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 جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية

 
 واحدا   بوصفه واملعريف، الفكري اإلصالح يدانم يف تعمل جملة التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة
عاصر.  اإلسالمي احلضاري املشروع مرتكزات من

ُ
 امل

 واملنهجية الفكر إصالح على اجلّاد للعمل املثقفني  ومجهور والباحثني واملفكرين للعلماء مرفأ   تكون ألن اجمللة تسعى
 يتمثل أكرب هدف لتحقيق سعيا   أمجع، لإلنسانية خدمة واإلقليم، اللغة حدود متجاوزة األمة، مستوى على اإلسالمية

 العاملي. الصعيد على اإلنساين الفكر مستوايت ترقية يف
 ماّدة تقدمي بغية العالية اجلودة ذات العلمية األحباث التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة تستهدف

 املذكورة، رؤيتنا حتقيق مسرية يف هبا يُعتد علمية مرجعية لتشّكل واملتخصصني، واملثقفني للباحثني مفيدة متقنة؛ علمية
  منها دعما   ومقاالهتم أحباثهم لرتقية والتيارات املشارب خمتلف من والكّتاب الباحثني مع ابلتواصل اجمللة إدارة وتتعهد
 اإلنساين. الفكر منظومة وترقية إصالح جمال يف الفكرية  واجلهود العلمية للحركة
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ABSTRACT 

 

Allah has created creatures in a well-designed system with no possibility of any 

deficiency or imperfection. This system contains the DNA matter which is the 

secret of creation. This matter is there in all cells of the body. This matter, DNA, 

contains all features of the body as each creature has its own distinctive features 

which make it different from other creatures. Allah has created for each creature 

a well-designed genetic system to transfer those features from one generation to 

another through the genetic series represented by what is so called the genes. 

These genes are responsible for transferring genetic features. The purpose of this 

study is to show the relationship between the Islamic Aqeeda and Genetics 

through adopting the inductive and the descriptive method. There are many clues 

in the Holly Quran and Sunna for genes. It has been proved that there is a definite 

relationship between the subjects of the Islamic Aqeeda and Genetics. Such 

relationship is considered to prove the existence of Allah, the sincerity of Alwahi 

and prophecy. It also used to reply to unbelievers and in the researches of the fate 

and destiny and the resurrection researches. 

Key words: Aqeeda, Genes, Genetic, Relationship, DNA 
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 الملخص

 
 خلقه أسرار من سر أكرب فيها ووضع النقص، أو اخللل حتتمل ال الصنع حمكمة منظومة ضمن الكائنات اهلل خلق

 داخل يف عتُوض واألسرار املعلومات وهذه. اجلسم خاليا من خلية كل  يف املـوجودة الوراثية باملادة يسمى ما ضمن
 نع متيزه اليت خصائصه كائن  لكل اخلالق جعل وقد(. DNA)الــــ النووي باحلمض يسمى ما ضمن اخللية نواة

 لضمان ة،اخلصوصي شديد وراثي طاقم خالل من اخلصائص؛ تلك لتحديد دقيقة منظومة كائن  لكل وخلق غريه،
 نقل عن ؤولةاملس وهي باجلينات؛ يعرف ما ضمن جيل، إىل جيل من محايته مت حيث. كائن  كل  خصائص استمرار
 مباحث نيب العالقة وجه توضيح هو األهداف أهم ومن. ومستقبله ملاضيه سجالا  حوت اليت الوراثية الصفات
 جاءت وإشارات الئللد الوصفي واملنهج االستقرائي املنهج خالل من الوراثية، اجلينات علم وبني اإلسالمية العقيدة

 مباحث هنالك أن بنيت حيث ، وحتليلها ودراستها الوراثية اجلينات لعلم املطهرة النبوية والسنة الكرمي القرآن يف
  األمهية يف غاية نتائج ىلإ للوصول. حديثا املكتشف الوراثية اجلينات بعلم وثيقا ارتباطاا  مرتبطة جداا، كبرية  عقدية

 هذا من فادةاالست وكذلك امللحدين، على والرد النبوة وإثبات الوحي وصدق تعاىل اهلل وجود على كـاالستدالل
 .العلمية احلقائق ضمن والنشور بالبعث واإلميان والقدر، القضاء يف العلم

 DNA النووي، احلمض ، الوراثة ، اجلينات العقيدة،: املفتاحية الكلمات
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 المقدمة:

 والسالم على معلم البشرية وقائدها سيدنا حممد األمياحلمد هلل الذي علم بالقلم، عّلم اإلنسان مامل يعلم، والصالة 
 وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

فقد دعا اإلسالم إىل العلم، وحث عليه، وال أدلَّ على ذلك أن أول كلمة نطق هبا الوحي على مسع وقلب املصطفى 
  :هياقرأ 1،  ،فكانت هذه الكلمة هي بداية االنطالق إىل دين ميجد العلم ويرعى أهله. وقد وردت آيات عدة

آية، والعلم الذي دعا اإلسالم إىل  870تدعو إىل العلم وحتث عليه، فقد ورد لفظ العلم ومشتقاته يف القرآن يف 
إىل آفاق  إىل العلم مرتبطة بالنظر حتصيله، هو العلم على إطالقه، وليس علم الدين فحسب. فكانت دعوة اإلسالم

السماء واألرض، والتأمل والتدبر والتفكر، وإىل النظر إىل مبادئ اخللق، ويف أحوال األمم اليت اندثرت وما تزال بقايا 
 2 حضاراهتا. فنظرة اإلسالم إىل العلم نظرة جامعة قد حاطها منهج كامل للمعرفة والفهم له مقوماته وضوابطه.

كرمي حافل بإشارات علمية تدعو الفطرة املوحدة إىل مزيد من التوحيد واخلشوع واخلشية هلل تعاىل، وأكثر الناس والقرآن ال
. فقد شاء اهلل أن يضع أكرب سر من أسرار خلق اإلنسان ضمن ما يسمى باملادة 3إدراكا هلذه اإلشارات هم املختصون

ية ه املعلومات واألسرار ُوضعت يف داخل نواة اخللية. أما املادة الوراثالوراثية املـوجودة يف كل خلية من خاليا اجلسم. وهذ
(. DNAنفسها، فهي موجودة على شكل خيوط رفيعة متطاولة ضمن النواة، وهذه اخليوط تسمى باحلمض النووي الــ )

وقد خلق اهلل سبحانه وتعاىل الكائنات مجيعا، وجعل لكل كائن خصائصه اليت متيزه عن غريه، وخلق لكل كائن منظومة 
دقيقة لتحديد تلك اخلصائص من خالل طاقم وراثي شديد اخلصوصية، ولضمان استمرار خصائص كل كائن مت محايته 

 من جيل إىل جيل، 

 

 

                                                           

 .١: 96 العلقالقرآن الكرمي،  1  
 . 63، بريوت، صيدا، منشورات املكتبة العصرية، سلسلة دراسات إسالمية معاصرة، العلم في اإلسالم، د.ت، أنور، اجلندي 2 
 م1992،  دار الوسام للطباعة والنشر، دار ومكتبة اهلالل للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، بريوت، 2ط، اإلعجاز العلمي في القرآن، ، السيد، اجلميلي 3 

 ،10. 
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  4ؤولة عن نقل الصفات الوراثية اليت حوت سجالا ملاضي اإلنسان ومستقبله.ضمن ما يعرف باجلينات؛ وهي املس

فاجلينات هي: "املورثات، وهي صفات أو وحدات وراثية توجد على الكرموسومات، تكون مسؤولة عن تصنيع الربوتينات 
جود خالق اخللق، ويدل على و  فعلم اجلينات الوراثية ينفي العبثية يف 5و األنزميات يف اجلسم بواسطة األمحاض النووية".

 مبدع حكيم. وهذا األمر يتطلب الدراسة والبحث إلثبات وجود اخلالق سبحانه من خالل اجلينات الوراثية. 

 :مشكلة البحث

تتجلى مشكلة البحث يف النظر إىل علم اجلينات الوراثية كعلم مستقل، وعلم العقيدة اإلسالمية كعلم مستقل وكيف 
نهما. لدى البحث أي عالقة تربط بي -يف الظاهر –عالقة بني علمني خمتلفني متاماا ال يوجد بينهما ميكن إجياد وجه ال

والتدقيق تبني أن هناك مباحث كبرية جداا متعلقة بعلم اجلينات الوراثية وهلا ارتباط وثيق جدا بعلم العقيدة اإلسالمية. 
صحة  دية من خالل علم اجلينات الوراثية،  وكذلك أثباتلعل يف مقدمتها إثبات وجود اخلالق سبحانه، وهي قضية عق

النبوة والوحي وقضية البعث والنشور وكلها قضايا عقدية من خالل علم اجلينات الوراثية. ومشكلة التشوهات اجلينية 
رتكز ا وحقيقة االعرتاض على اهلل تعاىل بل وإنكار وجوده عند البعض، والنظريات اإلحلادية اليت تنكر وجود اخلالق

بعضها على مباحث متعلقة بعلم اجلينات الوراثية ، لذا فإن الرتابط بني علم اجلينات الوراثية وعلم العقيدة حيتاج إىل 
 مزيد بيان ودراسة وتوضيح وهذا ما قام به الباحث. 

 

 

                                                           

، الفنون واآلدابسلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة و ، عامل املعرفة، الكويت، التنبؤ العلمي ومستقبل االنسان، عبد احلسن، صاحل 4 
جملة ، ريبجملة الع، الكويت، ثورة الجينات هل انتهى زمن األلغاز؟ حل الشفرة الوراثية ومستقبل البشر،  حممد العبد موسى:  اخللف، 25،  م1981

الهندسة الوراثية بين مخاطرها ومواجهة ، الطيب أ.د أسامة حممد.502العدد  م2000، ،عربية مصورة شهرية جامعة تصدرها وزارة االعالم حبكومة الكويت
 .http: //www.islamonline.net/arabic/science/article06.shtml اسالم اون الينعلى موقع مقال  ،الثالثاء 2005/3/8،الجوع

هـ 1415، ومل يذكر مكان الطبع، م1998، للمطبوعات الشركة، املوسوعة الطبية.69، األردن، مفسر المصطلحات العلمية، حممد حسني: غزال  5 
 .19، م1995

http://www.islamonline.net/arabic/science/article06.shtml
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 هتدف الدراسة إىل: األهداف:

 تشخيص عالقة علم العقيدة اإلسالمية بعلم اجلينات الوراثية. .1

 دراسة القضاء والقدر وعالقته بعلم اجلينات الوراثية. .2

 توضيح العالقة بني علم اجلينات الوراثية والبعث والنشور. .3

 إبطال دعوى )شعب اهلل املختار( من خالل علم اجلينات. .4

 بيان هتافت نظرية داروين عن طريق علم اجلينات الوراثية. .5

 نقد نظرية الصدفة بوصفها مدخالا لإلحلاد. .6

 البحث: هميةأ

يُعُد علم العقيدة من أهم العلوم، الواجب على املكلف تعلمها؛ ألهنا أّجل العلوم، وأشرفها. وإن دراسة العقيدة 
اإلسالمية، تقدم لإلنسان كل ما جيب عليه معرفته يف حق اهلل تعاىل، وما جيوز وما يستحيل. وبذلك يبلغ كمال احملبة. 

 ؛ ألنه أمت معرفته به. عندئذ يسعى لكمال اإلخالص هلل تعاىل

تكمن أمهية هذا البحث يف الدفاع عن العقيدة أمام سيل كبري من ركام الباطل، الذي خلفته األهواء والنزوات وأثرت 
 على مسرية األمة اإلسالمية كثريا وال زالت. 

ى تأكيد املبدأ األصيل؛ لعمل علوكذلك تكمن أمهيته، يف حتليل احلقائق العلمية، وإظهار أمهيتها مع احلقائق العقائدية. وا
وهو اإلميان بالغيب، وتأكيد اإلميان باهلل تعاىل؛ اخلالق لعلم اجلينات الوراثية وخالق كلَّ شيء. وإلثبات البعث بعد 

 املوت من خالل معطيات علم اجلينات الوراثية، وتأكيد أن العلم احلق ال يتعارض مع الدين احلق.

ريات الفاسدة كاالنتخاب اجليين، ونظرية أصل اخللق لدارون، والصدفة اليت عول عليها وأخرياا، إلبطال شبهات النظ
الكثري يف التهرب من القول بوجود اخلالق سبحانه. فعلم اجلينات احملكم الصنع الذي ال يقبل أي خلل أو خطأ؛ يدلنا 

 على العليم اخلبري الذي أبدع كل شيء خلقه سبحانه .
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 حدود البحث :

 سالمية،احلدود املوضوعية للبحث يف: التعريف بعلم اجلينات الوراثية، وبيان وجه العالقة بينه وبني العقيدة اإلتكون 
إلثبات أن العلم احلق ال يتناقض أو يتصادم مع الدين احلق. والتأكيد على املباحث العقدية املتعلقة بعلم اجلينات 

واإلشارات من الكتاب والسنة؛ اليت تبني وجود اخلالق، وصحة القرآن  الوراثية من خالل ما كشفه العلم، وذكر الدالئل
، وحتليل النظريات والفلسفات القائمة على أسس واهية من DNAوالنبوة وما كشفه العلم من أسرار احلمض النووي 

 خالل علم اجلينات الوراثية. 

 :منهج البحث

 املنهج االستقرائي واملنهج الوصفي يف استقراء النصوصاشتملت هذه الدراسة على مناهج عدة ، من خالل استخدام 
الشرعية، املتعلقة مبباحث علم اجلينات الوراثية، وما قاله العلماء من خالل مباحث العقيدة. واملنهج التحليلي فيما مت 

ذه ه استقراؤه ووصفه يف املنهجني السابقني، وما يكتنف هذه النصوص من آراء واختالفات عقائدية وما يعرتي
يول النقدي: فسيكون لنقد ما مت عرضه يف النقاط السابقة بعيداا عن امل االختالفات من أسباب واستدالالت. أما املنهج

املذهبية أو اآلراء الشخصية. مع املقارنة بني األقوال وحتليل األدلة وترجيح الرأي الذي يكون راجحاا من خالل املنهج 
 املقارن.

 الدراسات السابقة:

العلماء عن علم اجلينات عشرات الدراسات، كلها تدور حول بيان الوجه الفقهي أو األصويل أو القانوين أو كتب 
السلوكي، ومل يقف الباحث على دراسة أكادميية خمتصة؛ تربط بني العلوم العقائدية وعلم اجلينات، سوى 

قد ة واليت هي موضوع هذا البحث. و وهي دراسة خمتصة بالطب وليس يف اجلينات الوراثي  Khalid, (n.d)دراسة
 وجدت جمموعة كتب تبحث يف بعض قضايا عقدية منها: 
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 :  جمموعة كتب حيىي هارون وهي

م، التصميم يف الطبيعة، ترمجة أورخان حممد علي، استانبول ، دار 2003حيىي، هارون،   -1
ARASTIRMA YAYINCILIK   . 

م، السلوك الواعي لدى اخللية، ترمجة مصطفى الستييت، استانبول، دار 2003حيىي، هارون،   -2
ARASTIRMA YAYINCILIK  . 

 ARASTIRMAم، خديعة التطور، ترمجة سليمان بايبارا، استانبول، دار 2003حيىي، هارون،   -3
YAYINCILIK  . 

 ARASTIRMA، استانبول، دار م، معجزة اهلرمون، ترمجة مصطفى الستييت2003حيىي، هارون،   -4
YAYINCILIK  . 

م، معجزة خلق اإلنسان، ترمجة أورخان حممد علي، استانبول، دار 2003حيىي، هارون،   -5
ARASTIRMA YAYINCILIK  . 

هذه اجملموعة كلها تبحث عن إبطال نظرية داروين؛ من خالل احلقائق العلمية، وكذلك توضيح أن خالق اخللق حكيم 
 وهذا يبعد العبثية يف اخللق. ومل تكتب دراسة شاملة تعىن بربط علم اجلينات الوراثية بعلوم العقيدة. وكلوعليم وقادر، 

 ما كتب يدور حول الفقه أو القانون أو الطب بشكل كبري.

 ومن الكتب اليت درست علم اجلينات: 

 ر الصحوة، القاهرة.بلوت، مشس الدين آق، د.ت، دارون ونظرية التطور، ترمجة أورخان حممد علي، دا -6

وقد ناقشْت نظرية التطور وردها، وهي دراسة مقتصرة على نظرية دارون فقط، وفيها مباحث مهمة متعلقة باإلميان   
 باهلل تعاىل. 

 م،كيف بدأ اخللق، مكتبة الشروق الدولية، مصر.2011شريف، عمرو ،   -7
 منها وير، ودحض نظرية التطور باألدلة العلمية، اليتناقشت نشأة الكون وقصة اخللق، وأصل احلياة بني التطور والتط

 الطفرات الوراثية. فهي دراسة عن بدأ اخللق. 
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كافيللي، لوجيي لوقا ، اجلينات والشعوب واللغات، ترمجة أمحد مستجري، مكتبة األسرة، مطابع اهليئة  -8
  2004املصرية العامة للكتاب، مصر 

وب. على تاريخ علم اآلثار واجلينات واللغة، والفروق الوراثية بني سالالت الشعاستعرض الباحث تطور اإلنسان؛ مرتكزاا 
 فهي ليست دراسة مهتمة باجلانب العقدي بل ببيان سبب التنوع الوراثي واللغوي بني الشعوب. 

الشويرخ، د. سعد بن عبد العزيز بن عبداهلل، أحكام اهلندسة الوراثية ، كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع الطبعة  -9
 م. 2007األوىل، السعودية، 

احملالوي، عماد الدين محد عبداهلل، اجلينات الوراثية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة، ،   -10
 م. 2013بريوت لبنان، رسالة ماجستري، مكتبة حسن عصرية، الطبعة األوىل، 

هاتان الدراستان تدوران يف حتليل األحكام الشرعية والقانونية، وما شاكل ذلك. ومها دراستان مهمتان يف باهبما، أما 
 دراسيت هذه فمختلفة؛ ألهنا دراسة عقائدية تتعلق بدراسة وحتليل اجلانب العقدي يف علم اجلينات الوراثية. 

توضيح العالقة بين علم العقيدة اإلسالمية وعلم الجينات الوراثيةل: المبحث األو   

العقيدة هي األساس الذي يقف عليه اإلسالم. فبغري العقيدة ال يكون هناك دين أصال فعلى علماء املسلمني توضيح 
معامل احلق، ونشره بني الناس. وملا كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين اإلسالم، وأساس امللة، ومعلوم باألدلة 

 تصح وتقبل إذا صدرت  الشرعية من الكتاب والسنة؛ أن األعمال واألقوال إمنا

َوَمْن َيْكُفْر ، كما قال تعاىل: 6عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة غري صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال 
 .7بِاأِلميَاِن فـََقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يف اآلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

 

                                                           

هـ/ يناير  1395رم حم ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، املدينة املنورة، السنة السابعة، االعقيدة الصحيحة وما يضاده، ، عبد العزيز بن عبد اهلل، ابن باز  6
 . 3، م العدد الثالث 1975

   5: 5املائدة القرآن الكرمي،  7
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وهناك دالئل كثرية من القرآن الكرمي والسنة املطهرة تدل على ترابط علم اجلينات بعلوم الشريعة؛ منها علم العقيدة 
 يَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس اإلسالمية. ومن هذه األدلة ما ورد يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: 

ُهَما رَِجاالا َكِثرياا َوِنَساءا َواتَـُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَ  َواِحَدةٍ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رْ َوَخَلَق ِمنـْ
  .8َرِقيباا

ة توارث الصفات أال وهي حقيق فهذا النص القرآين يشري إىل حقيقية علمية مل تعرف إال يف أواخر القرن التاسع عشر،
من الوالدين وأسالفهم األولني آدم وحواء عليهما السالم. وملا كان اهلل تعاىل قد قدر خلق كل شيء يف زوجية كاملة، 

، 9حىت يبقى سبحانه متفردا بالوحدانية املطلقة فوق مجيع خلقه؛ فقد أطلق على هذا الزوج األول من البشر اسم النفس
. وقوله  10نَ َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَـَقرٌّ َوُمْستَـْودَعٌ َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت ِلَقْوٍم يـَْفَقُهو قائل:فقال عز من 

يعاا َبِصريااتعاىل  ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمَشاٍج نـَْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه مسَِ  .11ِإنَّا َخَلْقَنا اإْلِ

واحدة بداخلها  ةر اهلل تعاىل لفظة )نطفة( مفردة، بينما لفظة )أمشاج( جاءت بصيغة اجلمع؛ ألهنا عبارة عن خليفقد ذك
 12 أخالط من الصفات الوراثية ألسالف وأحفاد هذا اجلنني من لدن أبينا آدم عليه السالم وحىت قيام الساعة.

ْعُت َرُسوَل اهلِل  :قال ومن السنة النبوية ما ورد عن عبد اهلل بن مسعود  وَن ، يـَُقوُل : ِإَذا َمرَّ بِالنُّْطَفِة ثِْنَتاِن َوأَْربـَعُ "مسَِ
ا، َفَصوََّرَها َوَخَلَق مَسَْعَها َوَبَصَرَها َوِجْلَدَها َوحلََْمَها َوِعظَاَمَها، َها َمَلكا َلةا، بـََعَث اللَُّه ِإلَيـْ َثى ؟  قَاَل : يَا َربذ أَذََكٌر أَْم أُنْـ ُثَّ  لَيـْ

اْلَمَلُك، ُثَّ يـَُقوُل : يَا  فـَيَـْقِضي َربَُّك َما َشاَء، َوَيْكُتُب اْلَمَلُك، ُثَّ يـَُقوُل : يَا َربذ َأَجُلُه، فـَيَـُقوُل َربَُّك َما َشاَء، َوَيْكُتبُ 
ُقُص".  بِالصَِّحيَفِة يف َربذ رِْزقُُه، فـَيَـْقِضي َربَُّك َما َشاَء، َوَيْكُتُب اْلَمَلُك، ُثَّ ََيْرُُج اْلَمَلُك  َيِدِه، َفالَ يَزِيُد َعَلى َما أُِمَر َوالَ يـَنـْ

13 

                                                           

 ١: 4 النساءالقرآن الكرمي،  8 
 . 296،  م2008هـ 1429بريوت، لبنان، دار املعرفة، ، 2ط، اإلنسان من الميالد إلى البعث في القرآن الكريم، زغلول راغب حممدد. النجار،   9 
 ٩٨: 6األنعامالقرآن الكرمي،  10 
 .٢:  76، اإلنسانالقرآن الكرمي،   11 
 . 164ص  ،م2008هـ 1429بريوت، لبنان، دار املعرفة ، ،2ط، اإلنسان من الميالد إلى البعث في القرآن الكريم زغلول راغب حممد،د.النجار،   12 
رقم   4/2037  لاجلي دار، لبنان، بريوت، احملققني من جمموعة:  احملقق، صحيح مسلم، د.ت، القشريي احلجاج بن مسلم احلسني أبو، النيسابوري  13 

 . 3احلديث  
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قال له: "ما ولد لك قال: يا رسول اهلل وما عسى أن  وعن موسى بُن ُعَليذ بن َربَاح، عن أبيه عن جده: أن النيب 
: هامه، مه وإما أباه. فقال له النيب يولد يل؟ إما غالم وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: ما عسى أن يشبه؟ إما أ

أما قرأت هذه  14ال تقولن كذلك؛ إن النطفة إذا استقرت يف الرحم أحضرها اهلل عز و جل كل نسب بينها وبني آدم".
  .15يف َأيذ ُصورٍَة َما َشاَء رَكََّبكَ  اآلية يف كتاب اهلل عّز و جل: 

فيما أخرب عنه. إذ  من خالل ما تقدم من آيات قرآنية وأحاديث نبوية؛ ميكن االستدالل هبا على صدق النيب حممد 
إن دقة املعلومة ال ميكن أن تصدر من إنسان لعجزه عنها، وصدورها من نيب دليُل صدِق ما دعا إليه، فهي دليل صدق 

 النبوة والوحي وإثبات وجود اخلالق سبحانه. 

