلعالمية، والرتبوية، والبيئية

تعدد املعوقات اليت حتد من ممارسة العمل التطوعي، وهي تشمل املعوقات الشخصية، واالجتماعية، )٣(

.والتنظيمية، واإلعالمية

خالل قيام وسائط التنشئة املختلفة كاألسرة  أمهية تنشئة األبناء تنشئة اجتماعية سليمة وذلك من)٤(

واملدرسة واإلعالم بدور منسق ومتكامل اجلوانب يف غرس قيم التضحية واإليثار وروح العمل اجلماعي 

 .يف نفوس الناشئة منذ مراحل الطفولة املبكرة

)٥(Ƙƥ�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟÂ�ǾǈǨǻ�̧ȂǘƬŭ¦�®ǂǨǳ¦�ȄǴǟ�®ȂǠƫ�ƨŦ�ƾƟ¦Ȃǧ�ȆǟȂǘƬǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǸǠǴǳ�À¤�Ä®ƚƫÂ��ǾǴǸǯ

إىل استغالل أمثل لطاقات األفراد وخاصة الشباب يف جماالت غنية ومثمرة ملصلحة التنمية 

 .االجتماعية

:التوصيات

  :يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة فإن الباحث يوصي مبا يلي

ألنشطة توعية الطالب يف املرحلة الثانوية بأمهية املشاركة يف العمل التطوعي من خالل الربامج وا)١(

 .املدرسية اليت تقيمها املدرسة داخل وخارج احلرم املدرسي

)٢(ƨȇȂƥŗǳ¦�©ƢǇ£ƚŭ¦�ǲƻ¦®�ȆǠǸƬĐ¦�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳƢƥ�Ǧ ȇǂǠƬǴǳ�ƨǐǐƼƬǷ�Ǆǯ¦ǂǷ� Ƣǌǻ¤.

إقامة دورات تدريبية للطالب على ممارسة العمل التطوعي، وميكن حتقيق ذلك من خالل املراكز )٣(

ƢēȏƢů�Ŀ�ǞȇȂǼƬǳ¦Â�ƨȈƦȇ°ƾƬǳ¦.

ضرورة اهتمام األسر واملدارس واإلعالم بالتنشئة االجتماعية السليمة وغرس القيم اإلنسانية لدى )٤(

©ȏƢĐ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�ƨȈƠȈƦǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�Ŀ�ȂǸǼǳ¦�Ǿƥ�ǪǬƸƬȇ�ƢŠ�®¦ǂǧȋ¦.

توفري معلومات وافية عن جماالت العمل التطوعي اليت تقل فيها مشاركات الطالب وتشجيعهم على )٥(

.ƨȇ°Âǂŭ¦Â�ƨȈǼǷȋ¦�ƨȈǟȂƬǳ¦Â��ƨȈƠȈƦǳ¦Â�ƨȈƸǐǳ¦�©ȏƢĐ¦�ǲưǷ��©ȏƢĐ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�¾ƢƦǫاإل

)٦(�©¦°ƢƦƬƻȏ¦�©ƢǫÂ¢�Ǻǟ�Ƣđ�®ƢǠƬƥȏ¦Â��©¦±ƢƳȏ¦Â�ńÂȋ¦�ǞȈƥƢǇȋ¦�Ŀ�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�©ȏƢů�ǆ ȇǂǰƫ

  .لضمان املشاركة الفعالة للطالب

  :المقترحات

:التطوعي يف املدارس اإلسالمية يف نيجرييايقرتح بعض املوضوعات ستسهم يف العمل 

)١(ǞǸƬĐ¦�ƨȈǸǼƫ�Ŀ�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�°Â®.
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.إسهامات األنشطة الطالبية ودورها يف تنمية العمل التطّوعي يف املدرسة)٢(

 .نظرهموجهةمنوجماالتهالتطوعيالعملمفهومحنوالطالبالجتاهاتاستطالعيةدراسة)٣(

  :مراجع البحث

  .القرآن الكرمي

  :المراجع العربية: أوالً 

ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة كلية الرتبية جامعة دمنهور ). م٢٠١٢(أمحد، وفاء حسن مرسي )١(

 ).١٩(مج ، مصر-مستقبل الرتبية العربية   .الواقع وآليات التفعيل

دور املدرسة يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طالب املرحلة ). م٢٠١٣(األفندي، إمساعيل )٢(

، واقع واحتياجات - مؤمتر العمل التطوعي يف فلسطنيالثانوية يف املدارس احلكومية يف بيت حلم، 

.جامعة القدس املفتوحة، فلسطني

دراسة ميدانية على طالب املرحلة  - الشباب والعمل التطوعي ). م١٤٢٢(الباز، راشد بن سعد )٣(

 ).٢٠(ع جملة البحوث األمنية،اجلامعية يف مدينة الرياض، 

تفعيل اجلمعيات اخلريية التطوعية يف ضوء سياسات اإلصالح ). م٢٠٠٥(بركات، وجدى حممد )٤(

��ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐƢƥ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦ملؤمتر العلمي الثامن عشر لكلية اخلدمة االجتماعية بعنوانا :

ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�¬ȐǏȍ¦�ƢȇƢǔǫÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǷƾŬ¦ ،مارس ١٧- ١٦، جامعة حلوان. 

الدور الرتبوي للمدرسة الثانوية احلكومية مبدينة الرياض يف تعزيز ). م٢٠٠٨(اجلبايل، أمل عبداهللا )٥(

لدى الفتاة السعودية من وجهة نظر املعلمات، رسالة ماجستري غري منشورة، قيم العمل التطوعي 

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

واقع إدارة النشاط الطاليب يف مدارس التعليم األساسي احلكومية ). م٢٠١٠(اجلرجاوي، زياد على )٦(

.، أبريل)٢(ع  جملة العلوم الرتبوية،يف مدينة غزة، 

تقومي دور املدرسة الثانوية يف تنمية العمل التطوعي لدى ) ٢٠١٣(اجللعود، دحيم ابراهيم سعود )٧(

�ƨǳƢǇ°��ǾǴȈǠǨƬǳ�¬ŗǬǷ�°Ȃǐƫ�ŉƾǬƫÂ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǶȈǐǬǳ¦�ƨǬǘǼŠ�ƢȀȈǸǴǠǷ�ǂǜǻ�ƨȀƳÂ�ǺǷ�ƢđȐǗ

.ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة القصيم

 . دار السالم للنشر والتوزيع: القاهرة. ي يف ميزان اإلسالمالعمل التطوع). م٢٠١٠(اجلمل، أمحد )٨(
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دور العوامل االجتماعية والثقافية يف املشاركة التطوعية  ).م٢٠١٣(محدان، سعيد بن سعيد ناصر)٩(

جملة كلية الرتبية : دراسات تربويه ونفسية  .اجتماعية ودراسة حتليلية رؤية: للشباب السعودي

  ).٧٩(،ع مصر -بالزقازيق 

األنشطة الطالبية وتنمية قيم االنتماء لدى طالب جامعة ) م٢٠١١(رزق، حنان عبداحلليم )١٠(

 .اير، ين)٦٨(، ع جملة مستقبل الرتبية العربيةاملنصورة يف ضوء متغريات القرن احلادي والعشرين، 

استخدام طريقة العمل مع اجلماعات يف تنمية حمددات ثقافة ) م٢٠١١(السيد، حنان شوقي )١١(

 ).٥(، ج)٣٠(، عمصر- جملة دراسات اخلدمة االجتماعية والعلوم االنسانية التطوع لدى الشباب،

دراسة  - مستوى ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب ). م٢٠١٠(الشناوي، أمحد حممد سيد أمحد)١٢(

 ).١٨(مصر، ع –جملة كلية الرتبية باإلمساعيلية ميدانية،

دراسة مطبقة  –¦�ǞǸƬĐ¦�ǺǷƘƥ�ǾƬǫȐǟÂ�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ). م٢٠٠٦(عبدالرمحن الشهراين، معلوي بن )١٣(

على العاملني يف جمال العمل التطوعي باملؤسسات اخلريية مبدينة الرياض، رسالة ماجستري غري 

.منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

إدارة الشؤون ). م٢٠١٤(لد على عبابنة، صاحل أمحد ؛ والزبون، حممد سليم؛ السرحان، خا)١٤(

.الطالبية يف مدارس التعليم العام، دار املسرية،  عمان

يف ) مقرتح(أثر برنامج إرشادي ). م٢٠١٢(العبيدي، مظهر عبدالكرمي، وسهيل، حسن أمحد )١٥(

: نياملؤمتر العلمي العريب التاسع لرعاية املوهوبني واملتفوقتنمية الوعي الذايت لدى الطالب املتفوقني، 

��śǫȂǨƬŭ¦Â�śƥȂǿȂǸǴǳ�ĺǂǠǳ¦�ǆشباب مبدع  واجنازات واعدة ǴĐ¦نوفمرب ١٢- ��١٠. 

دراسة نفسية وتربوية    - املسئولية االجتماعية والشخصية املسلمة) ١٩٨٦(عثمان، سيد أمحد)١٦(

.،القاهرة، األجنلو املصرية)٢(ط

املكونات  - �ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ȆǟȂǘƬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǧƢǬƯ ).م٢٠٠٣(غامن، إبراهيم البيومي)١٧(

 ).١٥(، ع )٤(، مج مصر -جملة النهضة   .واإلشكاليات وضرورات التفعيل

ائية من وجهة تقومي األنشطة الطالبية يف املرحلة االبتد) ٢٠٠٦(الغبيوي، طالل عبداهلادي غالب )١٨(

.نظر املعلمني مبحافظة عفيف التعليمية، رسالة ماجستري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

لدى طالب جامعة  تعزيز ثقافة العمل التطوعي ).م٢٠١٠(فخرو، عبدالناصر عبدالرحيم )١٩(

 ).٢٨(، ع )١٣(، مج مصر- جملة الرتبية   تصور مقرتح، -الكويت
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دور املدرسة يف غرس ثقافة العمل التطوعي لدى النشء ). م٢٠١١(الفريح، علياء بنت على حممد )٢٠(

وإعداده للمشاركة فيه، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة االمام حممد 

  .السالميةبن سعود ا

العوامل املؤثرة على رؤى القائمني بربامج التطوع وأنشطته ). م٢٠١٣(القصاص، مهدى حممد )٢١(

، جملس حوليات اآلداب والعلوم االجتماعيةدراسة إثنولوجية،  –واملستفيدين منها يف قرية مصرية 

 ).٣٣(، ج)٣٧٨(النشر العلمي، جامعة الكويت، ع 

جماالته  –أهدافه ووظائفه  –ماهيته وأمهيته : ط املدرسيالنشا). م١٩٩٨(حممود، محدى شاكر )٢٢(

.تنفيذه وتقوميه، دار األندلس، حائل، اململكة العربية السعودية –إدارته وختطيطه  –ومعايريه 

واقع األنشطة الطالبية يف املدارس الثانوية للبنات مبحافظة ). م٢٠١١(مدبويل، حنان ثابت )٢٣(

.، أكتوبر)٢(، ج )١٥٠(ة األزهر، ع، جامعجملة كلية الرتبيةصامطة، 

معوقات املشاركة يف العمل التطوعي لدى طالب وطالبات ). م٢٠٠٩(املعجب، فاطمة عبداهللا )٢٤(

رسالة ماجستري منشورة، كلية الرتبية، جامع امللك سعود، . املرحلة الثانوية مبحافظة األفالج

 .الرياض

دراسة مطبقة على أندية  –ثقافة املواطنة العمل التطوعي وتنمية ). م٢٠٠٧(منال، طلعت حممود )٢٥(

التطوع مبراكز الشباب مبحافظة االسكندرية، جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، 

.، كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة حلوان، أكتوبر)٣(، ج)٢٣(ع 

 .دار قباء احلديثة: املعجم الفلسفي، القاهرة). م٢٠٠٧(وهبة، مراد )٢٦(

األبعاد والدالالت، جملة آراء،  –ثقافة التطوع يف منطقة اخلليج ). م٢٠٠٧(قوت، حممد مسعد يا)٢٧(

  ).٨٧(مركز اخلليج لألحباث، 

  :الـهوامش

دمنهور الواقع وآلیات ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة كلیة التربیة جامعة ) م٢٠١٢(أحمد، وفاء حسن مرسي  )١(

.٦٥: ، ص)١٩(مج ,مصر -مستقبل التربیة العربیة .التفعیل

دور المدرسة في تعزیز ثقافة العمل التطوعي لدى طالب المرحلة الثانویة في  .)م٢٠١٣(األفندي، إسماعیل  )٢(

:، فلسطین، صالمدارس الحكومیة في بیت لحم، مؤتمر العمل التطوعي في فلسطین، جامعة القدس المفتوحة

٥٦.

دراسة میدانیة على طالب المرحلة الجامعیة في -الشباب والعمل التطوعي  .)م٢٠٠٢(الباز، راشد بن سعد  )٣(

.٣٤: ، ص)٢٠(مدینة الریاض، مجلة البحوث األمنیة، ع
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والتطبیقواإلجراءاتاألسس:االجتماعیة والعلوم التربیة في البحث طرق). م٢٠٠٠( وآخرونالجزولي،) ٤(

.٩١: ص للنشر،الخریجي دار: الریاض.اإلحصائيوالتحلیل

محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، :البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح الجامع، تحقیق )٥(

.٢/٨٦٢، )٢٣١٠: (ال یظلم المسلم وال یسلمه، الحدیث رقم:ه، باب١٤٢٢: الطبعة األولى

  .٥٧٠:ص,,بیروت,والنشرللطباعةالحدیثدار,الوسیطالمعجم,بالقاهرةالعربیةاللغةمجمع)٦(

صم،١٩٩١-هـ١٤١٢القاهرة،:الرشاددارالحنفي،المنعمعبدتحقیقالتعریفات،:محمدبنعليالجرجاني،)٧(

٦٩.  

:ص,م١٩٧٧,لقاهرةا,العالمیةالمطبعة,٢/ط,الجماعاتمعالعملفياإلشراف:أحمدالدینشمسمحمد،)٨(

٤٩.  

  .٤٩٥ص,,القاهرة,األنجلومكتبة,٤ط,المجتمعتنظیمفياالجتماعیةالخدمةطریقة:حسانینبكرأبوسید)٩(

االجتماعياإلصالحسیاساتضوءيفالتطوعیةالخیریةالجمعیاتتفعیل)٢٠٠٥(محمدوجدىبركات،)١٠(

االجتماعیةالخدمة:بعنواناالجتماعیةالخدمةلكلیةعشرالثامنالعلميالمؤتمرالمعاصر،العربيبالمجتمع

.٢٥ص،مارس- ١٦حلوان،جامعةالمعاصر،العربيالمجتمعيفاإلصالحوقضایا

العملقیمتعزیزفيالریاضبمدینةالحكومیةالثانویةللمدرسةالتربويالدور)١٤٢٨(عبداهللاأملالجبالي،)١١(

.اإلسالمیةسعودبنمحمداإلمامجامعةماجستیر،رسالةالمعلمات،نظروجهةمنالسعودیةالفتاةلدىالتطوعي

منطالبهالدىالتطوعيالعملتنمیةيفالثانویةالمدرسةدورتقویم)م٢٠١٣(سعودابراهیمدحیمالجلعود،)١٢(

كلیةمنشورة،غیرماجستیررسالةلتفعیله،مقترحتصوروتقدیمالتعلیمیةالقصیمبمنطقةمعلمیهانظروجهة

.٥٤:ص،القصیمجامعةالتربیة،

.٤٦:ص،والتوزیعوالنشرللطباعةالسالمدار:القاهرة.اإلسالممیزانفيالتطوعيالعمل).١٤٣٠(أحمدالجمل،)١٣(

تصور-الكویتجامعةطالبلدىالتطوعيالعملثقافةتعزیز  )م٢٠١٠(عبدالرحیمعبدالناصرفخرو،)١٤(

.٦٠:ص،)٢٨(ع,)١٣(مج,مصر-التربیةمجلةمقترح،

،القاهرة،)٢(طوتربویةنفسیةدراسة-المسلمةوالشخصیةاالجتماعیةالمسئولیة)١٩٨٦(أحمدسیدعثمان،)١٥(

.٦٥:ص،المصریةاألنجلو

ضوءيفالمنصورةجامعةطالبلدىاالنتماءقیموتنمیةالطالبیةاألنشطة)٢٠١١(عبدالحلیمحنانرزق،)١٦(

.٢١:ص،ینایر،)٦٨(عالعربیة،التربیةمستقبلمجلةوالعشرین،الحاديالقرنمتغیرات

غیرماجستیررسالة.المكرمةبمكةالثانویةالمرحلةلطالباتالتطوعيالعملقیم).٢٠١١(عبیررواس،)١٧(

.٥٦:ص،المكرمةمكةالقرى،أمجامعةالتربیة،كلیةوالمقارنة،اإلسالمیةالتربیةقسممنشورة،

علىتطبیقیةدراسة–التطوعيالعملنحوالذكورالجامعيالشباباتجاهات)٢٠٠٩(السلطانفهدالسلطان،)١٨(

.٦٤:ص،الریاضالخلیج،لدولالعربيالتربیةمكتب،)١١٢(عالخلیج،رسالةمجلةسعود،الملكجامعة

لدىالتطوعثقافةمحدداتتنمیةفيالجماعاتمعالعملطریقةاستخدام)٢٠١١(شوقيحنانالسید،)١٩(

.٢٠:ص،)٥(ج،)٣٠(ع,مصر-االنسانیةوالعلوماالجتماعیةالخدمةفيدراساتمجلةالشباب،

علىمطبقةدراسة–المجتمعبأمنوعالقتهالتطوعيالعمل.)م٢٠٠٦(عبدالرحمنبنمعلويالشهراني،)٢٠(
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جامعةمنشورة،غیرماجستیررسالةالریاض،بمدینةالخیریةبالمؤسساتالتطوعيالعملمجاليفالعاملین

.٥٢:ص،الریاضاألمنیة،للعلومالعربیةنایف

مجلةمیدانیة،دراسة-الطالبلدىالتطوعيالعملثقافةمستوى.)م٢٠١٠(أحمدسیدمحمدأحمدالشناوي،)٢١(

.٤٦:ص،)١٨(عمصر،–باإلسماعیلیةالتربیةكلیة

العملممارسةفيثرةالمؤ والتنظیمیةواالقتصادیةاالجتماعیةالعوامل.)م٢٠٠٧(عبداهللایوسفالضحیان،)٢٢(

رسالةالریاض،بالحكوميالتعلیمفياإلبتدائیةالمرحلةمعلميعلىاستطالعیةدراسة-المدرسةداخلالتطوعي

.٥٦:ص،سعودالملكجامعةمنشورة،غیرماجستیر

)23( Thoits, Peggy A. & Hewitt, Lyndi N. (2001) Volunteer work and well-being, Journal of Health and Social

Behavior, 42(2), Jun., p: 115-131

)24( Volunteering England (2007) A national Profile, Viewed in 13/4/ 2013, at Website:

http://www.volunteering.org.uk/.

)25( Zastrow, Charles & Karen K. Kirst - Ashman (2010) Understanding Human Behavior and the Social

Environment, 8th ed., Cengage Learning, USA 52.
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Abstract
The paper tries to explore the contributions of the hadith scientists in connecting
the Hadith references by extracting the traditions that are found in a reference but
not found in the other. It also goes a long in outlining the significance of this
category (Zawa’id) and how it preserves and contribute the Sunnah

  :مقدمة

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

:أمجعني، وبعد

﴿ ِإنَّا َحنُْن : ال اهللا تعاىل: فقد تكفل اهللا عز وجل حفظ السنة من خالل حفظه للقرآن، قال تعاىل

  ].٩: احلجر[ِفظُوَن ﴾ نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َحلَا

أنَّ كلَّ وحيٍّ نـََزَل من عند اهللا تعاىل :وال خالف بني أحٍد من أهل اللغة والشريعة يف: قال ابن حزم

فهو ذِْكٌر ُمنزَّل، فالوحي كلُّه حمفوظ حبفظ اهللا تعاىل له، وكلُّ ما تكفَّل اهللا حبفظه فمضموٌن أالَّ يضيع منه، 

وال سبيل البتة إىل ضياع شيء قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ... داً وأالَّ ُحيرََّف منه شيء أب

﴿ ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه :ولو جاز ذلك لكان الذِّكر غري حمفوظ، ولكان قول اهللا تعاىل... الدين

)١(.مسلم َكِذباً ووعداً ُخمَْلفاً، وهذا ال يقوله]. ٩: احلجر[َحلَاِفظُوَن ﴾ 

فمن حفظ اهللا للسنة أن يسر لرجال محلها يف صدورهم وحتمل املشاق يف مجعها وضبطها ودونوها يف 

  .بطون الصحف لتكون خالدة خملد ما بقي اإلنس واجلن

فأقاَم الّلُه تعاىل حلفِظ السُّنَِّة أقوامًا ميَّزوا ما دخَل فيها من الكذِب والوهم : " قال احلافظ ابن رجب 

)٢(".والغلِط، وضبطُوا ذلَك غايَة الضبِط، وحفظوه أشدَّ احلفِظ 

فصنفوا كتبا ألغراض خمتلفة، بعضها على املسانيد وبعضها على شكل اجلوامع والسنن واملعاجم وما 

.إىل ذلك، إىل أن جاءت كتب الزوائد احلديثية فعنيت بربط العالقة بني هذه الكتب بعضها بعضا

تواضع يف كشف ما يف هذا اجلزء من التصانيف، نسأل اهللا تعاىل أن ينفعنا به فجاء هذا البحث امل

.وجيعله يف موازين حسناتنا، إنه ويل ذلك والقادر عليه
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  وفيه ثالثة مطالبتعريف زوائد الحديث : األول المبحث

:الزوائد في اللغة: المطلب األول

اُل َأْصٌل يَُدلُّ َعَلى اْلَفْضلِ : فارسقال ابن ، النموو مجع زائد، وتطلق على الزيادة  .الزَّاُء َواْلَياُء َوالدَّ

)٣(.يـَُقوُلوَن زَاَد الشَّْيُء يَزِيُد، فـَُهَو َزائِدٌ 

(يـَُقالُ : قال يف املختار رُُه فـَُهَو َالزٌِم َوُمتـََّعٍد ِإَىل َمْفُعوَلْنيِ )زَادَ : )٤(.الشَّْيُء َوزَاَدُه َغيـْ

الزوائد يف قوائم الدابة ويقال لألسد أنه لذو زوائد وهو الذي يتزيد : ائدة وإمنا قالوامجاعة الز : والزوائد

أي تتكلف فوق قدرها، واإلنسان يتزيد يف كالمه وحديثه إذا : والناقة تتزيد يف سريها. يف زئريه وصولته

  .تكلف فوق ما ينبغي

)٦(قالوا وال تتزيدِ وقل مثل ما * إذا أنت فاكهت الرجال فال تـََلْع )٥( :قال عدي

:الزوائد في اصطالح المحدثين: المطلب الثاني

لقد بني بعض العلماء املصنفني يف الزوائد املراد بالزوائد احلديثية يف كتبهم اليت صنفوها، ومن خالل 

  .هذه التعاريف ميكن استنباط بعض الضوابط العتبار احلديث من الزوائد

َفذََكْرُت ِفيِه َما تـََفرََّد بِِه َعْن أَْهِل اْلُكُتِب السِّتَِّة : كتابه املقصد العليفمن ذلك قول اإلمام اهليثمي يف  

َأْخَرَجُه ُفالٌن :َقْوِيل ِمْن َحِديٍث بَِتَماِمِه َوِمْن َحِديٍث َشارََكُهْم ِفيِه أَْو بـَْعِضِهْم َوِفيِه زِيَاَدٌة َوأُنـَبُِّه َعَلى الزِّيَاَدِة بِ 

ِمْن َحِديٍث بَِتَماِمِه َوِمْن َحِديٍث ) أبو يعلى(هو ما افرد به : وقال يف موضع آخر. )٧(َكَذا:َخال قـَْولِهِ 

فأردت أن أتتبع ما زاد : وقال أيضا يف مقدمة كتابه كشف األستار. )٨(َشارََكُهْم ِفيِه أَْو بـَْعِضِهْم َوِفيِه زِيَاَدةٌ 

)٩(.ه أو زيادة يف حديث شاركهم فيهعلى الكتب الستة من حديث بتمام) مسند البزار(فيه 

مبينا منهجه يف استخراج زوائد ابن ماجه على " مصباح الزجاجة"يف مقدمة كتابه : وقال البوصريي

فإذا كان احلديث يف الكتب اخلمسة أو أحدهم من طريق صحايب واحد مل أخرجه، إال : الكتب اخلمسة

  .حكمأن يكون احلديث فيه زيادة عند ابن ماجه تدل على 

وإن كان من طريق صحابيني فأكثر وانفرد ابن ماجه بإخراج طريق منها أخرجته، ولو كان املنت واحدا، 

وأنبه عقب كل حديث ورد أنه يف الكتب اخلمسة املذكورة، أو أحدها من طريق فالن مثال، إن كان 

أتكلم على كل إسناد مبا ورأيت احلديث يف غريها، نبهت عليه للفائدة، وليعلم أن احلديث ليس بفرد، مث 

)١٠(.يليق حباله من صحة، وحسن، وضعف، وغري ذلك، وما سكت عليه ففيه نظر

اْلَمطَاِلُب اْلَعالَِيُة ِبَزوائِِد اْلَمَسانِيِد :َوَمسَّْيُتهُ : وعرف احلافظ ابن حجر الزائد يف املطالب العالية فقال

َعُة ِمْن َحِديِثِه، َوَلْو ذِْكُر ُكلِّ حَ :الثََّمانَِيِة، َوَشْرِطي ِفيهِ  ِديٍث َوَرَد َعْن ِصَحاِيبٍّ ملَْ ُخيَرِّْجُه اْألُُصوُل السَّبـْ

.)١١(َأْخَرُجوُه، أَْو بـَْعُضُهْم ِمْن َحِديِث َغْريِهِ 
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�ǒ: وعرفها الكتاين بقوله Ǡƥ�ȄǴǟ�Ʈ ȇƾū¦�Ƥ Ƭǯ�ǒ Ǡƥ�Ƣđ�ƾȇǄȇ�Ŗǳ¦�Ʈ ȇ®ƢƷȋ¦�Ä¢�ƾƟ¦ÂǄǳ¦�Ƥ Ƭǯ�ƢȀǼǷÂ

)١٢(.آخر معني

الكتاين ميكن القول بأنه غري جامع حيث إنه ركز على تعريف احلديث الزائد، ولعل تعرف وتعريف 

:علم زوائد احلديث"الدكتور خلدون األحدب يكون أمجع التعريفات، حيث قال يف كتابه 

علم يتناول إفراد األحاديث الزائدة يف مصنَّف ُرويت فيه األحاديث بأسانيد مؤلِّفه، على أحاديث  "

صول الستة أو بعضها، من حديث بتمامه اليوجد يف الكتب املزيد عليها، أو هو فيها عن كتب األ

صحايب آخر، أو من حديث شارك فيه أصحاب الكتب املزيد عليها أو بعضهم، وفيه زيادة مؤثرة 

)١٣(عنده

ƢĔƘƥ�ƾƟ¦ÂǄǳ¦�» ǂǟ�ň¦ǂǿǄǳ¦�ǂǘǷ�ƾǸŰ�ƺȈǌǳ¦�°ȂƬǯƾǳ¦�̄ƢƬǇȋ¦�ƢǷ¢Â : اليت تُعىن هي الكتب أو املصنفات

جبمع زوائد كتب معينة كاملسانيد واملعاجم على كتب خمصوصة من أمهات كتب احلديث كالكتب الستة 

)١٤(.ومسند أمحد وصحيح ابن حبان وغريمها

  : ما سبق ميكن أن يستنبط تعريفا لعلم زوائد احلديث فيقالـوم

توجد يف الكتاب املزيد  هو إفراد األحاديث الزائدة من كتاب معني على كتب معينة واليت ال

.عليه، أو توجد ولكن من طريق صحايب آخر، أو وقع فيها زيادة مؤثرة

  أصناف الزوائد: المطلب الثالث

إن الذين صنفوا يف فن الزوائد اتفقوا على : خلدون األحدب يف مقدمة زوائد تاريخ بغداد. قال د

   .ثالث قواعد يف اعتبار احلديث من الزوائد

يكون منت احلديث الزائد بلفظه أو مبعناه قد خرِّج يف األصول الستة أو بعضها، ولكن عن أن : أوالً -

    .صحايب آخر غري الذي روى احلديث الزائد

.أن يكون منت احلديث الزائد بلفظه أو مبعناه ومل خيرَّج البتة يف األصول الستة أو بعضها:ثانياً -

قد ُخرِّج يف األصول الستة أو بعضها، لكن منت احلديث  أن يكون منت احلديث بلفظه أو معناه: ثالثاً -

  .الزائد زيادة مؤثرة مل خيرجوها

��¦̄Ɯǧ�ƾȇǄŭ¦Â�ƾƟ¦Ǆǳ¦�Ŀ�ǂǜǼǻ�ƨǘȈǈƥ�̈®Ƣȇ±�ƢȀȈǧÂ�ƨƬǈǳ¦�Ŀ�ƪ ǻƢǯ� ¦ȂǇ�ƢđƢƸǏ¢�ƾȈǻƢǇƘƥ�ƨǴǐƬŭ¦�̈®ƢȇǄǳƢǧ

روي غريه فهذه الزيادة كان الزائد ثقة وأتى مبا مل يأت به أحٌد من الثقات مبعىن آخر، أنه روى ما مل ي

Ʈ ȇƾū¦�Ŀ�ǶǴǠǳ¦�ǲǿ¢�ǲȇÂƢǫ¢�°Âƾƫ�ƢȀȈǴǟÂ�ƨǬƯ�̈®Ƣȇ±�ƢĔȋ�ƨǳȂƦǬǷ:  ١(قال ابن رجب يف شرحه للعلل :

٤٢٥ :(Ƣē°Ȃǐǧ�ƨǬưǳ¦�̈®Ƣȇ±�ƨǳƘǈǷ�ƢǷ¢: أن يروي مجاعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومنت واحد فيزيد بعض

  .الرواة فيه زيادة مل يذكرها بقية الرواة
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واشتهر عن مجع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً ): ٩٥(احلافظ ابن حجر يف نزهة النظر  وقال

من غري تفصيل وال يأيت ذلك على طريق احملدثني الذين يشرتطون يف الصحيح أن ال يكون شاذاً، مث 

ل ومرتوكون فإن أهل ȈǿƢůÂ� ƢǨǠǓ�Ƣđ�®ǂǨǻ¦�Ŗǳ¦�©¦®ƢȇǄǳ¦�ƢǷ¢Â   .يفسرون مبخالفة الثقة من هو أوثق منه

  .العلم يف احلديث كانوا واضحني فيها فرفضوها مجلة

    :مثال الزيادة املتصلة الصحيحة

من حديث أنس بن ) ٩٨٩٥(والنسائي يف الكربى ) ٢١٢(والرتمذي ) ٥٢١(أخرج أبو داود يف سننه 

  )).واإلقامةال يرد الدعاء بني األذان : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مالك قال

إال إن الدعاء ال يرد بني ((احلديث نفسه ) ٣٦٧٩(برقم ) ٣٥٣: ٦(أخرج أبو يعلى يف مسنده 

وهي زيادة متصلة صحيحة مقبولة وأخرجها أيضًا ابن حبان ) فادعوا(زاد أبو يعلى )) األذان واإلقامة

)١٦٩٦.(  

  :الزيادة املنفصلة عن رواية أصحاب الكتب الستة

من حديث جابر بن عبداهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٦١٤(صحيحه رقم  أخرج البخاري يف

اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت حممدًا الوسيلة : من قال حني يسمع النداء: ((قال

¯�ƢĔȋ�̈وهي شا) إنك ال ختلف امليعاد(زاد البيهقي يف سننه )) والفضيلة، وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته

مل ترد يف مجيع طرق احلديث عن علي بن عياش، اللهم إال يف رواية الكشميهين لصحيح البخاري خالفاً 

لغريه فهي شاذة ملخالفتها لروايات اآلخرين للصحيح، وكأنه لذلك مل يلتفت إليها احلافظ فلم يذكرها يف 

)١٥(.الفتح على طريقته يف مجع الزيادات من طرق احلديث

  أقسام الزوائد: نيالثاالمبحث 

  :تنقسم كتب الزوائد إىل قسمني

كتب ذكر فيها مؤلفوها أحاديث الزوائد بأسانيدها كاملة إىل النيب صلى اهللا عليه   :القسم األول-

  :ومثال هذا القبيل من الزوائد. وسلم، وهذا هو الغالب

مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه للبوصريي)أ (

البزار للهيثميكشف األستار عن زوائد )ب (

املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقالين)ج (

كتب ذكر فيها مؤلفوها األحاديث الزائدة حمذوفة األسانيد، ولعل أكرب املثال على هذ :القسم الثاني-

  "جممع الزوائد ومنبع الفوائد: "النوع هو كتاب
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  ا في حفظ السنةودوره أهمية كتب الزوائد: الثالثالمبحث 

  :من أمعن النظر يف كتب الزوائد يتبني له أمهيتها من خالل

حفظها جلملة من الكتب املفقودة، أو أجزاء منها، مثل مسانيد إسحاق بن راهويه، واحلارث بن أيب )١(

أسامة، وأمحد بن منيع، ومسدد بن مسرهد، وابن أيب عمر العدين، فكل زوائد هذه املسانيد اليت 

املطالب العالية، وإحتاف املهرة، وبغية الباحث، وغريها من : ة يف كتب الزوائد مثلفقدت موجود

.الكتب اليت مجعت الزوائد

احتوائها على مجلة من أقوال أئمة النقد، واليت ال قد ال توجد يف غريها، من بيان علل األحاديث، )٢(

�Â��Ǧ Ǡǔǳ¦�Â¢�ƨƸǐǳƢƥ�ƢȀȈǴǟ�Ƕǰū¦Â��ȐȇƾǠƫÂ�ƢƷǂƳ�Ƣē¦Â°�¾ƢƷ�ÀƢȈƥÂ بيان سبب إخراجها يف

للهيثمي يف حكمه على األحاديث، وكذلك البوصريي ) جممع الزوائد(الزوائد، وها واضح يف كتاب 

).خمتصر زوائد البزار: (، وعند ابن حجر يف كتابه)مصباح الزجاجة(يف 

جد يف تقريبها للسنة النبوية، فقد يسرت للعلماء والباحثني سرعة الوصول إىل األحاديث اليت ال تو )٣(

الكتب املزاد عليها، فإذا مل يعثر الباحث على حديثه يف الكتب الستة رجع مباشرة إىل كتب الزوائد 

فيجد بغيته، فاألحاديث املوجودة يف الزوائد مرتبة على األبواب الفقهية، فيكفيه أن يعرف حتت أي 

يسر وسهولة، وقد باب من أواب الفقه قد يندرج احلديث املراد الوصول إليه، فيبحث عنه بكل

كالم بعض من : ساهم ذلك يف اختصار الكثري من أوقات العلماء والباحثني، ومما يدل على ذلك

.صنف يف الزوائد

َوبعد فقد َرأَْيت َأن أفرد َزَوائِد : يقول اإلمام اهليثمي رمحه اهللا تعال يف مقدمة كتابه موارد الظمآن 

ُهَما ُمَرتبا  َصِحيح أيب َحاِمت ُحمَمَّد بن حَبان البسيت َرِضي اهللا َعنُه على َصِحيح الُبَخارِّي َوُمسلم َرِضي اهللا َعنـْ

َها فَِإنَُّه َال فَاِئَدة ِيف عزو اَحلِديث ِإَىل َصِحيح اْبن َذِلك على كتب فقه أذكرها لَكي يسهل  اْلَكْشف ِمنـْ

ُهَما َوأََرْدت َأن أذكر الصََّحاِيبّ فقد َوأْسقط السََّند اْعِتَماًدا على َتْصِحيحه  حَبان َمَع َكونه ِيف َشْيء ِمنـْ

 الّدين أَبُو زْرَعة اْبن َسيِّدي الشَّْيخ اِإلَمام اْلَعالَمة شيخ فََأَشاَر َعلّي َسيِّدي الشَّْيخ اِإلَمام اْلَعالَمة اْحلَاِفظ ويل

ْسَالم أيب اْلفضل عبد الرَِّحيم بن اْلِعرَاِقّي بَِأن أذكر اَحلِديث ِبَسَنِدِه ِألَن ِفيِه َأَحاِديث تكلم ِفيَها بعض  اْإلِ

)١٦(.لى كتب أذكرهااْحلفاظ فـَرَأَْيت َأن َذِلك ُهَو الصََّواب َفجمعت زوائده ورتبتها ع

َأْمحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن :فـََقْد َنَظْرُت ُمْسَنَد اِإلَماِم َأِيب يـَْعَلى:َوبـَْعدُ : ويف مقدمة كتابه املقصد العلي قال

فـََعَزْمُت َعَلى َمجِْعَها .النَّاسِ اْلُمثـَىنَّ اْلَمْوِصِليِّ َرِضَي اللَُّه َعْنه، فـَرَأَْيُت ِفيِه فـََوائَِد َغزِيرًَة ال يـَْفُطُن َهلَا َكِثٌري ِمنَ 

َها لِنَـْفِسي َوِلَمْن أََراَد َذِلكَ  )١٧(.َعَلى أَبـَْواِب اْلِفْقِه ِلَكْي َيْسُهُل اْلَكْشُف َعنـْ
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أَمَّا ": املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية"وهذا احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يقول يف مقدمة كتابه  

تـَُنا ِمْنُه ,ِمْن أَْفَضِل اْلُقرُبَاِت -ُخُصوًصا احلَِْديَث النََّبِويَّ -ْشِتَغاَل بِاْلِعْلِم فَِإنَّ اِال :بـَْعدُ  َوَقْد َمجََع أَِئمَّ

يِع َما َوقـَْعُت َعَلْيِه ِمْن َذِلَك ِيف  َواِحٍد ِكَتابٍ الشََّتاَت َعَلى اْلَمَسانِيِد َواْألَبـَْواِب اْلُمَرتـََّباِت فـَرَأَْيُت َمجَْع مجَِ

 اْلَمْشُهورَاِت ِيف لََيْسُهَل اْلَكْشُف ِمْنُه َعَلى أُوِيل الرََّغَباِت، ُمثَّ َعَدْلُت ِإَىل َمجِْع َاْألََحاِديِث الزَّائَِدِة َعَلى اْلُكُتبِ 

)١٨(..اْلُكُتِب اْلُمْسَنَداتِ 

جممع الزوائد (كتاب   :مجعها للسنة النبوية، اليت يف املصنفات، واألجزاء، ومن األمثلة على ذلك)١(

للهيثمي رمحه اهللا، وهو من أعظم كتبه اليت ألفها يف هذا الباب، وهو كتاب مفيد ) ومنبع الفوائد

)١٩(.يعد ديوانا عظيما من دواوين السنة، مجع فيه زوائد ستة كتب على الكتب الستة

.معرفة غوامض األمساء و األعداد املبهمة،الواردة يف الكتب املزادعليها)٢(

.معرفة مناطات األحكام،والوقائع اليت من أجلها ورد احلديث)٣(

.التأكيد مبعرفة األحكام اليت قد تدرك بالقياس والقواعد األصولية الظاهرة)٤(

.معرفة احلكم على األلفاظ املختلفة،وما يستنبط منها من األحكام)٥(

معرفة مرادات العبارات، من تفاسري الرواة احلاصلة يف اإلدراجات)٦(

.وقع للرواة من الشك يف بعض األلفاظ،أو رواة األحاديث من الصحابة بيان ما)٧(

.ذكر فتاوى الصحابة يف املسائل الفقهية)٨(

.بيان بعض احلوادث و احلكايات التارخيية، أو الرتاجم)٩(

.بيان تاريخ بعض احلوادث و األقوال النبوية)١٠(

.مزيد الكشف واالستفصال يف حوادث السرية النبوية)١١(

ؤلفة في الزوائدـمنشأة التصنيف في الزوائد وأهم الكتب ال: ثالثالمبحث ال

يصعب الوقوف على أول مصنف يف الزوائد، إال أن التصنيف فيه قدمي، ورمبا أول كتاب عرف يف هذا 

ه يف كتابه ٤٠٥حممد بن عبداهللا بن بيع احلاكم النيسابوري املتوىف سنة  الفن هو كتاب اإلمام احلافظ،

.حيحني، ولكن فيه نظر، ملا بني املتدارك والزوائد من فرق واضحاملستدرك على الص

  :وهذه قائمة لذكر بعض الكتب يف الزوائد على ممر العصور

زوائد مسلم على البخاري البن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي )١(

  )هـ٨٠٤: املتوىف(املصري 

  له أيضا. زوائد أيب داود على الصحيحني)٢(

  له أيضا. البخاري ومسلم وأيب داود: وائد الرتمذي على الثالثةز )٣(
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  له أيضا. زوائد النسائي على األربعة املذكورين)٤(

استخرج هذه الزوائد اخلمس ابن امللقن، وشرحها يف  له أيضا. املذكورينزوائد ابن ماجه على اخلمسة )٥(

  .كان رآها قبل احرتاقهاوقد ذكر ابن حجر أنه   مخسة كتب، ولكنها احرتقت قبل موت مصنفها،

  ).هـ٧٦٢ت(زوائد ابن حبان على الصحيحني، ملغلطاي بن قليج احلنفي )٦(

.حديثاً ) ٢٦٤٧(الظمآن يف زوائد ابن حبان، أي على الصحيحني، للهيثمي، وأحاديثه حنو من موارد )٧(

.مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، أي على الكتب اخلمسة، للبوصريي رمحه اهللا)٨(

Ƣē¦Â°Â�Ʈوهو من )٩( ȇ®ƢƷȋ¦�ȄǴǟ�¿Ȑǯ�ǾȈǧÂ��ƨǼÈǬƬŭ¦�̈°ǂƄ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦.

.، على الكتب الستة، للبوصريي أيضاً )سننه الكربى(فوائد املنتقي لزوائد البيهقي، أي يف )١٠(

.زوائد مسند البزار على مسند أمحد والكتب الستة، البن حجر العسقالين)١١(

  :ك جهود معاصرة على شكل رسائل جامعية نذكر منهااوهن

هـ للباحث سيف ١٣٩٧ماجستري عام  زوائد الدارمي على الكتب الستة من األحاديث املرفوعة)١(

  .عبد الرمحن مصطفى من جامعة أم القرى

هـ للباحث صاحل إمساعيل حاج ١٤١٢ماجستري عام  زوائد كتاب األدب املفرد على الكتب الستة)٢(

  .حممد من جامعة أم القرى

هـ حتقيق الباحث ١٤٠٤دكتوراه عام  بن حجرلحافظ ل امحد زوائد مسن البزار على مسند اإلمام)٣(

  عبد اهللا مراد السلفي اجلامعة اإلسالمية

 زوائد مصنف ابن أيب شيبة على الكتب الستة من أول املصنف إىل آخر كتاب األعيان والنذور)٤(

  .هـ للباحث حسني النقيب من جامعة أم القرى١٤١٠دكتوراه عام 

هـ للباحث يوسف ١٤٠١دكتوراه عام  زاق الصنعاين على الكتب الستةزوائد مصنف اإلمام عبد الر )٥(

  .حممد صديق جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

هـ ١٤١٥ماجستري عام  زوائد سنن سعيد بن منصور على الكتب الستة من األحاديث املرفوعة)٦(

  .للباحث أمحد بن صاحل الغامدي من جامعة أم القرى

يف عدة رسائل يف  حتقيق ودراسة - هرة بزوائد املسانيد العشرة للبوصريي إحتاف السادة اخلرية امل)٧(

  .اإلسالميةاجلامعة 

من أول الكتاب إىل األدب عند زيارة " املقصد العلي يف زوائد مسند أيب يعلى املوصلي؛ للهيثمي)٨(

الدعيس هـ للباحث نايف ١٤٠٠دكتوراة عام  .دراسة وحتقيق - " قرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .وقد طبع الكتاب كامال مؤخرا...ƾǨǻ�ƾǫÂ�ƨǷƢē�ƨƦƬǰǷ�ƢȀƬǠƦǗ© من اجلامعة اإلسالمية
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فيصل بن حممد بن خليفة الُعَقِيل وقد  دكتوراة للباحث  زوائد اإلمام الرتمذي على األصول الثمانية)٩(

  هـ١٤٢١عام ! مت طوي قيد الباحث 

هـ، للباحث عبداهللا بن حممد بن عبداهللا ١٤٢١دكتوراة عام  .زوائد النسائي على بقية السـتة)١٠(

.العمري من اجلامعة اإلسالمية

من بداية الكتاب إىل بداية أبواب اإلمامة من كتاب "جممع البحرين بزوائد املعجمني، للهيثمي )١١(

حافظ بن حممد عبداهللا احلكمي من دكتور هـ، لل١٤٠٨دكتوراة عام . دراسة وحتقيق - "الصالة

   اجلامعة اإلسالمية

  "من كتاب اتباع السنة إىل إقامة الصالة"مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة للبوصريي )١٢(

هـ، للباحث عوض بن أمحد بن سلطان الشهري من اجلامعة اإلسالمية١٤٠٦دكتوراة عام . دراسة وحتقيق - 

هـ، ١٤٠٥دكتوراة عام . دراسة وحتقيق -  بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث لنور الدين اهليثمي)١٣(

  للباحث حسني أمحد صاحل الباكري من اجلامعة اإلسالمية

  الخاتمة

يتضح لنا من خالل ما سق أن السنة النبوية حمفوظة يف الصدور والسطور، وأن اهللا خوهلا هلا رجاال 

.بذلوا جهودهم يف تفريغها يف دواوين ضخمة خيدم بعضها بعضا، وكتب الزوائد من هذه الدواوين

فن الزوائد ال يزال يعوز إىل عمل من املتخصصني حيث نرى بعض كتب الزوائد مل كما نالحظ أن 

.حتقق بعُد حتقيقا يليق مبكانتها

ونالحظ أيضا أن احلاجة ماسة إىل ربط طالب العلم وخاصة طالب احلديث باملصادر األصلية،  

.كالزوائد وغريها

  قائمة المصادر والمراجع

، مجهرة أنساب العرب، بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري أبو حممد علي بن أمحدابن حزم، 

  .١٤٠٣/١٩٨٣األوىل، : الطبعة بريوت –دار الكتب العلمية 

طبعة  اإلحكام يف أصول األحكام: علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري، بن حزما

  إحسان عباساألستاذ الدكتور بتحقيق  دار اآلفاق اجلديدة، بريوت

مجع وترتيب أيب معاذ طارق  تفسري ابن رجب احلنبلي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحدابن رجب احلنبلي، 

األوىل  الطبعة اململكة العربية السعودية -دار العاصمة طبعة  بن عوض اهللا بن حممد

  م ٢٠٠١ -  ١٤٢٢
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معجم مقاييس اللغة طبعة دار الفكر ، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي أبو احلسني ،بن فارسا

  تحقيق عبد السالم حممد هارونبم ١٩٧٩

  م١٩٩٢، دار القلم للطباعة والنشر، دمشق، عام علم زوائد احلديثخلدون حممد سليم، .األحدب، د

دار القلم، دمشق، الطبعة ،زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة، لدكتور خلدون حممد سليم، ااألحدب

  )هـ١٤١٧( األوىل

 –دار الكتب العلمية  ،االغاين، علي بن احلسني بن حممد بن أمحد بن اهليثم، أبو الفرَج، األصفهاين

  هـ١٤١٢: سـنة الثانية: لطبعةا بريوت

: الطبعة، مؤسسة الرسالة، سري أعالم النبالء مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان،الذهيب، 

  بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، م ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥الثالثة، 

مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه طبعة دار ، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمانالذهيب، 

  حممد املنتقى الكشناوي: بتحقيق ١٤٠٣بريوت، الثانية،  –العربية 

�ƨȇƢĔ�ń¤�¾Âȋ¦�ÀǂǬǳ¦�ǺǷ�ǽ°Ȃǘتدوين السنة النبوية نشأته وت، حممد بن مطر بن عثمان آل مطر، الزهراين

طبعة دار اهلجرة للنشر والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية ، القرن التاسع اهلجري

  هـ١٤١٩م  ١٩٩٧

يوسف الشيخ حممد : تحقيق، بخمتار الصحاح، احلنفيحممد بن أيب بكر بن عبد القادر زين الدين الرازي، 

  م١٩٩٩ /هـ ١٤٢٠صيدا الطبعة اخلامسة، –النموذجية، بريوت الدار  - املكتبة العصرية 

 املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، حجرأبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد  العسقالين،

  هـ ١٤١٩دار الغيث السعودية الطبعة األوىل  - دار العصمةطبعة 

، املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، حجر أبو الفضلأمحد بن علي بن حممد بن أمحد  العسقالين،

  هـ١٤١٩األوىل، : الطبعة، السعودية –دار العاصمة، دار الغيث 

الرسالة املستطرفة لبيان  ،عبد اهللا اإلدريسي وأب حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسين، الكتاين

م ٢٠٠٠- هـ١٤٢١سادسة ال: طبعة دار البشائر اإلسالمية، الطبعة، مشهور كتب السنة

  بتحقيق حممد املنتصر بن حممد الزمزمي

مكتبة ، كرنكو. األستاذ الدكتور ف: معجم الشعراء بتعليق ،عبيد اهللا حممد بن عمرانو أب، املرزباين

  م ١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢الثانية، : الطبعة لبنان –القدسي، دار الكتب العلمية، بريوت 

إلمام أيب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ل

  دار الكتب العلمية بتحقيق حممد عبد الرزاق محزة) هـ٨٠٧: املتوىف(
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،املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي ،أيب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان، اهليثمي

  .سيد كسروي حسن: لبنان بتحقيق –دار الكتب العلمية، بريوت  بعةتأليف اإلمام ط

، املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي، أيب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان، اهليثمي

  سيد كسروي حسن: تحقيق، بلبنان –دار الكتب العلمية، بريوت طبعة 

مؤسسة : بعةعن زوائد البزار طكشف األستار ،  بن سليمان أيب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر، اهليثمي

  .األعظمي حبيب الرمحن: م بتحقيق ١٩٧٩ - هـ  ١٣٩٩الرسالة، بريوت األوىل، 

:الـهوامش

  )١/١١٤،١١٥(األحكام،أصولفياإلحكام)١(

).١/٦٠٥("الحنبليرجبابنتفسیر")٢(

)هـ٣٩٥:المتوفى(الحسینأبوالرازي،القزوینيزكریاءبنفارسبنأحمدلإلمام)٣/٤٠(اللغةمقاییسمعجم)٣(

هارون محمدالسالمعبدتحقیقم١٩٧٩الفكردارطبعة

بن عبد القادر الحنفي الرازي زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر) ١٣٩: ص(مختار الصحاح ) ٤(

صیدا الطبعة –الدار النموذجیة، بیروت -یوسف الشیخ محمد المكتبة العصریة :تحقیق) هـ٦٦٦: المتوفى(

  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، 

هو عدي بن زید بن حماد بن زید بن أیوب التمیمي، شاعر من شعراء الجاهلیة كان نصرانیا وكان یسكن ) ٥(

صاحب الحیرة إلى ملك الروم بهدیة ودخل دمشق وذكرها في شعره وهو المعروف بالعبادي والعباد الحیرة وأرسله

جمهرة  ١٣٧/  ١طبقات ابن سالم  ٩٧/  ٢االغاني  ٢٤٩انظر أخباره في معجم الشعراء ص .هم نصارى الحیرة

 ١١١/  ١اللباب  ٢٦٢/  ٢بلوغ االرب  ٢٢٥/  ١الشعر والشعراء  ٢٤٩ومعجم الشعراء ص  ٢١٤ابن حزم ص 

)قبل االسالم( ٤٣٩شعراء النصرانیة ص  ١١٠/  ٥سیر أعالم النبالء  ١٨٣/  ١خزانة االدب 

:هذا البیت من قصیدته المشهورة التي مطلعها) ٦(

َوَرَماَك الّشْوُق َقْبَل الّتجلُّدِ !َأَتْعِرُف َرْسَم الّداِر ِمْن ُأّم َمْعَبِد؟ َنَعم

دِ ...الَغراَم َكأّنماَظَلْلُت بها أسفي  َسقتني الّنداَمى َشْرَبًة لم ُتَصرَّ

:إلى أن قال

َفِمثًال بها فاْجِز الُمطالَب واْزَددِ ...وٕاْن َكاَنِت الّنعماُء ِعْنَدَك المِرىءٍ 

َفَال َتْرُجها منه وال َدفَع َمْشَهدِ ...إذا ما امُرٌؤ لم َیْرُج منَك َهَواَدةً 

متى ال َیِبن في الَیْوم َیْصِرُمَك في الغد...واْعَلْم بأّنهُ َوَعدِّ سواُه القْوَل 

َفُكّل َقِریٍن بالُمَقاِرِن َیْقَتِدي...َعِن الَمرِء َال َتْسَأْل َوَسْل َعْن َقِریِنهِ 

وُقْل ِمثَل ما قالوا، وال َتَتَزّیدِ ...إذا أنَت فاَكْهَت الّرجاَل فال ُتِلعْ 

:تحقیق ٣٩٦- ٣٩٠ص ) هـ١٧٠: المتوفى(بو زید محمد بن أبي الخطاب القرشي أ: جمهرة أشعار العرب، تألیف

.نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع:علي محمد البجادي طبعة
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تألیف اإلمام أبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر ) ٢٩/ ١(المقصد العلي في زوائد أبي یعلى الموصلي ) ٧(

.سید كسروي حسن:لبنان بتحقیق–دار الكتب العلمیة، بیروت : ط) هـ٨٠٧: المتوفى(بن سلیمان الهیثمي 

  ١/٨٠الصدر السابق ) ٨(

:المتوفى(لإلمام نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي  ٥ص  ١كشف األستار عن زوائد البزار ج) ٩(

ب الرحمن األعظميحبی:م بتحقیق ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩مؤسسة الرسالة، بیروت الطبعة األولى، : ط) هـ٨٠٧

لإلمام أبي العباس شهاب الدین أحمد بن أبي بكر بن  ٣ص ١مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ج) ١٠(

–طبعة دار العربیة ) هـ٨٤٠: المتوفى(إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیري الكناني الشافعي 

محمد المنتقى الكشناوي:بتحقیق ١٤٠٣بیروت، الثانیة، 

لإلمام أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ) ٢٣/ ٢(المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة ) ١١(

  هـ ١٤١٩دار الغیث السعودیة الطبعة األولى -طبعة دار العصمة) هـ٨٥٢: المتوفى(حجر العسقالني 

أبي عبد اهللا محمد بن أبي الفیض لإلمام ) ١٧٠: ص(الرسالة المستطرفة لبیان مشهور كتب السنة المشرفة ) ١٢(

:طبعة دار البشائر اإلسالمیة، الطبعة) هـ١٣٤٥: المتوفى(جعفر بن إدریس الحسني اإلدریسي الشهیر بـ الكتاني 

م بتحقیق محمد المنتصر بن محمد الزمزمي٢٠٠٠-هـ١٤٢١السادسة 

للدكتور خلدون األحدب:علم زوائد الحدیث) ١٣(

لألستاذ ) ٢٤٠: ص(نشأته وتطوره من القرن األول إلى نهایة القرن التاسع الهجري تدوین السنة النبویة) ١٤(

طبعة دار الهجرة للنشر ) هـ١٤٢٧: المتوفى(الدكتور الشیخ أبي یاسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني 

  هـ١٤١٩م  ١٩٩٧والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة 

)هـ١٤١٧(لى الكتب الستة للدكتور خلدون محمد سلیم األحدب دار القلم، دمشق، الطبعة األولى زوائد تاریخ بغداد ع) ١٥(

لإلمام أبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان ) ٢٨: ص(موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ) ١٦(

دار الكتب العلمیة بتحقیق محمد عبد الرزاق حمزة) هـ٨٠٧: المتوفى(الهیثمي 

  )٢٩/ ١(المقصد العلي في زوائد أبي یعلى الموصلي  )١٧(

)٢٠/ ٢(المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة ) ١٨(

وستأتي دراسة الكتاب قریبا إن شاء اهللا) ١٩(
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  :إعداد

.
– 

abbadankellori01@gmail.com +2348036240806

  و

.
– 

adamusmannnr@gmail.com +2348063071521

  المقدمة

إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له : "احلمد هللا الذي يسر القرآن للذكر، وتكفل حبفظه مدى الدهر، وقال

، محًدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، والشكر له على ما أوالنا من الفضل واالمتنان، ال أحصي )١("حلافظون

  . ثناء عليه هو كما أثىن على نفسه

والصالة والسالم على احلبيب املصطفى والنيب املقتفى، من أرسله شاهًدا ومبشرًا ونذيرًا، وداعًيا إىل اهللا 

ر احلكيم والصراط املستقيم الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به بإذنه وسراًجا منريًا، وأنزل عليه الذك

األلسنة ليبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وعلى آله وصحبه الذين متيزوا عن غريهم بأحسن 

الصفات ومكارم األخالق، فآمنوا باهللا ورسوله وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وعلى كل من 

Ǻȇƾǳ¦�¿Ȃȇ�ń¤�ǶȀǫȐƻƘƥ�ǪǴţÂ�ǶēƢǨǐƥ�Ǧتبع ǐƫ¦Â�ǶȀ.

هو الكتاب الذي ال ريب فيه، العزيز الذي ال يأتيه الباطل  –يا إخويت األكارم  –أما بعد فإن القرآن 

معجزًا يف بنائه الفكري، "من بني يديه وال من خلفه، واملصدق ملا بني يديه من الكتاب واملهيمن عليه 

ملها، فال فلتة فيه وال مصادفة، كل توجيهاته وتشريعاته تلتقي وتتناسق وتتكامل، وتناسق أجزائه وتكا

وحتيط باحلياة البشرية، وتستوعبها وتلبيها وتدفعها دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك املنهج الشامل 

وكلها .. .الضخم مع جزئية أخرى، ودون أن تصطدم واحدة منها بالفطرة اإلنسانية، إذ تقصر عن تلبيتها

وهو كتاب إهلي . )٢("مشدودة إىل حمور واحد يف اتساق ال ميكن أن تفطن إليه خربة اإلنسان احملدودة

نسخ اهللا به الكتب السالفة، فال يدخله حتريف وال تبديل، وال يتسم بتنقيص وال تعديل، من خالفه من 

هللا، ففيه من السعادة واخلري ما يكفي جبار قصمه اهللا، ومن استغىن به أغناه اهللا، ومن استشفى به شفاه ا

وكيف ال؟ وهو النور واهلدى والرمحة والبشرى والرافع إىل املإل األعلى، .هلداية اخللق، بل وأكثر من ذلك

�ƢčǻƢƳ�Â¢�ÀƢǯ�ƢÅǻƢǈǻ¤�¼ȂǴű�ǺǷ�ƢǸǧ��Řǈū¦� Ƣũȋ¦�Ǿǳ��Ȃǿ�ȏ¤�Ǿǳ¤�ȏ�ƅ¦��ȄǨƻ¢Â�ǂǈǳ¦�ŃƢǟ�ń¤�§ǂǬŭ¦Â

  . له من خريية القرآن ما يعجز اللسان ذكرهأو حيوانًا إال ونا
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وعلى هذا، فإن من كرم اهللا سبحانه وتعاىل وفضله ومنه على عباده الذين اصطفى، أن ساقهم إىل 

مأدبته تبارك وتعاىل يف أرضه، أال وهي القرآن، فمنهم من مهه فيه التعلم والتعليم، ومنهم من قضى حنبه يف 

بدراسة أسراره وأحكامه واستخراج ما فيه من العلوم والفوائد، ومنهم من الفهم والتدبر، ومنهم من يهتم

يتخذه وصلة إىل توعية األجيال وتوجيههم وإرشادهم إىل ما فيه سعادة الدنيا واآلخرة،كما كان اهتمام 

 البعض تبليغ ما فيه من األوامر والنواهي والنصائح من خالل ترمجته وتفسريه وشرحه على ما يناسب عقول

.سامعيهم، وخاصة يف جمالس تفسريية رمضانية، كل على قدر طاقته ومقصده

ومن هنا جاءت فكرة هذاالبحث لسد فجوة وثغرة كبرية ما أحوج املسلم املعاصر الواقعي إىل سدها، 

  .أال وهي املعرفة واالتصاف والتزود مبا ينبغي أن يتخلق به كل من تصدر لصناعة تفسريية أوترمجة تفسريية

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث " أوصاف ومميزات المفسر والمترجم الناجح: "عنوان املقالةو 

  : املتواضع تقسيمه إىل املباحث التالية

شرف التفسري واملفسر وحاجة األمة إليه: املبحث األول-

أوصاف ومميزات املفسر الناجح : املبحث الثاين-

ترمجة القرآن : املبحث الثالث-

أوصاف ومميزات املرتجم الناجح :املبحث الرابع-

وفيها أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة-

واهللا أسأل أن جيمعنا يف جنة الفردوس مأوى املقربني الذين أنعم اهللا عليهم من النبيئني والصديقني 

  . والشهداء والصاحلني

شرف التفسير وحاجة األمة إليه: المبحث األول

  شرف التفسير: المطلب األول

)٥(وحاجة )٤(وغرًضا)٣(التفسري من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدرًا، وهو أشرف العلوم موضوًعا"إن 

فألن موضوعه كالم اهللا تعاىل الذي هو ينبوع كل حكمة، ومعدن كل : أما من جهة املوضوع  )٦(".إليه

. وال تنقضي عجائبه )٧(فضيلة، فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، ال خيلق على كثرة الرد

وأما من جهة الغرض فألن الغرض منه،هو االعتصام بالعروة الوثقى والوصول إىل السعادة احلقيقية اليت ال 

وأما من جهة شدة احلاجة فألن كل كمال ديين أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إىل العلوم . تفىن

.)٨(ب اهللا تعاىلالشرعية واملعارف الدينية، وهو متوقفة على العلم بكتا

فصناعة التفسري مهمة جًدا قد شرف اهللا أهلها ورفع مكانتهم وجعلهم مرجًعا لعباده يف فهم مراده، 

.ومن أويت فهم القرآن فقد أويت احلكمة، ومن أويت احلكمة فقد أويت خريًا كثريًا،وما يذكر إال أولو األلباب
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  شرف المفسر: المطلب الثاني

ورثة النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا حتّمل أمانة التفسري وأداها يف أحسن تأدية، إن املفسر من أخص 

وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه : "قال تعاىل. وبلغ رسالة القرآن إىل قومه يف أحسن وجه وأمتع حالة

غ ومبني، ومبشر فاملفسر إًذا مبل.)٩("ليبني هلم، فيضل اهللا من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز احلكيم

ونذير، يبلغ القرآن ويبينه للناس، مث يبشرهم وينذرهم باجلنة والنار، أو بالنعمة والنقمة، فهذه هي حقيقة 

مقاصد إرسال الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت التسليم، ومهما يكن من أمر فإن أكثر ما 

ق العلماء الذين فهموا القرآن وعرفوه حق املعرفة، يتعلق بكتاب اهللا ال يتم معرفته يف الغالب إال عن طري

�ǺǷ�¦ȂƳǂƼƬǇ¦Â�¦ȂǼȈƥÂ�¦Â®ƢƳƘǧ��Ǧ"وعلى رأسهم علماء التفسري الذين  ȇǂǌǳ¦�ǶǴǠǳ¦�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ǶēƢȈƷ�¦ȂǨËǫÂ

��½ȂǴǈǴǳ�ƢÅƴȀǼǷÂ��¬¦Â°Ȍǳ�ƨȈǯǄƫÂ��² ȂǨǼǴǳ�ƨƴđÂ��¾ȂǬǠǴǳ�¦Å®¦±�ƨǼȈǸưǳ¦�°°ƾǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�¿ȂǴǟ�°ƢŞ

.)١٠("ولألجيال القادمة نعيش تالمذة عليها، ما بقي القرآن الكرمي إىل يوم القيامةوبقيت لنا 

حاجة األمة إلى التفسير: المطلب الثالث

ال خيفى على من له أدىن تأمل يف الواقع احلاضر، أن األمة يف أمس حاجة إىل معرفة دستورها وما فيه 

�©Ƣȇ°Âǂǔǳ¦�ǺǷ�Ǿǻ¤�ǲƥ��ƢȀƳƢȀǼǷÂ�ƢēƢȈƷ�¿Ƣǜǻ�ǺǷ اليت ال جناة وال سعادة إال باعتناق وتطبيق ما حتدى اهللا

ولو كان بعضهم لبعض "به اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثله، فال ومل ولن يطيقوا أبًدا أن يأتوا مبثله، 

فبهذا يتبني ملن أنار اهللا بصريته، أن ذلك الكتاب الذي أعجز اخللق كله، جاء من عند رب )١١("ظهريا

العدل اللطيف اخلبري، فال يسع  الق البارئ الضار النافع احمليي املميت اخلافض الرافع احلكماألرباب، اخل

املخلوق الذي جعل اهللا له يف مغنم السعادة قسطًا إال االتباع واالحنناء واالخنفاض واالنكسار هلذا 

ه أكثر من احتياجهم إىل الدستور الشامل العظيم، وإذا ثبت أنه من عند اخلالق، فاخللق حيتاجون إىل ما في

  ...الطعام والشراب وامللبس واملنكح واملاء واهلواء

أوصاف ومميزات المفسر الناجح: المبحث الثاني

أوصاف ومميزات المفسر من حيث الشروط: المطلب األول

Ǥǳ�ǲǯȋ¦�ȄȀǋ¢�ǺǷ�ǾƫǂťÂ��ǞǨǼǳƢƥ�ƢđȐǗ�ȄǴǟ�®ȂǠƫ�Ŗǳ¦�ƨǬū¦�ƨǧǂǠŭ¦�² ƢǇ¢�ǾȇǄǼǳ¦�ȆǸǴǠǳ¦�Ʈ ƸƦǳ¦ ذاء

��ǾǧȂǘǫ�Ȃǻ®Â�ǽ°Ƣť�Ʋǔǻ�Ŀ�ǽ°ƢƦƬǟ¦�Ǿǳ�ǂǷ¢�Ʈ ƷƢƥ�Äȋ�ǾƥƢƦǇ¢�ƚȈē�ÀƜǧ�Ǯ ǳǀǳÂ��ǲǬǠǳ¦�ƨȈǸǼƫÂ�ǂǰǨǳ¦

والبحث يف العلوم الشرعية عامة ويف التفسري خاصة من أهم ما جيب االعتناء به والتعرف على شروطه 

.)١٢(وآدابه حىت يصفو مشربه وحيفظ روعة الوحي وجالله
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لإلنسان االنسالَك واالخنراَط يف سلك هذه الصناعة التفسريية، ولكي يكون مفسرًا  فإذا أراد اهللا تعاىل

:ناجًحا يف حياته الدنيوي، وناجًيا يف حياته األخروي، فالبد من االلتزام واالتصاف بالشروط اآلتية

لنصوص فإن العقيدة هلا أثرها يف نفس صاحبها، وكثريًا ما حتمل ذويها على حتريف ا: صحة االعتقاد)١(

فلهذا ال تكون العقيدة صحيحة إال إذا قام بناؤها على أصل متني، .)١٣(واخليانة يف نقل األخبار

وال ريب أن العقيدة التوحيدية اليت . )١٤(وعلى أدلة اليقني وصدق اإلميان بالدين يف مقام أمني

كتاب من رب اشتملت على أصول أساسية جاءت عن طريق النيب صلى اهللا عليه بواسطة العرض يف  

")١٥(العاملني صاحل لكل زمان ومكان فسالمة . )١٦("فالتوحيد أساس كل عمل، ومفتاح كل خري.