فسري ما جاء يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف؛ يعتمد على احلقائق املستقرة، اليت وصلت إىل مرحلة إّن ت
اليقني من نظريات راجحة والنصوص، إمنا جاء بألفاظ جامعة حتيط بكل املعاين الصحيحة يف مواقفها اليت قد تتابع يف 

 16يقع اخللل يف الفهم لذلك النص.ظهورها جيالا بعد جيل، وال يقع اخللل يف النص إمنا 

سالمية ، القضاء والقدر أصل مهم يف العقيدة اإل القضاء والقدر وعالقته بعلم الجينات الوراثية.المبحث الثاني: 
 له تعلقات مهمة مبباحث علم اجلينات الوراثية. إذ إن اإلميان بالقضاء والقدر ركن من أركان العقيدة اإلسالمية، اليت 

اإلميان باهلل عز وجل، وبنيت على املعرفة الصحيحة لذاته تعاىل وأمسائه احلسىن، وصفاته العظمى الواجبة أسست على 
 17 له تعاىل. فقد جاء فيما جيب اإلميان به؛ أن اهلل تعاىل متصف بالعلم واإلرادة والقدرة، وأنه سبحانه فعال ملا يريد.

ضاء مه، واقتضته حكمته. والفرق بني القدر والقضاء، هو أن القوالقدر هو "تقدير اهلل للكائنات حسبما سبق به عل
  18. وجود مجيع املوجودات يف اللوح احملفوظ جمتمعة، والقدر وجودها متفرقة يف األعيان بعد حصول شرائطها"

                                                           

 1404، مكتبة العلوم واحلكم، املوصل، 2ط، محدي بن عبداجمليد السلفي: حتقيق ، المعجم الكبير، ، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم، الطرباين 14 
 .4624: رقم احلديث، 74:  5،  م1983 -هـ
   ٨:   82، االنفطارالقرآن الكرمي،   15 
 ،حبث منشور على موقع موسوعة االعجاز العلمي يف القرآن والسنة، اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم بين القبول والمعارضة، كارم السيد  د.، غنيم 16 

www.quran-m.com  
 .103،  م 1983 -هـ  1403، دار الندوة اجلديدة، لبنان، بريوت، 5ط، العقائد اإلسالمية  تبسيط، ، حسن حممد، أيوب 17
 .174، العلمية الكتب دار، لبنان، بريوت، التعريفات، م1983- هـ1403، الشريف الزين علي بن حممد بن علي، اجلرجاين 18
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لعقدي املهم ا والذي يهمنا من دراسة القضاء والقدر يف علم اجلينات الوراثية؛ هو التسليم القليب واإلمياين هبذا الركن
وهو ما يتعلق باجلنني املشوه، أو اخللل اجليين الناتج عن خطأ أو تغيري يف تسلسل األمحاض النووية. ألن أي تغيري يف 
هذا التسلسل عن طريق استبدال محض نووي بآخر يسمى بالطفرة. والطفرات اليت حتدث يف بعض اجلينات هي اليت 

 19 تسبب األمراض الوراثية.

حيوان منوي أو بييضة. كما  100,000طفرات يف كل  4علماء البيولوجيا؛ أن معدل حدوث الطفرات يبلغ يقدر 
من هذه الطفرات ضارة. ويسود االعتقاد اآلن بأن كثريا من األمراض تنتج عن غياب أحد اجلينات يف  %99يقدر أن 

جود خلل ما يف أحد اجلينات ألسباب ( املوجودة بنواة اخللية، أو قد تنتج عن و DNAسلسلة احلمض النووي )
 20 وراثية.

ومن الشبهات اليت يثريها البعض حول قضاء اهلل وقدره، املتعلقة بعلم اجلينات الوراثية قوهلم: إن العلم احلديث قادر 
 ،على تغيري إرادة اهلل يف خلقه؛ حيث إن اهلل سبحانه وتعاىل يصور آالف الناس يف األرحام بتشوهات خلقية متعددة

ال تبديل خللق اهللوالعلم احلديث يقوم مبعاجلتها. ويتساءلون: كيف يقول اهلل سبحانه وتعاىل: 
والعلماء يف العصر  21

  22 احلديث قد استطاعوا أن يغريوا هذا اخللق.

 

 

 

                                                           

 . 28-27،  ه1416، دار الوطن للنشر والتوزيع، السعودية، 2ط، االيمان بالقضاء والقدر، حممد بن إبراهيمـ، احلمد، 
: 2، ، هـ1431السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين، السعودية، الفقهية المتعلقة بتحسين النسلاالحكام ، عبداهلل بن جابر مسلمد.، اجلهين 19

884.  
لغة الكيمياء عند الكائنات ، أمحد مدحت.د، إسالم، 193،  م2011هـ  1432،مكتبة الشروق الدولية، مصر، كيف بدا الخلق، د. عمرو، شريف 20

  .113، ، م1985سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، عامل املعرفة، الكويتالحية، 
 ٣٠:  30الرومالقرآن الكرمي،  21
، حلوار املتمدناموقع ، دعوى مقدرة العلم احلديث على تغيري إرادة اهلل يف خلقه، موقع بيان االسالم،  ؟  ماذا ترك العلم إلله السماء، كامل،  النجار 22
 . 2816: العدد .www.ahewar.org/debat/show.art، ، م31/10/2009

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DF%C7%E3%E1+%C7%E1%E4%CC%C7%D1
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DF%C7%E3%E1+%C7%E1%E4%CC%C7%D1
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2816
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2816
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بأن اهلل حكيم وعادل وال َيطئ، فهل من احلكمة تشويه اخللق، وأين العدل فيما يصيب املشوه من  :كذلك قوهلم
االستهزاء والتنقص من قدرهم واعتبارهم دون مستوى البشر، دون مراعاة ملشاعرهم وأحاسيسهم مما يزيد بالءهم 

 23 .وحمنتهم

اىل. لذا أصبح استغلها البعض يف التشكيك بوجود اهلل تعهذه الشبهات وأمثاهلا تزعزع ثوابت اإلميان يف القلوب، وقد 
 البحث يف التسليم بالقضاء والقدر يف مثل هذه املسائل املتعلقة باجلينات الوراثية مهماا جدا.

فمن سنن اهلل سبحانه أن يظهر املرض والعجز والتشوهات يف بعض الناس، لالختبار وابتالء املرضى ليمارسوا الصرب 
ضا بقضاء اهلل. ومن ث ينالوا أجر الصابرين. ويف اجلانب اآلخر؛ ليتذكر أصحاب العافية، ما هم فيه من اجلميل والر 

ال ميكن للعبد الوصول إىل غاية الرضا ؛ إذ 24نعمة الصحة، ومجال البدن فيقوموا بواجب الشكر وينالوا أجر الشاكرين
أقدار  ه نافذ، ونواصي العباد يف قبضته. وكذا اعتقاد العبد أنبالقدر إال باعتقاد أن اهلل بيده مقاليد األمور، وأن حكم

"اللهم إين عبدك ابُن عبدك ابِن أمتك، ناصييت بيدك  اهلل كلَّها عدٌل، ال ظلم فيها وال َحْيف، كما يف حديث النيب 
 25.ماٍض يفَّ حكمك َعْدٌل يفَّ قضاؤك"

 26ال تتهم اهلل يف شيء قضاه لك"."تكثر علّي قال: فقال يارسول اهلل أوصين وال  جاء رجل إىل رسول اهلل 

إن تصوير اهلل عز وجل للتشوهات اخللقية يف األرحام؛ يسري وفق سنن كونية؛ إظهاراا لطالقة قدرته سبحانه وتعاىل، 
رادته إلأما عن معاجلة العلم احلديث هلذه التشوهات فإنه ضمن إرادة اهلل سبحانه وتعاىل الكلية، وليس تغيرياا البتة 

 سبحانه وتعاىل كما يّدعون؛ خاصة أن اهلل سبحانه وتعاىل قد
 

                                                           

 م22/11/2012، قع احلوار املتمدنمو ،، صنع اهلل ىعتراض علا إيذاء ذو العيوب الخلقية، عبدالعزيز خليل ، إبراهيم 23
www.ahewar.org/debat/show.art ، أطفاٌل مشّوهون بال ذنب زواج األقارب، ، رمي سليمان, دعاء، هباء الدين.  3919: العدد

 . www.sabq.org/oa موقع صحيفة سبق االلكرتوين، هـ1434/ربيع الثاين/ 10، وُأَسر ضحايا لعادات المجتمع
 . 238، العدد العاشر، اإلسالميجملة اجملمع الفقهي ، السعودية، المدخل اإلسالمي للهندسة الوراثية، سامل د.، جنم 24
شعيب ، حققه ،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان،  الدارمي، أبو حامت، التميمي، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ ، ابن حبان 25

 . اسناده صحيح قال احملقق، 972رقم احلديث ، 253 : 3،  م 1988 -هـ  1408، مؤسسة الرسالة، لبنان، بريوت، األرنؤوط
هـ 1433، طلس اخلضراءدار أ، السعودية، فاضل بن خلف احلمادة الرقي، حتقيق، كتاب الرضا عن اهلل بقضائهموسوعة ابن أبي الدنيا،  ، ابن ايب الدنيا  26

 إن مل يكن معضالا. ، مرسل: قال حمققه   4570رقم احلديث  ، 76:  3،  م2012

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF%C7%E1%DA%D2%ED%D2+%CE%E1%ED%E1+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF%C7%E1%DA%D2%ED%D2+%CE%E1%ED%E1+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3
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 ال تبديل خللق أباح العالج وحث عليه، وأوجد طرقاا له، وأما عن قوله سبحانه وتعاىل:  

 فاملراد به عند أكثر املفسرين هو النهي عن تغيري خلق اهلل وليس نفيه. دّل على ذلك قول اهلل سبحانه   27اهلل
إضافة إىل أن تغيري خلق اهلل الذي قام به العلماء   28وآلمرهنم فليغرين خلق اهللاىل، ما جاء على لسان إبليس: وتع

وال يزالون يقومون به ليس تغيرياا كليًّا، بل هو تغيري جزئي ظاهري، أما العاطفة والفطرة فال ميكن تغيريمها بأية حال. 
29 

كم ما ال حييط بعلمه اال اهلل عز وجل، وإن اإلميان بالقضاء والقدر على الوجه إّن خلق اآلالم واملصائب؛ فيه من احل
 30 الصحيح يثمر مثراٍت جليلة، وأخالقاا مجيلة، وعبودياٍت متنوعٍة، يعود أثرها على الفرد واجلماعة يف الدنيا واآلخرة.

االعرتاض  الذي زلت به قدم البعض يف من خالل ما تقدم يتبني أن التسليم القليب بالقضاء والقدر؛ هو الركن املهم
على اهلل سبحانه يف خلقه. فاهلل تعاىل ال ُيسأل عما يفعل وهو احلكيم اخلبري. فكم من حكمة غابت عن مداركنا ال 
نعلم حقيقتها. لذا فالتشوهات اجلينية اليت يدخل من خالهلا من ينكر وجود اهلل تعاىل أو ينكر عدله وحكمته؛ هذه 

ست إال بابا من أبواب التسليم القليب بأمر اهلل تعاىل للمؤمن. عندها يكون العبد على يقنٍي أنَّ اهلل مل التشوهات لي
ر له إال األصلَح، فما منعه إال ليعطَيه، وما ابتاله إال ليعافَيه، وما أمرضه إال ليشفَيه، وال أماته إال ليحيَيه.  يقدذ

 النشور.لبعث و واالجينات الوراثية المبحث الثالث: 

 ومن املباحث العقدية اليت تعىن بعلم اجلينات الوراثية مبحث البعث والنشور. قال اهلل تعاىل:
  ََّرَك ُسداى * َأملَْ َيُك نُْطَفةا ِمْن َميِنٍّ مُيْىَن * ُثَّ َكاَن َعَلَقةا َفَخَلَق َفَسو ْنَساُن َأْن يـُتـْ  ى * َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجنْيِ َأحَيَْسُب اإْلِ

 . 31الذََّكَر َواأْلُنـَْثى * أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن حُيِْيَي اْلَمْوَتى 

فقد أكدت الشريعة اإلسالمية على ركن مهم من أركان اإلميان؛ أال وهو اإلميان باليوم اآلخر والبعث والنشور يوم 
 القيامة. 

                                                           

   30:  30 الرومالقرآن الكرمي،  27
 119:  4 النساءالقرآن الكرمي،  28
 .دعوى مقدرة العلم الحديث على تغيير إرادة اهلل في خلقه، اإلسالمموقع بيان  29
 36  -31: بالقضاء والقدر  اإلميان  30
 . 40 – 63:  75، القيامةالقرآن الكرمي،  31
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ورد على  ،مادي وعلمي، حيتجون فيه بعدم وقوع البعث والنشور وقد ضرب املشركون مثاالا قاصراا وحمدوداا بزعمهم أنه
.  32َوَضَرَب لََنا َمَثالا َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن حُيِْيي اْلِعظَاَم وِهَي َرِميمٌ لساهنم يف كتاب اهلل عز وجل يف قوله تعاىل: 

ُقْل حُيِْييَها الَِّذي أَنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة َوُهَو : لذلك جند أن القران الكرمي يرد عليهم مباشرة، ويفحم حجتهم بقوله تعاىل
  .33ِبُكلذ َخْلٍق َعِليمٌ 

هلِل اومن أهم اإلشارات العلمية اليت تبني مسألة البعث بعد املوت؛ ما رواه أبو ُهَريـْرََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل 
 للَُّه ِمَن السََّماِء َماءا فـَيَـْنُبُتوَن َكَما يـَْنُبُت اْلبَـْقُل لَْيَس ِمَن صلى اهلل عليه وسلم: )ُثَّ يـُْنزُِل ا

َنِب َوِمْنُه يـُرَكَُّب اخْلَْلُق يـَْوَم اْلِقيَ  ا َوْهَو َعْجُب الذَّ ا َواِحدا َلى ِإالَّ َعْظما  .34 َمِة(ااإِلْنَساِن َشْيٌء ِإالَّ يـَبـْ

 Primitiveوالتنظيم جلميع خاليا اجلنني هو الشريط أو اخليط األويل ) فقد أكتشف العلماء؛ أن الذي يقوم بالتخليق
Streakني فقط. لكن مبجرد طبقتصري خاليا اجلنني. فإنه عبارة عن ( وقبل تكوينه مل يكن هناك أي متايز أو حتديد مل

هذا التقدير شريط األويل. و ظهور اخليط األويل والعقدة األولية حيدث التمايز والربجمة للخاليا من خالل مرورها يف ال
املسبق الدقيق ميكن من رسم خريطة دقيقة الجتاه اخلاليا، حسب مكان عبورها يف الشريط األويل وهو ما يعرف باسم 

 .وهذا تأكيد واضح آخر للحديث النبوي الشريف منه خلق (Fate Map)خريطة املصري 

 (Hans Spemann)العامل األملاين الشهري هانس سبيمان  ومن أهم العلماء الذين أثبتوا هذه احلقيقة العلمية؛ هو
م بسحق املنظم األويل وزرعه مرة أخرى؛ فلم يؤثر السحق، حيث منا مرة أخرى وكون 1931فقد قام هذا العامل عام

األويل  م قام هذا العامل وعلماء آخرون بغلي املنظم1933حموراا جنينياا ثانوياا رغم سحقه، ومل تتأثر خالياه. ويف عام 
ال العامل جنني ثانوي بعد غليه، ومل تتأثر خالياه بالغليان. ولقد ن وزراعته بعد غليه؛ فشاهدوا أنه يؤدي إىل منو حمور

 35 . (Primary Organizar)م على اكتشافه للمنظم األويل 1935األملاين سبيمان جائزة نوبل عام 

                                                           

   .  78:  36، يسالقرآن الكرمي،   32
 .79:  36، يسالقرآن الكرمي،  33

بَاب   156: 6، هـ1422، النجاة طوق دار، الناصر ناصر بن زهري حممد: احملقق، صحيح البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد، البخاري 34
  141: رقم احلديث  النفختنيباب ما بني   2270/ 4 : ومسلم يف صحيحه، 4935رقم احلديث   } يـَْوَم يـُنـَْفُخ يف الصُّوِر فـََتْأُتوَن أَفْـَواجاا { ُزَمراا

ملخص البحث الذي قدمه عثمان جيالن يف املؤمتر ، االعجاز في جسم اإلنسان، عجب الذنب أصل اإلنسان الذي ال يبلى، د. عثمان، جيالن 35
 .موقع ملتقى الشفاء اإلسالمي. م2004السابع لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة الذي عقد يف ديب 
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 تنطبق على احليوانات اليت هلا عجب ذنب، كما تنطبق على إن إعادة الرتكيب والتخليق من عجب الذنب املذكورة؛
اإلنسان. لذلك فانه ميكن إجراء األحباث على حيوانات التجارب، لصعوبة إجرائها على اإلنسان من ناحية األخالقيات 

ون مع الشيخ عبد االطبية. إذ قد ال يكون إجراؤها مربراا من الناحية الطبية. لذلك فقد قام الدكتور عثمان اجليالين بالتع
يف صنعاء بتجربة على العصعص. حيث قاما وحتت تصوير تلفزيوين بأخذ آخر  هـ1424 اجمليد الزنداين، يف رمضان

فقرتني خلمس عصاعص لألغنام، وقاموا بإحراقها ملدة عشرة دقائق حىت امحرت، وتأكدوا من إحراقها التام، وبعد ذلك 
علب معقمة، وقام الدكتور صاحل العولقي أستاذ علم األنسجة واألمراض  أصبحت سوداء متفحمة، فوضعوا القطع يف

يف جامعة صنعاء، بفحصها نسيجيا. وكانت النتيجة مبهرة؛ حيث وجد خاليا عظمة العصعص مل تتأثر وكانت ما تزال 
 اليا ا خحية وكأهنا مل حترق، فقد احرتقت العضالت واألنسجة الدهنية وخاليا خناع العظم املصنعة للدم. أم

. وليس األصل أن تبقى عظمة عجب الذنب كاملة فال تبلى، فلعل املراد جزء منها ال 36عظمة العصعص فلم تتأثر
  37.يصيبه التلف. وقد ال يرى بالعني اجملردة

حلديث امن خالل ما تقدم يتبني؛ أن البعث والنشور حقيقة علمية قرآنية، أثبتها الشرع الشريف باألدلة، وأثبتها العلم 
مبا توصل إليه من إمكانية إعادة اخللق بعد املوت، من قبل اخلالق سبحانه؛ مبا أودع فيه من مورثات حمفوظة يف عجب 
الذنب أو الشريط األويل، وهي ال تفىن رغم كل العوامل اليت تطاهلا. فاهلل سبحانه أثبت البعث بعد املوت، والعلم 

 احلديث أكد هذه احلقيقة.

 شعب اهلل المختار وعلم الجيناتع: المبحث الراب

تبىن اليهود عقيدة شعب اهلل املختار، وأهنم أبناء اهلل وأحباؤه، وهو ال يسمح بعبادته وال يتقبلها إال من اليهود وحدهم. 
هلذا السبب هم املؤمنون وغريهم إذن )جوييم( أي كفرة. واليهود يعتقدون، حبسب أقوال التوراة والتلمود؛ أن نفوسهم 

هم من عنصره. فهم وحدهم أبناؤه األطهار جوهراا. كما يعتقدون أن اهلل منحهم وحدهم خملوقة من نفس اهلل، وأن عنصر 
 الصورة البشرية أصالا تكرمياا هلم، على حني أنه خلق غريهم "اجلوييم" من طينة شيطانية أو حيوانية جنسة. ومل َيلق 

                                                           

 . م2004ملخص البحث الذي قدمه عثمان جيالن يف املؤمتر السابع لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة الذي عقد يف ديب  36
حبث منشور على شبكة  ،البعث والنشور في الكتاب المسطور والعلم المنظور، حممدد.، احلبال 37

 www.alhabbal.info/dr.mjamil/ejaz/ej27.htm.االنرتنيت
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 تني خدمة لليهود.يسهل التعامل بني الطائف اجلوييم إال خلدمة اليهود، ومل مينحهم الصورة البشرية إال حماكاة لليهود، لكي

38 

وسبب ذلك؛ ما يعتقده اليهود بأن بعض الشياطني هم من نسل آدم. إذ جاء يف تلمودهم؛ أن آدم كان يأيت شيطانة 
سنة فولدت منه شياطني، وكانت حواء ال تلد يف تلك املدة إال شياطني بسبب زناها مع ذكور  130امسها ليليت مدة 

 ومن خالل االعتقاد بأن ساللة بشرية معينة هي ساللة فائقة بيولوجيا . 39الشياطني

وهذا ما ينسب لليزيدية بأهنم املختارون . 40متفوق DNAميزها عن غريها ما حظيت به من جينات وكروموسومات و
 .41 وأن اهلل خلقهم منذ البداية كشعب امللك طاووس متميزين عن غريهم من البشر

ال تقر هذا االدعاء يف التمايز بني البشر يف اخللق. فليس هناك بشر إصالء وآخرون أقل مرتبة من  والعقيدة اإلسالمية
َهاالبشرية قال تعاىل:  َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَيـْ ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ

يَا أَيُـَّها ،  وقوله تعاىل:  42
 اُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ قَ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـ النَّاُس ِإنَّا 

43. 

 نظرية داروين.المبحث الخامس : 

، هي أول نقاط حتول العلم الغريب إىل املادية، Charles Robert Darwinنظرية التطور اليت جاء هبا داروين 
 وسيطرت املفهوم املادي على اجملتمع اإلنساين. يرى داروين أن مجيع الكائنات احلية اليت كانت تعيش على األرض، قد 

 

                                                           

، اليهودية،  د. أمحد، شليب .55، دار الكتاب العريب، لبنان، بريوت، 4ط، اليهودي بروتوكوالت حكماء صهيوناخلطر ، د.ت، حممد خليفة، التونسي 38
 .276- 275،م1988، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 8ط

 . 163،  م1987هـ 1407، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، المسيح المنتظر، حممد علي، رالبا 39
 .18،  م2004، مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، الجينات والشعوب واللغات، لوجيي لوقا، كافيللي  40
 www.sacred-texts.com ،8منشور على موقع  اليزيدية عبدة الشيطان، د.ت، فريدون، تيللو 41

 .189: 7األعراف، القرآن الكرمي 42

 13: 49احلجرات ، القرآن الكرمي 43

http://www.sacred-texts.com/
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، ةنشأت من أصل واحد أو عدة أصول. وإنه ادعى بأن أصل اإلنسان قرد ث تطّور. وما قدمه داروين مل يكن إال نظري
 ومن خالل األحباث اليت أجريت؛ وجد أن  44والنظرية أساساا تقوم على فروض تتجمع لرتجح وجهة نظر معينة. 

اإلنسان مل يتطور إىل كائن آخر، وما زال هو اإلنسان الذي وجد منذ عرف بصورته هذه. وقد مرت عليه عشرات 
 45 .قبل ذلك إىل صورته احلالية  األلوف من السنني، وال ريب أن هذا اإلثبات ينفي القول بتطوره

: "إذا كان احليوان قد حتول إىل إنسان يف املاضي، فلماذا ال تتحول (Julian-huxley)يقول جوليان هكسلي 
  46بعض احليوانات احلالية إىل أناس؟". 

 الوراثية أن اخلاليا ليست متشاهبة، لكنها ختتلف (Gregore Johann Mendel)وقد أثبتت قوانني مندل 
بشكل أساس باختالف الفصائل املختلفة. كذلك ختتلف بني خاليا األجزاء املختلفة يف جسم املخلوق. فاإلنسان 

  47 .ختتلف خاليا جسمه وهو شخص واحد 

ظلت أفكار داروين يرتدد صداها يف األوساط العلمية، لغاية ظهور علم اجلينات؛ الذي أثبت أن اخلريطة الوراثية 
متاما عن اخلريطة اجلينية للقردة. بذلك أسدل الستار على نظرية دارون، اليت أصبحت يف عداد املاضي. لإلنسان ختتلف 

وبذلك ختسر الداروينية بشقيها القدمي واحلديث؛ كل مرتكزاهتا الواهية يف حماولة إثبات نظرية التطور املتهرئة؛ اليت أثارت 
ُهْم َمْن مَيِْشي َعَلى م إذ يقول: وصدق اهلل العظي جدال واسعا يف األوساط العلمية. َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمنـْ

ُهْم َمْن مَيِْشي َعَلى أَْرَبٍع ََيُْلُق اللَُّه َما َيَشاُء ِإنَّ ا ُهْم َمْن مَيِْشي َعَلى رِْجَلنْيِ َوِمنـْ   . 48لََّه َعَلى ُكلذ َشْيٍء َقِديرٌ لَبْطِنِه َوِمنـْ

 

 

                                                           

 .103-102، املكتبة العصرية، لبنان، صيدا، نظرية التطور بين الدين والعلم والعقل، د.ت، أنور، اجلندي 44 
 103-102، نظرية التطور بين الدين والعلم والعقل  45 
 104، نظرية التطور بين الدين والعلم والعقل  46 
  ،رسالة ماجستري، دراسة مقارنة – الكون والرؤية العلمية في القرآن الكريم واألديان السماوية األخرى، م 2003، أشرف أمحد حممد، عماشة  47 

 .13، حممد عاطف العراقى: إشراف، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  بدمياط اجلديدة
 45:  24، النورالقرآن الكرمي،    48 
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 نظرية الصدفة.المبحث السادس: 

والصدفة اليت قال هبا كثري من املالحدة والدهريني قدمياا وحديثاا ال تقل ضراراا عن سابقتها. والقول هبا هو املخرج الثاين 
 س التطور، اللقائلني بنظرية النشوء واالرتقاء ألصل اإلنسان، فإهنم ملَّا قالوا بنظرية االرتقاء والتطور، والنشوء ُسئلوا عن أس

فأجابوا بأنه حدث فعالا بالصدفة، وأن احلياة والكون إمنا مها نتيجتا الصدفة، وهي أّي أمٍر عشوائيٍّ حيدُث بدوِن قاعدة، 
أو خروجاا عن قاعدٍة معروفة، حبيُث ال ميكُن التنبّـُؤ به قبَل حدوثِه، وال يتكّرُر حدوثُه إال نادراا. وهي مرتكز املالحدة 

: "إن احتمال بداية اخللق كحادث عشوائي، Conklin) (Aedonالق سبحانه، يقول إيدون كونكلن يف إنكار اخل
 49.هو نفس االحتمال إلنتاج قاموس كامل مرتب الكلمات واملعاين، نتيجة النفجار مطبعة، وهذا أمر يستحيل حدوثه"

صدفة، يشبه ظهور طائرة عن طريق إّن ظهور خلّية حّية للوجود عن طريق ال": (Fred Hoyle)ويقول فريد هويل 
 50 .الصدفة، نتيجة هبوب عاصفة على حمالت ألدوات اخلردة" 

وقد ذهب الشيوعيون إىل القول بالتطور الذايت للمادة، والقول باملصادفة. وهذه الشبهات هي اليت تلجأ إليها الشيوعية 
 51 .يف حماولة اإلحلاد باهلل جل شأنه

إّن جسد اإلنساِن حيوي ملياراِت اخلاليا، وكّل خلّيٍة هلا نواة، وكلُّ نواٍة هبا صبغّيات، وكلُّ صبغّي عليه شريٌط من احلمِض 
ألف صفحٍة ضخمٍة لتدوين تتابعاهتا املوجودة على شريط  100النووّي، حيتوي على قواعد نيرتوجينّية، حتتاُج إىل 

DNA يا جسم اإلنسان، اليت يتجاوُز جمموُع أطواِل ما هبا من شرائط واحد، يف خلّية واحدٍة من خالDNA  يف
جسم إنساٍن واحد املسافَة بنَي األرِض والشمس، وإن الذرة وهى أصغر األشياء حيار العقل والعلم يف تركيبها احملكم، 

 52وتناسقها العجيب، وتآلف أجزائها بعضها مع بعض. فكيف ميكن أن يقال أهنا صدفة؟!.

 

                                                           

 .13، العلمية في القرآن الكريم واألديان السماوية األخرىالكون والرؤية  49 
 . 41، دار الكتاب العريب، بريوت، اإلسالمية العقائد، د.ت، سيد :  ابقس 50
 .692: 2، ، م2001هـ 1422،  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، السعودية، الشرك في القديم والحديث، أبو بكر حممد، زكريا 51
 . 41، اإلسالمية العقائد، سيد:  ابقس 52
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وقد رّد املفكر اإلسالمي حممد الغزايل على نظرية الصدفة بقوله: إن نشوء حياتنا هذه ودوامها يقومان على مجلة ضخمة 
 53من القوانني الدقيقة، حيكم العقل باستحالة وجودها هكذا جزافاا! أفتحسب هذا التوافق حدث من تلقاء نفسه؟.

تب ومنظم إال والعقل  يرفض اإلقرار بأنه حدث من تلقاء نفسه فالعقل السليم يرفض الصدفة ، إذ أن ما من شيء مر 
من غري حمدث له أو موجد، ومن خالل أقوال مفكري العامل الذين ال يصدرون آرائهم إال عن علم وجتربة تنفي فكرة 

 املصادفة من أساسها ويعدون القول هبا مغالطة واضحة وبعداا عن احلقيقة.

يه خملوق من قبل خالق حكيم قدير هو ما استقرت عليه الفطر السليمة، ودعوة الرسل فاإلقرار بأن هذا الكون وما ف
قَاَلْت  إمنا جاءت لتوحيد اهلل تعاىل؛ فاإلقرار باخلالق العظيم أمر مركوز يف النفوس وهو ما نطق به القرآن الكرمي 

  54ُرُسُلُهْم َأيف اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 

 الخاتمة:

من خالل ما تقدم يتبني أن علم اجلينات الوراثية باب عظيم يف إثبات بعض املباحث العقدية؛ منها إثبات وجود اهلل 
وصحة القرآن، وإثبات التسليم بالقضاء والقدر، واإلميان  الذي ال ينطق عن اهلوى، تعاىل، وصدق نبوة حممد 

  تعصف يف عقول بعض مدعي العلم، كشبهة نظرية داروين؛ يف أصلبالبعث والنشور، ورد الشبهات اإلحلادية اليت
 اإلنسان وإنكار اخلالق سبحانه، وهتافت نظرية الصدفة أمام حقائق العلم ودالئل القرآن.

ويوصي الباحث بأن يقوم العلماء واملؤسسات واجملامع الفقهية والعلمية مبزيد من الندوات واملؤمترات والدراسات اليت 
ى توافق العلم احلق مع الدين احلق ،وأنه ال تناقض بني احلقائق العلمية واحلقائق الدينية، كما يوصي الباحث تكشف مد

 .    باالستفادة من علوم اجلينات الوراثية يف إثبات كثري من القضايا الشرعية املهمة، سائال اهلل تعاىل التوفيق واهلداية والرشاد

 آله وصحبه وسلموصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى 

 

                                                           

  . 14، دار هنضة مصر، مصر، عقيدة المسلم، د.ت، حممد: الغزايل   53
 .10 :14القرآن الكرمي ، سورة إبراهيم،  54
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  www.quran-m.comموسوعة االعجاز العلمي يف القرآن والسنة، 
  ،كافيللي، لوجيي لوقا، اجلينات والشعوب واللغات، مصر، مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب
 م.2004
 2ث يف القرآن الكرمي، بريوت، لبنان، طالنجار، د.زغلول راغب حممد، اإلنسان من امليالد إىل البع ،
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 م.2008هـ 1429
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ABSTRACT  

The research discusses a portion of Fatima Translation of the meanings of Sūrat 

al-Baqarah and its interpretation into Chinese language. This translation has 

impressed many Muslims in China who do not communicate in Arabic. The 

research aims at introducing Ismail Zhang Qing Qian, the translator of Fatima 

Translation, and to study his most important notations. The research has been 

devoted to discuss five verses: 24, 31.35, 63.71 of Sūrat al-Baqarah, adopting the 

descriptive analytical approach. The discussions has achieved the conclusion that 

Ismail Zhang Qing Qian’s interpretation is considered as a misrepresentation and 

distortion of the meanings of the Qur’an. His interpretation contains a lot of  

Qadiani convictions. He ignores the Hudud, (bounds set by Allah to regulate 

human behavior), such as punishment for adultery, and denies the obligatory of 

wearing ḥijāb (veil), as well as rejecting other Islamic provisions. This has 

appeared in his remarks on the book of Fatema, and his reliance on what is stated 

in the Old and New Testaments. He also has not addressed any of the approved 

Muslim scholars of interpretation. He has bucked the Sunnah, and precluded all 

the ahaadeeth of the Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him). 

Ismail has manipulated the meanings of the Holy Quran and invented lies. 

 Due to this tendentious and non-credible interpretation which is filled with 

untruths, the researcher recommends rejection of Fatima Translation of the 

meaning of the Qur'an, and not to adopt the translation nor the commentary.  

Key words: translation, the meanings of the Qur'an, the Chinese language, Ismail 

Zhang Qing Qian. 
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 الملخص

يناقش البحث جانبا من ترمجة فاطمة ملعاين سورة البقرة وتفسريها إىل اللغة الصينية. تلك الرتمجة اليت أثارت إعجاب  
تشانغ تشينغ تشيان  إمساعيلكثريين من مسلمي الصني الذين جيهلون اللغة العربية. ويهدف البحث إىل التعريف ب

لبقرة، اكرس التحليل واملناقشة خلمس أيات من سورة   يف مؤلفه. ادوهندراسة أهم املالحظات اليت صاحب الرتمجة، و 
 وقد خلصت املناقشات ، حيث اعتمد املنهج الوصفي التحليلي.71، 63، 35، 31، 24هي اآليات الكرميات: 

مألها باألفكار  دة،مبعان باطلة فاس قد فّسر كتاب اهلل تعاىلتشينغ تشيان إىل نتيجة مؤداها: أن إمساعيل تشانغ 
وظهر  .كاممن األحغريها منها حد الزنا، وجحد فرضية احلجاب، و  :، وألغى كثريا من حدود اهلل تعاىلالقاديانية

ات اعتماده ما جاء يف العهدين القدمي واجلديد، وإنه مل يتطرق إىل أي من تفسري ذلك يف تعليقاته على الكتاب، و 
قد ل .العلماء املسلمني املعتمدة ولو مرة واحدة. وإنه خالف السنة املطهرة، وأنكر مجيع األحاديث الصحيحة

 ء باألكاذيب واخلرافاتاململو  غر هذا التفسري الباطين امل وافرتى الكذب، يف مبعاين القرآن الكرمي إمساعيلتالعب 
 ، وعدم اعتماده ترمجة وتعليقا.القرآناخلايل من أية مصداقية. توصي الباحثة نبذ ترمجة فاطمة ملعاين 

 .تشانغ تشينغ تشيان الكلمات املفتاحية: ترمجة، معاين القرآن، اللغة الصينية، إمساعيل
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 المقدمة:
 والسالم على رسول اهلل وعلى آله وأصحابه إىل يوم الدين، وبعد.. احلمد هلل رب العاملني والصالة

الذي  .ل تشانغ تشينغ تشيانإمساعياليت قام هبا  ،إىل اللغة الصينية اوتفسريه سورة البقرةفهذه دراسة حتليلة لرتمجة معاين 
شيئا عن  وال حيسنها، إذ ال يعرفأنه مل يدرس اللغة العربية  رغم ،فهم مقاصد القرآن الكرمي الذي نفسه الوحيديعد 

 ؛الرتمجةأو القراءات أو  التفسري ومعلأي من  وأأصول الدين، بالعلوم املتعلقة إضافة إىل أنه مل يدرس  حنوها وصرفها وبياهنا.
د القاديانية، و أح من أخطر دجايل وهوعلى ترمجة حممد علي الالهوري القادياين  ،إمنا اعتمد إمساعيل تشانغ يف ترمجته

اشتغل يف التنقيب يف عمارة اإلسالم مع  ، الذي1األركان األربعة اليت قامت على أكتافهم ضاللة غالم أمحد القادياين
لغة ترمجة مشهورة للقرآن الكرمي بال هو صاحبو  ،جسس االستعمار على املسلمنيتاملتنيب الكذاب، كما استعد ل

   .2حذَّر منها علماء أهل السنة اليتاإلجنليزية، 
، بسرورا الرتمجَة و قد تلقف -العربية ون اللغةيعرف ال الذينخصوصًا  -الصني  يمسلمهنا تكمن املشكلة أنَّ كثريا من 

عامتهم  هلجلنظراً  ،تلك األفكارلع ضحية و قالو  إىل كثري من الطبقة املثقفةب أدىما ؛ رجل مسلم هنا ترمجة  اً منهم إظن
األمة اإلسالمية  واتفقت عدم علمهم بأنل ونالت اعجاهبم، منهم اآلالف تستهو فا ،رتمجتهال تلك حمتوياتحبقيقة 

  برأيه كما صرح يف خامتةإمساعيل تشانغ  أخذ . يف حني3 عن دائرة اإلسالم اوخروجه معتقد القاديانية على كفراتفقت 

 فسري. دسائس يف الرتمجة والت ما فيها من وهناك كثري من مسلمي الصني يقرؤون هذه الرتمجة وال يعلمون .4كتابه

 
 
 

                                                           

 .428ص املودودي، الندوي، ظهري، أبو األعلى، أبو احلسن، إحسان إهلي، القادياين والقاديانية، -1 
 املصدر نفسه. -2 
. مكتبة دار العلم. 1. تعريب: حممد بشري.طالقاديانية فئة كافرةه. 1408م/1987 احملكمة الشرعية الفدرالية جبمهورية باكستان اإلسالمية. -3 

 .103صباكستان. 

م. اخلامتة. وترمجتها 2005. 1الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. ط .ترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  -4 
 .1إىل اللغة العربية. ص
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 المبحث األول:
 كتابهإمساعيل تشانغ تشينغ تشيان و ب التعريف

 يف شبابه، ةبلدالدرس سنة واحدة يف أحد مساجد  .5دينة تياجننيمبمسلمة مثقفة  عائلةم يف 1939عام  إمساعيل ولد
 عرف سببسنوات عدة، وال يلحكم عليه بالسجن . مث املسجد يف تدريسالسلوب أل هر انكبسبب إترك الدراسة مث 

رير أصبح أحد أعضاء جلنة حت . لكنه بعد أن أطلق سراحه من السجن،وماذا حصل له أثناء حبسه يف السجن ذلك،

 .  6ملراسل صحفي قالهما  ، وهذاالتابعة للمشاريع العلمية احلكومية ،املوسوعة الصينية

ادعى  بل مدرسة أو جامعة إسالمية، ةأي يفن إمساعيل تشانغ مل يدرس اللغة العربية وال علوم الدين اإلسالمي هكذا فإو 
أن يكون  آنذك استطاعف .مطالعة الكتب املرتمجة وسعة معلوماته من خاللدرس القرآن والعلوم اإلسالمية بنفسه،  أنه

ني أوساط إمساعيل تشانغ ب . عرفالشخصيواجتهاده بفهمه  ويفسر معاين القرآن الكرمي ،فهمًا متكاماًل لإلسالم
 .م1992أصدر كتابه "دعوة اإلسالم" عام  عندماالقرن العشرين،  أوائل تسعيناتيف  ،ألول مرة املسلمني يف الصني

بعض  ، وقاملصنيا مسلمي يف أوساطأثار ضجة كبرية مما أبرز فيه أفكاره املتطرفة يف شرح العقائد اإلسالمية، الذي 
 رغم .املسلمني إىل حرق كتابه، ومنعه من االنتشار ادعو و  ،املسلمني بالرد عليه، وشن بعض أئمة املساجد محلة عليه

ة ترمج 2005 عام يف وبعد سنوات طويلة أصدر .ومنهجه املشينة قفهواذلك أصر إمساعيل تشانغ تشينغ  تشيان على م
 . 7ضجة أكرب من األوىل مثرياً   ملعاين القرآن الكرمي إىل اللغة الصينية فاطمة

ر يف تاريخ وهى الرتمجة اخلامسة عش .أعمال إمساعيل تشانغ أهم من لقرآن الكرمي إىل اللغة الصينيةا ةترمجإّن كتابه  
مل يتورع فيها  ،وجهة خطرية ،تفسريه للقرآنو  ترمجته ج يفهتنقد او  .سلسلة ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الصينية

 نصوص التوراةب استعان يف تفسريه ذإ .أمجع عليه املسلمونما و ، وخمالفة أهل العلم واللغة ،عن الكذب والتعسف
 كما سنرى يف املباحث القادمة.  مبعان باطلة فاسدة، وفسَّر ،اإلجنيل

                                                           
. تغطي ومركز جتارى يف مشال الصني ،وقاعدة صناعية ،كليلو مرتاً جنوب شرق بكني على حبر بوهاي. وهي مدينة تارخيية  120تقع تياجنني على ب عد   -5

 ماليني منهم يف املناطق احلضرية. 5ماليني نسمة، يعيش أكثر من  10ويبلغ عدد سكاهنا  ،كيلومرتا مربع  11,305تياجنني مساحة 

 ( http://www.2muslim.com.) وترمجة معانيه إىل اللغة العربية واختصاره .تشانغ تشينغ تشيان أربعون سؤال إلمساعيل -6 

 . 343صنوح ما يو لونغ، ترمجات معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الصينية،  -7 
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يت ال ،ينغ يوانوالدته فاطمة يل ج )فاطمة( ختليدًا السم ترمجته هذه باسم ،لقد مسى إمساعيل تشانغ تشينغ  تشيان
يف خامتة ترمجته  رمث ذك .ها، مع أنه هو املرتجم احلقيقياإحياء ذكر  أراد وبني أنه من صدور الكتاب. قبل سنني تتوفي

أثناء الثورة  قت  ر  ح  أ لكنهاإجنازها، جتيد اللغة اإلجنليزية، وشاركت والده يف مشروع الرتمجة، وأوشكا  كانت  أن والدته
صرح أن والدته كانت تعتمد يف الرتمجة أيضاً على ترمجة كما   .بق هلا أثريمل و  (1966/9/9-1966/5/16) الثقافية الكربى

 .8حممد علي الالهوري الذي اشتهر مبعتقد القاديانية

ضع اسم علته يج ونفور البعض منه، حساسية امسهجند أّن  ،تسمية ترمجته باسم والدته فاطمة وعندما نتأمل أبعاد 
، دى املسلمنيتكون مقبولة لكي ل . وذللكنه هو صاحب الرتمجة احلقيقيإمع  ،عنوان الرتمجة بدال من امسه يفوالدته 

مساعيل تشانغ إ صاحب الرتمجة احلقيقي هو، ولعدم علمهم بأن من هي فاطمة يوألن عامة املسلمني يف الصني ال تدر 
 .فاطمة تسمية كسب عطف مسلمي الصني يف  . هكذا عمد إىلتشينغ  تشيان

كانت غة الصينية،  لقرآن الكرمي إىل الللترمجته أّن القاديانية، و  الدعوة إىلن إمساعيل تشانغ كان يقوم بنشاط كبري يف إ
 لدى فمبادئ الدين احلني حلرف ،ما أو مجاعة خيدم جهةمرسوم  ختطيطحسب  مت كل ذلك  تصّب يف ذلك االجتاه.