االعتقاد حتمل املفسر على أن يلتزم بامتثال الطاعات واجتناب املعاصي قبل أن يبلغ الرسالة إىل غريه 

. من دون أي حتريف وال تبديل

ملفسر، التجرد عن هوى النفس دائًما، واهلوى عبارة عن ومما ينبغي أن يتصف به ا: التجرد من الهوى)٢(

سقوط العبد يف النزعة الشديدة إىل ماديات األمور تتمثل يف الشهوات اجلسمانية والشهوات 

فالتجرد عن اهلوى هو الذي يساعد املفسر يف حتقيق املسئولية اليت نيطت يف عنقه وتأدية . )١٧(املعنوية

:يادة وال نقصان، فالبلية كل البلية يف اتباع هوى النفس، وقال تعاىلاألمانة اليت محلها من دون ز 

ى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن أَفـَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َمسِْعِه َوقـَْلِبِه َوَجَعَل َعلَ "

.)١٨(" َتذَكَُّرونَ يـَْهِديِه ِمْن بـَْعِد اللَِّه أََفَال 

�ƨƷ°Ƣǋ�ƢĔȋ�ƨǼǈǳ¦�ǺǷ�ǾƦǴǘȇ�Ľ�À¡ǂǬǳƢƥ�À¡ǂǬǳ¦�ŚǈǨƫ�¢ƾƦȇ�À¢�ȂǿÂ: االلتزام بأمهات مطالب التفسير)٣(

�Ƣŭ�Ǯ ǳǀƥ�Ã°®¢�ǶĔȋ�ƨƥƢƸǐǳ¦�¾¦Ȃǫ¢�ń¤�ǞƳ°�ƨǼǈǳ¦�ǺǷ�ŚǈǨƬǳ¦�ƾŸ�Ń�¦̄¤�Ľ�À¡ǂǬǴǳ�ƨǼȈƦǷÂ�ƨƸǓȂǷÂ

جيد التفسري يف القرآن وال يف السنة وال يف أقوال شاهدوه من القرائن واألحوال عند نزوله، مث إذا مل 

.)١٩(الصحابة رجع إىل أقوال التابعني كما رجع كثري من األئمة يف ذلك

فإن القرآن نزل بلسان عريب، ويتوقف فهمه على شرح مفردات : العلم باللغة العربية وفروعها)٤(

ƾǿƢů�¾Ƣǫ��ǞǓȂǳ¦�Ƥ ǈŞ�ƢēȏȂǳƾǷÂ�· ƢǨǳȋ¦" :باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم يف   ال حيل ألحد يؤمن

.)٢٠("كتاب اهللا إذا مل يكن عالـًما بلغات العرب

كعلم القراءات وعلم التوحيد وعلم األصول، وأصول التفسري : العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن)٥(

�§ ƢƦǇ¢�ƨǧǂǠǸǯ�ƢĔÂƾƥ�®¦ǂŭ¦�ǶȈǬƬǈȇ�ȏÂ�ŘǠŭ¦�ƶǔƬȇ�ȏ�Ŗǳ¦�Ǿƥ¦Ȃƥ¢�Ŀ�ǪǸǠƬǳ¦�ǞǷ�ƨǏƢƻ��¾ÂǄǼǳ¦

.)٢١(والناسخ واملنسوخ وحنو ذلك

أو استنباط معىن يتفق مع نصوص دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجيح معنى على آخر، )٦(

ǽŚǣ�Ǻǟ�ǄȈǸƬȈǳ�Ƣđ�Ǧ.)٢٢(الشريعة ǐƬȇÂ�®ȂȈǬǳ¦�ǽǀǿ�¿ǄƬǴȇ�Äǀǳ¦�Ȃǿ�ƶƳƢǼǳ¦�ǂǈǨŭƢǧ.
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  أوصاف ومميزات المفسر من حيث اآلداب: المطلب الثاني

§�¦�ǲǠŸ�ƢȀǼǷ�ȂǴŬ¦�Àȋ��ƨǟƢǼǐǳ¦�ǽǀđ�ǪǴǠƬȇ�Ŗǳإن النجاح  ¦®ȉ¦�ƨǷ±ȐǷ�Ŀ�ǺǸǰȇ�ŚǈǨƬǳ¦�ƨǟƢǼǏ�Ŀ

التفسري ميتا بال روح؛ فال املفسر ينفع نفسه وال غريه، وسيكتفي الباحثان بتعدادها دون شرحها ملناسبة 

:احلال واحملل، وها هي كاآليت

.حسن النية وصحة املقصد)١(

.حسن اخللق)٢(

.والعملاالمتثال )٣(

.حتري الصدق والضبط يف النقل)٤(

.التواضع ولني اجلانب)٥(

.عزة النفس)٦(

.اجلهر باحلق)٧(

حسن السمت)٨(

األناة والروية)٩(

تقدمي من هو أوىل منه)١٠(

.)٢٣(حسن اإلعداد وطريقة األداء)١١(

  أوصاف ومميزات المفسر من حيث االبتعاد منها: المطلب الثالث

هناك أمور جيب على املفسر جتنبها يف تفسريه لنجاحه يف هذا العمل الطيب املبارك وها هي على 

  : الرتتيب

.التعصب لرأي فاسد من آراء الفرق الضالة كاملعتزلة واملرجئة والرافضة وغريهم، وحماولة محل اآلية عليه)١(

.القطع بأن مراد اهللا كذا وكذا بدون دليل)٢(

. بعلمهاخلوض فيما استأثر اهللا)٣(

)٤(ŚǈǨƬǳ¦�Ŀ�̈ƾǸƬǠŭ¦�°®Ƣǐŭ¦�ń¤�̧ȂƳǂǳ¦�ÀÂ®�®ǂĐ¦�Ä¢ǂǳƢƥ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ŚǈǨƫ.

.إيراد اإلسرائيليات واملوضوعات بدون تعقيب)٥(

.كثرة االستطرادات يف أمور ال صلة هلا بالتفسري)٦(

. فهالتوسع يف عرض املذاهب الفقهية أو اآلراء الكالمية حىت خيرج التفسري عن مقاصده وأهدا)٧(
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ترجمة القرآن: المبحث الثالث

  أهمية الترجمة ومعناها: المطلب األول

إن للرتمجة دورًا فّعاًال يف إضافة املزيد إىل ثقافة الشعوب حيث كانت جسرًا تنتقل عربه احلضارات 

... والتجاريوالثقافات والعلوم والتقاليد والعادات، فمن خالهلا يتحقق التبادل الفكري واألديب والعلمي 

فإذا كانت هناك وسائل متعددة لتالقي الشعوب وتالمحها، فإن الرتمجة من لغة ألخرى تأيت على رأس "

أن جناح الدعوة يتوقف إىل حد  "ولقد أصبح من املتعارف إليه لدى الدعاة إىل اهللا . )٢٤("هذه الوسائل

يم البيئة يكون على دراية كاملة فالداعية الذي ينبت من صم" كبري على التقارب بني الداعية وأمته

مبسالك الغواية ودروب اجلهالة اليت يغشاها قومه، يعرف نفوسهم واألبواب اليت يطرقها منها حىت تتفتح 

�ǞȈŦ�Ŀ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǆ ǻƢƴƬǴǳ�ǄǷ°�ƾƷ¦Â�ÀƢǈǴƥ�ƢǸȀǼȈƥ�Ƥ ǗƢƼƬǳ¦Â��Ƣǿ¦ƾđ�ÄƾƬēÂ��ǾƫȂǟ®�ǶȈǳƢǠƫ

"، ويف هذا يقول اهللا تعاىل)٢٥("صوره َ َهلُمْ َوَما أَ : .)٢٦("ْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لُِيبَـنيِّ

أما معىن الرتمجة فلعل من أبسط التعريفات هلا هو حتويل احلديث أو النص املكتوب من لغة إىل لغة 

بَيد أنه ليس من غرض الباحث إيراد التعريفات املختلفة عرب العصور، ولكنه فقط يكشف اللثام )٢٧(أخرى

śȈǼǠǷ�ȄǴǟ�ǪǴǘƫ�ƨŦŗǳ¦�ÀƘƥ�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�¦ǀđÂ��ŚǈǨƬǳ¦�ƪ Ţ�ǲƻƾƫ�Ŗǳ¦�ƨŦŗǳ¦�ȆǟȂǻ�Ǻǟ:

النظم وهي نقل ألفاظ من لغة إىل نظائرها من اللغة األخرى حبيث يكون : الرتمجة احلرفية: أوهلما-

.موافًقا للنظم والرتتيب

وهي بيان معىن الكالم بلغة أخرى من غري تقييد برتتيب  : الرتمجة املعنوية أو الرتمجة التفسريية: ثانيهما-

  . وسيأيت التفصيل على ذلك إن شاء اهللا يف املطلب التايل )٢٨(كلمات األصل أو مراعاة لنظمه

  الترجمة الحرفية: المطلب الثاني

إما أن تكون ترمجة باملثل، وإما أن تكون ترمجة بغري املثل، أما الرتمجة احلرفية : حلرفية للقرآنالرتمجة ا

فمعناها أن يرتجم نظم القرآن بلغة أخرى حتاكيه حذًوا حبذو حبيث حتل مفردات الرتمجة حمل : باملثل

ŭ¦�ǺǷ�ǲǏȋ¦�Ƕǜǻ�ǾǴǸŢ�ƢǷ�ƨŦŗǳ¦�ǲǸƸƬƫ�ŕƷ��ǾƥȂǴǇ¢�ǲŰ�ƢđȂǴǇ¢Â��Ǿƫ¦®ǂǨǷ�ƢēƢȈǨȈǰƥ�̈ƾȈǬŭ¦�ňƢǠ

.)٣٠(، وهذا أمر غري ممكن بالنسبة لكتاب اهللا العزيز)٢٩(البالغية وأحكامها التشريعية

وأما الرتمجة احلرفية بغري املثل فمعناها أن يرتجم نظم القرآن حذوا حبذو بقدر طاقة املرتجم وما تسعه 

بالنسبة لكتاب اهللا العزيز؛ ألن فيه من فاعله  لغته، وهذا أمر ممكن، وهو وإن جاز يف كالم البشر ال جيوز

فلذا . )٣١(إهدار النظم القرآن، وإخالال مبعناه، وانتهاًكا حلرمته فضًال عن كونه فعًال ال تدعو إليه ضرورة

"ƅ¦�¿Ȑǯ�ƢĔ¤�ƢȀȈǧ�¾ƢǬȇ�ƪ Ŧǂƫ�¦̄¤�À¡ǂǬǳ¦�ǺǷ�ƨǸǴǰǳ¦�À¤�² ƢǼǳ¦�ǺǷ�ƾƷ¢�¾ȂǬȇ�ȏ")٣٢(.
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فرتمجة القرآن احلرفية على هذا مهما كان املرتجم على دراية باللغات وأساليبها وتراكيبها خترج القرآن  

.)٣٣(عن أن يكون قرآنًا

  الترجمة المعنوية أو الترجمة التفسيرية: المطلب الثالث

ى من غري تقييد وقد تقدم لنا أن الرتمجة املعنوية أو الرتمجة التفسريية هي بيان معىن الكالم بلغة أخر 

برتتيب كلمات األصل أو مراعاة لنظمه، وإذا كان األمر كذلك سيكون من السهل علينا وعلى كل إنسان 

أن يقول جبواز ترمجة القرآن ترمجة تفسريية بدون أن يرتدد أدىن تردد، فإن ترمجة القرآن ترمجة تفسريية ليست 

đ�¾Ǆǻ�Ŗǳ¦�ǾƬǤǳ�Śǣ�ƨǤǴƥ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǴǳ�ŚǈǨƫ�ÃȂǇ�ƨŦŗǳ¦Â�ŚǈǨƬǳ¦�śƥ�¼ǂǨǳ¦�» ǂǠǻ�À¢�Àȉ¦�ƢǼǳ�ȆǬƥÂ��Ƣ

  : التفسريية وقد يأيت هذا الفرق من جهتني

«�¦�ÀȂǰƫ�ƢĔƜǧ�ƨȇŚǈǨƬǳ¦�ƨŦŗǳ: الجهة األولى- Ȑş�ǲǏȋ¦�ƨǤǴƥ�ÀȂǰƫ�ŚǈǨƬǳ¦�ƨǤǴǧ��śƬǤǴǳ¦�» ȐƬƻ¦

  . بلغة أخرى

فسري ومتفهمه، فإن وجده خطًأ نبه إمكانية مالحظة نظم األصل وداللته لقارئ الت: الجهة الثانية-

عليه وأصلحه، ولو فرض أنه مل يتنبه ملا يف التفسري من خطأ تنبه له قارئ آخر، أما قارئ الرتمجة فإنه 

ال يتسىن له ذلك جلهله بنظم القرآن وداللته بل كل ما يفهمه ويعتقده أن هذه الرتمجة اليت يقرؤها 

ا رجوعه إىل األصل ومقارنته بالرتمجة فليس مما يدخل حتت ويتفهم معناها تفسري صحيح للقرآن، وأم

.)٣٤(طوقه ما دام مل يعرف لغة القرآن

أوصاف ومميزات المترجم الناجح: المبحث الرابع

أوصاف ومميزات المترجم الناجح في عموم الترجمة: المطلب األول

فقط على حتويل نص من لغة إىل من األمهية مبكان يف هذه العجالة معرفة أن دور املرتجم ال يقتصر 

املرتجم الناجح هو الذي يستطيع أن مينح النص الذي يرتمجه احلياة، فاملعىن احلريف يف "أخرى، بل إمنا 

.)٣٥("أغلب األحيان يفقد النص األصلي مجاله وما احتواه من إبداع

�Ŀ�ƢÅƸƳƢǻ�ƶƦǐȈǳ�Ƣđ�ǶǈƬȇ�À¢�ȆǤƦǼȇ�Ŗǳ¦�©ƢǸǈǳ¦�Ƕǿ¢�®¦ǂȇ¤�śǠƬȇ�ƢǼǿ�ǺǸǧ  عملية الرتمجة، والسمات

  : كما تلي

ومن اخلطورة أن يكتفي املرتجم مبعرفة قواعد وأساليب اللغة : املعرفة العامة والشاملة بكلتا اللغتني: أوالً -

املنقول إليها دون االعتناء بلغة املصدر ظًنا منه أنه أتقنها منذ نعومة أظفاره فالبد من اإلتقان لكلتا 

  . واللغة املنقول إليها لتتكامل هذه الدائرة بنجاحاللغتني، اللغة املصدر 
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فاملرتجم ال يقتصر أبًدا على تكوين ثروة لغوية ودراسة لقواعد : االطالع على شىت املعارف: ثانًيا-

  . إخل...حنوية دون اطالعه على شىت التخصصات األخرى من اقتصاد وسياسة وكيمياء ورياضة

̧�̄¦�Ǿƫالرت : التأثر بالنص املرتجم: ثالثًا- ƢƦǘǻȏ¦�¥°ƢǬǳ¦�Ǻǿ̄ �Ŀ�½ŗƫ�À¢�ƢĔƢǰǷƜƥ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨƸƳƢǼǳ¦�ƨŦ

  . الذي حيدثه النص األصلي لقرائه

إخالء الرتمجة من هذا الركن خيرج النص غري فّعال، وذلك : توافر احلس األديب لدى املرتجم: رابًعا-

ل والتصرف باملفردات يؤدي إىل اختفاء بصمة النص وأسلوبه اخلاص به، فهمة املرتجم على التعام

.املناسبة واألساليب املؤثرة تضفي على النص رونًقا ومجاًال، وجتعله نًصا متكافًئا مع النص األصلي

¤�ǾƳȂƥ�Ƣđ� ƢǼƬǟȏ¦�ǶƬƸƬȇÂ��ƨŦŗǳ¦�Ŀ�ǶȀǷ� Ȇǋ�ƨǻƢǷȋ¦�ǪȈǬŢ�À: حتقيق األمانة يف الرتمجة: خامًسا-

  .أو القانونيةأخص عند التعامل مع النصوص الدينية أو العلمية 

وباجلملة ينبغي للمرتجم الذي يسعى لتحقيق اهلدف األمسى من الرتمجة أن جيعل القارئ يشعر بأنه ال 

ƨǤǴǳ¦�ǽǀđ�ȏ¤�Ƥ Ƭǰȇ�Ń�ǽ¢ǂǬȇ�ƢǷ�ǲƥ�ƢÅŦŗǷ�ƢÅǐǻ�¢ǂǬȇ!

  أوصاف ومميزات المترجم في خصوص الترجمة التفسيرية: المطلب الثاني

إذا عرف الدارسون السمات اليت ينبغي للمرتجم الناجح أن يتوفرها يف ترمجته ألي نص من النصوص 

فال يصعب عليهم اإلحاطة باألوصاف واملميزات للمرتجم الذي يفسر القرآن بغري لغته، ومن العلوم أن 

وال يفهمون لغة العرب تبليغ معاين القرآن وإيصال هدايته إىل املسلمني ممن ال يتكلمون باللغة العربية 

واجب ملن تأهل ذلك، ولكي تكون الرتمجة التفسريية ترمجة صحيحة مقبولة فالبد من مراعاة الشروط 

  : اآلتية

على املرتجم أن يعتمد على األصول املقررة يف الشريعة :  أن تكون الرتمجة على شريطة التفسري: أوالً -

أما إذا استقل . ول ومن األحاديث وعلوم العربيةاإلسالمية، ويكون تفسريه مستمًدا من تلك األص

برأيه يف استحضار معىن القرآن أو اعتمد على خالف تلك األصول املذكورة فال يعتد برتمجته وال 

  . تفسريه

وهذا صراحة يبعد : أن يكون املرتجم بعيدا عن امليل إىل عقيدة زائغة ختالف ما جاء به القرآن: ثانًيا-

.املطلوبة، وبالتايل يكون هذا املرتجم وباًال على األمة اإلسالمية مجعاءاملرتجم عن الفائدة 

ا باللغتني:ثالثًا-
ً
املرتِجم منها واملرتَجم إليها، خبريًا بأسرارها يعمل جهة الوضع :أن يكون املرتجم عامل

  .واألسلوب والداللة لكل منهما

يتبع هذا برتمجته التفسريية حىت ال يتوهم متوهم أن يكتب القرآن أوًال، مث يؤيت بعده بتفسريه مث :رابًعا-

.)٣٦(أن هذه الرتمجة ترمجة حرفية للقرآن
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:الخاتـمة

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأشكره سبحانه وتعاىل على ما أسبغ علينا من نعمه الظاهرة 

ȐǏȂƫ�Ŗǳ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ�ÀƢưƷƢƦǳ¦�Ƥ ƼƬǼȇ�̈ŚǐǬǳ¦�ƨǳȂŪ¦�ǽǀđÂ��ƨǼǗƢƦǳ¦Â إليها ما يلي :  

)١(�ƨȈƥǂƫ�Ŀ�Ƕđ� ¦ƾƬǫȏ¦Â�ȆǇƘƬǳ¦�ǶȀȈǴǟ�Ƥ Ÿ�¦ǀǴǧ�� ƢȈƦǻȋ¦�ƨƯ°Â�ǎ ƻ¢�ǺǷ�ǺȇǂǈǨŭ¦�À¢�śưƷƢƦǴǳ�śƦƫ

.وهداية األمة

أن املفسرين كثريون،وليس كل مفسر أو مرتجم ناجحا، فالنجاح يتوقف على قيود وأوصاف جيب )٢(

. توفرها

ومع كثرة الدعاة واملفسرين، هناك أخطاء ومضرات اليت تتسلل إليهم وال ميكن التخلص منها إال )٣(

. مبعرفة األوصاف اليت نوقشت يف هذه املقالة وتطبيقها كما ينبغي

  :التوصيات

:أوصي نفسي واإلخوة األعزاء باآلتية

.تقوى اهللا واإلخالص وحسن النية يف مجيع األمور)١(

.ئق بكتاب اهللا من أي وجه كاناالعتناء الفا)٢(

. مراجعة األحوال وتزكية النفوس للدعاة واملفسرين بعد كل فرتة من الزمن)٣(

إقامة الورشات والسيمنار واملؤمترات،وتقدمي البحوث يف التفسري وأصوله وقواعده خاصة ويف الدراسات )٤(

.القرآنية عامة، يف األمكنة واألزمنة اليت تيسرت

 احلمد، وأرجو أن يكون ختام املقالة مسكا، وما توفيقي إال باهللا، عليه توكلت هذا ما تيسر لنا وهللا

.وإليه أنيب، وصلى اهللا على أمجل اخللق صورة، وأكملهم ذاتا، وأطيبهم خلقا، وعلى آله وصحبه وسلم

المراجع والمصادر

القرآن الكريم

م ٢٠٠٨/هــ١٤٢٩القاهرة، الطبعة األوىل  –مكتبة الصفا حق القرآن، :أبو عمار، حممد املصري

مكتبة امللك كتاب التوحيد في ضوء الكتاب والسنة، :التوجيري، حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا

م ٢٠١١/هــ١٤٣٢الطبعة األوىل  ٥ج –فهد، اململكة العربية السعودية 

داراحلرم للرتاث، القاهرة مصر فن الترجمة الصحيحة في اللغة اإلنجليزية، :جبل، ممدوح حممد

م ٢٠٠٦
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 مؤسسة الجواهر الحسان في ذكر اإلجازة وآداب تالوة القرآن، ):الشيخ(احلسيين، إبراهيم صاحل

م ٢٠١٤/هــ١٤٣٥نيجرييا، الطبعة األوىل  –السيادة أبوجا 

............................:القاهرة، مصر  –مكتبة اجلندي لمنجية يوم القيامة، العقيدة ا

)بدون تاريخ(

 م ٢٠٠٨دمشق  –دار الفكر منهج التفسير عند اإلمام الطبري، ): حميي الدين(حوري، عمر

م ٢٠١٢/هــ١٤٣٣القاهرة، مصر  –دار احلديث التفسير والمفسرون، :الذهيب، حممد حسني

 املكتبة التوفيقية، القاهرة  ٢جتقان في علوم القرآن، اإل): جالل الدين(السيوطي، عبد الرمحن–

مصر، الطبعة الثانية 

بدون تاريخ( القاهرة مصر –دار احلرم للرتاث الترجمة من األلف إلى الياء، :غازي، أمحد حممد(

بدون تاريخ وال مكان الطبع(، في قضايا التوحيد:فرغلي، علي معبد(

الرياض، اململكة العربية السعودية  - مكتبة املعارف لوم القرآن، مباحث في ع:القطان، مناع خليل

هـ١٤٢١

املركز الثقايف لب اللب في شرح منظومة روح األدب لما حوى من حكم وأدب، : موسى دتسو

 ٥م ج ٢٠١٠/هــ١٤٣٢نيجرييا  –اإلسالمي، كدونا 

يويب،اإلصدار والية ،جامعةالقرآنية الدراسات مجلة: التدبر القرآنية، والدراسات البحوث مركز

.م٢٠١٨/ه ١٤٣٩األول، العدداألول،

:الـهوامش

٩: سورة الحجر(١)

٦ – ٥: م ص٢٠٠٨/هــ١٤٢٩القاهرة، الطبعة األولى –، مكتبة الصفا حق القرآن:أبو عمار، محمد المصري(٢)

مثل الصیاغة، فإنها أشرف من الدباغة، ألن موضوع الصیاغة الذهب والفضة، وهما أشرف :وشرف الموضوع(٣)

.من موضع الدباغة الذي هو جلد المیتة

مثل صناعة الطب، فإنها أشرف من صناعة الكناسة، ألن غرض الطب إفادة الصحة، :وشرف الغرض(٤)

.وغرض الكناسة تنظیف المستراح

كالفقه، فإن الحاجة إلیه أشد من الحاجة إلى الطب، إذ ما من واقعة في الكون في أحد :وشرفه لشد الحاجة(٥)

من الخلق إال وهي مفتقرة إلى الفقه، ألنه به انتظام صالح أحوال الدنیا والدین بخالف الطب، فإنه یحتاج إلیه 

.بعض الناس في بعض األوقات
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هــ ١٤٢١الریاض، المملكة العربیة السعودیة -حث في علوم القرآن، مكتبة المعارف مبا:القطان، مناع خلیل(٦)

٣٣٩: ص

.أي ال یمل سماعه وقراءته مهما تردد ذلك وتكرر(٧)

مصر، الطبعة –اإلتقان في علوم القرآن، المكتبة التوفیقیة، القاهرة ):جالل الدین(السیوطي، عبد الرحمن (٨)

١٦١: ص ٢الثانیة ج

.٤:إبراهیم(٩)

١٠٤: م ص٢٠٠٨دمشق –منهج التفسیر عند اإلمام الطبري، دار الفكر ):محیي الدین(حوري، عمر (١٠)

٨٨: سورة اإلسراء(١١)

٣٤: مناع، المرجع السابق ص(١٢)

نفس المرجع والصفحة(١٣)

٧: القاهرة، مصر ص–ندي العقیدة المنجیة یوم القیامة، مكتبة الج):الشیخ(الحسیني، إبراهیم صالح (١٤)

٢: في قضایا التوحید، ص:فرغلي، علي معبد(١٥)

كتاب التوحید في ضوء الكتاب والسنة، مكتبة الملك فهد، المملكة :التویجري، محمد بن إبراهیم بن عبد اهللا(١٦)

٢٩٩: ص ٥م ج٢٠١١/هــ١٤٣٢الطبعة األولى –العربیة السعودیة 

شرح منظومة روح األدب لما حوى من حكم وأدب، المركز الثقافي اإلسالمي،  لب اللب في: موسى دتسو(١٧)

٢٩٩: ص ٥م ج ٢٠١٠/هــ١٤٣٢نیجیریا –كدونا 

٢٣: سورة الجاثیة(١٨)

ابتع الباحث رئیس هیئة  ٣٤١- ٣٤٠: مباحث في علوم القرآن، المرجع السابق ص:مناع، خلیل:انظر(١٩)

یا الشیخ إبراهیم صالح الحسیني حیث سمى هذه النقطة بأمهات مطالب اإلفتاء والمجلس اإلسالمي في نیجیر 

النقل عن النبي صلى اهللا علیه وسلم، والنقل عن –التفسیر لكنه ذكر نقًال عن الزركشي في البرهان أربعة أشیاء 

اهر الحسان في انظره مبسًطا في كتابه الجو ...الصحابة،واألخذ بمطلق اللغة، والتفسیر بالمقتضى من معنى الكالم

،٤٥٢: م ص٢٠١٤/هــ١٤٣٥نیجیریا، الطبعة األولى –ذكر اإلجازة وآداب تالوة القرآن، مؤسسة السیادة أبوجا 

لدى الشیخ بالقرآنتفسیر القرآن :مقالة بعنوان)الدكتور(محمد یعقوب ووهبي آدمالمسألةوانظر أیضا في هذه 

مركز البحوث -مجلة التدبر للدراسات القرآنیة-دراسة منهجیةعبداهللا بن فودي من خالل كتابه ضیاء التأویل،

.١٠٩-١٠٨:م،ص٢٠١٨/ه١٤٣٩األول،والدراسات القرآنیة،جامعة والیة یوبي،اإلصدار األول،العدد

٣٤١: مّناع، المرجع السابق ص(٢٠)

نفس المرجع والصفحة(٢١)

نفس المرجع والصفحة(٢٢)

٣٤٣- ٣٤٢: القطان، المرجع السابق ص(٢٣)

م٢٠٠٦القاهرة مصر -فن الترجمة الصحیحة في اللغة اإلنجلیزیة، دارالحرم للتراث:جبل، ممدوح محمد(٢٤)

١١: القاهرة مصر ص–الترجمة من األلف إلى الیاء، دار الحرم للتراث :غازي، أحمد محمد(٢٥)

٤: سورة إبراهیم(٢٦)
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٣٢٣: مناع، المرجع السابق ص(٢٧)

٣٢٤: المرجع السابق صمناع، (٢٨)

٢٦: م ص٢٠١٢/هــ١٤٣٣القاهرة، مصر –التفسیر والمفسرون، دار الحدیث :الذهبي، محمد حسین(٢٩)

٢٩: المرجع السابق ص(٣٠)

٢٩: المرجع السابق ص(٣١)

٣٦٥: مناع، المرجع السابق ص(٣٢)

نفس المرجع والصفحة(٣٣)

٢٩: ص ١الذهبي، المرجع السابق ج(٣٤)

١٥: غازي، المرجع السابق ص(٣٥)

٣٠: الذهبي، المرجع السابق ص(٣٦)
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  :إعداد

 
 

; +2380 3620 8580galadimakura@gmal.com

  :مقدمة

أعمالنا من يهد اهللا إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 

فهو املهتدي ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أدى 

األمانة وبلغ الرسالة ونصح األمة وجاهد يف اهللا حق جهاده، صلواته وسالمه عليه وعلى آله وصحبه ومن 

  .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

احلديث عن أسباب اإلفالس يف أسواق مدينة كنو  - يف السلسلة األوىل -ارئ لقد مّر بالق:  أما بعد 

من حيث اجلذور واألعراض، حيث ذُِكَرْت للقارئ عشرة أسباب بنوع ُمْسَهب اليت من أجلها يقع التاجر 

.أو التجار يف إفالس مل يكن هلم عهُد به من قبل

وهنا حناول  -السيما يف أيامنا هذه –ة اإلفالس ومما ال غرو فيه أن كثريًا من جتارنا يعانون من وطأ

الكشف عن بعض احللول املقرتحة هلذه املشاكل بقدر الوسع، وخاصة حيث أن املشكلة متجددة على مّر 

ȂǼǯ�Ŀ�°ƢƴƬǳ¦�ƢȀǌȈǠȇ�Ŗǳ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦Â�ƨȈǌȈǠŭ¦�» Âǂǜǳ¦Â�ƢđƢƦǇ¢�» ȐƬƻȏÂ��ÀƢǷǄǳ¦.

:رئيسية، وهى على النحو اآليتوميكن تقسيم هذه احللول إىل أربعة أقسام 

  . تقدمي: أوال-

حل مشكلة اإلفالس الناتج عن احلوادث والطوارئ: ثانيا-

  الناتج عن احلريق اإلفالسحل مشكلة : لثاثا-

  حل مشكلة اإلفالس الناتج عن خمالفة أوامر اهللا سبحانه وتعاىل :رابعا -

النيجرييةحل مشكلة اإلفالس الناتج عن التجارة الصينية : خامسا-

:تقديم

احلديث عن أسباب اإلفالس يف أسواق مدينة كنو من حيث  - يف السلسلة األوىل -لقد مر بالقارئ 

اجلذور واألعراض، وهنا حناول الكشف عن بعض احللول املقرتحة هلذه املشاكل بقدر الوسع، وخاصة 

¦�» Âǂǜǳ¦Â�ƢđƢƦǇ¢�» ȐƬƻȏÂ��ÀƢǷǄǳ¦�ǂǷ�ȄǴǟ�̈®ƾƴƬǷ�ƨǴǰǌŭ¦�À¢�Ʈ ȈƷ ملعيشية واالقتصادية اليت يعيشها

  . التجار يف كنو
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 :حل مشكلة اإلفالس الناتج عن الحوادث والطوارئ: أوال

�Ȑǧ��ǲƳÂ�Ǆǟ�ƅ¦�ƨƠȈǌǷ�ń¤�ȏÂ¢�ƢđƢƦǇ¢�ǞƳǂƫ�ƨƟ°ƢǗ�°ȂǷ¢�°Âǂŭ¦�ª ®¦ȂƷÂ�ǪȇǂūƢǯ�̈ŚǘŬ¦�ª ®¦Ȃū¦�À¤

يكون هناك تدبري مسبق من اآلدميني مينع وقوعها منعا باتا، فهي من اهللا الذي حيكم يف الكائنات كيف 

  . يشاء وال راد لقضائه

ما كانت أسبابه غامضة، ومنها ما تدرك أسبابه  غري أن التحقيق يشري إىل أن هذه احلوادث منها

ƢēƘǗÂ�Ǧ ȈǨţ�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�Â¢�ƢȀȇ®ƢǨƬǳ�ƢŮ�ƨǬƦǈŭ¦�ƨȇƢǫȂǳ¦�̄Ƣţ¦�ǺǰŻ�ȏƢǷ�ƢȀǼǷÂ�ǲƥ��ƢȀȇ®ƢǨƬǳ.

وقد اهتمت احلكومات منذ قدمي الزمان بشأن احلوادث الطائرة واهتمت كذلك باختاذ التدابري الواقية 

سسات األمنية، والقوات املسلحة، والشرطة، وشرطة املرور، ورجال هلا، ولسبب ذلك كانت تنشئ املؤ 

مكافحة احلريق وبالتايل اختاذ عبوات غازات املطافئ يف كل زاوية من زوايا املركز احلكومي واملستشفيات 

  .واملدارس واملعاهد العلمية واملرافق العامة وغريها من األماكن يتجمع فيها الناس لألغراض املختلفة

أصدرت احلكومة قرارا بوجوب اصطحاب عبوات املطافئ يف املواصالت التجارية والسيارات وقد 

اخلاصة، وأوجبت على السائقني والركاب أن يشدوا حزام األمان، وأوجبت كذلك مراعاة مجيع قوانني املرور 

  .مثل صحة املراكب والسيارات وسالمة السائق

اذ الوسائل الوقائية اليت أوجبها احلكومات، وكانت مسايرة فكل هذه القوانني وااللتزامات تعترب من اخت

:"متاما مع التشريع اإلهلي الذي مينع اإلنسان من أن يهلك نفسه وأن يبتعدها عن املهالك، قال تعاىل

) ١٩٥:البقرة" ( حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ َوأَْنِفُقوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َوال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللَّهَ 

  )٢٩:النساء".( َوال تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اللََّه كاَن ِبُكْم َرِحيماً : "وقال تعاىل

كما تعترب هذه الوسائل الوقائية من األخذ باألسباب الىت حث عليها التشريع اإلسالمي، روي ابن 

: أرسل ناقيت وأتوكل؟ قال: رجل للنيب صلي اهللا عليه وسلمحبان عن عمرو بن أمية الصحري قال قال 

)١(".اعقلها وتوكل"

فبهذا نعلم أن التهاون يف األخذ باألسباب أمر لن جيد مكانا يف اإلسالم بل قد يكون حمرما إذا جّر 

  .إىل حدوث شيء منكر ويعاقب فاعله

ويف كنو خصوصا فإن الواقع يشري إىل أن فإذا نظرنا إيل احلوادث الكثرية املتتالية يف نيجرييا عموما 

.الناس حيبون خمالفة القوانني، ويفتخرون بذلك بل ويعترب من تعود خمالفة القوانني بطال بني الناس

فبالنسبة حلركة املرور فال تكاد جتد سائقا ملتزما بقوانني حركة املرور بنسبة مثانني يف املائة، وأما عن 

جتد سيارة تسري يف اليوم قدر مائة كيلومرت والكابح فيها متعطل، زد علي صحة املراكب فليس ببعيد أن 
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ذلك السرعة اجلنونية اليت يسري عليها السائقون من غري مراعاة حالة الطرق والشوارع من رقعات وخراب 

  .حبيث ال ميكن للسائق أن يسري عليها بسرعة ما دام معتنيا بنفسه

يعة اليت تؤدي بأرواح الركاب وتتلف من البضائع واألمتعة ماال فال جرم أن تكثر حوادث املرور الفظ

. ﴾َوما َأصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفوا َعْن َكِثريٍ ﴿:يعلم قدره إال هللا، قال تعاىل

  )٣٠:الشورى(

احلكومة واليت وضعت ال ملصلحتها فإذا البد من العودة إىل الرشد واتباع القوانني والنظم اليت سنتها 

هي وإمنا ملصلحة الشعب عموما، وملصلحة األفراد الذين يتعرضون للخسائر الفادحة يف األموال واألنفس 

  .بسبب هذه املخالفات

وعلى احلكومة أيضا أن تشد احلزام ملكافحة خمالفات املرور بالوسائل املمكنة مع فرض العقوبات 

  .الرادعة على املخالفني

 :حل مشكلة اإلفالس الناتج عن الحريق :ثانيا

وأما احلريق فهو احلادث اجللل الذي إذا حدث عم وقم، وبانقشاعه يرتك الناس فقراء ومساكني ويرتك 

  .بعضهم مفاليس أيضا

وأما عن أسباب وقوع احلريق يف أسواق مدينة كنو فتكون غامضة دائما، وأحيانا تعزى أسبابه إىل 

sabanمثل انقطاع سلك كهربائي يف زاوية من زوايا، فبالنسبة حلريق سوق سابن غري  أسباب تافهة جدا

gari( ( م، تذكر املصادر أن احلريق إمنا اندلع بسبب التقاء سلكني كهربائيني إثر ٢٠١٦/مارس/٢٦بتاريخ

كر أن حدوث خطأ كهربائي، وهكذا تبدو األسباب التافهة إىل جرائر عظيمة مثل هذه، فإن املصادر تذ 

)٢(.كما أسلفنا  –هذا احلريق هو أسوأ ما شهده التاريخ بالنسبة حلريق األسواق 

فنحن وإن كنا فوضنا هذا احلدث إىل قضاء اهللا وقدره فال ينبغي أن نغفل الدروس النابعة عن أحداث 

  .جليلة كهذه كما الميكن أن نغلق باب االستقراء والتتبع خللفيات احلدث وأسبابه

sabanفعلي سبيل املثال إذا نظرنا إىل سوق سابن غري  gari((�ȆŻ°�ǂǰƥȂƥ¢�ƨȇȏÂ�ƨƦǬƷ�Ŀ�ƪ ȈǼƥ�ƾǫ�ƢĔ¢

امليالدية، على نظام يعترب حديثا يف ذلك العهد ، وفيها من الشوارع  ١٩٨٣إىل  ١٩٧٩مابني سنة 

بنيت عليها السوق خزانا  الواسعة ما يسمح باملرور بني الدكاكني من غري ازدحام، وقد وفرت اهلندسة اليت

احتياطيا ميكن أن جيري فيه من املاء ستني ألف ليرتا، وتوجد أسطوانات لغازات مطايفء احلريق، ومل يكن 

¼Ȃǈǳ¦�ǲƻ¦®�©¦ǂŲÂ�̧°¦Ȃǌǳ¦�ȄǴǟ�ǞȈƦǴǳ�ƢĔȂǓǂǠȇ�Â¢�ǞƟƢǔƦǳ¦�ÀÂǂǌǼȇ�°Ƣš �Ľ.

رياف إىل املدن، ويتعود الناس ومبضي الزمن، وحبكم اإلزدياد اهلائل يف عدد السكان، وباهلجرة من األ

�ƪ ǻƢǯ�ƢǷ�ǆ ǰǟ�ń¤�°ȂǷȋ¦�©°ƢǏÂ��¾¦ȂƷȋ¦Â�» Âǂǜǳ¦�©ŚǤƫ�ƨǷȂǰū¦�ƨǨǳƢű�ń¤�ǶĔƢǻƘǸǗ¦Â�ǶȀƷƢȈƫ°Ƣƥ



ʤ Їʝʙɵ�̱ ɱ˞

~ 232 ~

عليه من قبل سواء بسواء ، فاآلن قد ازدمحت السوق، ففتحت متاجر جديدة أمام كل دكان، وباألخص 

بون األدراج والطاوالت يعرضون عليها بضائعهم للبيع على الشوارع الواسعة فرتى التجار على الشارع ينص

وبعضهم على العربات ذات العجلتني أو العجلة الواحدة يتحركون ببضائعهم هنا وهناك ، وبعضهم 

حيملون بضائعهم بأيديهم وعلى رؤوسهم فحىت املار على رجليه يف الشارع ال ميكن أن مير يف الشارع من 

  .من شدة االزدحامغري أن يهتك جسمه جبسم غريه 

�ȆǴǟ�ƢĔÂǂǌǼȇ�Ƕǿ¦ŗǧ�ǶēƢǠȈƦǷ�µ ǂǠǳ�ƨȈǧƢǯ�ƪ ǈȈǳ�ƢȀǈǨǻ�ƪ Ȉǻ¦Ȃū¦�À¢�ÀÂŚǧ�ƪ Ȉǻ¦Ȃū¦�§ ƢƸǏ¢�ƢǷ¢Â

��ƪ Ȉǻ¦Ȃū¦�ń¤�ƢĔȂǨȈǔȇÂ�ƢĔȂǼƦȇ�ǺǷǄǳ¦�ȆǔŠ�Ľ�©ƢǼȇǄƥ¦°®�ƢȀǷƢǷ¢�ÀȂǠǔȇÂ�ǲƥ��ƪ Ȉǻ¦Ȃū¦�¿ƢǷ¢�ƨȈǼǧȋ¦

  .فتصبح املمرات بذلك ضيقة جدا

¢�Ŀ�ǞǬȇ�ȏÂ��¥°¦Ȃǘǳ¦�ǽǀǿ�ǶđƢǈƷ�Ŀ�ÀȂǠǔȇ�ȏ�°ƢƴƬǳ¦� ȏƚǿ�À والغريب يف مثل هذا التصرف

ƪ ǠǫÂ�Ʈ ȈƷ�ƢȇƢƸǔǳ¦�Ƕǿ�ǶĔ¢�Ƕǿǂǰǧ.

وأما عن اخلزان اإلحتياطي فقد توصل واحد من كبار التجار لتمنحه تصرحيا بامتالكه وقد مت له 

)٣(.ذلك

أن حتمل أسطوانة  وأما عن أسطونات املطايفء اإلحتياطية فإن هذا السوق مبا رحبت قد ضاقت عن

  .واحدة لغاز إطفاء احلريق

فمثل هذه التصرفات العجيبة واليت هي أشبه أن توصف بالرعونة كفيلة بأن يتسبب منها احلوادث 

الرهيبة، فاحلق الذي ال ينبغي احلياد عنه هنا هو أنه جيب أن ينتبه املسئولون إىل نظام األسواق يف كنو وأن 

Ş�Ƣē°¦®¤�ÀȂƠǋ�Ŀ�¦ȂǴƻ¦ƾƬȇ�ƨǷȂǰū¦�ǶƬē�À¢Â�¼Ȃǈǳ¦�Ŀ�ƨǷƢǠǳ¦�ŁƢǐǸǴǳ�µ °ƢǠǷ�» ǂǐƫ�ǲǯ�ǞǼŻ�Ʈ Ȉ

  . بإعادة تنظيم ألسواق حبيث متنع أي تاجر من إقامة متجر إضايف على الشوارع يف السوق أو خارجه

وحيتم علي الدولة توفري ما تتطلبه حاالت الطوارئ يف كل سوق، مثل مراكز الشرطة ورجال األمن 

ريق مع توفري كل ما تتطلبه مهنتهم لتدارك األخطار قبل استفحاهلا، وجيب علي التجار  ورجال إطفاء احل

كبارهم وصغارهم أن يلتزموا بالقوانني اليت سنتها احلكومة ورجال اإلدارة يف األسواق، وجيب على التجار  

  .أتهكذلك أن يتخذوا التدابري الوقائية األولية للقيام ضد كل حادث أو على األقل حتقيق وط

 :حل مشكلة اإلفالس الناتج عن مخالفة أوامر اهللا سبحانه وتعالى: ثالثا

فاهللا سبحانه وتعاىل هو الذي أوجب طاعته على عباده، وأوجب اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وجعل 

أَيـَُّها الَِّذيَن يَا ﴿: سعادة اإلنسان يف الدارين على ذلك، وأنزل كتابه العزيز ليكون دستورا للناس ويقول فيه

واآليات اليت تدل على امتثال أوامر ) ٥٩:النساء. (﴾آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ 

  .اهللا كثرية جدا
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لكن مع ذلك فالناس اليوم أصبحوا يف خمالفة أوامر اهللا تعاىل وال يقومون بامتثال أوامره وحيسبون أن 

ŅƢǠƫ�ƅ¦�¾ȂǬȇ�ǶēƢȈƷ�Ŀ�ǂƯƘƬȇ�ȏ�Ǯذ ǳ: ﴿ َظَهَر اْلَفساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم

فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخياِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ﴿:ويقول أيضا) ٤١:الروم. (﴾بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 

َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعذاٌب أَلِيمٌ تُ    )٦٣:النور. (﴾ِصيبَـُهْم ِفتـْ

وعلى هذا فإن خمالفة أوامر اهللا من أعظم املصائب والباليا اليت ما زال الناس يعانون جراء ما كسبت 

ُه ِمْن أَْمِر اللَِّه ِإنَّ اللََّه َال يـَُغيـُِّر َلُه ُمَعقِّباٌت ِمْن بـَْنيِ يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َحيَْفظُونَ ﴿:أيديهم، يقول اهللا تبارك وتعاىل

  )١١:الرعد.(﴾َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهمْ 

�ǺǷ�̈°®Ƣǐǳ¦�ŐƬǠƫÂ��ƢǏȂǐƻ�°ƢƴƬǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷÂ�ƢǷȂǸǟ�ǞǸƬĐ¦�ǲƦǫوال غرو أننا نشاهد اليوم خمالفات كثرية من 

�Ʈ ȇƾū¦�ǲȈǘǻ�ȏ�¦ǀǳ�¦ƾƳ�̈Śưǯ�ǞǸƬĐ¦�ǲƦǫواليت تصدر من قبل التجار فنلخصها فيما يلي. على ذلك:  

:الصدق واألمانة/ أ

إن من أفظع ما تـََعوَده بعض جتارنا اليوم هو اخليانة والكذب، حىت أصبحت التجارة اليوم جارية 

تعاىل أو بصفة من صفاته وليس األمر على حقيقته   عليهما، فتجد تاجرا يتجر ويقسم باسم من أمساء اهللا

ويشعر يف قرار نفسه أنه كاذب، أضف إىل ذلك أنه خيون املشرتي بعد ذلك بقوله مثال أن السلعة من 

شركة كذا وليس كذلك، فتكون اخليانة والكذب من قبل البائع يف وقت واحد، مع أن الشريعة اإلسالمية 

ر، ويقول الرسول حذرت من ذلك كل حتذير ومنعت البائع واملشرتي على حد سواء أن خيون أحدمها اآلخ

أنا ثالث الشريكني مامل خين أحدمها اآلخر فإذا خانه :" صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل

)٤(."خرجت من بينهما

فالصدق واألمانة مها أساسيان من أساسيات أي عقد سواء كان عقد جتاري أو غريه، فاهللا سبحانه 

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع ﴿: ل من قبيل ذلكوتعاىل قد حثنا على الصدق والتقوى ويقو 

  )١١٩: التوبة. (﴾الصَّاِدِقنيَ 

فعلى التجار جتنب كل ما يؤدي إىل خمالفة الشريعة وترك كل ما يزيل وميحق بركة التجارة امتثاال لقول 

يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كتما البيعان باخليار مامل : "النيب صلي اهللا عليه وسلم

.)٥("وكذبا حمقت بركة بيعهما

:أداء الزكاة/ ب

�ǪƷ�ƢĔȋ�¿ȐǇȍ¦�ÀƢǯ°¢�ǺǷ�±°ƢƦǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ǻǯǂǳ¦�Ȇǿ�ǲƥ���ƨǈǸŬ¦�¿ȐǇȍ¦�ÀƢǯ°¢�ǺǷ�Ǻǯ°�̈ƢǯǄǳƢǧ

حلديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه  )٦(اجلماعة يف عنق الفرد حتصل لكي تكفل لطائفة منهم كفايتهم،
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بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا : " قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم: قال

)٧(."رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزَّكاَة َوارَْكُعوا ﴿: فهي قرينة الصالة يف أماكن متعددة يف كتاب اهللا تعاىل، ويقول

  ) ٤٣:البقرة. (﴾َمَع الرَّاِكِعنيَ 

لقد أوجبها اهللا تعاىل على عباده للحصول على فوائد كثرية وحكم جليلة منها إمتام اسالم العبد املزكي 

والكرم والعطف على  وتطهري نفسه وتزكيتها والبعد عن خلق الشح والبخل وتعويد املسلم على صفة اجلود

  . ذوي احلاجات والرمحة للفقراء وإثبات احملبة بني الفقراء واألغنياء

��ÀȂǿ°Ƣǯ�ǶǿÂ�ȏ¤�ƢĔȂǬǨǼȇ�ȏÂ�ƢȀƳ¦ǂƻ¤�Ŀ�ÀȂǴǇƢǰƬȇÂ�°ƢƴƬǳ¦�Ƣđ�ǲǿƢǈƬȇ�ƢǷ�¦Śưǰǧ�ǾǴǯ�Ǯ ǳ̄�ǞǷ�Ǻǰǳ

  .بينما جتد عددا من التجار ال يقومون بإخراجها البتة

َنًة َال ُتِصيَنبَّ ﴿: صائب ويقول املوىل حتذيرا للمؤمنني حيث يقولفبسبب ذلك فتعم الباليا وامل َواتـَُّقوا ِفتـْ

وقد ذم اهللا تعاىل مانعي الزكاة ) ٢٥:األنفال. (﴾الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعقابِ 

َا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم ﴿: حيث يقول َا ِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد فَاْسَتِقيُموا ِإلَْيِه َواْستَـْغِفُروُه َوَوْيٌل ُقْل ِإمنَّ يُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ

  )٧- ٦: فصلت. (﴾لِْلُمْشرِِكَني الَِّذيَن َال يـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم بِاْآلِخرَِة ُهْم َكاِفُرونَ 

كل ما يؤدي إيل سخط اهللا تعاىل   وعلى هذا فيجب على التجار العودة إىل تعاليم اإلسالم وترك

والقيام على أداء الزكاة مهما بلغت من الكم والكثرة بدون أن يشعر املزكي أن ذلك يؤدي إىل الفقر، 

  .الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال

  :حل مشكلة اإلفالس الناتج عن التجارة الصينية النيجيرية: رابعا

ينقسم العامل اليوم إىل دول متقدمة ودول نامية ودول العامل الثالث، ويعتمد هذا التقسيم على مدى 

�ÃŐǰǳ¦�¾Âƾǳ¦�Ȇǿ�ƢĔƘƥ�ƨȈǟƢǼǐǳ¦�¾Âƾǳ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�®Ȃǈȇ�ƢǸǯ�ƨưȇƾū¦�ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦Â�ƨǇƾǼŮ¦�Ŀ�ƨǳÂƾǳ¦�¿ƾǬƫ

.أمريكا وإجنلرتا، واألملان، واليابان، والصني، وغريهم: مثل

الدول كان يف مقدورها أن تصنع كل ما حتتاج إليه حكومة وأفرادا من اآلالت واألدوات فهذه 

ƨȇȂȈū¦�©ȏƢĐ¦�ƨǷƢǟ�ƨǷƾŬ�ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦Â�ƨȈƟƢƥǂȀǰǳ¦.

�«ƢƬŢ�ƢǸȈǧ�ÃŐǰǳ¦�ƨȈǟƢǼǐǳ¦�¾Âƾǳ¦�ȄǴǟ�ƢȈǴǯ�¦®ƢǸƬǟ¦�ƾǸƬǠƫ�ƢĔƜǧ�Ʈ ǳƢưǳ¦�ŃƢǠǳ¦�¾Â®Â�ƨȈǷƢǼǳ¦�¾Âƾǳ¦�ƢǷ¢

�ȆƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�°ƢǰƬƥȏ¦Â�̧إليه احلكومة واألفراد من  ¦ŗƻȏ¦�̈Ȃǫ�ǺǷ�Ǯ ǴƬŤ�ȏÂ�©¦Â®ȋ¦Â�©ȏȉ¦

واهلندسي على تصنيع ما حتتاج إليه، فبالطبع تكون معتمدة كل االعتماد على الدول الصناعية، فتستورد 

  .منها كل ذلك وتبقى يف جهة االستهالك
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ē¦ŚǜǼǯ�ȆǿÂ�ƨȈǷƢǼǳ¦�¾Âƾǳ¦�ǺǷ�̈ƾƷ¦Â�ȏ¤�ƢȇŚƴȈǻ�ƪ ǈȈǳÂ ا سواء بسواء فتستورد من اخلارج دقيق

األشياء وجليلها، فليس فيها من املصانع ما يكفي لتصنيع ما حيتاج إليه فيها إال الشيء القليل مثل مصانع 

  .النسيج واألدوية واألدوات غري املعقدة

دولة جنوب وباعتبار القوى االقتصادية اليت متتلكها نيجرييا هي ذات املقام الثاين يف إفريقيا بعد 

إفريقيا، فمن املفرتض أن تصل إىل درجة من التقدم حبيث تشتغل على الصناعة والتكنولوجية ما جيعلها 

�ǲǏ¦ȂƬǷ�°Ȃǿƾƫ�Ŀ�ƪ ƸƦǏ¢�ȆȀǧ�¿ƾǬƬƫ�ȏ�ƢĔ¢�ń¤�Śǌȇ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�À¢�Śǣ��«°ƢŬ¦�ǺǷ�®¦ŚƬǇȏ¦�Ǻǟ�ƨȈǼǤƬǈǷ

االسترياد من اخلارج وبدأت األسواق منذ مثانينات القرن العشرين، ومنذ ذلك العهد بدأ يستفحل أمر 

النيجريية متتلىء بالبضائع املصنوعة يف اليابان، وتيوان، والصني وغريها من دول شرق آسيا، كما أصبحت 

  .نيجرييا حمطا للسيارات املستعملة من أمريكا وأوربا

صا، كما حيدث ومن املعلوم أن أي دولة تستورد من اخلارج أكثر مما تصدر فإن ذلك يعترب عجزا ونق

�ƢēƢǟȂǧƾǷ�À¦ǄȈǷ�ȄǴǟ�ƢȈƦǴǇ�Ǯ ǳ̄�ǂƯƚȇÂ��œǼƳȋ¦�ƢēƢǻÂǄű�Ŀ�¦Ǆƴǟ�Ǯ ǳ̄)Balance of Payment ( فيسبب

  .ذلك خلال يف األداء االقتصادي للدولة ويف تدهور قيمة العملة احمللية

النيجريية ممتلئة فالدولة النيجريية اآلن تستورد من اخلارج كل ما حتتاج إليه تقريبا، ولذا تري األسواق 

.باملصنوعات اخلارجية وأغلبها اآلن من الصني، وذلك لسهولة استريادها واخنفاض أسعارها نسبيا

�ŁƢǐŭ¦�ŚǷƾƫ�ȏ¤�ƢƠȈǋ�ƾȇǄȇ�ȏ�¦ǀǿ�Àȋ�ǲƦǬƬǈŭ¦�Ŀ�ƢȇŚƴȈǻ�ŁƢǐǳ�Śş�°ǀǼȇ�ȏ�Ä®ƢǐƬǫ¦�ƾȇƾē�¦ǀǿÂ

  .احمللية ويكون ذلك سببا يف ارتفاع نسبة البطالة

ذه التحديات جيب على الدولة أن تعمل جادة على إحياء املصانع يف كافة أحناء الدولة لرفع فنظرا هل

مستوى اإلنتاج احمللي يف املصانع الصغرية واملتوسطة والكبرية، وأن تعمل على إجياد البدائل احمللية 

  . للمصنوعات املستوردة من اخلارج

 :جارة بالقروض البنكيةحل مشكلة اإلفالس الناتج عن تمويل الت: خامسا

تنقسم البنوك يف نيجرييا إىل بنوك جتارية وبنوك تعمرييه، ووظيفة البنوك التعمريية هي توفري القروض 

املمكنة للمواطنني بامتالك العقارات واحملالت اإلسكانية، أما البنوك التجارية فوظيفتها إجراء النشاطات 

لتنموية واالستهالكية على أساس أن تتقاضى على تلك العروض التجارية ومتويل املشاريع ،إعطاء القروض ا

  .بنسب ختتلف باختالف الدول وعلى حسب البنوك

واحلكومة الفدرالية هي اليت حتدد سعر الفائدة اليت تسري عليها البنوك وعلى أساسها تعطي القروض 

للمقرتضني، غري أن احلكومة الفدرالية إمنا تضع حدا أعلى لسعر الفائدة حبيث ال حيق ألي بنك أن 
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رعون إىل البنوك اليت يتقاضى أكثر منه، فلذا ترى أن البنوك ختتلف يف الفوائد اليت تتقاضها والناس يه

  .تتقاضى أقل سعر فائدة لتمويل املشروعات التجارية

غري أن سعر الفائدة يف نيجرييا يشري إىل أن االقرتاض لتمويل املشروعات التجارية أمر غري مساعد، 

نسبة وذلك الرتفاعه حبيث ال ميكن لألرباح اليت حترز من التجارة أن تسده، وتذكر املصادر االقتصادية أن 

  .سعر الفائدة هو سعر فائدة العامل

تتمثل هذه الفائدة كفيلة ألن حتدث أزمات اقتصادية حادة ومتنع التجار مت التفكري يف االقرتاض من 

�ǺǷǄǳ¦�°ÂǂŠ�¾¦ȂǷȋ¦�² Â£°�ȄǴǟ�ȆǤǘƬǧ�̈ƾƟƢǨǳ¦�Ǧ ǟƢǔƬƫ�À¢�ƨǧƢű�ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�ǶēƢǟÂǂǌǷ�ǲȇȂǸƬǳ�½ȂǼƦǳ¦

Ȑǧȍ¦�ƨǳƢƷ�Ŀ�µ ŗǬŭ¦�ǞǬȇ�ƢȈƟƢĔÂس.  

وكل هذا باعتبار الظروف االقتصادية والنظام الرأمسايل الذي تسلكه احلكومة النيجريية، وإال فالفائدة 

.هي عني الربا الذي حرمته الشريعة اإلسالمية، والذي جاء فيه الوعيد الشديد يف الوحيني

فَِإْن ملَْ ) ٢٧٨(ا بَِقَي ِمَن الرِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوَذُروا مَ ﴿:قال اهللا تعاىل

. ﴾َلُمونَ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه َوِإْن تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرُؤُس أَْمواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوال ُتظْ 

  )٢٧٩-٢٧٨:البقرة(

  .نك من أنواع احلروب اليت شنها اهللا سبحانه وتعاىل ضدهفيكون إفالس التاجر الذي اقرتض من الب

لعن اهللا آكل الربا : " قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم: وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال

)٨(".ومؤكله وكاتبه وشاهديه

اهلشيم، وال  فالتاجر املؤمن الكيس يبتعد عن الربا ال لكونه يتضاعف ويأكل رأس املال كما تأكل النار

ألنه من أكرب أسباب اإلفالس، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل قد حرمه، وأوعد املتعامل به بأنه ممن يستحق 

  .سخط اهللا وعقابه

 :الوسائل المقترحة لتمويل المشروعات التجارية

:اإلسالميةالبنوك / أ

Conventionalإن نظام الصريفة التقليدية  Bank(( هو النظام الوحيد املتبع يف نيجرييا، ومل يكن نظام

الصريفة اإلسالمية معروفا يف نيجرييا إال يف بداية القرن الواحد والعشرين ، وكان ذلك النظام السائد حىت 

اآلن هو الذي يقود زمام األمور وهو املسيطر على الساحة االقتصادية يف نيجرييا، وكما هو معروف إنه 

. ربوي، وقد مر بنا احلديث عن نظامهنظام رأس مايل
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أما نظام الصريفة اإلسالمية فهو نظام حديث اإلنشاء يف نيجرييا وقد بدأ مبحاوالت ابتدائية من بعض 

Habib(البنوك التقليدية مثل  Bank( بفتح قسم إسالمي، أي أن يكون هذا القسم جيري نشاطاته على

  .يتعامل بالرباأساس نظام االقتصاد اإلسالمي الذي ال 

BOPIA((وقد جاء يف القانون النيجريي  ACT 1991 (Section 9،23،and تصريح بفتح الصريفة  .)52

Habibاإلسالمية يف نيجرييا، وعلى أساس هذا فتح  Bank(( نافذة الصريفة اإلسالمية.)٩(

املركزي لنيجرييا بتاريخ وقد بدأت أوىل حماولة ناجحة بإنشاء جائز بنك يف نيجرييا بتصريح من البنك 

وفتح للمرة األوىل ثالثة فروع  ٢٠١٢/٦/١ودخل حيز التنفيذ كمصرف ال ربوي بتارخ . ١١/١١/٢٠١١

  .يف كدونا وأبوجا وكنو

وخالصة مضمون نشاطات هذا البنك جيري على أساس املضاربة الشرعية ويعطي القروض االستثمارية 

  .واالستهالكية على أساس القرض احلسن

ثل هذا النظام إذا وجد القبول العام لدى النيجرييني يكفل هلم بالقرض واإلقرتاض على حسب فم

الشريعة اإلسالمية، ويكون بديال عن النظام الربوي الذي يتعامل به البنوك الربوية، ويكون ذلك عونا 

نامجة عن التعامل للتجار يف تنمية رأس ماهلم واحلصول على أرباح بعيدين عن التأثر باآلثار السيئة ال

)١٠(.بالربا

:التكافل االجتماعي- ب

فاإلسالم حني قد نادى بالتكافل االجتماعي مل يتصوره مبدأ جمردا خاليا من أي مضمون ، وإمنا حدد 

)١١(.اإلسالم هذا املضمون وبلوره يف نظام متكامل لالتفاق يشمل الزكاة والصدقات

 إدارة شئون األسواق ورفاهية التجار وهي املسئولة عن  فإن جلان ونقابات التجار تلعب دورا هاما يف

.كل ما جيري يف السوق وظروف التجار أيضا، فليس غريبا أن تعترب هي األم للسوق وللتجار معا

فهي اليت تتدخل حلسم اخلصومات وتتوسط بني التجار واحلكومة لتحقيق مصاحلهم العامة واخلاصة، 

يسامهون بشيء من األموال بأقساط متوازنة ملدة حتددها نقابة التجار بقصد وكما كان معروفا أن التجار 

Ƣē°¦®¤Â�ƨƥƢǬǼǳ¦�ÀȂƠǋ�ŚȈǈƫ.

ولكي تكون النقابة صاحلة وقائمة بوظائفها يلزمها أن تراعي ظروف التجار وما قد يصيب بعضهم من 

املناسبة هلا، فالتجار  حاالت حرجة كاإلفالس فتحدد أسباب اإلفالس واحلاالت احلرجة إلجياد احللول

الذين أصيبوا باإلفالس جتتهد نقابة التجار لتخفيف وطأة ما أصيبوا به من احلاالت احلرجة مع حماولة إجياد 

رؤوس أمواهلم إما بواسطة اقرتاضهم من أموال النقابة أو عن طريق التوسط بينهم وبني التجار من أعضائها 

  .حيس هؤالء باإلحباط واخلمول الذين ميتلكون رؤوس أموال هائلة، وحيت
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والنقابة هي اليت تضع القوانني والنظم والضوابط اليت حتفظ حقوق املقرضني من أصحاب رؤوس أموال  

كبرية حىت ال يستغل التجار الصغار هذه الفرصة ألكل أموال األغنياء، كما متنع التجار الكبار من 

َوتَعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقوى َوال تَعاَونُوا ﴿: وله تعاىلاستغالل التجار الصغار بل يكون األمر على أساس ق

مثِْ َواْلُعْدواِن َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعقابِ    )٢:املائدة( ﴾َعَلى اْإلِ

 :مؤسسة الزكاة - ج

، وتعترب مصدرا  إن الزكاة يف اإلسالم تعترب مؤسسة مالية ضخمة تسهم إىل االقتصاد العام مبال كبري

كبريا للثروة كما تعترب وسيلة من أجنح الوسائل ملكافحة الفقر، كما تساعد على تداول األموال بني خمتلف 

ńƢǠƫ�¾Ƣǫ�ǞǸƬĐ¦�©ƢǬƦǗ"   )٧:احلشر" (َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْنيَ اْألَْغِنياِء ِمْنُكمْ :

، ومن أوضح األدلة على ذلك أن من مصارف فأهدافها دينية ومالية واقتصادية تنموية يف آن واحد

�Ǿƥ�¦ȂǴǏ¦Ȃȇ�À¢�ÀȂǠȈǘƬǈȇ�ƢƠȈǋ�ÀȂǰǴŻ�ȏ�ǶĔ¢�ÃȂƬǈǷ�ń¤�ÀȂȇƾǳ¦�ǶȀƬƦǯ°�Ǻȇǀǳ¦�ǶǿÂ�ÀȂǷ°ƢǤǳ¦�̈ ƢǯǄǳ¦

�ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�ǶēƢǗƢǌǻ)١٢(

�² Ȑǧȍ¦�Ŀ�ǶȀƬǫǂǣ¢�ŕƷ�̈®¦°ȍ¦�Ǻǟ�ƨƳ°Ƣƻ�§ ƢƦǇ¢�ǶȀŷ¦®�ƢŶ¤�² Ȑǧȍ¦�ǶđƢǏ¢�Ǻȇǀǳ¦�°ƢƴƬǳƢǧ

§�¦�ǪǬŹ�ƢǷ�ÀȂǰǴŻȏ�ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�ǶēƢǗƢǌǻ�ƨǇ°ƢŲ�ȆǴǟ�Ǻȇ°®Ƣǫ�¦Â®ȂǠȇ�ǶǴǧ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ƨǫƢǟȍوأصبحوا مثل  ƢƸǏ¢

ǽŚǣÂ�¿ƢǠǗ�ǺǷ�ǶēƢȈƷ�Ŀ�¾¦ȂǷȋ¦�ǶŮ.