ويبث يف  ،مأخالقهم وعقائده -ومنهم الطبقة املثقفة خصوصا -مسلمي الصني، وليفسد على ناشئة مسلمي الصني 
  .نفوسهم معتقدات القاديانية الكافرة، وإبعادهم عن اإلسالم وتعاليمه

 المبحث الثاني:
 نقد لمالحظات إسماعيل في خاتمة كتابه

ن الكرمي باللغة ترمجة معاين القرآ كانيف ترمجته   هالنص األصلي الذي اعتمدأّن   ،تشانغ تشينغ تشيان إمساعيل ذكر
 وأنه سلك  .مث صححه استناداً لنص القرآن األصلي باللغة العربية وعبد اهلل يوسف علي. مد علي الالهوريحمل اإلجنليزية

 

 

                                                           

م. اخلامتة. وترمجتها 2005. 1العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طالدار  .ترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  -8 
 .1إىل اللغة العربية. ص



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 31 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

عتمادا على ترمجة ا ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الصينية على نيل جينغ يوا والدته فاطمةتشانغ و  هوالدمسلك 
 ة الكربىيثورة الثقافاليف  هاقاحر ا بسببمل تطبع لكنها يف اخلمسينات،  ذلك وأجنزا ،مد علي الالهوريحم

د اهلل يوسف ترمجة عبإىل جانب ، اإلجنليزية ترمجة الالهوري اعتمادا على من جديد إمساعيل هاادوأما يف هذه املرة، أع
عبد اهلل يوسف  رتمجةل اعتماده سببوبني مصدرا ترمجة فاطمة.  يشكال، لةالثاني ةاللتني طبعتا قبل احلرب العاملي ،علي

  .9، فأراد أن يعطي كتابه مصداقية أكثرأسلم وأصح الرتمجات املتفقة عليها يف العصر احلديث لكوهنا

 قواعد الترجمة التي اعتمد عليها في ترجمته حيث بينه إسماعيل10:
ك َمت  َآيَات ه  مث َّ ف صَِّلت  ﴿تفسري اآلية باآلية، كما قال اهلل تعاىل .أ  .(1هود: )سورة ﴾ك َتاٌب أ ح 

نه يف الكلمة مبعىن حديث، لكة )مسلموا الصني( ترمج راه اليومن"احلديث" الذي  ألن .احلديث"" عدم اعتماد .ب
 -ليه وسلمصلى اهلل ع –لنيب لديث احلجزم أن يكون  يوجد وال. مالاألساطري، والك احلقيقة ما هو إال مبعىن

وأما  .فاتهاحلديث ذكره أصحابه بعد و ف .إال حفظ القرآن .ألن النيب مل يأذن للناس تسجيل كالمه يف حياته
فيه  م( مل يرو  810-870) مجعه شخص خباري أوزبيكي فقد ،أصح األحاديث عينالذي ي صحيح البخاري

حديثاً، وهكذا معاصره اإلمام الكبري أبو حنيفة، ومل يكن عصرهم بعيداً عن عهد النيب إال مائيت ( 2762)إال 

 .، ويصعب التفريق بني الصحيح وبني املوضوع11فهذا يدل على أن احلديث تتطاير يف السماء لكثرته .عام
ال ميكن  هأن كل حرف وتشكيل فيو  بت. فالقرآن نص ثاتفسري القرآن "باحلديث" لذلك زعم بعدم جواز

يرويه عادة ودائماً، فال جنزم أن كل ما مجعه البخاري و  ،تغيريه، أما "احلديث" فهو منبع االختالف بني املذاهب
 عام، مل يتمكن من  1200الذي جيمعه مل يكن موضوعا قطعاً، وألن البخاري عاش قبل أن  وأ .هو صحيح

 
 

                                                           

م. اخلامتة. 2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  -9 
 .1. صترمجتها إىل اللغة العربيةإختصارها و و 
م. اخلامتة. 2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  -10 
 .3-1ترمجتها إىل اللغة العربية. صاختصارها و و 

م. اخلامتة. 2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طاللغة الصينيةترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل تشانغ تشيغ تشيان.  -11 
 3ص واختصارها وترمجتها إىل اللغة العربية.
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قراءة  أفحسب املر  .وألجل ذلك ال ميكن فهم القرآن اعتماداً على احلديث .رة يف عهدناأساليب التحقيق احلديثة املعاص
 .12سوف يفهم مقصودهفالقرآن مراراً 

 المبحث الثالث:
مجة املتعلقة بقوله تعاىل:  الرتَّ

َعل وا فَات َّق وا النَّاَر الَّيت  َوق ود َها النَّاس   َعل وا َوَلن  تَ ف   ﴾(24) َكاف ر ينَ َواحل  َجارَة  أ ع دَّت  ل ل  ﴿فَإ ن  ملَ  تَ ف 
 [33]阿文中“黑扎来”是一个复数词，中文意思是“石头”，这里解释为“偶像”。石头因其质地坚硬，

古代阿拉伯人习惯把它当做崇拜的偶像，甚至有些未经雕琢的石块也能成为他们崇拜的偶像。《雷因辞

典》中“黑扎来”义为“石头”，“黑扎来”义为“极智慧、极狡猾”。也可参见第八十九章第5节。它相

对于“纳斯”——普通人。火狱里，既有否认真主的普通人，也有那些极智慧、极狡猾的人。这里说的

。13也是影射那些坏头头们的”石头“ 

مجة باللغة العربيَّة:  الرتَّ

جارة يف اللغة العربيَّة اسم مجع، ويف اللغة الصينية مبعىن احلصى، وتفسريها هنا باألصنام، ونسيج احل [33]
جاءت   .حجارة مل تنحت وتتجمل وتتزين اعتاد العرب أن يعبدوها كاألصنام، حىت عبدو وااحلجارة متني قوي صلب، 

مبعىن "احلصى"، ومفرده حجر مبعىن حكيم عظيم، وماكر بارع، وملن االستزاد الرجوع  )قاموس لني( كلمة احلجارة يف
يف  ان آخرنسإإىل اآلية اخلامسة من سورة الفجر، ويف مقابلها "الناس"، ففي نار جهنم كافر باهلل وهو إنسان عادي، و 

 ماكر بارغ ذكي، واحلجارة هنا تشري إىل الرؤساء  العصاة.آخر غاية احلكمة، و 
تعليقه على  ، وأصر يفعذاباً  اليت هي أشد األحجار ،الكربيتمعدن معىن احلجارة أن يكون أنكر إمساعيل يف ترمجته 

فاملراد  َجارَة ﴾﴿فَات َّق وا النَّاَر الَّيت  َوق ود َها النَّاس  َواحل   : قوله تعاىل يفوأما كلمة الناس  ون.ماكر  ماءحكو  اءذكيأ أناسأهنا 
كياء املاكرين اآلية باألذ الناس يف  ر، بل فسّ أصحاب النار هنا أن إمساعيل مل يفرق بنيونالحظ  .عاديالنسان اإلهبا 

ول على ما ذهب القهذا التسمية، ورجح يف عوام البشر، وليس بينهم فرق إال جنباً إىل جنب مع  يدخلون جهنمالذين 
 إليه العلماء.

                                                           

 م. الكلمة األخرية،2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  -12 
 .3وترمجتها إىل اللغة العربية، ص

إىل  اهرمجتوت م.2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  -13 
 .33. رقم التفسري17.صاللغة العربية
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يع وخصت بذلك ألهنا تزيد على مج -عن ابن مسعود والفراء-ود واحلجارة هي حجارة الكربيت األسقال القرطيب: 
األحجار خبمسة أنواع من العذاب: سرعة االتقاد، ننت الرائحة، كثرة الدخان، شدة االلتصاق باألبدان، قوة حرها إذا 

 14.محيت. وقيل: املراد باحلجارة األصنام

هو ما يلقى يف النار إلضرامها   ﴾الَّيت  َوق ود َها النَّاس  َواحل  جارَة  أ ع دَّت  ل ل كاف ر ينَ فَات َّق وا النَّاَر ﴿: وقوله تعاىل ابن كثري: وقال
ذا إ جارة الكربيت العظيمة السوداء الصلبة املنتنة، وهي أشد األحجار حراً حواملراد باحلجارة هاهنا  .كاحلطب وحنوه

ن سابط عن عمرو بن ميمون عن عبد اهلل بن مسعود يف يسرة الزراد عن عبد الرمحن بم نبمحيت. وقال عبد امللك 
ماء قال: هي حجارة من كربيت، خلقها اهلل يوم خلق السموات واألر  يف الس ﴾َوق ود َها النَّاس  َواحل  جارَة  ﴿: قوله تعاىل
 .15ها للكافرينالدنيا يعدّ 

واع من تزيد على مجيع األحجار خبمسة أن هنا حجارة الكربيت وخصت بذلك ألهناإ ؛وروي عن ابن مسعود يف احل  جارَة
 .16العذاب: سرعة االتقاد، وننت الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة االلتصاق باألبدان، وقوة حرها إذا محيت

  المبحث الرابع

مجة املتعلقة بقوله تعاىل:  الرتَّ

َاَء ك لََّها مث َّ َعَرَضه م  َعَلى  َمس  َاء  َهؤ اَلء  إ ن  ك ن ت  ﴿َوَعلََّم َآَدَم األ   ﴾(31) م  َصاد ق نيَ ال َماَلئ َكة  فَ َقاَل أَن ب ئ وين  ب َأمس 

 [46] “阿丹”（亚当）这个名字一般是指第一个人。但是在古兰启示里并没有这样的论断，也没有提到在

他之前没有创造。另一方面，大多数穆斯林教义学家，也主张有许多个阿丹。这个名字源出于希伯莱文，

据《雷因辞典》解释，它既是一个人的专用名词，也是人类的代词（《鲁候勒买尔尼 》艾布菲德尔·萨哈

布·丁·赛义德·穆罕默德·艾鲁希也作同样的解释）。这节启示前面提到“破坏和流血的人”，显然不是指一

个人，而是指全人类而言。真主把一切名称都教给了阿丹，也不会是教给一个人，如果那样，意义就不大

了17。 

                                                           
 .235. ص 1. جاجلامع ألحكام القرآنم. 1964ه /1384نصاري. القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن فرح األ -14

  15- ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي. 1420ه /1999م. تفسري القرآن العظيم. ج1. ص 201.
 .107. ص1. جاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزابن عطية.  -16
وترمجتها إىل  م.2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طالقرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةترمجة فاطمة ملعاين تشانغ تشيغ تشيان.  -17 

 .46. رقم الرتمجة 21. صاللغة العربية
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مجة باللغة الع  ربيَّة:الرتَّ

 ق قبلهخلوجود املقصود بآدم أوَّل البشر عادة، لكن مل يرد هذا احلكم يف القرآن، وكذلك مل يذكر هنا عدم  [46]  
  يف أصل مٌ لَ كلمة آدم عَ فكثريون،   (آدم)إىل أن هناك  ا ذهبو نين معظم املفسرين املسلمفإمن جانب آخر،  .)أي آدم(

ليس هو فة أما آدم يف هذه اآلي .، وضمري يفيد البشرفالنآدم علم ل أن شرح القاموس العريب أفادنااللغة العربيَّة، و 
َماَء﴾، : املقصود يف اآلية السابقة ف ك  الدِّ د  ف يَها َوَيس  ، وإمنا املراد به اً واحد اً شخص سإذ لي﴿قَال وا َأجَت َعل  ف يَها َمن  ي  ف س 

ء مجيع األشياء بأمسا )أى مجيع البشر( ، وإمنا علم أوادم كثريينواحداً  علم آدماً البشر أمجعني، )فاحلاصل( أن اهلل مل ي
 .من اآلية األمساء، ال يبقى هناك فائدة تذكر واحداً  م تعاىل إنساناً فإذا علَّ  .واألفعال

ة مبهمة، كما ترمجها اآلي، وجعل ﴿مث َّ َعَرَضه م  َعَلى ال َماَلئ َكة ﴾يالحظ هنا أن إمساعيل أسقط الضمري من قوله تعاىل: 
، مما ينشئ ومهاً يف الفهم بني أن اهلل عر  املسميات على املالئكة أو عر  آدم أو غريه "على املالئكة مث عر " مبعىن

ال  هم بشرٌ م سبحانه وتعاىل أوادم و م آدم عليه السالم وحده، وإمنا علّ أن اهلل مل يعلّ  إمساعيل زعم على املالئكة. كذلك
ثريون، بينما مل ك  (آدم)إىل أن هناك  ان معظم املفسرين املسلمني ذهبو إ ل على العلماء الكرام حيث قال:وتقوَّ  صون.حي  

 يف هذا األمر ومل يقل واحد منهم مبا قاله إمساعيل.خيتلف السلف واخللف 

إذ  لول عليها ضمناً للمسميات املدالضمري فيه  ﴾مث َّ َعَرَضه م  َعَلى ال َمالئ َكة  ﴿: ر ابن كثري اآلية حيث قالوقد فسَّ 
تَ َعَل الرَّأ س  ﴿ :كقوله تعاىل التقدير أمساء املسميات، فحذف املضاف إليه لداللة املضاف عليه وعو  عنه الالم. َواش 

فال يكون املعرو  نفس األشياء سيما إن أريد به األلفاظ، واملراد  ،ألن العر  للسؤال عن أمساء املعروضات ﴾َشي باً 
 18وات األشياء، أو مدلوالت األلفاظ، وتذكريه ليغلب ما اشتمل عليه من العقالء.به ذ

وكذلك مل يرد عن العلماء املفسريين  .19الصحيح أنه مشتق من أدمي األر . "قال القرطيب:أما بالنسبة ملصدر آدم ف
أهنهم زعموا أن اهلل تعاىل مل يعّلم آدم املذكور يف النص القرآين وحده، وإمنا عّلم البشر األمساء مجيعا. فال حاجة 

 لاللتفات إىل كذب إمساعيل وطعنه اخلبيث. 

                                                           

 .89. ص1. جتفسري القرآن العظيمم. 1999ه /1420ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي.  18 
 .279. ص1. جاجلامع ألحكام القرآنم. 1964ه /1384أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن فرح األنصاري.  19 
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، وإمنا املراد اً واحد اً شخص ليسسالم لذلك يتبني بوضوح  خترصات وجهل إمساعيل يف نقطتني، األوىل: أن آدم عليه ال
. وهكذا فاته األشياء بأمساء مجيع ، وإمنا علم كثريينواحداً  مل يعلم آدماً  أما الثانية فهي، أن اهلل تعاىل .به البشر أمجعني

 )سورة ص(.  ﴾(71)إ ذ  قَاَل َربَُّك ل ل َمالئ َكة  إ ينِّ َخال ٌق َبَشرًا م ن ط نٍي ﴿أن يفسر القرآن بالقرآن، ونسي قو اهلل تعاىل: 

مرة. يف حني جاءت "ابين آدم" مرة واحدة، و"بين آدم" سبع مرات. وهذا يعين  11فقد ذكر اسم "آدم" بصيغة املفرد 
 أن إمساعيل مل مييز بني هذه التعابري.

 المبحث الخامس
 املتعلقة بقوله تعاىل:مجة رت ال

َربَا َهذ ه  الشَّ ﴿ ئ ت َما َواَل تَ ق  َها َرَغًدا َحي ث  ش  ن   َنََّة وَك اَل م  َن الظَّال م نَي َجرَ َوق  ل َنا يَا َآَدم  اس ك ن  أَن َت َوَزو ج َك اجل  َة فَ َتك ونَا م 
35﴾  

[50] “占奈提”在过去的译文中多译为“天园”、“乐园”，由此引发了它是在天上还是在地上的争论。

笔者在注[34]里提到，这个词就是“花园”，与“布斯他尼”3为同义语，就是有棕榈树和其他树木的花

园。所谓“天园”和“乐园”，其中的“天”和“乐”是人间的美誉之词，在《古兰》原文中并没有这个

字。《古兰》在第6章第2 节明示：真主用泥土创造了人。在第7章第12节里又重复这段历史，并指出伊布

利斯不向阿丹致敬的理由是自大狂妄。启示透露，真主用泥土创造人，而伊布利斯是被造于火。由此可以

想见，由泥土创造的阿丹，不可能是居于天上的无形存在，而是居于深林覆盖的地上，这也是“占奈提”

这个字的本意。在“占奈提”前面加上冠词“艾勒”，即“赏赐的住宅”。“占奈图·尔德ni”即“乐

园”，在《圣经》里称为“伊甸园”20。 

مجة باللغة العربيَّة:   الرتَّ
 حول مكانختالف اال وقعوفردوس فرحي، وقد  مبعىن فردوس مساوي،، كلمة "اجلنة" يف الرتمجات القدمية  ت  رمجت   [50]

اجلنة مرادف لكلمة بستان، أي  كلمة  (: أن34) رقم وبني الكاتب يف التعليقجلنة، أهي يف السماء أم يف األر ؟ ا
مدح بشري،  نعبارة عهي فوفردوس فرحي"  ل والشَّجر. أما ما قيل "مبعىن فردوس مساوي،خاجلنة هي احلديقة ذات الن

سورة  لك يفوكرر ذ ،يف أصل النصوص الق رآنية. وقد أخربنا اهلل أن اإلنسان خلق من طنيهذه املدائح ومل تذكر 
 أن آدم الذي خلق من طني لن يقدر أن يسكن  مجيعاً  األعراف، وأشار إىل أن إبليس خلق من النار، فيستفاد منها

                                                           

وترمجتها إىل اللغة  م.2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.   20 
   .50التفسري . رقم 22. صالعربية
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بات، وهي ايقية )يريد به أن اجلنة غري مادية حمسوسة(، وإمنا كان يسكن األر  ذات الغقبال صورة ح فيما كان كائناً 
  يفكذلك التعريف و  التعريف يف كلمة اجلنة مبعىن: املنزل املسكون املرزوق. ةاديوز  ،منهااحلقيقة واملراد  اجلنةد من قصو امل

 .اجلنة عىنوجاء يف الكتاب املقدس مب ( (Garden of Edenيفرحالفردوس ال تفيد معىنكلمة اجلنة 
 جند هنا، أن إمساعيل ذهب إىل حتريف أمرين خطريين، وازدراءه باجلنة وآدم أيب البشر.  

أوهلما: إنه أنكر وجود اجلنة يف السماء، وزعم أهنا بساتني الدنيا، ونعيمها يكون بناء على عدد عمل العبد من احلسنات. 
ليس يع أن يسكن يف اجلنة املزعومة يف السماء و زعمه أن آدم عليه السالم ما دام خ لق من طني، فلن يستطوثانيهما: 

مبقدوره ذلك )ألهنا غري مادية حمسوسة، وأنه عليه السالم من طني(، كذلك مل حيدث له من قبل أن سكنها. فما له 
 إال احلياة يف األر  ذات الغابات اليت هي جنته احلقيقية.

َربَا َهذ ه  الشَّ ويف تفسريه لآلية الكرمية:  َن الظَّال م نَي) ﴿َواَل تَ ق   زعم مايأيت: ﴾(35َجرََة فَ َتك ونَا م 
 

 [51] “树”在古兰启示里有其一定的含义，在第14章24节和26节里分别提到：“好话犹如好树，恶

言犹如怀树”。郁素福·阿里的译文是：“（无论什么地方，什么时候）你向往，但不要接触这棵树，

以免你不义被害”。笔者个人理解，树在这里代表生殖的概念，因为植物除去繁殖以外，没有其它的

目的。阿丹夫妇共同生活在丰盛的园林里，他们要吃那里的东西，不可能不接触花草树木。但启示叙

述当时不允许他们接近这棵树，是不要过早接近生殖的概念，就像我们我们今天希望幸福得有如生活

在乐园的青少年不要听、不要看一些黄色东西差不多。这种认识并非想当然，而是根据《古兰》第14

章里把树当做好话和坏话的比喻中受到启发21。 

مجة باللغة العربيَّة:   الرتَّ

َأمل  تَ َر َكي َف ﴿ :يف الق رآن الكرميفقد ورد ذكرها مبعىن خاص،  ىوحيف الق رآن امل متتاز كلمة "الشَّجرة" [51]
 َوَمَثل  َكل َمٍة َخب يثٍَة َكَشَجرٍَة ﴿. وقال تعاىل: 22 ﴾َوفَ ر ع َها يف  السََّماء  َضَرَب اللَّه  َمَثاًل َكل َمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأص ل َها ثَاب ٌت 

                                                           

وترمجتها إىل  م.2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  -21 
 .51. رقم التفسري22. صاللغة العربية

 .24إبراهيم القرآن.  22 
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َر    َما هَلَا م ن  قَ رَارٍ  ت ثَّت  م ن  فَ و ق  األ  يف ترمجة عبد اهلل يوسف علي: )أينما كنت، وحيثما كنت( جاء  .23 ﴾َخب يثٍَة اج 
معىن  بينما فهمت أنا املرتجم أن كلمة الشَّجرة هنا يف اآلية متثل .ملاً اتكون ظفتتمىن، ولكن ال تقرب هذه الشَّجرة، 

دا ار أتناسل. وكان آدم وزوجته يعيشان يف البستان الرغد، وإذا الالوجود إال يف التناسل، ألن النبات ليس له أي هدف 
 املراد ف .ذه الشَّجرةن هماألكل منه فال بد أن ميسا األشجار والزهور واألعشاب، ولكن الوحي منعهما من التقرب 

وال  اأال يسمعو  دنياال نةجلشبان الذين يعيشون يف لومثله كمثلنا اليوم، نتمىن  !باملنع هو أال ميارسا اجلنس واجلماع
: راهيم، وإمنا باألدلة من سورة إب، وفهمي هذا ليس خياالً مبكراً  األقوال واألشياء الرديئة ومنها ممارسة اجلنس ايشاهدو 

َوَمَثل  َكل َمٍة َخب يثٍَة  ﴿، 24﴾تَ َر َكي َف َضَرَب اللَّه  َمَثاًل َكل َمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأص ل َها ثَاب ٌت َوفَ ر ع َها يف  السََّماء  َأمل  ﴿ 
َر    َما هَلَا م ن  قَ رَارٍ  ت ثَّت  م ن  فَ و ق  األ   .25﴾َكَشَجرٍَة َخب يثٍَة اج 

 وتعليقاته على اآلية الكرمية إىل ثالث توجهات خمالفة لعقيدة الدين اإلسالمي:ذهب إمساعيل يف ترمجته 

زعم أن اجلنة املذكورة يف اآلية ليست كما تفهمها األمة املسلمة، دار اخللود والثَّواب واجلزاء، وإمنا هي بساتني  -1
ن يف جنة مل يك آدم أن يف ،املعتزلة والقدريَّة الدنيا ذات األشجار والزهور واجلداول. فسلك إمساعيل مسلك

 .لد وإمنا كان يف جنة بأر  عدناخل

زعم أن آدم عليه السالم مل يدخل اجلنة ومل يسكن فيها فرتة من الزمان، ألنه خ لق من الطني، ولن يقدر أن  -2
يسكن اجلنة؛ فاجلنة شيء غري مرئي وغري مادي. وزعم أن علماء املسلمني اختلفوا يف مكان اجلنة، أهي يف 

 سماء أم يف األر .ال

زعم أن الشَّجرة املذكورة يف اآلية، اليت أكل منها آدم وحواء ليست بشجرة، وإمنا هي رمز وعالمة التوالد  -3
وممارسة اجلنس. يف حني أن علماء اجلينات يدركون أثر النباتات يف غريزة اإلنسان اجلنسية. فهناك نبات تؤثر 

 بدايةفتقلل تلك الغريزة. والراجح من املعىن املباشر لآلية أن آدم وحواء  أخرىيف زيادة الغريزة اجلنسية، ونباتات 

                                                           

 .26إبراهيم. : القرآن.  23 
 .24إبراهيم. : الق رآن.  24 
 .26إبراهيم. : الق رآن.  25 
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خلقهما كانا بدون غريزة جنسية، وكانت الغريزة كامنة لديهما؛ والذي حفز تلك الغريزة هي املادة املوجودة يف 
ي آدم من االقرتاب منها، أي اكل مثرها أو أوراقها، واهلل أعلم.   تلكم الشجرة اليت هن 

لَّذ ي َخَلَقك م  ه َو ا﴿ :قد أخربنا أن اإلنسان خلق من طنيأما مسألة خلق آدم عليه السالم، فاحلقيقة أن اهلل تعاىل 
 قَاَل َما َمنَ َعَك َأالَّ َتس ج َد ﴿ ذلك، بقوله تعاىل: وأكد ،26﴾م ن  ط نٍي مث َّ َقَضى َأَجاًل َوَأَجٌل م َسمًّى ع ن َده  مث َّ أَن  ت م  مَت تَ ر ونَ 

َته  م ن  ط نيٍ  َتين  م ن  نَاٍر َوَخَلق  ن ه  َخَلق  ٌر م  إن يف اجلنة مائة درجة،  :صلى اهلل عليه وسلم قال. 27﴾إ ذ  أََمر ت َك قَاَل أَنَا َخي  
أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيله، كل درجتني ما بينهما كما بني السماء واألر ، فإذا سألتم اهلل فسلوه الفردوس، فإنه 

ل أنس بن مالك رضي اهلل عنه عن أسحني و  .28تفّجر أهنار اجلنةتأوسط اجلنة، وأعلى اجلنة، وفوقه عرش الرمحن، ومنه 
فوق السماوات  "قال: "فأين هي؟ "فقيل: "وأي أر  ومساء تسع اجلنة؟" :قال "أم يف األر ؟ أيف السماء هي "نة:اجل

 . 29ت العرشحتنة فوق السماوات السبع كانوا يرون أن اجل." و السبع حتت العرش

أر  عدن. من أنه مل يكن يف جنة اخللد وإمنا كان يف جنة ب ،وقال القرطيب: وال التفات ملا ذهبت إليه املعتزلة والقدريَّة
قال ابن عطية: وليس يف شي من هذا التعيني . و 30إبليس اواستدلوا على بدعتهم بأهنا لو كانت جنة اخللد ملا وصل إليه

. 31كل منهاألدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى يف اآالصواب أن يعتقد أن اهلل تعاىل هنى  امنإما ي  َعضِّده خرب، و 
 كانت شجرة احملنة.  اعلم على اجلملة أهنفما علينا إال ن

 

 

                                                           

 .2:6األنعام القرآن.  26 
  .12:7األعراف القرآن.  27 
اء { ]هود: بصحيح. أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة. كتاب التوحيد.  28 

َ
{ 7اب  }وََكاَن َعر ش ه  َعَلى امل [، }َوه َو َربُّ الَعر ش  الَعظ يم 

. رقم احلديث 125. ص9ج اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه صحيح البخاري .[129]التوبة: 
 .)دار طوق النجاة(7423

 .507. ص1ج ه.1420معامل التنزيل يف تفسري القرآنحمىي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء الشافعي.  البغوي. 29

 .302. ص 1. جاجلامع ألحكام القرآنم. 1964ه /1384القرطيب، أبو عبد اهلل حممَّد بن أمحد بن فرح األنصاري.  30 
: . حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممَّد. بريوتاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزم. 1993ه /1413ابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن غالب.  31 

 .111. ص 1. ج1ط دار الكتب العلمية.
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 المبحث السادس

َناك م  ب ق وَّ  يثَاَقك م  َوَرفَ ع َنا فَ و َقك م  الطُّوَر خ ذ وا َما َآتَ ي   نَا م  مجة املتعلقة بقوله تعاىل:﴿َوإ ذ  َأَخذ  ٍة َواذ ك ر وا َما ف يه  َلَعلَّك م  تَ ت َّق وَن الرتَّ
(63﴾) 

63. 当时我与你们立约并树山于你们之上[83]要坚定地把握住我曾赐给你们的并牢记其中的内容，以便你们

敬慎32。 

 حفظوا حمتوياته بقوة، لعلكم توقرونا، و متسكوا مبا آتيتكم سابقاً  .كمفوق اجلبلَ  ت  هدنا، ورفعا. حينئذ، أنا وأنتم تع63
. هوحتذروناهلل   

 [83]“ 树山于你们之上”,可给人一种伟岸庄严的感觉。并非把山悬在他们的头上，若真有这种事，谁还敢

不信穆萨？在《圣经·旧约》出埃及记第19:17中为这节启示做了解释：“摩西率领百姓出营迎接神，都站

在山下”。这是当年穆萨和他的民众在西奈山接受“十诫”的场面33。 

مجة باللغة العربيَّة:  الرتَّ

رؤوسهم  فوقرفع اجلبل  ابالتعظم والتوقري، وليس املراد هب اً لقارئ شعور اعطي ت ﴿َوَرفَ ع َنا فَ و َقك م  الطُّوَر﴾آية  [83]
من ال يؤمن مبوسى؟ ولقد شرحها سفر اخلروج من مصر هل هناك ، فوهو ما حدث هو الواقع كان ذاك  إذاف .حقيقة

فهذا هو مظهر  34وأخرج موسى الشَّعب من احمللة ملالقاة اهلل، فوقفوا يف أسفل اجلبل( :الكتاب املقدس العهد القدمي يف
 تقبل موسى وقومه الوصايا العشر حينئذ. 

 ومن خالل ترمجة إمساعيل لآلية الكرمية وتعليقه عليها، نستخلص مخس نقاط تتناىف كلياً مع ما تعنيه اآلية الكرمية: 

 .بذلك التعظيم والتوقري املراد، و ال حقيقة جمازعلى قوم موسى رفع اجلبل  زعم أن -1
َناك م  ب ق وٍَّة﴾ هو الوصايا العشر، وليس التوراة: مناملراد ذهب إىل أن  -2  .﴿خ ذ وا َما آتَ ي  

 
                                                           

وترمجتها إىل اللغة  م.2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  32 
 .63. رقم الرتمجة 34. صالعربية

وترمجتها إىل اللغة  م.2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طإىل اللغة الصينيةترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه تشانغ تشيغ تشيان.  33 
 .83. رقم التفسري34. صالعربية

 .17م. سفر اخلروج. اإلصحاح التاسع عشر. النص 1993. الكتاب املقدس. العهد القدمي 34 
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ج موسى وأخر  :قالحيث استعان يف شرح اآلية املذكورة بسفر اخلروج من العهد القدمي بكل ثقة،  -3

صايا العشرة فهذا هو مظهر تقبل موسى وقومه الو . الشَّعب من احمللة ملالقاة اهلل، فوقفوا يف أسفل اجلبل
 حينئذ.

 ظهر القلب. نأنه حفظها عب﴿َواذ ك ر وا َما ف يه ﴾  :املقصود بقوله تعاىلفسر  -4
 .هوحتذروناهلل  لعلكم توقرونمبعىن  ﴿َلَعلَّك م  تَ ت َّق وَن﴾ترجم قوله تعاىل:  -5

أهنم ملا امتنعوا  ،اسويف حديث الفتون عن ابن عب يقول:يف تفسري ابن كثري لآلية ردٌّ على هذه املزاعم باجلملة، حيث 
عن الطاعة رفع عليهم اجلبل ليسمعوا. وقال السدي: فلما أبوا أن يسجدوا، أمر اهلل اجلبل أن يقع عليهم، فنظروا 

 ، فسجدوا على شق ونظروا بالّشق اآلخر، فرمحهم اهلل فكشفه عنهم، فقالوا: إليه، وقد غشيهم، فسقطوا سجداً 

َوَرفَ ع نا ﴿: قول اهلل تعاىل يفو  .كشف هبا العذاب عنهم فهم يسجدون كذلكواهلل ما سجدة أحب إىل اهلل من سجدة  
وقال الشَّوكاين عارضًا األقوال يف  .35يعين التوراة ﴾خ ذ وا َما آتَ ي ناك م  ب ق وَّةٍ ﴿: قال احلسن يف قوله ؛﴾فَ و َقك م  الطُّورَ 

أي وقلنا  ﴾ذ واخ  ﴿: وقوله تعاىل إسرائيل آمنوا مكرهني:مسألة اإلكراه على اإلميان وانتصاره ملذهب من قال، أن بين 
عندهم  يكون حمفوظاً  أن ﴿َواذ ك ر وا َما ف يه ﴾                     والقوة: اجل  دُّ واالجتهاد. واملراد: ب ﴾خ ذ وا َما آتَ ي ناك م  ب ق وَّةٍ ﴿ لكم:

 .36ليعملوا به

يثَاَقك م   ﴿واذكروا وقال السعدي:  نَا م  وقيل  ،وهو العهد الثقيل املؤكد بالتخويف هلم، برفع الطور فوقهم﴾ إ ذ  َأَخذ 
َناك م  ﴿ هلم: أي: ما  ﴾وا َما ف يه  َواذ ك ر  ﴿ أي: جبد واجتهاد، وصرب على أوامر اهلل، ﴾ب ق وَّةٍ ﴿ من التوراة ﴾خ ذ وا َما آتَ ي  

 .37عذاب اهلل وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى ﴾تَ ت َّق ونَ  َلَعلَّك م  ﴿يف كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه، 

مجة املتعلقة بقوله تعاىل :الرتَّ  

َيَة ف يَها  ر َث م َسلََّمٌة اَل ش  ق ي احلَ  َر َ  َواَل َتس  قِّ قَ ﴿قَاَل إ نَّه  يَ ق ول  إ ن ََّها بَ َقرٌَة اَل َذل وٌل ت ث ري  األ  ئ َت ب احلَ  ََن ج  َفَذحَب وَها ال وا اآل 
َعل وَن )  (﴾71َوَما َكاد وا يَ ف 

 

                                                           

 .288-287. ص 1ج .تفسري القرآن العظيمم. 1999ه /1420ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي.  35 
 .64. ص 1. جاجلامع بني فين الرواية والدارية من علم التفسري فتح القديرم. 2007ه /1428حممَّد بن علي بن حممَّد.  .الشَّوكاين 36 
  .54ص. 1. جم(2000-ه1420السعدي، عبد الرمحان بن ناصر، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ) 37 
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[88] 从这几节的叙述可以看出，迷信崇拜，自古至今都是基于同一种心理状态。在我国春秋时期，中国的

教育学家孔子就提出不语怪力乱神，孔子是知天命并信天命的人…所以孔子认为，与其用对上天的崇拜约

束人的欲望，不如提倡教育，用理性、道德使人们懂得做人的道理，使社会合理健康地发展，才有资格谈

。38信仰 

[88] 
وهو  ،التعّبد باخلرافات قضية قدمية، وخمرجها خمرج واحديظهر من البيان الذي قدمته اآليات العديدة السابقة أن  

لتكلم عن الغرائب والقوة الصيين، إىل عدم ا فرتة الربيع واخلريفيف  كونفوشيوس  املريب الكبري قد دعاو  نفسية.الفعال األ
لق كان يعلم األمر السماوي ويؤمن به، فذهب إىل تفضيل الرتبيَّة والعقل واخل  كونفوشيوساملسلح واآلهلة. وأن   والتمرد

احلسن على الشريعة اإلهلية، إذا كانت عاجزة يف تقييد شهوات البشر، وألن هذه املميزات الثالثة قادرة على تربيتهم 
تمع بصورة سانية، ولتطوير اجملعلى الفضائل واحملاسن، وليفهموا رسالتهم اإلنسانية، وحتد من مجوح شهواهتم اإلن

 صحيحة، ومن مث ميكن له أن يبحث يف العقيدة.
حول  39يوسكونفوشمن خالل تعليقه على اآلية الكرمية آلراء   ، يروجإمساعيل تشانغ تشينغ تشيانونرى هنا أن  

املعتقدات والفضائل. وال شّك أن كونفوشيوس كان عظيماً من عظماء التاريخ، أحدث ثورة أخالقية يف الصني القدمية، 
 –لكنه فضَّل الرتبيَّة والعقل واخللق احلسن على األوامر اإلهلية اليت كانت منتشرة يف وقته، اليت مل ير فيها كونفوشيوس 

ا م جيب االبتعاد عنها. لكنه مل يعلن حرباً علنية ضد املعتقدات املنتشرة يف زمانه ملسوى خرافات وأوها -على ما يبدو 
لذلك من تبعات خطرية على نفسه، وعلى الفضائل اليت كان يسعى لغرسها يف اجملتمع؛ فدعا إىل اتباع العقل والفضائل، 

فوشيوس عتقد السليم. ومهما كانت نوايا كونومىت ما اكتملت لدى الفرد األخالق واألفكار العقالنية استطاع اختيار امل
حسنة ومناسبة لزمانه؛ إال أهنا غري مناسبة للمسلمني، والرتويج هلا يزرع الشكوك عند املؤمنني، فاإلسالم دين مساوي 

 ن اخامت مكتمل وجب على مجيع العقالء اتباعه وااللتزام بوصاياه األخالقية وفضائله االجتماعية، وال يكتمل عقل اإلنس
 

                                                           

. رقم 36ص. .وترمجتها إىل اللغة العربية م.2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  38 
 88التفسري

ئمة على القيم ففلسفته قا ،واألخالقي السلوك االجتماعي صيين يفلح يف إقامة مذهب يتضمن كل التقاليد الصينية عن فيلسوف كونفوشيوس هو أوَّل  39
 . الصني ثل أخالقي أعلى، ويلقب بنيبتطبيقاً مل الشَّعب ختدم حكومة األخالقية الشَّخصية، وعلى أن تكون هناك
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وال تكتمل فضائله وأخالقه إال باتباع تعاليم هذا الدين احلنيف وااللتزام بالقرآن الكرمي والسّنة النبوية املطهرة، إذ ليس 

 لفكر كونفوشيوس أية ضرورة أو معىن للمسلمني اليوم.

 الخاتمة

مد وعلى األنبياء سيدنا حماحلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، والصالة والسالم على أشرف 
 آله وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد...

  قضى على الضاللة.ي   بهالقرآن الكرمي هو الدستور الذي وضعه اهلل لعباده، ودعامة الدين، ومنه ينبثق اهلدى والرشاد، و ف
بث مسومه و  لكفر،تبطن ا وقدبرتمجة فاطمة احتياال منه،  جاء تشانغ تشينغ تشيان إمساعيل ترمجة وتفسري نوجند أ

مهم تساعد يف تنمية  اليت هي كادر ،كان من أتباعه الطبقة املثقفة املسلمةف .وأفكاره اخلطرية بني املسلمني يف الصني
حى هي و يوسية شكتب الدين البوذية والطاوية والكونفو   أنّ  بشرحه إثبات وأراد. اإذا أحسن استغالهل ،اجملتمع وتقدمه

، وفسر كثريا ا. وفضل العقل على الوحيواإلجنيل قبل إلغائهم . بل هى أفضل من التوراةمن اهلل تعاىل إىل أهل الصني
ألدلة الشرعية اوأمثاله من الوثنيني وامللحدين. وأمهل  كونفوشيوسيمن اآلي القرآنية بنصوص الكتاب املقدس، وأقوال  

 والسنة. والرباهني القاطعة من الكتاب
، ودية واملسيحية وغريهامثل اليه ،اهلل تعاىل اتنابدي مصطنعة ومهيةعالقة  يف ووضعها ،اصةاخل إمساعيل معتقداته ابتدع

 . ومل يلتفت إىليف الصني زعزعة عقيدة اإلسالمل وتهبدع قامو  وزعم أن معمودية النصارى هي نفس معمودية اهلل تعاىل.
يؤمن بالقرآن ال يعبد اهلل عز وجل، و  أن اهلل تعاىل ألغى وأبطل صالحية ومفعول التوراة واإلجنيل بالقرآن، وأن كل من ال

 . كافرفهو   وال يعمل بأحكامه الشرعية 
بعد وجحد نار جهنم يف اآلخرة  .اآلخرة رمحة اهلل يفو  ،العبد املؤمن ءجزا هيجاء يف تفسريه أنكار وجود اجلنة، اليت 

ة، من أصول االعتقاد يف اإلسالم، املعلومة من الدين بالضرور  وأنه هي مصري الكفرة باهلل عز وجل.و  ،البعث احلتمي
ناسخ جلميع ، و الدياناتواليت أمجع عليها املسلمون: أنه ال يوجد على وجه األر  دين حق سوى اإلسالم، وأنه خامتة 

﴿يَا : قال اهلل تعاىل .يبق على وجه األر  دين ي تعبد اهلل به سوى اإلسالم وامللل والشرائع، فلمالديانات ما قبله من 
ف ر وا فَإ نَّ ل لَّ  رًا َلك م  َوإ ن  َتك  ن وا َخي   قِّ م ن  َربِّك م  َفَآم  َر    وََكاَن اللَّه  أَي َُّها النَّاس  َقد  َجاءَك م  الرَّس ول  ب احلَ   ه  َما يف  السََّمَوات  َواأل 

 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 43 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 

اَلَم د   ، وقال تعاىل:40ًما َحك يًما﴾َعل ي يت  َلك م  اإل  س  ت  َعَلي ك م  ن ع َميت  َوَرض  َم  َمل ت  َلك م  د يَنك م  َوأمت   ،41يًنا﴾﴿ال يَ و َم َأك 
َاس  : وقال تعاىل َن اخل  رَة  م  َخ  ن ه  َوه َو يف  اآل  َبَل م  اَلم  د يًنا فَ َلن  ي  ق  َر اإل  س  النيب واإلسالم بعد بعثة  .42يَن﴾ر  ﴿َوَمن  يَ ب َتغ  َغي  

و آخر )القرآن الكرمي( ه ن كتاب اهلل تعاىلإ. و الدياناتهو ما جاء به دون ما سواه من  ،حممد صلى اهلل عليه وسلم
  .من عليهامن التوراة والزبور واإلجنيل وغريها، ومهي هنه ناسخ لكل كتاب أنزل قبلإالكتب نزوال وعهدا برب العاملني، و 

َ يََدي ه   ﴿َوأَن  زَل َنا إ لَي َك ال ك َتابَ : قال اهلل تعاىل .م يبق كتاب منزل يتعبد اهلل به سوى القرآن الكرميفل قًا ل َما بَ ني  قِّ م َصدِّ ب احلَ 
َواَءه م   َا أَن  َزَل اللَّه  َواَل تَ تَّب ع  أَه  نَ ه م  مب  ك م  بَ ي   ًنا َعَلي ه  فَاح  قِّ﴾عَ  م َن ال ك َتاب  َوم َهي م  َن احلَ   . 43مَّا َجاَءَك م 

أي أثر  ، حيث زعم أن الرسول الكرمي مل يرتك للبشرحق قدرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمساعيل مكانة قدري مل
رسول اهلل الكرمي،  نةس حاول بكتابه أن ميحو. فم الناسيئ أن   فه يف الدنيا هواإماما يف املسجد، وكان أكرب وظ بكونه إال

  دعوته، وشخصيته، وأخالقه وكل ما مدحه القرآن الكرمي من املكارم.و 
لقد فسر إمساعيل القرآن الكرمي بنصوص الكتاب املقدس. وإذا كان العلماء وال سيما املفسرون قد اختلفوا من 

 بن عباس، د اهللعب . ملا رواه عن44اإلسرائيليات، فإنه حيرم على املسلمني سؤال أهل الكتاب عن شئ من أمور الدين
ى اهلل عليه صل متابكم الذي أنزل اهلل على نبيككقال: يا معشر املسلمني، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، و 

وا، فكتبوا ري اهلل: أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب اهلل وغ مثكوقد حدّ  .أحدث األخبار باهلل، حمضا مل ي َشب   ،وسّلم
 اللتهم؟ فم من العلم عن مسأكينهاكم ما جاء  اهلل ليشرتوا بذلك مثنا قليال، أوالبأيديه م الكتب، قالوا: هو من عند 

 .45رأينا رجال منهم يسألكم عن الذي أ نزل عليكم اواهلل، م
 

 

                                                           

 .170:4القرآن. النساء 40 
  41 القرآن. املائدة.3:5.

  42 القرآن. آل عمران.85:3.
  43- القرآن. املائدة.48:3. اجلواب يف السؤال عن حكم الدعوة إىل وحدة األديان بالرقم 10213. 

 44  العثيمني. حممد بن صالح. أصول يف التفسري. ص54.
اجلامع  ،[29باب قول اهلل تعاىل: }ك لَّ يَ و ٍم ه َو يف  َشأ ٍن{ ]الرمحن: . كتاب التوحيد. عبد اهلل عباسبخاري يف صحيحه من حديث صحيح. أخرجه ال 45

  .)دار طوق النجاة(2357. رقم احلديث 153ص. 9ج املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه صحيح البخاري
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القرآن ر وزوّ  فالذي حرّ  تشانغ تشينغ تشيان أمهية إبطال وتكذيب ادعاءات إمساعيلتتجلى ة، ناقشوبعد هذه امل
ثل أحدث د كتب التفسري املعتمدة. فرتمجة فاطمة متاعتما بسبب األخطاء العقدية والفقهية فيها وصلت إىل الكرمي،

 قد ل .م2006/9م، وعام 2005/8الطبع لرتمجة معاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينية اليت طبعت مرتني عام

وألغى كثريا من حدود  .هذا التفسري الباطين اململوء بالتحريف، واألكاذيب، واخلرافات يفتالعب مبعاين القرآن الكرمي 
سول اهلل ر ترمجته إساءته يف حق  يفظهر تو . من األحكامغريها منها حد الزنا، وجحد فرضية احلجاب، و  ؛اهلل تعاىل

ئمة احلديث أ وجتاوزه علىم، لصحابة رضى اهلل عنهواالستخفاف با ،واألحاديث املطهرة صلى اهلل عليه وسلم،
  .واالستهزاء هبم

 .ديد، وزعم أن ترمجته من أنصف وأحسن التفسريات يف العهد اجلترمجة حممد علي الالهوري القادياين هقد اعتمد فيو  
 وخا  فيه  دين،وأمثاله من الوثنيني وامللح كونفوشيوسيوفسر كثريا من اآلي القرآنية بنصوص الكتاب املقدس، وأقوال  

ال ملا أمجل القرآنية، ومبينا ملعاين القرآن، ومفص يبرأيه وما ذكره الكتاب املقدس فقط، وجعله قوال ورواية يف مراد اآل
 الصني وكان أكرب ميزاهتا أهنا تنشر جمانا ال تباع، ولقد تناولت حب املسلمني يف فيه، وأثبته جبوار كتاب اهلل تعاىل،

 .والطبقة املثقفة خاصة
إن ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الصينية مل يوف حقه، وأن أكوام الرتاب املكدسة مل تزح بعد إال قليال. وأن  

قضية املسلمني يف بالد الصني حتتاج إىل جهود تفوق طاقة طائفة قليلة. وإن العامل اإلسالمي جيهل أوضاع تعليم 
نسبة بينت مدى حتريف ترمجة فاطمة وخطورهتا بالفهذه املقالة  املسلمني يف الصني، وأن ما خفي أضعاف ما ظهر.