ففي هذه احلالة يعترب صندوق الزكاة مأوى لالجئني الذين أصيبوا باإلفالس فيعطون من مؤسسة الزكاة 

ƴƬǳ¦�ǶēƢǗƢǌǻ�ƨǳÂ¦Ǆŭ�̈®ȂǠǳ¦�ǺǷ�ǶȀǼǰŻ�ƢǷ�ǪȈǬƸƬǳ�Ƣǔȇ¢�¦°ƾǐǷÂ��ǲƻƾǴǳ�ƢȈǇƢǇ¢�¦°ƾǐǷ�ŐƬǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȇ°Ƣ

)١٣(.األمن الفردي واالجتماعي

 :حل مشكلة اإلفالس الناتج عن سوء اإلدارة وعدم المحاسبة: سادسا

إن حسن اإلدارة هو أفضل أداة استعملت يف إجناز أي نشاط أو عمل أو مشروع، كما أن سوء 

�ŚǣÂ�ƢȀǴǸǠǳ�ƨŷƢǧ�Śǣ�¾ȂǬǟ�Â¢�ƨǼȈǷ¢�ƾȇ¢�Ƣē°¦®¢�¦̄¤�ƨǸǜǻȋ¦�ǲǔǧ¢�ÀƜǧاإلدارة أكرب األسباب يف فشلها،

)١٤(.عارفة بطريقة تسيري عملها فسوف ينقلب حسنها إىل سوء، وسينقلب جناحها إىل فشلها

ومن املعروف أن التجارة يف كنو تكون قائمة أساسا على إدارة صاحب رأس املال، فكان يدير حمالته 

خربته التجارية السابقة وعلى النظام التقليدي السائد يف األوساط التجارية احمللية  التجارية على حسب

  .وعلى هذا النحو خيوض غمار التجارة العاملية إذا جنحت صفقاته احمللية

غري ان التجارة تتطلب خربة واسعة جدا وممارسة دقيقة بشئون التجارة مع معرفة علوم احملاسبة واإلدارة 

§� احلديثة واليت ƢƦǇȋ¦�¾Â¢�ǺǷ�¦ǀǿÂ��ƢēƢǐǐţ�ƪ ǻƢǯ�ƢǷ�Ǧ ȈǯÂ�ƨǈǇƚǷ�ƨȇ¢�ƶƴǼƫ�À¢�ǺǰŻ�ȏ�ƢĔÂƾƥ
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اليت تقود املؤسسة التجارية إىل اإلفالس يف أسواق مدينة كنو، فيجب على التجار أن يسعوا جادين حنو 

ليت تكفل ختفيف الكساد االقتصادي باتباع ما تعارف عليه االقتصاديون من األعراف والقوانني والنظم ا

  .بنجاح املشاريع التجارية بشرط أن تكون يف إطار حدود الشريعة اإلسالمية

  :الوسائل التي تتبعها نقابات التجار في أسواق مدينة كنو لحل مسائل اإلفالس

:سوق َسابُوْن َغِري: أوال

)١(ů�ǎ ƻȋƢƥÂ�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ÀȂǰǳ�¦ǂǜǻوقعتعامل مع شركات التأمني فإن الذي يكنو ال   تمع 

  .يف اإلفالس ال يتقاضى شيئا من شركات التأمني

ىف  اعده على حل املشكلة بعض أفراد أسرته أو بعض أصدقائه أو شركائهسالتكافل الفردي، حبيث ي)٢(

  .التجارة

)١٥(.ل رئاسة السوق يف املوضوع مبحاولة الصلح بني املفلس وأصحاب احلقوقختتد)٣(

حب احلق مبواصلة اة السوق تطالب صطأخذ السلعة من صاحب احلق فإن سلياملدين إمنا فإن كان )٤(

كان ،التجارة مع املدين على أساس أن تتقاصوا من كل بضاعة يعطيه بعد ذلك جزءا من الدين 

  مثال وهكذا حىت يقضي احلق الذي عليه األف اتأليون وينتظر منه مليون وممبيعطيه بضاعة 

)١٦(الصلح فإن األمر يرفع إىل احملكمةوإن مل ينجح )٥(

:سوق ُقوفـَْر َوْمَبيْ  :ثانيا

�¦Śưǯ�ǲƻƾƬƫ�ȏ�ƢĔ¢�Śǣ�¼Ȃǈǳ¦�Ŀ�°ƢƴƬǴǳ�ƨǷƢǟ�ƨǇƢƟ°�½ƢǼǿوماتصشؤون اخل ىف.  

على (ألن السوق ال تطرد أحدا  ،ال متنع الذي ركبه الدين من متابعة نشاطاته التجارية السوق رئاسة

)١٧( .)قول صاحب املقابلة

،رتض من البنوكقأما امل .احلل األخري يف هذه السوق هو التخاصم إىل احملكمة .ال يقدمون أية معونة

  .معه عليها عند االقرتاض تمنه على حسب الشروط اليت اتفق ىفالبنك تتقاض

َغا :ثالثا :سوق ِسنـْ

  :السوق ههناك وسيلتان حلل خصوصات اإلفالس يف هذ

الطرفني باستمالة صاحب احلق بأن ينظر املدين وأن جيتهد املدين  تتدخل رئاسة السوق بالصلح بني)١(

يف تقدمي ما عليه من احلق بأحسن السبل، فإن استعصى الصلح فإن رئاسة السوق تنسلخ من 

.املوضوع
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يقدم الطلب أمام احملكمة بأن تطالب املدين بأداء  احلق فعندما مل حيصل الصلح بينهما فإن صاحب)٢(

)١٨(.بالوسائل القانونيةاحلقوق اليت عليه 

  :يرِ وَ كُ نْ تِ نْ كَ : رابعا

 دائنجياد احللول الصلحية بأن ينظر الإتدخل رئاسة السوق يف التوسط بني املدين وأصحاب احلقوق ب)١(

  .وجيتهد املدين يف دفع احلقوق الالزمة يف ذمته

ممتلكاته لتسديد القروض جبار املدين على صرف إبعد ذلك ترفع األمور إىل احملاكم حلل املنازعات و )٢(

  .املرتاكمة عليه

وقد ذكر رئيس جملس السوق أنه عندهم أكثر من عشرة من مسائل اإلفالس مل يتم حلها مع تفاوت 

، ومائة ألف مليون، ةعليه أكثر من مأتني ومخسني مليون نري من ني مع نيف كمية احلقوق، فرتى املدي

، وقد جنحت الرئاسة يف ه املسائل مل ترفع إىل احملاكم بعدُ ومخسني مليون وعشرة ماليني وهكذا، وأكثر هذ

)١٩(.عاتز حسم بعض املنا

 :سوق وافا: خامسا

Al-Amanatإحتاد األمانة لتجار العمالت : حتكم هذه السوق رئاسة تدعى interest association and

business organization( ( م١٩٨٣وقد تأسس هذا اإلحتاد عام.  

  .شأن سائر إحتادات التجار يف تنسيق شئون أعضائها والتوسط يف اخلصومات وغريها وشأن هذا احتاد

  :واملصابون باإلفالس واملشكالت املالية خيتلفون إىل طائفتني

من كان إفالسهم قدريا، فهو ال تتوسط رئاسة اإلحتاد يف أمره بينه وبني أصحاب احلقوق بإجياد )١(

  .احللول الداخلية

فهذا يواصل نشاطاته التجارية وال يهجره التجار الذين ثبتت هلم يف ذمته ديون، ويسري يف طريقة 

  .الكسب حىت جيد ما يسدد به ديونه

أما الذي أفرط يف أموال الناس مل يكن له رأمسال، وكان يغرت برواج السوق وتدفق األرباح فيرتوج ويف )٢(

الحتاد حىت يأيت مبا عليه من احلقوق وإذا استعصى األمر النفقات الشخصية فهذا تضغط عليه رئاسة ا

)٢٠(.فإنه يرفع إىل احملكمة

نظرا لآلثار االقتصادية السيئة اليت تطرأ بسبب حدوث اإلفالس فإن الباحث تطرع وسائل لتفادي  

حدوث اإلفالس ولتخفيف وطأته على املصاب، وحتتوي على وجوب مراعاة حدود اهللا سبحانه وتعاىل 

تناب نواهيه يف الشئون العامة واخلاصة مع وجوب مرعاة القوانني والنظم اليت تسنها احلكومة واليت واج
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�ļƘƬǧ�ª ƾŢ�Ŗǳ¦�ª ®¦ȂūƢƥ�ƨƥƢǏȍ¦�ǺǷ�®ǂǨǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�ƨȇƢǸūÂ�ƨǏƢŬ¦Â�ƨǷƢǠǳ¦�ŁƢǐŭ¦�Ǧ ȈǨƼƬǳ�ƪ ǠǓÂ

  .باخلسائر العظيمة

وترفع الضرر عن التجار وحتفظ هلم حقوقهم وجيب على الدولة كذلك أن تسن قوانني عادلة اليت متنع  

�ǲǧƢǰƬǳ¦�Ǫȇ®ƢǼǏÂ�ƨǈǇƚǷ�ǺǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦�ǺǰŻ�ƢǸǯ� ƢǷǂǤǳ¦�ÀȂǏÂ�¼ȂǬū¦�ǚǨū�Ƣđ°ƢǔǷ�ń¤�°ȂǷȋ¦�ƾȈǠƫÂ

االجتماعي لتخفيف وطأة اإلفالس عن املصابني بالطوارئ كاحلريق بأن يعطوا منها ما يكفيهم ألن 

ǐȇ�ȏ�ŕƷ�ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�ǶēƢǗƢǌǻ�¦ȂǴǏ¦Ȃȇبحوا عالة على غريهم.  

:الـمراجع والـهوامش

)٦٣٣/٢٥٤٩(موارد الظمآن بترتیب صحیح انب حبان،دار الكتب العلمیة،(أخرجه ابن حبان،) ١(

الحاج آدو عیسي ،عضو هیئة إدارة سوق سابن غري كنو، في دكانه بداخل السوق، :مقابلة شخصیة مع) ٢(

.مساءا ٤:١٠: ساعةم ال٢٠١٥/ ٢٤/٨:بتاریخ

الحاج آدو عیسي ،عضو هیئة إدارة سوق سابن غري كنو، في دكانه بداخل السوق، :مقابلة شخصیة مع) ٣(

.مساءا ٤:١٠: م الساعة٢٠١٥/ ٢٤/٨:بتاریخ

العظیم آبادي، أبو الطیب محمد شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي داود، بیروت، دار )أخرجه أبو داود(٤)

)٥/١٦٩/٣٣٨١(هــ١٤١٠العلمیة، ط أولى،الكتب 

)٤/٤٤/٢١١٠(القسطالني ، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، (٥)

/القرضاوي، دور الزكاة في عالج مشكالت اإلقتصادیة وشروط نجاحها، القاهرة، دار الشروق، ط) ٦(

  .٤٦-٤٦م ٢٠٠١هــ ١٤٢٢األولي،

)١/١١/٨(البخاري ، صحیح البخاري، (٧)

/الشباني، أبو عبد اهللا أحمدبن محمد بن حنبل،مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، ط(٨)

)٦/٣٥٨/٣٨٠٩هــ١٤٢١األولي،
(9) OMOH, GABRIEL,Evalution and Trends in Islamic Banking, Published by Vangurd News Paper Nagerian on
July, 9,2011. Address. http;//www. Vanguard ng. com/2011./07/ Evaluation-and-Trends-in- islamic- Date Visited
8/5/2016.

السالوس ، علي أحمد، نوسوعة القضایا الفقهیة واإلقتصاد اإلسالمي، دار القرآن بلبیس مصر، ودار الثقافة، )١٠(

  )١٩٥-١٩٤: ص(م ٢٠٠٢السابعة، /الدوحة، ط

عبد الكریم، النظام المالي في اإلسالم مبادئه وأهدافه، مكتبة وهبة، العسال، أحمد محمد، وفتحي أحمد ) ١١(

  ٩٣م، صفحة ٢٠٠٠هــ  ١٤٢١الطبعة الثالة عشرة،

/القرضاوي، دور الزكاة في عالج مشكالت اإلقتصادیة وشروط نجاحها، القاهرة، دار الشروق، ط) ١٢(

  .٤٦-٤٦م ٢٠٠١هــ ١٤٢٢األولي،

اإلقتصادیة الناتجة عن الزكاة ودورها في تحقبق التنمیة المستدامة، ورقة مقدمة عبد الرزاق، معایزیة، اآلثار) ١٣(

في الملتقي الدولي حول مقومات تحقیق التنمیة المستدامة
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  ٧٥: القرضاوي، دور الزكاة في عالج مشكالت اإلقتصادیة وشروط نجاحها ص) ١٤(

بن غري كنو، في دكانه بداخل السوق، الحاج آدو عیسي ،عضو هیئة إدارة سوق سا:مقابلة شخصیة مع)١٥(

.مساءا ٤:١٠: م الساعة٢٠١٥/ ٢٤/٨:بتاریخ

الحاج آدو عیسي ،عضو هیئة إدارة سوق سابن غري كنو، في دكانه بداخل السوق، :مقابلة شخصیة مع) ١٦(

.مساءا ٤:١٠: م الساعة٢٠١٥/ ٢٤/٨:بتاریخ

وق قوفرومبي ، في دكانه بداخل سوق مقابلة شخصیة مع الحاج إسحاق عمر، عضو هیئة إدارة س) ١٧(

.مساءا ٢:٤٨:م، الساعة٢٤/٨/٢٠١٥: قوفرومبي كنو، بتاریخ

بتاریخ ,في مكتبه في السوق ,مقابلة شخصیة مع الحاج محمد أدكاوا رئیس سوق سنغا سابقا) ١٨(

  ٣:٢١: الساعة, م٢٥/٨/٢٠١٥

في مكتبه في حارة ,كنو)كنتن كوري(نسیج رئیس تجمع تجار سوق ال,الحاج لیتي قل قل:مقابلة شخصیة مع(١٩)

مساءا٥:٠٩: الساعة, م٢٣/٨/٢٠١٥:بتاریخ, غورن دوظي

م في ٢٣/٨/٢٠١٥:بتاریخ,سابقا)بورصةكنو(رئیس سوق وافا,الحاج عبد الهادي رابع :مقابلة شخصیة مع(٢٠)

.مساءا ٢:١٨:الساعة,بیته بحارة فغي
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  : إعداد

966566306461+:رقم الجوال

usmanfullata2005@gmail.com:البرید اإللكتروني

  :مقدمة

�ƨǌƟƢǟ�śǼǷƚŭ¦�Ë¿¢�ƢǼËǷ¢�¢ËǂƥÂ��Ƕđ� ƢǔƬǈȇ�ª Ƣǻ¤Â�°Ȃǯ̄ �ǺǷ�ƢǷȐǟ¢�ƾǸŰ�ƨǷ¢�Ŀ�ǲǠƳ�Äǀǳ¦�ƅ�ƾǸū¦–

من بعثه بشريا من حديث اإلفك بآيات تتلى إىل قيام الساعة،وصلوات ريب وسالمه على  -رضي اهللا عنها

.ونذير ورزقه حب عائشة،وعلى صحابته أمجعني

 اليت أمجع أهل العلم -رضي اهللا عنها-أم المؤمنين عائشة فهذا حبث يف الفقيهة الصديقة  :وبعد

�ƨǌƟƢǟ�ǶǴǟ�ǞŦ�Ȃǳ�ƢĔ¢�ȄǴǟ -إىل علم مجيع النساء، لكان علم عائشة رضي اهللا عنها  - اهللا عنها رضي

أفضل، واليت برأها اهللا من فوق سبع مساوات بآيات تتلى إىل قيام الساعة، واليت كانت أحب الناس إىل 

-، واليت فضائلها مجة وأخالقها رفيعة ملا ترّبت يف حضن رسول اهللا- صلى اهللا عليه وسلم- قلب رسول اهللا

  .حيث تزوجها وهي صغرية -هللا عليه وسلمصلى ا

�ǲǯ�Ŀ�ÀȂǫƾǌƬȇ�¦Âǀƻ¢�² ƢǼǳ¦�À¤�Ʈ ȈƷ��Ƣđ� ƢǼƬǟȏ¦�ȆǤƦǼȇ�Ŗǳ¦�°ȂǷȋ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�À¤Â�¦ǀǿÂ

بشىت السبل، ومن بينهم الشيعة الرافضة الذين  -عليه الصالة والسالم–مكان لتشويه مسعة اإلسالم ونبّيه 

�ƪال يألون جهدا يف سّبها ولعنها و  Ǽƥ�ƨǌƟƢǟ�śǼǷƚŭ¦�¿¢�̈ƾȇǂǨǳ¦�¿ȋ¦�ǽǀǿ�µ ƢȈƷ�Ǻǟ�§ ǀǻ�ƢȈȀǧ��ƢȀƬǸē

  .أيب بكر الصديق

مقبوًال مباركاً، خالصًا لوجهه الكرمي، وأن ينفعين به يف حيايت وبعد :واهللا أسأُل أن جيعل هذا العمل

ونعم الوكيل، وصلى ممايت، وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه تعاىل خري مسئول وأكرم مأمول، وهو حسبنا 

اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله وخريته من خلقه نبينا وإمامنا، حممد بن عبد اهللا وعلى آله وأصحابه 

  .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  :موضوع البحث وأهميته

تنجلي أمهية البحث يف الشخصية اليت يدور حوهلا البحث وهي فريدة عصرها يف خدمة اإلسالم، 

أة من فوق سبع مساوات بآيات تتلى إىل قيام الساعة،وتظهر يف أّن الكثري يكتبون يف جوانب خاصة املربّ 

ƨǌƟƢǟ�ǪȇËƾǐǳ¦�ƪ Ǽƥ�ƨǬȇƾǐǳ¦�̈ƢȈƷ�ǺǷ�©ƢƬǌǳ¦�ǽǀǿ�ǲǸǌȇ�ƢưŞ�ƾų�À¢�ÀƢǰŠ�ƨȈŷȋ¦�ǺǸǧ�ƢēƢȈƷ�ǺǷ.
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 ما هلا_اهللا عنهارضي _وإن ما دفعين للخوض يف غمار حياة هذه السيدة الفريدة من نوعها عائشة 

وذكاء حاد،وعلم جم،ولدورها الفعال يف خدمة الفكر اإلسالمي من خالل نقلها أحاديث من عقل نري،

�Ƣē¦®ƢȀƬƳ¦Â�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�¾ȂǇǂǳ¦�̈ƢȈƷ�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ǺǷ�Śưǰǳ�ƢǿŚǈǨƫÂ�ƅ¦�¾ȂǇ°  وهي كذلك املرأة

  .اليت ختطت حدود دورها كامرأة لتصبح معلمة أمة بأكملها

:ئلة البحثأس

  :فدونك أهم األسئلة املطروقة يف البحث وهي كالتايل

  ؟؟- رضي اهللا عنها-ما هي احلقيقة يف حياة أم املؤمنني عائشة: السؤال الرئيس

  من هي هذه السيدة املذكورة يف ثنايا البحث؟)١(

)٢(ƅ¦�Ƣǿ¢Ëǂƥ�Ǧ ȈǯÂ�ƪ Ǹē¦�¦̄ƢǷ�ǺǟÂ���ƢȀƬȈǐƼǋ�Ȇǿ�ƢǷ -؟- عز وجل

المية؟ما مكانتها يف األمة اإلس)٣(

ما هي مشاركتها يف قضايا األمة العامة،واخلاصة كقضية املرأة؟)٤(

ما هي األدّلة على فضلها؟)٥(

)٦(�ƨËȈǼŭ¦�Ƣē ƢƳ�ƢǷƾǼǟ�ƪ ǳƢǫ�¦̄ƢǷÂ�ƪ ȈǧȂƫ�ŕǷ

:أهداف البحث

:يهدف هذا البحث إىل األمور التالية

  .- رضي اهللا عنها- إبراز الشخصية الصحيحة ألمنا عائشة)١(

.الطاهرةالذب عن حياضها )٢(

تسهيال لطالب العلم، وتيسري الوصول إىل أهم  - رضي اهللا عنها–وضع نسخة ملخصة يف حياة أّمنا )٣(

ƢēƢȈƷ�ª ¦ƾƷ¢.

.إشعار النساء بأمهيتهن يف األمة املسلمة من خالهلا)٤(

.إبراز أمهية املرأة ومكانتها يف اإلسالم وسياسة األمة)٥(

: حدود البحث

مع حتقيق حمكم جلوانب خطرية  -رضي اهللا عنها–املؤمنني عائشة  سيقتصر البحث على بيان حياة أم

ǲưǷ�ƢēƢȈƷ�ǺǷ:حادثة اإلفك، ومعركة اجلمل.



~ 245 ~

ˏ�ʄϵ˒όʢϒɻ�ʅɽʢɻʝʚمجلة  �ˎʞʫ˗ˎɻ88هـ١٤٤٠  ذو القعدة=م ٢٠١٩وليو ي)٢(الرقم -األولعدد لا 88

  :مصطلحات البحث

تتبع جزئيات من مسألة أو قضية واستخالصها :وهو. من حقق حيقق حتقيقا أي بّني حقيقته: التحقيق

.من شوائبها وإبراز احلقيقة فيها مع رّد باطلها

حيث تربت ولدت يف بيت صّديق األمة أيب بكر  - رضي اهللا عنها- وهي صفة ألّمنا عائشة: الصديقة

، مث تربت يف بيت النبوة، وكانت ال تكذب أبدا وقد أخذها هذا من أبيها ومن - رضي اهللا عنه–

ƨǫ®Ƣǐǳ¦�ƢȀǨǫȂǷ�Ŀ�ƨƬƥƢƯ�ƪ ǻƢǯÂ�Ƣđ�ƪ Ǹē¦�ƢŲ�Ƣǿ¢ǂƥ�ƅ¦�À¤�Ʈ ȈƷÂ�ȄǨǘǐŭ¦�ƢȀƳÂ±.

  :لبحثمنهج ا

عبارة عن إعادة املاضي بواسطة مجع األدلة وتقوميها، ومن : اتبعت يف هذا البحث املنهج التارخيي وهو

�ǶƬȇ�ŕƷÂ��ƢȀǨȈǳƘƫ�ĿÂ�ƢēȏȂǳƾǷ�Ŀ�ƢƸȈƸǏ�ƢǓǂǟ�ȏÂ¢�ǪƟƢǬū¦�µ ǂǟ�ǶƬȈǳ��ƢȀǨȈǳƘƫ�¦Śƻ¢Â�ƢȀǐȈƸŤ�Ľ

  .اضحةالتوصل إىل استنتاج جمموعة من النتائج ذات الرباهني العلمية الو 

  :وسرت فيه وفق املنوال التايل

.عزوت اآليات بذكر رقم اآلية والسورة)١(

.خّرجت األحاديث باالقتصار على الصحيحني فإن مل أجد فغريمها من كتب السنة)٢(

)٣(ƾǴĐ¦Â�ƨƸǨǐǳ¦Â�§ ƢƬǰǳ¦�ǂǯǀƥ�ƢđƢƸǏ¢�ń¤�ƨǳȂǬǼŭ¦�¾¦Ȃǫȋ¦�©ÂǄǟ.

.عزوت املراجع حتت الصفحة لكلها أرقامها التسلسلي)٤(

.ت قائمة املراجع يف آخر البحثذكر )٥(

  :الدراسات السابقة

وجدُت أّن الباحثني واملؤلفني الذين  -رضي اهللا عنها-من خالل خوضي فيما كتب عن أمنا عائشة

�Ǧ Ëǳ¢�ƢǷ�ǒ Ǡƥ�ǽǀǿÂ�ƢȀǼǟ�ƨǏƢƻ�Ƥ ǻ¦ȂƳ�¦ȂǳÂƢǼƫ�Ƕǿǂưǯ¢�ǺǰǳÂ�Ǿƥ�² Ƙƥ�ȏ�®ƾǟ�ƢēƢȈƷ�Ŀ�ǶȀǷȐǫ¢�¦ÂǂËǘǇ

  :عنها

§�ƨǼǈǳ¦Â: عائشة أم املؤمنني)١( ƢƬǰǳ¦�Ŀ�®°Â�ƢǷ� ȂǓ�Ŀ�ƨǴǓƢǨǳ¦�ƢȀƬȈǐƼǋÂ�ƢēƢȈū�ƨǇ¦°®/ لـ جواهر

  .حممد باسلوم

لـ عبد احلميد حممود/ السيدة عائشة أم املؤمنني وعاملة نساء اإلسالم)٢(

لـ خليل إبراهيم/ زواج السيدة عائشة)٣(

سعيد األفغاين/ عائشة والسياسة)٤(
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  :تبويب البحث

  فصل مباحثقسمت البحث إىل فصلني، يف كل 

  :ويتضمن هذا الفصل على أربعة مباحث: أحواهلا الشخصية: الفصل األول-

oاملبحث األول :Ƣē®ȏÂÂ�ƢȀƦǈǻÂ�ƢȀũ¦.

oصلى اهللا عليه وسلم–زواج النيب : املبحث الثاين- Ƣđ.

oشخصيتها: املبحث الثالث  

oحديث اإلفك: املبحث الرابع.  

:مة،ويشتمل على مخسة مباحثمكانتها ومشاركتها يف قضايا األ: الفصل الثاين-

oمكانتها:املبحث األول  

oفضائلها: املبحث الثاين  

oعائشة وقضية املرأة: املبحث الثالث  

oعائشة والسياسة: املبحث الرابع  

oاملبحث اخلامس :ƢēƢǧÂ..�ǞƳ¦ǂŭ¦�² ǂȀǧÂ�ƲƟƢƬǼǳ¦�Ƕǿ¢Â�©ƢȈǏȂƫÂ�ƨŤƢş�Ʈ ƸƦǳ¦�ƪ ȈĔ¢�Ľ

.واملوضوعات

  .إىل الصواب إنه ويل ذلك والقادر عليهفأسأل اهللا سبحانه أن يوفقين 

  أحوال السيدة عائشة الشخصية: الفصل األول

  ونسبها ووالدتها اسمها: المبحث األول

صّلى اهللا -خليفة رسول اهللا  هي عائشة أم املؤمنني بنت أيب بكر الصّديق :الصديقة بنت الصديق

بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب عثمان بن عامر بن عمرو  عبد اهللا بن أيب قحافة- عليه وسلم

، وأمها أم رومان بنت عامر بن عومير -صّلى اهللا عليه وسلم-بن لؤّي القرشية التيمية، املكية، زوجة النيب 

()١().ابن عبد مشسنب عتاب بن أذينة الكنانية

�ƢĔ¢�ǾƸȈƸǏ�Ŀ�Ä°ƢƼƦǳ¦�ÃÂ°Â�ǆ:ولدت يف العام الرابع من البعثة وقيل ǷƢŬ¦�Ŀ - اهللا عنهارضي- 

)٢().مل أعقل أبوي قط إال ومها يدينان الدين: (قالت

  :بها_ صلى اهللا عليه وسلم_زواج النبي : المبحث الثاني

قال  .وهي صغرية، وهي البكر الوحيدة اليت تزوجها يف حياته - صلى اهللا عليه وسلم- النيب تزوجها

يـَْقِة َخِدْجيََة بِْنتِ : (الذهيب يف السري َهاَجَر بَِعاِئَشَة أَبـََواَها َوتـََزوََّجَها َنِيبُّ اِهللا قـَْبَل ُمَهاَجرِِه بـَْعَد َوفَاِة الصِّدِّ
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�Èǋ�ÊĿ�ƢÈ:ُخَويِْلٍد َوَذِلَك قـَْبَل اِهلْجرَِة بِِبْضَعَة َعَشَر َشْهرًا َوِقْيلَ 
Êđ�ÈǲÈƻÈ®ÈÂ�

ÊÌśÈǷƢÈǠ
Êƥ وَّاٍل َسَنَة اثـَْنتَـْنيِ ُمَنَصَرَفُه َعَلْيِه

)٣()الصَّالَُة َوالسََّالُم ِمْن َغْزَوِة بَْدٍر َوِهَي ابـَْنُة ِتْسعٍ 

تـََزوََّجِين َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلِستِّ ِسِنَني، َوبـََىن ِيب َوأَنَا بِْنُت ِتْسِع «:َعْن َعاِئَشَة، قَاَلتْ 

(، قَاَلتْ »ِسِننيَ  ٍة، فـََقِدْمَنا اْلَمِديَنَة، فـَُوِعْكُت َشْهرًا، فـََوَىف َشْعرِي ُمجَْيَمًة، فَأَتـَْتِين أُمُّ ُروَماَن، َوأَنَا َعَلى أُْرُجوحَ :

:َفْتِين َعَلى اْلَباِب، فـَُقْلتُ َوَمِعي َصَواِحِيب، َفَصَرَخْت ِيب َفأَتـَْيتـَُها، َوَما أَْدرِي َما تُرِيُد ِيب َفَأَخَذْت بَِيِدي، فََأْوقَـ 

َعَلى اخلَْْريِ َواْلبَـرََكِة، َوَعَلى َخْريِ :َهْه َهْه، َحىتَّ َذَهَب نـََفِسي، َفَأْدَخَلْتِين بـَْيًتا، فَِإَذا ِنْسَوٌة ِمَن اْألَْنَصاِر، فـَُقْلنَ 

، فـََلْم يـَُرْعِين ِإالَّ َوَرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُضًحى، طَائٍِر، فََأْسَلَمْتِين ِإلَْيِهنَّ، فـََغَسْلَن رَْأِسي َوَأْصَلْحَنِين 

.)٤()فََأْسَلْمَنِين إِلَْيهِ 

 - صلوات ريب وسالمه عليه- وهكذا دخلت عائشة التاريخ من أوسع أبوابه، عاشت يف بيت النيب

لتكون بعد .. ظ وتستوعب كل ما ترىوالنبوة تقتبس وحتف زوجة كرمية حمبوبة، وتنّورْت من مشكاة الوحي

.صدق ووزيرة خري ومعّلمة لألمة اإلسالمية مجعاء ذلك شاهدة

  :شخصيتها: المبحث الثالث

صّلى -احلمرياء، ومل يتزوج النيب :امرأة بيضاء مجيلة، ومن ّمث يقال هلا- رضي اهللا عنها-كانت عائشة 

، -صّلى اهللا عليه وسلم-أحّبها، وال أعلم يف أمة حممد بكرا غريها، وال أحّب امرأة كما  - اهللا عليه وسلم

�ǆ ȈǳÂ��̈ǂƻȉ¦Â�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄËǴǏ�ƢǼȈƦǻ�ƨƳÂ±�ƢĔ¢Â��ƢȀǼǷ�ǶǴǟ¢�̈¢ǂǷ¦�ƢǬǴǘǷ� ƢǈǼǳ¦�Ŀ�ȏÂ�ǲƥ

فوق ذلك من فخر، وعندما ميعن اإلنسان احلصيف النظر يف سرية السيدة عائشة أم املؤمنني جيد كيف 

ŭ¦�©ƾȀǋ�ƢĔ¢وكيف أعّدها القدر على عينه لتصبح يف بيت أبيها الصديق أو بيت زوجها .. واقع كلها

إحدى شاهدات العصر اإلسالمي يف مراحل قوته وضعفه، ويف مرحلة .. -صلى اهللا عليه وسلم- النيب

..انبساطه وانكماشه، ويف مرحلة فتنه وعطائه

يف جتارته، مضرب األمثال يف حلمه وصدقه،  نشأت يف بيت كرمي، فكان أبوها وجيها يف قومه، ميسورا

ال خيطئ أن يأيت  - صلى اهللا عليه وسلم- كان من أوائل املقبلني على اعتناق الدين اجلديد، وكان النيب

.()٥()بيت أيب بكر أحد طريف النهار، إّما بكرة واّما عشية

سب آثارها يف تشاهد األحداث فتحفظها وترت .. عاشت عائشة الصغرية يف هذا البيت الكرمي

Ƣēǂǯ¦̄ ..والطفل ال ينسى.  

� ȂǇ�ǶĔȂǷȂǈȇ�Ǌ ȇǂǫ�°ƢǨǯÂ�Ǫū¦�̈Ƣǟ®�śƥ�ȆǷ¦ƾǳ¦�¬ƢǨǰǳ¦�ƨǴƷǂǷ�©ƾȀǋÂ��ƢȀȈƥ¢�¿ȐǇ¤�©ƾȀǋ

  ..العذاب
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وشهدت صراع العقيدة مع مجيع الوالءات اجلاهلية، فلقد ترك املؤمنون واملؤمنات أرضهم ومالعب 

  ..صباهم ليهاجروا إىل احلبشة فرارا بدينهم

  ..واحناز املؤمنون إىل فريقهم تاركني األهل واآلباء واألبناء وأصبحوا أمة من دون الناس

. وأبيها إىل املدينة املنورة - صلى اهللا عليه وسلم-هجرة النيب حممد .. وشهدت فصول اهلجرة الكربى

يف مكة إال علّي يف بيتها وأمام عينيها خّططا للهجرة، ومن ذلك املكان خرجا وال يعلم خبروجهما أحد

  ..بن أيب طالب وآل أيب بكر

وأمساء .. فأخوها عبد اهللا يتسلل بني الناس يتسمع ما يقولون.. كانت عائشة وحيدة يف البيت ترقب

.()٦()أختها تنشغل بتدبري طعام حتمله خفية إىل الغار إذا جّن املساء

.()٧()عند ما مضْوا ومضت تسري بروحها يف أثر الراحلني.. وغابت عائشة عّما حوهلا

..لقد جّن جنون قريش..فلما جّن الليل هجعت إىل النوم ومل توقظها غري طرقات عنيفة على الباب

  ؟..أين أبوك يا بنت أيب بكر  :جاءوا يسألون أمساء يف غلظة

كانت يد أيب جهل ترتفع فتلطم خد أمساء لطمة قاسية طرحت .. وعندما نفْت علمها بشيء

  ...قرطها

وهدأت عائشة بعد طول قلق .. ت األخبار إىل مكة بأن حممدا وصاحبه قد وصال إىل يثربووصل

..()٨()يف دار اهلجرة.. واشتعل شوقها للحاق باملهاجرين.. واضطراب

  ...يف الطريق إىل يثرب

بعد حنو شهر، جاء زيد بن حارثة من دار اهلجرة ليصحب بنات املصطفى إليه، ومعه رسالة من أيب 

 ابنه عبد اهللا، يطلب إليه فيها أن يلحق به، مصطحبا أم رومان زوج أيب بكر، وابنتيه أمساء بكر إىل

  .وعائشة

: عائشة في بيت النبي

بناء املسجد واملنزل  - صلى اهللا عليه وسلم-وأمت رسول اهللا .. وما أن استقر املقام يف املوطن اجلديد

يف إمتام الزواج الذي عقده يف مكة منذ  -اهللا عليه وسلمصلى - حىت حتدث أبو بكر إىل حممد .. اجلديد

  ..ثالث سنني

  لقد كانت عائشة باستمرار يف وسط املعركة وهي يف بيت النبوة

..معركة تقودها مع الضرائر من حوهلا يف بيت زوجها، حتاول أن تستأثر بقلبه وحبه دون األخريات

ǾǼǷ�Ƕđǂǫ¢Â�ǾȈǳ¤�² فقد كان من: رصيدها يف ذلك حب رسول اهللا ألبيها ƢǼǳ¦�Ƥ Ʒ¢.�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƢĔ¢�ƢǿƾȈǏ°Â

من بني مجيع نسائه يف السابق والالحق من لدن خدجية حىت آخرهن اليت زّفت بكرا إىل زوجها مل تعرف 
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�ǾƳÂÂ��ƾǠƳ�ǂǠǋÂ�śƬǠǇ¦Â�śǼȈǟ�©¦̄��ǶǈŪ¦�ƨǨȈǨƻ��̈ȂǴƷ�² ..قط رجال غريه Âǂǟ�ƢĔ¢�ƢǿƾȈǏ°Â

..ƢȀƬǠǴǗ�¾ƢŦÂ�ƢȀËǼǇ�ǂǤǐƥ�ƢēƢƦƷتدل على صا.. مشرق، مشرب حبمرة

حني أحّب قادة النفاق يف املدينة أن حياربوا النيب يف .. ومعركة أخرى ختوضها مع مروجي اإلفك

�ǲǸƬǯ¦�ƾǬǳ��Ǯ.. شخصها ǳ̄�ƾǠƥ�ǾǴǯ�¿ȐǇȍ¦�ƨǔȈƥÂ�ƢȀȈƥ¢Â�ƢȀƳÂ±�ƾƷ¦Â�ǂƴŞ�¦ȂƥǂǔȈǳ�ƢȀǓǂǠƥ�ƢǿȂǸēƢǧ

جت بني عيين الرسول من صبية يأتيها زوجها منو عائشة يف بيت النبوة، ونضجت شخصيتها وتدر 

بصواحبها ليلعنب معها، أو حيملها على عاتقه لتطل على نفر من احلبشة يلعبون احلراب يف املسجد، إىل 

  .شابة ناضجة جمربة

  :حادثة اإلفك: المبحث الرابع

�ƢǼËǷ¢�ȄǴǟ�ƢǻǄǳ¦�ƨǸēشّن أهل الشر من املنافقني بعد غزوة بين املصطلق حربا معنويا باختالق  لقد 

يف نفسه الكرمية  - صلى اهللا عليه وسلم- وكانوا يهدفون إىل الطعن بالرسول - رضي اهللا عنها- الربيئة عائشة

.)٩(وتشويش املسلمني

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد : لقد أخرج ابنإسحاق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

كان غزوة بين املصطلق خرج سهمي عليهن معه، فخرج يب رسول اهللا صلى اهللا فلما  . سفراً أقرع بني نسائه

  .عليه وسلم

وكنت إذا رحل يل بعريي جلست يف هودجي، مث يأيت القوم الذين كانوا يرحلون يل فيحملونين : قالت

عري ويأخذون بأسفل اهلودج، فريفعونه فيضعونه على ظهر البعري فيشدونه حبباله، مث يأخذون برأس الب

  .فينطلقون به

فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سفره ذلك وجه قافال حىت إذا كان قريبا من : قالت

املدينة نزل منزال فبات به بعض الليل، مث أذن مؤذن يف الناس بالرحيل، فارحتل الناس، وخرجت لبعض 

فلما فرغت ). خرز مياين(ع ظفار حاجيت، قبل أن يؤّذن يف الناس بالرحيل، ويف عنقي عقد يل فيه جز 

  .انسل من عنقي وال أدري

فلما رجعت إىل الرحل ذهبت ألتمسه يف عنقي فلم أجده، فرجعت إىل مكاين الذي ذهبت إليه 

فالتمسته حىت وجدته، وجاء القوم خاليف الذين كانوا يرّحلون يل البعري ومل يشّكوا أين فيه، مث أخذوا برأس 

فتلففت : قالت. رجعت إىل العسكر وما فيه من داع وال جميب، قد انطلق الناسالبعري فانطلقوا به، ف

.جبلبايب، مث اضطجعت يف مكاين، وعرفت أن لو افتقدت لرجع الناس إيلّ 

إين ملضطجعة إذ مّر يب صفوان بن املعّطل السلمي رضي اهللا عنه، وكان قد ختلف عن ! فواهللا: قالت

لناس، فرأى سوادي، فأقبل حىت وقف علّي وقد كان يراين قبل أن العسكر لبعض حاجته، فلم يبت مع ا



ʞ̨ ɽ̡ �̝ ϵ̨ ɻʞʀɵ�̞ɽ˓ ʋ̋

~ 250 ~

ظعينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ! إنا هللا وإنا إليه راجعون: فلما رآين قال. يضرب علينا احلجاب

  .وأنا متلففة يف ثيايب

.أخر عّين اركيب واست: فما كلمته، مث قّرب إّيل البعري فقال: قالت يرمحك اهللا؟-ما خّلفك : قال

ما أدركنا الناس وما افتقدت حىت ! فركبت، وأخذ برأس البعري فانطلق سريعا يطلب الناس، فواهللا: قالت

فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود يب فقال أهل األفك ما قالوا، فاضطرب العسكر . أصبحت ونزل الناس

  .ما أعلم بشيء من ذلك! وواهللا

شكوى شديدة ال يبلغين من ذلك شيء، وقد انتهى احلديث  مث قدمنا املدينة فلم ألبث أن اشتكيت

ال يذكرون يل منه قليال وال كثريا إال أين قد أنكرت من . إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإىل أبوي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعض لطفه يب، كنت إذا اشتكيت رمحين ولطف يب فلم يفعل ذلك يب يف 

  .ذلك منهشكواي تلك، فأنكرت 

  .ال يزيد على ذلك) كيف تيكم: (قال. كان إذا دخل علّي وعندي أمي مترضين

: قال. يا رسول اهللا لو أذنت يل فانتقلت إىل أمي فمرضتين: حىت إذا وجدت يف نفسي فقلت: قالت

  .ال عليك

فانقلبت إىل أمي، وال علم يل بشيء مما كان، حىت إذا نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين: قالت

¤�ȆǌǸƬǳ�ƢĔ! فواهللا: قالت. فخرجت ليلة لبعض حاجيت ومعي أم مسطح ابنة أيب رهم بن املطلب. ليلة

!تعس ِمْسطح :فقالت. معي إذا عثرت يف مرطها

  .ما قلت لرجل من املهاجرين شهد بدرا!.. بئس لعمر اهللا: قلت

  وما اخلرب؟: قلت أََوَما بلغك اخلرب يا بنت أيب بكر؟: قالت

  .بالذي كان من قول اإلفكفأخربتين 

  .نعم واهللا لقد كان: قالت أو قد كان هذا؟: قلت

مازلت أبكي حىت ظننت أن البكاء ! ما قدرت على أن أقضي حاجيت، ورجعت، فواهللا! فواهللا: قالت

  .سيصدع كبدي

.حتدث الناس مبا حتدثوا به، وال تذكرين يل من ذلك شيئا! يغفر اهللا لك: وقلت ألمي

لقّلما كانت امرأة حسناء عند رجل حيبها، هلا ضرائر، إال  !خففي عليك الشأن، فواهللا! يةأي بن: قالت

.كثّرن وكثّر الناس عليها
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أيها الناس : (مث قال! فحمد اهللا وأثىن عليه -وال أعلم بذلك - فخطبهم وقد قام رسول اهللا : قالت

ويقولون ذلك . ما علمت منهم إال خريا! ما بال رجال يؤذونين يف أهلي ويقولون عليهم غري احلق؟ واهللا

).لرجل واهللا ما علمت منه إال خريا، وال يدخل بيتا من بيويت إال وهو معي

ُر ذلك عند عبد اهللا بن أيب بن سلول يف رجال من اخلزرج مع الذي قال ِمسطح ومحنة : قالت وكان ِكبـْ

رسول اهللا صلى اهللا عليه  بنت جحش وذلك أن أختها زينب بنت جحش رضي اهللا عنها كانت عند

وسلم ومل تكن امرأة من نسائه، تناصيين يف املنزلة عنده غريها، فأما زينب رضي اهللا عنها فعصمها اهللا 

.بدينها فلم تقل إال خريا، وأما محنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضاّدين ألختها، فشقيت بذلك

علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد رضي اهللا  ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل علّي، فدعا

يا رسول اهللا أهلك وما نعلم منهم إال خريا، وهذا :عنهما فاستشارمها، فأما أسامة فأثىن علّي خريا وقال

.يا رسول اهللا، إن النساء لكثري، وإنك لقادر على أن تستخلف:الكذب والباطل، وأما علي فإنه قال

ƾǧ�Ǯ ǫƾǐƬǇ�ƢĔƜǧ�ƨȇ°ƢŪ¦�ǲǇÂعا رسول اهللا بريرة يسأهلا.  

  .اصدقي رسول اهللا: ȂǬȇÂ�¦ƾȇƾǋ�ƢƥǂǓ�Ƣđǂǔǧ�ȆǴǟ�ƢȀȈǳ¤�¿ƢǬǧ¾: قالت

واهللا ما أعلم إال خريا، وما كنت أعيب على عائشة شيئا إال أين كنت أعجن عجيين فآمرها أن : قالت

.حتفظه، فتنام عنه، فتأيت الشاة فتأكله

.أبواي، وعندي امرأة من األنصار وأنا أبكي وهي تبكي، وعندي مث دخل علّي رسول اهللا : قالت

وإن  . إنه قد كان ما بلغك من قول الناس، فاتقي اهللا.. يا عائشة: (مث قال! فجلس فحمد اهللا وأثىن عليه

).كنت قد قارفت سوءا مما يقوله الناس، فتويب إىل اهللا فإن اهللا يقبل التوبة من عباده

قال يل ذلك، فقلص دمعي حىت ما أحس منه شيئا، وانتظرت أبوي أن فواهللا ما هو إال أن : قالت

.جييبا عّين رسول اهللا فلم يتكلما

ألنا كنت أحقر يف نفسي وأصغر شأنا من أن ينّزل اهللا ّيف قرآنا يُقرأ به وُيصلى به، ! وأمي اهللا: قالت

هللا به عّين ملا يعلم من براءيت، ولكّين كنت أرجو أن يرى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نومه شيئا يكذب ا

  .لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك! وخيرب خربا، وأما قرآنا ينزل ّيف فواهللا

. واهللا ما ندري مبا جنيبه: أال جتيبان رسول اهللا؟ فقاال: فلّما مل أر أبوي يتكلمان قلت هلما: قالت

  .ر يف تلك األيامما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أيب بك! وواهللا: قالت

إين ! ال أتوب إىل اهللا مما ذكرت أبدا واهللا! واهللا: فلما استعجما علي استعربت فبكيت مث قلت: قالت

ألقولن مامل يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون  - واهللا يعلم أين منه بريئة-ألعلم لئن أقررت مبا يقول الناس 

  .ال تصدقونين
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فصرب مجيل :)ولكن سأقول كما قال أبو يوسف: فقلت. كرهمث التمست اسم يعقوب فما أذ : قالت

.)١٠(( واهللا املستعان على ما تصفون

ما برح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جملسه حىت تغشاه من اهللا ما كان يتغشاه، ! فواهللا: قالت

ما  !فسّجي بثوبه، ووضعت وسادة من أدم حتت رأسه، فأما أنا حني رأيت من ذلك ما رأيت، فواهللا

ما سرى ! فزعت وما باليت قد عرفت أين بريئة، وأن اهللا غري ظاملي، وأما أبواي، فوالذي نفس عائشة بيده

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأيت من اهللا حتقيق ما قاله 

يتحدر من وجهه مثل اجلمان يف قالت مث سري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس وانه ل. الناس

).قد أنزل اهللا عز وجّل براءتك! أبشري يا عائشة: (يوم شات، فجعل ميسح العرق عن وجهه ويقول

  !قلت احلمد هللا: قالت

مث خرج إىل الناس فخطبهم وتال عليهم ما أنزل اهللا عز وجل من القرآن يف ذلك، مث أمر مبسطح بن 

نهما، ومحنة بنت جحش رضي اهللا عنها وكانوا ممن أفصح بالفاحشة أثاثة، وحسان بن ثابت رضي اهللا ع

.)١١( فضربوا حّدهم

  :وأخرجه أيضا اإلمام أمحد ويف سياقه

ال أقوم إليه، وال أمحد إال اهللا عز وجل الذي أنزل ! واهللا: فقلت. قومي إليه: فقالت يل أمي: قالت

عصبة منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم إن الذين جاءوا باإلفك ﴿  :براءيت، وأنزل اهللا عز وجل

لوال إذ مسعتموه ظن . لكل امرئ منهم ما اكتسب من اإلمث والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم

لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ مل يأتوا . املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا وقالوا هذا أفك مبني

ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته يف الدنيا واآلخرة ملسكم يف ما . بونبالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذ

أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلّقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسبونه هينا وهو 

ǶȈǜǟ�ÀƢƬđ�¦ǀǿ�Ǯ ǻƢƸƦǇ�¦ǀđ�ǶǴǰƬǻ�À¢�ƢǼǳ�ÀȂǰȇ�ƢǷ�ǶƬǴǫ�ǽȂǸƬǠũ�̄¤�ȏȂǳÂ��ǶȈǜǟ�ƅ¦�ƾǼǟ . يعظكم اهللا

إن الذين حيّبون أن تشيع . ويبني اهللا لكم اآليات واهللا عليم حكيم. تعودوا ملثله أبدا إن كنتم مؤمنني أن

ولوال فضل اهللا . الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

.)١٢(( ﴾عليكم ورمحته وأن اهللا رؤوف رحيم

تناول بيت النبوة الطاهر الكرمي، وعرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكرم وحديث اإلفك، الذي 

إنسان على اهللا، وعرض صديقه الصديق أيب بكر رضي اهللا عنه أكرم إنسان على رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم، وعرض رجل من الصحابة صفوان بن املعطل رضي اهللا عنه يشهد رسول اهللا أنه مل يعرف 

  ..خرياعليه إال 
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هذا احلادث قد كلف أطهر النفوس يف تاريخ البشرية آالما ال تطاق، وكلف األمة املسلمة كلها جتربة 

من أشق التجارب يف تارخيها الطويل، وعلق قلب رسول اهللا وقلب زوجه عائشة اليت حيبها، وقلب أيب بكر 

.)١٣( األمل الذي ال يطاقشهرا كامال،علقها حببال الشك والقلق و ..الصديق وزوجه، وقلب صفوان

لقد أراد املرجفون النيل من اإلسالم ومن صاحب الرسالة فاختاروا هدفهم يف شخص السيدة عائشة 

، ومن بيت الصديق أقرب --فقد كانت شخصية هامة فهي األقرب من قلب رسول اهللا. بنت الصديق

ومن هنا فإن تسديد اهلدف هلذه .. راملؤمنني إىل رسول اهللا، ترعى املسلمات اجتماعيا، صاحبة رأي وفك

  .الشخصية الكبرية سيكون ذا واقع كبري وتأثري شديد على اإلسالم وعلى صاحب الرسالة

  :وسام البراءة

�Ƣǻ¡ǂǫ�ƢĔƘǋ�Ŀ�ńƢǠƫ�ƅ¦�¾ǄǼȇ�À¢�ǞǫȂƬƫ�Ń�ƢȀǼǰǳÂ.. كانت تدرك أن اهللا تعاىل مربئها.. عائشة الربيئة

ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اهللا . من أن يتكلم اهللا ّيف بأمر يتلىولشأين يف نفسي كان أحقر . (يتلى

Ƣđ�ńƢǠƫ�ƅ¦�řƟŐȇ�Ƣȇ£°�¿ȂǼǳ¦�Ŀ.(

وأنزل فيها قرآنا يتعبد املسلمون بقراءته .. وهكذا رفع القرآن من مكانة املرأة، واهتم رب العزة لقضيتها

  .إىل ما شاء اهللا

  :وفيها يقول حسان بن ثابت األنصاري

  رزان مــــــــا تـــــــــــــزن بريبــــة وتصبح غرثى من لــــــــــــــحوم الغوافل حصان

  عقيلة أصل من لـــــــــؤي بن غالب كرام املساعي جمدهـــــــم غري زائل

  مهــــــذبة قــــــــد طيب اهللا خيمهـــــــــــــــا ذوطهرها مــــن كل بغي وباطـــــــــــــل

  ما قد قيل عنـــــــــــــي قلته فال رفعـــــــــــــــــــــــــــــت سوطي إيل أنامليفإن كان 

ǲƷƢǷ�ĺ�¥ǂǷ¦�¾Ȃǫ�ǲƥ�ǂǿƾǳ¦�Ƣđ�ǖƟȐºººººººººººƥ�ǆ ºººººººȈǳ�ǲȈǫ�ƾǫ�Äǀǳ¦�À¤Â

  وكيف وودي ما حييت ونصريت آلل رسول اهللا زيـــــــــــــــــــــــــــن احملــــــــــــــافل

)١٤(ـــــــــــــــك وليغــــــــفر لك اهللا حـــــــــــــــــرة من احملصنات غري ذات غــــــــــوائلرأيت

  مكانتها ومشاركتها في قضايا األمة: الفصل الثاني

  مكانتها:المبحث األول

كان الناس يرون علم عائشة قد بلغ ذروة اإلحاطة والنضج يف كل ما اتصل بالدين من قرآن وحديث 

وروت عنه صّلى اهللا عليه وسلم علما كثريا طيبا مباركا فيه، وعن أبيها، وعن عمر وفاطمة، .وتفسري وفقه

  .وروى عنها خلق كثري. وسعد، ومحزة بن عمر األسلمي، وجدامة بنت وهب، رضي اهللا تعاىل عن اجلميع



ʞ̨ ɽ̡ �̝ ϵ̨ ɻʞʀɵ�̞ɽ˓ ʋ̋

~ 254 ~

لم على مائة وأربع ألفني ومائتني وعشرة أحاديث، اتفق هلا البخاري ومس) ٢٢١٠(بلغ مسند عائشة 

.وسبعني حديثا، وانفرد البخاري بأربعة ومخسني، وانفرد مسلم بتسعة وستني

مل أعقل : وعائشة رضي اهللا عنها ممن ولد يف اإلسالم، وهي أصغر من فاطمة بثماين سنني، وكانتتقول

.أبوّي إال ومها يدينان بالدين

عمر وأيب هريرة وابن عباس يف مقام األستاذ من كانت يف املدينة مع الفقهاء الكبار كعبد اهللا بن 

كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حييل عليها كل ما تعلق بأحكام النساء أو بأحوال النيب . تالميذه

.الداخلية، ال يضارعها يف هذا االختصاص أحد من النساء على اإلطالق

كأيب بكر وعمر وابنه وأيب هريرة وابن طار صيتها يف التمكن العلمي، ورجع إىل قوهلا كبار الصحابة  

.()١٥()عباس وابن الزبري، وقد نقل عنها وحدها ربع الشريعة على ما يقول احلاكم يف مستدركه

قد أّلف بدر الدين الزركشي كتابا قصره على موضوع واحد هو استدراكات السيدة عائشة على 

هذا كتاب أمجع فيه : (وقال يف مقدمته) الصحابةاإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على (الصحابة أمساه 

ما تفردت به الصديقة أو خالفت فيه سواها برأي منها أو كان عندها سنة بينة، أو زيادة علم متقنة، أو 

�Â¢��ÃȂƬǧ�ǺǷ�Ǿƫ°ǂƷ�Â¢��ƢĔ¦Â¢�ÀƢȈǟ¢�ǺǷ�ƨǴƳ¢�ƢȀȈǳ¤�ǾȈǧ�ǞƳ°�Â¢��ƢĔƢǷ±� ƢǸǴǟ�ȄǴǟ�ǾȈǧ�©ǂǰǻ¢�ƢǷ

وأورد الزركشي استدراكها على ثالثة وعشرين من أعالم الصحابة مثل . ىاجتهدت فيه من رأي رأته أقو 

śǈŨÂ�ƨǠǈƫ�Ǯ. عمر وعلي وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم Ǵƫ�ƢēƢǯ¦°ƾƬǇ¦�®ƾǟ�ǢǴƥÂ()١٦(.

هذه ثقافتها يف بيت الرسول أما ما محلته من بيت أبيها الصديق فإحاطة واسعة باألخبار واألشعار 

.ƢǿǂƻƢǨǷÂ�Ƣđوأيام العرب وأنسا

�¢ǂǬǼǳÂ��¾ƢƳǂǳ¦Â� ƢǈǼǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�ÀÂ®�Ƣđ�©®ǂǨǻ¦Â��ǀƠǼȈƷ�ȆǷȐǇȍ¦�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ƨǳǄǼŭ¦�ǽǀǿ�ƢŮ�ƪ ƼǇ°Â

:()١٧()معا ما كتب عنها الذهيب يف كتابه سري النبالء

ما أشكل علينا أصحاَب حممد حديث قط فسألنا عائشة إال وجدنا : عن أيب بردة عن أبيه قال)١(

  .علماعندها منه 

  .لو مجع علم الناس كلهم وأمهات املؤمنني لكانت عائشة أوسعهم علما: قال الزهري)٢(

ǒ: قال مسروق)٣( Ɵ¦ǂǨǳ¦�Ǻǟ�ƢĔȂǳƘǈȇ�ǂƥƢǯȋ¦�ƾǸŰ�§ ƢƸǏ¢�ƪ ȇ¢°�ƾǬǳ�ƅ¦Â.

زوجة نيب اهللا وابنة أيب بكر، وال : يا أمتاه ال أعجب من فقهك أقول: قال عروة بن الزبري لعائشة)٤(

ابنة أيب بكر وكان أعلم الناس، ولكن أعجب من : ر وأيام الناس أقولأعجب من علمك بالشع

علمك بالطب، من أين هو؟
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أي عريّة، إن رسول اهللا كان يسقم عندي آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود : (قالت عائشة     

ء، وكنت أمرض فينعت له الشي). العرب من كل وجه فتنعت له األنعات، وكنت أعاجلها له، فمن مثّ 

.وميرض املريض فينعت له، وأمسع الناس ينعت بعضهم لبعض، فأحفظه

.()١٨()واهللا ما مسعت قط أبلغ من عائشة ليس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال معاوية)٥(

كانت . لقد أعد النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة لتكون خري مصدر يرجع إليه املسلمون من بعده

والفطنة وقوة الذاكرة ما جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يطمئن على الكثري مما  عائشة شابة هلا من الذكاء

  .سيرتكه لديها من تراث عظيم

لقد كان يف نزول الوحي على النيب وهو يف بيت عائشة دون غريها من نسائه، إشارة هلا بأن تتجه 

ǈŭ¦�®Ƣǋ°¤�Ŀ�Ƣǿ°Â®�Ä®ƚƬǳ��ƨǸȈǜǠǳ¦�ƢȀƳÂ±�ƨǳƢǇ°�ǶȀǨƫ�ń¤�ƢĔƢȈǯ�ǲǰƥفأخذ عنها . لمني من بعده

..املسلمون يف عهد أيب بكر، واستشارها العلماء والفقهاء يف عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية

  .وبقيت حىت توفيت مرجعا للمسلمني يف التعرف على أحكام دينهم

سلخت سنني يف دراسة السيدة عائشة، كنت فيها حيال معجزة ال جيد : يقول األستاذ سعيد األفغاين

لقلم إىل وصفها سبيال، وأخص ما يبهرك فيها علم زاخر كالبحر بعد غور، وتالطم أمواج وسعة آفاق، ا

واختالف ألوان، فما شئت إذ ذاك من متكن يف فقه أو حديث أو تفسري أو علم بشريعة أو آداب أو 

ذه السيدة، إال أنت واجد منه ما يروعك عند ه.. شعر أو أخبار أو أنساب أو مفاخر أو طب أو تاريخ

.()١٩()ولن تقضي عجبا من اضطالعها بكل أولئك وهي ال تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها

فضائلها :المبحث الثاني

ال ميكن حصر ما ألّمنا عائشة من الفضائل فقد توالت النصوص الصحيحة يف فضلها بشكل ال مثيل 

ǿƢǨǰǳ�śǴǇǂŭ¦�Śƻ�ƨƳÂ±�ƢĔ¢�ÃȂǇ�ǲǔǧ�ǺǷ�ƢŮ�Ǻǰȇ�Ń�Ȃǳ��Ǿǳ�ȆǿÂ�ƢȀƳÂǄƫ�Ŗǳ¦�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƢĔ¢Â�¦ǂƼǧ�Ƣ

:بكر، فنذكر بعض النصوص يف فضلها كما يلي

ُر َمْرَميَ .َكَمَل ِمَن الرَِّجاِل َكِثريٌ «:قَاَل َرُسوُل اللَِّه :عن َأِىب ُموَسى قَالَ - وَملَْ َيْكُمْل ِمَن النَِّساِء َغيـْ

.)٢٠(»َوِإنَّ َفْضَل َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء َكَفْضِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر الطََّعامِ .بِْنِت ِعْمَراَن َوآِسَيَة اْمَرأَِة ِفْرَعْونَ 

َثِىن َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص - بـََعثَُه َعَلَى َجْيِش َذاِت أَنَّ النَِّىبَّ  - رضى اهللا عنه  - َعْن َأِىب ُعْثَماَن قَاَل َحدَّ

«:ِمَن الرَِّجاِل؟ فـََقالَ :فـَُقْلتُ .»َعاِئَشةُ «:َأىُّ النَّاِس َأَحبُّ إِلَْيَك؟ قَالَ :فَأَتـَْيُتُه فـَُقْلتُ السََّالِسِل،

فـََعدَّ رَِجاالً .»ُمثَّ ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّابِ «:قـُْلُت ُمثَّ َمْن؟ قَالَ .»أَبُوَها 
)٢١(

، َرأَْيتُ أُرِيتُ «:قَاَل َرُسوُل اللَِّه :َعْن َعاِئَشَة رضي اهللا عنها قَاَلتْ - اْلَمَلَك ِك قـَْبَل َأْن أَتـََزوََّجِك َمرَّتـَْنيِ

َفَكَشَف فَِإَذا ِهَى أَْنِت، فـَُقْلُت ِإْن َيُكْن َهَذا ِمْن ِعْنِد .اْكِشفْ :فـَُقْلُت َلهُ َحيِْمُلِك ِىف َسَرَقٍة ِمْن َحرِيرٍ 
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ِإْن :َفَكَشَف فَِإَذا ِهَى أَْنِت فـَُقْلتُ .اْكِشفْ :رِيٍر فـَُقْلتُ ُمثَّ أُرِيُتِك َحيِْمُلِك ِىف َسَرَقٍة ِمْن حَ .اللَِّه ُميِْضهِ 

.)٢٢(»ُميِْضهِ ِمْن ِعْنِد اللَّهِ َيُك َهَذا

ِإىنِّ َألْعَلُم ِإَذا ُكْنِت َعىنِّ رَاِضَيًة، َوِإَذا  «:قَاَل ِىل َرُسوُل اللَِّه :قَاَلتْ  –رضى اهللا عنها  - َعْن َعاِئَشَة -

أَمَّا ِإَذا ُكْنِت َعىنِّ رَاِضَيًة فَِإنَِّك «:ِمْن أَْيَن تـَْعِرُف َذِلَك؟ فـََقالَ :فـَُقْلتُ :قَاَلتْ .»َعَلىَّ َغْضَىب ُكْنِت 

َرُسوَل َواللَِّه يَا َأَجْل،:قـُْلتُ :قَاَلتْ .»تـَُقوِلَني َال َوَربِّ ُحمَمٍَّد، َوِإَذا ُكْنِت َغْضَىب قـُْلِت َال َوَربِّ ِإبـْرَاِهيمَ 

.)٢٣(اللَِّه َما َأْهُجُر ِإالَّ اْمسَكَ 

�ƢÈ -رضى اهللا عنها  -َعْن َعاِئَشَة -
Êđ�ÈÀȂÉǤÈºƬÌƦÈºȇ��ÈƨÈǌ

ÊƟƢÈǟ�È¿ÌȂÈºȇ�ÌǶÉǿƢÈȇ¦ÈƾÈ
Êđ�ÈÀÌÂċǂÈƸÈƬÈºȇ�¦ȂÉǻƢÈǯ�È² ƢċǼǳ¦�ċÀÈ¢-

.)٢٤(َمْرَضاَة َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم-يـَْبتَـُغوَن ِبَذِلَك أَوْ 

�ÈƨÈǌÊƟƢÈǟ�È¿ÌȂÈºȇ�ÌǶÉǿƢÈȇ¦ÈƾÈ:قَالَ  - عروة ابن الزبري  –اٍم َعْن أَبِيِه عن ِهشَ -
Êđ�ÈÀÌÂċǂÈƸÈƬÈºȇ�É² ƢċǼǳ¦�ÈÀƢÈǯ. قَاَلْت

�ÉǿƢÈȇ¦ÈƾÈ:َعاِئَشةُ 
Êđ�ÈÀÌÂċǂÈƸÈƬÈºȇ�È² ƢċǼǳ¦�ċÀ

Ê¤�ÊǾċǴǳ¦ÈÂ��ÈƨÈǸÈǴÈǇ�ċ¿É¢�ƢÈȇ�ÈǺÌǴÉǬÈºǧ��ÈƨÈǸÈǴÈǇ�ď¿É¢�Èń
Ê¤� ÊŒÊƷ¦ÈȂÈǏ�ÈǞÈǸÈƬÌƳƢÈǧ ْوَم ْم يَـ

َر َكَما تُرِيُدُه َعاِئَشُة، َفُمرِى َرُسوَل اللَِّه  َأْن يَْأُمَر النَّاَس َأْن يـُْهُدوا ِإلَْيِه َحْيُث َما َعاِئَشَة، َوِإنَّا نُرِيُد اْخلَيـْ

، فـََلمَّا َعاَد ِإَىلَّ ذََكْرُت قَاَلْت فََأْعَرَض َكاَن أَْو َحْيُث َما َداَر، قَاَلْت َفذََكَرْت َذِلَك أُمُّ َسَلَمَة لِلنَِّىبِّ  َعىنِّ

، فـََلمَّا َكاَن ِىف الثَّالِثَِة ذََكْرُت َلُه فـََقالَ  ِىف َعاِئَشَة، فَِإنَُّه تـُْؤِذيِىن الَ :يَا أُمَّ َسَلَمةَ «:َلُه َذاَك فََأْعَرَض َعىنِّ

.)٢٥(»ِمْنُكنَّ َغْريَِهاَواللَِّه َما نـََزَل َعَلىَّ اْلَوْحُى َوأَنَا ِىف ِحلَاِف اْمَرأٍَة 

ِإَىل بِْنَت َرُسوِل اللَِّه فَاِطَمةَ أَْرَسَل أَْزَواُج النَِّىبِّ :قَاَلتْ َأنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَِّىبِّ : ويف احلديث-

يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ :، فَاْسَتْأَذَنْت َعَلْيِه َوُهَو ُمْضَطِجٌع َمِعى ِىف ِمْرِطى، فََأِذَن َهلَا فـََقاَلتْ َرُسوِل اللَِّه 

ِه فـََقاَل َهلَا َرُسوُل اللَّ :قَاَلتْ –أَْزَواَجَك أَْرَسْلَنِىن إِلَْيَك َيْسأَْلَنَك اْلَعْدَل ِىف ابـَْنِة َأِىب ُقَحاَفَة َوأَنَا َساِكَتٌة 

:»؟:َأْى بـُنَـيَّة )٢٦(»فََأِحىبِّ َهِذهِ «:فـََقاَلْت بـََلى، قَالَ »أََلْسِت حتُِبَِّني َما ُأِحبُّ

.»ِجْربِيُل يـَْقَرُأ َعَلْيِك السََّالمَ َهَذا:يَا َعاِئشُ «:قَاَل َرُسوُل اللَِّه :قَاَلتْ عن َعاِئَشَة َزْوَج النَِّىبِّ -

َوُهَو يـََرى َما َال أََرى:قَاَلتْ .َوَعَلْيِه السََّالُم َوَرْمحَُة اللَّهِ :فـَُقْلتُ :قَاَلتْ 
)٢٧(.