 .خلمس سكان العامل، وثالث أكرب دولة وهي بالد الصني
لقرآن اة تفسري بكتاب ،إىل مجاعة من علماء األكفاء املسلمني يف الصني واعلماء األمة املسلمة أن يعهد توصي الباحثة

اليت تنطق  لدولا م نشره يف مجيعيعمتو  .ائيليات واخلرافات واملوضوعاتالكرمي خال من نصوص الكتاب املقدس، اإلسر 
ب التفسري علماء وطلبة أكفاء بدراسة كتلد هوأن يع دين اهلل احلق.أهل الصني على معرفة  ةساعدملباللغة الصينية، 

 ي الباحثةوصت كما  كشف عن كل دخيل على القرآن العظيم، وجيمعه يف كتاب مستقل يعمم نشره.للدراسة وافية، 
  ترمجة فاطمة وتفسريه وعدم نشرها. ماجاء يف محيع بعدم اعتماد
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وبعد هذا أرجو أن قد أديت بإذن اهلل تعاىل نتائج مهمة وعمال مفيدا، واهلل أرجو أن يوفقين ومجيع الطلبة للخري، ويهدينا 
َتطَع ت  وَ ﴿ إ ن  إىل سواء السبيل، وال أقول إال كما قال شعيب عليه السالم لقومه َما تَ و ف يق ي إ الَّ أ ر يد  إ الَّ اإل  ص اَلَح َما اس 

﴾  .46ب اللَّه  َعَلي ه  تَ وَكَّل ت  َوإ لَي ه  أ ن يب 

 وآخر دعوانا احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
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ABSTRACT 

 The Phenomenon of justice is a fundamental pillar of governance and the 

judiciary, through which it has been sent from whom God sent mankind of the 

whole nation to prevail security and safety. It is intended independence of the 

judiciary, It Where the judge does not fall under the influence of the authority or 

person that would deviate him from the ultimate goal, which is the administration 

of justice among the people, and the delivery of rights to their owners, it must be 

the judiciary under the justice logo and is not subject to any authority, although 

Sultan's ruling was the same, and if he an independent judiciary and not subject 

to any authority, does justice come true phenomenon? And verification justice 

phenomenon Is materialize justice in the judiciary? It must prove that the 

independent judiciary _ without any power over the freedom of _ is a judiciary 

integral part of the phenomenon of justice. Therefore, the study aims to show the 

extent of the relationship between the independence of the judiciary and justice 

phenomenon And its role in Achieve freedom of the judge and the judiciary, so 

the study is based on survey methodology, particularly with regard to the issue 

of justice in the judiciary , As well as show the verses function on justice in the 

Koran, and the graduation of some conversations function that justice is justice 

in the Koran phenomenon and claimed before the court, in addition to the 

development of information and analysis. It reached the researcher to several 

conclusions, including that the relationship between justice phenomenon and the 

independence of the judiciary direct relationship, which is the cornerstone of the 

independence of the judiciary, Justice phenomenon judge rules in which what is 

visible, and agreed upon by all the people and prevent the intervention of anyone  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 49 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

in the provisions phenomenon that governs the judge, becomes independent 

judgment.  

Also the judge feel reassured and justice in its provisions, because it will be 

judged as is apparent, and he will not have to find what is hidden. 

Kay words: Justice,  phenomenon,  prestige, The judiciary. 
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 الملخص

العدالة الظاهرة هي ركن أساسي من أركان احلكم والقضاء، ويتحقق من خالهلا الشرع العادل الذي أرسله اهلل لألمة  
خص من شأنه حتت تأثري سلطة أو ش القاضي ويقصد باستقالل القضاء إنه اليقعالبشرية مجعاء ليعمَّ األمن واآلمان. 

اء يصال احلقوق إىل أصحاهبا، فيجب أن يكون القضإأن ينحرف به عن هدفه األمسى، وهو إقامة العدل بني الناس، و 
ع ألي إذا كان القضاء مستقالا والخيض ، وعليهحتت شعار العدالة والخيضع ألي سلطان وإن كان سلطان احلاكم نفسه

دالة الظاهرة؟ وبتحقق العدالة الظاهرة هل تتحقق العدالة يف القضاء؟ فالبد من إثبات أن سلطان، فهل تتحقق الع
استقالل القضاء_ دون أي سلطان على حرية القاضي_ هو جزء ال يتجزأ من العدالة الظاهرة. لذلك هتدف الدراسة 

اعتمدت  كحرية القاضي والقضاء، لذلإىل بيان مدى العالقة بني استقالل القضاء والعدالة الظاهرة ودورها يف ختقيق 
الدراسة على املنهج االستقصائي السيما فيما يتعلق مبسألة العدالة يف القضاء،. كذلك إظهار اآليات القرآنية الدالة 
على العدالة يف القرآن، وختريج بعض اآلحاديث الدالة على أن العدالة يف القرآن هي العدالة الظاهرة واملطالب هبا أمام 

لعالقة بني العدالة اقضاء، باإلضافة إىل استنباط املعلومات وحتليلها. وعليه توصلت الباحثة إىل عدة نتائج منها أن ال
ـي من العدالة الظاهرة حيكم القاضهي الركن األساسي الستقالل القضاء، فو  الظاهرة واستقالل القضاء عالقة مباشرة،

كم متنع تدخل أي شخص يف األحكام الظاهرة اليت حيو  قبل مجيع الناسخالهلا مبا هو ظاهر للعيان، ومتفق عليه من 
.  يشعر القاضـي بالطمأنينة والعدالة يف أحكامه، ألنه سـيحكم مبا هو ظاهر،كما   فيها القاضـي، ويصبح حكمه مستقالا

 .ولن يضطر للبحث مبا هو خفي
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 المقدمة

نصاف حيقق الطمأنينة يف نفوس العدل، وما يقوم على العدل واإلإن القضاء يقصد به األمن واألمان ألن أساسه 
اآلخرين، وهذا الخيرج عن شريعتنا اإلسالمية، فقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حاكماا عادالا بني الناس حىت 

ومجيع هذه  ،مالئ نه صادق يف قوله أمني على احلق والخياف لومةقبل ظهور اإلسالم، حيث لقب بالصادق األمني أل
ل اهلل فكان أما صحابة رسو و الصفات هي من روح القرآن وآياته الكرمية اليت الخترج عن املطالبة بالعدل واإلنصاف، 

 أمر اهلل عزَّ والقضاء عقد من العقود اليت فقهاء املذاهب.التابعني مث كذلك اتبعوه من بعده و العدل طريق هلم ومنهاجاا 
ط هذا العقد القيام به على أحسن وجه لتحقيق مصاحل العباد، ويُقضى به على أصول وجّل بالوفاء هبا، ومن شرو 

الفساد، األمر الذي جعل الفقهاء يقولون: أن القضاء وكالة عن ويل األمر، فليس للوكيل احلق يف اخلروج عن حدود 
سلطان لقرارات، وأال خيضع لوكالته، ولكن الجيب أن تكون هذه الوكالة مقيدة للقاضي، وأن يكون حراا يف إصدار ا

الويل إذا ما كان على غري احلق، وإال ستكون هناك مفسدة حقيقية ولن تتحقق مصاحل العباد، فيجب أاليكون هناك 
داا يف كل لقد أصبح القضاء موجو . سلطان على القاضي حىت يقوم بعمله على أحسن وجه كما أمرنا سبحانه وتعاىل

داد ربه الناس سلطة عليا يف الدولة، ويلجأ اجلميع إلية للحد والفصل يف املنازعات، وأست بقاع األرض، والغىن عنه، وأعت
احلقوق، ولكن إذا كان هناك قضاء هل تتحقق معه العدالة؟  أم أن القضاء شئ والعدالة شئ آخر؟ أم أنه ال قضاء 

 البحث مبشيئة اهلل تعاىل.هذا ما سأعمل على بيانه وتوضيحه يف هذا  بدون عدالة وال عدالة بدون قضاء.
تكمن مشكلة البحث يف املسائل التالية:مشكلة البحث   

: هل العدل من املباديء األساسية يف اإلسالم، وقد ذكر يف كتاب اهلل العزيز بأن اإلسالم تطبيق دين عمٍل و  أوالا
 وأن العدل أساس هذه املبادئ. للمبادئ اليت وضعها اهلل سبحانه وتعاىل.

أم هناك عدالة  وماهي طرق حتقيقها؟ وهل العدالة اليت ينادي هبا اإلسالم واملوجودة يف القرآن هي العدالة الظاهرة،ثانياا: 
 أخرى هي املقصودة يف كتاب اهلل العزيز، وأيهما املطلوبة يف القضاء. 

د الفقهاء_ كان ه وسلم حىت عهثالثاا: هل القضاء يف عهد التشريع اإلسالمي_ إبتداءاا من عهد الرسول صلى اهلل علي    
ا يف فحواه من القرآن الكرمي، وهل صفة االستقاللية يف القضاء هي الدليل على ذلك.   مستمدا

رابعاا: إذا كان القضاء مستقالا والخيضع ألي سلطان، فهل تتحقق العدالة الظاهرة؟ وبتحقق العدالة الظاهرة هل تتحقق     
 العدالة يف القضاء؟
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 تيار الموضوعأسباب اخ  
 _ بيان مفهوم العدالة الظاهرة، وبيان طرق حتقيقها.1
 الظاهرة سواء يف املعامالت أوالعبادات أوغريها مصدرها القرآن الكرمي. _ حماولة إثبات أن العدالة2
 على أساس العدل واإلنصاف. يف سنته _ أن من أسباب جناح الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف دعوته، هو قيامه3
 _ إثبات أن استقالل القضاء دون أي سلطان على حرية القاضي هو جزء ال يتجزأ من العدالة الظاهرة.4
 _ أن العدالة املطلوبة لنشر األمن واآلمان واالستقرار بني الناس هي العدالة الظاهرة دون الرجوع إىل العدالة الباطنة.5

 أسئلة البحث
 قصد هبا العدالة الظاهرة، وكيف ميكن حتقيقها؟_ ماهو مفهوم العدالة يف القرآن، وهل ي1
 _ ما هي طرق العدالة الظاهرة يف القضاء، وماهي وسائل تطبيقها؟2
 _ ماهي العالقة بني العدالة يف القرآن واستقاللية القضاء؟3
 _ أيهما يشتط لتحقيق العدالة يف القضاء، العدالة الباطنة اخلفية أم الظاهرة؟4

 أهداف البحث
:أن العدل من املباديء األساسية يف اإلسالم، وقد ذكر يف كتاب اهلل العزيز بأن اإلسالم دين عمل وتطبيق  أوالا

وأن العدل أساس هذه املبادئ. للمبادئ اليت وضعها اهلل سبحانه وتعاىل.  
القضاء الخيرج عن العدالة ثانياا: أن العدالة اليت ينادي هبا اإلسالم واملوجودة يف القرآن هي العدالة الظاهرة، وأن 

 الظاهرة لتحقيق العدل واألمن واألستقرار بني الناس.
القضاء يف عهد التشريع اإلسالمي_ إبتداءاا من عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ثالثاا: ويهدف هذا البحث إىل أن

ا يف فحواه من القرآن الكرمي، وجنحوا من خالله يف حت قيق العدل واألمن والقضاء حىت عهد الفقهاء_ كان مستمدا
 العادل، واملساواة بني الناس.

 رابعاا: بيان مدى العالقة بني استقالل القضاء والعدالة الظاهرة ودورها يف ختقيق حرية القاضي والقضاء.
 منهج البحث 

قد اعتمدت يف هذه الدراسة على املنهج االستقصائي، السيما فيما يتعلق مبسألة العدالة يف القضاء،. كذلك إظهار 
 اآليات القرآنية الدالة على العدالة يف القرآن، وختريج بعض اآلحاديث الدالة على أن العدالة يف القرآن هي العدالة 
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مدت الدراسة على املنهج االستقصائي واالستقرائي يف دراسة إستقاللية الظاهرة واملطالب هبا أمام القضاء،كما اعت

 القضاء، وكذلك استنباط املعلومات وحتليلها من أجل الوصول إىل نتائج أفضل أثناء عملية البحث.
 الدراسات السابقة 

كيفية القتها بالقضاء، و تضمنت دراسيت للكتب والبحوث السابقة النظر يف العالقة بني العدالة الظاهرة يف القرآن وع
حتقيق العدالة يف القضاء. وهل هذه الدراسات تتفق معي يف اشتاط استقالل القضاء لتحقيق العدالة، أم هناك رأي 

 آخر، مجيع هذه األمور يأيت بياهنا كاآليت:
د أرسلنا رسلنا  " لقأرسل اهلل الرسل وأنزل معهم ميزان العدل، ليقوم الناس بالقسط، فقال تعاىلالعدالة في القرآن: 

(، إن مقصوده سبحانه وتعاىل إقامة العدل 25بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط ") احلديد: 
 بني عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج هبا العدل والقسط فهي يف الدين وليست خمالفة له. 

أن للعدل فوائد، فهو ميزان اهلل يف األرض به يؤخذ للمظلوم من الظامل، ومن ، 1(2014ويقول الدكتور أمحد كلحي، 
قام بالعدل نال حمبة اهلل سبحانه وتعاىل، وبالعدل حيصل الوئام بني احلاكم واحملكوم، وبالعدل حتصل الطمأنينة يف 

م بعض أنواع العدل، وقدالنفوس، ويستتب األمن يف البالد، وأنه جيب مدح من يقوم على العدل من الناس. وصور 
 النماذج عن عدل الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

(، أن العدل يف اإلسالم اليتأثر حبب أو بغض فاليفرق بني 2014وكما قال أيضاا مساحة الشيخ عبد اللطيف دريان، 
ا على قوله تعاىل: " ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء بالقسط. ن اهلل خبري مبا .... إمسلم وغري مسلم مستندا

، فاإلسالم دعا إىل عدالة اجتماعيةشاملة، ألن العدل هو أهم الدعائم اليت يقوم عليها كل جمتمع 8تعملون " املائدة: 
صاحل، وجمتمع اإلسالم يقوم على توحيد اهلل تعاىل، والوحدة بني  العبادة واملعاملة والعقيدة والسلوك، ومجيع مظاهر 

 احلياة.
لقد أصبح القضاء موجوداا يف كل بقاع األرض، والغىن عنه، وأعتربه الناس سلطة عليا يف الدولة، : في القضاءالعدالة 

معه العدالة؟  تتحقق ويلجأ اجلميع إلية للحد والفصل يف املنازعات، وأستداد احلقوق، ولكن إذا كان هناك قضاء هل
 ون عدالة وال عدالة بدون قضاء.أم أن القضاء شئ والعدالة شئ آخر؟ أم أنه ال قضاء بد

 

                                                           

 ahmadkelhy.blogspot,com، 2014موسوعة علمية ومعرفية،الثالثاء، فرباير، lموقع الدكتور أمحد كلحي،  1 
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، حيث قال: أن هناك فرق بني القضاء والعدل والفرق بينهما هو 2م(2001وهذا ما بينه )عبد اهلادي بو طالب، 

الفرق بني الوسيلة والغاية، أو بني اهلدف وأداة الوصول إليه. فالقضاء هو جهاز يعمل فيه القاضي للنطق باحلكم  
ا بدون عدل صحيح حقيقي. أما القضاء الذي الحيقق دل يف كلمة واحدة جامعة، وال قضاءا العادل بل النطق بالع  سليما

العدل هو قضاء عقيم وال يعود بالفائدة على من جلأ إليه، ويؤدي إىل الفوضى وزعزعت الطمأنينة يف نفوس الناس، 
 ها. دميقراطية واحلرية يف بالدألن العدل املصدر األول واملهم يف تكوين اجملتمعات اليت تسعى لتحقيق ال

ا فيها القضاء 3م(2013القضاء العدل مسة األمة املتحضرة، هذا ما قاله الدكتور ) أمحد بن عبد العزيز احلداد، و  ، شارحا
إلسالم، تم اآلخرون، ويأمن اخلائفون، وهذا هو منهج االعدل مفتاح احلضارة، فيه تستقر النظم، وتسعد الشعوب، وحيُ 

 بني العدل والقضاء، فالقضاء أساسه العدل، والعدل ال يقوم إال بالقضاء. فال فصام
مل يوجد  ن  إن العدالة يف اإلنسان هو أن يكون أكثر أحواله طاعة اهلل، ألنه مىت مل جنعل العدل إال م  العدالة الظاهره: 

 منه معصية حبال أدانا ذلك إىل أن ليس يف الدنيا معصية.
، العدالة إىل ظاهرة وباطنة، فالعدالة الباطنة هي اليت التعرف إالمن 4م(2013ي حممد زينو، وقد قسم الدكتور، )عل 

خالل طول املعاشرة واملخالطة، وليس املقصود بالباطنة ما يف قلبه، أما العدالة الظاهرة فهي ما تعرف بظاهر األمر، 
اضي هم من اخذ بظاهر العدالة، واليتعني على القواختلف الفقهاء يف حتديد العدالة ما إذا كانت ظاهرة أم باطنة فمن

 التقصي عنها إال يف احلدود والقصاص، والرأي اآلخر بأنه يتعني على القاضي أن يسأل عن الشهود ويتحرى عنهم. 
من كان ظاهر أحواله طاعة اهلل،  هي ،5م(2011والعدالة الظاهرة عند الدكتور، ) الشريف حامت بن عارف العوين، 

الف العدل من كان أكثر أحواله معصية اهلل، وهناك فرق بني العدالة الظاهره والعدالة الباطنة، فالعدالة الظاهره والذي خي
اليت تعرف باخلربة غري الدقيقة، جمرد أين أراه يذهب إىل املسجد، يأيت من املسجد، فأحسن فيه الظنن فأقول: هذا 

نة أين ول اخلربة واملعايشة والسؤال والتحري يف شأنه، فليس معىن الباطعدل، أما العدالة الباطنة، فهي اليت حتصل من ط
إال  ،لناسمن امىت كانت حكمت على ما يف داخل قلبه، هذا اليعلمه إال اهلل عز وجل، ولذلك التـُع د عدالة باطنة 

 ة باملعىن الدقيق، ة الباطنمن عدالة اهلل عز وجل ورسوله كالصحابة رضوان اهلل عليهم فهؤالء هم اللذين ثبت هلم العدال
                                                           

 w.w.w.aawsat.comم، 2001مايو:  14_ 1422ربيع األول:  1، الشرق األوسط، القضاء والعدلبو طالب. عبد اهلادي،  2 
يوليو  5، كبري مفتني مدير إدارة األفتاء بدائرة الشئون اإلسالمية والعمل اخلريي_ ديب، اإلمارات اليوم: القضاء والعدلاحلداد. امحد بن عبد العزيز،  3 

 W.w.w.emaratalyum.comم. 2013
 w.w.w.alukah.netم، 2013يناير  7، األلوكة الشرعية، طرق التعديل بني احملدثني والفقهاءزينو. على حممد،  4
 .م2011العوين. الشريف حامت بن عارف، مصادر السنة ومناهج تطبيقها،  5 
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ونزكي ما يف قلوهبم، ألن اهلل عز وجل حكم هلم  بالعدالة وهو العامل مبا يف قلوهبم، أما من  أنفسهمما يف  علموهو أننا ن

 سواهم فال ميكن أن نصفهم إال بالعدالة الظاهرة.
قدمة، التمهيدي وحيتوي على: موينقسم هذا البحث إىل مخسة مباحث وهي: املبحث األول: وهو  محتوى البحث:

مشكلة البحث، أسباب اختيار البحث، أهداف البحث، منهج البحث، الدراسات السابقة. املبحث الثاين: مفهوم 
العدالة الظاهرة وأمهيتها، املبحث الثالث: مكانة العدالة الظاهرة يف القضاء وطرق حتقيقها. املبحث الرابع: العالقة بني 

 استقالل القضاء، املبحث اخلامس: اخلامتة واملراجع.العدالة الظاهرة و 
 المبحث الثاني: مفهوم العدالة الظاهرة وأهميتها

 .فالظاهر لغة: هو الواضح وظاهر الشيء هو املرتفع منه وأعاله
منا حيكم إوالظاهر ضّد الباطن، وهو املراد يف هذه القاعدة:  "احلكم على الظاهر ". قال اإلمام النووي رمحه اهلل: وأنه 

بني الناس بالظاهر واهلل يتوىل السرائر، فيحكم بالبينة وباليمني وحنو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه يف 
 . (6)الباطن خالف ذلك، ولكنه إمنا كلف احلكم بالظاهر

 . (7)هو احلالة القائمة اليت تدل على أمر من األمور  أما الظاهر في االصطالح:

 -تعاىل  -هي:  "ملكة حتمل صاحبها على مالزمة التقوى واملروءة، والتقوى: هي فعل ما حيبه اهلل  فالعدالة الظاهرة
وترك ما يكرهه. واملروءة هنا )مبعناها اخلاص(: هي فعل ما هو من صفات أهل العقل الراجح ومن مسات أهل الفضل 

 تقسـيم العدالة إىل: ومن خالل هذا التعريف ميكن .(8)واخلري حبسب عرف البلد والزمن "

 عدالة ظاهرة وهي: اإلسالم وعدم العلم باملفسق. وتعرف من خالل اخلربة القصـرية أو السطحية.

 .(9)اإلسالم والعلم بعدم املفسق. وتعرف من خالل اخلربة الطويلة أو القوية: وعدالة باطنة وهي

 من كان ظاهر أحواله طاعة اهلل، والذي خيالف العدل من كان أكثر أحواله معصـية اهلل. يفوالعدالة الظاهرة 

                                                           

 .5،  12شرح صحيح مسلم،( 6 (
 .1،51،)1989 -1409، دمشق: دار القلم، )شرح القواعد الفقهيةالزرقا، أمحد حممد، ( 7 (
 . 11، 1م( ، ط2011 -1421مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، )، والتعديلكتاب خالصة التأصيل لعلم الجرح العوين، الشـريف حامت بن عارف، ( 8)
 . 12، كتاب خالصة التأصيل لعلم الجرح والتعديلالعوين، الشـريف حامت بن عارف، . ( 9)
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وهناك فرق بني العدالة الظاهره والعدالة الباطنة، فالعدالة الظاهره هي اليت تعرف باخلربة غري الدقيقة، جمرد أين أراه يذهب 
خلربة ل، أما العدالة الباطنة، فهي اليت حتصل من طول اإىل املسجد، يأيت من املسجد، فأحسن فيه الظن فأقول: هذا عد

واملعايشة والسؤال والتحري يف شأنه، فليس معىن الباطنة أين حكمت على ما يف داخل قلبه، هذا اليعلمه إال اهلل عز 
هلل عليهم ا وجل، ولذلك التـُع د عدالة باطنة مىت كانت من الناس، إال من ع ّدلة اهلل عز وجل ورسوله كالصحابة رضوان

فهؤالء هم الذين ثبت هلم العدالة الباطنة باملعىن الدقيق، وهو أننا نعلم ما يف أنفسهم ونزكي ما يف قلوهبم، ألن اهلل عز 
وليست  .(10)وجل حكم هلم بالعدالة وهو العامل مبا يف قلوهبم، أما من سواهم فال ميكن أن نصفهم إال بالعدالة الظاهرة

العدالة اليت ال يعلمها إال اهلل تعاىل، إمنا املراد هبا حال الرجل اخلاصة يف بيته ومعاملته وسفره، وأما العدالة الباطنة هي 
 .(11)الظاهرة: فهي حاله الظاهرة، بأن تُرى عليه عالئم التدين واالستقامة، دون أن يُعرف شـيء عن حاله اخلاصة

طاعة اهلل؛ ألنه مىت مل جنعل العدل إال م ن  مل يوجد منه كما إن إن العدالة يف اإلنســـــــــــــــان هو أن يكون أكثر أحواله 
 معصـية حبال أدى ذلك إىل أنه ليس يف الدنيا عدل.