فهذه نصوص كلها تدل على رسوخ مكانتها يف اإلسالم، واألفضال اليت أصبغها اهللا تعاىل عليها، 

Ȑǯ�ƾǠƥ�Ʈ ȇƾƷ�ÄƘƦǧ��ǲǫƢǟ�ƢȀǫËƾǐȇ�ȏ�ƢǸē�ƢēƢȈƷ�Ŀ�ǪËǨǳÂ� Ȃǈƥ�Ƣǿ®¦°¢�ǺǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�®°�ƢȀȈǧÂ م اهللا

...يؤمنون، قد برأها اهللا من كل نقيصة وفضلها على النساء، وليس ملا يعليه ذو العرش واضع

عائشة وقضية المرأة:المبحث الثالث

زعيمة اآلخذين بناصر املرأة، واملنافحني عنها بال منازع، وإليها كانت  - رضي اهللا عنها-كانت عائشة 

تتطلع أبصار املستضعفات ملا ّمت هلا من املكانة الكبرية يف العلم واألدب والدين، وإليها يرجع الفضل 

 ظهر كثري من الالئي طمحن إىل يف إعظام الناس املرأة اإلعظام الالئق، حىت-بعد رسول اهللا  - األكرب 
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اقتفاء أثرها يف الشجاعة األدبية واجلرأة، فإذا أحبت النساء أن يسألن من علم، أو يبحثن عن مسألة، 

Ƣēǂǐǻ�Ƥ ǴǘƫÂ�ƢȀȈƬǨƬǈƫ�ƨǌƟƢǟ�© ƢƳ�ƢȀƳÂ±�ǶǴǜƥ�̈¢ǂŭ¦�ƪ ǈƷ¢�¦̄¤Â��ƨǌƟƢǟ�ń¤�ǺȀƳȂƫ.

خلت على عائشة رضي اهللا عنها وعليها د: حدثين أيب قال: يف احلديث عن عبد الواحد بن أمين قال

(درع ِقْطر مثنه مخسة دراهم فقالت :�Ņ�ÀƢǯ�ƾǫÂ��ƪ ȈƦǳ¦�Ŀ�ǾǈƦǴƫ�À¢�ȄǿǄÉƫ�ƢĔƜǧ�Ŗȇ°ƢƳ�ń¤�½ǂǐƥ�Ǟǧ°¦

ُ باملدينة إال أرسلت إّيل تستعريهمنه درع على عهد رسول اهللا  .)٢٨( )فما كانت امرأة تـَُقنيَّ

�Ŀ�ƢǸǯ��ƨǬƟƢǧ�ƨȇƢǼǟ�ƨȈǔǬǳ¦�ǽǀǿ�ƪإن دّل ذلك على شيء فهو اهتمامها  ǳÂ¢�ƢĔ¢Â� ƢǈǼǳ¦�©ƢƳƢū

Ǿǳ�Ƣđ�ǺËȇǄƬƫ�ƢǷ�ƢȀƳÂ±�ń¤�Ë» Ǆƫ�̈¢ǂǷ¦�ǲǯ�ŚǠƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�Ʈ ȇƾū¦.

  عائشة والسياسة:المبحث الرابع

ا يف أحداث عصرها السياسية مشاركة فّعالة، وكان هلا رأيها - رضي اهللا عنه- شاركت السيدة عائشة 

اقتصر دورها على  - رضي اهللا عنهما- ففي عهد الشيخني أيب بكر وعمر  . الواضح املؤيد أو املعارض

  ..الناحية العلمية واالجتماعية

¦ƢǇ���ƢēŚǇ�ǾƬǧȐƻ�ǺǷ�¾Âȋ¦�ǂǘǌǳ¦�Ŀ�ƨǌƟƢǟ�̈ƾȈǈǳ°©�- رضي اهللا عنه- ويف عهد عثمان بن عفان 

  .كانت تنصح عثمان باليت هي أحسن إذا رأت أنه قد أخطأ.. أما يف الشطر الثاين.. على زمن صاحبيه

يف هذه املرحلة مارست السيدة عائشة حقها يف النصح والتسديد وأصبحت زعيمة للمعارضة بال 

صرة والكوفة ومصر، وحاصرت املدينة وهم يطالبون خبلع منازع، ويف أوج األزمة حضرت وفود من الب

�ƨǳ¦±Ɯƥ�ǶǿƾǠȇÂ��ǶēƢǰǋ�ń¤�ǞǸƬǈȇ�ƢǸȀǼǟ�ƅ¦�ȆǓ°�Ƥ ǳƢǗ�ĺ¢�Ǻƥ�ȆǴǠƥ�ÀƢǸưǟ�Ʈ ǠƥÂ��ǾǴƬǫ�Â¢�ƨǨȈǴŬ¦

ÀȂǼƠǸǘǷ�ÀȂǓ¦°�ǶǿÂ�¿ȂǬǳ¦�» ǂǐǻƢǧ��¿ƢȈǫ�Śƻ�ǾƬǸȀŠ�ȆǴǟ�¿ƢǫÂ�ƢđƢƦǇ¢.

ائرون، فحاصروا املدينة من جديد، فقد اكتشفوا أن  ومل ميض على هذا األمر غري أيام قليلة حىت عاد الث

Ƕē®Ȃǟ�®ǂƴŠ� ȏƚǿ�ǲƬǬƥ�ǾƦǳƢǘȇ�ǂǐǷ�Ņ¦Â�ń¤�ǲǇ°¢�ÀƢǸưǟ�ĻƢş�¦°ȂȀŲ�ƢƥƢƬǯ ..بني .. وانفجر املوقف

وبني .. وبني شكوك حامت حول مروان بن احلكم مستشاره وحامل ختمه.. خليفة ال علم له بالكتاب

  ..لع اخلليفة أو قتلهثوار مل يعودوا يرضون بغري خ

ولرمبا .. يف هذه الظروف تأهبت نساء النيب ومعهن السيدة عائشة ملغادرة املدينة إىل مكة يبغني احلج

  .للبعد عن هذه الفتنة اليت تعصف باخلالفة واخلليفة

  ...ومحلت األخبار إىل مكة نبأ مقتل اخلليفة عثمان

َها ِيف   النَّاِس َختْطُبـُُهْم َوَحتُثـُُّهْم َعَلى اْلِقَياِم ِبطََلِب َدِم ُعْثَماَن، َوذََكَرْت َما فـََقاَمْت َعاِئَشُة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ْيِه َوَسلََّم َوَقْد افْـَتاَت بِِه أُولَِئَك ِمْن قـَْتِلِه ِيف بـََلٍد َحرَاٍم َوَشْهٍر حرام، ومل يراقبواِجَوار َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ 

.َماَء، َوَأَخُذوا اْألَْمَوالَ َسَفُكوا الدِّ 
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حيثما ِسْرِت ِسْرنَا :فَاْسَتَجاَب النَّاُس َهلَا، َوطَاَوُعوَها َعَلى َما تـَرَاُه ِمَن اْألَْمِر باملصلحة، وقالوا هلا

َمَعِك،واختلفوا هل يذهبون إىل الشام أم املدينة، فاتفق الرأي إىل أن يسريوا إىل الشام فأىب بعضهم كابن 

ْت، فـَبَـَعَث فـََلمَّا اقْـتَـَرَبْت ِمَن اْلَبْصرَِة َكَتَبْت ِإَىل اْألَْحَنِف ْبِن قـَْيٍس َوَغْريِِه من رؤوس النَّاس، أَنـََّها َقْد َقِدمَ عمر،

َها لِيَـْعَلَما َما َجاَءْت َلهُ  َؤِيلَّ إِلَيـْ َها َسلََّما ُعْثَماُن ْبُن ُحنَـْيٍف ِعْمرَاَن ْبَن ُحَصْنيٍ َوأَبَا اْألَْسَوِد الدُّ ، فـََلمَّا َقِدَما َعَليـْ

َها َما َجاَءْت َلُه، َفذََكَرْت َهلَُما َما الَِّذي َجاَءْت َلُه من القيامِبطََلِب َدِم ُعْثَما َها َواْستَـْعَلَما ِمنـْ َن، ِألَنَُّه قُِتَل َعَليـْ

.َمْظُلوًما ِيف َشْهٍر َحرَاٍم َوبـََلٍد َحَرامٍ 

َر ِيف َكِثٍري ِمْن َجنَْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح بـَْنيَ النَّاِس ﴿:َىل َوتـََلْت قـَْوَلُه تـََعا َال َخيـْ

َفَخَرَجا ِمْن ِعْنِدَها َفَجاَءا ] ١١٤: النَِّساءِ [ ﴾َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ابتغاء مرضات اللَِّه َفَسْوَف نـُْؤتِيِه أجرا عظيما

�È¾ƢÈǫ��ƢčȈÊǴÈǟ�Èƪ:الطََّلُب ِبَدِم عثمان، فقاال:َما أَْقَدَمَك؟ فـََقالَ :ِإَىل طَْلَحَة فـََقاَال َلهُ  ÌǠÈºȇƢÈƥ�ƢǷ: بـََلى َوالسَّْيُف

نَـَنا  َوبـَْنيَ قـَتَـَلِة ُعْثَمانَ َعَلى ُعُنِقي، َوَال َأْستَـْقِبُلُه ِإْن ُهَو ملَْ ُخيَلِّ بـَيـْ
)٢٩(.

فهم البعض أيضا أن عائشة هي اليت أوقدت نريان احلرب بني املسلمني أنصار علي الذي بويع 

�ƢĔƘƥ.. أما عائشة فقد أعلنت بأبلغ بيان..باخلالفة وأنصار عثمان الذين يطالبون مبحاكمة ومقاضاة القتلة

وتعرضت السيدة عائشة إىل أقوال   ).جر إن شاء اهللاوأرجو فيه األ(إمنا خرجت لإلصالح بني الناس، 

.)٣٠( اقتلوا نعثال فقد كفر: فقد نسبوا إليها القول.. كلها كذب وافرتاء.. كثرية

تركتموه كالثوب املنقى من الدنس مث : أن السيدة عائشة قالت حني قتل عثمان: وذكر البالذري

كتبِت للناس تأمرينهم باخلروج إليه، فقالت : هذا عملك: ¢ÂǂǈǷ�ƢđƢƳ¼.. ذحبتموه كما يذبح الكبش

. والذي آمن به املؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت بسواد يف بياض حىت جلست يف جملسي هذا: السيدة

ƢĔƢǈǳ�ȄǴǟ�Ƥ: قال األعمش Ƭǯ�Ǿǻ¢�ÀÂǂȇ�¦ȂǻƢǰǧ )٣١(.

بها عن السيدة عائشة لقد جانب الصواب الرجل الغيور األديب سعيد األفغاين يف كتبه الكثرية اليت كت

  :لذلك مل أرجع إليه كثريا ومن هذه الكتب

إال أنه .. وعلى الرغم من إعجابه الشديد بعظمة وِفْقه وبيان السيدة..عائشة والسياسة، اإلسالم واملرأة

  :لقد أخطأ الرجل مرتني.. نعى عليها أن تتدخل يف السياسة فهي وظيفة الرجل وحده

وخروج .. ومل يفرق بني إصالح بالكلمة.. وإمنا دخلتها لإلصالح.. احلرب مرة عندما محّلها مسؤولية)١(

  .على اخلالفة بالسيف

�ǂǰǨǳ¦�¿ƢǷ¢�¿¦ǄĔ¦Â�ǶǿÂ�¦ǀǿÂ.. واملرة الثانية عندما تصور أن العمل السياسي وقف على الرجل وحده)٢(

للمرأة حق يف إنه ليس .. فقال بعضهم ومنهم األفغاين.. الذي أعطى املرأة حقها السياسي.. الغريب

  .العمل السياسي
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فهذه بإجياز كلمات عن السيدة العظيمة أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر أحب الناس إىل .. وأخريا

.. وتركها منارة للناس تعلمهم.. ƢēǂƴƷ�Ŀ�Ǻǧ®Â.. ونزل عليه الوحي يف بيتها.. أحبها.. قلب رسول اهللا

ǶđȂǐƫ�°ƢƦǰǴǳÂ .. واملوعظة احلسنةوللخلفاء تنصح هلم باحلكمة.  

  وفاتها :المبحث الخامس

إين أحدثت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثا : قالت عائشة: عن قيس بن أيب حازم قال

أما  .استغفر هلا: وعن عيسى بن دينار قالسألت أبا جعفر عن عائشة فقال. )٣٢()أدفنوين مع أزواجه

وما ذاك : قال قلت .ليتين كنت حجرا،يا ليتين كنت مدرةيا ليتين كنت شجرة،يا : علمت ما كانت تقول

)٣٣()توبة: منها ؟ قال

  .سنة مثان ومخسني: وقيل .وتوفيت عائشة سنة سبع ومخسني: قال أبو عمر

.)٣٤( ودفنت من ليلتها بعد الوتر بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة

�ǶƬǸſ�Ƕǰǻ¢�ËŘǸƬǻÂ�¾ƢǠǧȋ¦Â�¾¦Ȃǫȋ¦�°°ƾƥ�̈ǂƻ¦Ǆǳ¦�ƢēƢȈƷ�ǶǯƢǿÂ��ƢǿƾƷȂǳ�ƨËǷ¢�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƢǼǷ¢�ǽǀȀǧ

فوق سبع مساوات روح هذا الرحيق، وإن كان إّال وقطرة من حبر تارخيها، الصديقة بنت الصديق املربأة من 

ǂǨǯ�ƾǬǧ�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�ƢȀǸē¦�ǺǷ�ǲǰǧ��°ƢȀǼǳ¦�» ¦ǂǗ¢Â�ƅ¦� Ƣǻ¡�ȄǴƬƫ�©ƢȇƖƥال يأتيه  مبا جاء يف كتابربنا العزيز، الذي

.الباطل من بني يديه وال من خلفه، هذا وصلى اهللا وسّلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  : أهم نتائج البحث والتوصيات

  :توصل الباحث خالل هذا البحث إىل نتائج عديدة منها

)١(�ƨǼƥ¦�Ȇǿ�Ŗǳ¦�̈ƾȇǂǨǳ¦�̈°ƾǳ¦�ǽǀđ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦الصّديق زوج إمام املرسلني وأم املؤمنني.

.التعرف على شخصيتها، وبيان مدى سعة علمها املوروث من مشكاة النبوة)٢(

.بيان الزور والكذب الذي لّفقه أعداء املسلمني من املنافقني والشيعة ضدها)٣(

.- صلى اهللا عليه وسلم- بيان مكانتها وفضائلها اليت شهدها هلا النيبُّ )٤(

.ها الفعالة يف القضايا اخلاصة بالنساءالتطرق ملشاركت)٥(

.ذكر مواقفها السياسية احلامسة لقمع الفنت، ورد املسلمني إىل األمن واالستقرار)٦(

)٧(Ƣđ°�ƾǼǟ�ƢȀƬǻƢǰǷÂ�ƢȀǴǔǧ�̈®ƢȇǄǳ�ƪ ǻƢǯ�ƢŶ¤�ƢēƢȈƷ�Ŀ�ƢȇȐƦǳ¦�À¢.

  : التوصيات

  :مث أوصى الباحث إىل أمور مهمة كالتايل

)١(ēƢǷƢǸƬǿ¦�¦ȂǳȂȇ�À¢�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ȄǴǟǂǐǠǳ¦� ƢǈǼǳ�̈Âƾǫ�ƢȀǴǠƳÂ��̈ƾȇǂǨǳ¦�ǽǀǿ�̈ƢȈƷ�Ŀ�Ƕ.
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)٢(ƨȈǸǴǠǳ¦�ƢēƢȈƷ�ǎ ţ�ƨȈǸǴǟ�ȆǇ¦ǂǯ�®ƢŸ¤.

.تعليم الصبايا الصغار يف املدارس مكانتها لئال تدخلهم شبه أعداء اإلسالم)٣(

.- رضي اهللا عنها–تكوين النساء علميا من خالل سرية أم املؤمنني عائشة )٤(

  .ة من خالل الردود العلمية على الكاذبني عليهاالذب عن حياض أمِّنا العفيفة عائش)٥(

  فهرس المراجع

القرآن الكرمي)١(

 ناصر بن زهري حممد: احملقق اجلعفي، البخاري اهللا عبد أبو إمساعيل بن صحيح البخاري، حممد)٢(

٩: األجزاء هـ،١٤٢٢الطبعة األوىل، /النجاة طوق دار/الناصر ط

حممد فؤاد عبد : احملقق القـشـريي النيسابوري،مسلم بن احلجاج أبو احلسن  املسند الصحيح،)٣(

٥: بريوت،ج –دار إحياء الرتاث العريب : الباقي،ط

مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ : حتقيق السرية النبوية،عبد امللك بن هشام،)٤(

٢/ هـ ج١٣٧٥، ٢/الشليب،طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصرط

:القاهرة، ط - بريوت - دار الشروق / لسيد قطب إبراهيم حسني الشاريب،طظالل القرآن،يف )٥(

  هـ ١٤١٢ - ١٧

)٦(�°®Ƣđ�Ǻƥ�ƅ¦�ƾƦǟ�Ǻƥ�ƾǸŰ�Ǻȇƾǳ¦�°ƾƥ�ƅ¦�ƾƦǟ�Ȃƥ¢�ƨƥƢƸǐǳ¦�ȄǴǟ�ƨǌƟƢǟ�ƪ ǯ°ƾƬǇ¦�Ƣŭ�ƨƥƢƳȍ¦

مكتبة  :ط -أستاذ الشريعة جبامعة القاهرة- رفعت فوزي عبد املطلب .د: الزركشي،حتقيق وختريج

  هـ ١٤٢١ ١:القاهرةط –اخلاجني 

دار : سري أعالم النبالء،مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهيب،ط)٧(

  ١٨: ه األجزاء١٤٢٧: القاهرة،ط -احلديث

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن )٨(

حممد : السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي،احملقق عبد

  ٩: هـ ج ١٤٠٦، ١:جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،ط: رشاد سامل ط

علي : البداية والنهاية،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي،احملقق)٩(

  هـ١٤٠٨ ١:إحياء الرتاث العربيطدار : شريي،ط

املستدرك على الصحيحني،أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن )١٠(

دار : مصطفى عبد القادر عطا،ط:احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع،حتقيق

  ٤: هـ ج١٤١١، ١:بريوتط –الكتب العلمية 
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ى،أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري، البغدادي املعروف الطبقات الكرب )١١(

  ٨: هـج ١٤١٠ ١:بريوت،ط –دار الكتب العلمية : حممد عبد القادر عطا،ط:بابن سعد،حتقيق

االستيعاب يف معرفة األصحاب،أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم )١٢(

٤: هـ ج١٤١٢، ١:دار اجليل، بريوت،ط:علي حممد البجاوي،ط: ققالنمري القرطيب،احمل

- دار الكتاب العريب/عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ،ط.، د-عليه الصالة والسالم_نساء النيب)١٣(

.هـ١٣٩٩بريوت 

.عائشة والسياسة، األستاذ سعيد األفغاين)١٤(

:الـهوامش

  ٤٢٦ص ٣سیر أعالم النبالء، م (١)

  ٩٨ص  ٣صحیح البخاري، م(٢)

.سیر أعالم النبالء بنفس المجلد والصفحة(٣)

١٠٣٨ص  ٣صحیح مسلم، م(٤)

  ١٢٨ص  ٢ابن هشام م-السیرة (٥)

  ١٣٠: ٢ابن هشام -السیرة (٦)

  ٨٤ - بنت الشاطئ، ص-نساء النبي (٧)

المرجع السابق نفس الصفحة(٨)

  ٤٣٨ص  ٣سیر أعالم النبالء بتصرف م(٩)

١٨سورة یوسف آیة (١٠)

.متفق علیه، البخاري في تفسیر سورة النور،مسلم كتاب التوبة(١١)

  ٢٠- ١١سورة النور (١٢)

٢٤٩٥: ٤في ظالل القرآن (١٣)

  ٤٤٤ص  ٣سیر أعالم النبالء،م(١٤)

  ١٦ -سعید األفغاني، ص-عائشة والسیاسة(١٥)

  ٣اإلجابة إلیراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص (١٦)

  ٧٣ - سیر أعالم النبالء ص (١٧)

(١٩ - ١٨( -سعید األفغاني، ص-عائشة والسیاسة(١٨)

.(١٩، ١٨( -سعید األفغاني، ص-عائشة والسیاسة(١٩)

.، والبخاري بنحوه٢٤٣١أخرجه اإلمام مسلم في صحیحه (٢٠)

.(٢٣٨٤(، ومسلٌم بنحوه )٣٦٦٢(أخرجه اإلمام البخاري في صحیحه (٢١)

.(٧٠١٢(البخاري في صحیحه أخرجه اإلمام (٢٢)
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.(٥٢٢٨(أخرجه اإلمام البخاري في صحیحه (٢٣)

.(٢٥٧٤(أخرجه اإلمام البخاري في صحیحه (٢٤)

.(٣٧٧٥(أخرجه اإلمام البخاري في صحیحه (٢٥)

.(٢٤٤٢(أخرجه اإلمام مسلم في صحیحه (٢٦)

.(٢٤٤٧(أخرجه اإلمام مسلم في صحیحه (٢٧)

(٢٦٢٨(الصحیح أخرجه البخاري في (٢٨)

بتصرف یسیر ٢٧٢-٢٥٧ص  ٧البدایة والنهایة م (٢٩)

  ١٨٨: ٢منهاج السنة -كذب هذه الروایة ابن تیمیة (٣٠)

.٥٤ -سعید األفغاني، ص-عائشة والسیاسة(٣١)

الطبقات (وابن سعد) ٤/  ٦المستدرك (رواه الحاكم وقال هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه (٣٢)

٧/  ٧٤.

.٧/  ٧٤الطبقات الكبرى (٣٣)

.٣/  ٣٧٩، التاج الجامع ٧/  ٨٠، الطبقات ٤/  ٣٦٠ االستیعاب(٣٤)
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  :إعداد

/
 

 
abubakarmsdala@gmail.com,yahayakabir91@gmail.com,:اإللكترونيالبرید 

08179909645, 08166212152, 08037670468

  ملخص البحث 

تعّد الّشيم من أنفس تركات املرء وأغالها بعد املوت، واخللق ما دخل يف شيء إال زانه وما 

خال عن شيء إال شانه، وتعّد األمم باألخالق، فإن بقيت األخالق بقيت معها األمم، 

ÀƢȈǈǼǳ¦�ËȆǗ�Ŀ�ƪ Ǵƻ®Â�ǶǷȋ¦�ƢđƢǿ̄ �ǞǷ�ƪ Ʀǿ̄ �¼Ȑƻȋ¦�ƪ Ʀǿ̄ �À¤Â . فقد ميوت إنسان

فمرتمجنا عاش حياًة .ند الناس، وحيىي غريه وهو يف عداد األمواتويبقى له ذكر مجيل ع

· ƢǟȂǳ¦Â�̈ƢǟƾǴǳ�ÅƨǼǈƷ�Å̈ÂƾǫÂ��ƢčȈǻƢËƥ°�ƢÅǸďǴǠǷÂ��ƢčȈǳƢưǷ�¦ÅƾƟƢǫ�¦ƾǣÂ��ǞƟƢǫȂǳ¦Â�ª ¦ƾƷȋƢƥ�ÅƨǴǧƢƷ.

�¦č®Â�ƪ ǳƢǻ�Ŗǳ¦�º�̈ŚƦǰǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǽǀǿ�¬ƢǨǯÂ�¾Ƣǔǻ�» ƢǌǰƬǇ¦�ń¤�» ƾē�ƨŦŗǳ¦�ǽǀǿÂ

سلمني واملسيحيني ـ يف الّساحة الدعويّة وعلى مسرح احلياة الثقافية يف وثناًءا من قبل امل

  . نيجرييا مع اإلملام بشخصيته العلمية وآثاره الفكرية

  : مقدمة

.محًدا لرب الواحد األجمد، مث الصالة على النيب األمحد، وآل وصحبه واملقتدي

إن مكارم األخالق والتواضع أكرم ما ُمِنَح به إنسان، وإن مما اختص اهللا به بعض العباد حسن 

األخالق وصفاء الّسريرة، وال شك أن من قرأ سرية الشيخ أيب بكر حممود جومي يستشّف منها اخللق 

ن اطلع على حياته كما أن م. النبيل، والتواضع املتناهي، مع التيسري والتبشري، وحّب اخلري جلميع الناس

جيد فيها كفاًحا دائًبا، ونضاًال صارًما يف سبيل نشر اإلسالم والدعوة إىل اهللا على بصرية، وصدًعا باحلق 

هذا إىل جانب اإلنتاج الباهر الذي كّرس جهوده من .مهما كانت الظروف، وكيفما كانت األحداث

ذا املقال يلقي أضواًء على حياة هذا الشيخ وه. أجله، والذي مل مينعه شغل الدعوة من إجنازه وحتريره

.املبجل سريًة وعلًما

:واملقال حيتوي على مبحثني اثنني، مها

مولده ونشأته، أخالقه وأوصافه، شخصيات تأثر (ترمجة الشيخ أبوبكر حممود جومي  :املبحث األول-

ǾȈǴǟ� ƢǼưǳ¦Â�ǾƫƢǧÂ��Ƣđ.(

.شاطاتهشخصيته العلمية ومؤلفاته ون: املبحث الثاين-
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اسمه ونسبه، مولده ونشأته، أخالقه (ترجمة الشيخ أبوبكر محمود جومي : األول المبحث

).وأوصافه، شخصيات تأثر بها، وفاته والثناء عليه

أما جده علي براء، فمن العرب . هو أبو بكر بن حممود بن حممد بن علي براء البدوي: اسمه ونسبه

وقد وصل إىل منطقة سكتو بعد أن وّطد اإلسالم أركانه فيها، وكان له . املواشيالة الذين كانوا يرعون حّ الرّ 

ثالثة أوالد، أحدهم هو حممد الذي عرف مبحمد مرنا وأجنب أحد عشر ولًدا مل يعش منهم إال حممود، 

م وتزوج من امرأة امسها آمنة، من بطن من بطون ١٨٦٠ولد حممد مرنا يف حوايل سنة . والد املرتجم له

.فهي والدة حممود} Tambuwal{لفالتة املعروفني بفالنن موري، من أهل متبول ا

التابعة } Gumi{ ولد الشيخ أبوبكر حممود يوم اجلمعة من شهر رمضان املبارك يف قرية جومي  :مولده

واثنتني لوالية سكتو سابقا، والتابعة لوالية زامفرا حاليا الواقعة يف مشال نيجرييا عام ألف وتسع مائة 

)١(.ه١٣٤٤م املوافق ١٩٢٤وعشرين نوفمرب 

نشأ الشيخ أبوبكر حممود يف أسرة نبيلة شريفة وعاش كرميًا بني أخويه وأخواته الستة، كان والده :نشأته

حممود يصحبه معه يف أحواله ويشركه يف شئونه ومينحه حرية السؤال واالستفسار، بل ويستشريه يف بعض 

سه الثقة واالعتزاز والرتفع عن سفاسف األمور، وهّيأ له فرصة االستفادة من علوم األمور مما خلق يف نف

  . والده وآدابه وجتاربه املتنوعة

وذلك لكثرة نشاطه ومداعبته وحّبه " املداعب " ومعناه بلغة هوسا " غّيا "كانت جّدته آمنة تلقِّبه بـ 

ŕƷ�Ƥ ǬǴǳ¦�¦ǀđ�ǂȀƬǋ¦�ƾǫÂ��Ǻȇǂƻȉ¦�ǞǷ�³ ƢǬǼǳ¦Â�°ÂƢƸǴǳ صار ال ميّيز إال به، وال ينادى بغريه إال يف

  . األمور الرمسية

, وله من العمر ثالث عشرة سنة, عاش الشيخ أبوبكر حياة اليتم إذ تويف والده وهو يف ريعان شبابه

)٢(.وتزّوج وهو ابن سبع عشرة سنة, م١٩٣٨م أو ١٩٣٧وكان ذلك عام 

GUMI�Ƥ} غومي{القرية اليت ولد فيها الشيخ تسمى : لقبه ونسبته ǬǴǳ¦�¦ǀđ�ǂȀƬǋ¦�ƾǫÂ}جومي {

  . نسبة إىل القرية اليت ولد فيها

جومي باجليم : هي كلمة حملية، لكن الرتمجة العربية هلا هي:مالحظة حول نسبة الشيخ جومي

  . العجمة بدل الغني

  : أخالقه وأوصافه

اإلسالمية واآلداب السامية، وكان متمتًعا باخلصال احلميدة ختّلق الشيخ أبوبكر جومي باألخالق

وقد عرف باحلياء والسماحة والتواضع ورحابة الصدر والتحمل إىل درجة كبرية , وحسن العشرة مذ هو يافع
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ƾȈǠƦǳ¦Â�Ƥ ȇǂǬǳ¦�ƢȀȈǴǟ�Ǿǳ�ƾȀǌȇ�¦čƾƳ ,وقد اشتهر بالكرم والسخاء والبذل، ما جعل بسببه , واحملب واملبغض

�ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�ǽƾǟƢǇ�ƢŲ�Ƣđ�Ǧ, شرحية عريضة من األتباع أن جيذب ǐƫ¦�Ŗǳ¦�̈ƾȈǸū¦�¾ƢǐŬ¦�ǽǀǿ�ƪ ǻƢǯÂ

Ǿƥ�ǶđƢƴǟ¤Â�², على انتشار دعوته وقبوهلا بني الناس ƢǼǳ¦�Ƥ Ʒ�Ƣđ�¾ƢǻÂ , وكان يعاشر كل طبقة من الناس

يتحمل مبا يناسب حاهلم ويعامل الطوائف على حسب مبادئهم، وخياطب الناس على قدر عقوهلم، و 

)٣(.األذى يف سبيل اهللا

يقبل  ،متلمًسا العذر خلصومه ومعاديه،وكان الشيخ غيورًا للدين، لّني اجلانب حسن الظن باهللا

كثري التحمل ملا يوجه إليه   ،صبورًا،قابًال للحّق، صاغًيا للسائل واملستفسر واملستفيت،النصيحة ممن دونه

سّخاًء ،زاهًدا،حسن القول يف الرد على خمالفيه ،من التساؤالت والفتيا واهلفوات الصادرة من املستمعني

: من ذلك على سبيل املثال أنه ،يهدي ما عنده من األموال واألمتعة إىل تالميذه وذوي احلاجة من الناس

ن حقه لتأليف ترمجة معاين القرآن الكرمي، دفعه كله إىل أوالد معلمه ملا أعطته مطبعة دار العربية يف لبنا"

)٤(" القرآن الكرمي

بل قد تواتر عن أصحابه أن كل ما يرسله التجار احملسنون إىل منزله من الصدقات والزكوات ـ ولو كان 

الناس أحوج : ويقوليف أشد االحتياج إليه ـ يأمر بتوزيعه، وينكر على من يدخل شيًئا من ذلك يف بيته 

وكم أرسلت له مبالغ من األموال فوّزعها كلها بني احملتاجني من تالميذه، وهو يف ،مين إىل هذه الصدقات

  . أمس حاجة إليها من كثري منهم كما كان يوصي ببعض اهلدايا والصدقات إىل مجاعة نصر اإلسالم

Ƣđ�ǪǴţ�Ŗǳ¦�ǾǫȐƻ¢Â�ȆǷȂƳ�ǂǰƥȂƥ¢�ƺȈǌǳ¦�» ƢǏÂ¢�Ǯ Ǵƫ ,ن مما جتدر اإلشارة إليه من بني هذه وإ

األوصاف واألخالق النبيلة هو تواضعه وحتمله الفائق حىت مع العوام يف دروسه خاصة ومعاملته مع الناس 

ه إليه حىت لو كان الناقد من تالميذه ـ وزهده عن الدنيا وعدم ركونه إىل عامة ـ وال يتحرج بسبب نقد يوجَّ 

ن األمراء ووجهاء القوم مع أن األسباب كانت متاحة له حيث بّني هو أصحاب السلطة وذوي النفوذ م

فقد رحل إىل جوار ربه ومل يرتك , بنفسه عالقاته مع رئيس وزراء مشال نيجرييا السيد أمحد بللو رمحه اهللا

.قسطًا كبريًا من املال

} ال أدري{ علم له به قوله دائًما عندما يسأل عما ال،ومما يدل داللة واضحة على تواضعه املتناهي 

Ƣđ�ª ŗǰǷ�Śǣ�ƢŮȂǬȇ!، ويسأل تالميذه هو عما خفي عليه من الدالالت واملعاين دون مباالة بذلك .!  

� ƢǸǴǠǳ¦�ǺǷ�ǾȇǂǏƢǠǷÂ�Ǿǻ¦ǂǫ¢�Ǻǟ�ȆǷȂƳ�ǂǰƥȂƥ¢�ƺȈǌǳ¦�Ƣđ�ǄËȈŤ�¾Ƣǐƻ�ª ȐƯ�ǽǀǿ�Ǯ ǋ�Ň®¢�ÀÂƾƥÂ

  !. والدعاة يف تلك البالد
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:شخصيات تأثر بها

الشيخ أبوبكر جومي تأثرًا بالًغا بشخصيتني كبريتني يف ساحة الدعوة واإلصالح والتجديد، لقد تأثر 

�Ŀ�ƢǸȀƴĔ�ƲȀƬǻ¦Â)٦(والشيخ حممد عبد الوهاب السعودي،)٥(الشيخ عثمان بن فودي النيجريي،: مها

بشخصية كبرية سبيل الدعوة إىل اهللا على بصرية وباحلكمة واملوعظة احلسنة، ولقد أبان الشيخ بأنه تأثر 

�Ŀ�ǲǔǨǳ¦�Ǿǳ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦Â�ƢÅǬƥƢǇ�ƢȇŚƴȈǻ�¾Ƣſ� ¦°±Â�ǆ ȈƟ°�ȂǴǴƥ�ƾŧ¢�ƾďȈǈǳ¦�ȂǿÂ�ȆǇƢȈǈǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƨǧÂǂǠǷ

)٧(.تأسيس رابطة العامل اإلسالمي وكان ممن حيمل هّم اإلسالم واملسلمني

القاضي عياض صاحب كتاب : وقد صرّح الشيخ جومي بأنه أعجب بأربع شخصيات أفريقية، هي

الشفا يف تعريف حقوق املصطفى، وابن أيب زيد القريواين مؤلف كتاب الرسالة يف الفقه املالكي، والشيخ 

Ä®Ȃǧ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�®ƾĐ¦�ƺȈǌǳ¦Â��°ȂȀǌŭ¦�ǂǐƬƼŭ¦�§ ƢƬǯ�Ƥ ƷƢǏ�¼ƢƸǇ¤�Ǻƥ�ǲȈǴƻ.)٨(

قد تأثر ابن فودي بالشيخ حممد بن عبد الوهاب يف منهج الدعوة إىل اهللا وحماربة املخالفات هذا، ول

الدينية وحركة اإلصالح، نظرًا إىل أن كًال منهما عاش زمًنا فشا فيه اجلهل، وسيطرت فيه اخلرفات، وظهر 

د عبد الوهاب يف أثر دعوة الشيخ حمم: فيه الفساد، وقد عثر الباحث على حبث يف هذا الصدد بعنوان

حركة عثمان بن فودي اإلصالحية يف غرب أفريقيا للدكتور مصطفى مسعد، أستاذ يف التاريخ بقسم 

)٩(.لالطالع واالستزادة، راجع!.التاريخ، كلية العلوم االجتماعية ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

±̈�¦���ȆǷȂƳ�ǂǰƥȂƥ¢�ƺȈǌǳ¦�Ƣđ�ǂƯƘƫ�Ŗǳمن خالل ما سبق من العرض يتبني للقارئ الشخصيات البار  

الشيخ حممد بن عبد الوهاب، والشيخ : كما يظهر بوضوح مدى تأثر الشيخ بالشخصيتني الفاضلتني

عثمان بن فودي، وكيف تأثر الثاين باألول أيًضا، وهذا يعكس لنا صلة العلماء بعضهم ببعض، واحلق 

وهكذا . يتجرعه من فتح اهللا عليه وكان له منه نصيب، والعلم كأس "!العلم رحم بني أهله " يقال بأن 

:يدور بني أهله وأصحابه ينقلونه جيًال عن جيٍل على حّد قول الشاعر

)١٠(!.فعول مبا قال الكرام فعال * إذا سّيد منا خال قام سّيد 

  : وفاته والثناء عليه

سبتمرب  -١١هـ املوافق ١٤١٣ربيع األول  -١٤تويف الشيخ أبو بكر حممود جومي صباح يوم اجلمعة 

ثالثني ولًدا وستني عاًما وخّلف وراءه ٧٠م يف مستشفى بلندن بعد مرض قصري وله من العمر ١٩٩٢

رمحه اهللا رمحة ، واألهليمن أبنائه الدكتور والطبيب واحملامي واجلندي واملوظِّف احلكومي.حفيًدا وسبطًا

.علٍم جمٍّ، ومؤلفات قيمةواسعة وتقبل منه ما قّدم لألمة اإلسالمية من

وقد أثىن عليه كثري من العلماء والرؤساء وذوي النفوذ السياسي واملايل، من املسلمني واملسحيني جنوبًا 

:ومشاًال، ساسًة ومسوسون، ومما وقف عليه الباحث من هذا الثناء ما يلي
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 الشيخ لول أبوبكر)Sheikh Lawal Abubakar()ا يف أعلى القّمة الذي كان الشيخ جومي عا: " )١١
ً
مل

مجعت بيين . مجع بني التعليم والتطبيق، عفيًفا جتاه الفرص املتاحة له، جريٌئ يف الصدع باحلّق للرؤساء

"مرًة قال يل الشيخ جومي. وبينه املدرسة أوّد أن أموت ومل أترك شيًئا يسبب لك الفضيحة :

"أطرق الشيخ لول قائًال ".والّشنار [حّقق الشيخ جومي أملهمحًدا هللا لقد : حيث مات ومل يرتك شيًئا !

  ] "!!. من املال

 ١٢(الشيخ ناصر كرب زعيم الطريقة القادرية يف غرب أفريقيا()Sheikh Nasir Kabara Leader of

Qadiriyya movement in West Africa(" : ميتلك الشيخ أبوبكر جومي بصفات ومزايا قلما توجد عند

".رجل متواضع، وجريئ، ومنطقي، وزاهد: غريه

 الشيخ أبوبكر تـَُريـَْتا)Sheikh Abubakar Tureta()وهب اهللا الشيخ جومي مخس خصال مل أر من : ")١٣

®ȐƦǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ƣđ�Ǧ ǐƫ¦:

  . ف اجلرماجلرأة يف قول احلق بغض البصر عمن اقرت : األوىل-

السخاء واجلود بكل ما أهدي إليه من مال ومتاع، فقد أعطى مجيع ما وهبه تاجر إسباين : الثانية-

من سهم له يف املصنع النيجريي لألغذية ـ دعًما لنشاطاته الدعوية ـ جلماعة نصر اإلسالم، وقد 

  . حدث هذا أكثر من مرة

  . يصافحه ويعرب عن حوائجه دون خوفالتواضع املفرظ، إذ بإمكان كل إنسان أن : الثالثة-

  . الصرب املتناهي مع تالمذته: الرابغة-

استفدنا بكثري من ثوراته ضد التقاليد املعهودة وإصالحاته املشهودة، ومن بينها خروج : اخلامسة-

.النسوة للتعليم األمر الذي صار منبوًذا، وإعادته لكرامة علماء اإلسالم

 الشيخ خضر بِْنِجْي)Sheikh Halliru Binji()١٤(" ذات يوٍم أخربت الشيخ بأين سوف أتزوج، فوهب :

". يل كل ما ميلك 

 الشيخ أمني الدين أبوبكر رئيس مجعية الدعوة يف نيجرييا)Sheikh Aminuddeen Abubakar President

of Daawah Committee in Nigeria()منذ مائة سنة املنصرمة مل يوجد مثل الشيخ جومي يف: ")١٥ 

الصدع باحلق، فقد غدا مثاًال رائًعا لعلماء العامل، جّل الناس يؤمنون بأنه يقظ ومقبل على كل ما عزم 

  ". عليه من أمر

 الشيخ نائيب سليمان وايل)Sheikh Na'ibi Sulaiman Wali()١٦(" ضّحى الشيخ جومي حبياته يف :

سبيل نشر اإلسالم، بعيًدا عن الكربياء واألناية الفردية، فكان بذلك مؤسسًة حمسوبة يف دائرة 

  ". اإلسالم
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 مامل لون قَاَل رَاِوْي)Malam Lawan Kalarawi()الشيخ جومي هو القائد املسلم الوحيد الذي مل : ")١٧

".يقرتف جرًما، ومشغول بنشر كالم اهللا

 مامل جتاين بال قَاَل رَاِوْي)Malam Tijjani Bala Kalarawi()وعد اهللا أنه يبعث يف الناس من : " )١٨

�ȆǷȂƳ�ƺȈǌǳ¦�ƢȀǨËǴƻ�Ŗǳ¦�̈ǂǤưǳ¦�Ëƾǈȇ�ǺǷ�ƾƳȂȇ�À¢�¦čƾƳ�Ƥ)١٩(يدعو إىل سبيله، Ǡǐǳ¦�ǺǷ] نظرًا إىل

]".أخالقه احلميدة، وأوصافه اجلليلة

ووزير شئون التعليم السابق لإلقليم الشمايل  احلاج عيسى َكْيَتا وزير كتشنا)Alhaji Isa Kaita, Wazirin

Katsina, and former Minister of Education Northern region()عمل الشيخ على إعادة صحوة : ")٢٠

".دار اإلسالم، ويعّد كتابه يف التفسري وترمجته ملعان القرآن إىل لغة هوسا من أكرب الرتكة اليت خلفها

 احلاج شيخو عثمان علي شاغاري / الرئيس السابق)Former President Alhaji Shehu Shagari()٢١(

.عّزى أهل بيت الشيخ ودعا له بالراحة مؤمًال أن يدخله ربه جّنة الفردوس األعلى

 جنرال حممد خباري / الرئيس السابق)Former President General Muhammad Buhari()حضر )٢٢ ،

  . بيت الشيخ ودعا له بالرمحة والراحة السرمدية

 جنرال إبراهيم بابنغدا / الرئيس السابق)Former President General brahim Babangida()مل يعد : ")٢٣

اإلسالم جمرد شعائر، بل إنه غدا طريًقا كامًال، وعقيدًة شاملًة للحياة، علم وعمل، والشيخ جومي 

Ŀ�ƢčȈƷ�ÅȏƢưǷ�¿Ëƾǫ فوز الشيخ : " وأشاد بفوز الشيخ جلائزة امللك فيصل العاملية قائًال ". هذا الصدد

جومي جلائزة امللك فيصل أعلت مكانته من بني املواطنني املمتازين، وبالتأكيد قد شرّفت هذه اجلائزة 

ا إىل الوطن واملواطنني، كما أن حياة الشيخ وبعض املواطنني عكست أن التعلم والتأمل ميشيان جنبً 

جنٍب مع املالحظة الدقيقة للمبدإ واملعتقد، والشعور مبسئولية التعليم بالقدوة والقيادة املثالية اليت تعني 

  ". الشخص على العبادة املخلصة

 جنرال يعقوب َغُوْون / الرئيس السابق)Former President General Yakubu Gawon()عرفت : ")٢٤

مسامل، يف أعلى قّمة من النبالة، حرّي باملسلمني أن حيتذوا به الشيخ منذ زمن عتيق، رجل متواضع، 

يف حتمله وحرصه على حّب السالم، خصوًصا املسلمون الذين يؤولون كالم الشيخ، واملسيحيون 

  ". الذين يسيئون الفهم له

احلاج سليمان أُْونِْيَما)Alhaji Sulaiman Onyeama, Chief Imam of the Igbo in Imo State()كبري   )٢٥

"األئمة لقبيلة إيبو فرع والية ِإُموْ  كان حاكم حملية أًْنَكا حيدثين عن اإلسالم، وكانت اتفاقييت مع :

".الشيخ أيب بكر حممود جومي كذلك قّوت شوقي لإلسالم، فقد باع يل الفكرة واشرتيتها
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 الشيخ أمحد ِإيـَْفْي بِِلي)Sheikh Ahmad Efebeli()موت الشيخ مصيبة : "تاواحد أئمة والية دال )٢٦

"!.تفوق الوصف، فقد كان رجًال غّري احلياة بسماحته وتعليمه

 الدكتور عبد اللطيف أُْوَديـَْبيَدي)Dr. Abdullatif Odegbede()٢٧(" الشيخ أبوبكر جومي أعّد نفسه :

للمهنة جيًِّدا، وهو عامل واسع االطالع يف الشريعة اإلسالمية، توىل منصب قاضي قضاة إقليم 

الشماّيل النيجريّي، وقد حاول حماولة قّيمة حنو تغيري نظام احملاكم الشرعية، وحظي باالحرتام يف هذا 

  ". الصدد ـ حىت ـ من قبل أعداء الشريعة

تور ِفْيَتا َجاتـَْو الدك)Dr. Peter Yariyok Jatau()٢٨(" أحرتم الشيخ كإنسان، كان كل واحد يصافحين :

يف بيته، حنسب أن نوًعا من التفاهم خيلق تفامهًا واسًعا بني املسلمني واملسيحيني يف نيجرييا، ويف 

".العامل عموًما، وال تزال صورة الشيخ معلقة يف غرفيت األمامية

 ُْوُلْومبُِْي أُوُْكْوِجْي رئيس مجعية املسيحيني يف نيجرييا الدكتور أ)Dr. Olubunmi Okoji President of

CAN()٢٩(" ا كبريًا، يعترب وفاته خسارة لعامل اإلسالم :
ً
موت الشيخ جومي فزع وحزن كبري، كان عامل

�¦ÅƾƟƢǫ�ǾƬȇ¢ǂǧ��řȇƾǳ¦�ƶǷƢǈƬǳ¦�ƨǼŪ�Ŀ�ƢÅǠǷ�ƢǼǴǸǟ��Ǧ ǴƬţ�ƢǼƫ¦ƾǬƬǠǷ�À¢�Ƕǣ°��ƪ Ŧǂƫ�ƢǷ�¦̄¤�Äǀǳ¦Â�ƢčȈǼȇ®

.كتبه إىل اللغة اإلجنليزية وإىل اللغات احمللية عّدت قاعدًة ومرجًعا أصلّيا يف التسامح الديين يف نيجرييا

كثري من الناس يشوهون مسعتهم الدينية حيث ميتلكون األموال الطائلة بني عشية : "وأطرق قائًال 

�ƢǷ�¦ǀǿ��ƢÅǟƢȈƳ�ǶĔ¦ŚƳ�ÀȂǯŗȇÂ�ƢǿƢƸǓÂينطبق على املسلمني واملسيحيني باستثاء الشيخ جومي ."  

 َربـََرْن ُجْوِيلْ ِإنـَْياَمْي، أول حاكم مدين لوالية تربا ـ نيجرييا)Reverend Jolly Nyame, first civilian

governor of Taraba state - Nigeria()بأنه مبعوث من اهللا وموته : "وصف املرحوم الشيخ جومي )٣٠

مرًة بعث إّيل الشيخ رسالة : قال. داهية شخصية له هو، يقول هذه الكلمات وعيناه تذرف دموًعا

كل من املسلمني واملسيحيني جيب أن : مشورة إثر احلروب الدينية اليت اندلعت يف تربا يقول فيها

".يم دينهم، وهذا هو احلل احلاسم هلذه احلروبيعطوا حقوقهم الالزمة حسب تعال

 ُجْوِيلْ تـَْنُكْو يوسف، منسق اإلقليم الشمايل جلمعية املسيحيني يف نيجرييا / السيد)Christian

Association of Nigeria Mr. Jolly Tanko Yusufu Co-ordinator of the Northern()وصف الشيخ )٣١ :

  ". جماملة أو نفاقبأنه أمني، وصريح باحلّق دون "

 َجُكْوب تِْيِلي َجاُدْو)Jacob Tilley Gyado()أثناء االجتماع اإلقليمي الشمايل للشيوخ مسعت : " )٣٢

�Ľ��¾Ǆǻ¢�ƢǸǯ�Ǿƥ�¦ȂǰǈǸƬȇ�À¢�Ƕđ�ĎÄǂƷÂ��ǶȀǼȇ®�¦Ȃǯǂƫ�śȈƸȈǈŭ¦Â�śǸǴǈŭ¦�ǺǷ�ǲǯ: الشيخ يقول

  ". لينظروا بينما إذا كانت هناك غضاضة
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فانظر كيف أثىن املسيحيون على الشيخ جومي والذين هم من غري أهل ملته، بل من كبار 

ǞȈǸƴǴǳ�ŚŬ¦�ǾƦƷÂ�ǾǠǓ¦Ȃƫ�ȄǴǟ�¾ƾȇ�¦ǀǿ�À¢�Ǯ ǋ�ȏ��Ƕē®ƢǫÂ�śȈƸȈǈŭ¦� ƢǸǟ±Â.!

 السّيد املرحوم بـُْوُشورُْم أَبُِيوَال)Late Chief Boshorun M.K.O Abiola()مل يكن الشيخ جومي هو : ")٣٣

الذي رّشح نفسه زعيًما للمسلمني يف هذه البالد، ومل يعّينه املسلمون ليكون قائًدا هلم، ولكنا رأيناه 

يف أعلى القمة جرّاء تأليفاته القّيمة، وصدقه ومساحته، إذ مل يهتم بالرفاهية ومل يكن مولًعا بتكديس 

  ". األموال اليت امتلكها

 يم َدُسْوِقْي، أمري املسلمني السابق يف نيجرييا إبراه/ السلطان)Sultan Ibrahim Dasuki()كل من : ")٣٤

شعر جبرم جيب أن يعلم أن الشيخ جومي ليس هو الذي جعله جمرًما، ألنه مل يكن خياف لومة الئٍم 

  ".يف وعظه وإبالغ رسالة خالقه

٣٥(".مود جومي لدولته ولإلسالم مًعامن العسري أن حيصي أحد مسامهة الشيخ أيب بكر حم: "أمحد طالب(

  .شخصيته العلمية ومؤلفاته ونشاطاته: الثاني بحثالم

  : دراسته وتعلمه

وتكونت شخصيته العلمية منذ , ترىب الشيخ جومي يف بيت علم وأدب ونزاهة، واحتضن يف أسرة نبيلة

وأما أمه السيدة حفصة كانت عاملة حيث الزم أباه الشيخ حممود الذي كان عاملًا متبحرًا وقاضًيا، , الصبا

   .ومرجع النساء يف الفتيا واألمور النسوية

مبادئ القراءة وشيًئا من القرآن الكرمي، وقد ختم قراءة على يد أبيه الشيخ حمموددرس الشيخ جومي 

: ثلالقرآن الكرمي وهو يف الثاين عشر من عمره، مث توجه إىل الكّتاب حيث تعلم بعض الكتب الدينية، م

)٣٦(.كتاب األخضري، والعشماوي، والقرطيب، واحلديث والتوحيد باإلضافة إىل علوم اللغة العربية

  : شيوخه وعلماؤه

ǶȀȇƾȇ¢�ȄǴǟ�ǀǸǴƬƫÂ�ǶȀǼǷ�ǲĔ�Ǻȇǀǳ¦�ǾƻȂȈǋÂ�ǾƟƢǸǴǟ�±ǂƥ¢�ǺǷÂ:

.، وكان من كبار تالميذ والده[AMBURSA]الشيخ موسى أمربسا )١(

والشيخ جومي , الشيخ سعد ياسني املقرئ اللبناين، وهو الذي أجاز للشيخ رواية حفص عن عاصم)٢(

مدين هلذا الشيخ باالحرتام حىت إنه ملا أعطى حّق التأليف لرتمجة معاين القرآن الكرمي بعد طباعتها من 

 أوالد هذا الشيخ ®ń¤�ǾǴǯ�ǢǴƦŭ¦�¦ǀđ�Ãƾǿ¢�ȆǰȇǂǷ¢�°ȏÂ ٩٣, ٠٠٠مطبعة دار العربية بلبنان مببلغ 

.تقديرًا جلهود والدهم يف تعليمه القرآن الكرمي
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الدكتور جنيد بن حممد البخاري؛ ذلك األديب املشهور، وهو وزير الدولة العثمانية يف عهده ـ رمحه )٣(

.اهللا ـ وعنه درس الشيخ جومي بعض كتب النحو، مثل ملحة اإلعراب، وألفية ابن مالك

م ١٩٤٣لطائفة القادرية يف غرب أفريقيا، وقد اتصل به الشيخ جومي سنة زعيم ا: الشيخ ناصر كرب)٤(

حني ذهب ليدرس يف كلية القضاء يف كنو؛ فكتب له شيخه جنيد رسالة ليقدمه إىل الشيخ ناصر 

فأكمل دراسة كتاب نظم الكربى وهو عبارة عن ألفية يف التوحيد وكان قد بدأ بدراسته عند الوزير 

  . الشيخ ناصر جنيد، فأكمله على يد

درس عنده الشيخ أبو بكر جومي كتاب الرسالة البن أيب زيدالقريواين، وخمتصر : مامل شيخو يابو)٥(

خليل، وإرشاد السالك املعروف بكتاب العسكري، ومقامات احلريري، واملعلقات اجلاهلية، وغريها من 

  . الكتب

من العلماء الذين سامهوا ) َطْن تِْنِقيْ (ـ الشيخ املاهر املتقن العالمة حممد الرابع بن يونس املعروف ب)٦(

�ƢȀǼǷÂ�̈ƾǋƢƷÂ�̈ǂȇǄǣ�©ƢǨǳƚǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǾǳÂ��ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�©¦ ¦ǂǬǳ¦Â�ƾȇȂƴƬǳ¦�ǶǴǟ�Ŀ�ÇŚƦǯ�Ç°ƾǬƥ

، وهو يف علم القراءات، ويف علم )جامع املنافع على قراءة اإلمام نافع(الكتاب احملال إليه يف احلاشية 

وهو والد الشيخ إسحاق رابع خادم القرآن  )٣٧(). الرمحن يف جتويد القرآنهداية : (التجويد ـ مثًال 

.الكرمي، الشخصية العاملية املعروفة، ومؤسس جامعة التنزيل بوالية كنو ـ نيجرييا

Malam{مامل أمني كنو، )٧( Aminu Kano{ السياسي الشهري، وقائد الثورة الشعبية ضد ظلم احلكام

الشعب وتوعيتهم حنو احلرية ومعرفة الذات، التقى معه الشيخ جومي  عمل على تثقيف. وجور امللوك

أيام أن كان طالًبا يف كلية املعلمني ِمبَْرَو، سكتو ـ نيجرييا، ومامل أمني كنو يدرِّس اللغة اإلجنليزية هناك 

كنو   وال تزال آثاره مشهودًة يف نيجرييا، وخصوًصا مدينة)٣٨(.فقويت عالقتهما وتأثر كل منها باآلخر

ȆǿÂ��Ǿũ¦�ǲǸŢ�º�ŚƦǯ�ÀƘǋ�©¦̄�º�ƨȇ°Ƣǯǀƫ�ÇÀƢƦǷ�Ǟƥ°¢�Ƣđ�̄¤�Ƣđ�ȄËǸǈƫ�Ŗǳ¦ : كلية أمني كنو لدراسات

الشريعة والقانون، وهي الكلية اليت يدرِّس فيها الباحث، ومستشفى أمني كنو، ومطار مامل أمني كنو، 

AMINU( ومركز أمني كنو للتدريب والبحوث الدميقراطية التابع جلامعة بايرو KANO CENTRE FOR

TRAINING AND DEMOCRATIC RESEARCH.(

حيث اخنرط يف , نال الشيخ جومي حظًا وافرًا من العلوم احلديثة وتدرج يف مراحل التعليم املعاصر

Dogon[سلك املدارس النظامية؛ فتعلم املرحلة االبتدائية يف دوغون داجي  Daji[ م املوافق ١٩٣٣، سنة

، ويف هذه ١٣٤٥م املوافق ١٩٣٥يومئٍذ تسع سنوات، واملرحلة الثانوية يف سكوتو سنة هـ، وعمره١٣٥٣

األثناء تويف والده الشيخ حممود وهو ابن ثالث عشرة سنة، وقد ساعدته حياة اليتم على املواظبة والعكوف 

  . وأقرانهعلى القراءة واملطالعة والرتدد بني العلماء وارتياد املكتبات، ففاق بسبب ذلك زمالءه 
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:م، وفيها التقى بشيوخ أجالء أمثال١٩٤٢واصل الشيخ دراسته بكلية الشريعة مبدينة كنو سنة 

الدكتور علي أبوبكر جوس النيجريي، ومامل موسى سكوتو، والشيخ حممد البشري الرّّيح السوداين واستفاد 

لوم العايل م حيث حصل على شهادة الدب١٩٥٥من علومهم، والتحق جبامعة خبت الرضا بالسودان سنة 

)٣٩(. يف القضاء الشرعي

هكذا جرت حياة الشيخ حافلة بالطلب والتحصيل ما بني الكتاتيب واملدارس النظامية املعاصرة  

.مغرتفًا منها قدرًا أّهله للوصول إىل املقام الذي ترّقاه

  : تالمذته وطالبه

م أخالقه، فإن كرمه وتواضعه قد وأما تالمذته، فهم كثريون جدا، خباصة إذا اعتربنا ما سبق من مكار 

وأعانه كذلك زهده وعدم . جلبا إليه عددا غري قليل من الفقراء الذين يردون جمالسه ويستفيدون من علمه

رغبته فيما عند الناس فأحبه األغنياء والتجار وكبار املوظفني واملسئولني، فكان الكثري منهم يأيت إىل منزل 

وأعانه كذلك وسائل اإلعالم . قتين ما فاته من أشرطة الدروس اليوميةالشيخ وحيضر جمالسه العلمية وي

GASKIYAخباصة اإلذاعة الفدرالية بكدونا اليت كانت تبث دروسه يف رمضان وغريه، وكذلك صحيفة  TA

FI KWABO  ٤٠(.م١٩٦٦اليت كانت تنشر مقاالته منذ سنة(

  . ومن أشهر تالمذته الذين الزموه وعرفوا بالتلمذة عليه

يعود لقاؤه مع الشيخ جومي إىل أواخر . الشيخ لول أبو بكر، وهو شيخ عامل ذو رزانة ووقار:أوال

م وذلك يف مدرسة العلوم العربية بكنو، مث الزمه يف كدونا بعد ١٩٦٠ودرس عليه عام . اخلمسينات

بعض وقد كان ينوب عن الشيخ يف . ذلك فدرس عنده بعًضا من صحيح البخاري وألفية ابن مالك

مث فوضت إليه مهام الشيخ بعد وفاته . االجتماعات والدعوات إذا عرض للشيخ ما مينعه من احلضور

)٤١(.من إلقاء دروس التفسري يف شهر رمضان املبارك، و غري ذلك

اتصل . الشيخ إبراهيم بن سليمان عرب، وهو شيخ من قبيلة شواعرب وقور مقرئ للقرآن:ثانيا

جميء الشيخ جومي إىل كدونا، ومنذئذ الزم الشيخ، واشتهر يف أشرطة م أول  ١٩٦٣بالشيخ سنة 

التفسري ألنه كان يقرأ على الشيخ مث يشرع بعد ذلك الشيخ يف ترمجة وشرح املعاين اآليات اليت 

.وقد تزوج أمحد ولد الشيخ أيب بكر جومي من كرمية هذا الرجل، وأجنب منها مثانية أوالد. املقروءة

وهو فالين من أهل جوميب قرية يف غرب مدينة سكتو يف  –حممد أمحد سنوسي جوميب الشيخ : ثالثا

الزم الشيخ عدة سنني خباصة بعد أن خترج يف كلية الدعوة باجلامعة اإلسالمية يف . والية وامكو احمللية

  . م وحضر إىل كدونا للخدمة الوطنية١٩٨٣املدينة عام 
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كما   –والشيخ جومي . رتض على كثري من آرائه وفتاويهأحّب الشيخ جومي هذا الرجل ألنه كان يع

فقربه الشيخ إليه حىت كان ينيبه يف  )٤٢(حيب ذلك لكي يستفيد من اطالعات اآلخرين، –عرف عنه 

ومن أجل ذلك منع . وهو من الذين أثروا سلًبا على آراء الشيخ وفتاويه يف آخر حياته. دروسه إذا غاب

)٤٣(.وفاته بعد أن ترشح لذلك من التدريس يف كرسي الشيخ إثر

:هذا، ومن الذين دّرسهم الشيخ يف بعض مراحل حياته

درس عند الشيخ جومي حينما كان . رئيس القضاء الشرعي بوالية كتسينا سابقا: احلاج عثمان حممد)١(

)٤٤(.طالبا بكلية القضاء يف كانو

وكان . سالة ابن أيب زيد القريواينصاحب الوزارة ألمري كنو وقد درس من عند الشيخ ر : الوزير أبو بكر)٢(

)٤٥(.رجال معروفا بالصالح، وميلك كتًبا ذات قيمة يف جمال العلم كما ذكر الشيخ جومي نفسه

عزل عن احلكم فاستقر يف منزل الشيخ جومي، . حاكم قرية جابكا –ومنهم مامل علي جابكا )٣(

)٤٦(.والشيخ يدرس يف َمْرَو، فتعلم عنده

  : نشاطاته العلمية وأعماله الدعوية وعضوية المؤسسات والهيئات اإلسالمية

بدأ الشيخ جومي نشاطاته العملية بالعمل يف سلك التعليم مث السلك القضائي، حيث عني قاضًيا 

�¿Ƣǟ�ȂƫȂǰǇ�ƨǼȇƾŭ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ÃǂǬǳ¦�ǺǷ�ƨȇǂǬƥ�ƨȈǟǂǌǳ¦�ǶǯƢƄ¦�ÃƾƷƜƥ�ƢčȈǟǂǋم، مث عاد إىل العمل يف ١٩٤٧

م، وبعدها انتقل إىل مدينة مرو للتدريس، مث عاد مرة ١٩٥١دريس يف مدرسة العلوم الشرعية بكانو عام الت

ثانية إىل جمال القضاء فعني نائًبا لقاضي القضاة الشرعيني إلقليم مشال نيجرييا، مث توىل منصب قاضي 

الستينيات إىل منتصف  مكث يف هذا املنصب منذ مطلع" كبري القضاة"القضاة يف مشال نيجرييا بلقب 

.السبعينيات

، وعني )الزعيم أمحد بللو(كما توىل منصب املستشار الديين لرئيس وزراء إقليم مشال نيجرييا يف عهد 

�«Ƣƴū¦Â�Ʋū¦�ÀȂƠǌǳ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨƠȈŮ¦�² ¢ǂƫÂ��ƢȇŚƴȈǻ�¾Ƣſ�ǶȈǴǫƜƥ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ÀȂƠǌǴǳ�Ã°Ȃǌǳ¦�ǆ ǴĐ�ƢÅǷƢǟ�¦ÅǂȇƾǷ

.ملنطقة مشال نيجرييا

ىل ذلك كانت له عضوية العديد من اهليئات اإلسالمية داخل نيجرييا وخارجها، فهو عضو إضافة إ

�¿ȐǇȍ¦�ǂǐǻ�ƨǟƢŦ�ȆǈǴĐ�ǆ ǇƚǷ)ومجاعة إزالة البدعة وإقامة )أقدم وأكرب هيئة إسالمية يف نيجرييا ،

ĐƢƥ�¦ÅȂǔǟÂ��ƨǷǂǰŭ¦�ƨǰŠ�ȆǷȐǇȍ¦�ŃƢǠǳ¦�ƨǘƥ¦ǂǳ�ȆǈȈǇƘƬǳ¦�ǆ ǴĐƢƥ�¦ÅȂǔǟ�ÀƢǯÂ��ƨǼǈǳ¦ لس األعلى

ƨǼȇƾŭƢƥ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǠǷƢƴǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦Â��ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ÀÂƚǌǴǳ املنورة.  
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حصل الشيخ جومي على العديد من األومسة واجلوائز التقديرية، منها الدكتوراة الفخرية يف كل من 

جة العثمانية من دولة جامعة أمحد بللو بزاريا مشال نيجرييا، وجامعة إبادن جنوب نيجرييا، ووسام الدر 

رئيس الوزراء لشمال نيجرييا، وجائزة الدولة التقديرية من حكومة نيجرييا الفدرالية، مث جائزة امللك فيصل 

)٤٧(.م من اململكة العربية السعودية١٩٨٧العاملية خلدمة اإلسالم عام 

  : مؤلفاته وآثاره

اليت عاشها، وهي عبارة عن النضوج الفكري تعكس مؤلفات الشيخ أبوبكر جومي حياة اجلّد والكفاح 

والثقايف الذي يتمتع به الشيخ، حيث تزود من العلوم الشرعية واللغوية مًعا، مع ما ميتاز به من حسن 

اخللق ولني اجلانب وحّب العلم وأهله، وقد صاحبت حياته الظروف السياسية واالجتماعية والتيارات 

شديد احلرص على القضايا السياسية حىت إنه حيًنا صدرت منه كلمة الفكرية املعاكسة يف نيجرييا، وكان

بأن السياسية : يف هذا املضمار ـ أثارت بلبلًة وشغًبا يف صفوف العامة وخصوًصا من يعارض دعوته ـ تقول

�ƢȀǈǨǻ�̈Ȑǐǳ¦�ǺǷ�Å̈°ȂǘƻÂ�ƢÅǻƘǋ�Őǯ¢�Ȇǿ�Â¢�̈Ȑǐǳ¦�ÀƘǋ�Ǻǟ�ƢĔƘǋ�ǲǬȇ�ȏ
)٤٨(

ذلك ألنه كان يغري على اإلسالم، وكانت له كلمات إثر املستجدات السياسية، وكثريًا ما كان يرشد 

الناس إىل ما يراه خريًا من أمور السياسة خالل دروسه العامة، وكان يصدع باحلق وال خياف يف اهللا لومة 

ƅ¦�ń¤�̈Ȃǟƾǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�Å̈ÂƾǫÂ�ƢčȈǻƢƥ°�ÅƢŭƢǟ�ǪŞ�ÀƢǯ�ƾǬǧ��ǶƟȏ.

ǶȀǫȐƻ¢�Ƥ ȇǀēÂ�ǶȀǼȇ®�°ȂǷƘƥ�ǶȀǸȈǴǠƫÂ�² ƢǼǳ¦�ƾƟƢǬǟ�¬ȐǏ¤�ń¤�ƪ ǧƾǿ�ƢȀǟȂǸƴŠ�ǾƫƢǨǳƚǷÂ�  ذلك

ألن الشيخ مجع بني التعليم والدعوة والتأليف واالشتغال يف التدريس واإلفتاء والقضاء، وتدرج يف ذلك 

ارها، ويكفيه شرفًا وفخرًا لو أن حىت صار نائًبا لرئيس القضاة وبالتايل رئيًسا لقضاة نيجرييا ومفتًيا عاًما لدي

إىل لغة هوسا،  تأليفه اقتصر على تفسري رد األذهان إىل معاين القرآن الكرمي وترمجة معاين القرآن الكرمي

ألن تفسري القرآن ال يؤتاه إال من رسخت قدمه يف العلم وغاص يف أعماق حبره، وتزود من التقوى قدًرا 

، بل ويكفي املرء شرفًا أن يقضي شطرًا من عمره يتدبر كتاب اهللا !جلليليكفل له اإلقدام على هذا العمل ا

  !. ما وسعه أو أن ينخرط يف سلك أهل القرآن

وهذه املؤلفات جاءت على حسب احلاجة ومساس الضرورة، فبعضها عريب، والبعض اآلخر منها 

.إجنليزي، وآخر هوسوي

:هو مطبوع وما هو خمطوط، وها هي فيما يلي من هذه املؤلفات اليت عثر عليها الباحث منها ما 

يقع يف ) عريب مطبوع(تفسري رد األذهان إىل معاين القرآن الكرمي، وهو موضوع دراسة الباحث، :أوالً -

جملدين متوسطي احلجم، طبع بشركة القدس ـ القاهرة، بدون تاريخ، حسب النسخة املوجودة عند 

فسرين يف نيجرييا، وخصوًصا الدعاة الذين ينتمون إىل فرقة نال هذا التفسري قبوًال لدى امل. الباحث
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وقد ترجم التفسري إىل اللغة اإلجنليزية، وطبع يف ثالث جملداٍت كبريٍة، . مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة

�¢ƾƦȇ��Ʈ ǳƢưǳ¦Â��©ȂƦǰǼǠǳ¦�ń¤�¾ƢǨǻȋ¦�ǺǷ�ňƢưǳ¦Â��ƨƥȂƬǳ¦�̈°ȂǇ�ń¤�ƨŢƢǨǳ¦�̈°ȂǇ�ǺǷ�¢ƾƦȇ�¾Âȋ¦�ƾǴĐ¦

  : وفيما يلي اسم الرتمجة بالذات مع بيانات الطبع والنشر. ن الروم إىل الناسم
Reflecting minds towards meaning(s) of the Qur'an. By: Sheikh Abubakar Mahmud
Gumi, translated by: Abubakar Buba Luwa, Hasan Abubakar Mahmud Gumi. Printed and
published by: Iqra'a Publishing House No. 6a. gadas road off katuru road, unguwar Sarki ,
Kaduna - Nigeria. Year 1426. ISBN: 97837736590

طبع على نفقة ) هوسوي مطبوع(ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغة هوسا، يقع يف جملد واحد :ثانًيا-

، مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ـ }خادم احلرمني الشريفني{امللك فهد بن عبد العزيز 

يقية الغربية، ونالت راجت هذه الرتمجة يف أقطار البالد األفر . اململكة العربية السعودية، بدون تاريخ

.قبوًال لدى أهل هذه املنطقة

�ŚǤƥ�ŚǈǨƬǳ¦�Ŀ�µ:ثالثًا- ȂŬ¦�̈°Ȃǘƻ�ǺǷ�ƺȈǌǳ¦�ƢȀȈǧ�°ËǀƷ�̈ǂǯǀǷ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ȆǿÂ��ǺȇǂǈǨŭ¦�ƪ ǧƢē

)٤٩(.علم، ونّبه على ما ينشره كثري من املتصدرين للتفسري من اإلسرائليات والقصص الواهيات

.طبع بدار املعرفة ـ بريوت، بدون تاريخ) عريب مطبوع(الشريعة  العقيدة الصحيحة مبوافقة: رابًعا-

  ). عريب(الورد العظيم من القرآن الكرمي واألحاديث : خامًسا-

  ).خمطوط(االقتصاد العصري يف املعاملة مع البنوك الربوية : سادًسا-

  ). هوسوي(هداية الطالب يف أهم مسائل الدين : سابًعا-

   ).هوسوي(زاد احلج : ثامًنا-

  ). هوسوي(مناسك احلج والعمرة : تاسًعا-

  ). هوسوي(ترمجة كتاب األربعني النووية : عاشرًا-

ترمجة كتاب مرآة الطالب يف مسند األبواب لدين اهللا الوهاب للشيخ عثمان بن فودي : حادي عشر-

  ). هوسوي(

  . )هوسوي(نور األلباب يف مسائل التوحيد والعقيدة للشيخ عثمان بن فودي : ثاين عشر-

  ). هوسوي خمطوط(أصول الدين يف مسائل االعتقاد للشيخ عثمان بن فودي : ثالث عشر-

  ). هوسوي(يف القاديانية : رابع عشر-

  ). هوسوي(اإلسالم ونواقضه : خامس عشر-

  ). هوسوي(مراتب اإلسالم : سادس عشر-

  ). عريب(ديوان جومي : سابع عشر-

where: ثامن عشر- I stand ) أملى فيه الشيخ جومي تاريخ حياته واألحوال اليت ) مطبوعإجنليزي

م، ١٩٩٢عايشها، استغرق يف إمالئه ثالث سنواٍت، وطبع الكتاب يف السنة اليت تويف فيها الشيخ 
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إمساعيل تسغا احملاضر بقسم الدراسات األجنبية : أماله الشيخ على أحد تالمذته الدكتور

SPECTRUM: شرالنا. ، إبادن ـ نيجرييا}اإلجنليزية{ BOOKS LIMITED, IBADAN – NIGERIA.

.وغريها من املخطوطات اليت مل تطبع بعد ومل خترج إىل حّيز الوجود-

من هنا تربز شخصية الشيخ جومي العلمية وإنتاجاته الفكرية دالًة على ثقافته وسعة أفقه واطالعه 

وتفننه يف العلوم اإلسالمية واللغوية إىل جانب التعليقات اليت قّدمها لبعض الكتب واألحباث واألشعار اليت 

)٥٠(. نظمها يف مناسبات ومقامات خمتلفة

ويلحظ الباحث أن هذا التفنن يف التأليف واستخدام أكثر من لغة ـ تارًة عربية، وطورًا هوسوية، ومرًة 

إجنليزية ـ ينبئ عن ثقافة الشيخ الواسعة ومراعاته لظروف الناس ومقتضيات أحواهلم مع الوقوف على 

ليم والدعوة أثّر يف إصغاء مستجدات األمور، ومن ّمث إجادته لتلك اللغات مع اهتمامه البالغ بشأن التع

  . الناس لدروسه واإلقبال عليه

: خاتمة

هذه مالح من حياة الشيخ أيب بكر حممود جومي رئيس قضاة مشال نيجرييا سابًقا، وتلك إجنازاته 

العلمية اليت قدّمها لإلسالم واملسلمني، ورمبا أجلت هذه الرتمجة املتواضعة للقارئ نبل هذه الشخصية وما 

�ń¤�ǲǸǠǳ¦Â�̈ǂȇǂǈǳ¦�ǺǈƷ�¥°ƢǬǴǳ�ǆ. به من الرزانة واهليبة والوقارمتتعت  ǰǠƫ�ƾǫ�ƪ ǫȂǳ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ƢĔ¢�ƢǸǯ

  . ويف ذلك فليتنافس املتنافسون. جنب العلم

  : ويف ختام املقال يوصي الباحث مبا يلي

  . االتصاف باخللق احلسن ومعاشرة الناس باليت هي أحسن)١(

  . ح دينهم ودنياهمحّب اخلري للناس وإرشادهم إىل ما يصل)٢(

  . مقارنة العلم مع العمل وتعليم الناس بالقدوة احلسنة)٣(

.التبشري والتأليف يف الدعوة إىل اهللا، والتوقف عما ال علم للمرء به مع تفويض األمور إىل اهللا)٤(

خمالطة اإلميان بالعمل الصاحل، ألنه جيلب لصاحبه احلب يف الدنيا، والسعادة يف اآلخرة، مصداقًا )٥(

�č®ÉÂ�ÉǺÈÌŧċǂǳ¦�ÉǶÉÈŮ�ÉǲÈǠÌƴÈȈÈǇ¦﴿: له تعاىللقو 
Ê©ƢÈ
ÊūƢċǐǳ¦�¦ȂÉǴÊǸÈǟÈÂ�¦ȂÉǼÈǷ¡�ÈǺȇ

Êǀċǳ¦�ċÀÊ¤﴾ ٩٦: سورة مرمي، اآلية .  

ضرورة التواضع يف كل شيٍئ، فاملتواضع يرفعه اهللا ويعلي من شأنه، وجيعل له قبوًال عند الناس، فقد ورد )٦(

)٥١(".رفعة اهللاوما تواضع أحٌد إال : "... يف احلديث

  : ويقرتح الباحث على الدارسني والباحثني ما يأيت
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االهتمام بدراسة الرتاث العلمي واحلضاري النيجريي، وأن ينهضوا بالبحث عن جهود علمائنا املضنية، -

�Ǯ ƠǳÂ¢�©ƢŷƢǈǷ�ń¤�¿®ƢǬǳ¦�ǲȈƴǴǳ�¦ÅƾȈǋǂƫ�ƨȈƥǂǠǳ¦Â�ƨȈǷȐǇȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ŀ�̈ǂƻ¦ǀǳ¦�ǶēƢƳƢƬǻ¤�°ƢȀǛ¤Â

  . يف دنيا العلمالعلماء 

:مراجع البحث

   :المراجع العربية: أوًال 

  . القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم الكويف

حسني سليم : حتقيق، أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي، مسند أبي يعلىأبو يعلى، 

  . م١٩٨٤ = ه١٤٠٤الطبعة األوىل، ، دار املأمون للرتاثـ  دمشق، أسد

، ١ط فتاواه وآراؤه وتعليقاته،: الشيخ أبي بكر محمود جوميمجموع فتاوىعبد اهللا، مرتضى حممد، 

digitalكدونا ـ ( computer م٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٥ .(  

سكتو ـ جامعة عثمان (، حياته مواقفه وآراؤه: الشيخ أبي بكر محمود جوميإبراهيم، حممد املنصور، 

  . )م٢٠٠٠بن فودي، نيجرييا، 

، مدرسة الدعوة اإلسالمية ودورها في نشر الثقافة العربية واإلسالمية بمدينة كنوتحية أمحد، آدم، ف

. )م٢٠١٢قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو ـ نيجرييا (

  ). بريوت ـ دار القلم(للتربيزي، شرح ديوان الحماسة

جتاين زبري رابع،  :، حتقيق الدكتورنافعجامع المنافع على قراءة اإلمام :طن تنقي، حممد الرابع بن يونس

  . م٢٠١٠= هـ ١٤٣١، ١كنو ـ نيجرييا، ط

= هـ ١٤٣٣القاهرة ـ مكتبة وهبة، (، ١، طاإلسالم اليوم وغًدا في نيجيريا:اإللوري، آدم عبد اهللا

). م٢٠١٢

 ومساهمته في حركة اللغة العربية فيحياته: الشيخ أبي بكر محمود جومي:موسى، حممد كبري

  . )م ١٩٩٠ –م ١٩٨٩زاريا ـ جامعة أمحد بللو (، نيجيريا

  : المراجع األجنبية: ثانًيا
 Feinstein A. African Revolutionary: The life and time of Nigeria's Aminu Kano, Enugu Nigeria,

fourth Demension Press. New revised updated Edition, pp. 31 - 45.
 Rigachikum, M. H (2012): Hero of Democracy: Politics, Speeches, and Tributes of Aminu Kano,

National limited, pp. 1 -30.
 Maryam A. K (2004): The Politics of Freedom, Kano- Aminu Kano Educational Services, pp. 1 – 33.
 Danbazau M. L (1963): Aminu Kano, Hausa version.
 Radiance Magazine Vol. No1, November 1979.
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 This week Magazine Vol.3 No. 12 March 1987.
 Friday Nur. Newspaper – Vol.111 No. 63 September 1987.
 Quality Magazine, Vol. 1. No. 5 October 1987.
 Weekend Triumph, September 19, 1992 – No. 157 page 1.
 Gumi, Abubakar,Mahmud: Where I stsnd, (Ibadan – Spectrum Books Limited, 1992).
 Sir, Ahmad Bello, My life, (London – Cambrigde University Press 1962), back cover of the book, and

also see page: 10 – 19.
 Paden, john N. Ahmad Bello sardauna of Sokoto, (England – Richard clay PLC 1986).
 Muhammad, A.M: Nagarta amon Fagge: Malaman Addini, (Kano – Alfarah Publication, 2016 =

1437).
 Kabo, Alh. Salihu,(1993): Bincike akan ayyukan Alhaji Abubakar Mahmud Gumi, Kaduna –

Nigeria, 2nd Edition.

  : الرساالت األكاديمية: ثالثًا

قسم اللغة العربية، (، سليمان والياإلنشاء الطلبي في النفحات المنبرية لنائبي:إبراهيم، زهراء حممد

  . )م٢٠١٥جامعة بايرو كنو ـ نيجرييا، 

قسم (، والدراسات اإلسالميةمساهمة األستاذ نائبي سليمان والي في اللغة العربية : يوسف شيخ

  ). م١٩٩٤اللغة العربية، جامعة بايرو كنو ـ نيجرييا، 
 Abbas, Usman Sani: Trend of Tafsir among selected Ulama'a in the defunt northern Nigeria.

(Ph.D thesis submitted to the Department of Islamic Studies, Bayero University, Kano – Nigeria
2005).

 Muhammad, Abashiyya Abdullah: The Contribution of Dr. Aminuddeen Abubakar to the
development of Islamic Education in Kano with particular emphasis on Da'awah Group of
Schools, (B.A Project submitted to the Department of Islamic Studies, Northwest University, Kano
2016).

  : اإلنترنيتاإللكترونية و المراجع : رابًعا

Vb,tafsir.net/tafsir.، شبكة تفسريتعريف بتفسير رد األذهان إلى معاني القرآناجليوش، عبد اهللا، 

12586

أثر دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في حركة عثمان بن فودي اإلصالحية في مسعد، مصطفى، 

.، كلية العلوم االجتماعية ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةغرب أفريقيا
Shamela.ws/browse.
http://ar.Wikipedia.org
http://muhdlawan.wordpress.com all africa.com/stories/200703030171.html
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Isa_Kaita
Wikipedia.org.(the free encyclopedia).
http://en.wikipedia.org/wiki/mashood_Abiola
http://en.wikpedia.org/wiki/Ibrahim_Dasuki
www. Catholic – hierarchy.org also: Roman Catholic in
Nigeria from Wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_olubunmi_okogie
Thenet.ng/tag/Jacob-tilley-gyado
www.nigerianwiki.com
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:الـهوامش

(1) Gumi, Abubakar,Mahmud: Where I stsnd, (Ibadan – Spectrum Books Limited, 1992), p.5

سكتو ـ جامعة عثمان بن (حیاته مواقفه وآراؤه، :إبراهیم، محمد المنصور، الشیخ أبي بكر محمود جومي )٢(

Ď̄Š�¼±Ű§٣٣ـ  ٣٢: ، ص)م٢٠٠٠فودي، نیجیریا،  śŗ��.

زاریا (حیاته ومساهمته في حركة اللغة العربیة في نیجیریا، :موسى، محمد كبیر، الشیخ أبي بكر محمود جومي: و

  . ٧: ، ص)م ١٩٩٠ –م ١٩٨٩بللو ـ جامعة أحمد

كدونا ـ (، ١فتاواه وآراؤه وتعلیقاته، ط:عبد اهللا، مرتضى محمد، مجموع فتاوى الشیخ أبي بكر محمود جومي: و

digital computer ٤: ، ص١، ج)م٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٥.  

جامعة عثمان بن سكتو ـ(حیاته مواقفه وآراؤه، :إبراهیم، محمد المنصور، الشیخ أبي بكر محمود جومي )٣(

.، بتصرف واختصار٣٥: ، ص)م٢٠٠٠فودي، نیجیریا، 

.، بتعدیالت٣٧ـ  ٣٦: المرجع السابق، ص )٤(

هو الشیخ عثمان بن محمد بن عثمان بن صالح بن هارون، العالم الرباني، فرید زمانه، مجدد :ابن فودي )٥(

تقع }GOBIR{قریة تابعة لمملكة غوبر }DAGEL{الدین، ورائد حركة اإلصالح في أفریقیا، ولد في قریة َطَغلْ 

نشأ في أسرة متدینة ومثقفة بثقافة علمیة عالیة، وقد كان . م١٧٥٤ه الموافق ١١٦٩: اآلن في شمال نیجیریا، عام

، زّود المكتبة اإلسالمیة بمؤلفات زاخرة ذات طابٍع تعلیمي وجهاديٍّ وٕاصالحيٍّ .منذ صغره مشتغًال بالدغوة إلى اهللا

إحیاء السنة وٕاخماد البدعة، بیان وجوب الهجرة على العباد وبیان نصب اإلمام وإلقامة الجهاد، :من أبرزها كتاب

وأصول الشریعة، وحصن األفهام من جیوش األوهام، وحقیقة اإلیمان واإلسالم، وٕارشاد اإلخوان إلى أحكام خروج 

سنة، وخلفه ابنه الشیخ  ٦٣م وله من العمر ١٨١٧لموافق ه ا١٢٣٢: النسوان، وغیرها كثیر، توفي رحمه اهللا عام

http://ar.Wikipedia.org:ویكبیدیا، الموسوعة الحرة:ینظر.محمد بللو

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان آل مشرف التمیمي، عالم سنيٌّ كبیٌر، ومجدد إسالميٌّ :ابن عبد الوهاب )٦(

م من أسرة ١٧٠٣ه الموافق ١١١٥: ى اهللا، ولد في العیینة وسط نجد سنةشهیٌر، كافح وناضل في سبیل الدعوة إل

نجیبة خرج من ساللتها عدد من العلماء، كان جده سلیمان من أشهر علماء الجزیرة العربیة في عصره، وكذلك كان 

خّلف .تلك البالدوالده عالمًا فقیًها وقاضًیا معروًفا، وكان عّمه الشیخ إبراهیم بن سلیمان من مشاهیر العلماء في

كتاب التوحید، واألصول الثالثة، ومسائل الجاهلیة، وكتاب الكبائر، :العدید من المؤلفات، من أهمها وأشهرها

ونصیحة المسلمین، وجمیع مؤلفاته ذات سمة واحدة وهي الدعوة إلى التوحید ومحاربة البدع والضالالت، توفي 

http://ar.Wikipedia.org:ویكبیدیا، الموسوعة الحرة: رینظ. م١٧٩١ه الموافق ١٢٠٦: رحمه اهللا سنة

الشخصیة الكبیرة، ذات النفوذ السیاسي في نیجیریا سلیل وحفید الشیخ المجدد اإلسالمي الكبیر، :أحمد بللو )٧(

م، أول وزراء١٩٠٩السید أحمد بللو بن إبراهیم بن أبوبكر عتیق بن محمد بللو بن عثمان بن فودي، من موالید 

نشأ في "السلطان"، حامل لقب )NPC(الشمال النیجیري، ورئیس الجمعیة السیاسیة الشمالیة ذات الشوكة الكبیرة 

بیئة إسالمیة ومن بیت شریف النسب من قبیلة الفالة، حفظ القرآن الكریم وهو ابن اثنتا عشرة سنة، ونال قسًطا من 

ل على توحید صف الشعب النیجیري وحرص على وحدة البلد العلوم الدینیة قبل االلتحاق بالدراسة النظامیة، عم

"بغض الطرف عن االختالفات الدینیة والقبلیة واإلقلیمیة، ومن ذلك قولته المشهورة دعنا نفهم الفروق التي بیننا، :

:راجع السیرة الذاتیة له في".إذا وقفنا على حقیقة هذه الفروق بإمكاننا أن وحدة قومیة في ربوعنا
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Sir, Ahmad Bello, My life, (London – Cambrigde University Press 1962), back cover of the book, and also see page:
10 – 19.
Paden, john N. Ahmad Bello sardauna of Sokoto, (England – Richard clay PLC 1986), pg. 1 and 72 – 74.

,سكتو ـ جامعة عثمان بن فودي(,حیاته مواقفه وآراؤه:الشیخ أبي بكر محمود جومي,محمد المنصور,إبراهیم )٨(

:نقًال عن,باختصار, ٤٣: ص, )نیجیریا where I stand .٢١٤: ص,

مسعد، مصطفى، أثر دعوة الشیخ محمد عبد الوهاب في حركة عثمان بن فودي اإلصالحیة في غرب أفریقیا،  )٩(

.Shamela.ws/browse.ـ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةكلیة العلوم االجتماعیة 

  . ٣٠: ، ص١، ج)بیروت ـ دار القلم(شرح دیوان الحماسة للتبریزي، :البیت للسموأل، انظر )١٠(

م، التقى بالشیخ جومي في مدرسة العلوم العربیة ١٩٢٤: من أكبر تالمذة الشیخ جومي وأخالئه، ولد سنة )١١(

:م، والزم الشیخ جومي إلى أن وافته المنیة سنة١٩٥٩: یومها والشیخ جومي مدرس بها سنةبكنو وهو تلمیذ 

م، وقد قویت بینهما الصداقة والعالقة، وكان ینوب عن الشیخ في بعض االجتماعات والدعوات إذا عرض ١٩٩٢

ر في شهر رمضان ثم فوضت إلیه مهام الشیخ بعد وفاته من إلقاء دروس التفسی.للشیخ ما یمنعه من الحضور

:ینظر ترجمته في. م٢٠٠٤: توفي عام.المبارك في مسجد السلطان محمد بللو بوالیة كدونا ـ نیجیریا، و غیر ذلك
http://muhdlawan.wordpress.com
all africa.com/stories/200703030171.html

م، بحارة ُغُرْنَغاَوا قرب حدیقة حیوان ١٩٩٦م وتوفي سنة ١٩١٠كبر في غضون التسعینات ولد الشیخ ناصر )١٢(

مدینة كنو، محافظة كمبوظو، كنو ـ نیجیریا، واسمه ناصر بن محمد المختار بن محمد الناصر بن محمد َمْي 

ن الشخصیات البارزة ذات ، من أكابر العلماء في نیجیریا وم)مالم عمر كبر(َزْوَرْي بن الشیخ عمر المعروف بـ 

:انظر ترجمته في.التأثیر الدیني فیها وزعیم الطریقة القادریة في غرب أفریقیا
Abbas, Usman Sani: Trend of Tafsir among selected Ulama'a in the defunt northern Nigeria. (Ph.D thesis submitted
to the Department of Islamic Studies, Bayero University, Kano – Nigeria 2005), p. 138 - 150.

.لم یقف الباحث على ترجمته )١٣(

هو زمیل الشیخ جومي في الدراسة، وعالم من والیة سكتو النیجیریة، سّمیت كلیة باسمه في والیة سكتو،  )١٤(

.فصیلتیحصل على ترجمة بالغبر أن الباحث لم.كلیة الشیخ خضر ِبْنِجْي لآلداب والعلوم، سكتو ـ نیجیریا: وهي

أمین الدین أبوبكر، رئیس جمعیة الدعوة اإلسالمیة في نیجیریا، ولد في حارة َشْیَشْي :هو الشیخ الدكتور )١٥(

م، أخذ القرآن الكریم في مدرسة تحفیظ القرآن، ١٩٥١: بمدینة كنو، كنو ـ نیجیریا، في منتصف شهر سبتمبر عام

كنو، ثم واصل دراسته في جامعة أحمد بللو زاریا بةالیة كدونا ـ نیجیریا، وحصل منها والثانویة فياالبتدائیةدرس 

م، ١٩٧٨: م، ثم التحق بجامعة بایرو بكنو وفیها حصل على شهادة اللیسانس سنة١٩٧٤: على شهادة الدبلوم عام

:ة المدرسیة عامم، وحصل على شهادة األسكون في اإلدار ١٩٩١: م، والدكتوراة سنة١٩٨٣: والماجستیر سنة

هیئة كبار العلماء، لجنة :وقد تشرف بعضویة اللجنات والهیئات والمؤسسات في نیجیریا، منها مثًال . م٢٠٠٣

مجلس الشورى، لجنة تطبیق الشریعة اإلسالمیة، عضو ملجس أمیر كنو ـ الراحل ـ لإلفتاء، عضو اللجنة الفیدرالیة 

م، وهو المدیر العام ١٩٨٧: صل العالمیة بالمملكة العربیة السعودیة سنةلمرافقة الشیخ جومي لقبول جائزة الملك فی

ترجمة  – ٢المجاهد الكبیر في غرب أفریقیا عثمان بن فودي  – ١: لمجمع مدارس الدعوة اإلسالمیة، من مؤلفاته

ابیة للدكتور الخطأ التریخي في مفهوم الوه:ترجمة كتاب - ٣األصول الثالثة للشیخ محمد بن عبد الوهاب :كتاب

الخطوط العریضة للشیخ محي الدین الخطیب، بلغة :ترجمة كتاب - ٤محمد بن سعد الشویعر، باللغة اإلنجلیزیة 

توفي .حیاته وشخصیته ومنهجه في الخكومة واإلدارة:الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود – ٥الهوسا 
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المكة المكرمة أیناء أدائه للعمرة، رحمه اهللا رحمة واسعة  ه في١٤٣٧= م ٢٠١٦الشیخ أمین الدین العام الماضي 

:انظر ترجمته في.وغفر له خطایاه

قسم اللغة (ـ آدم، فتحیة أحمد، مدرسة الدعوة اإلسالمیة ودورها في نشر الثقافة العربیة واإلسالمیة بمدینة كنو، 

.١٤ – ١٢: ، ص)م٢٠١٢العربیة، جامعة بایرو، كنو ـ نیجیریا 
Muhammad, Abashiyya Abdullah: The Contribution of Dr. Aminuddeen Abubakar to the development of Islamic
Education in Kano with particular emphasis on Da'awah Group of Schools, (B.A Project submitted to the
Department of Islamic Studies, Northwest University, Kano 2016), pp. 21 – 23.

م، بحارة ُكْوَراَوا بمدینة كنو ١٩٣٨: ولد األستاذ نائبي سلیمان والي یوم اإلثنین من یهر ربیع األول، سنة(١٦)

قریًبا من قصر أمیر كنو، نشأ وترعرع في بیت علٍم وأدٍب وٕامارٍة، فأبوه سلیمان والي نشأ في بیت أمیر كنو عباس 

�ƌƅ�Á°£Ã�ŕĎŗţ�ƌÌŗţ£Ãوألبیه الشیخ سلیمان والي معهد كبیر یسمى.بالدخول إلى أهله لتعلیمهم القرآن ومبادئ اإلسالم:

:تراجع ترجمته في. ٢٠٧: الثقافة العربیة في نیجیریا، ص:معهد الّنائب ذكره الدكتور علي أبوبكر في كتابه

قسم اللغة العربیة، (دراسات اإلسالمیة، مساهمة األستاذ نائبي سلیمان والي في اللغة العربیة وال:ـ یوسف شیخ

.١٨ – ١٧: ، ص)م١٩٩٤جامعة بایرو كنو ـ نیجیریا، 

قسم اللغة العربیة، جامعة بایرو (اإلنشاء الطلبي في النفحات المنبریة لنائبي سلیمان والي، :ـ إبراهیم، زهراء محمد

.٤ – ٣: ، ص)م٢٠١٥كنو ـ نیجیریا، 

م، حفظ القرآن الكریم في عنفوان شبابه، وواحد من المفسرین المتحررین الذین ١٩٢٨عالم شهیر المولود عام (١٧)

ال یتقیدون بمذهٍب معّیٍن، معروف بكثرة مزاحه ومداعبته، وكان جریًئا یصدع بالحق مهما كان الوضع وال یخاف 

استهر .صة الطریقة القادریةفي اهللا لومة الئٍم وال وطأة غاشٍم، وكان شدید الحملة على زعماء الطرق الصوفیة وخا

,Abbas:انظر ترجمته في.َقاَل َراِوْي لكثرة استشهاده بالحدیث:بلقب U. S: ,(مرجع سابق) p 134.

م، درس القرآن الكریم في ١٩٥٠: ولد الشیخ تجاني بال َقاَل َراِوْي في محافظة فغي بوالیة كنو ـ نیجیریا، عام(١٨)

HAIDO{العلوم الدینیة والعربیة بمدرسة َحْیُدْو كتیبة مالم موسى َواُو، وتلقى ISLAMIYYA{اإلسالمیة في فغي.

البیع بین الحالل والحرام، صفات الرسول ـ صلى اهللا علیه وسلم ـ كأنك  -  ١: أّلف كتًبا كثیرًة باللغة الهوسویة، منها

جماعة :كة، وله عضویة في كل منفضیلة الكتیبة المبار  - ٤الصالة نور المؤمن  - ٣وجوب الزكاة  -  ٢تراه 

نصر اإلسالم، هیئة الحسبة ـ والیة كنو، مندوب لجنة مجلس الشورى، ـ والیة كنو، وكالة الرفاهیة للحجیج ـ والیة 

َقاَل َراِوْي، للزومه :ولقد لقِّب بـ.كنو، وحصل على كثیر من جوائز الشرف ووسام التقدیر من جهات مختلفة

ینظر ترجمته .َقاَل َراِوْي وٕاعجابه به، وقد تزّوج مالم لول َقاَل َراِوْي بشقیقة الشیخ تجاني بالمجالس شیخه مالم لول 

: في
Muhammad, A.M: Nagarta amon Fagge: Malaman Addini, (Kano – Alfarah Publication, 2016 = 1437), P. 172 - 184.

(لعله یشیر بذلك إلى قول اهللا تعالى(١٩) ٍة ِإالَّ َخَال ِفیَها َنِذیرٌ َوإِْن : .٢٤: فاطر) ِمْن ُأمَّ

National:هو سیاسيٌّ شهیٌر، ینضم إلى حزب الكونجرس الوطني(٢٠) Party Congress}NPC{عاش ما بین ،:

كلیة عیسى كیتا للتربیة، دوظنما، :م، سمیت إحدى الكلیات التربویة في والیة كتسنا باسمه، وهي١٩٩٤ –م ١٩١٢

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Isa_Kaita:ینظر ترجمته في.نیجیریاكتسنا ـ
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م، وهو رئیس الحزب الوطني ١٩٨٣ –م ١٩٧٩: هو ثاني رئیس مدني لنیجیریا، حكم لمدة أربع سنواٍت من(٢١)

National:النیجیري Party of Nigeria ،}NPA{م، وهو ١٩٢٥: ، ولد بمحلیة شاغاري في والیة سكتو النیجیریة عام

.Wikipedia.org:یراجع ترجمته في.حّي یرزق

All:هو الرئیس الحالي لنیجیریا تحت لواء حزب الكونجرس للجمیع(٢٢) People Congress}APC{ ورابع رئیس ،

م، ١٩٨٥ –م ١٩٨٣: تین أو أقّل من ذلك، من سنةعسكري بعد اإلنقالب الثالث الذي قاده هو، وحكم لمدة سن

م، ٢٠٠٧م، و ٢٠٠٣: وهو ابن ثالث وأربعین سنة یومئٍذ، شارك في انتخابات الرئاسةثالث مّراٍت متوالیاٍت عام

:ینظر ترجمته في. م١٩٤٢: من موالید سنة!.م، لكنه خالفه الحظ في جمیعها لمؤامراٍت سیاسیةٍ ٢٠١١
http://en.wikipedia.org

م، وكان مسقط رأسه ِمَنى، بوالیة نیجا ـ نیجیریا، من القادة العسكیین، ١٩٤١جنرال إبراهیم بابنغدا، من موالید (٢٣)

.Wikipedia.org:م، راجع ترجمته في١٩٩٣ – ١٩٨٥: دام ملكه ثماني سنواٍت، من سنة

م، هو ثاني رئیس عسكري تقلد زمام الحكم بعد االنقالب الثاني في ١٩٣٤جنرال یعقوب عاوون من موالید (٢٤)

.Wikipedia.org:تراجع ترجمته في. م١٩٧٥ – ١٩٦٦: نیجیریا، دام حكمه لمدة تسع سنوات، من سنة

.لم یقف الباحث على ترجمته(٢٥)

.لم یجد الباحث له ترجمة(٢٦)

.الباحث له ترجمةلم یجد (٢٧)

م في والیة ١٩٣١: ، ولد سنة}Emeritus{صاحب المنصب الفخري }Archbishop{هو رئیس األساقفة، (٢٨)

-:كدونا النیجیریة، ینظر ترجمته في www. Catholic – hierarchy.org also: Roman Catholic in

Nigeria from Wikipedia.

النیجیریین، من كبار القساوسة ورئیس سقیفة المسحیین بوالیة الجوس ـ نیجیریا هو رئیس جمعیة المسحیین (٢٩)

:ینظر ترجمته في. م١٩٣٦: التابعة للكنیسة الرومانیة، ولد سنة
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_olubunmi_okogie

.م٢٠٠٧ –م ١٩٩٩: تولى عرش الملك من سنة(٣٠)

National:ُكْو یوسف، ورئیس حزب التحالف الوطني السابقهو السفیر ُجْوِلْي َتنْ (٣١) Alliance for Democracy

}AD{. انظر ترجمته في). م٢٠٠١ –م ١٩٢٦(عاش ما بین:http://books.openedition.org

allafrican.com/stories/200102260497.html

Benue)م، وهو من والیة ِبِنَوْي ١٩١٥من موالید (٣٢) State( عضو مجلس الشیوخ في الجمهوریة الثانیة، وزعیم ،

officer:فرع والیة ِبِنَوْي، نال وسام التقدیر الجمهوري الفیدرالي}PDP{:الحزب القومي الدیمقراطي of the order of

Niger}OON {راجع ترجمته في.بوالیة ُجْوسم ٢٠٠٦: م، مات في شهر مارس، سنة٢٠٠٢: عام:
Thenet.ng/tag/Jacob-tilley-gyado, www.nigerianwiki.com

Commander:السید َأِبُیوَال من التجار األثریاء في وقته، صاحب منصب الشرف الوطني(٣٣) of the order of the

federal Republic}CFR{،واسمه بالكامل:Mashood Kashimawa Olawaleم ١٩٩٣م، في عام ١٩٣٧: ، ولد سنة

Social:شارك في مسابقة رئاسة الدولة تحت لواء جمعیة Democratic Party)SDP( لكنه باء بالفشل لمؤامرة

http://en.wikipedia.org/wiki/mashood_Abiola:م، ینظر ترجمته في١٩٩٨: وقتل غیلة سنة.حكومیة

من الشخصیات الكبار في نیجیریا وأحد سالطین اإلسالم بها سابًقا، والد المستشار األمن الوطني للرئیس (٣٤)

Good{جیري السابق ُغْد ُلْوك جونثن یالن Luck Jonothon{م، وهو السلطان الثامن عشر ١٩٢٣: ، مولده سنة
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�ŕĎƔƅŕŝƈ�§ǢœŕƁ�§̄ŻÃ��« §̄ţƗŕŗ�řƆžŕţ�©ŕƔţ�́ ŕŷ��ÁƔƈƆŬƈƆƅم، وله من العمر ثالث وتسعین سنة ٢٠١٦:ووفاته سنة

http://en.wikpedia.org/wiki/Ibrahim_Dasuki:راجع ترجمته في.تعمده اهللا برحمته

TRIBUTES:هذا الثناء العطر للشیخ وشذ العرف الذي فاح حوله عثر علیه الباحث في صحیفة بعنوان(٣٥) TO

SHEIKH GUMIویبدو أن مضمون الصحیفة منتقى ومستسقى من أماكن ٥٤ – ٤٩: ص. ، من غیر مؤلف ،

:منها.متفرقة وخصوًصا الصحائف والمجالت
Radiance Magazine Vol. No1, November 1979.
This week Magazine Vol.3 No. 12 March 1987.
Friday Nur. Newspaper – Vol.111 No. 63 September 1987.
Quality Magazine, Vol. 1. No. 5 October 1987.
Weekend Triumph, September 19, 1992 – No. 157 page 1.

,ه ومساهمته في حركة اللغة العربیة في نیجیریاحیات:الشیخ أبي بكر محمود جومي:موسى، محمد كبیر(٣٦)

Ď̄Š�±ŕŰ§،١١: ص ،)م ١٩٩٠ –م ١٩٨٩زاریا ـ جامعة أحمد بللو ( śŦŕŗ.

جامع المنافع على :م، انظر ترجمته مفصلة في١٩٥٠م، وتوفي عام ١٨٩٤ولد الشیخ محمد الرابع سنة (٣٧)

، )م٢٠١٠= هـ ١٤٣١كنو ـ نیجیریا (، ١تجاني زبیر رابع، ط:قراءة اإلمام نافع، للشیخ، تحقیق وتعلیق الدكتور

  . ٥٦ـ  ٣٨: ص

:ل فيم، راجع ترجمته بالتفصی١٩٢٠مالم أمین كنو من موالید (٣٨)

Feinstein A. African Revolutionary: The life and time of Nigeria's Aminu Kano, Enugu Nigeria, fourth Demension
Press. New revised updated Edition, pp. 31 - 45.
Rigachikum, M. H (2012): Hero of Democracy: Politics, Speeches, and Tributes of Aminu Kano, National limited,
pp. 1 -30.
Maryam A. K (2004): The Politics of Freedom, Kano- Aminu Kano Educational Services, pp. 1 – 33.
Danbazau M. L (1963): Aminu Kano, Hausa version.

.باختصار وتصرف, ١٥ـ  ٨: ، ص)مرجع سابق(محمد كبیر، ,موسى(٣٩)

.٥ـ  ٤: ص, ١، ج)مرجع سابق(مرتضى محمد، ,عبد اهللا: و

.بتصرف یسیر, ٤٢: ، ص)مرجع سابق(إبراهیم، محمد المنصور، : و

,Wikipedia: و the free encyclopedia, en.wikipedia.org

Tarihin:قال ذلك الشیخ أحمد محمد جومي في كتابه(٤٠) Sheikh Abubakar M. Gummi٦: ص

(٤١).Shahararren Malami Sheikh A.M. G.١٣٧- ١٣٦: ص.

Where:انظر.(٤٢) I stand٣٣: ص.

Tarihin:انظر حیاة هذا الرجل آخر كتابه.(٤٣) Sheikh A. M. Gumi

(٤٤).where I stand٣٩: ص.

(٤٥).where I stand٨٨: ، ص.  

.٥٣: المصدر السابق، ص(٤٦)

.بتصرف یسیر,إلى معاني القرآن، شبكة تفسیرالجیوش، عبد اهللا، تعریف بتفسیر رد األذهان (٤٧)
Vb,tafsir.net/tafsir 12586

أن السیاسة أمر خطیر وذو أهمیة قصوى، إذ أن بها تقام شعائر :تلك هي قولة الشیخ غومي فحواها هو(٤٨)

تقاده یرى أن الدین ویطمئن الناس في عباداتهم وأحوالهم، وأن األحوال ال تستقر إال بالحكومة، ألن الشیخ في اع

السلطة لها قوة شدیدة في تنفیذ األمور وتدبیر الشئون؛ فإذا كانت السلطة تحت زمام الحاكم أو الرئیس المسلم وجد 
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، وال شك أن !الناس من خالل ذلك فسحًة في القیام بتكالیف الشرع بخالف ما إذا كان الحاكم أو الرئیس غیر مسلم

یتعجب من قائله، ولكنه عندما یبرر القائل مقاله بأدلة قویة وأمثلة واضحة العامي یندهش عند یسمع هذا الكالم و 

.یزول ذلك الدهش ویذهب العجب، وفعًال قام الشیخ بذلك في درس من دروسه

القاهرة ـ مكتبة وهبة، (، ١اإلسالم الیوم وغًدا في نیجیریا، ط:ذكرها الشیخ آدم عبد اهللا اإللوري في كتابه(٤٩)

.غیر أن الباجث لم یحصل علیها بعد. ٧٩: ، ص)م٢٠١٢= هـ ١٤٣٣

.٣٧ـ  ٣٢: موسى، محمد كبیر، مرجع سابق، ص:للوقوف على هذه التعلیقات ینظر(٥٠)

:أخرجه أبو یعلى في مسنده، مسند أبي یعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموصلي التمیمي، تحقیق(٥١)

، رقم ٣٤٤: ، ص١١ج. م١٩٨٤= ه ١٤٠٤ن للتراث، الطبعة األولى، حسین سلیم أسد، دمشق ـ دار المأمو 

"قال المحقق.وغیره من أهل الحدیث.شهر بن حوشب عن أبي هریرة:، باب٦٤٥٨: الحدیث ".إسناده صحیح :
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  :إعداد

                       
 

  :مقدمةال

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره

إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا                ُ                           فال مضل له، ومن ي ضلل فال هادي له، وأشهد أن ال

  .عبده ورسوله

وهو  ! فإن من أهم العلوم وأجلها وأفضلها على اإلطالق هو علم كتاب اهللا تعاىل، فكيف ال :أما بعد

مه تعاىل، واملصدر األول للشريعة اإلسالمية، أنزله اهللا تعاىل على أفضل خلقه وخامت رسله حممد بن كال

   َّ                                            تعل مه النيب صلى اهللا عليه وسلم من جربيل عليه السالم  –عليه أفضل الصالة وأمت التسليم  –عبد اهللا 

  .بقراءاته املختلفة

                                  َّ       لى اهللا عليم وسلم بقراءته، وهكذا تعل م منهم من النيب ص - رضوان اهللا عليهم-     َّ          فتعل م الصحابة 

ً                                                 التابعني، وهكذا إىل أن وصل إلينا جيال  بعد جيل حمفوظ حبفظ اهللا له، قال الباري سبحانه وتعاىل  ِ َّ  إ ن ا ﴿:                                  

ر  و إ ن ا ل ه  حل  اف ظ ون   ُ   َ حن  ن  نـ ز ل ن ا الذ ك   ِ َ َ   ُ  َ  َّ ِ  َ   َ  ْ ِّ     َ ْ َّ  َ   ُ   .٩:احلجر﴾َ ْ

رضوان اهللا عليهم  –    ً         َّ          مبكرا ، ابتداء  بالصحابة لقد اهتم علماء املسلمني بتفسري القرآن العظيم  

أمثال عبد اهللا بن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وعلي بن أيب طالب وغريهم، وكذلك  - أمجعني

  .التابعون وتابعيهم

ومما اهتم به بعض املفسرين يف تفاسريهم بيان ما صح من القراءات الواردة عن املصطفى صلى اهللا  

ت ا                                  ً                  بتوجيه هذه القراءات يف تفاسريهم، علما  بأن توجيه القراء او شاذ وموضوع، واعتنو عليه وسلم، وما ه

  .وبيان عللها له أثر كبري يف فهم كالم اهللا

يف توجيه  –رمحه اهللا  –ومما سأقوم به يف هذا البحث املتواضع، هو بيان منهج اإلمام النسفي 

وقبل هذا سأذكر ترمجة موجزة للمفسر، " التأويل مدارك التنزيل وحقائق"القراءات وعرضها يف تفسريه 

واهللا أسأل أن يوفقين إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى اهللا . والطريقة اليت سلكها يف تفسري كتاب اهللا

  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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  أهمية الموضوع

ƢǸǴǟ�ƾǼǟ�Ƣē ¦ǂǫ�Ŀ�Ǧ �                                 ً        ً         أن البحث يتعلق بكالم اهللا تعاىل، تفسريا  وتوجيها  لأللفاظ )١( ǴƬƼŭ¦�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦

 .القراءات

 .بتوجيه القراءات يف تفاسريهم ااإلمام النسفي من العلماء الذين اعتنو  إن)٢(

أن أجعل بني يدي القارئ ما تضمنه هذا التفسري من عرض القراءات وتوجيهها بأوجز صورة وأسهل )٣(

 .طريقة

  أسباب اختيار الموضوع

.                     ً        ً الكم من القراءات عرضا  وتوجيها  اشتمال هذا التفسري على )١(

توجيه القراءات؛ ألنه : املسامهة يف إبراز ما تضمنه كتب التفسري من العلوم املتعلقة بكتاب اهللا، وأمهها)٢(

.          ً                  يساعد كثريا  يف فهم كالم اهللا تعاىل

 .له عناية كبرية جبانب القراءات يف تفسريه - رمحه اهللا–أن املفسر )٣(

�ǲưǷ�Ƥرغبيت يف االطالع على جان)٤( ǻƢŪ¦�¦ǀđ�ŘǠƫ�Ŗǳ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�ƨǏƢƻÂ�ŚǇƢǨƬǳ¦�Ƥ Ƭǯ�Ŀ�©¦ ¦ǂǬǳ¦�Ƥ

 .تفسري النسفي

  الدراسات السابقة

" منهج اإلمام النسفي يف القراءات"وبعد اطالع وقفت على رسالة علمية اليت تناولت هذا املوضوع 

سحر حممد فهمي كردية، كلية /منهج اإلمام النسفي يف القراءات وأثرها يف تفسريه، للباحثة« :حتت عنوان

.»أصول الدين، اجلامعة اإلسالمية غزة

  حدود البحث

.منهج اإلمام النسفي يف توجيه القراءات وعرضها

  خطة البحث

.اشتمل البحث على مقدمة، وأربعة فصول، وخامتة

:مقدمة، وفيهاـال

 .أمهية املوضوع-

 .أسباب اختيار املوضوع-

 .الدراسات السابقة-
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 .البحثحدود -

 .خطة البحث-

التعريف باملؤلف واملؤلف: الفصل األول:  

  .ترمجة املؤلف: املبحث األول-

.             َّ التعريف باملؤل ف: املبحث الثاين-

منهج اإلمام النسفي يف تفسريه: الفصل الثاين  

  .اجتاهه يف تفسريه: املبحث األول-

  .تفسري القرآن بالقرآن:املبحث الثاين -

  .القرآن بالسنةتفسري : املبحث الثالث-

  .تفسري القرآن بأقوال الصحابة: املبحث الرابع-

  .تفسري القرآن بأقوال التابعني: املبحث اخلامس-

عرض القراءات يف تفسري اإلمام النسفي: الفصل الثالث.  

  .عرض القراءات املتواترة: املبحث األول-

  .عرض القراءات الشاذة: املبحث الثاين-

سري اإلمام النسفيفالقراءات يف تتوجيه : الفصل الرابع.  

  .توجيه القراءات املتواترة: املبحث األول-

  .توجيه القراءات الشاذة: املبحث الثاين-

وفيها، أهم النتائج، واملرجع: اخلامتة.

  التعريف بالمؤلف والمؤلف: الفصل األول

  :ترجمة المؤلف: المبحث األول

،)٢(       ً               كان إمام ا يف مجيع العلوم،)١( النسفي عالمة الدنياهو أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود 

ببالد السند، بني " نسف" نسبته إىل ،ووفاته فيها) من كور أصبهان(فقيه حنفي، مفسر، من أهل إيذج 

.)٣(جيحون ومسرقند

ّ                   أحد الزهاد املتأخ رين صاحب التصانيف : (قال عنه عبد القادر يف طبقاته ،الدنيا عالمةاإلمام النسفي                 

ت ص فى  يفاملفيدة  ْ    الفقه واألصول له ال م س   َ ْ  ُ شرح  يفشرح املنظومة وله شرح النافع مساه باملنافع وله الكايف  يف                 ْ 

وله  ،أصول الدين يفار وله املن ،أصول الفقه يفوله املنار  ،وله كنز الدقائق ،تصنيفه أيضا من والوايف ،الوايف

،مسع منه السغناقي ،وروى الزيادات عن أمحد ابن حممد العتايب ،تفقه على مشس األئمة الكردي ،العمدة
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تويف ليلة اجلمعة ىف شهر ربيع األول سنة إحدى وسبع مائة رمحه اهللا تعاىل ودفن ىف بلدة أيدج كذا رأيته 

.)٤()يزي ذكره ىف ترمجة برغشخبط بعض الفضالء وهو املؤرخ تقي الدين املقر 

:              َّ التعريف بالمؤل ف: المبحث الثاني

"    َّ              قد مس ى النسفي تفسريه ار ك التـ ن ز يل وح ق ائ ق الت أ و يل: َ  ِ      ّْ  ِ  م د   َ     ِ  ْ ّ      ِ   َ ، وهو من أشهر التفاسري اليت حظيت "َ 

ٌ             باالهتمام قدميا  وحديثا ، موجز  سهل املأخذ، جامع لوجوه اإلعراب والقراءات، متصف  بالعديد من                                               ٌ املزايا،               ً      ً      

  .عند الكالم على منهجه -إن شاء اهللا-                                     ً كما بني املؤلف يف مقدمته، وسأذكرها قريبا  

،من تفسري البيضاوى - رمحه اهللا  -  النسفيهذا التفسري، اختصره : "الذهيب رمحه اهللا الدكتور قال

       ُّ َّ  أهل الس ن ة ومن الكشاف للزخمشرى، غري أنه ترك ما ىف الكشاف من االعتزاالت، وجرى فيه على مذهب

واجلماعة، وهو تفسري وسيط بني الطول والقصر، مجع فيه صاحبه بني وجوه اإلعراب والقراءات، وضمنه 

                                            َّ                                            ما اشتمل عليه الكشاف من النكت البالغية، واحملسن ات البديعية، والكشف عن املعاىن الدقيقة اخلفية، 

... فإن قيل : "وبة، لكن ال على طريقته من قولهوأورد فيه ما أورده الزخمشرى ىف تفسريه من األسئلة واألج

                       ً      ً                                              بل جعل ذلك ىف الغالب كالما  مدرجا  ىف ضمن شرحه لآلية، كما أنه مل يقع فيما وقع فيه " قلت

.)٥(" صاحب الكشاف من ذكره لألحاديث املوضوعة ىف فضائل السور

  منهج اإلمام النسفي في التفسير: الفصل الثاني

  :في تفسيره اتجاهه: المبحث األول

:                                          ً يف مقدمة تفسريه اجتاهه الذي سلكه يف تفسريه قائال   –رمحه اهللا  –قد صرح اإلمام النسفي 

متضمنا  ،جامعا لوجوه االعراب والقراءات ،قد سألين من تتعني إجابته كتابا وسطا يف التأويالت"

عن أباطيل أهل البدع  خاليا ،حاليا بأقاويل أهل السنة واجلماعة واإلشاراتلدقائق علمي البديع 

استقصارا لقوة  ،جال وأؤخر أخرى               ِ وكنت أقدم فيه ر  ،ليس بالطويل اململ وال بالقصري املخل ،والضاللة

،حىت شرعت فيه بتوفيق اهللا ،وأخذا لسبيل احلذر عن ركوب منت اخلطر ،البشر عن درك هذا الوطر

وهو امليسر لكل عسري وهو  )لتنزيل وحقائق التأويلمبدارك ا( :ومسيته ،وأمتمته يف مدة يسرية ،والعوائق كثرية

.)٦("جدير وباإلجابةعلى ما يشاء قدير 

َ ّ                                                                          ي ص ن ف هذا التفسري ضمن التفسري بالرأي، ورغم ذلك جنده حافال جبوانب من التفسري باملأثور فغالبا . ُ 

.)٧(أسباب النزولما يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو التابعني، ويهتم بذكر 
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  :تفسير القرآن بالقرآن: المبحث الثاني 

كما هو معلوم أن تفسري النسفي يعد من قبيل التفسري بالرأي إال أنه جتده يفسر القرآن بالقرآن، فعلى 

].٣٥:سورة األحقاف[﴾ÀÁÂ¿¾½¼﴿: سبيل املثال تفسريه لقول اهللا تعاىل 

من التبعيض واملراد  ﴾من الرسل﴿ولوا اجلد والثبات والصرب أ ﴾العزمفاصرب كما صرب أولوا ﴿: قال  

سورة [﴾-.,+*()'&%$#"!﴿األحزاب وىل العزم ما ذكر يف أب

<=>﴿:وكذا آدم لقوله، ]٤٨:سورة القلم[﴾RSTU﴿:ويونس ليس منهم لقوله ،]٧:األحزاب

.)٨(صفة الرسل كلهم أو لبيان فيكون أولوا العزم،]١١٥:سورة طه[﴾?

  :تفسير القرآن بالسنة: المبحث الثالث

قول  :يفسر القرآن بالسنة النبوية كعادة املفسرين، فعلى سبيل املثال - رمحه اهللا–كان اإلمام النسفي 

﴾[\]IJKLMNOPQSRTUVWXYZ﴿: اهللا تبارك وتعاىل

 ].١٥٩:سورة األنعام[

                       ً                            اختلفوا فيه وصاروا فرقا  كما اختلفت اليهود والنصارى  ﴾إن الذين فرقوا دينهم﴿:قال النسفي رمحه اهللا

افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة كلها ىف اهلاوية إال واحدة وتفرتق أميت على ثالث "ويف احلديث 

ويف رواية وهي ما أنا عليه  .)٩(" وسبعني فرقة كلها يف اهلاوية إال واحدة وهي السواد األعظم

.)١٠(وأصحايب

سورة [﴾ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÍÌÎÏÐÑ¿¾﴿:قال تعاىل

  ]. ٨٧:النمل

ْ  َ و يـ و م  {:قال النسفي رمحه اهللا ُ  ي نف خ  {واذكر يوم } َ  َ   َ وهو قرن أو مجع سورة والنافخ إسرافيل } الصور يف ُ 

ِ َ  َ   فـ ف ز ع  م ن ﴿عليه السالم   َ َ َ   السماوات و م ن  يف َ  اختري فزع على يفزع لإلشعار بتحقق الفزع  ﴾األرض يف         

ال  م ن ش اء اهللا﴿وثبوته وأنه كائن ال حمالة واملراد فزعهم عند النفخة األوىل حني يصعقون 
َ      إ  إال من ثبت  ﴾ِ  َّ َ   

،الشهداء :وقيل ،هم جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت عليهم السالم :اهللا قلبه من املالئكة قالوا

ألنه صعق  ؛موسى عليه السالم :منهم -وعن جابر رضي اهللا عنه ،ر وخزنة النار ومحلة العرشاحلو  :وقيل

.)١١(]٦٨:سورة الزمر[﴾.-,+*()'&%$#"!﴿: مرة ومثله

  :تفسير القرآن بأقوال الصحابة: المبحث الرابع

´³﴿:قوله تعاىل  :ذلكم يهمل اإلمام النسفي هذا اجلانب ألمهيته يف تفسري كالم اهللا، مثال ـل

µ¶¸¹º»¼½﴾]١٠١:سورة األنبياء.[ 
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أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبري  :ن عليا رضي اهللا عنه قرأ هذه اآلية مث قالأروي 

.)١٢(وسعد وعبد الرمحن بن عوف

  :ال التابعينو تفسير القرآن بأق: مسالمبحث الخا

ª«®¬¯±°²³´µ¶¸¹©¨﴿: قوله تعاىل: مثاله

º»¼½¾¿ÀÁÂÄÃÅÆÇÈÉ﴾] سورة

].٦:األحزاب

صلى اهللا عليه وسلم أبوهم يف  النيبقال جماهد كل نيب أبو أمته ولذلك صار املؤمنون أخوة ألن 

.)١٣(الدين

  :عرض القراءات في تفسير اإلمام النسفي: الفصل الثالث

  :المتواترةعرض القراءات : المبحث األول

ٍ                                            �Ƣđ�¿ǄƬǴȇ�̈ǂƫ¦ȂƬŭƢǧ��Ƣđ�ƨǷƢƫ�ƨǧǂǠǷ�ȄǴǟ�¾ƾȇ��°ƾǬƥيعرض النسفي يف تفسريه أنواع القراءات املتواترة،    

Ǯ ǳ̄�ƨǴưǷ¢�ǺǷ��ÀƢȈƷȋ¦�Ƥ ǳƢǣ�Ŀ�ƢđƢƸǏ¢�ń¤�ƢȀƦǈǼȇÂ:

 :تفسريه لقوله تعاىل

﴿ت ق يم  س 
ِ   اه د ن ا الص ر اط امل  َ ْ
ُ
     َ ِّ     َ  ِ  ْ صوت الزاي؛ ألن الزاي إىل وقد تشم الصاد : "يقول ].٤:فاحتةسورة ال[ ﴾ 

قرآن، وهي أصل الوهي قراءة محزة، والسني قراءة ابن كثري يف كل �ÀƢƫ°ȂȀů�ƢǸĔȋ ؛الطاء أقرب

.)١٤("الكلمة، والباقون بالصاد وهي لغة قريش، وهي الثابتة يف مصحف اإلمام

﴿  ه ل  ي نظ ر ون َ   ُ  ُ  َ   ْ أي أقمنا حجج الوحدانية وثبوت الرسالة وأبطلنا ما يعتقدون من الضاللة فما  ﴾َ 

م   أي ﴾ِ   َ                إ ال أ ن تأتيهم املالئكة﴿ينتظرون يف ترك الضاللة بعدها 
ُ  مالك املوت لقبض أرواحهم ي أ ت يه   ِ  ِ ْ َ                       

.)١٥(محزة وعلي

  :عرض القراءات الشاذة: المبحث الثاني

��̈¯Ƣǌǳ¦�©¦ ¦ǂǬǳ¦�ȆǨǈǼǳ¦�¿ƢǷȍ¦�µ ǂǠȇ�̈ǂƫ¦ȂƬŭ¦�Ŀ�ǾǳƢƷ�Ȃǿ�ƢǸǯ��Ƣđ�ƨǷƢƫ�ƨǧǂǠǷ�ȄǴǟ�¾ƾȇ�°ƾǬƥ  إال

�ƨǳƘǈŭ¦�Â¢�ŘǠŭƢƥ�ƨǬǴǠƬǷ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ȏ¤��ƢđƢƸǏȋ�ƢȀƦǈǼȇ�À¢�ÀÂ®�Ƣǿ̄Âǀǌƥ�¬ǂǐȇ�̈ ¯Ƣǌǳ¦�̈  ¦ǂǬǳ¦�À¢

:الفقهية اليت يسعى إليها، فهي عنده حجة، يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

﴿tuv﴾]ل واحد منهم محل بعري، وق رئ بكسر اجليم شاذاأعطى ك: قال ]٥٩:سورة يوسف                  ُ                     .

﴿«¬®¯°±﴾]وقرأ أبو حنيفة رمحه اهللا وإذا القوا يقال لقيته والقيته  ]١٤:سورة البقرة

.)١٦(إذا استقبلته قريبا منه
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  .سير اإلمام النسفيفتوجيه القراءات في ت: الفصل الرابع

  :توجيه القراءات المتواترة: المبحث األول

يتجاوز النسفي حدود عرض القراءات ونسبتها إىل االحتجاج هلا، ويأيت بالدليل والربهان إلثبات 

  :ومن أمثلة التوجيه النحوي ،صحتها بشىت أنواع العلل خاصة النحوية

ري ه لقوله تعاىل
ِ  ُ            تفس    :﴿XYZ[\]^_`abcedfgh

ij﴾]ز ي  : (يقول] ٦٦:سورة هود
ن  خ 

ِ  و م   ْ  ِ   ْ ٍ  يـ و م ئ ذ  َ ِ   ِ ِ ْ ز ي إىل اليوم، واجنرار اليوم ( َ 
ْ                          بإضافة اخل   ِ         

وظروف الزمان إذا أضيفت إىل  ،وهو مبين ]إذ[مدين، وعلي، ألنه مضاف إىل : وبفتحها ،باإلضافة

ي ت، واكتسبت البناء من املضاف إليه
.)١٧(                             ُ َِ                                األمساء املبهمة واألفعال املاضية ب ن 

 من سورة طه  ٦٢ومثال آخر عند تفسريه لآلية﴿¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ

ÉÊË﴾]إن  ه ذ ي ن  لساحران: (قرأ أبو عمرو: يقول] ٦٣:سورة طه         ِ  ْ َ  َ وهو ظاهر، ولكنه )  َّ 

(، وابن كثري وحفص، واخلليل وهو أعرف بالنحو واللغةمخمالف لإلما ْ              إن  هذان لساحران: بتخفيف )  

ْ      إن  زيد : مثل قولك) ِ  ْ إ ن  ( ُ ْ    ل م ن طلق  َ             والالم هي الفارقة بني إن  الن افية املخف ف ة من الثقيلة.َ   ّ        ّ     ْ وقيل هي مبعىن  ،                     

ِ           إ ن  ذ ان  إال ساحران(              َّ دليله قراءة أيب   . ما هذان إال ساحران: ما، والالم مبعىن إال، أي  َ   ْ ُ   وغ يـ ر هم)ِ   ْ َ  )   َّ إن  :

ِ         هذان  لساحران لتثنية يف لغتهم باأللف قيل هي لغة بين احلارث بن كعب، وخثعم، ومراد، وكنانة، فا)   

.والنصب، كعصا وسعدى اجلر يف    ً ياء  أبدا، فلم يقبلوها

ّ    َ             َ               إّن أبَــاهـــــــــــــــــــــــــا وأبَــــــــــــــــــــــا أبـــاهــــــــــــــــــــــا ِ               قــــــــد بلغــــــــا يف الــــَمـــْجــــــِد غــايتــاهـــــــا    ْ    َ                       

ر  بالياءوالشاهد يف  ّ        البيت هو أباها الثانية، فقد ج ر ت باأللف واألصل أن جت   ُ                   ّ  ُ                             )١٨(.

  :توجيه القراءات الشاذة: المبحث الثاني

ت ف  النسفي عند توجيهه على القراءات املتواترة فحسب، بل كا يوجه بالقراءت الشاذة، مثال لـ ِ                                                                                 م ي ك   َ ْ  َ  

 : ذلك

قوله تعاىل: ﴿HIJKLMNOPQRSTVUWXYZ[﴾] سورة

�ǲƻƾȇ�ȏ�À¢�ǺǷƚŭ¦�ȄǴǟÂ�Ǯ]. ٣:النور ǳ̄�ȄǴǟ�ƨȇ°ƢƳ�ƢǸē®Ƣǟ�À¢�ŘǠǷ�ȄǴǟ�¿ǄŪƢƥ�ƶǰǼȇ�ȏ�¥ǂǫÂ

ُ      نفسه حتت هذه العادة ويتصو ن  عنها َّ                        )١٩(.

0/12345.-,+*()'&%$#"!﴿ :قوله تعاىل

واملضي والذهاب واحد �ȆǠǈǳ¦� ¦ǂǨǳ¦�¾ƢǫÂ�Ƣđ�¥ǂǫÂ�¦ȂǔǷƢǧ} فاسعوا{]. ٩:سورة اجلمعة[﴾6

.)٢٠(وليس املراد به السرعة يف املشي
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  الخاتمة

:ويف اخلتام، نستطيع أن نشري إىل النتائج التالية

 .أن التفسري النسفي من التفاسري اليت تعتين باللغة واإلعراب والقراءات)١(

 ".البيضاوي"و " الكشاف"يعد تفسري النسفي خمتصر من تفسريي )٢(

.بتوجيه القراءات، املتواتر منها والشاذة اإلمام النسفي يعتين)٣(

بأمسائهم، وقد يرمز لبعضهم   - أصحاب القراءات–، يذكرهم اđƢ    ً                      غالبا  ينسب القراءات إىل أصح)٤(

 ".املدين" كقوله 

 .يعد تفسري النسفي من أنواع التفسري بالرأي احملمود)٥(

  مراجعـال

الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود حافظ ، ىأبو )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسري النسفي )١(

 .١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩األوىل، :دار الكلم الطيب، بريوت، الطبعة) هـ٧١٠: املتوىف(الدين النسفي 

: احملقق)هـ١١ق : املتوىف(طبقات املفسرين، أمحد بن حممد األدنه وي من علماء القرن احلادي عشر )٢(

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧األوىل، : السعودية الطبعة –سليمان بن صاحل اخلزي مكتبة العلوم واحلكم 

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )٣(

/ هـ١٣٩٢الثانية، : اهلندالطبعة/ صيدر اباد - ، جملس دائرة املعارف العثمانية )هـ٨٥٢: املتوىف(

 .م١٩٧٢

احلنفية، عبد القادر بن حممد بن نصر اهللا القرشي، أبو حممد، حميي الدين  اجلواهر املضية يف طبقات)٤(

 .كراتشي  –، مري حممد كتب خانه )هـ٧٧٥: املتوىف(احلنفي 

، )هـ١٣٩٦: املتوىف(األعالم، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )٥(

 .م ٢٠٠٢مايو / أيار  -اخلامسة عشر : دار العلم للماليني،الطبعة

 .مدونة أطالل يف إنرتنت)٦(

 :الـهوامش

).٣/١٧(لدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ا)١(

  ).٢٦٣(بقات المفسرین لألدنه و ى ط) ٢(

).٤/٦٧(للزركلي ألعالم ا)٣(
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).١/٢٧١(لجواهر المضیة في طبقات الحنفیة ا)٤(

).١/٢٦٠(لتفسیر والمفسرون ا)٥(

).١/٢٤(فسیر النسفي ت)٦(

.مدونة أطالل في إنترنت:نهج اإلمام النسفي في التفسیرم)٧(

).٣/٣٢٠(فسیر النسفي ت)٨(

).٦٢٤٧(حیح ابن حبان ص)٩(

).١/٥٥١(فسیر النسفي ت)١٠(

).٢/٦٢٣(فسیر النسفي ت)١١(

).٢/٤٢٢(فسیر النسفي ت)١٢(

).٣/١٨(فسیر النسفي ت)١٣(

).١/٣٢(فسیر النسفي ت)١٤(

).١/٥٥٠(فسیر النسفي ت)١٥(

).١/٥٢(فسیر النسفي ت)١٦(

.مدونةأطالل إنترنت:ینظر). ٢/٧١(فسیر النسفي ت)١٧(

).٢/٣٧١(فسیر النسفي ت)١٨(

  ).٢/٤٨٨(فسیر النسفي ت) ١٩(

).٣/٤٨٢(فسیر النسفي ت)٢٠(
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:الباحث  

 


smabdulhamidgama@gmail.com

  الملخص 

،القرآن الكرمي وإدراك فهمه وحكمه يفيهدف هذا البحث إىل بيان مفهوم اإلصالح 

ولتحقيق هذا األهداف اتبع الباحث املنهج  �¦ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ يفومقومات جناحه وفوائده 

وأمهيته   ومفهومه  اإلصالحوقد تكون هذا البحث إىل خطة تعريف ،االستقرائي والتحليلي

وذكر صفات املصلحني  وحث القرآن  ،ضوء القرآن الكرمي يفوخصائصه ومقاصده وآثاره 

صالح هو الركن اإل :توصل البحث إىل عدة نتائج من أبرزها. ¤ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�¬ȐǏ يف

متغرية من األحسن إىل حياة اإلنسان ن طبيعة أل ،الذي ينبغي أن يتمسك به بنو البشر

وقد حث اهللا عز وجل األمة فردا تعهد اإلصالح، إال بحياته ال تستقيم السيئ ولذا ف

إذا تركت األمة اإلصالح وسكتت على املعاصي  ،به العزيزومجاعة على اإلصالح يف كتا

   .البحث يفكما بينا   الكرميةالقرآن  اتآي يفورد  ل هذاواإلعالن به، عمت فيها العذاب، ك

  :المقدمة

 الرسل إليهم وأرسل األمم خلق. والنور الظلمات وجعل واألرض واتاالسم خلق الذي هللا احلمد

,M: القائل. اإلصالح خري يفوإلصالح ذات البني وجعل  مستقيم طريق إيل همو لريشد + *

/. -L
MZوالقائل . )١( Y X W V U T S RL

 علي والسالم والصالة )٢(

 التسليم وأمت الصالة أفضل عليه اهللا عبد بن حممد قلوبنا ونور وقدوتنا وحبيبنا سيدنا للعاملني رمحة املبعوث

إصالح ذات البني قال : قالوا بلى قال ،أال أخربكم بأفضل من درجة الصالة والصيام والصدقة: (القتئل

وتقرب بينهم إذا  ،تصلح بني الناس إذا تفاسدوا : (وقال أيضا )٣()وفساد ذات البني هي احلالفة

  .أمجعني وأصحابه آله وعلي )٤()تباعدوا

ذكر اإلصالح واحلث عليه ومكانته وما فيه من اخلري الغفري  يفالكرمي آيات كثرية وردت  القرآن يف إن

 أراد الذ ،تهم وما سينال األمة من خري كثري إذا طبقت اإلصالح فيهاومنزل صلحني،امل مكانة وبيان

�Ƣđ متر اليت ةاإلسالمي األمة وأحوال أمور تصحيح طريق يف نرباسا كونتل بعض اآليات يسرد أن الباحث
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 .اإلصالح يفاليت كان سببه عدم تطبيق ما دعا إليه القرآن  مشاكل من هتعانيما و  ة،خطري  منعطفات يف

 أحواهلايف إصالح  اإلسالمية األمة يساعد اإلصالح  قد يفالكرمي اليت وردت  القرآن بآيات ءااالعتنف

ƅ¦�ƾǼǟ�ǺǷ�¾ǄǼŭ¦�² ƾǬŭ¦�ƢđƢƬǯ�ǺǷ�«ȐǠǳ¦�ȄǴǟ�¾ȂǐƸǴǳ.