ــــــــــــــــــي ف ذا كان اإلثبات صــــحيحاا يف  كما أن القضــــاء يف اإلســــالم  "يقع وفق اإلثبات املظهر للواقعة واحلق أمام القاضـــــ
الشــــــــــــيء ف نه يؤثر يف املدعى به ظاهراا وباطناا فيحكم للمدعي ب الظاهر والباطن ومطابقاا للواقع وصادقاا يف نفس االمر

 .(12)ظاهراا وحيل له أخذه واستعماله واالستفادة منه باطناا فيما بينه وبني اهلل أي ينفذ احلكم يف الدنيا واآلخرة "

ال حيل حراماا  اإلثباتأما إذا كان اإلثبات غري مطابق للواقع وكان ظاهره خيالف باطنه  "ف ن حكم احلاكم املبين على 
وال حيرم حالالا وال يغري الشـيء عما هو عليه يف الواقع ونفس األمر وإمنا ينفذ يف الظاهر فقط عند من ال يعلم احلقيقة 

 .(13)والباطن وتتك البواطن هلل وترتبط باحلساب والعقاب األخروي "

م فلعل وسلم، قال:  " إمنا أنا بشــــــــروإنه يأتيين اخلصويف حديث أم سلمة رضــــــــي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأقضـي له بذلك فمن قضـيت له حبق مسلم ف منا هي قطعة من النار فليأخذها أو 

 

                                                           
 . 13: 12، كتاب خالصة التأصيل لعلم الجرح والتعديلالعوين، الشـريف حامت بن عارف، ( 10)
 . 48، القاهرة، 1976، 1، طالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب، الدمشقي، اإلمام مشس ال( 11)

 . 12، المباديء القضائية في الشـريعة اإلسالميةحسني بن عبد العزيز آل شـيخ، ( 12)
 . 13املرجع السابق، ( 13)
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ــر وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فاقضـــي حنو ما  فليتكها "، ويف لفظ  " إمنا أنا بشـ
 .(14)ع فمن قضـيت له حبق أخيه شـيئاا فال يأخذهف منا أقطع له قطعة من النار "أمس

قال اإلمام الشــــــافعي رمحه اهلل: ففي كل هذا داللة بينة أن رســــــول اهلل صــــــلى اهلل عليه وســــــلم إذا مل يقض إال بالظاهر 
 (. 15وجل) فاحلكام بعده أوىل أن ال يقضوا إال على الظاهر، وال يعلم الـسرائر إال اهلل عز

ــــــــــــــــــي مبا يراه من ظواهر األمور، فالعدالة املطلوبة هي العدالة  -يف رأي الباحث-يربهن هذا احلديث على حكم القاضـــــ
ــــــــــــي،  الظاهرة وليست الباطنة، فيجتمع يف هذا احلديث ركيزتان أساســـــــــــــيتان ومها بيان نوع العدالة اليت حيكم هبا القاضـ

ـــــــــي بظواهر األمور فيكتفي  ـــــــــي مبا يسمع وال حيتاج إىل معرفة ما يف الصدور فعلمه عند اهلل سبحانوعلم القاضـ ه القاضـ
 وتعاىل.

وقال اإلمام ابن حجر رمحه اهلل: وكلهم أمجعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر واهلل يتوىل السرائر وقد قال صلى اهلل 
 (. 16«)هال شققت عن قلبه»عليه و سلم ألسامة: 

 :(17)تحقيق العدالة )بقسميها(  فيهمأقسام الرواة من جهة 

 من عرفت عدالته الباطنة)والظاهرة باللزوم(: وهو العدل. (1
من عرفت عدالته الظاهرة)دون الباطنة(: وهو املســـــــــــتور)باصـــــــــــطالح املتأخرين(، وحكمه القبول يف الرواة  (2

 النسخ. رواةالذين تعذرت اخلربة الباطنة بأحواهلم، وخاصة طبقة التابعني، وطبقة املتأخرين من 
من جهلت عدالته )الظاهرة والباطنة(  لكن ُعرفت عينه)يف النســــــــــــــب أو األدب أو الشــــــــــــــعر أو أي علم  (3

آخر(: فهو جمهول احلال. وحكمه التوقف عن قبول حديثه، ولكن ينظر يف حديثه)إســـــــــناده ومتنه(: ف ن  
 عف.كم عليه بشدة الضكان فيه نكارٌة، أو عالمات الوضع حكم عليه مبا يقتضـيه ذلك، وإال فال حي

 من ُجهلت عدالته)الظاهرة والباطنة(، وُجهلت عينه أيضاا: فهو جمهول العني، وحكمه حكم سابقه. (4
                                                           

، ويف كتاب 194/ 2( 2458أخرجه البخاري من حديث أم ســـلمة رضـــي اهلل عنها، يف كتاب املظامل، باب إمث من خاصـــم يف باطل وهو يعلمه رقم )( 14)
، ومســـــــــــــــلم يف كتاب 290/ 4( 6967( رقم )10، ويف كتاب احليل، باب )261/ 2( 2680الشـــــــــــــــهادات، باب من أقام البينة بعد اليمني رقم )

 . 1337/ 3( 1713كم بالظاهر واللحن باحلجة رقم )االقضية، باب احل
 .297، 1(، 2001 -1422، دار الوفاء، ) األمالشافعي، حممد بن إدريس القرشي،  (15 (
    .  273، 12دار الكتب السلفية، ، فتح الباريالعسقالين، علي بن أمحد بن حجر،  (16(
  .12، الجرح والتعديل خالصة التأصيل لعلمالعوين، الشـريف حامت بن عارف، ( 17)
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 من ُعرف بعدم العدالة: وهو الفاسق، بل والكافر. وهو مردود باإلمجاع ". (5

 :(18)"كيفية إلحاق الرواة بواحٍد من هذه األقسام الخمسة

 العدل: -1

 ضة، مثل أئمة السنة.بالشهرة واالستفا -أ
 بالتنصـيص من مقبوٍل قوله يف اجلرح والتعديل. -ب
ــــــــني للراوي(، ومن التعديل الضمين: االحتجاج بغريه، إذا غلب  -ج بالتعديل الضمين)كالتصحيح والتحسـ

 على الظن أن العامل إمنا اعتمد يف حكمه مبقتضـى ذلك اخلرب على رواية ذلك الراوي.
 عنه، ويُكتفى بعدٍل واحد إذا كان من األئمة واحلفاظ.املستور: برواية عدلني  -2

جمهول احلال: برواية راٍو واحد)عدالا كان أو ليس بعدل، ف ن كان الراوي عنه ليس بعدل فهو أضــــــــــعف حلاله  -3
 وحلديثه(.

 جمهول العني: كسابقهوإمنا فارق بينهما العلم بعني الراوي واجلهل هبا. -4

 الفاسق والكافر: -5

واالســـتفاضـــة: كمحمد بن ســـعيد املصـــلوب بالزندقة، والكليب، وحفص الفرد. يقول النســـائي:  "  بالشـــهرة -أ
الكذابون املعروفون بوضـــــــع احلديث على رســـــــول اهلل صـــــــلى اهلل عليه وســـــــلم أربعة: ابن أيب حيي باملدينة، 

 والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان خبراسان، وحممد بن سعيد بالشام.
 ول قوله يف اجلرح.بالتنصـيص من مقب -ب
 بالتضعيف الضمين: كتضعيف احلديث الذي ليس فيه ما يقتضـي التضعيف إال ذلك الراوي. -ج
بروايته للمنكرات واملوضــــوعات باألســــانيد النظيفة اليت تكون ســــبب افتضــــاحه بانه هو الذي جاءت من  -د

 قبله تلك النكارة أو هو الذي وضع ذلك اإلسناد أو املنت ".
 
 

                                                           
 . 13، خالصة التأصيل لعلم الجرح والتعديلالعوين، الشـريف حامت بن عارف، ( 18)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 59 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 دالة في الشهود:حكم تقصـي الع

ف ذا جاء مسلم إىل القاضـي ليشهد يف قضـية ما، وكان فيما يظهر للقاضـي أنه عدل، فهل هذا يكفي للحكم بعدالته 
 والقبول بشهادته، أم أنه على القاضـي البحث والتقصـي يف عدالة هذا الشاهد بالسؤال أو االستفاضة أو الشهرة؟

 رأيني:يف هذه املسألة اختلف الفقهاء على 

ـــــــــــي إال يف احلدود والقصاص، أو طعن  ـــــــــــي البحث والتقصـ ـــــــــــي بظاهر العدالة وال يتعني على القاضـ الرأي األول: يقضـ
 .(20)، وهو رواية عن أمحد يف كل مسلم مل تظهر منه ريبة(19)اخلصم يف شهادة الشاهد، وهبذا قال اإلمام أبو حنيفة

ــــــــــــــــي أن يســأل عن  ه الشــهود يف مجيع احلقوق، وهذا قول الصــحابيني من احلنفية؛ وعليالرأي الثاين: يتعني على القاضـــ
 .(24)، واحلنابلة يف ظاهر املذهب(23)، والشافعية(22)، واملالكية(21)الفتوى

، كما (25)اســـــــتدل أصـــــــحاب الرأي األول عندما أخذ رســـــــولنا الكرمي بشـــــــاهدة األعرايب يف ر ية اهلاللأدلة الفريقين: 
إىل أيب موسى: املسلمون عدول بعضهم على بعض إال جمرباا عليه شهادة زور أو جملوداا يف  استدلوا أيضاا مبا كتبه عمر

 . وألن العدالة أمر خفي سببها اخلوف من اهلل تعاىل، ودليل ذلك اإلسالم، ف ذا (26)حد، أو ظنيناا يف والء، أو قرابة

 

                                                           
 . 417: 2، بريوت: دار الكتب العلمية، االختيار لتعليق المختاراملوصلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود، ( 19)
 . 282، 281: 11. املرداوي، اإلنصاف، 200: 8، المبدعابن مفلح،  يف هذه الرواية مل يفرق اإلمام أمحد بني احلدود واألموال.( 20)
ــــــــــــــرح باية علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل، . املرغيناين، 417: 2، االختيار لتعليق المختاراملوصـــــلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود، ( 21) الهداية في شـــــ

 . 139، 138: 8، المبتدي
. 466م( ، 1978 -هـ 1398، الرياض: مكتبة الرياض احلديثة، )الكافي في فقه أهل المدينةبد اهلل بن حممد، ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن ع( 22)

 . 302: 1، 3م( ، ط2003-1424، دار الكتب العلمية، )أحكام القرآنابن العريب، أبو بكر املالكي، 
، 1م( ، ط 1999 -هـ 1419، بريوت: دار الكتب العلمية، )اإلمام الشافعيالحاوي الكبير في فقه املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد البصـري، ( 23)

 . 386: 3، 1م( ، ط1992-1412، دار الكتب العلمية، )المهذب في الفقه. الشـريازي، إبراهيم  بن علي بن يوسف أبو إسحاق، 156: 17
ـــــــرح المقن ابن مفلح، إبراهيم  بن حممد بن عبد اهلل، ( 24) . ابن 200، 199: 8م( ، 1997-هـــــــــــ1418ت: دار الكتب العلمية، )، بريو المبدع في شـ

 . 418، 417: 11، 1( ، ط1985 -هـ 1405، دار إحياء التاث العريب، )المغنيقدامة، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد، 
شـــــــهد أن فقال:  " أتشـــــــهد أن ال إله إال اهلل؟ أت ونص احلديث عن ابن عباس قال: جاء أعرايب إىل النيب صـــــــلى اهلل عليه وســـــــلم فقال: أين رأيت اهلالل،( 25)

ا ". التمذي، اجلامع الصـحيح،  ا رسـول اهلل؟ قال: نعم، قال: يا بالل أذن يف الناس أن يصـوموا غدا . النسـائي، أمحد بن 691ن رقم احلديث 176حممدا
 . 2115، 2114حلديث . رقم ا297م( ، الرياض: دار السالم، 1999 -هـ 1420، )1شعيب، سنن النسائي الصغرى، ط

. وقد ذكر الزيلعي يف نصـــــــــــــــب الراية أن فيه 473: 8( ، بريوت: دار الكتب العلمية، 1988 -1408، )المحلىبن حزم، أبو حممد علي بن أمحد، ( 26)
اين قد ذكر يف االرواء أن لفظة:  " . أما األلب82: 4راوياا ضــــــــعيفاا. مجال الدين عبد اهلل الزيلعي، نصــــــــب الراية آلحاديث اهلداية، القاهرة: دار احلديث، 

 . 2634: 258املسلمون عدول بعضهم على بعض " صحيحة. ص، 
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االكتفاء بظاهر العدالة يف األموال االكتفاء هبا يف ، وال يلزم (27)وجد فليكتفي به ما مل يقم دليل على خالف ذلك
احلدود والقصـــاص؛ ألنه كما أن األصـــل يف الشـــاهد العدالة كذلك االصـــل يف املشـــهود عليه العدالة، والشـــاهد وصـــفه 
بالزنا والقتل فتقابل األصـــــــــــــالن فرجحنا بالعدالة الباطنة؛ وألن احلدود مبناها على اإلســـــــــــــقاط فيســـــــــــــأل عنهم احتياطاا 

 .(28)للدرء

أما اجلمهور: أخذوا بعدم االكتفاء بظاهر العدالة، والبد من الســــــــــــــؤال عن الشــــــــــــــهود، ألن احلاكم جيب أن حيتاط يف 
. كما أن األموال حق كما أن احلدود حق، فال يكتفي (29)حكمه صــــــيانة له عن النقض وذلك بسؤال الســــــر والعالنية

 .(30)يف الشهادة عليها بظاهر العدالة كاحلدود

ميكن القول أن األوىل األخذ بالرأي األول وهو االكتفاء بالعدالة الظاهرة يف الشــهود ما عدا احلدود والقصــاص، وذلك 
 من وجهني:

. حيث يتضــــــــــح من اآلية الكرمية أن اهلل 143 " البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وســــــــط ااألول: الكتاب، يف قوله تعاىل " 
هي العدالة، األمر الذي جيعلنا نكتفي بالعدالة الظاهرة دون البحث والتقصـي تعاىل وصف األمة اإلسالمية بالوساطة و 

ا يف قوله تعاىل:  "  . ويف هذه اآلية 282. . .  " البقرة: اســـــتشـــــهدوا شـــــهيدين من رجالكميف العدالة الباطنة. وأيضــــــا
ــــــــــــــــروطاا أخرى انت هناك شالكرمية أيضاا مل يشتط سبحانه وتعاىل يف الشاهد وصف أكثر من كونه من رجالنا، فلو ك

لعدالة الشاهد لبينها لنا يف كتابه العزيز. أما يف السنة فلم جند حديثاا عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يشتط البحث 
 والتقصـي يف الشاهد وبأن تكون عدالته باطنة، وقد سبق التطرق لبعض اآلحاديث عن رسولنا الكرمي اليت تدل على 

 

                                                           
 . 200: 8، المبدع في شـرح المقن ابن مفلح، إبراهيم  بن حممد بن عبد اهلل، ( 27)
  .417: 2، االختيار لتعليق المختاراملوصلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود، ( 28)
 . 419: 2. االختيار لتعليق المختاراملوصلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود، ( 29)
أبو  ولذلك قال -أيب يوســـف وحممد -. وقد ذكر فقهاء احلنفية أن الفتوى على قول الصـــاحبني302: 1، أحكام القرآنابن العريب، أبو بكر املالكي، ( 30)

 يفة أفىت يف زمان كانت العدالة فيه ظاهرة، والنيب عليه الصــــالة والســــالم عدل أهله، وقال:  " خريبكر الرازي:  " ال خالف بينهم يف احلقيقة، ف ن أبا حن
ــــــــــــــــــــ الكذب  ىالقرون قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث الذين يفشـــــون الكذب ". واكتفى بتعديل النيب صـــــلى اهلل عليه وســـــلم، ويف زماهنما فشــــــ

. 418، 417: 2، االختيارنه ما ســــأال، ولو كان يف زماهنما لســــأل، فلهذا قلنا الفتوى على قوهلما ". املوصــــللي، فاحتاجا إىل الســــؤال ولو كان يف زما
ـــــــــــــــــــــر وزمان ال حجة وال برهان. أما احلديث الذي أورده الرازي فأصــــــله يف 639: 8، البنايةالعيين،  . فاخلالف بني أيب حنيفة وصــــــاحبيه خالف عصـــــــ

، يف كتب متفرقة. مســلم صــحيح مســلم، 6429، 3651، 2652، 1116، رقم احلديث 612، 429اري، الصــحيحني. البخاري، صــحيح البخ
 . 6469، رقم احلديث 1110
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 قال اإلمام النووي رمحه اهلل: وفيه أن األحكام جتري على الظاهرحكمه بالعدالة الظاهرة يف الشهود مثال ر ية اهلالل. 
 .31واهلل تعاىل يتوىل السـرائر

ويف رأي الباحثة أن البحث عن العدالة الباطنة يف الشهود يعيق يف معظم األحوال سـري الدعوى ويتأخر صدور احلكم  
ـــــي يف الشهادة أو تعلق األمر باحلدود والقصاص على اعتبار أهنا  ـــــيع احلقوق من وراء ذلك مامل يطعن املتقاضـ ورمبا تضـ

 بالعدالة الظاهرة هو األوىل واهلل أعلم.من الكبائر، لذلك كان الرأي األول يف األخذ 

 مكانة العدالة الظاهرة في القضاء وطرق تحقيقها المبحث الثالث:
إن العدالة الظاهرة هي ركن أساسي من أركان احلكم والقضاء، ويتحقق من خالهلا الشرع العادل الذي أرسله اهلل لألمة 

التتحقق إال باتباع طرق وشروط جيب توافرها كأن يكون القضاء البشرية مجعاء ليعمَّ األمن واآلمان. وهذه العدالة 
مستقالا وحراا، والنظر يف أدب القاضي داخل احملكمة وخارجها وأيضاا يف املراجعة واألستئناف وكذلك علم القاضي عند 

ثبات أمهية إ بعض الفقهاء، وهذه الطرق هي موضوع هذا املبحث واليت سأحاول من خالل دراستها وبياهنا الوصول إىل
لعدالة وما يهمنا هنا هو احتقيق العدالة الظاهرة ومكانتها، وأهنا األساس يف مسو القضاء العادل واألمن بني الناس. 

الظاهرة أما العدالة الباطنة فال يعلمها إال اهلل، فال نستطيع احلكم على إنسان مبعرفة ما يف داخله، لذلك تعتمد هذه 
والسبيل إىل حتقيقها هو ضمان اجلمع بني هذه الطرق ووضعها يف قالب واحد متني الدراسة على العدالة الظاهرة، 

 دالة الظاهرة. وسوف يأيت بيان هذه الطرق كالتايل:  وصلب حيمل شعار الع
ويقصد باستقالل القضاء إنه اليقع حتت تأثري سلطة أو شخص من شأنه أن ينحرف به عن هدفه  استقالل القضاء:

يصال احلقوق إىل أصحاهبا، فيجب أن يكون القضاء حتت شعار العدالة إاألمسى، وهو إقامة العدل بني الناس، و 
ي سلطان وإن كان سلطان احلاكم نفسه، فقد تسّول له نفسه بالتدخل يف القضاء واستخدام نفوذه يف والخيضع أل

سبيل الضغط على القاضي وهتديده للحكم مبا يراه مناسباا له، ويذهب العدل وتنعدم احلقوق، وتدنس ذمم القضاة إذا 
ة اليت مطليب األول وهو العدالة الظاهره واحلقيقيلذلك جيب أن أرجع إىل   أصاهبم اخلوف والتدد يف قول كلمة احلق.

، وحىت حيقق القضاء هدفه األمسى يف أن  اليشوهبا اخلوف والتدد والكن الميكن حتقيقها إال إذا كان القضاء مستقالا
، أن يقوم على عدة ركائز منها احلياد والتخصص وحرية الرأي واالجتهاد، وكذلك البد من وجود طرق   يكون مستقالا

 
                                                           

 .212، 1شرح صحيح مسلم،( 31 (
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_  1احلماية الستقاللية القضاء، وهي احلماية الدستورية واحلماية اجلزائية والشعبية، ولبيان مجيع هذه األمور كالتايل:

 :ركائز استقالل القضاء
: حرية الرأي واالجتهاد  ويقصد حبرية الرأي واالجتهاد حبسب اعتقادي هي حرية التعبري والبحث والتفكر والتأمل أوال 

ني الناس ب حقوق األنسان يف احلياة، ويكيفيين هنا النظر لقول اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:  "وإذا حكمتم وهي من أبسط
اهلل سبحانه وتعاىل يشتط العدل هنا، وحىت تكون قاضياا عادالا جيب من االجتهاد ف (58أن حتكموا بالعدل " ) النساء: 

 والبحث والتقصي والتفكري والتأمل واهلل أعلم.
واملقصود هنا عدم التحيز واحملاباة جلهة دون األخرى، فالعدالة يف القضاء تستوجب أن يكون القاضي ا: الحياد ثاني  

، أما إذا حتيز القاضي لفريق دون اآلخر، يفقد القضاء صفة االستقاللية واحلرية يف  ا، وعليه يكون القضاء مستقالا حمايدا
 (.135الذين آمنو كونوا قوامني بالقسط شهداء هلل...خبري ")النساء:  احلكم ويتحول إىل تابع.وقال تعاىل: "يا ايها

إن منصب القضاء من أرفع وأرقى املناصب يف العامل، وعليه ليس من السهل اختيار من هو يف مركز  ثالث ا: التخصص
ىل منصب و القضاء، فكان البد من التخصص، والتخصص يف معناه هو أن يكون القاضي مؤهالا علمياا وخلقياا ليت

، ولذلك كان البد من توافر شروط معينه يف القاضي كالبلوغ والعقل واحلرية والذكورة والعدالة وسالمة احلواس 32القضاء
واالعضاء، ويستحب أيضاا أن يتمتع القاضي بصفات وآداب كالورع والتقوى والعفة والنزاهة وقلة الطمع، ويف هذا ما 

ا قبل أ قاله عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل:
ا
ن ) الينبغي للرجل ان يكون قاضياا حىت تكون فيه مخس خصال: يكون عامل

 .33يستعمل، مستشرياا ألهل العلم، ملقياا للرثع " احلرص والطمع " منصفاا للخصم، مقتدياا باألئمة(
 :طرق حماية استقالل القضاء_ 2

: الحماية الدستورية ات، أي يفصل ضمن الدستور مبدأ الفصل بني السلطويعىن باحلماية الدستورية للقضاء، ان يت أوال 
بني السلطة القضائية والسلطات األخرى، ومها السلطة التشريعية والتنفيذية، وعدم تدخل أي منهما يف شأن من شؤون 
القضاء، ويصاغ ذلك يف قانون، ويصبح هذا القانون ملزماا للجميع دون استثناء يكفل محاية القضاء ومينع التدخل من 

 ي جهة، وهذا ما يسمى بالدستور.أ
 

                                                           

 .30: 25م(، 1984ه_ 1404، ) 1زيدان. عبد الكرمي، نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، بغداد: مطبعة العاين، ط 32 
. وجاء يف احلاشية: وقد ورد هذا األثر يف العقد الفريد والبيان والتبيني ما نصه: ) إذا كان يف القاضي 60: 1عيون االخبار،   33 