  :الموضوع اختيار أسباب

  حاجة األمة اإلسالمية لإلصالح بني أفرادها)١(

.القرآن رمسه الذي املسار عن املسلمنيالسلوك عند بعض  ظاهرة تغيري)٢(

.اإلسالمية بأساليب أخرى تدعو إىل الفساد مةانشغال جزء كبري من األ)٣(

.اإلسالمية األمة حياة إصالحمن أحسن الوسائل يف  الكرمي القرآنكون )٤(

  :البحث أهداف

  :اآليت يف البحث أهداف تتمثل

)١(ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�½ȂǴǈǳ¦�» ¦ǂŴ¦�̈ǂǿƢǛ�ƨŪƢǠǷ

)٢(ÀƢǰǷÂ�ÀƢǷ±�ǲǰǳ�ŁƢǏ�ǞǸƬĐ¦�¬ȐǏ¤�Ŀ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƲȀǼǷ�À¢�ƶȈǓȂƫ

  بيان أن مناهج احلياة املغايرة لإلسالم غري قادرة على تقدمي اإلصالح لألمم)٣(

  :البحث أهمية

  مفهوم اإلصالح يف القرآن الكرمي)١(

اإلسالمية األمة يفاحلياة  مشاكل من كثري حل يف يساعد)٢(

 أممهم إصالح يف والرسل األنبياء نهجإظهاره مل)٣(

شريعتهمعلى  نيعتمدو ف اإلسالم ضدادبأ االقتداء باباإلسالم  لشباب يصد)٤(

 يف جاء كما الرسل جبميعواقتدائهم  ¤ǶĔƢŻ ةقويتو  أمورها وإصالحاإلسالمية  األمة توحيد يف يساعد)٥(

الكرمي القران

  : البحث منهج

باالعتماد كثريا على القرآن  والتارخيي، االستقرائي والتحليلي نهجامل البحث هذا يف الباحث سيتبع

  .الكرمي والسنة النبوية على املرجع األساسي وأقوال املفسرين واحملدثني
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  :المعنى اللغوي للصالح واإلصالح: المطلب األول

صاحل يف نفسه من قوم صلحاء، ومصلح يف أموره، وهذا الشيء يصلح الصالح ضد الفساد، ورجل

نقيض اإلستفساد، وأصلح الشيء بعد  واالستصالحواإلصالح نقيض اإلفساد، ،لك أي هو من يأتيك

)٥(صاحل القوم بينهم، والصلح السلمتوالصلح  ،فساده أي أقامه، وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت

ح ل عنه الفساد، والشيء كان نافعا أو مناسبا، يقال هذا الشيء يصلزا - :صلوحا - صالحا - صلح

Mpo: ويف التنزيل العزيز. أصلح ذات بينهما من عداوة وشقاق ،كل n m l k j i

«L
M6وقال  )٦( /. - , + *L

)٧(�ǶȈǬƬǈŭ¦�ŁƢǐǳ¦Â��¬ȐǐǴǳ�ƘȈē� Ȇǌǳ¦�ƶǴǐƬǇ¦Â

ƨǷȂǐŬ¦� ƢĔ¤�ƶǴǐǳ¦Â��Ƥ االستقامةاملؤدي لواجباته، والصالح  ȈǠǳ¦�ǺǷ�ƨǷȐǈǳ¦Â.)٨(

كما  ،ضد الفساد، وهو تغيري الشيء أو احلال إيل األفضليف اللغة يعين كلما هو اإلصالح والصالح ف

إىل األصل الذي األشياء الرجوع بكذلك و  ،الدنيا وأفيما يتعلق بأمور الدين  اعوجكان معىن تقومي ما  أنه ي

  .بالفسادمل خيتلط 

:المعنى الصالح واإلصالح اصطالحا: المطلب الثاني

السيئة،  تقابله خمتص باألفعال، ويقابله الفساد تارة، وتارة يف القرآن الكرمي  الصالح أكثر استعمالو 

Mh: تعاىل هكما ورد يف قول g f e dc b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

iL
M²: وقال أيضا )٩( ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

´ ³L
فالصالح يف هذه اآليات هو أن يكون اإلنسان صاحلا يف ذاته، يبدأ بنفسه فيطهرها )١٠(

Ņ¦ǄǤǳ¦�¿ƢǷȍ¦�¾ȂǬȇ��ǶȈǬƬǈŭ¦�¶¦ǂǐǳ¦�ȄǴǟ�ƢȀǸȈǬȇÂ�ƢđǀȀȇÂ" : فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه

مث يعلم ذلك أهل بيته مث يتعدى بعد الفراغ منهم إىل  احملرمات فيصلحها باملواظبة على الفرائض وترك

جريانه مث إىل أهل حملته مث إىل أهل بلده مث إىل أهل السوادى املكتنف ببلده مث إىل أهل البوادي من 

الصالح عبارة عن : " ويقول األلوسي رمحه اهللا )١١("األكراد والعرب وغريهم وهكذا إىل أقصى العامل

)١٢("عما ال ينبغي واالحرتازاإلتيان مبا ينبغي 

đÂاألنبياء عليهم قام مجيع إن الصالح أو اإلصالح شامل وجامع لكل خري، وقد ذا ميكن القول ب

اهللا سليمان نيب كما قال ذلك  املوىل عز وجل التوفيق يف ائلني سواإلصالح الصالح بعمل الصالة والسالم 

¨Mعليه السالم  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | { z y x w v

« ª ©L
)١٣(
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  .الفرد والمجتمع إصالح: المطلب الثالث

متغرية من األحسن حياة اإلنسان ن طبيعة أل ،الصالح هو الركن الذي ينبغي أن يتمسك به بنو البشر

وقد حث اهللا عز وجل األمة فردا ومجاعة على تعهد الصالح، إال بحياته ال تستقيم إىل السيئ ولذا ف

منها على  ،يف مواضع كثرية من خالل قصص األنبياء عليهم الصالة والسالم اإلصالح يف كتابه العزيز

Mh: سبيل املثال g f e dc b a ` _ ^ ] \ [ Z

k j iL
MZوأيضا  )١٤( Yf ed c b a ` _ ^ ] \ [

l k j i h gL
MÒوقوله  )١٥( Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä

Ô ÓL
)١٦(�À¢�ǀƟƾǼǟ�ƢŮ�ǪƸȈǧ�ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�Ƣđ�ƪ ǴǷƢǠƫÂ�¬Ȑǐǳ¦Â�¬ȐǏȍ¦�ǪǴş�ƨǷȋ¦�ƪ ǬǴƬƻ¦�¦̄Ɯǧ

.تعيش حياة طيبة سعيدة

  حث على اإلصالحال فياآليات التي وردت : المطلب الرابع

كل آيات القرآن تدعو إىل إصالح حياة البشرية، بدًأ من إصالح العقيدة والروح، حىت جوانب 

، فالقرآن مل يرتك جماال من جماالت احلياة إال تدّخل فيه وشرح االجتماعيةالسلوكية ومجيع جوانب احلياة 

MY:لإلنسان كيف تكون الصلة مع نفسه وربه وجمتمعه، يقول تعاىل X W VU T S R Q P

[ ZL
:آيات تبني أمهية اإلصالح، منهابوالقرآن حافل  )١٧(

)١(Md c b a ` _ ^ ] \ [ ZY X W V U TL
يف هذه اآلية  )١٨(

.قرن اهللا بني اإلميان واإلصالح

)٢(M± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } |L
ويف  )١٩(

وهذا الربط واالندماج بني اإلميان واالصالح من جهة وبني  ،هذه اآلية قرن بني التقوى واإلصالح

�ƢȀǴǯ�Ƕē¦Ȃǟ®�Ŀ�ǲǇǂǳ¦Â� ƢȈƦǻȋƢǧ��ƢǸȀǼȈƥ�ƨǼȈƬǷ�ƨǫȐǟ�ȄǴǟ�¾ƾȇ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�¬ȐǏȍ¦Â�ÃȂǬƬǳ¦

ǶȀŲ¢�Ǟǫ¦Â�¬ȐǏƜǧ��¬ȐǏȎǳ�© ƢƳ�ƢĔ¢�ƾų�ƢȀȈǳ¤�Ƣǻǂǜǻ�¦̄¤�ǶēƢǠǸƬů�ŉȂǬƫÂ�  وإرشادهم إىل

هو رأس ما أمر اهللا األنبياء به، وكل هذا ُميّت إىل اإلصالح ،املستقيماحلق وأخذهم إىل السبيل 

. وصالح اخللق

¸M: هقوليف كما صرح بذلك نيب اهللا شعيب، )٣( ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹

Ô ÓL
)٢٠(

MÙ: ىلوقال تعا)٤( Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑL
)٢١(
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Md: وقال )٥( c b a ` _ ^ ] \ [ ZY X W V U TL
)٢٢(

MQP: ويقول)٦( O N M L K JI H G F E D C B

Z Y X W V U T S RL
)٢٣(

+M: وأيضا)٧( * ) ( ' &% $ # " !L
)٢٤(

[M: ويقول أيضا)٨( \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

e d c b a ` _^L
)٢٥(

Mq: وقال يف نفس السورة)٩( p o n m l k j i h g f e dL
)٢٦(

M5: وأيضا)١٠( 4 3 21 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

= < ; : 9 8 7 6L
)٢٧(

وكما حث القرآن الكرمي على اإلصالح وأمهيته كذلك أنذر على املصائب اليت تتعلق برتك 

نار، اإلصالح، وهذا َدنَدن القرآن فكلما حث على شيء أنذر على تركه وإذا بشر باجلنة خّوف بال

MÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆL
)٢٨(

اإلهلي، وال بركة يف أمة إذا انتقم اهللا منهم، قال  االنتقاماإلصالح أمر من اهللا، وضياع أمر اهللا جيلب 

حدثنا أمحد بن جعفر بن مالك، ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، ثنا الوليد بن : " اإلمام أمحد

وحدثنا ثور، : الوليد: مسلم، ثنا صفوان بن عمرو، حدثين عبد الرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه، قال

ملا فتحت قربص فرق بني أهلها فبكى بعضهم إىل بعض، :ن، عن جبري بن نفري، قالعن خالد بن معدا

يا أبا الدرداء، ما يبكيك يف يوم أعز اهللا فيه اإلسالم :ورأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت

رة هلم امللك وحيك يا جبري ما أهون اخللق على اهللا إذا هم تركوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاه: "وأهله؟ قال

)٢٩("تركوا أمر اهللا فصاروا إىل ما ترى

حدثنا خليد بن حسان، عن احلسن : أخربنا صاحل املري قال: أخربنا عبد اهللا قال: حدثنا احلسني قال

ال تزال هذه األمة حتت يد اهللا، ويف كنفه، ما مل متال قراؤها : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

صاحلوها فجارها، وما مل مين خيارها شرارها، فإذا فعلوا ذلك رفع اهللا عنهم يده، مث  ليز  أمراءها، وما مل

ƢƦǟ°�ǶđȂǴǫ�ȌǷÂ��ǂǬǨǳ¦Â�ƨǫƢǨǳƢƥ�ǶđǂǓÂ��§ ¦ǀǠǳ¦� ȂǇ�ǶǿȂǷƢǈǧ��ǶēǂƥƢƦƳ�ǶȀȈǴǟ�ǖǴǇ()٣٠(

إن املصائب اليت تسببه ترك اإلصالح والصالح كثرية، فقد تلحق باألمة اليت ال تتمسك باإلصالح

MÏ:آفات وباليا ومصائب، يقول تعاىل Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã

Ñ ÐL
)٣١(
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إذا تركت األمة اإلصالح وسكتت على املعاصي واإلعالن به، عمت فيها العذاب، كما أشارت اآلية 

َنةً (حيذر تعاىل عباده املؤمنني : قال ابن كثري. الكرمية ��ƨǼŰÂ�¦°ƢƦƬƻ¦�ȏ��ǽŚǣÂ� Ȇǈŭ¦�Ƣđ�ǶǠȇ: أي) ِفتـْ

Ǡȇ�ǲƥ��Ƥ ǻǀǳ¦�ǂǋƢƥ�ǺǷ�ȏÂ�ȆǏƢǠŭ¦�ǲǿ¢�Ƣđ�ǎ ź٣٢(."هما، حيث مل تدفع وترفعم(

حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن عمرو بن أيب عمرو، عن عبد اهللا األنصاري، عن : وحدثنا قتيبة قال

لتأمرن باملعروف ولتنهون عن والذي نفسي بيده : (حذيفة بن اليمان، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

)٣٣()املنكر أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقابا منه مث تدعونه فال يستجاب لكم

ثنا جامع بن َأيب راشد، عن منذر الثوري، عن احلسن بن حممد : ثنا سفيان قال: حدثنا احلميدي قال

هر السوء يف األرض أنزل اهللا عز إذا ظ: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن امرأة عن عائشة قالت

Ƣǫ�ƅ¦�ƨǟƢǗ�ǲǿ¢�ƢǼȈǧÂ�Ǯ¾: فقلت: قالت)  وجل بأهل األرض بأسه ǴĔ¢) : نعم مث تصريون إىل رمحة اهللا

)٣٤()عز وجل

®Ƣǈǧȍ¦�¾Ȃƻƾǳ�̈ǂǤƯ�ƢĔƢȈǼƥ�Ŀ�Ǻǰƫ�Ń�ƢǷÂ��ǶȈǬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǂǈǰǼƫ�Ń�ƢǷ��ƢȀǸȈǬƥ�ƨǼǐŰ�ƨǷȋƢǧ.

قال . والفقر، وعدم استجابة الدعاء، واستحقاق اللعنة من اهللاوترك اإلصالح يسبب الذلة، واهلوان، 

MJ:تعاىل I H G F ED C B A @ ? > = < ; : 9

KL
Mg: وقال تعاىل. يلئفذم اهللا بين إسرا. )٣٥( f e dc b a ` _ ^

k j i hL
MÖ: وقال تعاىل )٣٦( Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ

Ø ×L
`M: وقال )٣٧( _ ^ ] \ [Z Y X W V U T S R Q

o n m lk j ih g f e d c b aL
)٣٨(

  في القرآن الكريم والصالحين وأوصافهم المصلحين: المطلب الخامس

. القرآن الكرمي اليت تتحدث عن املصلحني ومنزلتهم عند اهللا تبارك وتعاىلهناك آيات كثرية وردت يف 

M:ما رفع شأن املصلحني اتصاف اهللا تعاىل بصفة املصلحني، فقد نسب ذلك إىل ذاته العلية فقالن فم

= < ; : 9 8 76 5 4 3 2 1 0 / . - , + *L
يقول . )٣٩(

والثالثة متقاربة وهي . أمورهم: ابن عباس. حاهلم: وقال قتادة. ¢ǽŚǣÂ�ƾǿƢů�Ǻǟ��ǶĔƘǋ�Ä: القرطيب

ǂǟƢǌǳ¦�¾Ȃǫ�ǾǼǷÂ��ǶēƢȈǻ�ƶǴǏ¢�ŘǠŭ¦�À¢�³. متأولة على إصالح ما تعلق بدنياهم ƢǬǼǳ¦�ȄǰƷÂ:

)٤٠(بالياوإن تدبري أذهب إىل حال *      فإن تقبلي بالود أقبل مبثله        

¢�ǾƬȈǸǼƬƥ��Ƕđ¦ȂƯ�ƶǴǏ¢Â��ǶŮƢǸǟ¢Â�ǶđȂǴǫÂ��ǶǿƢȈǻ®Â�ǶȀǼȇ®�ƶǴǏ: أي) َوَأْصَلَح بَاَهلُمْ : (وقال السعدي

ǶĔ¢�Ǯ ǳ̄�Ŀ�Ƥ Ʀǈǳ¦Â��ǶŮ¦ȂƷ¢�ǞȈŦ�ƶǴǏ¢Â��ǾƬȈǯǄƫÂ) الذي هو الصدق واليقني، وما اشتمل )اتبعوا احلَْقُّ :

)٤١(.عليه هذا القرآن العظيم
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•Mويقول تعاىل  ~¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡L
قال ابن  )٤٢(

وما قد يقع . يوفقهم لألعمال الصاحلة، وأن يغفر هلم الذنوب املاضية:يصلح هلم أعماهلم، أي: (كثري

وصفة اإلصالح من صفات األنبياء، الذين اصطفاهم اهللا .)٤٣() منهم يف املستقبل يلهمهم التوبة منها

�ƢǷ�ǢȈǴƦƫ�ǺǷ�¦ȂǼǰǸƬȇ�Ȇǰǳ�¾ƢǸǟȋ¦�ǺǷ�©ƢūƢǐǳƢƥ�ƅ¦�ǶȀǬǧÂ�¦ǀǳ��ǶēƢǠǸƬů�¬ȐǏƜƥ�ǶȀǨǴǯÂبرسالته 

ǶȀȈǴǟ�ƨƴū¦�ƨǷƢǫȍ��ǶǿÂ°ǀǼȇÂ�ǶǿÂǂǌƦȈǧ��Ƕđ�² ƢǼǳ¦�ÈÄƾƬǬȈǳÂ��Ǿƥ�¦ÂǂǷ¢ .فكل هذا من مهمة اإلصالح.  

ǳ¦�ǺǷ�ÀȂƦǈǰȇ�ƢŲ�§ ¦ǀǠǳ¦�ǶȀȈǴǟ�ǲŹ�ȏ�Ȇǰǳ��ǶǷȋ¦Â�ƨǷȋ¦�ŚȈǤƬƥ�ÀȂǨǴǰǷ�ǶĔ¢�ƢǸǯ فساد وعبادة

قال تعاىل . عن احلق يف العبادات وغريه، والسلوك، وسوء اخللق واالحنرافالباطل،  واالعتقاداألصنام، 

MÔ: على لسان شعيب عليه السالم ÊÉ È Ç Æ Å ÄL
وكما استخلف نيب اهللا موسى  )٤٤(

Ms: أخاه هارون عليهما السالم على قومه أوصاه بقوله r q{ z y x w v u t

~ } |L
)٤٥(

أي ال أُريد فيما آمركم به )ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإلصالح َما استطعت: (قال علي الصابوين يف آية سورة هود

ŖǟƢǘƬǇ¦�°ƾǬƥ�ǶǯǂǷ¢�ǶǰƷȐǏÊ¤�ȏÊ¤�ǾǼǟ�ǶǯƢĔ¢Â)ِإْن أُرِيُد ِإال اإلْصالَح َما : (وقال السعدي. )٤٦

ليس يل من املقاصد إال أن تصلح أحوالكم، وتستقيم منافعكم، وليس يل من املقاصد : أي) اْسَتطَْعتُ 

)٤٧(.اخلاصة يل وحدي، شيء حبسب استطاعيت

كن خليفيت فيهم، : أي) اْخُلْفِين ِيف قـَْوِمي: (وقال السعدي أيضا يف اآلية الكرمية يف سورة األعراف

وهم الذين ) َوال تـَتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ (طريق الصالح اتبع : أي) َوَأْصِلحْ (واعمل فيهم مبا كنت أعمل، 

)٤٨(.يعملون باملعاصي

ومن اآليات اليت ذكر فيها اإلصالح واملصلحني وما أعد اهللا هلم من نعيم اجلنة والكرم، قوله يف سورة 

MÖ: األعراف Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌL
بني اهللا تعاىل يف هذه  )٤٩(

  .ية الكرمية أنه ال يضيع عمل من أصلح غريه من املصلحنياآل

ترك . وما تفسد احلياة كلها إال برتك طريف هذا املنهج الرباين"قال سيد قطب حتت تفسري هذه اآلية 

االستمساك اجلاد بالكتاب وحتكيمه يف حياة الناس، وترك العبادة اليت تصلح القلوب، فتطبق الشرائع دون 

صوص، كالذي كان يصنعه أهل الكتاب وكالذي يصنعه أهل كل كتاب، حني تفرت احتيال على الن

يقيم احلكم على أساس الكتاب، ويقيم .القلوب عن العبادة فتفرت عن تقوى اهللا، إنه منهج متكامل

إنه منهج . القلوب مع الكتاب فتصلح القلوب، وتصلح احلياة ىفومن مث تتوا. القلب على أساس العبادة

)٥٠(."يعدل عنه وال يستبدل به منهجا آخر، إال الذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم العذاباهللا، ال
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MÙ: ومما ذكر يف حق املصلحني أيضا قوله تعاىل Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑL
)٥١(

  .ويف هذا إكرام املصلحني الذين يصلحون يف األرض وال يفسدون

وما كان ربك : (قال القرطيب. هلم، أنه ال يهلك األمة بوجودهم بني أظهرهم عز وجل ومن تكرمي املوىل

أي فيما بينهم يف تعاطي ) وأهلها مصلحون. (أي بشرك وكفر) بظلم. (أي أهل القرى) ليهلك القرى

احلقوق، أي مل يكن ليهلكهم بالكفر وحده حىت ينضاف إليه الفساد، كما أهلك قوم شعيب ببخس 

ن، وقوم لوط باللواط، ودل هذا على أن املعاصي أقرب إىل عذاب االستئصال يف الدنيا من املكيال وامليزا

ويف صحيح الرتمذي من حديث أيب بكر . )٥٢(."الشرك، وإن كان عذاب الشرك يف اآلخرة أصعب

 إن الناس إذا رأوا الظامل فلم: ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: الصديق رضي اهللا عنه قال

.)٥٣()يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب من عنده

  آثار الصالح واإلصالح في القرآن الكريم: المطلب السادس

واألمة اإلسالمية حباجة ماسة ملوضوع اإلصالح كما أمر  �ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�̈ƢȈƷ يفلإلصالح آثار شامل 

�ƢǼǿÂ�ǞǸƬĐ¦�Â¢�ǆاألجر العظيم ملن يقوم بإصالح النكتابه العزيز ووصفه باخلريية املطلقة ووعد ب  يفاهللا  Ǩ

.الدنيا واآلخرة يفيذكر الباحث بعض ما يصاب املصلحني به من اخلريات 

Ma: أنه جيلب احلياة السعيدة كما ذكر اهللا يف القرآن)١( ` _ ^ ] \ [ Z Y

l k j i h g f ed c bL
إذ أن العمل مع اإلميان  )٥٤(

جزاؤه جزاًء حسنا طيبا، وليس من الضرورة أن تكون ذو جاه ومال حىت تتمتع باحلياة السعيدةـ، 

بل رب فقري موسر يعيش حياة طيبة هادئة ملا يشعر به من انشراح الصدر وصالحية أخالقه 

�̈ƢȈū¦�ȆǨǧ��ǾƥƢƸǏȋ�ƅ¦�ǺǷ�ÀƢƸƬǷ¦�Ȃǿ�ƢŶ¤�¾ƢŭƢǧ��ǾǈǨǻ�ÀƢǼƠǸǗ¦Â��̈ƢȈū¦�Ƣđ�Ƥ Ȉǘƫ�̈Śưǯ� ƢȈǋ¢

وجيد اإلنسان فيها فرصة االتصال باهللا والثقة به واإلطمئنان إىل رعايته وسرته ورضاه، كما أن فيها 

.اهلدوء والرضى والربكة، واملودة

)٢(ǞǸƬĐ¦�Ǻǟ�½ȐŮ¦�Ǟǧ® .قال عز وجل :MÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ

L
فيما بينهم ال ) وأهلها مصلحون( ،مل يكن ليهلكهم بشركهم باهللا أن اهللا معىن ذلكو  )٥٥(

وهذا أبلغ ما يف الدفاع عن اهلالك  )٥٦(يتظاملون، ولكنهم يتعاطون احلق بينهم، وإن كانوا مشركني،

�ǶȀƬǣƢƦȇ�ȏÂ��śƸǴǐŭ¦�ǶǷȋ¦�ǲȀŻ�Ǿǻ¢�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�Ŀ�śƥ�ńƢǠƫÂ�ǾǻƢƸƦǇ�ƅ¦�Àȋ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ

.إال من أجل اإلصالح بالعذاب، وما ذلك
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\M: قال تعاىل :وراثة األرض واالستقرار فيها)٣( [ Z Y X W V U T

f e d c ba ` _ ^ ]L
MP: وقال أيضا )٥٧( O N M L

X W V U T S R QL
هذه وقال العالمة ابن كثري حتت تفسري  )٥٨(

يقول تعاىل خمربا عما حتمه وقضاه لعباده الصاحلني من السعادة يف الدنيا واآلخرة، ووراثة  :يةاآل

،باإلصالحأثبت القرآن وأّكد أن وراثة األرض مشروطة ولقد  )٥٩(،األرض يف الدنيا واآلخرة

الح اإلصكون واملسلمون موقنون مبا قال اهللا يف هذه اآلية من   ،واألرض يرثها عباد اهللا الصاحلون

: قال صاحب تفسري تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانولذا  ،وعمادهوراثة األرض أساس 

"§ ¯Ƣǯ�ȂȀǧ��©ƢǨǐǳ¦�ǽǀđ�Ǧ ǐƬȇ�ŃÂ�ǾǼȇ®�ǂǐǼȇÂ�ƅ¦�ǽǂǐǼȇ�Ǿǻ¢�Ȅǟ®¦�ǺǷ�À¢".MU T

f e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y X W VL
.)٦١(أي ملكناهم إياها، وجعلناهم املسيطرون عليها من غري منازع ينازعهم وال معارض)٦٠(

#M:الصالح أيضا جيلب حمبة اهللا ورعايته وواليته لعباده الصاحلني، قال تعاىل :والية اهللا)٤( " !

+ * ) ( '& % $L
الذي يسعى لنيل حمبة اهللا وواليته أن يلتزم على املؤمن ف )٦٢(

ÀȂūƢǐǳ¦�ÀȂǼǷƚŭƢǧ�ǶŮ¦Ȃǫ¢Â�ǶŮƢǸǟ¢Â�ǶēƢȈǻ�ƪ: "قال السعديواإلصالح، ح الصالب ƸǴǏ�Ǻȇǀǳ¦�

�ǶĔƢǟ¢Â�Ƕđ�Ǧ وملا تول ǘǳÂ��ƅ¦�ǶǿȏȂƫ�ǂǔȇ�ȏÂ�ǞǨǼȇ�ȏ�ƢŲ�ǽŚǣ�ȂǳȂƬȇ�ŃÂ�ÃȂǬƬǳ¦Â�ÀƢŻȍƢƥ�Ƕđ°

M: كما قال تعاىل���ǽÂǂǰǷ�ǲǯ�ǶĔƢŻƜبعلى ما فيه اخلري واملصلحة يف دينهم ودنياهم، ودفع عنهم 

Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð ÏL
)٦٣(

´M: قال تعاىل :عناية اهللا يف الذرية وحفظ النسب)٥( ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

ÊÉ È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËL
أرسل اهللا رسوال من أولو العزم مع رجل صاحل لتنفيذ عملية  )٦٤(

ح اجلدار مل يكن أمرا عاديا حدث صدفة، بل هو أمر ربانية غيبية إصالحية، وما قاما به من إصال

مدبر من اهللا العالم الغيوب، وكان سبب ذلك صالح والد الغالمني الذي كان من عباد اهللا 

"الصاحلني، قال ابن كثري فيه دليل على أن الرجل الصاحل حيفظ يف ذريته، وتشمل بركة عبادته هلم :

�°Â��ǶȀȈǧ�ǾƬǟƢǨǌƥ��̈ǂƻȉ¦Â�ƢȈǻƾǳ¦�ĿǾǼȈǟ�Ƕđ�ǂǬƬǳ�ƨǼŪ¦�Ŀ�ƨƳ°®�ȄǴǟ¢�ń¤�ǶȀƬƳ°®�Ǟǧ")٦٥(

MW:اإلصالح يسبب األمان، فهو أمان من كل شيء، قال تعاىل. اإلطمئنان)٦( V U T

d c b a ` _ ^ ] \ [ ZY XL
يف هذه اآلية بشارة بالنجاة  )٦٦(

آمن باهللا ومالئكته، :َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح، أي: " قال السعدي ،من وعمل صاحلاآودخول اجلنة ملن 

وكتبه، ورسله واليوم اآلخر، وأصلح إميانه وأعماله ونيته َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم، فيما يستقبل َوال ُهْم 
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فمن آمن قلبه مبا جاءوا به : َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح، أي: " (قال ابن كثري )٦٧(.على ما مضى. َحيَْزنُونَ 

)َوال ُهْم َحيَْزنُونَ (بالنسبة إىل ما يستقبلونه : أي) وأصلح عمله باتباعه إياهم، َفال َخْوٌف َعَلْيِهمْ 

Ȉǧ�ǶȀȈǳÂ�ƅ¦��ƢȀǠȈǼǏÂ�ƢȈǻƾǳ¦�ǂǷ¢�ǺǷ�Ƕǿ°ȂȀǛ� ¦°Â�ǽȂǯǂƫÂ�ǶēƢǧ�ƢǷ�ń¤�ƨƦǈǼǳƢƥ��ǽȂǨǴƻ�ƢǸ: أي

فوجود هذا الضمان على املاضي واملستقبل يبعث اطمئنانا يف الروح، )٦٨(،)وحافظهم فيما تركوه

  .وسببه اإلصالح

MZ: قال تعاىل :الرمحة واملغفرة من اهللا)٧( Y X W V U T S RL
وقال  )٦٩(

¿M: أيضا ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ±L
إذا تصاحل  )٧٠(

�ǶđȂǻ̄�ǶŮ�ǂǨǣÂ�ǶȀǠǷ�ƅ¦�ÀƢǯ��ǶŮ¦ȂƷ¢�ǞȈŦ�Ŀ�ǽȂǬƫ¦Â�ƅ¦�ÂǂǔƸƬǇ¦Â��ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ÀȂǸǴǈŭ¦

بأن تكون إرادتكم ومقاصدكم دائرة على مرضاة اهللا ورغبتكم : " قال السعدي. ورمحهم يف الدارين

الرجاعني إليه : أي )ابنيو لأل فِإنّه كان. (فيما يقربكم إليه وليس يف قلوبكم إرادات مستقرة لغري اهللا

فمن اطلع اهللا على قلبه وعلم أنه ليس فيه إال اإلنابة إليه وحمبته وحمبة ما ) ارً غفو (يف مجيع األوقات 

يقرب إليه فإنه وإن جرى منه يف بعض األوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية فإن اهللا يعفو عنه 

)٧١("ويغفر له األمور العارضة غري املستقرة

MQ: يقول تعاىل. وسببا يف وصف العبد بكل صفات اخلري وما ميت إليه بصلة)٨( P O N

e d c b a ` _^ ] \ [ Z Y X W V U T S RL
)٧٢

Ms: يقول تعاىل. وسببا للفالح)٩( r qp o n m l k j i h g f

u tL
)٧٣(

  الخاتمة

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على أشرف املرسلني وآله وأصحابه ومن تبعهم 

  . بإحسان إىل يوم الدين

  ختام هذا البحث بأهم النتائج اآلتية يفنستخلص 

  :النتائج

يف مجيع جوانب ات الربانية تىن كثريا باإلصالح من خالل توجيهأظهرت الدراسة بأن القرآن الكرمي اع)١(

.حياة اإلنسان الفردية واألسرية واالجتماعية

أنه ورد يف القرآن الكرمي آيات كثرية تبني حقيقة اإلصالح وأنه صفات األنبياء والرسل و كلهم دعوا )٢(

.إىل اإلصالح بني أممهم
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واحلياة السعيدة ودفع  يكون سببا بأن ميد اهللا للعبد بتوفيقه �ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�śƥ�¬ȐǏة اإلأن إقام)٣(

Đ¦�Ǻǟ�½ȐŮ¦تمع ووالية اهللا وعناية اهللا يف الذرية عموما اإلصالح جيلب كل اخلريات ألمة .

  :التوصيات

.الكرمي نأحث املسلمني يف كل أحناء العامل االعتناء مبفهوم اإلصالح من القرآ)١(

)٢(¬ȐǏȍ¦�¦ȂǬƦǘȇ�À¢�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦Â�®ȐƦǳ¦Â�©ƢǷȂǰū¦�ȆǏÂ¢ فيما بينهم.

.أمهية الوقوف مع منهج القرآن يف إصالح األمة)٣(

  :المصادر والمراجع

   القرآن الكرمي)١(

جممع الزوائد ومنبع ) هـ٨٠٧: املتويف(أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي )٢(

  م ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤: عام النشر، مكتبة القدسي، القاهرة، الفوائد

تفسري القرآن  )هـ٧٧٤: املتويف(إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي أبو الفداء )٣(

  م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة،العظيم دار طيبة للنشر والتوزيع

: املتويف(أبو بكر عبد اهللا بن الزبري بن عيسى بن عبيد اهللا القرشي األسدي احلميدي املكي )٤(

  م ١٩٩٦األوىل، : الطبعة،سوريا –، دمشق دار السقا،مسند احلميدي )هـ٢١٩

  بريوت  –دار املعرفة ،إحياء علوم الدين) هـ٥٠٥: املتويف(أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )٥(

: املتويف(أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )٦(

الثانية، : الطبعة، القاهرة –دار الكتب املصرية ، قرطيباجلامع ألحكام القرآن  تفسري ال) هـ٦٧١

  م ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤

الزهد ) هـ١٨١: املتويف(أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن املبارك بن واضح احلنظلي، الرتكي مث املْروزي )٧(

  بريوت  –دار الكتب العلمية ،والرقائق البن املبارك

امللك القسطالين القتييب املصري، شهاب الدين أبو العباس، أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد )٨(

: الطبعة، املطبعة الكربى األمريية، مصر، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) هـ٩٢٣: املتويف(

  هـ ١٣٢٣السابعة، 

) هـ٤٣٠: املتويف(أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين )٩(

  م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤جبوار حمافظة مصر،  - السعادة ،ألصفياءحلية األولياء وطبقات ا
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روح املعاين يف تفسري ) هـ١٢٧٠: املتويف(شهاب الدين حممود بن عبد اهللا احلسيين ، األلوسي )١٠(

  هـ ١٤١٥األوىل، : الطبعة، بريوت –دار الكتب العلمية ، القرآن العظيم والسبع املثاين

جامع ) هـ٣١٠: املتويف(ن غالب اآلملي، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري ب، الطربي)١١(

 م ١٩٧٧ -هـ  ١٤١٧األوىل، : الطبعة، مؤسسة الرسالة، البيان يف تأويل القرآن

حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى ، ابن منظور)١٢(

  هـ  ١٤١٤ - الثة الث: الطبعة، بريوت –دار صادر  لسان العرب) هـ٧١١: املتويف(

 -بريوت - دار الشروق ، يف ظالل القرآن) هـ١٣٨٥: املتويف(سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب )١٣(

  هـ ١٤١٢ - السابعة عشر : الطبعة، القاهرة

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ) هـ١٣٧٦: املتويف(عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي )١٤(

 م ٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠األوىل : الطبعة، مؤسسة الرسالة،املنان

عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذيل اهلندي الربهانفوري مث املدين )١٥(

مؤسسة ، كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال) هـ٩٧٥: املتويف(فاملكي الشهري باملتقي اهلندي 

  م١٩٨١/هـ١٤٠١الطبعة اخلامسة، : الطبعة، الرسالة

: الطبعة، القاهرة –دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع ، صفوة التفاسري ،الصابوينحممد علي )١٦(

  م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧األوىل، 

سنن ) هـ٢٧٩: املتويف(حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )١٧(

 -هـ  ١٣٩٥، الثانية: الطبعة، مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البايب احلليب ، الرتمذي

  م ١٩٧٥

حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا )١٨(

مصورة عن السلطانية (دار طوق النجاة ، صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه صحيح البخاري

 هـ١٤٢٢األوىل، : الطبعة، )بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

  .دار الدعوة، مع اللغة العربية بالقاهرة املعجم الوسيطجم)١٩(

  :الـهوامش

 ١األنفال اآلیة سورة ١

 ١٢٩سورة النساء اآلیة ٢
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) ٩٢٣المتوفى (أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني القتیبي المصري أبو العباس شهاب الدین ٣

:الطبعة،مصر-المطبعة الكبرى األمیریة ٢٦٩٠رقم  ٤١٧ص  ٤ج , إرشاد الساري فى شرح صحیح البخاري

ه١٣٢٣ ،السابعة

 ١٣٠٥٣رقم  ٨ج , مجمع الزوائد) هـ٨٠٧: المتوفى(أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي ٤

م ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤ :عام النشر,مكتبة القدسي، القاهرة,ومنبع الفوائد  ٩٣ص  ٤٥٨٨رقم  ٣وكنز العمال ج  ٨٠ص 

) هـ٧١١: المتوفى(على، أبو الفضل، جمال الدین األنصاري الرویفعى اإلفریقى محمد بن مكرم بن ,ابن منظور٥

  ه ١٤١٤ - الثالثة :الطبعة,بیروت–دار صادر ,.، فصل الصاد، مادة صلح٥١٦/، ص٢/ج لسان العرب

 ٩سورة الحجرات اآلیة ٦

 ١سورة األنفال، اآلیة ٧

.الدعوة، بدون تاریخ، مادة صلح دار/ مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط،، الناشر٨

 ١٠٢سورة التوبة اآلیة ٩

  ٥٦سورة األعراف اآلیة ١٠

بیروت، بدون دار المعرفة,إحیاء علوم الدین) هـ٥٠٥: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ١١

  .٣٤٢/، ص٢/تاریح، ج

، روح المعاني، في تفسیر القرآن )هـ١٢٧٠: المتوفى(محمود بن عبد اهللا الحسیني األلوسي، شهاب الدین١٢

  .٢٠٣/، ص٤/دار الكتب العلمیة بیروت، ج/العظیم والسبع المثاني، الناشر

 ١٩سورة النمل اآلیة ١٣

 ٨٥سورة األعراف، اآلیة ١٤

 ٩٧سورة النحل اآلیة ١٥

 ٨٨سورة هود اآلیة ١٦

٣٨سورة األنعام اآلیة ١٧

 ٤٨سورة األنعام اآلیة ١٨

  ٣٥سورة األعراف اآلیة ١٩

 ٨٨سورة هود اآلیة ٢٠

 ١١٧سورة هود اآلیة ٢١

 ٤٨سورة األنعام اآلیة ٢٢

 ١٢٩سورة النساء اآلیة ٢٣

 ٥٤سورة األنعام اآلیة ٢٤

 ٣٥سورة النساء اآلیة ٢٥

 ١١٠سورة النساء اآلیة ٢٦

 ١١٤سورة النساء اآلیة ٢٧

  ٥٠-٤٩سورة الحجر اآلیة ٢٨
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أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني، حلیة األولیاء وطبقات ٢٩

٢١٦: ، ص١م، ج ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤بجوار محافظة مصر، -السعادة :األصفیاء، نشر

دار : طباعةأبو عبد الرحمن عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي التركي، الزهد والرقائق البن المبارك، ٣٠

 ٢٨٢: بیروت، ص–الكتب العلمیة 

 ٢٥سورة األنفال اآلیة ٣١

، تفسیر القرآن العظیم )ه٧٧٤:المتوفى(إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي ,ابن كثیر٣٢

 م ١٩٩٩  -ه ١٤٢٠الثانیة :الطبعة¸دار الطیبة للنشر والتوزیع ٤٣٩: ، ص١ج

ْ                                                محمد بن عیسى بن س و رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، سنن الترمذي، نشر٣٣  َ شركة مكتبة ومطبعة :                

مصر-مصطفى البابي الحلبي 

  ٤٦٨: ، ص٤م، ج١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥الثانیة، :الطبعة

: ةأبو بكر عبد اهللا بن الزبیر بن عیسى بن عبید اهللا القرشي األسدي الحمیدي المكي، مسند الحمیدي، طباع٣٤

  ٢٩٠:، ص١م، ج ١٩٩٦األولى، :الطبعة.سوریا–دار السقا، دمشق 

  ٧٨سورة المائدة األیة ٣٥

  ٨٥سورة األعراف اآلیة ٣٦

 ٧٧سورة القصص اآلیة ٣٧

 ٢٠٦سورة البقرة اآلیة ٣٨

 ٢سورة القتال اآلیة ٣٩

) ه٦٧١المتوفى(ي، القرطبأبو عبداهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین ٤٠

  م١٩٦٤ - ه١٣٨٤, الثانیة:الطبعة-دار الكتب المصریة .٢٤١: ، ص١٩جالجامع ألحكام القرآن 

تیسیر الكریم الرحمن فى تفسیر كالم ) ه١٣٧٦:المتوفى(عبدالرحمن بن ناصر بن عبداهللا السعدي السعدي،٤١

 م٢٠٠٠ه ١٤٢٠. األولى: الطبعة,مؤسسة الرسالة .٦٣، ص٧ج  , المنان

  , ٧١سورة األحزاب اآلیة ٤٢

 ٣٥٠: ، ص٢ج ,تقسیر القرآن العظیمابن كثیر،٤٣

 ٨٨سورة هود اآلیة ٤٤

 ١٤٢سورة األعراف االیة ٤٥

، ولىاأل: القاهرة، الطبعة–دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع :، طمحمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر٤٦

  ٢٦٦: ، ص٢، حم ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧

مرجع سابق ٨٦: ،ص٣ج, تیسیر الكریم الرحمن فى تفسیر كالم المنانالسعدي،٤٧

  ٨٦: المرجع، صنفس,السعدي٤٨

  ١٧٠سورة األعراف اآلیة ٤٩

-بیروت-الشروقدار ٩٦ص , ٣ج في ظالل القرآن، )ه١٣٨٥: المتوفى(، إبراهیم حسین الشاربيسید قطب٥٠

  ه١٤١٢السابعة عشرة :الطبعة, القاهرة
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  ١١٧سورة هود، اآلیة ٥١

مرجع سابق. ٢٣٤:، ص١١ج , الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،٥٢

سنن الترمزي ) ه٢٧٩: المتوفي(محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن ضحاك الترمزي أبو عیسى ,الترمذي٥٣

  م١٩٧٥ –ه ١٣٩٥الثانیة : ةالطبع-مصر-شركة مكتة مطبعة المصطفى البابي الحلبي

 ٩٧سورة النحل اآلیة ٥٤

  ١١٧سورة هود اآلیة ٥٥

، ١٥/م، ج٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، /الطبري، محمد ابن جریر، جامع البیان في تأویل القرآن،الناشر٥٦

  . ٥٣٠/ص

 ٤١سورة الحج اآلیة ٥٧

  ١٠٥سورة األنیباء اآلیة ٥٨

.مرجع سابق ٧٦: ، ص١ابن كثیر، تفسیر القرأن العظیم، ج٥٩

  ٤١سورة الحج اآلیة ٦٠

، اإلدارة العامة للطبع تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنانعبد الرحمن ابن ناصر الدین السعدي، ٦١

 ٣٠٢: ص. ٥والترجمة الریاض،  ج

 ١٩٦سورة األعراف االیة ٦٢

 ٣٨: اآلیةالحجسورة ٦٣

 ٨٢سورة الكهف اآلیة ٦٤
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  إعداد

.
 

  ملخص البحث

�¿ȂȀǨǷ��ǲȈǴŢ�ń¤�» ƾē�ƨǫ°Ȃǳ¦�ǽǀǿ"وبيان سبب ظهور هذا التوجه يف " التجديد التفسريي

وقد تركز البحث على حممد أركون  ونصر حامد أيب زيد من خالل . اآلونة األخرية

لقد ادعى كل . ¡°¦ƢǸē¦ Ƣǟ®¦�ƢȀȈǴǟ�ƢȈǼƥ�Ŗǳ¦�Ʋƴū¦�ƨǌǫƢǼǷÂ�ƢȀǴȈǴŢÂ�ƢǸȀƟاستعراض أبرز 

ْ    من أركون وأبو زيد إىل إحداث عملية التجديد يف تفسري القرآن الكرمي  وعص رنة  األمة رؤية                                                                 

كما احتجا بأنه من الضروري .مصداقيته Ƣē¦Â¿ اإلهلي النص قدسية إسقاط خالل من جتاهه

 احلاضر بعني عصرية قراءة نصوصه وقراءة القرآن لتفسري ديدةج نقدية مرجعية إحداث

غري أن  .املعاصر الغريب الفكر إليها توصل اليت املعرفية الوسائل استخدام خالل من والواقع

ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ©� رتويج العلمنة ل اإل سعى   هو ي ماالتفسري  هذه الدراسة  أثبتت أن التجديد

اإلسالمية وتغيري األسس الفكرية والعقلية اإلسالمية، وإسقاط مبدإ املرجعية لنصوص القرآن 

الكرمي، وإبطال مرجعية الرتاث اإلسالمية عموما وكتب التفاسري خصوصا من خالل 

Ƿ�ƨȈǷȐǇȍ¦�̈Ȃƻȋ¦Â�ƨƦƄ¦�Ãǂǟ�Ǯ ǧÂ�ƨȈƷƢƥȍ¦Â�®ƢǈǨǳ¦�ƲȇÂŗƥ��ƢȀȈǨǳƚǷÂ�Ƣđ�ƨǬưǳ¦�» ƢǠǓ¤ ن

ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨǤƦǐǳƢƥ�ǞǸƬĐ¦�ǢƦǏ�¾Ȑƻ.

  : تمهيد

إن االهتمام بالقرآن الكرمي وتفسريه من أهم مظاهر االهتمام باإلسالم ذلك ألنه معجزة األمة 

اإلسالمية اخلالدة حيث إنه كتاب ال تنقضي عجائبه وال خيلق على كثرة الرد، كما أن جواهره ومكنونات 

.د وال جليل واحد، كما أن أحكامه مل تكن مرتبطة بزمان أو مكانأسراره مل تكن منكشفة ملفسر واح

 : وقد وصف اهللا تعاىل هذا القرآن بأنه كتاب هداية وإرشاد للمؤمنني قائال

 ات  أ ن  هل   
ني  ال ذ ين  يـ ع م ل ون  الص احل 

ي  أ قـ و م  و يـ ب ش ر  ال م ؤ م ن 
ا ال ق ر آن  يـ ه د ي ل ل يت  ه  ِ  َ  َّ  َُ ﴿إ ن  ه ذ   َ ِ  َّ     َ   ُ َ  ْ  َ   َ   ِ َّ    َ  ِ ِ ْ  ُ  ْ   ُ ِّ  َُ   َ   ُ َ  ْ َ   َ  ِ  ِ َّ ِ    ِ  ْ  َ   َ   ْ  ُ  ْ    َ  َ ري ا﴾  ِ  َّ 

ر ا ك ب  َ ِ  ً   م  أ ج    ً  ْ  َ  ْ

فكل البشرية حباجة إىل هذه اهلداية بصورة مستمرة، وكل جيل من أجيال األمة اإلسالمية ). ٩: اإلسراء(

يتطلع إىل استكشاف أسرار القرآن حسب ما ينتهي إليه علمه وما حيتاج إليه من اهلداية والنور، وألجل 

  .زمانهذا بقيت صالحية نصوصه للتدبر والتفسري يف كل 
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الصحابة رضوان اهللا عليهم منهجا صحيحا يف فهم القرآن الكرمي وسنة رسول  فمن أجل هذا سلك 

والرتبية اإلسالمية، ولعل هذا هو السر وراء الرفعة والسمو الذي بلغته األمة اإلسالمية يف صدر اهللا 

وعلى هذا النهج سار خري القرون يفهمون القرآن على حقيقته وصفاته ويعملون به على هدي . اإلسالم

�Â¢�Ƣđ�Ǧ Ǵǯ�Ŗǳ¦�ƨǻƢǷȌǳ� ¦®¢�ƢȀƟƢǬǻÂ��́ ȂǐǼǳ¦�ňƢǠǷ� ƢǨǏ�ȄǴǟ�śǜǧƢŰ�Ƕđ°�ǺǷ أن يبينوه  -لوا العلم

  . حىت كان لإلسالم سيادة يف األقطار وخضعت له الشعوب والدول -للناس وال يكتمونه

�Ŀ�ǶēƢǿƢš ¦�ƪ ǨǴƬƻ¦Â��ƪ ǟȂǼƫÂ�À¡ǂǬǴǳ�ǶȀŷƢǨǷ�©®ƾǠƫ�Ǧ Ǵƻ�ǶǿƾǠƥ�ǺǷ�Ǧ Ǵƻ�ǺǷǄǳ¦�¾ȂǗ�ǞǷ�Ǻǰǳ

اجلهل والتقليد يف األمة  التفسري وتضاربت، فأولوا القرآن انتصارا ملذاهبهم ودفاعا عن عقائدهم حيت ساد

اإلسالمية وأصبحت فريسة األفكار الدخيلة اليت كانت تتغلغل فيها حيت أصبح الناس بعيدين كل البعد 

ومن جانب آخر، أصيب العامل اإلسالمي باالنتقاص من أطرافه حيث دب . عن الفهم الصحيح للقرآن

ة وتتابعت احلروب اليت تعدد أشكاهلا وتنوع الضعف إىل أجزائه وتوالت عليه اهلزائم النفسية والعسكري

مظاهرها األمر الذي أدى إىل تقويض األمة اإلسالمية وتفكك أركان دولتها وشن الغارة على الرتاث 

Ƕđ°�§ ƢƬǰƥ�śǸǴǈŭ¦�ƨǬƯ�Ǧ ȈǠǔƫ�ƨǳÂƢŰ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢǏȂǐƻ�À¡ǂǬǳ¦�ȄǴǟÂ�ƢǷȂǸǟ�ȆǷȐǇȍ¦.

وادعوا التجديد يف التفسري متنكرين لإلسالم يف ظل هذه الظروف، وجد من استغلوا هذه املواقف 

وأهله متسرتين حتت شعار قدرة اإلسالم على إعطاء متطلبات العصر احلديث،  فسعوا إىل جتديد تفسري 

ǾƬȈǫ¦ƾǐǷ�¿Ƣē¦Â�ȆŮȍ¦�ǎ Ǽǳ¦�ƨȈǇƾǫ�¶ƢǬǇ¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾǿƢš �ƨǷȋ¦�ƨȇ£°�ƨǻǂ�ǐǟÂ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦                                                               ْ واملشكلة .                

                                               ٍ              ع ظهور مدعي التجديد يف التفسري خاصة يف العامل العريب  وتقمصهم لباس زادت تعقيدا يف هذا الزمن م

ǾǴǿ¢�ǺǷ�¦ȂǈȈǳ�ǶĔ¢�ǞǷ�ŚǈǨƬǳƢƥ�ǶǴǠǳ¦ . و يعد حممد أركون و نصر حامد أبو زيد يف عصر احلديث من

أبرز من دعى إىل ضرورة مرجعية نقدية جديدة لتفسري القرآن وقراءة نصوصه قراءة عصرية بعني احلاضر 

  . ع من خالل استخدام الوسائل املعرفية اليت توصل إليها الفكر الغريب املعاصروالواق

فاهلدف من هذه الورقة دراسة هذه الظاهرة من خالل تسليط األضواء على مفهوم معىن التجديد 

وسوف يرتكز البحث على حممد أركون  ونصر . التفسريي وبيان سبب ظهور هذا التوجه يف اآلونة األخرية

¦®�ƢǸē¦ Ƣǟحامد أيب زيد، فسيتم استعراض أبرز آرائهما وحتليلها، ومناقشة احلجج اليت بنوا عليها

  التجديد في التفسير 

يقال فسر الشيء تفسريا إذا أبانه وبينه، وهو مأخوذ من الفسر وهو اإلبانة  :التفسري يف اللغة

ئـ ن اك  ب احل  ق  :، كما يأيت مبعىن اإليضاح والتبيني ومنه قوله تعاىل)١(والكشف
َ   ِ  َْ ِّ ﴿و ال  ي أ ت ون ك  مب  ث ل  إ ال  ج   َ  ْ  ِ  َّ  ِ  ٍ  ََ ِ   َ  َ  ُْ َ   َ  َ  

َ  و أ ح س ن    َ  ْ ري ا﴾  ََ 
ِ  ً   تـ ف س   ْ حول معىن  تدور" فسر"فعلى هذا مادة  )٢(.أي بيانا وإيضاحا )٣٣: الفرقان( َ 

.     ً    ً                                     مطلقا  سواء  أكان هذا الكشف لغموض لفظ أم لغري ذلك "الكشف"
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علم يبحث يف أحوال الكتاب العزيز من حيث داللته على مراد اهللا تعاىل بقدر "فإنه : وأما اصطالحا

لم يكشف عن معاين القرآن ويبني املراد منها، ويشمل مجيع أنواع البيانات فهو ع .)٣("الطاقة البشرية

املتعلقة لشرح مفردات القرآن وتراكيبه واستكشاف دقة أسراره، واستنباط حكم، أو دفع إشكال، أو 

.ختصيص عام، أو تقييد مطلق، أو بيان سبب نزول، أو غري ذلك

  : التجديد في اللغة

و اجلديد : مبعىن صار جديدا: ويقال جتدد الشيء جتددا . أي صريه جديدا: يقال جدد الثوب جتديدا 

  . ووصف املوت باجلديد ألنه ال عهد لك به. نقيض الباىل

ƨȈǴǸǠǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�Ǫū¦�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ǺǷ�² °®Â�Ǻȇƾǳ¦�ŃƢǠǷ�ǺǷ�ǆ Ǹǘǻ¦�ƢǷ� ƢȈƷ¤�ń¤�ȄǠǈȇ�ǺǷ�Ȃǿ�®ƾĐƢǧ.

تغيري الصورة اليت ألفها املسلمون وغريهم عن دينهم وتطهريه من : "ة عامة هووأما التجديد الديين بصف

�¿ȐǇȍ¦�ǖƻ�ń¤�ƢǠȇǂǇ�Ƕđ�®ȂǠǳ¦Â��ȐȇȂǗ�śǸǴǈŭ¦�Ŀ�ƪ ǸǰŢÂ�Ǿƥ�ƪ ǬǴǟ�Ãǂƻ¢�ƨǸǜǻ¢�ǶȈǫÂ�² Ƣǻ®¢

)٤("...الواضح ونظامه املقرر يف نظرته إىل احلياة اإلنسانية وتصوره املعني لإلنسان والكون الذي يعيش فيه

  معنى التجديد التفسيري

حياة "استلهام آيات القرآن الكرمي للتوجيه واهلداية يف كل ما يعرتض " :هو: وأما التجديد التفسريي

Ƕǿ®ƢǐƬǫ¦Â�ǶȀƬǇƢȈǇÂ�ǶȀǟƢǸƬƳ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ǲƻ®�Ǿǳ�Â¢�ǶȀǫȐƻ¢�Â¢�ǶēƾȈǬǟ�ǆ Ż�ƢŲ�śǸǴǈŭ¦ " مبا يكشف

رائدهم يف استلهام النص أال يفرضوا عليه ثقافتهم بشرط أن يكون " عن وفاء القرآن حباجة البشرية

)٥(.وعلومهم

فالتجديد التفسريي يتضمن أن جيدد املفسر فهمه ملعاين القرآن الكرمي ويواكب قضايا عصره ويساهم 

يف إصالح ما فسد يف جمتمعه من خالل إظهار املقاصد القرآنية والقيم العليا اليت ترتقي بأخالق الناس 

�ǎ Ǽǳ¦�ǺǷ�ƾȈǨƬǇ¦�Äǀǳ¦�ŘǠŭ¦�̧ƢƳ°¤�̈Ƣǟ¦ǂǷ�ǞǷ��ǶȀǯȂǴǇ�§ ǀēÂ– إىل وجهه الصواب  - إذا كان خطئا    .  

�¿Ƣȇȋ¦�ǞǷ�°ȂǘƬȇÂ�ŚǤƬȇÂ�ǞǈƬȇ�ÀƢǈǻȍ¦�ǲǬǟ�À¢�¿¦®ƢǷ�Ǿǻȋ�ƨǬȈǬū¦�Ŀ�ȆǠȈƦǗ�ǂǷ¢�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ƾȇƾƴƬǳ¦Â

–خاصة يف خضم املستجدات والتجارب احلديثة فإنه ال بد وأن تتجدد رؤيته ونظرته إىل القرآن الكرمي 

هذا ال يعين تغري مدلول النص القرآين مع الزمن أو تغري  وربط تفسريه بواقعه لكن - حبكم كونه حيا جديدا

كمأ أنه ليس منطقيا أن نرفض كل قدمي حتت شعار . حقائقه كما يدعى املستشرقون والعلمانيون

االنطالق مع اجلديد ونقوم باخلروج على األصول املعروفة والقواعد املوروثة وحنمل النصوص القرآنية ما ال 

  . معطيات املدنية احلديثة حتتمله حيت نتمشى مع
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اآلراء واألفكار والنظرات واملباحث اليت تشيع يف عمل فكري ـ كالتفسري  ةجمموع" :فهو االتجاه وأما

وتكون غالبة على ما سواها حيكمها إطار نظري أو فكرة كلية تعكس , مثال ـ بصورة أوضح من غريها

ƢĔȂǴƥ�ǽŚǈǨƫ�ƪ ǻȂǳÂ�ŚǈǨƬǳ¦�Ƥ ƷƢǏ�Ƣđ�ǂƯƘƫ�Ŗǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�°ƾǐǷ�¼ƾǐƥ"...)٦(

  رؤية تاريخية :اتجاهات التجديد في التفسير

اهتموا بالقرآن عناية  - خاصة يف القروة الثالثة األول –كما أسلفنا أن املسلمني على مر العصور 

وتدبرا وحفظا وتفسريا حىت أصبح من غري املمكن أن جتد كتابا حظي مبثل ما حظي به القرآن الكرمي يف 

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ . يف فهمه وتفسريه واستنباط األحكام رغم عناية السلف الصاحل بالقرآن وبذل جهودهم لكن

�©ƢǧȐƬƻȏ¦Â�ǶȀź°Ƣƫ�Ŀ�ÀȂǸǴǈŭ¦�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�ƨƦȈǐǠǳ¦�ƨȈǼǷǄǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�À¢�ȏ¤��ǾǼǷ�ŐǠǳ¦Â�ƨǜǠǳ¦Â�ƨȈǟǂǌǳ¦

والصراعات الفكرية واحلضارية اليت واجهوها أثرت يف الفكر اإلسالمي عموما ويف تفسري القرآن الكرمي 

كثري من املفسرين يتخذون من تفسري القرآن مطية للدفاع عن   ففي هذه الظروف، أصبح. خصوصا

اخلالفات املذهبية أو الصراعات الفكرية أواملذاهب العقدية، إلظهار املهارة يف استعراض فنون العلوم 

ومن جانب آخر وجدت فوضى . املتباينة األمر الذي أدى إىل إبعاد التفسري عن مقاصد القرآن  األساسية

  . لية واملوضوعية يف مناهج املفسرين واكتفوا باإلغراق يف اجلزئياتوفقدان الشمو 

َ                                                             هذا، ولقد وصلت هذه احلالة أو جها وتفاقمها يف عصور االحنطاط مث  تواصل التدهور إىل القرن الرابع                            

عشر اهلجري حيث أصبح التقليد سائدا واالجتهاد يف غيبوبة تامة مما أدى إىل ختلف األمة اإلسالمية 

  .مني فكريا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا وحضارياواملسل

يف ظل هذه الظروف ظهر يف الساحة مفكرون وإصالحيون وتصدوا ملواجهات التحديات اليت حالت 

دون تقدم املسلمني وحبثوا عن أسباب ختلفهم وحاولوا استكشاف ما إذا كان هناك رابط بني هذا التخلف 

)٧(.ا أسفر عن إحداث مدارس جتديد تفسري  القرآن الكرميودينهم من ناحية إجيابية أو سلبية مم

  مدراس التجديد التفسيري

يف مطلع ما يسمى بالعصر احلديث تصاعدت أصوات اإلصالحني إلحداث جتديد يف منهجية 

التعامل مع القرآن الكرمي وجعله دستور حياة وإبعاده عن احلواجز اليت منعت املسلمني من االنتفاع به  

ƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�©ǂȀǛ�ƨǇ°ƾǷ�¾Â¢�ǽƾƦǟ�ƾǸŰ�ƨȇƢǟ°�ƪ. ككتاب هداية Ţ�°ƢǼŭ¦�ƨǇ°ƾǷ�ƾǠƫÂ سع عشر

واحتج اإلمام عبده . امليالدي ودعت إىل جتديد التفسري والعمل على تنقيته من الشوائب والبدع واخلرافات

بأن املفسرين القدامي ملئوا تفاسريهم باستطرادات حنوية ومباحث كالمية وفلسفية مما يشتت ذهن القارئ 

اه العقلي هو الغالب على أعمال هذه وكان االجت. بقدر ما يقرب له حقيقة الوحي واالنتفاع بالقرآن
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. املدرسة واهلدف من ذلك إجياد نزعة حتررية واجتهادية ملعاجلة قضايا املسلمني خاصة واإلنسانية عامة

،العلم واحلريةو  ،السياسة والوطنو  ،ونقض التقليد ،االجتهاد: وتركز اهتمامها على القضايا التالية

  . االقتصاد اإلسالميو 

. وة حممد عبده منطلقا أساسيا لغرس شجرة املنهجية يف التفسري التجديدي فيما بعدوقد كانت دع  

فمحمد رشيد رضا، مثال واصل العملية وروج الفكرة وكمل ما تبقى حيت تفرعت أغصان هذه الشجرة 

مث أتى بعد ذلك األستاذ أمني اخلويل ليواصل عملية التجديد يف التفسري من خالل تأسيسه   )٨(.وأمثرت

ومنطلقهم أن القرآن . للمدرسة البيانية  املوضوعية اليت تبنت االجتاه األديب يف التفسري ودافعت عنه بقوة

�ƢĔƢȈǯ�ǚǨƷÂ�ƢǿƾǴƻ¢�Ǿǻ¤�Ʈ ȈƷ�Ƕǜǟȋ¦�ĺ®ȋ¦�ƢǿǂƯ¢Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǇ¦°®�Ŀ�Őǯȋ¦�§ ƢƬǰǳ¦�Ȃǿ�ŉǂǰǳ¦

ƢēÂǂƯ�Ǻȇ±Â .ى النص القرآين ودراسته دراسة أدبية وتتميز هذه املدرسة من ناحية منهجيتها حيث ركزت عل

)٩(.، كما وسعت دائرة اإلعجاز القرآين ليشمل مباحث كثرية وقضايا اجتماعية وإنسانيةموضوعية

ورغم بزوغ دعوة التجديد واإلصالح والتنوير منذ أكثر من قرن فإن عملية فتح باب اجتهاد كانت وال 

تزال متعثرة كما أن التيار العام للثقافة الدينية ال يزال تقليديا حيث إنه ال يتعامل مع املستحدثات 

برز رجال يف الساحة الفكرية يف ظل هذه األزمة وهذا التقاعس، . واملستجدات برؤية عصرية منطقية واقعية

وادعوا ضرورة إجياد منهجية جديدة يف التعامل مع النص القرآين  -ممن تأثروا بتيارات علمانية –اإلسالمية 

. وتارخييته وإخضاعه للواقع حيت يتمكن املسلمون من ملء الفجوة اليت خلفها غياب منظور اجتهادي

 التفسري يف العصر احلديث مث أتى بعده نصر حامد أبو وكان حممد أركون من أبرز من ادعى التجديد يف

وفيما يلى استعراض ألبرز آراء حممد أركون  و أيب زيد  . زيد متأثرا بأفكاره فعمل على ترويج الفكرة

  .ومواقفهما من اخلطاب الديين عموما والنص القرآين خصوصا

  محمد أركون والتفسير الجديدي

علماين جزائري املولد من أصل بربري، أمت دراسته يف باريس  مفكر) م٢٠١٠-١٩٢٨(حممد أركون 

أكثر مؤلفاته . م١٩٦٩م وحصل على الدكتوراه يف العلوم اإلنسانية يف جامعة السوربون عام ١٩٥٥عام 

قراءة : من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي والفكر العريبباللغة الفرنسية وبعضها ترمجت إىل العربية منها 

كان أركون يدعوا إىل اسختدام املقاييس الغربية يف التعامل مع اإلسالم والقرآن والسنة . غريهاو  علمية

كما كان .النبوية على وجه اخلصوص حتت شعار تفعيل الفكر اإلسالمي وتطهريه مما علق به من تناقضات

ǺǷ�ƨǟȂǸů�¦ȂǓǂǧ�ƢǷ�ƾǼǟ�®ƢȀƳȏ¦�ȄǴǟ�¦ȂǼƳ�ƾǫ�ǶĔ¢�ƨƴŞ�̈ƾǌƥ�¿ȐǇȍ¦� ƢǸǴǟ�ƾǬǼȇ  الشروط والضوابط

.  م٢٠١٠تويف عام . اليت ال يصح االجتهاد بغريها
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  اتجاه محمد أركون في التفسير التجديدي ومناقشة آرائه وتحليلها

�ƾǸŰ�Ƣđ�ǪǴǠƫ�Ŗǳ¦�©ƢȀƦǌǳ¦Â�°Ƣǰǧȋ¦Â�� ¦°ȉ¦�±ǂƥ¢�µ ¦ǂǠƬǇ¦�ǶƬȇ�» ȂǇ�ƅ¦� Ƣǋ�À¤�Ʈ ƸƦŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ

�Ƣđ�ǪǴǠƫ�Ŗǳ¦�ǾƦǌǴǳ�µ. حتليلها والرد عليها أركون يف تفسريه التجديدي مث بعد ذلك يتم ǂǟ�ȄǴȇ�ƢǸȈǧÂ

  .وبىن عليها منهجه يف التفسري

  ضرورة الشك في العقائد وعدم التسليم

كانت مسألة العقيدة من أهم األسس اليت بىن عليها أركون منهجه يف التفسري التجديدي مما أثر تأثريا 

فمثال، أنه كان . هه يف التفسري التجديدي بشكل خاصسلبيا على منهجه الفكري بشكل عام وعلى اجتا

ȆǨǈǴǧ�°ƾǐǷ�ȄǴǟ�ƨȈǼƦǷ�ƨȇǂǜǻ�ƢĔȋ�ƢŮ�ǶȈǴǈƬǳ¦�¿ƾǟÂ�ƾƟƢǬǠǳ¦�Ŀ�Ǯيرى  ǌǳ¦�̈°ÂǂǓ" :  العقيدة هنا هي

كل العقائد واملسلمات املقبولة دون أي تساؤل أو مناقشة بوصفها مادة إلميان، والعقيدة اإلسالمية هي 

ذلك يف خطوطها العريضة ومبادئها األساسية، ومبجرد أن يقبل الشيء األساسي واحدة لكل املسلمني و 

�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƾǠƦƬǈƫ�Â¢�Ƕǔē��ǒ ǧǂƫ�Â¢�ǲƦǬƫ�Ŗǳ¦�ǾƫƾȈǬǟ�°Ȃǘȇ�À¢�ǞȈǘƬǈȇ�ƾȀƬů�ǲǰǧ�ƢȀȈǧ

)١٠(."الالعقالنية

فمن هذا املنطلق، قرر أن يكون تطوير العقيدة أمرا ضروريا حيت حيصل التقدم يف الفكر العريب

التسليم : وهنا نصطدم بأكرب عقبة يف وجه تقدم الدراسات اإلسالمية والفكر العريب أال وهي: "واإلسالمي

رفض ارتباطها جبميع العوامل احملركة للمجتمع ككل، من : للعقائد ورفض تارخيية تلك العقائد أي

عن العقلية العلمية كما يزعم أن قطع الفكر اإلسالمي . )١١("اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية

�ǶȀǷƾǬƫ�À¢Â�°Ƣǰǧȋ¦�ǽǀǿ� ƢǼƴǇ�ǶĔȋ�ǶǿǂƻƘƫÂ�śǸǴǈŭ¦�Ǧ Ǵţ�ń¤�Ã®¢�Äǀǳ¦�Ƥ Ʀǈǳ¦�Ȃǿ�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦

  :مرهون بانفتاحهم على الفكر الغريب

املنظومة الفكرية  -الفكر اإلسالمي مهما بلغ من إبداع يف ميادين شىت ينحصر يف االبتستيمة" 

اخلاصة بالقرون الوسطى مع اجتاهها اإلهلي وخضوعها لفكرة الوحي، وما يرتتب عليها من  - اإلسالمية

ن باعتباره خملوقا استنباط أحكام شرعية إهلية، وتقسيم الناس إىل مؤمنني وكفار وأهل كتاب، ونظرة للكو 

من قبل إله واحد حميط بكل شيء، بينما اإلبستيمية احلديثة تتصف باالنفصال واالنقطاع عن مجيع هذه 

)١٢(."االعتقادات وتتقيد باملعرفة التجريبية وبالعيان

ومل يقف عند هذا احلد بل أكد إنه من الصعوبة مبكان حل مثل هذه املشكلة خصوصا حني ساد  

املقصود بذلك أن ممارسة العبادات من صالة وصيام : "قال:  م الشعائر يف العامل اإلسالميالتدين وتعظي

وتالوة القرآن جتعل املؤمن يتمثل يف جسده الشحنة اإلميانية واملعاين الدينية، فال يعود قادرا على إقامة 

بالغيب الوزن له إذ مل يعد  ÀƢŻȍ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ.)١٣("مسافة معها وتطبيق الدراسة العلمية التحليلية عليها
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وعي "وإىل  -كما يزعم حممد أركون  - شرطا أساسيا يف اإلميان، حيث إنه حتول إىل عقلية دوغمائية

  .كما عند نصر أيب زيد" أسطوري

  يقتصر تفسيرالقرآن على المتخصصين  ال

املتخصصني ألن هذا حيتج أركون بأنه جيب أن التنحصر املشاركة يف علم التفسري على فئة معينة من 

يؤدي بدوره إىل إهدار حق اجلميع يف  فهم النص الديين ولذلك وسع دائرة املشاركة حيت تشمل مجيع 

الشخص الوحيد الذي حيق له وحده أن يقوم بعملية التفسري والتأويل هو املكلف : "قال.املكلفني

)١٤(".املؤمن

ة واملقروء واملشروح من قبل الفاعلني حنن نريد القرآن املتوسل إليه من كل جه: "وقال أيضا

�ƾǬǼǴǳ�ƢǠǓƢƻ�ÀȂǰȇ�À¢��̈ƾȈǬǠǳ¦�Ƥ) "املسلمني(االجتماعيني ǻƢƳ�Ŀ�Ƕē ƢǨǯÂ�ǶȀƬǧƢǬƯ�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦�ǒ Ǥƥ

�ŕƷÂ�ƨȈǴǬǟ�ƨȈǧƢǬƯ�ƨǔĔ�ª"اللغوي والتارخيي واألنثربولوجي والفسلفي وغري ذلك، واهلدف من هذا  ¦ƾƷ¤

�Ľ�ǺǷÂ�Ƣēȏȏ®Â�ƢȀǨƟƢǛÂÂ�ƢǿƘǌǼǷ�ǂǈǨƫ�À¢�ǲƳ¢�ǺǷ�̈إىل ثورة تصاحب اخلطابات النضالية الع ƾȇƾ

.)١٥("السيطرة عليها

وهذا الفهم يعىن فتح باب واسع  إلحداث الفوضى يف كتاب اهللا تعاىل وفتح باب اخلالف وتضارب 

اآلراء ألن التفسري أصبح قضية شخصية تعطى كل مسلم إجازة خضراء لتفسري القرآن حسبما حيلوا له 

وهذا القول فيه ما فيه . ه ويستنبط ميت شاء وكما شاء بغض النظر عن ختصصه ومستواه العلميويستدل ب

من االستخفاف بكتاب اهللا تعاىل وقيمته، ألنه أمر غري منطقي مثال أن يتكلم غري املتخصص يف الطب 

ة مباحة لكل أو اهلندسة أو الفلسفة، أما القرآن الكرمي مع أنه عماد الدنيا والدين أصبح حاجة رخيص

جاهل عابث متطفل يكفيه أنه تلبس بلباس اإلميان وقد نسي أن املفسر يرتجم نيابة عن اهللا تعاىل وأن 

نـ ه ا و م ا ب ط ن   :القول على اهللا بغري علم من الكبائر قال اهللا تعاىل ش  م ا ظ ه ر  م 
َ  ﴿ق ل  إ من  ا ح ر م  ر يب  ال ف و اح   َ  َ   َ َ    َ  ْ  ِ  َ  َ  َ    َ  َ  ِ  َ  َ  ْ  ِّ  َ   ََّ  َ   ََّ  ِ  ْ  ُ 

َ  و اإل مث   و ال بـ غ ي    ْ  َ ْ  َ  َ ْ  ِ  م ا ال  تـ ع ل   َ 
 م ا مل   يـ نـ ز ل  ب ه  س ل ط ان ا و أ ن  تـ ق ول وا ع ل ى الل ه 

ْ  َ ب غ ري   احل  ق  و أ ن  ت ش ر ك وا ب الل ه   َ   َ    َ  َِّ      َ َ     ُ  ُ  َ   ْ  ََ   ً  َ  ْ ُ   ِ ِ  ْ ِّ  َ ُ   َْ    َ  َِّ   ِ     ُِ  ْ  ُ  ْ  ََ  ِّ َْ   ِْ  َ َ   م ون ﴾ ِ    ُ

  .)٣٣: األعراف(

  ضرورة الرؤيا التاريخية للنصوص

سلمني أن يقوموا فيجب  على امليؤكد أركون أن الرؤيا التارخيية ضرورية يف التعامل مع النص القرآين

بنقد تارخيي لتحديد أنواع اخللط واحلذف واإلضافة واملغالطات التارخيية اليت أحدثتها الروايات القرآنية 

مث بعد ذلك أن حيللوا هذه النتائح لكيف يتوصلوا إىل فهم . بالقياس إىل معطيات التاريخ الواقعي احملسوس

. داكيف أن القرآن ينجز أو يبلور شكال ومعىن جدي
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" ذو بنية أسطورية متعالية"يف الواقع، أن الذي دفعه إىل هذا هو زعمه أن أن القرآن الكرمي كتاب 

  " .أساطري األولني" وبذلك جير نفسه إىل حفرة واحدة مع مشركي العرب الذين قالوا عن القرآن إنه 

فية ويشكل اسرتاتيجية حنن نعتقد أن العقل احلديث يعيد لألسطورة وظائفها النفسية والثقا:"فقال 

للكلمة يف حالة تداخل  - أي األسطوري باملعىن األنثربولوجي -شاملة للمعرفة يكون فيها العقالين واخليايل

ففي هذه احلالة ندخل يف مرحلة ..." وتفاعل مستمرة من أجل توليد وجوده الفردي واجلماعي والتارخيي

النفسية اليت ميوضعها القرآن يف القلب واليت حياول علم  العقالنية التعديدية واملتضامنة مع كل العمليات

)١٦(."املخيال أو املتخيل"األنثروبولوجيا احلاىل إعادة االعتبار هلا وإدخاهلا حتت اسم 

  :تحليل

�ƨȇƢǣ�Ȇǿ�ǽǀǿÂ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ǲȈǴǬƬǳ¦Â�Ƣđ�ǂǨǰǳ¦�ǪȇǂǗ�¾Â¢�Ȃǿ�́ ȂǐǼǴǳ�ǶȈǜǠƬǳ¦Â�ƨǇ¦ƾǬǳ¦�̧Ǆǻ�ń¤�ȆǠǈǳ¦

لكن بقى أن نسأل هل بإمكان أحد من البشر مهما بلغ يف . اخلوض من علم التفسريالعلمانني أصال يف 

وذلك ألن القرأن الكرمي نزل يف الوقت الذي قطع . ال: الفصاحة والبيان أن ينقد القرآن؟ اجلواب طبعا هو

عمق  فيه العرب شأوا بعيدا يف البالغة والفصاحة وحتداهم أن يأتوا بشئ من مثله فما استطاعوا رغم

وأيضا مل يسجل لنا التاريخ ولو حادثة واحدة تصدى فيها احد . فصاحتهم وقوة ارجتاهلم القصائد الشعرية

من علماء اللغة لنقد لفظة أوحرف أو تركيب من القرآن على مدى القرون اخلالية، فهل هذا يعىن أن حممد 

صاحة والبالغة وأسرار اللغة العربية وأبا زيد قد فاقا العرب القحاح يف معرفة الف -على عجميته -أركون

À¡ǂǬǳ¦�ƾǬǻ�ǺǷ�ǶēƢǧ�ƢǷ�śǳÂȋ¦�ȄǴǟ�Ƣǯ°ƾƬǇ¦�ŖƷ.)احلقيقة ان نقد النص القرآين غري ممكن عقال )١٧.  

:وأيضا، حيرم شرعا أن يوجه أحد نقدا إىل القرآن الكرمي أو يعتقد إمكانية ذلك لألسباب اآلتية

يقال نقد الشيء نقدا إذا نقره الختباره ومتييز جيده : ىن النقدفبالرجوع  إىل املدلول اللغوي ملع: أوال-

ويقال نقد النثر والشعر إذا أظهر ما فيهما . أي ميز جيدها من رديئها: من رديئه، ويقال نقد الدراهم

فمن هنا يتضح أن الناقد  )١٨(.¢ǶđƢƬǤȇÂ�ǶȀƦȈǠȇ�Ä:من عيب وحسن، كما يقال فالن ينتقد الناس

ƢĔƢǰǷ�ǺǷ�ƢȀƳ¦ǂƼƬǇ¦Â�§ȂȈǠǳ¦�Ǻǟ.�Ǿǻȋ�ƨƸǓ¦Â�Ǿƫ°Ȃǘƻ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ƾǬǼǳ¦Â دائما غرضه البحث

يتناقض مع األساس الذي جيب أن يبىن عليه املؤمن عقيدته الصحيحة من أن القرآن وصل إىل حد 

  . الكمال وأنه منزه عن النقائص والعيوب

  :ونقد القرآن الكرمي يستلزم أمرين: ثانيا-

ن  ل د ن  ح ك يم  خ ب ري ﴾ صف القرآن بأنه تكذيبه ألن اهللا تعاىل و )١(
م ت  آي ات ه  مث   ف ص ل ت  م 

ٍ   ﴿ك ت اب  أ ح ك   ِ َ   ٍ  ِ  َ   ْ  ُ  َ  ْ  ِ  ْ  َِّ  ُ َّ ُ   ُ ُ َ    ْ  َ  ِ  ْ  ُ  ٌ  َ ِ  

  )١: هود(
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��Ƕ�Ȁ�ºƥ�°��À�Ȃ�ǌ��ź��Ǻȇ: وقال أيضا
�ǀ�ǳ¦��®Ȃ�Ǵ�Ƴ��Ǿ�Ǽ

�Ƿ��ǂ�Ǡ�ǌ�Ǭ�ºƫ��
�ňƢ�ư�Ƿ�Ƣ�

�đƢ�ǌ�Ƭ�Ƿ�Ƣ�ƥƢ�Ƭ
�ǯ��Ʈ ȇ�ƾ��ū¦��Ǻ�ǈ�Ʒ�¢��¾�Ǆ�ºǻ��Ǿ

�Ǵǳ¦ƃ ْ  ُ َّ  َ   َ  ْ  َ ْ َ   َ   ِ َّ    ُ  ُ ُ   ُ ْ ِ ُّ  ِ  َ  ْ  َ  َ
ِ  َ  َ  ً ِ   َ  َ ُ  ً  َ ِ   ِ   ِ َْ    َ  َ  ْ  َ  َ ُ َّ  مث       َُّ   َ  َّ  

ني  
ُ  ت ل   م ن  ي ش اء  و م ن  ي ض ل ل  الل ه  ف م ا ل   َِ 

 يـ ه د ي ب ه 
ك  ه د ى الل ه 

ر  الل ه  ذ ل  َ    َ ج ل ود ه م  و قـ ل وبـ ه م  إ ىل  ذ ك   َ  َُّ     ِ  ِ ْ  ُ  ْ  َ َ   ُ  َ  َ  ْ  َ  ِ ِ   ِ  ْ  َ   َِّ      َ  ُ   َ  َِ   َِّ     ِ  ْ  ِ  َ  ِ  ْ  ُ  ُ   ُُ   َ   ْ  ُ ن  ُ ُ  ُ 
ْ  ه  م   ِ  ُ

ٍ   ه اد  ﴾   )٢٣: الزمر( َ  

معىن وحكما وبالغة  -ففي اآليتني دليل على أن القرآن الكرمي قد بلغ حد الكمال من كل جهة 

قد علماين إمكانية وجود عيب ما حبيث يستطيع أن خيرجه عن طريق االستخدام فأن يعت. - تأثريا

 .النقد األديب تكذيب هلذه اآليات خصوصا وللقرآن عموما

عدم اإلميان بأن اهللا تعاىل هو الذي أنزل القرآن ألن إهلية مصدر القرآن تستلزم أن يسلم من مجيع )٢(

القرآن يوجد فيه عيوب ميكن استكشافها عن طريق النقد العيوب والنقائص، أما أن يعتقد علماين أن 

  .األديب فهذا يدل على بشرية مصدره

  حامد نصر أبو زيد والتفسير التجديدي

مفكر علماين مصري اجلنسية،  خترج يف كلية اآلداب يف ) ٢٠١٠-١٩٤٣(حامد نصر أبو زيد  

�¿Ƣǟ�ƨȈǴǰǳ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ�ǺǷ�ǽ¦°ȂƬǯƾǳ¦�ȄǴǟ�ǲǐƷÂ�̈ǂǿƢǬǳ¦�ƨǠǷƢƳكما . م١٩٧٢

ز وبعد ذلك حصل على منحة للدراسة يف مرك. م١٩٧٧- ١٩٧٥درس يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة من 

م، مث عني ١٩٧٩-١٩٧٨دراسات الشرق األوسط جبامعة بنسلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية من 

¦ƾǼǳȂđ�ÀƾȈǳ�ƨǠǷƢƳÂ�ÀƢƥƢȇ�ƨǠǷƢƳ�ǺǷ�ǲǯ�Ŀ�¦ǂƟ¦±�¦̄ƢƬǇ¢ . م، عني أستاذا بقسم اللغة ١٩٩٥يف سنة

ǂ̈ǿƢǬǳ¦�ƨǠǷƢƳ�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦  .االجتاه العقلى يف التفسري : ومن أبرز كتبه�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�ƨȈǔǫ�ƨǇ¦°®Â

وقد أحدث الكتاب األخري  .عند املعتزلة، ونقد اخلطاب الديين، ومفهوم النص دراسة يف علوم القرآن

ضجة كبرية يف األوساط اإلعالمية واألكادميية واالجتماعية وقاد عاصفة هوجاء األمر الذي أدى إىل إبعاد 

رفعت ضده دعوي احلسبة بالتفريق بينه وبني زوجته ألن  كما. أيب زيد عن وظيفته يف جامعة القاهرة

¿ȐǇȍ¦�Ǻȇ®�Ǻǟ�ƢȀƦƷƢǏ�Ƣđ�«ǂźÂ�¦ǂǨǯ�ƾǠƫ�©¦°ƢƦǟ�ǺǸǔƬȇ�§ ƢƬǰǳ¦. يف هذه الظروف، رحل طوعيا إىل

)١٩(.م٢٠١٠تويف يف القاهرة عام . جامعة الغرب حيث استقبل برتحاب واسع

  مناقشة آرائه وتحليلهااتجاه حامد نصر أبي زيد في التفسير التجديدي و 

�ǽŚǈǨƫ�Ŀ�ƾȇ±Ȃƥ¢�ǂǐǻ�Ƣđ�ǪǴǠƫ�Ŗǳ¦�©ƢȀƦǌǳ¦Â�°Ƣǰǧȋ¦Â�� ¦°ȉ¦�±ǂƥ¢�µ ¦ǂǠƬǇ¦�ǶƬȈǇ�Ʈ ƸƦŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ

�ǾƴȀǼǷ�ƢȀȈǴǟ�ŘƥÂ�Ƣđ�ǪǴǠƫ�Ŗǳ¦�ǾƦǌǴǳ�µ. التجديدي مث بعد ذلك يتم حتليلها والرد عليها ǂǟ�ȄǴȇ�ƢǸȈǧÂ

  .يف التفسري
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  للنص القرآنى واعتباره منتج ثقافي رؤية تاريخية 

أن النص الديين األصلي هو وأما املنهج الذي أسس عليه أبو زيد مشروعه يف التفسري التجديدي هو 

كما يري ضرورة اتباع املنهج التارخيي يف قراءة  .                                   ً          منتج ثقايف، مبعىن أن اهللا خياطب البشر وفقا  لثقافتهم

القدر الذي يستنبطه  من خالل اجتهاده الشخصي وهذا خيتلف  أي" املغزى"النص القرآين ويتخذ منه 

مث بعد ذلك يقوم بطرح هذه التارخيية جانبا واستخدام هذا املغزى . من مكان ملكان ومن زمان لزمان

وال خيفي ما يف هذا املنهاج من خطورة واضحة ألن هذا يصري النصوص . املستنبط بديال للنص القرآين

كما حيتج أبو زيد أنه جيب . ل باالجتهاد الفردي حيث إنه ال توجد داللة ذاتية للنصجمرد األلغاز اليت حت

إعادة فهم النصوص القرآنية على ضوء األحداث إلجياد صلة بني النص القرآين وبني اإلصالح االجتماعي 

اللغة تتطور إذا كانت "وقال أيضا، . خاصة أن هناك كثريا من اآليات القرآنية حتث على خلق جمتمع مثايل

�ǂưǯ¢�©ƢǫȐǟ�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�ƢȀǛƢǨǳ¢�©ȏȏ®�°Ȃǘƫ�Â¢��̈ƾȇƾƳ�ǶȈǿƢǨǷ�ǶǔƬǧ�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�ƨǯǂƷ�°ȂǘƬƥ

تطورا، فمن الطبيعى بل الضروري أن يعاد فهم النصوص وتأويلها بنفي املفاهيم التارخيية واالجتماعية 

)٢٠(."مع ثبات مضمون النصاألصلية، وإحالل املفاهيم املعاصرة واألكثر إنسانية وتقدما 

  نقد النص القرآني 

�ÀÂǂȇ�ǶĔȋ�ň¡ǂǬǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�ƾǬǻ�ƾȇ±�Ȃƥ¢�ǶȀǇ¢°�ȄǴǟÂ�ŚǈǨƬǳ¦�Ŀ�ƾȇƾƴƬǳ¦�¦ȂǟƾǷ�Ǿƥ�ǲǤƬǋ¦�ƢǷ�Ƕǿ¢�ǺǷÂ

�́ ȂǐǼǳ¦�Ǿǳ�Ǟǔţ�ƢǷ�ǲǰǳ�ƢǠǓƢƻ�ǾǴǠŸÂ�ƢǐǳƢƻ�ƢȇȂǤǳ�Ƣǐǻ�ǽŚǐȇ�Ƣđ�ǾǴǰǌƫÂ�ƨǤǴǳƢƥ�ǾǇƢƦƬǳ¦�À¢��À¢

  . اللغوية من تفاعل ومؤثرات وبالتايل ال مانع من نقده مبنظور أديب

إن النص القرآين وإن كان نصا مقدسا إال أنه ال خيرج عن كونه نصا، فلذلك جيب أن : "دقال أبو زي

إن البحث عن مفهوم النص ليس يف "فقال  )٢١(".خيضع لقواعد النقد األديب كغريه من النصوص األدبية

إهلي صادر فالقرآن الكرمي مع أنه نص  )٢٢(".حقيقته إال حبثا عن ماهية القرآن وطبيعته بوصفه نصا لغويا

عن اهللا تعاىل بدون شك إال أن التباسه باللغة يؤثر يف مفهوم نصه ودالالت ألفاظه وذلك ألن اللغة جمرد 

  .أداة الثقافة واملعرفة وليست وعاء فارغا فعلى هذا ميكن معاجلته كمنتج ثقايف

  :الوحي

ȏ¦�ń¤�®ȂǠȇ�ĿƢǬƯ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƨȈǼƦǷ�ƢĔ¢�ƾȇ±�Ȃƥ¢�ǶǟǄȈǧ�ȆƷȂǳ¦�ƨȈǔǫ�ƢǷ¢Â عتقاد السائد يف العقل العريب

ولو "تارخييا من  إمكانية االتصال بني البشر واجلن وارتباط ذلك بظاهريت الشعر والكهانة باجلن، فقال 

تصورنا خلو الثقافة العربية قبل اإلسالم من هذه التصورات لكان استيعاب ظاهرة الوحي أمرا مستحيال من 

رب أن يتقبل نزول ملك من السماء على بشر مثله ما مل يكن هلذا فكيف كان ميكن للع. الوجهة الثقافية
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فيزعم أن العرب تقبلوا فكرة إمكانية نزول ملك على بشر  )٢٣(."التصور جذور يف تكوينه العقلي والفكرى

نفسه هو أكرب أسباب كفر العرب بنبوة النيب صلى اهللا وهذا الزعم . لتأثرهم باجلن والكهانة يف اجلاهلية

وسلم وإبداء دهشتهم من أن يكون الرسول من البشر كما تقرر الشواهد الكثرية من القرآن الكرمي عليه 

ً   ﴿و م ا م ن ع  الن اس  أ ن  يـ ؤ م ن وا إ ذ  ج اء ه م  اهل  د ى إ ال  أ ن  ق ال وا أ بـ ع ث  الل ه  ب ش ر ا ر س وال  ﴾ :مثل   ُ  َ   ً  َ  َ  َُّ     َ  َ  َ َ     ُ َ   ْ  َ َّ  ِ   َُ ْ    ُ  ُ  َ  َ   ْ  ِ    ُ ِ ْ  ُ   ْ  َ  َ  َّ     َ  َ َ   َ َ مث   )٩٤: اإلسراء( 

َ   ِ ق ل  ل و  ك ان  يف  ﴿قال    َ   ْ  َ  ْ  م ل ك ا ر س وال ﴾ُ 
ن  الس م اء 

م  م 
ً  األ ر ض  م ال ئ ك ة  مي  ش ون  م ط م ئ ن ني  ل نـ ز ل ن ا ع ل ي ه    ُ  َ    ً  َ َ  ِ   َ َّ     َ  ِ  ْ  ِ  َْ  َ   َ ْ َّ  َ َ   َ ِّ ِ  َ  ْ  ُ  َ   ُ ْ َ   ٌ َ  َِ  َ  ِ  ْ  َ : اإلسراء(   

مل تكن هناك أمة خلت إال وقد كان فيها الشعر والكهانة فاليونان مثال وجد عندهم من  وأيضا،  .)٩٥

  .ك مل يكن هناك نيب مرسل منهمالكهانة والشعر  أكثر مما وجد عند العرب  لكن مع ذل

  التفسير يحول النص اإللهي إلى الصبغة اإلنسانية

أن  مل يقف أبو زيد عند هذا احلد بل أثار شبهة أخرى حول عالقة التفسري بالوحي حيث زعم 

يف كتابه نقد اخلطاب الديين صرح بأن . التفسري حيول النص من الصبغة اإلهلية إىل الصبغة اإلنسانية

أي مع قراءة النيب له حلظة الوحي حتول من كونه نصا إهليا وصار فهما  - النص منذ حلظة نزوله األوىل"

لى اهللا عليه وسلم للنص ميثل أوىل إنسانيا وذلك لتحوله من مرحلة التنزيل إىل التأويل، وأن فهم النيب ص

فعلى هذا العتبار ملا يزعمه اخلطاب الديين من مطابقة فهم " مراحل حركة النص يف تفاعله بالعقل البشري

)٢٤(.الرسول للداللة الذاتية للنص، حىت لو سلمنا جدال بأن مثل هذه الداللة موجودة

فهذا القول ما هو إال امتداد وتطور يف الفكر العلماين وقد سبق أبا زيد إىل هذه الشبهة فؤاد زكريا يف  

إال أن فؤاد  كان يرى أن تفسري النيب عليه الصالة والسالم  "احلقيقة والوهم يف احلركة اإلسالمية"كتابه 

:تفسري إهلي أيضا، دون غريه من تفسري البشر  فقال

زاء اختيار بني حكم إهلي وحكم بشرى، ألن النص اإلهلي ال يفسر نفسه وال يطبق نفسه إننا لسنا إ"

فتسرب إىل كتب التفسري مجيع االهواء واملصاحل والتحيزات عن طريق " بنفسه، وإمنا يفسره البشر ويطبقونه

فسري والتطبيق إهليا وكان الت"وال شك أن التشريع يف زمن الرسول عليه الصالة والسالم كان . املفسرين

وأما بعد ذلك يف العصور الالحقة " بدوره إهليا، الن املكلف بالتفسري والتطبيق كان مبعوثا من عند اهللا

فقد دخل البشر بكل ما يتصفون به من ضعف وهوى ومل يعد النص اإلهلي يتحول إىل دافع ال يتحقق "

)٢٥(" إال من خالهلم

له من الصبغة اإلهلية إىل الصبغة البشرية فهذا تطاول على اهللا فقول أيب زيد أن قراءة النيب للوحي حتو 

تعاىل ونيل من شخص الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وإبطال ملصداقية الوحي ألن نص القرأن الكرمي يؤكد 

ق  ع ن  ﴿لنا أمنا ينطق به  النيب موحى من اهللا تعاىل 
َ  ْ و م ا يـ ن ط    ُ  ِ ْ ََ    اهل  و ى﴾ َ َ     َْ  .)٣ :النجم( 
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للقران وأن السنة  فهذا فهم خطري جدا ألنه يسلزم من قبوله إسقاط قدسية وعصمة فهم الرسول 

النبوية ليس هلا احلجية الكافية اليت جتعلها مستقلة بالتشريع وهذا يعىن لزوما إسقاط إنكار حجية السنة 

هو املصدر، فالنص  وبديهيا أن الكالم يسند إىل قائله وليس إىل مستمعه ألن القائل. على اإلطالق

يصدر عن اهللا تعاىل ويسمعه النيب عليه الصالة والسالم وهو بطبيعة احلال بشر، فما وجه هذا التحول 

ر ه  ح ىت  ي س م ع   ﴿ : وإذا رجعنا إىل قوله تعاىل. الذي يدعيه أبو زيد
ت ج ار ك  ف أ ج  ني  اس 

ر ك  ن  ال م ش 
َ   و إ ن  أ ح د  م   َ  ْ  َ َّ  َ   ُ ْ  ِ  ََ   َ  َ   َ  َ ْ    َ  ِِ  ْ  ُ  ْ   ْ  ِ  ٌ  َ  َ  ْ  ِ َ

ُ َّ ك ال م  الل ه  مث      َِّ     َ  َ غ ه  م أ م ن ه ﴾َ 
َ َ ُ  أ ب ل   ْ َ  ُ  ْ   .)٦:التوبة(  َ ِْ 

كما . إمنا يسمعه من النيب  - املشرك - نرى أن اهللا تعاىل قد نسب القرآن لنفسه مع أن املخاطب

أن كتب التفسري ممتلئة باألصول والقواعد اليت بين عليها علم التفسري، حبيث يكون تفسري اآلية وفق تلك 

كما أن علم أصول التفسري علم وضع أساسا ملساعدة . ألحيانالقواعد، مع ذكر القاعدة يف كثري من ا

ويكفي دليال على هذا وجود كيثر من . وخدمة علم التفسري وضبط طرائق التأليف واالستنباط منه

�ÀǂǬǳ¦�ǺǷ�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǺǷ�ŚǈǨƬǳ¦�Ƥ Ƭǯ�Ŀ�ǂƯƢǼƫ�ƢǷ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�Ŗǳ¦Â��ŚǈǨƬǳ¦�¾ȂǏ¢Â�ƾǟ¦Ȃǫ�Ŀ�©ƢǨǳƚŭ¦

وأيضا ليس صحيحا أن القرآن حتول من  . إىل العصر الراهن - الرسالة لإلمام الشافعي –الثاين اهلجري 

كونه نصا إهليا إىل فهم إنساين عند تنزيله بل الذي حتول وتغري هو فهم الناس للقرآن من خالل  تفسريهم 

أن من السهل  كما. وال شك أن هناك فرقا كبريا بني النص نفسه وبني تفسري القرآن الكرمي .له وتأويلهم

  .نقد التفاسري وتطبيق قوانني الظواهر االجتماعية من أن يؤثر ذلك قيمة النص وقداسته

�» ƾđ�ǆ ȈǳÂ�Ƣē®ƢǠǇÂ�ƢȀƷȐǏ�ǾȈǧ�ƢǷ�ń¤�ƨȇǂǌƦǳ¦�ǾȈƳȂƬǳ��ȏ¤�©Ƙƫ�Ń�ƢȀǴǯ�ÀƢȇ®ȋ¦�À¢�ƢȈǻƢƯ

  .االستسالم واالنسياق للواقع أيا كان نوعيته ومربراته وإال مل يكن هلا فائدة

  تفسير يعتمد على حس المفسر وذوقهال

يف معرض كالمه عن التأويل املنتج، زعم أبو زيد أن فهم النص القرآين يتوقف على إدراك املفسر 

ال يبدأ من املعطي اللغوي للنص، أي ال يبدأ من املنطوق : "وذوقه فعلى هذا علم التفسري يعترب علم ذايت

كما يري أن )٢٦(."ميثل أفق القارئ الذي يتوجه لقراءة النصبل يبدأ قبل ذلك من اإلطار الثقايف الذي 

تتعدد بتعدد أحوال القارئ الواحد وتتعدد ثانيا بتعدد القراء بسبب "قراءة النص نفسها هلا مستويات 

�ƨǴƷǂǷ�ń¤�ƨȇ°ƢǔƷ�ƨǴƷǂǷ�ǺǷ�¾ƢǬƬǻȏƢƥ�ƾȈǬǠƬǳ¦Â�®ƾǠƬǳ¦�©ƢƳ°®�®¦®ǄƫÂ��ƨȈƳȂǳÂƾȇȋ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦�ǶēƢȈǨǴƻ

)٢٧(".حضارية أخرى
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  :تحليل

أوال، فالقول بأن علم التفسري ليس له قواعد تضبطه وإمنا يوقف على حس املفسر وإدراكه  فبعيد كل 

فمثال، بالرجوع إىل ما خلفه لنا السلف نستكشف  مدى عنايتهم بتمييز املقبول من . البعد عن الصحة

شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،فمثال. التفاسرياملردود من أقوال املفسرين حيث وضعوا ضوابط ومعايري لنقد 

إما نقل عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى : والعلم: "يقول يف مقدمة يف أصول التفسري

®ȂǬǼǷ�ȏÂ�«ǂđ�Ǿǻ¢�ǶǴǠȇ�ȏ�» ȂǫȂǷ�ƢǷ¤Â��®Â®ǂǷ�Ǧ ȇ±�ƢǷƜǧ�Ǯ ǳ̄")ألن " التفسري"واملقصود بالعلم هنا  )٢٨

ن يكون عن طريق النقل عن املعصوم يعين تفسري القرآن بالقرآن وتفسريه الكالم على أصول التفسري إما أ

وهو ينقسم إىل . بالسنة، وإما قول عليه دليل معلوم وهذا الذي اصطالح عليه العلماء التفسري بالرأي

مود فإن كان عليه دليل فهو حم" رأي عليه دليل معلوم"التفسري بالرأي احملمود وهو ما يعنية ابن تيمية بقوله 

.وإن كان جمرد هوى فهو مذموم

  :ال خيلو من أمرين" القراءة تتعدد"ثانيا، وأماالقول بأن 

إما ألن النص القرآين ال معىن له حقيقة، وألجل هذا يفهم كل قارئ للنص معىن ختتلف عما )أ (

ǾǳȂǫ�Ŀ�¦ǀđ�¬ǂǏ�ƾǫÂ.يفهمه غريه، وهذا الفهم ينبع من ذهن القارئ الذي يتوجه لقراءة النص

.)٢٩("وال ميكن أن يدعي أحد مطابقة فهمه للداللة الذاتية للنص بفض وجود هذه الداللة"

وإما أن يكون للنص معىن لكن يستحيل الوصول إىل معرفته بصورة صحيحة عن طريق ضوابط )ب (

ثابتة، وبذلك يدخل علم التفسري يف العلوم الذاتية اليت ال تستند على قواعد ثابتة ألن كل مفسر 

ومن : "Ƣǫ�śƷ�Ƣǔƥ¢�ƾȇ±�Ȃƥ¢�¦ǀđ�¬ǂǏ�ƾǫÂ¾.  أن يفسر النص بناء على فهمه الذايتميكن 

الضروري أن نؤكد أن حالة النص اخلام املقدس حالة ميتافيزيقية ال ندري عنها شيئا إال ما ذكره 

كما صرح بذلك حني ادعى   )٣٠(."النص عنها، ونفهمه بالضرورة من زاوية اإلنسان املتغري والنسيب

. يستحيل أن يتطابق فهم إي إنسان للداللة الذاتية للنص حيت الرسول صلى اهللا عليه وسلمأنه 

  :القرآن من صياغة الواقع

القول بآهلية النصوص واإلصرار على طبيعتها "يزعم أبو زيد أن القرآن الكرمي من صياغة الواقع  ألن 

ما مل تتدخل العناية اإلهلية بوهب بعض البشر اإلهلية تلك يستلزم أن البشر عاجزون مبناهجهم عن فهمها 

طاقات خاصة متكنهم من الفهم، وهكذا تتحول النصوص الدينية إىل نصوص مستغلقة على فهم 

وتصبح شفرة إهلية ال حتلها إال قوة إهلية خاصة، وهكذا يبدوا اهللا وكأنه يكلم نفسه ...اإلنسان العادي

كما يرى أن الواقع هو   )٣١(."صفات الرسالة، البالغ، اهلدايةويناجي ذاته، وتنفي عن النصوص الدينية 
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األصل الذي جيب أن يبىن عليه فهم النص ذلك ألنه من لغة الواقع وثقافته صيغت مناهج النص فلذلك 

°̈ȂǘǇ¢�ń¤�ƢǸȀȈǴǯ�¾ȂŹ�¦ǀǿ�Àȋ�ƨǳȏƾǳ¦Â�ŘǠŭ¦�ƪ ƥƢƯ�ƾǷƢƳ�ǎ ǻ�§ ƢǈƷ�ȄǴǟ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�°ƾĔ�À¢�ȆǤƦǼȇ�ȏ.

  :تحليل

 .القرآن الكرمي فعال من صياغة الواقع فيجب أن ال يتعدى حدود ومعارف العصرإذا كان )١(

ومما يدل على أن القرآن ليس من صياغة الواقع بل إمنا هو وحي منزل من عند اهللا تعاىل وجود آيات  )٢(

كثرية تتحدث عن قضايا مهمة متعلقة باملستقبل ومع ذلك مل تأيت تلك اآليات إال بعد تلبس وطول 

◌  :ومثل ذلك حاثة حتويل القبلة اليت أنزهلا فيها قوله تعاىل. انتظار ب  و ج ه ك  يف  الس م اء  قَ  َ ﴿ 
َ  ِ  د  نـ ر ى تـ ق ل  َّ    ِ   َ  ِ  ْ  َ   َ ُّ  َ  َ    َ  َ   ْ

وا و ج وه ك  
 و ح ي ث  م ا ك نت م  فـ و ل 

د  احل  ر ام   و ج ه ك  ش ط ر  ال م س ج 
بـ ل ة  تـ ر ض اه ا فـ و ل 

ُ  َ  ُ فـ ل نـ و ل يـ ن ك  ق   ُ    ُّ َ  َ   ْ  ُ  ُ    َ  ُ  ْ َ  َ   ِ  َ َْ    ِ  ِ  ْ  َ  ْ   َ  ْ  َ   َ  َ  ْ  َ  ِّ  َ  َ    َ   َ  ْ  َ   ً َ ْ ِ   َ َ ِ  َّ م  ش ط ر ه  و إ ن   َ  َ ُ  َ ِّ َ  َّ   ُ َ  ْ  َ   ْ

�Ƃ�ÀȂ�Ǵ�Ǹ�Ǡ�ºȇ�Ƣ�Ǹ�ǟ��ǲ  َّ ِ ال ذ  
�ǧƢ�Ǥ�ƥ��Ǿ�Ǵǳ¦�Ƣ�Ƿ�Â��Ƕ

��đ�°��Ǻ
�Ƿ��Ǫ��ū¦��Ǿ�ǻ�¢��ÀȂ�Ǹ�Ǵ�Ǡ�ºȈ�ǳ��§ Ƣ�Ƭ

�ǰ�ǳ¦�¦Ȃ�ƫÂ�¢��Ǻȇ   َ   ُ َ  ْ  َ   َّ  َ   ٍ  ِ َ  ِ  َُّ      َ َ   ْ ِِّ  َ   ْ  ِ ُّ َْ    َُّ َ   َ   ُ  َ ْ  َ َ   َ  َ ِ  ْ     ُ  ُ  َ  )١٤٤: البقرة( 

فقد تأخر نزول هذه اآلية إىل ما يقارب سنة ونصف مع أن الواقع يقتضي سرعة نزوهلا حيت تنفصل 

. اب وقد كان الرسول يتحرق شوقا إىل حتويل القبلةالعقيدة اجلديدة وشعائرها عن عقيدة أهل الكت

�ƨƥ¦ǂǫ�ȆǔǷ�ƾǠƥ�ȏ¤�ƢȀǼǟ�ƅ¦�ȆǓ°�ƨǌƟƢǟ�̈ ¦ǂƥ�¾ǄǼƫ�Ń�ƢȀƬǟƢǼǋÂ�Ƣē°Ȃǘƻ�ǞǷ�Ǯ ǧȍ¦�ƨƯ®ƢƷ�Ǯ ǳǀǯÂ

 . وغري ذلك من احلوادث اليت تأخر فيها الوحي. أربعني يوما على احلادثة

:المعانين علم التفسير يفتقد الموضوعية وإن النصوص فارغة أ

يدعي أبو زيد أن علم التفسري يفتقد املوضوعية ألنه جمر آلة لتلوين آراء املفسر الشخصي بصبغة 

ال بد أن نعيد النظر يف تراثنا الديين لنرى مدى تاثري كل عصر من خالل ظروفه على : "فقالدينية، 

أيا كان ادعاء املوضوعية  -ونرى داللة تعدد التفسريات على موقف املفسر من واقعه –النص القرآين 

فاملفسر هو الذي ينشئ معىن النص من عند نفسه وهذا املعىن ال  )٣٢(."الذي يدعيه هذا املفسر أو ذاك

يكشف عن مراد اهللا تعاىل ألن النصوص قوالب فارغة من املعاين حتتاج إىل مضمون ميلؤها بناء على 

.حاجات العصر ومقتضياته

صل أحد إىل مراد اهللا تعاىل عن طريق التفسري ألن ما كتبه املفسرون يعرب وزعم أيضا، أنه يستحيل أن ي

بفرض وجود داللة ذاتية للنص القرآين فإنه من املستحيل أن يدعي : "عن آرائهم وليس عن مراد اهللا تعاىل

)٣٣(."أحد مطابقة فهمه لتلك الداللة

فهنا يصرح خبلو النصوص من الداللة الذاتية وأن وجود تلك الداللة ال يعدوا أن يكون جمرد فرض ال 

فال تفسري ألطروحات اخلطاب الديين وتأويالته إال باأليدلوجيا، : "واحتج أيضا يف مكان آخر. أساس له
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وهذا القول بدوره يؤكد ما  )٣٤(."أو الوعي الزائف التربيري، سواء أكان اخلطاب قدميا أم حديثا أم معاصرا

  . ذهبت إليه الفرق الضالة يف املاضي من ادعاء أن ظواهر النصوص غري مرادة

:تحليل

يهدر أبو زيد  القول بأمهية اللغة وخيالف ما هو األصل يف وضع الكالم، الن األصل فيه أن : أوال-

لفاظ اليت يستخدمها للتعبري عما يف وإمنا يعرف ما أراده املتكلم عن طريق األ. يدل على مراد املتكلم

نفسه، واألصل يف وألفاظه أن تكون دالة على ما يف نفسه من املعاين وال سبيل إىل معرفة مراده غري  

  .كالمه وألفاظه

هذا قول جريء على كتاب اهللا تعاىل ألنه يصرح بوضوح أن القرآن الكرمي ال معىن له مع أن : ثانيا-

احلجة وقطع األعذار وإزالة اجلهل عن من بلغه ممن كان يفهم اللغة العربية القرآن الكرمي نزل إلقامة 

وكان . حممد صلى اهللا عليه وسلم –ويستلزم هذا أن يكون بينا يف نفسه ومبينا بواسطة من أنزل إليه 

ن  ﴿ :قوله تعاىل:   هناك شواهد كثرية من القرآن الكرمي تدل على هذا منها
ْ  و إ ن  أ ح د  م   ِ  ٌ  َ  َ  ْ ني  َ ِ 

ر ك  َ  ال م ش   ِِ  ْ  ُ  ْ 

غ ه  م أ م ن ه ﴾
ر ه  ح ىت  ي س م ع  ك ال م  الل ه  مث   أ ب ل 

ت ج ار ك  ف أ ج  َ َ ُ  اس   ْ َ  ُ ْ  ِْ َ  َّ ُ   َِّ     َ  َ  َ   َ  َ  ْ  َ َّ  َ   ُ ْ  ِ  ََ   َ  َ   َ  َ ْ   )٦:التوبة(  

يسمعه ويطلع على : أي ﴾حيت يسمع كالم اهللا﴿فأمنه : أي" فأجره: "قال اإلمام األلوسي يف تفسريها

Ƣū¦�¿ƾǠǳ�̧ ƢǸǈǳ¦�ǂǯ̄ �ȄǴǟ�°ƢǐƬǫȏ¦Â��ǾȈǳ¤�¦Ȃǟƾƫ�ƢǷ�ƨǬȈǬƷ�ǲǿ¢�ǺǷ�ǶĔȂǰǳ�ǶȀǨǳ¦�Ŀ�ǂƻ¡� Ȇǋ�ń¤�ƨƳ

اآليات املشتملة على ما يدل على التوحيد ونفي الشبه : واملراد بكالم اهللا تعاىل. الفصاحة واللسان

ÀȂǸǴǠȇ�ȏ�¿Ȃǫ�ǶĔƘƥ�Ǯ﴿... والشبيه ǳ̄﴾  ما اإلسالم وما حقيقة ما تدعوا إليه، أو قوم جهلة، فال بد من

)٣٥("واألية كما قال احلسن حمكمة. ال يبقى هلم معذرة أصالإعطاء األمان حيت يفهموا ذلك و 

  .ابن إسحاق وجماهد والضحاك: وممن ذهب إىل هذا الرأي من املفسرين 

تنتهي بإمساع املشرك آيات  ﴾يسمع كالم اهللا﴿: وقد أشار ابن عاشور إىل أن الغاية املذكورة يف تعاىل

)٣٦(.هدف إقامته يف بالد املسلمنيالقرآن وعرضها عليه، فإذا حصل ذلك فقد حتقق 

  :وجه الداللة من اآلية

إن إبالغ الدليل وحده اليكفي إلقامة احلجة حيت يكون هذا الدليل مفهوما، والقرآن الكرمي له داللة )١(

كما أشارت اآلية إىل أن جمرد إمساع املشرك . واضحة يف شرح وبيان أصول الدين وحقائق الشريعة

 - جة عليه ألنه حيصل على معرفة أساسية حبقيقة التوحيد وشرائع التوحيد إمجاالالقرآن يكفي لقيام احل

ومعىن هذا أن كل من يفهم السان العريب يستطيع أن يفهم . - حبكم كونه عربيا والقرآن عريب أيضا

  .دالت آيات القرآن فهما حيصن دمه وماله ويدخله يف اإلسالم إن نطق الشهادتني 
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وإذا كان . رآن بأنه كالم اهللا ، والكالم يف اللغة هو ما اجتمع اللفظ واإلفادةأن اهللا تعاىل وصف الق)٢(

اللفظ هو الصوت املشتمل على بعض احلروف حتقيقا أو تقديرا، فالكالم املفيد هو ما دل على معىن 

�Ǻǟ�ƪ. حيسن السكوت عليه Ǵƻ�¦̄¤�¿Ȑǯ�ƢĔƘƥ�Ǧ ǏȂƫ�ȏÂ�ŐƬǠƫ�ȏ�ǂǌƦǳ¦�· ƢǨǳ¢�ÀƢǯ�¦̄¤�®ȂǐǬŭ¦Â

 واإلفادة فكيف بكالم رب البشراملعىن

ومما يدل على أن املعترب يف إقامة احلجة هو إفهام احلجة وليس فقط إبالغ احلجة قول الباري جل )٣(

ي م ن  ي   :شأنه 
ل  الل ه  م ن  ي ش اء  و يـ ه د 

ي بـ ني   هل  م  فـ ي ض 
س ان  قـ و م ه  ل 

ن  ر س ول  إ ال  ب ل 
ْ   َ ﴿و م ا أ ر س ل ن ا م   َ   ِ  ْ  َ  َ   ُ   َ  َ  ْ  َ  َُّ    ُّ  ِ  ُ َ   ُْ َ  َ ِّ  َ ُ ِ   ِ ِ ْ  َ   ِ   َ  ِِ  َّ  ِ  ٍ   ُ  َ   ْ  ِ  َ ْ  َ  ْ  َ   َ َ َ  و ه و  َ   ُ ش اء     ُ َ

ُ   ال ع ز يز  احل  ك يم ﴾   ِ َْ    ُ  ِ  َ   )٤: إبراهيم( ْ 

وما أرسلنا إىل أمة من األمم يا حممد قبلك ومن قبل قومك : "قال الطربي رمحه اهللا يف تفسريها

ليفهمهم ما أرسله اهللا به إليهم "أي : ﴾ليبني هلم﴿" رسوال إال بلسان األمة اليت أرسلناه إليها ولغتهم

�ƨƴƷ�ƪ ƦưȈǳ�ǾȈĔÂ�ǽǂǷ¢�ǺǷ�ǾǳȂǇ°�Ǿƥ�ǽƢƫ¢�ƢǷ�¾ȂƦǫ�Ǻǟ�¾ǀƼȈǧ��ƅ¦�ƾȈƥ�ÀȐŬ¦Â�ǪȈǧȂƬǳ¦�Ľ��ǶȀȈǴǟ�ƅ¦

ألنه أريد به االبتداء ال العطف " فيضل" من عنده من شاء منهم، ويوفق لقبوله من شاء، ولذلك رفع

)٣٧(".على ما قبله

مم إال إذا زوده فنها تصرح اآلية الكرمية على أن من سنته تعاىل أن ال يرسل رسوال  إىل أمة من األ

بقدرة كافية على والفصاحة والبيان يف كالمه وبالغه وذلك حيت يتمكن املخاطب من الفهم واإلدراك 

  .ألن هذا شرط أساسي يف قيام احلجة وانقطاع املعذرة

ٌ  ﴿ك ت اب  أ نز ل ن اه  إ ل ي ك  م ب ار ك   :وقد أمر اهللا عباده بتدبر القرآن يف غري آية واحدة)٤(  َ  َ  ُ  َ  َْ ِ   ُ َ ْ َ  َ   ٌ ي ت ذ ك ر    ِ َ 
 و ل 

ي د بـ ر وا آي ات ه 
َ  ل  َّ  َ  ََ ِ َ   ِ ِ َ      َُّ  َّ  َِ 

 ﴾ ِ   أ و ل وا األ ل ب اب   َ ْ َ      ُ ْ بـ ر ون  ال ق ر آن  أ م  ع ل ى قـ ل وب  أ قـ ف اهل  ا﴾ ﴿: وقال أيضا  )٢٩: ص(ُ  ُ َ   أ ف ال  يـ ت د    َ  ْ َ   ٍ   ُُ     َ َ   ْ  َ  َ   ْ  ُ  ْ   َ   ُ َّ   َ  ََ    َ : حممد( ََ 

وتدبر الكالم هو النظر يف أوله وآخره، مث . أن تنظر إىل عاقبة األمر وتتفكر فيه: والتدبر هو )٢٤

)٣٨(..لنظر مرة بعد مرة، والجل هذا جاء على صيغة التفعل، كالتجرع والتفهم،إعادة ا

  .ومن هنا يتضح أنه يستحيل عقال أن نتدبر ما ليس له معىن

وما : "... وقد روى اإلمام مسلم  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب 

)٣٩(".الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده

، كما -اليت تعين مذاكرة األلفاظ –وجه الداللة من احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر التالوة 

ومما يؤيد . صحيحة إال بفهم معاين التنزيل اليت هي مذاكرة املعاين، وال تكون املدارسة –ذكر املدارسة 

هذا املعىن كثرة اآلثار اليت تشري إىل أن مهم الصحابة رضي اهللا عنهم كانت ترتكز على فهم القرآن الكرمي 

  . والعمل به مثلما يعتنون حبفظه وتالوته
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الذي ال إله غريه ما و "فهذا عبد اهللا ابن مسعود يؤكد لنا إحاطته بكثري من معاين آيات القرآن الكرمي، 

)٤٠(".نزلت آية يف كتاب اهللا تعاىل إال وأنا أعلم فيمن نزلت، وأين نزلت

  نموذج تطبيقي        

. هذا االجتاه اجلديد دفع أبا زيد إىل مراجعة بعض النصوص القرآنية خاصة املتعلقة باألحكام الشرعية

أجله أعطى اإلسالم املرأة نصف نصيب الذكر ادعى بأن السبب الذي من يف قضية مرياث املرأة، مثال،  

�ƨȈǴǿƢŪ¦�Ŀ�ƢĔȋ"جيعلها كائنا ال أهلية له " كانت مستعبدة استعبادا تاما ويف واقع اجتماعي اقتصادي

أما اآلن جيب أن يتغري هذا احلكم للتغري الزمان " وراء التبعية الكاملة بل امللكية التامة للرجل أبا مث زوجا"

ƢĔȏ�ȏ¤Â�ȆƷȂǳ¦�ǽƾǼǟ�Ǧ°©�" ع  إذ ال يقبل أن يقف االجتهاد واملكان والواق ǫÂ�Äǀǳ¦�Ãƾŭ¦�®ÂƾƷ�ƾǼǟ

)٤١(".دعوى الصالحية لكل زمان ومكان

هذا التفسري  فيه ما فيه من ضيق األفك وعدم اعتبار احلكم اليت على أساسها فرض القرآن للمرأة 

يف اإلسالم وضع لتحقيق مقاصد الشريعة جيب أن نعلم أن نظام اإلرث . نصف نصيب الذكر يف املرياث

فاملعترب . اإلسالمية اليت من أهم أهدافها إرساء مبادئ العدل مراعاة احلقوق وعدم إحلاق الضرر باآلخرين

بكونه ذكرا  –يف املرياث اإلسالمي هو قوة الرابطة اليت بني الوريث واملتوىف ووثاقتها وليس جنس الوريث 

حاالت يكون نصيب األنثى أكثر بل أضعاف ما يرث الذكر، بل يف ظروف ألنه توجد هناك  - أو أنثى

  . معينة حتجب األنثى الذكر

أخريا، مما سبق اتضح أن نظرية التجديد يف التفسري يف الظاهر هو مصطلح حق أريد به الباطل، ألن 

هداية، والناس التجديد شيء حيتاج إليه البشر لتطور أفكارهم مع مرور الزمن، والقرآن الكرمي كتاب 

لكن مشروع حممد أركون و نصر حامد أيب زيد يف التجديد . حمتاجون إىل هذه اهلداية يف كل وقت وحني

التفسريي على وجه اخلصوص ما هو إال جمرد دعوى واهية ال تستند على حقائق ثابتة بل هي نظريات 

§�°�ǲǔǧ¢Â�Ƣđ مستوردة لرتويج العلمنة يف األمة اإلسالمية وهدم أخالقيات أفرادها ƢƬǯ�ƨȈǇƾǫ�ǺǷ�ǲȈǼǳ¦Â

دليل على ذلك وجود تناقضات شديدة يف اجلانب التطبيقي ملناهجهم لكن يأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو  

  .     كره احلاقدون والكفرون واملشركون

الخاتمة 

ميس حياته  التجديد يف التفسري هو أن يستلهم املؤمن اهلداية والتوجيه من القرآن الكرمي يف كل ما

وعقيدته وأخالقه ويربط العالقة بني النص القرآين  وبني كل ما يساهم يف بناء جمتمعه والسياسة 

أعناق نصوصه حيت تنسجم مع                                                              ِّ واالقتصاد، لكن بشرط عدم فرض ثقافته وعلومه على القرآن الكرمي ويل  
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سبق إليه ويضفي لونا جديدا على غري أن التجديد يف التفسري اليعين أن يأيت مفكر بتفسري مل ي. آرائنا

بل إمنا هو أن يواكب املفسر قضايا زمنه ويساهم يف إصالح . النص ويلغي كل ما ورد يف التفاسري القادمة

² ƢǼǳ¦�¼Ȑƻ¢�¦ȂǸǈƫ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ǶȈǬǳ¦Â�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�ƾǏƢǬŭ¦�°ƢȀǛȍ�ǾǠǸƬů.

ب اجتهاد ال كانت وال تزال ورغم بزوغ دعوة التجديد واإلصالح منذ أكثر من قرن فإن عملية فتح با

متعثرة كما أن التيار العام للثقافة الدينية ال يزال تقليديا حيث ال يتعامل مع املستحدثات واملستجدات 

رجال يف الساحة الفكرية اإلسالمية  يف العصر الراهن ، برزفمن هذا املنطلق .برؤية عصرية منطقية واقعية

ا ضرورة إجياد منهجية جديدة يف التعامل مع النص القرآين وتارخييته وادعو  - ممن تأثروا بتيارات علمانية –

األمر الذي  وإخضاعه للواقع حيت يتمكن املسلمون من ملء الفجوة اليت خلفها غياب منظور اجتهادي

تفسري القرأن وتأويله كما فتحوا باب التجديد يف  . أدي إىل فتح باب جديد يف قراءة النص القرآين

.ȆǸǴǠǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ǶēǂȀǋ�°ƢȀǛ¤Â�ǶȀǓ¦ǂǣأواختذوا من ذلك وسيلة لتحقيق 

�À¦ŐƬǠȇ�ƢǸĔ¢�śƦƫ�ÄƾȇƾƴƬǳ¦�ŚǈǨƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�Ŀ�ƾȇ±�ĺ¢�ƾǷƢƷǂǐǻ�Â�ÀȂǯ°¢�ƾǸŰ�«ƢƬǻ¤�ǞƦƬƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ

ن كما يزعمان بأ. أن النصوص القرآنية متناقضة وبالتايل ال تصلح أن تكون مصدرا للتشريع اإلسالمي

املفسرين القدامي هم الذي أنشؤا التفسري وأحدثوه ألن النصوص القرآنية هي يف األصل قوالب فارغة 

ن التفسري حيول النص ، وأنه من املستحيل الوصول إىل مراد اهللا تعاىل من خالل قراءة النصوص، وأاملعاين

  .ري خال من القواعد والضوابط واألصولن علم التفس، وأمن الصبغة اإلهلية إىل الصبغة البشرية

يف التفسري هو ترويج العلمنة بني املسلمني خصوصا وأن الدين ادعاء التجديد  أن اهلدف احليقيقي من

وقد أدركوا أن نشر العلمانية يف . ميثل العقبة األساسية أمامهم وأن هذه العقبة تزداد تعقيدا مع الوقت

�À¢�ǺǰŻ�ȏ�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ƕǿ®ȂȀƳ�¦ÂǄǯ°�Ǯ ǳǀǴǧ��ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈǴǬǠǳ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦�ǆ Ǉȋ¦�ŚȈǤƬƥ�ȏ¤�ǶƬȇ

نزع القداسة عن النص القرآن من خالل الدعوة إىل إخضاعه للندقد األديب، إسقاط : يف األمور التالية

مبدإ املرجعية لنصوص القرآن الكرمي، إبطال مرجعية الرتاث اإلسالمية عموما وكتب التفاسري خصوصا من 

Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǷȐǇȍ¦�̈Ȃƻȋ¦Â�ƨƦƄ¦�Ãǂǟ�Ǯ¾�خ ǧÂ�ƨȈƷƢƥȍ¦Â�®ƢǈǨǳ¦�ƲȇÂǂƥ��ƢȀȈǨǳƚǷÂ�Ƣđ�ƨǬưǳ¦�» ƢǠǓ¤�¾Ȑ

ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨǤƦǐǳƢƥ�ǞǸƬĐ¦�ǢƦǏ.

ال شك أن األمة اإلسالمية حباجة إىل التجديد يف التفسري لتطور عقل اإلنسان وجتدد األحداث 

حداث التجديد يف التفسري على منهج فيجب أن يوجد رجال متخصصون خملصون إل. والتحديات

أن ال : صيحيح وربط تفسري القرآن بواقع األمة على ضوء القواعد والضوابط الصحيحة اليت قررها العلماء

.خيالف هذا التفسري اجلديد ما صح من املأثور، وأن ال يتناقض مع اللغة، وأن اليتعارض مع السياق
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�ǶēȏƢůÂ�ǶēƢǫƢƦǗ�Ǧمب  -أخريا، جيب على العلماء الربانني  ǴƬƼ-  التصدي لشبهات مدعي التجديد

يف التفسري والكر عليها باإلبطال واملسارعة إىل تبييني احلق يف كل مسألة يثريها هوالء العلمانني، يف 

ƨǟȂǸǈŭ¦Â�ƨȈƟǂŭ¦�¿Ȑǟȍ¦�ǲƟƢǇÂ�ǂƟƢǇÂ�©ȐĐ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦Â�Ƥ Ƭǰǳ¦ . كما جيب عليهم االهتمام بتعليم

كما أن األمة اإلسالمية حباجة إىل تفسري معاصر يعىن . لصحيح لفهم النصوص الشرعيةالناس املنهج ا

�Ǧ ǴƬƼŠ�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�µ ¦ǂǷ¢�«Ȑǟ�ǾǳȂǳƾǷ�ǺǷ�ǆ ǸƬǴǻ�Ʈ ȈƷ�§ ƢǠȈƬǇȏ¦Â�ƨȈǳȂǸǌǳƢƥ

ƨǰƟƢǌǳ¦�ƨȈǐǠƬǈŭ¦�ǂǐǠǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ�ƢƳȐǟ�ǾǼǷ�ƾų�ƢǸǯ�ƢĔ¦Ȃǳ¢Â�ƢŮƢǰǋ¢.

  المصادر والمراجع

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع شهاب الدين حممود ابن عبداهللا احلسيين، ، ياأللوس

    )١٩٨٥/هـ ١٤٠٥لبنان،  -بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(الطبعة الرابعة  المثاني،

بريوت، واليمامة للطباعة :  دار ابن كثري(الطبعة الثالثة، صحيح البخاري،،حممد بن إمساعيل البخاري،

كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النيب ) ١٩٨٧- هـ١٤٠٧بريوت، : والنشر والتوزيع

 )٥٠٠٢رقم (صلى اهللا عليه وسلم 

: دار الفكر اإلسالمي( نحو فقه جديد، منطلقات ومفاهيم فهم الخطاب القرآني،،مجال البنا،

   ) هرةالقا

   ) ١٩٩٥تونس : الدار التونسية للنشر( التحرير والتنوير،حممد الطاهر، ، بن عاشورا

  )بريوت: دار لسان العرب(يوسف خياط، الطبعة السابعة،  : إعداد وتصنيف لسان العرب،ابن منظور، 

املركز الثقايف العريب للطباعة (الطبعة الرابعة، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن،،نصر حامد زيد،بو أ

  )١٩٩٨الدار البيضاء، : والنشر

)دار سينا للنشر،(، الطبعة األوىل نقد الخطاب الدينيـ،..........................

: املركز الثقايف العريب(الطبعة الرابعة , إشكاليات القراءة وآليات التأويل ـ،..........................

  ) ١٩٩٦القاهرة 

           )دار سينا للنشر(الطبعة األوىل، النص، السلطة، الحقيقة،ـ،..........................

القاهرة : املطبعة السلفية(، الطبعة الرابعة مقدمة في أصول التفسيرأمحد بن عبد احلليم بن تيمية، ،احلراين

   )هـ١٣٩٩

  )١٩٨٢بريوت، : دار الكتاب اللبناين(، الطبعة األوىل التفسير معالم حياته ومنهجه اليوم،اخلويل، أمني
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   )٢٠٠٠القاهرة، : مكتبة وهبه(الطبعة السابعة  التفسير والمفسرون،،الذهيب، حممد حسني

الدار : ريب للطباعة والنشراملركز الثقايف الع(الطبعة الثانية  الفكر العربي قراءة علمية،،حممد أركون،

   ) ١٩٩٦البيضاء، 

، الطبعة الرابعة اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر،فهد بن عبد الرمحن بن سليمانالرومي،

    )١٤١٨/١٩٩٧(الرياض، : مؤسسة الرسالة(

هـ ١٤١٦ دار الكتب العلمية،: بريوت(، مناهل العرفان في علوم القرآن،الزرقاين، حممد بن عبد العظيم

   )م١٩٩٦/ 

     ) هـ١٤٠٣بريوت ـ : دار الكتاب العريب(، الحقيقة والوهم في الحركة اإلسالمية،فؤاد زكرياء،

التيار العلماني الحديث، وموقفه من تفسير القرآن الكريم، عرض ����Ǻȇƾǳ¦�Ȇđ�ƾǸŰ�ŘǷالشافعي

  )هـ١٤٢٩القاهرة، : دار اليسر(الطبعة األوىل  ونقد،

مكتب حتقيق الرتاث مبؤسسة الرسالة،  الطبعة :ت.القاموس المحيط،،الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب

  ) هـ١٤٠٦بريوت، : مؤسسة الرسالة(األوىل 

عمان، : مكتبة دنديس(الطبعة األوىل  التفسير أساسياته واتجاهاته،،عباس، فضل حسن

  )٢٠٠٥/هـ١٤٢٧

حممود حممد شاكر، الطبعة : ت.البيان عن تأويل القرآن،جامع  أبو جعفر حممد بن جرير،، الطربي

مكتبة مصطفي البايب احلليب مصر، الطبعة :القاهرة، ومن طبعة: دار املعارف. (الثانية

   ) هـ١٣٨٨,الثالثة:الثالثة

  )١٩٩٥-١٤١٦: القاهرة(الطبعة األوىل، رأي القضاء في قضية نصر أبو زيد،،إمساعيل سامل،

   )١٩٧١القاهرة، : مطبعة مصر(،  المعجم الوسيطبية، جممع اللغة العر 

املكتبة (الطبعة األوىل . حممد فؤاد عبد الباقي: ت.، صحيح مسلم،مسلم بن احلجاج النيسابوري،

)٤٨٦٧(كتاب الذكر والدعاء، رقم )  هـ١٣٧٤. استنبول.اإلسالمية

  :الـهوامش

، ص ١١/ج)بیروت:دار لسان العرب(یوسف خیاط، الطبعة السابعة،  :إعداد وتصنیفلسان العرب،ابن منظور، )١(

٢٦١.
مؤسسة (الرسالة،  الطبعة األولى مكتب تحقیق التراث بمؤسسة:ت.القاموس المحیط،محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، )٢(

.١١٠، ص ٢ج )  هـ١٤٠٦بیروت، :الرسالة
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ج ) م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦دار الكتب العلمیة، :بیروت(، مناهل العرفان في علوم القرآنمحمد بن عبد العظیم الزرقاني، )٣(

.٤، ص ٢

) ٢٠٠٥/هـ١٤٢٧عمان، :مكتبة دندیس(الطبعة األولى التفسیر أساسیاته واتجاهاته،فضل حسن عباس، )٤(

.٤٦ص 
.٤٧المصدر السابق ص )٥(
.٤٤المصدر السابق  ص )٦(
مؤسسة (، الطبعة الرابعة اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشرفهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي، )٧(

. ٧١٧، ص  ٢ج ) ١٤١٨/١٩٩٧(الریاض، :الرسالة
، ٢ج ) ٢٠٠٠القاهرة، :مكتبة وهبه(الطبعة السابعة التفسیر والمفسرون،وانظر محمد حسین الذهبي،.المصدر السابق)٨(

.٤٠٥ص 

، التفسیر معالم حیاته ومنهجه الیوم، وانظر، أمین الخولي، ٨٨٨-٨٨٧ص  ٢الرومي، اتجاهات التفسییر، ج)٩(

.٣٦- ٣٥ص ) ١٩٨٢بیروت، :دار الكتاب اللبناني(الطبعة األولى 
المركز الثقافي العربي للطباعة (الطبعة الرابعة، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن،زید، أبونصر حامد )١٠(

.١٧١ص ) ١٩٩٨الدار البیضاء، :والنشر
الدار : المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر(الطبعة الثانیة الفكر العربي قراءة علمیة،محمد أركون، )١١(

  .١٥ص )  ١٩٩٦البیضاء، 

. ٩المصدر السابق ص )١٢(
  .٢٧٩المصدر السابق ص )١٣(
  .٢٦٩المصدر السابق ص )١٤(
  .٢٤٦المصدر السابق )١٥(
  . ٨٨المصدر السابق ص )١٦(
لحدیث، وموقفه من تفسیر القرآن الكریم، عرض ونقد،التیار العلماني امنى محمد بهي الدین الشافعي، )١٧(

.٣٥٦ص ) هـ١٤٢٩القاهرة، :دار الیسر(الطبعة األولى 
..٩٨٢ص ) ١٩٧١القاهرة، :مطبعة مصر(،  المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة، )١٨(
- ١٤١٦: القاهرة(الطبعة األولى، رأي القضاء في قضیة نصر أبو زید،إسماعیل سالم، :یراجع في هذه القضیة )١٩(

١٩٩٥(.

  .١٠٢ص  ) دار سینا للنشر،(، الطبعة األولى نقد الخطاب الدینينصر حامد أبو زید، )٢٠(
.  ٢٤ص   مفهوم النص،أبو زید،)٢١(
  ١٢المصدر السابق   ص )٢٢(
ص ) القاهرة: دار الفكر اإلسالمي(نحو فقه جدید، منطلقات ومفاهیم فهم الخطاب القرآني،جمال البنا،)٢٣(

١٤٥.  
  .٢٧ص   نقد الخطاب الدیني،أبو زید، )٢٤(
  .١٤٧ص ) هـ١٤٠٣بیروت ـ :دار الكتاب العربي(، الحقیقة والوهم في الحركة اإلسالمیةفؤاد زكریاء، )٢٥(
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.١٨٢: ، صمفهوم النصأبو زید، )٢٦(
.  ١١ص ) دار سینا للنشر(الطبعة األولى، النص، السلطة، الحقیقة،نصر حامد أبو زید،)٢٧(
) هـ١٣٩٩القاهرة : المطبعة السلفیة(، الطبعة الرابعة مقدمة في أصول التفسیرأحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، )٢٨(

  . ٤ص 

.٢١٩ص  نقد الخطاب الدینيأبو زید، )٢٩(
.١٩٣المصدر السابق، ص )٣٠(
  . ٢٠٦المرجع السابق، )٣١(
القاهرة : المركز الثقافي العربي(الطبعة الرابعة ,إشكالیات القراءة وآلیات التأویلنصر حامد أبو زید،)٣٢(

  .٤٩ص ) ١٩٩٦
  .٢١٩ص  نقد الخطاب الدینيأبو زید، )٣٣(
٢٢٠: المصدر السابق)٣٤(
الطبعة المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،روح شهاب الدین محمود ابن عبداهللا الحسیني األلوسي، )٣٥(

.٥٣، ص ١٠ج ) ١٩٨٥/هـ ١٤٠٥لبنان، -بیروت:دار إحیاء التراث العربي(الرابعة 
.١١٨، ص ١٠ج ) ١٩٩٥تونس :الدار التونسیة للنشر(التحریر والتنویر،محمد الطاهر بن عاشور، -)٣٦(

.محمود محمد شاكر، الطبعة الثانیة: ت.جامع البیان عن تأویل القرآن،أبو جعفر محمد بن جریر الطبري،)٣٧(

ص ) هـ١٣٨٨,الثالثة:مكتبة مصطفي البابي الحلبي مصر، الطبعة الثالثة:القاهرة، ومن طبعة:دار المعارف(

  ١٨٠ج ١٣
  . ٤/٢٧٣) ١٩٩٨بیروت، :دار لسان العرب.(یوسف خیاط:إعداد وتصنیفلسان العرب،ابن منظور، )٣٨(
.استنبول.المكتبة اإلسالمیة(الطبعة األولى .محمد فؤاد عبد الباقي: ت.، صحیح مسلممسلم بن الحجاج النیسابوري، )٣٩(

  ).٤٨٦٧(كتاب الذكر والدعاء، رقم )  هـ١٣٧٤

بیروت، والیمامة للطباعة :دار ابن كثیر(الطبعة الثالثة، ي،صحیح البخار محمد بن إسماعیل البخاري،)٤٠(

كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي صلى اهللا علیه ) ١٩٨٧-هـ١٤٠٧بیروت، :والنشر والتوزیع

,)٥٠٠٢رقم (وسلم 
.١٠٥ص  ،نقد الخطاب الدینيأبو زید، )٤١(
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Editorial

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful

We have the honor to present this issue of our Journal to our esteem

readers. As usual, this issue contains well-researched articles on various

aspects of Islamic Studies. From Qur’anic Studies to Fiqh, Tafsir to Hadith

to History and Islamic Education. The seven articles on Fiqh mainly deal

with contemporary issues, while the four papers on History include

biography of important Islamic figures. Islamic Education has five papers,

Tafsir two, Hadith two, Qur’anic Studies three and Arabic Literature one.

All in all, there are twenty five articles and in line with the journal’s policy

of encouraging writing on Islam in its own original language, all of them

but two are written in Arabic language.

We remain grateful to our contributors and pledge that we will continue

to make quality our watch word. Al-Nasr Journal of Islamic Studies

assures the reader and contributor of her dogged pursuit of excellence in

learning and scholarship.

Editor-in-Chief
Prof. Umar Muhammad Labdo
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MUSLIM SOCIETY AND THE CHALLENGES OF ISLAMIC GUIDANCE
ON THE MANAGEMENT OF ADOLESCENTS

Dr. Abubakar Idris Talle
Department of Religious Studies, Faculty of Humanities,

Management and Social Sciences.
Federal University of Kashere P.M.B. 0182, Gombe - Nigeria

abu_talle@yahoo.com GSM: 080 3955 1992.

Abstract
This study analyses the challenges of Islamic guidance on the management
of adolescents in the Muslim society. The paper explores and provides the
Islamic guidance on the management of adolescents. This is done through
sensitization on the responsibilities of adult members of the society to make
adolescents grow up into fulfilled adults in the Muslim society. The
research argues that this could be achieved through the instrumentality of
the parents, schools, teachers, scholars, Muslim health workers and
Governments at the State and Local Government levels. The paper
therefore, recommends that the stake holders should realize and discharge
their continuous responsibilities as expected of them towards adolescents
for peace, tranquility, meaningful and sustainable development in the
Muslim society. Qualitative method has been used in the research. Primary
and secondary sources of data were also used.

1.0 Introduction

The parents, schools, teachers, scholars, Muslim public health workers, traditional

rulers, Local Government Authorities, State and the Community leaders are all

responsible before Allah (S.W.T.) for their guardianship on adolescents If they do

well, they gain happiness in both worlds, but if they neglect their duty towards them,

they suffer misery and will be charged with the sin of negligence. It is for this reason

that the Prophet (SAW) said:

Take care! Each of you is a shepherd and each of you will be asked

concerning his flock. A leader is a shepherd over [his] people and he shall

be asked concerning his flock; and a man is a shepherd over the people of

his house, and he shall be asked concerning his flock; and a woman is a

shepherd over the house hold of her husband, and over her children, and

she shall be asked concerning them; and the slave of a man is a shepherd

over the substance of his master, and he shall be asked concerning it. Take

care, then, each of you is a shepherd and each of you shall be asked

concerning his flock (Bukhari, 1; 206).

The Hadith quoted above makes it clear that responsibility in Islam is important at all

levels. Almost every adult person has leadership responsibility at one time or the other

of the levels mentioned, either in his or her place of work or within the family.
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In addition, the Prophet (SAW) also said:

All of you are guardians and responsible for your wards and the things

under your care (Bukhari, 1: 248).

To emphasize this fact, the Prophet (S.A.W.) draws the parent’s attention to the

following fact:

When a man dies, no good deeds will be added on his record except for

three: continuous charity, beneficial knowledge, or a pious son who

supplicates for him (Bukhari, 2: 38).

Leadership or responsibility means a form of guardianship and a person will be called

to account by Allah (SWT) for that guardianship. Leadership or responsibility therefore

implies caring for the welfare of those who are under your leadership, doing what is

best for them and guiding them on a correct course, especially the adolescents ,leaders

of tomorrow.

It is a fact that no parent, scholar, teacher, Local Government Area, State or Nation

would wish that its offspring, student or citizen grows up to become an ill natured

individual. Why then are a lot of adolescents, raised by their very parents, cared by

their States or Nations end up possessing negative manners and characters? The answer

to this question lies in the failure to guided mange the adolescents.

The challenge of adolescents and the responsibilities of the parents, school, teachers,

scholars, Muslim public health personnel, Local Government Authorities, State,

traditional rulers and the Community are onerous in nature for obvious reasons. In

Muslim Societies in particular and Nigeria in general, management of this age group

tends not to be receiving priority, such that many adolescents grope in the dark about

matters concerning them.

Concept of Puberty

The age between ten and fourteen is known as Sinnul Murahaqah (the age of puberty).

This is a period at which a child prepares for the next stage, both trained to keep away

from all the means of sexual temptation. A child should be trained to perform Salat

regularly from the age of ten. The Prophet (S.A.W.) is reported to have said,

Command your children to pray when they reach the age of seven, and beat

them for neglecting it when they reach the age of ten, and separate them

into different beds (Abu Daud, Vol. 2:495).

One of the purposes of regular Salat, according to the Qur’an, is that it scares one away

from all that is immorality and wrongdoing (Quran, 29:45).
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At this stage, when the males produce semen and females commence their monthly

reproductive cycles i.e. menstruation, an adolescent becomes Mukallaf and all the

obligations of adulthood devolve on him or her- the necessity for Ghusl (ritual bath) at

the appropriate time, to preserve her chastity and to always keep his or her aurah

(nudity) covered. Adolescents need to be taught explicitly what halal (permissible) is

and what haram (impermissible) is at this particular stage. More importantly, strict

segregation of sexes should also commence at this stage.(Khayr 43).

Puberty is reached when one of three things happens in the case of males:

1. Wet dreams

2. Growth of coarse hair in the pubic area

3. Reaching the age of fifteen

If one of these three things occurs, then the individual has reached puberty. In the case

of females there is a fourth sign, namely the onset of menstruation. If a fourteen-year-

old boy has not yet reached puberty, he is very close to it, and such a person should not

be allowed to see women’s ‘awrahs. Women have to understand that and observe hijab

in the presence of one who is very close to puberty. Allah, (S.W.T.) says:

“and not to expose their adornment except that which appears thereof, and

to wrap (a portion of ) their head covers over their chests and not to

expose their adornment except to their husbands, their fathers, their

husbands fathers, their sons, their husbands sons, their brothers or their

brothers sons, or their sisters sons, or their (Muslim) women (i.e. their

sisters in Islam), or the (female) slaves whom their right hands possess, or

old male servants who lack vigour, or small children who have no sense of

the shame of sex”

(Qur’an, 24:31).

Ibn Katheer (may Allah have mercy on him) said:

Or small children who have no sense of the shame of sex” that is, because

they are so young, they do not understand anything about women and their

‘awrahs, such as their soft speech or alluring ways of walking and moving.

If the child is small and does not understand such things, then there is

nothing wrong with him entering upon women. But if he is adolescent or

close to adolescence, such that he understands these things and can

distinguish between who is unattractive and who is beautiful, then he

should not be allowed to enter upon women (vol. 6 :45-46).

It was said to Imam Ahmad (may Allah have mercy on him): When should a woman

cover her head in front of a boy? He said: When he reaches the age of ten years.(al-

Mughni 7/100) .
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With regard to reaching the age of fifteen years, what is meant according to some

Islamic scholars is that the boy has completed fourteen years and has entered his

fifteenth year.

The age normally between thirteen ad sixteen is known as the age of maturity (Sinuul

Bulugh), at which the adolescent turns an adult. A girl adolescent, at this age, should be

taught the etiquettes of sexual behaviour in preparation of marriage, and should also be

tutored on the moral necessity of practicing chastity and self-restraint until her

matrimonial solemnization. The Islamic etiquette of lowering the gaze and disciplined

interaction with the opposite sex must be well impressed on both the male and female

adolescents of this particular age (Kyayr 73-5)

Mangal maintained that the word ‘adolescence’ comes from the Latin verb

‘adolescence’ which means ‘to grow’. So, the essence of the word adolescence is

growth and it is in this sense that adolescence represents a period of intensive growth

and change in nearly all aspects of a child’s spiritual, physical, mental, social and

emotional life. It is a very crucial period of one’s life. The growth achieves, the

experiences gained, responsibilities felt and the relationships developed at this stage

destine the complete future of an individual (142).

Technically speaking, a child is described as an adolescent when he achieves puberty,

i.e., when he has become sexually mature to the point where he is able to reproduce his

kind. He ceases to be an adolescent when he has acquired maturity to play the role of an

adult in his society or culture. Maturity, as the term used here, does not mean mere

physical maturity; it also implies mental, emotional and social maturity (Mangal 145).

It is a fact that scholars have found it difficult to agree upon a precise definition of

adolescence. Any concise definition of adolescence falls short of a comprehensive

description of the term, because every definition reveals the bias or major interest of the

author. Often a technical term is invented in order to create a social condition and a

social fact and such has been true with respect to the term, ‘adolescence’.

Adolescence has been described as a transitional stage with uncertain boundaries. In

other words, it is difficult to tell exactly at what ages adolescence begins or ends—its

inception and termination is difficult to determine. Basically, boundaries of adolescence

mark the beginning and ending of key factors of development (Atwater 92).

It is in view of the above that Mangal, in his book, Essentials of Educational

Psychology argues that it is very difficult to point out the exact range of the

adolescence period in terms of chronological years. He added that achieving puberty

and becoming mature cannot be bound to a universal span or period. Therefore, the
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range of adolescence not only differs from country to country but also varies from

community to community and from individual to individual (143).

The changes inherent at this period serve to create a number of problems for the

adolescents and the society as a whole; the effect comes as storm and often

overwhelming and stressful. Handling these problems by the adult members of the

society and the adolescents as well requires skill, and a paradoxical level of flexibility

and firmness.

3.0 Role of the Parents

Allah (S.W.T) states in the Qur’an that:

O you who believe, protect yourselves and your families from a Fire whose

fuel is people and stones, over which are (appointed) angels, harsh and

severe… (Q. 66:6).

The Prophet (SAW) is reported to have said:

A man is a shepherd of his family, and is responsible for his flock…

(Bukhari, 1: 206).

The above hadith of the Prophet (SAW) emphasizes the fact that parenting is a crucial

responsibility that must be approached earnestly and sincerely. Parent must nurture,

rear, their children and adolescents, protect them in this life, and focus on preparing

them for the life to come.

Responsibility entails accountability, as elaborated in the Qur’anic verse above. Allah

(SWT) will hold each and every parent accountable for how they carried out this

responsibility and this will be presented on their balance of deeds in the Hereafter.

The Prophet (SAW) is also reported to have said,

A dinar paid in the way of Allah, and a dinar you paid for the freedom of a

slave, and a dinar you gave as donation to an indigent, and a dinar you

paid for your family- the greatest reward will be for the dinar you paid for

your family (Alhumaidiy 210).

Thus we find that the Prophet (SA.W) condemns the failure to maintain the right of

children, and in providing for them. Hence, Abu Dawud, and others, related that the

Prophet (SAW) said,

It is enough vice for a person to forsake those whom he sustains (Albani

31).

Provision here includes healthy food, sanitary housing, and fitting clothes to make sure

that they are brought up sound and safe from diseases.
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Parenting is not only a responsibility, but it is probably the most critical duty in the

world. Parents are raising the next generation that will either succeed or fail on this

earth. The task has tremendous bearing on the future of the Muslim societies, its

outcome will depend upon the ability of parent to succeed.

Children are gifts from Allah (S.W.T). They are expected to be nurtured, properly

socialized and guided. Parents and guardians should continue to socialize their wards in

such a way that the adolescents realize and acknowledge the purpose of their creation

which is to serve Allah (S.W.T) and be of service to the Muslim societies. The value of

man is measured by how much humanity benefits from his life.

Parents should be honourable enough to provide for their adolescent children so that

they would not have to engage in unhealthy and risky behaviour to make ends meet.

The positive fulfilment of these is a basis for pro social behaviour and growth of

families and communities. Parents should exercise strict guidance on their children and

adolescents so that discipline, love and peace would reign in the lives of adolescents

(Umar 4-8).

The responsibilities of parents towards children and adolescents is to facilitate

meaningful learning, acquisition of knowledge and the desired education and training

may be viewed from two perspectives. Firstly, their responsibilities towards adolescents

directly. Secondly, their responsibilities towards their adolescents’ school.

Since the directive to seek and acquire knowledge came from Allah (S.W.T), it is

incumbent on Muslim parents to give their children access to education and all the

requirements needed from childhood through adulthood for proper development.

To help adolescents reach their full potential, the parents should be effective managers,

who find information, make contacts, help structure choices, and provide guidance.

Parents who fulfil this important managerial role help adolescents to avoid pitfalls and

to work their way through a myriad of choices and decisions they face (Santrock 281).

Especially widespread is the view of Diana Baumriad as quoted by Grinder, who notes

that parents should be neither punitive nor aloof from their adolescents, but rather

should develop rules and be affectionate with them. She emphasizes four styles of

parenting that are associated with different aspect of the adolescents as follows:

i. Authoritarian Parenting: Authoritarian Parenting is a restrictive, punitive style in

which the parent exhorts the adolescent to follow directions and to respect work and

effort. The authoritarian parent places firm limit and controls on the adolescent and

allows little verbal exchange. For example, an authoritarian parent may say, “you

do it my way or else”. There will be no discussion (Grinder 284).
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ii. Authoritative Parenting: Authoritative Parenting encourages adolescents to be

independent but still places limits and controls on their actions. Extensive verbal

give and take is allowed, and parents are warm and nurturing toward the

adolescents. An authoritative father, for example, might put his arm around the

adolescent in a comforting way and say, “you know you should not have done that.

Let‘s talk about how you can handle the situation better next time.” (Grinder 284).

iii. Neglecting Parenting: Neglecting Parenting is a style in which the parent is much

uninvolved in the adolescent’s life. The neglectful parent cannot answer the

question, “it is 10: 00 pm. Do you know where your adolescent is?” Neglectful

parenting is associated with adolescent’s socially incompetent behaviour, especially

a lack of self-control (Grinder 284).

iv. Indulgent Parenting: Indulgent Parenting is a style in which parents are highly

involved with their adolescents but place few demands or controls on them.

Indulgent parents allow their adolescents to do what they want, and the result is that

the adolescents never learn to control their own behaviour and always expect to get

their way (Grinder 284).

4.0 Role of the School

The School is the next agent of socialization after the family, particularly now. The

School provides instructions in the formal setting. Values, attitudes, skills and

knowledge that the children and adolescents would need are taught in the School. The

School provides opportunity for children and adolescents to meet other children from

different backgrounds. They make friends and learn how to adjust to people with

various upbringing.

The method of socialization the school uses is direct and deliberate because the

learning opportunities provided are prepared and based on agreed form. The influence

of the Parents /Teachers Association, the Old Students Association, the proprietors of

the School cannot be over emphasized. The School is a powerful agent because the

child’s future is decided there.

A School on the other hand, is established on the premise that educative activity is its

stock in trade and that whatever is done to advance learning will be based upon

responsible deliberations. In short, a school is a social institution in which some degree

of specialized competence in the guidance of learning is presumed (Aliyu 40).

One of the fundamental needs served by the school is socialization. Human nature is

profoundly social, in that what a human being becomes is to a large extent affected by

his interrelations with other persons. Man is a social animal. His very life and being are

fashioned in the matrix of society. Personality does not develop in isolation, but largely

through interaction in the human community. Islam disavows isolationists who alienate

themselves from others under the pretext of avoiding their evil harmful deeds. That is
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why some kind of worship in Islam like the Hajj (Pilgrimage), Friday prayer, prayer of

the two feasts, and funeral prayer cannot be performed individually. Even the five daily

prayers are best performed congregationally in the Mosque (Aliyu 41).

The educational systems devote much of their time and effort to historical themes. The

individual learns about certain roles in his family and in other non-educational social

settings. It is the function of the school to teach him the required ideal behaviour in a

large number of different status positions.

In a modern school system for example, the curricular for various classes include not

only instructions, in how to be a good citizen, but also providing knowledge relating to

almost every religious, educational, social, health, vocational and professional role

known in the society. The importance of this function is the preconditioning of

individuals for understanding the many behavioural situations that might be

encountered in the course of a lifetime.

Although a person may never be President or Prime Minister of his country, or a

physicist, or a bricklayer, or a waiter, the chances are that he will learn of the

requirements of these roles in school. This is why an educated person is normally more

at ease than an un-educated person in strange groups.

Educational systems not only serve to acquaint one with other roles in his society, but

they also prepare him for specialized roles by making him an expert of some sort. Not

only does education serve to make one more knowledgeable about new things and

ways, but in a very real sense it makes one more susceptible to change. The many

studies of diffusion of culture indicate quite clearly that person with more schooling

accepts change more readily (Ilori 38).

The adolescents learn much from the course work itself. They may be taught health

lessons in which they are advised to wash their hands before and after eating. they read

a story in which a nurse risk her life to help people with contagious disease or see a

place in which the obedient, good son is rewarded, and the disobedient, bad son is

punished. Or perhaps the story concerns the behaviour and images of doctor, step

mothers, princes, orphans and soldiers (Ilori 39).

In like manner, the activities and organizational features of the school indicate status

expectations and values. The adolescent learns through numerous comments of

teachers, that he should be punctual, write legibly, not waste papers, and be quiet when

a teacher is speaking. In club activities, he learns the appropriate behaviours of the club

members, the prestige value of being an officer, and techniques of organizing club

affairs. He learns in group games that he should take turns and play fairly. He learns
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pep rallies and school festivities that he is expected to and actually does, experience

loyalty to his school and solidarity with other students. Through grades, promotions and

awards, and the approval that comes with doing well, the adolescent learns the values

of scholastic achievement and success.

According to Payne, students come to school to learn to be healthy, to acquire civic

practices, participate actively in home betterment, to learn to participate in groups, to

properly utilize leisure and the like (43).

The School system in Muslim Societies should have the responsibility of assisting the

youth in making competent vocational aspirations that are appropriate to their abilities,

aptitudes, interests, and other personality characteristics.

According to Aliyu, there is no single human institution on earth for training and

guiding the adolescent the duration which reaches about twenty (20) years except the

school. Stages passed through, one after the other, their sequence of arrangement is

very important. They each have different requirement for their peculiarity. The

following are the categorization of their levels.

a. The kindergarten level, which includes nursery, 2, or 3 years, and primary 6 years.

b. Junior Secondary School, 3 years.

c. Senior Secondary School, 3 years.

d. Tertiary level of education, from 3-6 years.

Adding all the above projected years together, it projects 20 years to professionalize.

By professionalizing, the adolescent would have already become matured,

educationally, socially, spiritually, physically and mentally. He is at that level ready to

pay back to others the debt he owed them. It then means that life is a circle (149-155).

Scholars are of the opinion that the school is the peak of all the other segments of

training, polishing and upbringing. Indeed all the stages mentioned above only prepare

the individual for suitability of being in the school.

5.0 Role of the Teachers/ Scholars

The Prophet (SAW) is reported to have said:

Each one of you is a shepherded and each of you will be asked concerning

his flock… (Bukhari 1: 206).

Among the most apparent responsibilities that Islam cared about and urged people to be

observing is the responsibility on the part of educators towards those whom they are

responsible for educating, instructing and teaching.

Certainly, it is a serious and important responsibility, since it starts in the very early

years of birth and continues with the child through the stages of the discretion and

adolescence, until he becomes fully mature. No doubt that when an educator
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accomplishes his task in its full scope, a righteous adolescent will be brought up.

Hence, a righteous person will be established, and will contribute to building up an

ideal Muslim society.

The Qur’an and the Sunnah call on people to fulfil the duty of education. Among these

Qur’anic verses are:

And bid them to stand surely they are to be questioned (Q. 37:24).

Another verse of the Qur’an says,

So, by Your Lord, indeed We shall definitely ask them all together

concerning what they were doing (Q 15: 92).

Furthermore, another verse of the Quran states,

It is not for a human (Prophet) that Allah should give him the scripture and

authority and prophet-hood and then he would say to the people, “Be

servants to me rather than Allah, but (instead, he would say), “be pious

scholars of the Lord because of what you have been taught of the scripture

and because of what you study (Q, 3: 79).

Islam has paid considerable attention to teachers for their being the first brick in the

structure of social development and perfection and the cause of guiding and developing

individuals and communities. The Prophet (S.A.W) cared for teachers and showed their

elevated standings. Once, he passed by two circles of people; the first was supplicating

to Allah, while the other listening to a teacher. He commented,

The first was supplicating to Allah who may or may not grant them. The

second was learning, I have been sent a teacher. Hence, he joined the

second circle (Ibn Majah 1:183).

This is the best example of the Prophet’s encouraging education and teaching. This

conviction arises for the highest role of those who know and teach as underlined in the

Qur’an and in the tradition of the Prophet (SAW). The position of those who know and

are righteous is only next to that of the Prophet. They are top to be consulted and they

are capable of giving the best guidance. The Prophet (SAW) is reported to have said:

That human beings who count belong to one of the two categories, the

teachers and the learners, the rest being a mere rabble (Ibn Majah 1: 83).

Since Muslim societies can be sustained and advanced only on the basis of faith,

knowledge and education, the role of the teacher assumes the highest importance in the

educational system and in the Muslim societies.

The nature of his/her social and professional recognition in terms of remuneration and

rewards, both in cash and in kind, must be determined by the society, but it has to be
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guaranteed as a matter of policy. This will not only ensure a supply of good teachers for

all levels of education but will also be an indispensable investment in human resources.

The above concepts imply that a teacher should not be a mere wage earner or

professional worker, but a specially commissioned and committed member of society,

and that in view of his high status and special responsibility, he has to be accountable to

the Muslim society in the discharge of his duties. This has been one of the unique

contributions of Muslim educational thought to the theory and practice of education,

and it should form the basis of any policy decision that is taken for the reconstruction of

teacher education. (Al –Afendi, and Bolach 170).

These become the foremost objectives to be promoted by the teacher; he has to impact

knowledge and simultaneously he has to contribute to the wholesome development of

the adolescent to enable him to seek the truth, and to improve his own self and society.

As such, a teacher’s personal qualities of conduct, character and scholarship are as

important as his professional competence to be able to impact instructions effectively in

terms of faith, knowledge, skills and understanding required at any given level. This

implies that it is not enough that a teacher should know the subject and should be able

to teach it; the necessary prerequisites for teaching are to guide the young to grow and

develop as committed members of society (Al-Afendi 170-171).

The role of the teacher is both significant and valuable. It has a far reaching influence

on the Muslim society he lives in and no other personality can have an influence more

profound than that of a teacher. Pupils are deeply affected by the teacher’s love and

affection, his character, his competence and his moral commitment. A popular teacher

becomes a model for his pupils. The students try to follow their teacher in his manner,

customs, etiquette, style of conversation and his get up. He is their ideal.

He can lead the adolescents anywhere. During their early education, the pupils tend to

determine their aim in life and their future plans, in consultation with their teacher.

Therefore, a good and visionary teacher can play a prominent role in making the future

of his pupils, while a corrupt teacher can only harm his students much more seriously

than a class of corrupt and perverted judges, soldiers, policemen, etc. A corrupt and

incompetent teacher is not only a bad individual, but also an embodiment of a corrupt

and incompetent generation.

6.0 Role of the Muslim Health Workers

The Prophet (S.A.W) is reported to have said,

There is nothing a person can have after faith which is better than good

health (Ibn Majah, 2: 126).
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The challenges of adolescents and the responsibilities of the Muslim health workers are

onerous in nature for obvious reasons. In Muslim Societies, for instance, care for this

age group tends not to be receiving priority attention, such that many adolescents grope

in the dark about matters concerning their health. They even transfer this gross

ignorance into adulthood. Yet, literature attests that 43 per cent of the Nigerian

population comprises people of this age group (Bamgbose, 20).

Thus, humanity continues to churn out a teaming population of ignorant parents into the

Muslim society. Therefore sensitization on the responsibilities of adult members of the

society to make adolescents grow up into a fulfilled adulthood through the

instrumentality of the Muslim health workers is required.

Meeting the health needs and aspirations of adolescents in the Muslim Societies may

require the attention of the Muslim health workers like the health educators, clinical

psychologists, medical doctors and particularly public health nurses; because by

training and certification they have the competences in public health nursing,

counselling and social works.

Guidance on the management of adolescents should aim at providing a meaningful

experience for them. Thus, Muslim health workers such as the health educators and

Muslim health nurses, in their course of work in the Muslim society have to exploit the

comprehensive nature of their training to guide the adolescents meet their health needs.

The evident high level of ignorance among a large proportion of most individuals about

authentic challenges of adolescents justifies that proper attention be paid to this

population group in order to be able to identify vividly the peculiar problems of this

population group. Hence both parents and adolescents must receive accurate

information and education about this period for the wellbeing of the adolescents and the

Muslim society.

It has to be acknowledged that the physical changes in the life of adolescents are multi-

dimensional. Some are obvious and can be easily observed; others are structural and

functional. However, the underlying purpose of the changes according to Ikorok and

Akpabio, is to prepare the body for reproduction and propagation of species (4-5).

The challenges of adolescents that may require the attention of the Muslim health

workers include, body odour, smoking, masturbation, fornication and sodomy,

voracious eating self-consciousness, tiredness and laziness, etc.

7.0 Role of the Government
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In dealing successfully with the challenges of Islamic guidance on the management of

adolescents in the Muslim societies, the Government at State and Local Government

levels should think of establishing a centre where children and adolescents will be

trained on religious activities and how to implement religious principles in their daily

lives. Children and adolescents at these centres could be taught the real teachings of

Islam and the proper manners of performing the five pillar of Islam (Testimony of

Faith, Salat, Fasting, Zakah, and Hajj).

The Government should also ensure employing qualified Islamic scholars who will not

only teach the children and adolescents the real teachings of Islam but also teach them

manners.

Government at State and Local Government levels should provide teaching and

learning facilities that will assist the children and adolescents in their learning

activities. These include conducive learning atmosphere, classrooms, laboratories and

other instructional materials. Government should also ensure that teachers are regularly

paid their rights and privileges.

Government at the State and Local Government levels should provide conducive

atmosphere for the adolescents to learn professional skills. They should provide the

needed facilities that will make the adolescents learn and acquire the skills. They

should ensure that they put on proper monitoring and supervisory committees to ensure

effectiveness in the discharge of teachers’ responsibility to the adolescents.

Government should also ensure that teachers rights and privileges are properly

provided as at when due.

8.0 Conclusion

Adolescence as understood in the paper is used to refer to a person in the transitional

period between childhood and maturity, characterized by uncertainty, stress and worries

experienced by these group of growing individuals. It is a period of storms, stress and

conflicts, a period for testing the adequacy of the personality structure laid down during

childhood. Adolescents, the leaders of tomorrow who wold lead their societies to the

highest pedestal of moral and material welfare, if they are not properly guided, they can

block any form of peace, tranquillity and meaningful development in the Muslim

societies. Therefore it is the duty of the parents, schools, teachers, Muslim health

workers and Government at all levels to intensify efforts in discharging their

responsibilities towards adolescents for meaningful and sustainable development in the

Muslim societies.
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Abstract
Ijtihad and Taqlid are two issues that invited a lot of controversy from the
scholars. Some are of the view of the obligation upon every member to
exercise Ijtihad, some are of the view of refrainment from the use of Ijtihad,
which paves way for Taqlid; and others are in the middle position. This paper
attempts to discuss the concepts of Ijtihad and Taqlid in Islamic law and
explore the divergent views of scholars on the use of rulings derived through
Ijtihad.
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Introduction

The issue of Ijtihad has been a debatable one for a long time in history. During the

lifetime of Prophet Muhammad (peace be upon him), the Qur’an was being revealed

which comes with rulings on the conduct and guidelines of Muslims’ life. The Sunnah

was also available explaining more about the Qur’an and adding other injunctions. The

Qur’an and Sunnah, therefore, become the primary sources of Islamic Law. There was

not much gap between the message and the meaning. As time goes on, even with the

existence of the Qur’an and Sunnah of the Prophet (peace be upon him), there occurred

some occasions that necessitate the companions to exercise their own efforts in order to

find a ruling when the Prophet (peace be upon him) is not among them. Later on, the

companions used to inform the Prophet (peace be upon him) who corrected them or

upheld their actions. After the death of the Prophet (peace be upon him), the revelation,

of both the Qur’an and Sunnah, were stopped and, therefore, the companions and later

generations were obliged to practice Ijtihad to find rulings which are not available

either in the Qur’an or Sunnah of the Prophet (peace be upon him). This paper is an

attempt to discuss the concept of Ijtihad and the views of scholars on the application of

Ijtihadic ruling.

Definition of Ijtihad

Ijtihad is derived from the root word ‘Jahada’ which means to strive, exert oneself, etc.

Linguistically, it means striving or self-exertion in any activity which entails a measure

of hardship. As a juristic term, Ijtihad means exhausting all of one’s efforts in studying

a problem thoroughly and seeking a solution for it from the sources of Shariah. (1)
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According to Imam Shatibi, Ijtihad is: “A process in which one exerts one’s efforts to

one’s full capacity in order to acquire exact or probable knowledge or reach judgment

in a given case.”(2)

In other terms, Ijtihad is the process used by scholars to find a ruling on certain issues

that lack a ruling from the Qur’an or Sunnah, or in a situation whereby the ruling found

in the Qur’an or Sunnah is not clear. Ijtihad is, therefore, a tool of Islamic jurisprudence

which sheds light on new issues in Islamic law and to meet the changing needs of

Islamic society after the Prophet’s death.

Justification for Ijtihad

The evidence for Ijtihad can be found in the Hadith of Mu’adh ibn Jabal, when the

Messenger of Allah dispatched him to Yemen and asked him how he would adjudicate

and he replied: ‘With the book of Allah.’ The Messenger of Allah asked, ‘What if you

do not find (the ruling)?’ He replied, ‘With the Sunnah of the Messenger of Allah.’ The

Messenger of Allah then asked, ‘What if you do not find (the ruling there either)?’ He

replied: ‘I shall practice my reasoning.’ The Messenger of Allah then patted him on the

chest and said: ‘All praise is to Allah who has enabled the envoy of the Messenger of

Allah to that which the Messenger of Allah is pleased.’(3)

In another Hadith, it was narrated that Abdur-Rahman bn Yazid said: “the people asked

Abdullah too many questions one day, and Abdullah said: ‘there was a time when we

did not pass so many judgments, but now that time is over. Now Allah, the Mighty and

Sublime, has decreed that we reach a time when as you see, (we are asked to pass many

judgments). Whoever among you is asked to pass a judgment after this day, let him

pass judgment according to what is in the Book of Allah. If he is faced with a matter

that is not mentioned in the Book of Allah, let him pass judgment according to the way

his prophet (peace be upon him) pass judgment. If he is faced with a matter that is not

mentioned in the Book of Allah and concerning which his prophet did not pass

judgment, then let him pass judgment according to the way the righteous passed

judgment. If he is faced with a matter that is not mentioned in the Book of Allah, and

concerning which his prophet and the righteous did not pass judgment, then let him

strive to work it out and let him not say ‘I am afraid’ ‘I am afraid’. For that which is

lawful is clear and that which is unlawful is clear, and between them are matters which

are not as clear. Leave that which makes you doubt for that which does not make you

doubt.”(4)

Ruling of Ijtihad

The practice of Ijtihad is obligatory upon those who have the capability of doing it. A

Mujtahid must seek for legal ruling by extracting them from sources of Islamic law. If

he does it right, he has two rewards whereas if he is wrong, he will have one reward.(5)
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Definition of Mujtahid

A Mujtahid is defined as a person who has the talent of making an Ijtihad. In other

words, a Mujtahid is a scholar who has the ability to extract legal rulings from their

sources.(6)

Qualifications of a Mujtahid(7)

1. He must be Muslim male or female of sound mind who has attained a high level of

intellectual competence.

2. He must know sufficient Arabic language which will allow him to have clear

understanding of the Qur’an and that of the Sunnah.

3. He must have sufficient knowledge of the Qur’an and its sciences. An adequate

knowledge of the Makkan and Madani contents of the Qur’an, the events

surrounding their revelation and the incidences of abrogation revealed therein. He

must be fully acquainted with its legal contents (the ayat al-ahkam). He need not

have a detailed knowledge of the narratives and parables, nor of the sections

relating to the hereafter, but he must be able to use these to infer a legal rule. He

needs to be acquainted with all the classical commentaries on the ayat al-ahkam,

especially the views of the Companions of the Prophet.

4. He must be well acquainted with the Sunnah of the Prophet (peace be upon him)

especially those related to his specialization. He needs to know the relative

reliability of the narrators of the hadith, and be able to distinguish between the

reliable from the weak. He needs to have a thorough knowledge of incidences of

abrogation, distinguish between the general and specific, the absolute and the

qualified.

5. He must have knowledge of the principles of Islamic jurisprudence so that he will

be acquainted with the procedures for extracting the rulings from the texts and the

implications.

6. He must have knowledge of the issues upon which the scholars have a consensus

(Ijma`): He should be able to verify the consensus Ijma’ of the Companions of the

Prophet, the successors and the leading imams and Mujtahidin of the past,

especially with regard to his specialization.

7. He must understand the general objectives of the Lawgiver with respect to

lawmaking and judiciary. In other words, he should understand the revealed

purposes of sharia, which relate to "considerations of public interest", including the

Five Pillars protection of "life, religion, intellect, lineage" and property. He should

also understand the general maxims for the interpretation of sharia.

8. His understanding and intelligence must be of a high degree

9. He must be far from innovations and wrongful beliefs

10. He must be pious, compassionate, modest and sincere and work for the sake of

Allah.
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11. He can reside anywhere but must be familiar with the issue being dealt with and the

environmental customs.

Grades of a Mujtahid(8)

1. Absolute Mujtahid :(المجتھد المطلق) these is the standalone Mujtahid who needs not to

depend on any set of rules because they set up the rules of extracting legal ruling by

themselves and are not restricted by others because of their vast knowledge; for

example: Imam Malik, Imam Ahmad, etc.

2. Mujtahid within a madhhab )المجتھد في المذھب( : this is the Mujtahid who follow the

Usul al Fiqh set up by the absolute Mujtahid to extract rules. For example: Abu

Yusuf adhered to Abu Hanifah’s methodology.

3. Mujtahid in particular issues )المجتھد في الفتیا( : this is the Mujtahid who is able to

handle some issues while he may be unable to handle others.

Views of Scholars on Following a Ruling Which is Based on Ijtihad

The scholars have different views regarding the use of ruling which is derived through

Ijtihad. This can be seen in two perspectives.

From the Mujtahid’s Perspectives

As for the Mujtahid who strives his efforts and finds a ruling on certain issue, the

following are binding on him:

1. It is compulsory on him to follow that ruling and to give it as his opinion once he is

asked.

2. If his Ijtihad changes on same issue, it is binding on him to discard the first one and

use the new ruling and give it as a verdict.

3. If a Mujtahid is a judge and he arrived at a ruling through Ijtihad and passed it as a

judgment, another judge is not allowed to overrule it.

4. If a Mujtahid judge passed a judgment based on his Ijtihad and later on his Ijtihad

changed on the same issue, he is to make new judgments with the new ruling but

should not revoke the previous one.(9)

From a Follower of Mujtahid’s Perspectives

Scholars have divided people with regard to Ijtihad into two classes. The first class is

the class of those who have the ability to make Ijtihad and arrive at a certain ruling; this

is the Mujtahid. As discussed above, it is binding upon this first category to exercise the

Ijtihad and arrive at a ruling which is not available in the Qur’an, Sunnah or consensus

of the scholars. As for the second category, it is the class of those who do not have the

ability of making an Ijtihad either because they do not possess the qualities or because

of lack of time. In such cases, he has to follow the ruling arrived at by other Mujtahid.

This is known as TAQLEED. Before bringing the scholars’ opinions on following a

Mujtahid’s ruling which is Taqleed, the work will briefly touch the concept of Taqleed.
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Definition of Taqleed

Literally, Taqleed means simulation or imitation. It is derived from the word ‘qalada’

which means to ‘twist or twine’. The word also referred to necklace because it is

twisted. Taqleed, thereby literally means putting a noose around one’s neck. For the

purpose of Islamic law, Taqleed means “acceptance of another’s madhhab (Ijtihad)

without knowing the other person’s justification”(10). In another definition, Taqleed

means following the established opinions or decisions of a certain jurist rather than

introducing a new rule or decision by engaging in an Ijtihad. In other words, Taqleed

means adherence to others’ opinions regarding the question at hand. A muqallid is one

who follows Taqleed.

Ruling of Taqleed

Scholars have three views on the ruling of Taqleed.

a. The first group of scholars viewed that Taqleed is absolutely allowed in shari’ah

ruling

b. The second group totally prohibited it and made it compulsory upon every legally

binding person to acquire the knowledge of doing Ijtihad.

c. The third group, which is the majority, made it permissible to the incapables and

prohibited to those who are capable of Ijtihad.(11)

Justification for Performing Taqleed

ر  إ ن ك ن ت م ال  تـ ع ل م ون ﴾ أ ل وا  أ ه ل  الذ ك  م  ف اس 
ى إ ل ي ه 

ك  إ ال  ر ج اال  ن وح 
ن قـ ب ل 

َ  ﴿و م آ أ ر س ل ن ا م    ُ  َ ْ  َ  َ    ُْ  ُ    ِ  ِ  ْ ِّ     َ  ْ  َ ْ   َُ  ْ  َ   ْ  ِ  َْ ِ    ِ  ُّ  ً   َ  ِ  َّ  ِ  َ  ِ َْ     ِ  َ ْ  َ  ْ  َ   َ َ  

“We have not sent before thee but men whom We reveal to them. So ask the

people of knowledge if you know not”.(12)

This verse is further supported in the next paragraph by the incident narrated by Ibn

Abbas (RA).

Narrated Abdullah ibn Abbas: A man was injured during the lifetime of the Prophet

(peace be upon him); he then had a sexual dream, and he was advised to wash and he

washed himself. Consequently he died. When this was reported to the Prophet (peace

be upon him) he said: They killed him; may Allah kill them! Is not inquiry the cure of

ignorance?(13)

Thus, the Prophet (peace be upon him) made it clear to the companions that they should

ask about the ruling if they are not aware of it.

However, it should be clear that the majority of scholars viewed the subject of Taqleed

as limited to rulings (hukm) and does not include the belief (aqeedah). It is forbidden to

make Taqleed in the creed, as Allah (SWT) says:

 ء اب آء ن آ أ و ل و  ك  
ع  م آ أ ل ف يـ ن ا ع ل ي ه 

ع وا  م آ أ نز ل  الل ه  ق ال وا  ب ل  نـ ت ب 
ْ   َ ﴿و إ ذ ا ق يل  هل  م  ات ب   ََ  َ  َ َ  َ  َ   ِ َْ َ   َ  ْ  َ  َْ    َ  ُ  َِّ َ    ْ  َ ْ   ُ َ   َُّ     َ  َ  َ    َ  ْ   ُ  َِّ    ُُ َ   َ  ِ   َ  ِ َ َ  ان  ء اب اؤ ه م  ال  يـ ع ق ل ون      ُ ِ  ْ  َ  َ   ْ  ُ ُ  َ  َ   َ ت د ون ﴾  َ  ش ي ئ ا و ال  يـ ه    ُ  َ ْ  َ   َ  َ   ً ْ  َ
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“And if they said to them follow what Allah has revealed, they said but we

follow what our fore fathers left for us. Even though their fathers

understood not, and were not guided”. (14)

Forms of Taqleed and Their Rulings(15)

There are three forms of Taqleed. These are:

a. Taqleed in matters that either result in knowledge or likely assumption. For

example, the acceptance of a scholar’s opinions on an issue of personal relevance

(to the nonscholar), the acceptance of another’s word about the biographical data of

narrators of hadith or about their reliability or lack of it, a blind person’s facing the

qiblah towards which he is directed by someone, etc. This is considered as

acceptable and legally enjoined.

b. Taqleed that results in neither knowledge nor in likely assumption, depending on

how they are defined, and what conditions are set for each. This form of Taqleed is

prohibited as any belief based upon it is no better than guess which is clearly

unacceptable.

c. Taqleed of a scholar by a nonscholar, or Taqleed of a more knowledgeable scholar

by a less knowledgeable scholar.

Views of Scholars on Taqleed

Concerning the third form of Taqleed mentioned above, scholars have different views.

Some of them are mentioned by Taha Jabir Al-Alwani as:

1. Taqleed of classical scholars and contemporary scholars more knowledgeable than

the questioner is allowed, because of Allah’s command to ask the people of

knowledge in case of lack of knowledge.

2. Some permit Taqleed of only the Sahaba and Tabi’in, because of the Prophet’s

statement that the best of the generations is his generation then the ones who follow

them.

3. Some scholars like Imam Ahmad bn Hanbal, Ishaq bn Rahuyah, and Sufyan al-

Thawri said that only taqleed of the Sahabah was permissible because they are

superior to us in every respect when it comes to knowledge, Ijtihad, piety and

understanding. It was related that Ahmad bn Hanbal said: “’following’ means that

one follows what has come from the Prophet (peace be upon him), and from his

companions. After that, in relation to the Tabi’un, one may make up one’s own

mind”. However, the researcher sees that this statement of Ahmad ibn Hanbal is

because of the closeness between his time and that of the Tabi’in. But if one is to

compare the time and distance between them and this 21st century, one will be

obliged to consider them as the predecessors worthy of emulating because of the

statement of the Prophet (peace be upon him) that the best of the generations is his

generation then the ones who follow them.
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4. Some scholars held that Taqleed of the Sahabah was limited to the first four caliphs,

for the Prophet (peace be upon him) stated that we should adhere to his Sunnah and

to the Sunnah of the rightly guided caliphs.

5. Other scholars held that Taqleed may be made only of Abubakr and Umar because

the Prophet (peace be upon him) said that we should follow the two who came after

him, that is Abubakr and Umar.

6. Muhammad ibn al-Hassan (Abu Hanifah’s student and al-Shafi’i’s teacher) held

that Taqleed by one less knowledgeable of one more knowledgeable is permitted.

7. Another opinion is that one may make Taqleed only with regard to matters of

immediate concern to oneself and not in matters that may be mentioned as fatwa to

others.

8. Ibn Surayj (of the Shafi’i school) opined that a student may make taqleed of his

teacher on a matter of immediate personal concern, but only if there is not enough

time for him to perform Ijtihad before the opportunity to act accordingly is lost.

9. The Shi’ites, most especially the Ithna Ashariyyah, are of the view of the obligation

of Taqleed and there is no need of Ijtihad because they have an infallible imam or

in his absence Wilayat Faqih who have the absolute monopoly of explaining the

religion.

10. Some are of the view of the closure of the door of Ijtihad and therefore none is

entitled to do it and as such all should resort to taqleed of the different madhahib we

have.

Ibn Taimiyyah’s Balancing between the Views of Scholars on Taqleed

Ibn Taimiyyah has tried to reconcile between the opinions of the scholars on the

practice of Ijtihad and the following of a Mujtahid on his ijtihadic ruling. The

following is a quotation of his statement from his book ‘Majmu’ al-Fatawa as quoted

by Taha Jabir al-Alwani:

“As regards the particulars of law, the majority of theologians and jurists

say that ijtihad is a responsibility placed upon every individual, even on

the non-scholars. That, however, is not a tenable position, for if seeking

knowledge of the evidence were the responsibility of every individual it

would only be so where there was the ability to do so, and such ability is

clearly not possessed by the great majority of non-scholars. On the other

hand, there are some who follow one legal school or another who say that

Taqleed is the responsibility of everyone who comes after the (four

Sunni) imams, including the learned and the unlearned.

The position adopted by most scholars is that, generally speaking, ijtihad

and Taqleed are permitted. They do not require ijtihad of everyone while

declaring Taqleed to be haram. Ijtihad is permitted to those who are

capable of it, and Taqleed to those who are incapable of ijtihad. What

then of the one who is capable of ijtihad? May such a one resort to
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Taqleed? There is a difference of opinion on this question. The correct

answer, however, is that Taqleed is permissible for such a person when

he is unable to perform ijtihad due to conflicting evidence, insufficient

time, or a complete lack of evidence. This is because when one cannot

undertake ijtihad, the necessity to do so no longer remains. Instead, the

alternative is prescribed, which in this case is Taqleed. This is analogous

to the person who cannot find water to perform his ablutions.

The same is true with regard to the nonscholar. If he can perform ijtihad

for himself on certain questions, it is permitted, because ijtihad is not an

absolute. Thus, a person might be able to perform ijtihad on certain

questions and not on others. Nonetheless, the ability to perform ijtihad

may only be acquired through the knowledge of those sciences which

lead to an understanding of what is sought. It is hard to imagine,

however, how one’s knowledge of a single aspect of a discipline or a

science would qualify one for ijtihad. Allah knows best.”(16)

The above statement of Ibn Taymiyyah is what the researcher sees as the best opinion.

There is a need of balance between making Ijtihad or taqleed compulsory. As for those

advocating the closure of the gate of Ijtihad, this will only lead to intellectual stagnation

and decadence. An Ummah cannot move forward through imitation of the past

generations only; and the scholars of such ummah will become reluctant and the

advancement of knowledge will be halted. Moreover, there are lots of happenings,

changes and differences between the eras and societies of the established madhahibs

and the contemporary one. Newly invented issues are always in circulation, therefore,

to limit Ijtihad to the ancient time is like limiting the universal religion -which is meant

for all generation- only to that period. As for those advocating for the eradication of

taqleed, the researcher sees that this is also not possible as the requirement of Ijtihad

cannot be fulfilled by everyone and as such uncalled for.

Conclusion

All thanks be to Allah Who out of His bounties good things are accomplished. Peace

and blessings of Allah be upon His servant and messenger, Muhammad, his family and

those who follow their path to the final day. This work has tried to discuss the

concepts of Ijtihad and Taqleed and the views of the scholars pertaining the

application of the ruling derived through ijtihad. The views of the scholars differ from

each other. Some prohibit it whereas others allow it. However, the majority are of the

view of the permissibility of ijtihad on those who are capable of doing it and

permissibility of Taqleed on those who cannot practice ijtihad. Therefore, for those

who practice Taqleed, it is good for them to seek for the knowledge of the evidences

based upon by the scholars they are imitating.
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Abstract

Waqf as perpetual charity has been reemerged as an important tool in

providing social and economic safety through its role in promoting religion

and improving the societal wellbeing of Kano state. Philanthropists and

organizations were establishing Waqf institutions in an effort to contribute

to the socio-economic development of the Muslim community in that state.

This study analyses the increase in the establishment of Waqf for the socio-

economic development and wellbeing. The Study highlights the issues and

challenges in managing Waqf effectively by the Waqf institutions.

Suggestion will be proposed to fortify the management of Waqf institution

especially in managing the Waqf assets and the human capital. Among the

recommendations are to improve on governance and monitoring

mechanisms, creating innovation, enhance the capability of human capital

and practicing Shuratic decision making process in Waqf management.

Keywords: Waqf Development, Challenges, Governance, Social wellbeing.

Introduction

Waqf properties are instrumental in providing social and economic safety means

through its role in promoting religion and improving the society wellbeing. Waqf is an

important component of the Islamic economic instruments which is firmly believed,

can solve the socio-economic problem mainly in the good attempt to eradicate poverty

due to scarcity of Income and employment. Waqf is seen as one element of great

potential that plays an important roles in generating a prominent source of financing not

only for the State but also for the development of Muslim society as a whole.(Dewi,

Ibrahim, & Ferdian, 2012). The importance and need to exploit the economic benefits

of Waqf cannot be overemphasized in the current global economic meltdown. In order

to become part of the global move towards the revival of awqāf in Nigeria. Waqf has 

played a major role in the economies of many developing countries across the world. It

stands as one of the mechanisms for ensuring social security for the citizens of a state

whether Muslims or non-Muslims. In most cases, awqāf are created for both charitable 

and religious purposes, which had spurred educational and economic development in

many Muslim communities where they are properly managed and regulated.
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Kano State Government established Zakat and Hubsi commission in Kano in 2003 with

intention of extending financial aids and assistance to the needy person in the state. The

state government founded the commission with aims to execute various forms of

assistance to the poor and needy people under the provision of the basic needs in cash,

kind, foodstuff, medical assistance. The commission is charged and tasked to collect

zakat, Hubsi, and Sadaqat from donors and distribute them to the destitute needy people

judiciously. The commission is also charged to monitor the beneficiaries of zakat

financially and medically and to advice the government on the properties left behind as

endowment or Waqf in the interest of poor people in the state and beyond the state.

They will also update the records of beneficiaries of zakat and Waqf in order to

discover whom to be assisted.( Kano State Zakat and Hubsi Commission, 2003.)

Unfortunately, the great potential has yet to be realized by Muslim. Waqf today

perceived and understood to be very narrow, unmodern, non-economic, and anti-social

and resolves only around religious issues. Thus, it is a great challenge for Waqf

institution in this country to participate a role in uplifting the pride, dignity and

supremacy of Islam in Kano State.

Waqf is defined literally as hold, confinement and prohibition. Technically, a sadaqah

mechanism is continuous in nature. Waqf assets must be used within a certain domain

of usage according to the specification made by one who contributes the Waqf. It

cannot be disposed of outside of such purpose.(Hassan & Shahid, 2010; Kahf, 2003)

Thus, it is understood that any property subject to Waqf must not be perishable and

they are meant to give constant benefits to the society. It is defined as permanent

submission by a Muslim of a valuable property to the ownership of Allah swt.

According to (Ab Rahman, 2009), it is the mutawalli (manager) obligation to govern

the Waqf properties to the best interest of the beneficiaries once Waqf founder had

determined the type of management of his / her Waqf.

Waqf as a Social and Development Institution

Waqf is an important institution in the Islamic social framework. It can harness the

potential of selfless charitable giving in an effective way for better economic impact in

the targeted social segments of society. Under Waqf, an owner donates and dedicates

an asset (movable or immovable) for permanent societal benefit. The beneficiaries

enjoy its usufruct and/or income perpetually. In the contemporary application of Waqf,

either dedicating real estate, furniture or fixtures, other movable assets and liquid forms

of money and wealth like cash and shares, can establish it.

Waqf provides flexibility in fund utilization as compared to zakāh (almsgiving). Zakāh 

funds must be utilized for specific categories of recipients. On the other hand, the

institution of Waqf can be used to provide a wide range of welfare services to Muslims

as well as non-Muslims, and the beneficiaries could be other living beings. The

institution of waqf complements the institution of zakāh because the government 
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cannot take more than a prescribed portion of wealth as zakāh. Hence, the private 

establishment of waqf helps in sharing the burden of the exchequer and provides a

source of contentment for the faithful donor in following the Islamic directives on

charitable spending.

The Legal Framework of Waqf in Nigeria

It is important to state at the onset that there is no existing law in Nigeria that provides

for the management and administration of Waqf; not even in the Muslim states in the

northern part of the country. In other words, there is no Waqf legislation in Nigeria of

today. What is available in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999

(“Constitution”) is the reference to issues pertaining to Waqf which fall under the

jurisdiction of the Sharī‘ah Court of Appeal. For a proper understanding of the existing 

legal framework of Waqf in Nigeria, it is apposite to consider certain issues in

separating headings. Since the Islamic personal law practiced in Nigeria from the time

Islam got to the shores of the country is based on the interpretation of the Maliki

School, we shall start with a brief examination of ownership of Waqf from the Maliki

School of thought.

Waqf in Kano, Nigeria

Waqf in practice is not popular in Nigeria. Despite its numerous economic challenges,

Nigeria would have benefited a lot in confronting and mitigating some of its economic

challenges if Waqf would have been incorporated, officiated and supported. Same as its

counterparts amongst African and other developing Muslim countries, Nigeria is a

country bedevilled with multiples of socioeconomic problems where Waqf can play a

crucial role in addressing. In his comments on Waqf in Nigeria, a famous northern

Muslim columnist observed as follows: Muslims in these parts face socio-economic

problems such as poverty, hunger, disease, unemployment, boy-child begging

(almajiri), girl-child hawking (talla) and insecurity.

Kano State Government has established in (2003), Zakat and Hubusi Commission

with the aim of administering the State Zakat and Waqf Properties. With the

establishment of the Zakat and Hubusi Commission by the Kano State

Government, people in the state are yet to be fully sensitized about the meaning

and important of awqaf as to embrace them as vehicles for enhancing welfare,

youth empowerment and poverty reduction. There are so many awqaf In Kano,

Most of these are classical religious in the form of Mosques, Cemeteries, Houses

and Islamiyya schools Hardly does one find philanthropic awqaf such as public

conveniences, shops, orphanages, hospitals, libraries or transport services.

Issues and Challenges in the Waqf Practices

Based on the interview with the Kano State Zakkah and Hubusi Commission officer,

there are six (6) key issues and challenges highlighted which constraint the institution
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to expand the potential of Waqf. Among the issues are model of the legal framework of

Nigeria Waqf Administration system and non-standardized procedures of the Waqf

application, unproductive and no potential of Waqf properties, and management issues

which related to insufficient of personnel in handling Waqf assets.

Legal Limitation of Nigerian Organizational Systems of Waqf

There is no existing law in Nigeria that provides for the management and

administration of Waqf; not even in the Muslim states in the northern part of the

country. In other words, there is no Waqf legislation in Nigeria of today. What is

available in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 (“Constitution”) is

the reference to issues pertaining to Waqf which fall under the Jurisdiction of the

Shariah Court of Appeal. For a proper understanding of the existing legal framework of

Waqf in Nigeria, it is apposite to consider certain issues in separating headings. Since

the Islamic personal law practiced in Nigeria from the time Islam got to the shores of

the country is based on the interpretation of the Maliki School. In Maliki School of

Law, a comparative jurisprudential study of Waqf reveals that on the question of

ownership of Waqf, the ownership remains with the wāqif. The legal ownership of the 

property is still vested in him despite the Waqf deed. However, the beneficial interest of

such endowed property is vested in the mawqūf ‘alayhim and the right of transfer on 

the part of the wāqif and the right to utilize the income derived from such property are 

taken away from him either completely or for the duration of the Waqf.

Apathetic Approach of the Muslim Leaders

Muslim leaders particularly those who have acquired political power have failed to

initiate reforms in the system. Some feel Waqf is not so important in the administration

of the state. This has been proven wrong with the increasing economic benefit of Waqf

in many economies of the Muslim world. The great potential of Waqf in poverty

alleviation is a well-known issue in many developing countries such as India, Pakistan,

Kuwait, Bangladesh, Indonesia, Malaysia and some others. The development of Waqf

has been extended to areas like commercialization of Waqf property to increase the

benefit of it. The lackadaisical attitude paid to issues of Waqf in the socio-economic

betterment of the people in Muslim communities has contributed to the increasing level

of poverty in those communities. The Muslim leaders should not just keep quiet as if all

is well. They must be proactive in initiating appropriate legislations that will suit the

interest of the people.

Misused of Waqf Assets and Properties

Prior to the establishment of the Kano State Zakat and Waqf Commission, most of the

Waqf assets had been managed by the individual trustee, such as imam (religious

person), without having any proper record and documentation regarding the

administration of Waqf. Thus, it is a tough challenge for the commission to recognize

which Waqf assets have been Registered especially when both benefactors and
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beneficiaries are dead(Chowdhury, Chowdhury, Muhammad, Yasoa, & Commerce,

2015) and even with the existence of the commission some people tend to administer

there endowed Waqf by themselves without the involvement of the state authorities.

Lack of Waqf Awareness in Society

In Islam, Waqf obligation is not only the responsibility of Muslim society, but can also

be contributed by non-Muslim as well(Yaacob, Yaacob, & Research, 2013) However,

due to the lack of knowledge regarding Waqf, the information is not being

communicated and promoted to the community. According to Hisham (2013), many

Muslims in Kano are still ignorant about the importance of Waqf. In addition, most of

them think that zakat is the only best tool in helping the poor and needy in reducing the

gap between the rich and poor. Therefore, from the survey I made in an interview with

some Kano residents, I found out that many people are not aware of Waqf.

Lack of Knowledge and Management Skills of Waqf

There are Insufficient number of experts and professionals especially in Waqf

management in Kano State, even those available government of the state are yet to

engage their services, this is also a part of the challenges faced by the Waqf institution

in the state.

Waqf Remains in Perpetuity and cannot be Used for Collateral

Many Muslim jurists believe that Waqf must be perpetual once it is created in order to

ensure that there is no confiscation of Waqf assets will take place, either by the owners

or benefactors or by the authorities itself (Nuruddeen Muhammad, 2010) Waqf assets

towards charitable buildings such as mosque, schools, orphanage, and others. The term

of remain in perpetuity means that those waqf assets cannot be sold and disposed of in

any form (Puad et al., 2014; Chowdhury et al, 2011; Harun et al., 2014; Imtiaz, 1998).

Therefore, once an asset has been considered as Waqf, then its usage is only limited to

the benefits of its usufruct which is based on the intention of waqil. Waqf cannot be

used as collateral (Sadeq, 2002). In Kano, therefore, most of the properties endowed as

Waqf cannot be used as a collateral to obtain a loan to start up a small-scale Business

and many Kano populace lack the knowledge of the contemporary cash Waqf.

Suggestion for Improvement of the Management of WAQF institutions in Kano

Due to no proper guidelines for waqf institution in managing the Waqf assets in Kano

State, the development of the institution has been restrained. In order to overcome the

arising issues and problems, several recommendations are proposed in order to mitigate

the issues faced by waqf institution. Among of the proposed suggestions are as below:

To revise the Nigerian Administration System of Waqf

Having established the current state of affairs in relation to waqf properties and the

existing legal framework, it is important to propose an all-embracing legislation for

Nigeria. Proper legal mechanism through legislation will ensure appropriate
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management and regulation of Waqf properties across the country. It is important to

quickly add that such a Waqf law may be not easily passed at the Federal level –

Nigeria being a Federal state. However, the Constitution of the country provides for

state enactments. This can easily be exploited to enact proper legislations in the states

particularly in Kano State where there is an overwhelming majority of Muslims. It may

be surprising to observe that there are many Waqf properties lying fallow in Kano. If

such properties are well managed and their hidden potentials are unlocked, poverty will

be alleviated drastically, hence there will be youth empowerment to achieve the societal

wellbeing.

Kano State Government, In order to avoid jurisprudential issues, it is important to

constitute a high-power committee consisting of learned scholars, who should be

saddled with the responsibility of preparing an outline of the Waqf law based on best

practices from the four major schools of thoughts in Islamic jurisprudence and the

applicability of such rules in the modern Nigeria society without prejudice to the

Qur’an and Sunnah.

Good Efforts by the Muslim Leaders

The Leaders as well as the well-meaning Kano State residents should have the zeal and

willingness to contribute in the development of Waqf institutions in the state by setting

precedence of investing their wealth and properties as Waqf for the benefit of the poor

and the needy for others to emulate, and to serve as the supervisors of the existing

Waqf properties and guard them accordingly.

Enhanced Governance and Observing Techniques

Good governance in Waqf institution, it all starts by ensuring the Waqf manager

(mutawalli) is a responsible individual in undertaking his duties and responsibilities. A

good mutawalli will definitely apply all the Islamic values as stated by Shariah; such as

ikhlas (sincerity), amanah (trustworthy), ‘adala (justice), and shura (consultation) in

undertaking his responsibilities. The amanah principle will urge the mutawalli to

administer waqf assets as a representative to Allah (swt) and his beneficiaries.

Mutawalli also has to act with ‘adala in the process of distributing Waqf revenue

between the beneficiaries and himself. Lastly, the shura principle is important, as it will

be used during a decision-making process in managing Waqf. Monitoring and

supervision are also important in reducing the agency conflict between both parties.

Creating awareness on the importance of Waqf in the society

According to Chowdhury et al., (2015) the obligation of Waqf is not only for the

Muslim society, but also for it can also be contributed by non-Muslim as well.

Communication, education and public awareness programmes that engaged all levels of

society need to be enhanced in order to increase public awareness about the Waqf

institutions in Kano. It is the responsibility of Kano Muslim scholars, experts,
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intellectuals, and professionals to help and create public awareness on the significance

of Waqf in the society. Better knowledge and awareness will ultimately lead to change

in the mindset of public to explore more on Waqf institutions in Kano.

Enhancing Knowledge and Management Skills of Waqf

When the Kano State management of Waqf operates in an effective and efficient

manner, it may help the institution to obtain greater returns and provide the potential

for Waqf properties, besides maximizing the social and religious benefits. According to

Lahasasna, (2014), Samat (2011) Innovation may take place if the Waqf market is

established under a sound regulatory framework with proper guidelines and standards.

Thus, Waqf market will become attractive and get more participation from the people

of Kano state.

Conclusion

Waqf is indeed a charitable foundation. It improves life by using the effect of moral and

religious motivation. Due to the fact that Allah s.w.t. encourages human beings to help

each other in his Holy al-Qur’an and with the example of his prophet, Waqf is to

prominently improve in the Muslim world and plays a significant role in social,

political, and economic life in the Muslim society. Islam is the only religion which

implemented the concept of Waqf. It was form as a prime vehicle in causing and to

push the society in achieving calmness and tranquility, providing good meal, good high

education, serving free healthcare and so on.

From the foregoing, it has been established that there is an urgent need to streamline the

legal framework for Waqf in Nigeria through proper legislation. This may partly lead to

the institutionalization of Waqf in the country, there should be some allowances for

private initiative in this regards.

In formulating a viewpoint about this fundamental problem in the operation, regulation,

and management of Waqf in Nigeria, it is apposite to submit that this charitable concept

needs to be given a free hand to operate as a charitable phenomenon to assist the less

privileged.

Therefore, Kano State Government has to play its role effectively in ensuring Waqf as

an important instrument in enhancing the socioeconomic especially in attempt to

eradicate poverty for the wellbeing of the Muslim ummah. All obstacles and

challenging in handling and managing the Waqf properties must be incorporated with

some strategic action plan.
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