 مخس خصال فقد كمل علم ما كان قبله، ونزاهته عن الطمع، وحلم عن اخلصم، واقتداء باألئمة، ومشاورة أهل الرأي(.
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ومبا أن الدستور يكفل احلماية للقضاء عن طريق النص على الفصل بني السلطة القضائية  ثاني ا: الحماية الجزائية 

والسلطات األخرى يف الدولة كما سبق بيانه، ف ن هذا اليكفي، إذ جيب من فرض عقوبة على كل من يتدخل يف 
قانون، حىت تبقى للقضاء هيبة متنع االعتداء أو حىت املساس بسلطة القاضي وحريته شؤون القاضي مبوجب نص ال

واستقالليته، وهذه احلماية اجلزائية متثل قوة الردع لكل من تسّول له نفسه التدخل يف أمور القضاء، وأرى أن هذه العقوبة 
  .جيب أن تشمل اجلميع دون استثناء

الطريق من طرق احلماية الستقالل القضاء يف املقام األول، فاحلماية الشعبية هي أن جد هذا و و  ثالث ا: الحماية الشعبية
يقف أفراد الشعب مع القاضي ويف صفه ضد من حياول التعرض إليه، أو التدخل يف شأن من شؤونه، لذلك كانت 

لني والطامعني أمام املتدخ احلماية الشعبية هي األوىل واألهم يف وجودها، ف ذا انعدمت أو تقاعصت، فهذا يفتح الباب
يف السيطرة على حرية القضاء، وتنتهي العدالة بني الناس وتذهب احلقوق. كما أن اإلسالم يأمرنا مبناصرة القاضي العامل 
العادل، والوقوف جبانبه ضد من تسول له نفسه من أن يتدخل يف شؤون القضاء أي كان، ألن هذا يعترب منكراا يف 

مأمور ب نكار املنكر وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )من رأى منكم منكراا فليغريه بيده، فان اإلسالم ، واملسلم 
 .34مل يستطع فبلسانه، فان مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف االميان(

 ةأنه إذا ناصر الشعب القضاء ودافع عنه واحتم ما نص عليه الدستور من حرية القضاء وأن هناك عقوب وخالصة القول
رادعة ملن اليراعي سلطان القاضي وحكمه وحريته يف العدل بني الناس هنا سنجد ما نبحث عنه وهو العدالة الظاهرة، 

اب وهذا هو السبيل للخالص من العبودية والظلم من قبل اآلخرين كأصح. فهذا هو الطريق إىل حتقيقها وإثبات وجودها
 السلطة وغريهم.
واملقصود هنا بآداب القاضي، والذي هو ركن أساسي من العدالة الظاهرة، اخلصال احلميدة املندوبة  آداب القاضي:

واملدعو إليها، فآداب القاضي مايذكر له من شرائط الشهادة، ف ن القضاء باحلق من أقوى الفرائض بعد اإلميان، وهو 
خليفة "  م أسم اخلالفة فقال:  " إين جاعل يف األرضأشرف العبادات، عندما أثبت اهلل سبحانه وتعاىل آلدم عليه السال

. وأثبت ذلك أيضاا لداود عليه السالم فقال تعاىل:  " ياداود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس 30البقرة: 
 من  م. وبه أمر كل نيب مرسل صلوات اهلل سبحانه عليهم مجيعاا، واملقصود منه إظهار العدل ورفع الظل26باحلق " ص: 

                                                           

رواه االمام مسلم يف صحيحه، وابو داود والتمذي والنسائي وابن ماجة واالمام أمحد يف مسنده عن أيب سعيد رضي اهلل عنه،  34 
 .3711، رقم احلديث: 567الكنز الثمني يف احاديث النيب األمني: 
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مر باملعروف والنهي عن املنكر. وأطلق فقهاء الشريعة على أخالقيات القضاء الظامل، وإيصال احلق إىل املستحق، واأل

. فمن آداب القاضي 35وصف آداب القاضي باعتبارها سلوكاا أدبياا يلتزم هبا القاضي أمام اهلل وامام الناس ويلزم هبا نفسه
 غري عنف، وأن يكون ُمستظهراا ُمستحظراا للعلم، ومتمكناا فيه. ومن أثر حتلي القاضيحسن اخللق وأن القاضي قوياا من 

بالقوة أاليطمع فيه الظامل، فالقوي تعظم هيبته ويهابه الظامل، وأما الضعيف فيطمع فيه القوي، ولكن هذه القوى التعين 
 . 36العنف، بل تعين القوة يف احلق مع خفض اجلناح والرفق بالناس

القضاء يعد من أعمال الطاعات والتقرب إىل اهلل _ عّز وجّل _ ألن يف القضاء أداء احلقوق المراجعة واالستئناف: 
إىل أصحاهبا ونصرة املظلوم واإلصالح بني الناس واألمر باملعروف، ف ذا مل يقم صاحب هذا املنصب اخلطري مبا أوجبه 

 عظيماا ر عظيم. وقد دلت النصوص الشرعية على أن يف القضاء فضالا الشرع، ومل يؤد احلق فيه، ف نه يعّرض نفسه خلط
ملن قوي على القيام به، ومن ذلك ما بينه رسولنا الكرمي صلوات اهلل عليه، من أن اهلل عّز وجّل جعل فيه أجرا مع اخلطأ، 

م يقول:  " إذا يه وسلواسقط عنه حكم اخلطأ، فعن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه، أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عل
 . 37حكم احلاكم فاجتهد، مث أصاب، فله أجران، ف ذا حكم واجتهدمث أخطأ فله أجر "

فاحلكم الذي يصدر عن القضاء هو حكم صادر عن بشر، والبشر ليسوا مبعصومني من اخلطأ، وهلذ فاحتمال اخلطأ 
ها، وذلك اء إعادة النظر يف القضية اليت حكم فييف األحكام القضائية وارد. فأجاز القانون للخصوم أن يطلبوا من القض

. 38باتباع وسيلة من الوسائل اليت نظمها القانون الوضعي، وتسمى باالصطالح القانوين طرق الطعن على األحكام
 . 39لذلك كان من حق القاضي أيضاا الرجوع والتيث وعدم االستعجال يف احلكم

 

                                                           

 .215، 1977 ،1، مطبعة األمانة، طالسلطة القضائية ونظام القضاء يف اإلسالمنصر فريد حممد واصل،  35 
 ( 1995ه_ 1415، دار احلديث، نصب الراية يف ختريج آحاديث اهلداية/ كتاب أدب القاضيالزيلعي. مجال الدين عبد اهلل بن يوسف،  36 
ويف رواية صحح احلاكم إسنادها " فله عشرة أجور "، لكن اإلمام الشوكاين بني أن  .118، 117: 4رواه البخاري ومسلم، سبل السالم، للصنعاين،  37 

رواية أخرى عند  دهذه الرواية اليت رواها احلاكم والدار قطين يف إسنادها فرج بن فضالة، وهو أحد الضعفاء يف احلديث، فال تقبل هذه الرواية، وكذلك توج
: 9شرة أجور، وإن اجتهدت، فأخطأت فلك حسنة "، وهذه أيضاا رواية ضعيفة، نيل األوطار، للشوكاين، أمحد بن محبل بلفظ  " إن أصبت القضاء فلك ع

ا ا. فالثابت هو الرواية التيبينت أن اجملتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران. وقد أمجع علماء املسلمني على أن هذا األجر يف احلاكم  إذا ك165، 164
ا
ن عامل

ا، أما اجلاهل فهو اقية، اإلصابة يف أحكامه اتفآمث جبميع أحكامه، حىت إن وافق حكمه الصواب، وأحكامه كلها مردودة عند بعض العلماء، ألن  جمتهدا
 .491: 2حاشية الشرقاوي على التحرير، 

 ، دار الفكر العريب.523مبادئ املرافعات يف قانون املرافعات اجلديد، عبد الباسط مجعي،  38 
 .303: 6. وكشاف القناع للبهويت، 432: 8هناية احملتاج،  39 
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من حق القاضي الرجوع يف قضائه إذا كان يف حكمه شبهة أو نقص أو إىل لقد سبق القول بأنه الرجوع في االقرار: 

غري ذلك، وكذلك من حق أحد اخلصمني الرجوع على حكم القاضي لألسباب السابقة الذكر، وهنا كان البد من 
ى لتحقيق حرية عبيان االقرار الذي جيوز الرجوع فيه أيضاا من قبل املقر، وذلك من أجل حتقيق العدالة الظاهرة  واليت تس

 "هو وضع  االقرار لغة:و  القاضي والفرد يف القبول واالعتاض والرجوع وفقاا للضوابط اليت شرعها اهلل سبحانه وتعاىل.
. وهذه التعاريف متقاربة يف 41. وأما شرعاا:  "فهو أخبار املكلف عن نفسه أو عن موكله حبق يلزم "40الشيء يف قراره "

اظ، واتفق الفقهاء على أن االقرار حجة يف االثبات وتظهر به سائر احلقوق سواء كانت املضمون وإن اختلفت يف األلف
ِللِ . ويف كتاب اهلل العزيز قال سبحانه وتعاىل: " 42هلل أو للعباد شأنه شأن البينة إذا توافرت شروط صحته الَِّذي  و ل ُيم 

. فاهلل تعاىل أمر من عليه احلق باالقرار مبا عليه من حق 282 "، البقرة: ن ُه ش ي ئااع ل ي ِه احل  قُّ و ل ي تَِّق الّله  ر بَُّه و ال  يـ ب خ س  مِ 
رد ويف النهاية ميكن القول أن العدالة الظاهرة اليت تكمن يف حق الفبل ويكتبه أيضاا، وهذا يدل على أن االقرار حجة. 

لذي أقره ء، وله أيضاا أن يرجع يف إقراره ايف أن يعتض على احلكم لسبب من األسباب اليت يراها القانون أو القضا
واعتف به رمبا يكون يف املرة األوىل قد أُكره على االقرار مبا مل يفعله، وكذلك من حق القاضي أن يتيث يف أحكامه، 

 وأن يرجع فيها إذا أحس أن هناك شبهة أو نقص أو أنه أخطأ يف حكمه، واهلل أعلم.
 القاضي هنا، علمه بوقائع الدعوى وأسباب ثبوهتا، ف ذا حصل القاضي على علمه بوقائعواملقصود بعلم علم القاضي: 

الدعوى وأسباب ثبوهتا يف جملس القضاء، كما لو أقر املدعي عليه بالدعوى أو نكل عن اليمني بعد أن وجهها إليه 
ي يف علمه ومساعه ن يشارك القاضالقاضي، ف ن القاضي حيكم مبوجب علمه بوقائع الدعوى، ودالئل ثبوهتا، واليشتط أ

واشتط الشافعية لقضاء  .43لوقائع الدعوى والدالئل يف جملس القضاء شاهدان أو أكثر، هذا ما نص عليه اإلمام أمحد
 _ أن يكون القاضي يف غري عقوبة اهلل تعاىل.1القاضي بعلمه شروطاا أربعة وهي:

 _ أن ال تقوم بينة خبالف علمه.2
 ه، فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت وحكمت عليك بعلمي._ أن يصرح مبستند3
 

                                                           

 .3: 6البحر الزخار،  40 
 .157: 4شرح األزهار،  41 
 .567: 4. الكايف، 149: 5املغين، 42 
: وال خالف يف أن للحاكم أن حيكم بالبينة واالقرار يف جملس حكمه إذا مسعه شاهدان، ف ذا مل يسمعه معه أحد أو مسعه 55: 9جاء يف املغين،  43 

 شاهد، فنص أمحد على أنه حيكم به.
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ا فلو كان قاضي ضرورة امتنع عليه القضاء بعلمه،4  .44_ أن يكون القاضي جمتهدا

ورأي أبو حنيفة، أن ما كان من حقوق اهلل ال حيكم فيه بعلمه، كحد الزنا، وحد اخلمر، وحد السرقة، وأما احلقوق 
ق والدية والبيع واهلبة وغري ذلك، اما علمه قبيل واليته، أو يف غري حمل واليته اليقضي به، وما األخرى كالزواج والطال

 .45علمه يف زمن واليته وحملها قضى به
ني ، والعدالة يف القضاء هي التسوية بالقضاء من األمور الشرعية اليت تدعو احلاجة إليهاأن  وخالصة القول هي:

 فرق بني حاكم وحمكوم فالكل يف ساحة العدل سواء، وقول احلق مهما كانت الظروف.املتخاصمني يف كل شيء، فال 
العدالة الظاهرة هي ركن أساسي من أركان احلكم والقضاء، ويتحقق من خالهلا الشرع العادل الذي أرسله اهلل لألمة وأن 

، أن يقوم على عحىت حيقق القضاء هدفه األمسى يف أن والبشرية مجعاء ليعمَّ األمن واآلمان.  دة ركائز يكون مستقالا
منها احلياد والتخصص وحرية الرأي واالجتهاد، وكذلك البد من وجود طرق احلماية الستقاللية القضاء، وهي احلماية 

أن شريعتنا اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان ومع تطور العصور، لذلك كان  الدستورية واحلماية اجلزائية والشعبية.كما
ا، ومؤهالا علمياا وخلقياا البد م ن االجتهاد، وحىت يكون قاضياا عادالا جيب من االجتهاد، وأن يكون القاضي حمايدا

مبدأ الفصل بني السلطات هو من دعائم الدولة ومصدر جناحها، وجيب من فرض عقوبة  ليتوىل منصب القضاء. وأن
رق العدالة من طو هي األوىل واألهم يف وجودها. على كل من يتدخل يف شؤون القاضي، لذلك كانت احلماية الشعبية

الظاهرة هي الصفات احلميدة واألخالق اجلليلة اليت جيب أن يتمتع هبا القاضي، وهي قوة ومهابة يف احلق على اجلميع 
ث يكان من حق القاضي أيضاا الرجوع والت ودون استثناء، وأن يتمتع هبا القاضي سواء كان داخل احملكمة أو خارجها. 

وعدم االستعجال يف احلكم، وبيان العدالة الظاهرة اليت تكمن يف حق الفرد يف أن يعتض على احلكم لسبب من 
أن يقضي القاضي  جبواز األسباب اليت يراها القانون أو القضاء، وله أيضاا أن يرجع يف إقراره الذي أقره واعتف به.كما

حلكم بعلمه. وعلم القاضي أهم وأوىل من علم الشاهدين، ألن بعلمه، على أن يكون القاضي عدالا حىت يصح له ا
 القاضي يفتض أن تتوفر فيه صفات املؤمن الصادق العادل واملنصف. 

 
 
  

                                                           

 .495: 2. حاشية الشرقاوي على التحرير، 259: 8هناية احملتاج، الرملي،  44 
 .121: 2. االختيار لتعليل املختار، 121ي، معني احلكام، الطرابلس 45 
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 المبحث الراب : أثر العدالة الظاهرة في تحقيق استقالل القضاء

هي أساس كل شيء، وميكن بيان ذلك وإيضاحه من خالل معادلة بسيطة املقصود من كل ماسبق ذكره أن العدالة 
وهي كاآليت: إذا كان هناك استقالل للقضاء هذا يعين أن العدالة موجودة، ومبا أن العدالة موجودة وحمققة فالقضاء 

القضاء أساسها  دالة يفعادل، ومصدر العدالة يف القضاء هو حكم اهلل الذي أمرنا بأحقاق احلق يف كتابه العزيز، إذاا الع
ومرجعها العدالة يف القرآن. فالقرآن وكما بينت سابقاا الخيلوا يف معطم آياته من املطالبة بالعدالة يف مجيع أمور احلياة، 
ف ذا حتقق استقالل القضاء، وأصبح منفصل عن باقي السلطات يف الدولة، والخيضع ألي سلطان، حتققت العدالة اليت 

لَّ إن املنهج الذي جاء به النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم من اهلل عزَّ وجلشعوب يف وقتنا احلايل، و أصبحت مطلب كل ا
اب شامٌل وجامٌع فالقرآن الكرمي كت هلذه الشَّريعة اخلالدة، وهو القرآن العظيم، فقد كان شامالا ومالزماا لعامليَّة الرِّسالة.

إنا أنزلنا الذكر وإنا له مبا تضمَّن من أصول وقواعد ومبادئ تتَّسع للفروع، واستنباط األحكام. ويقول اهلل تعاىل: 
وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما وأيضاا، يف قوله تعاىل:  (.9)احلجر: حلافظون
  (.38)األنعام:  الكتاب من شيء مث إىل رهبم حيشرونفرطنا يف

ويف ذلك يقول مشس األئمة السرخسي: أعلم بأن القضاء باحلق من أقوى الفرائض بعد اإلميان باهلل تعاىل، وهو من 
قرة: ة(، البفأشرف العبادات ألجله أثبت اهلل تعاىل آلدم عليه السالم أسم للخالفة فقال: ) أين جاعل يف األرض خلي

، وبه أمر  26، وأثبت سبحانه وتعاىل ذلك لداود عليه السالم فقال: ) يادود إنا جعلناك خليفة يف األرض(، ص: 30
كل نيب مرسل حىت خامت األنبياء عليه الصالة والسالم فقال له: ) وإن أحكم بينهم مبا أنزل اهلل وال تتبع أهواءهم(، 

  .4946املائدة: 

العدالة املطلوبة لتحقيق اســـــــــــــتقالل القضـــــــــــــاء هي العدالة الظاهرة، وهي عامل من عوامل وقد تبني اما ســـــــــــــبق أن نوع 
اســـــــتقالل القضـــــــاء، ويظهر ذلك جلياا من خالل شـــــــريعتنا اإلســـــــالمية، فلو افتضـــــــنا  أن العدالة الباطنة أو اخلفية هي 

ـــــي احلكم بني الناس بسهولة اما يوقع ـــــيصعب على القاضـ ، وقد يضطره ه يف بعض املشاكلاملطالب هبا أمام القضاء فسـ
تدخل البعض يف شــــــــــئونه ومعارضــــــــــة أحكامه، وقد يصــــــــــل إىل مرحلة الظلم يف أحكامه وعدم العدل بني الناس، فاهلل 
ـــــــــــر العلم مبا خيفى من األمور. لذلك كانت العدالة الظاهرة أوىل فال حجة  وحده عامل الغيب والشهادة، وال طاقة للبشـ

 ويستطـيع أن يعرب بكل حرية واستقاللية عن أحكامه دون تدخل من أي جهة كانت،  ألحد يف مواجهة القاضـي،

                                                           

 .4/ 570، درر احلكام، 16/ 59املبسوط،  46 
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وتقرر احملكمة من تلقاء نفســــــها وبشــــــكل مســــــتقل، وال ميكن حىت للحاكم التدخل يف قرارات القاضــــــي، لذلك كانت 
 العدالة الظاهرة عامل رئيِس ومهم من عوامل استقالل القضاء وذلك من عدة جهات وهي كاأليت:

 العدالة الظاهرة حيكم القاضـي من خالهلا مبا هو ظاهر للعيان، ومتفق عليه من قبل مجيع الناس. -1

ـــــــــــــــــــــي، ويصـــــــبح حكمه  -2 العدالة الظاهرة متنع تدخل أي شـــــــخص يف األحكام الظاهرة اليت حيكم فيها القاضــــــــ
.  مستقالا

في، هو ظاهر، ولن يضطر للبحث مبا هو خيشعر القاضـي بالطمأنينة والعدالة يف أحكامه، ألنه سـيحكم مبا  -3
 أو يضطر إىل التخمني مبا يقرره يف احلكم على الناس ومعرفة ما يف صدورهم، واهلل أعلم.

 املفهوم احلقيقي الستقالل القضاء هو حتقيق العدالة الظاهرة وليست اخلفية. -4

ها حجة على التنقيب يف اخلفايا ليســتعملالعدالة الظاهرة متنع احلاكم من التدخل يف شــئون القضــاء والبحث و  -5
 القاضي.

العدالة الظاهرة تقلل من الطعن يف أحكام القاضــــــــــــي، والتدخل يف األمور التفصــــــــــــيلية عند حكمه على أحد  -6
 املتخاصمني.

 المبحث الخامس: الخاتمة والمراج  
 ويف هناية البحث توصلت لبعض النتائج وهي:

: قانون الشرعي لإلسالم واملسلمني، ألن القرآن الكرمي الخيرج عن املطالبة بالعدل والتأكيد إن القرآن الكرمي ميثل ال أوال 
 عليه، وأن العدالة هي أمل الشعوب يف األمن والطمأنينة واألنصاف وأحقاق احلق.

، الدول أيضااو القضاء من األمور الشرعية اليت تدعو احلاجة إليها على مستوى األفراد واجلماعات والشعوب بل ثاني ا: 
والعدالة يف القضاء هي التسوية بني املتخاصمني يف كل شيء، ومن أمجل خصائص القضاء اإلسالمي وأمسى مساته أنه 

 اليعرف حتيزاا يف احلق بني بين البشر مجيعاا.
أرسله اهلل  لذيأن العدالة الظاهرة هي ركن أساسي من أركان احلكم والقضاء، ويتحقق من خالهلا الشرع العادل ا ثالث ا:

 لألمة البشرية مجعاء ليعمَّ األمن واآلمان.
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، أن يقوم على عدة ركائز منها احلياد والتخصص وحرية رابع ا: و حىت حيقق القضاء هدفه األمسى يف أن يكون مستقالا

ة اجلزائية مايالرأي واالجتهاد، وكذلك البد من وجود طرق احلماية الستقاللية القضاء، وهي احلماية الدستورية واحل
 والشعبية.
جبواز  ماكمن طرق العدالة الظاهرة هي الصفات احلميدة واألخالق اجلليلة اليت جيب أن يتمتع هبا القاضي،  و خامس ا:

 أن يقضي القاضي بعلمه، على أن يكون القاضي عدالا حىت يصح له احلكم بعلمه.
ق فالعدالة تستوجب استقالل القضاء وحريته، ف ذا مل يتحقالعدالة هي الركن األساسي الستقالل القضاء، سادس ا: 

 االستقالل يف القضاء، فلن تكون هناك عدالة.
 القمة يف فصل السلطة القضائيَّة عن السلطات األخرى واستقالهلا استقالالا كامالا هو  حديث معاذ بن جبل، سابع ا:

ى أن القضاء الخيضع ألي سلطان، وإن املرجع عند يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم. وأنه  أراد أن يؤكد عل
 القاضي هو الكتاب والسنة، مث االجتهاد، والسبيل للرجوع إىل أي جهة أخرى أو سلطان آخر.

ـــــــــــــــــــــي من خالهلا مبا هو ظاهر للعيان، ومتفق عليه من قبل مجيع الناس  ا:ثامن   متنع و  العدالة الظاهرة حيكم القاضــــــــ
.تدخل أي شــخص يف األحكام  ــــــــــــــــي، ويصــبح حكمه مســتقالا ــــــــــــــــي يشــعر القاضــكما   الظاهرة اليت حيكم فيها القاضـــ ـ

 .بالطمأنينة والعدالة يف أحكامه، ألنه سـيحكم مبا هو ظاهر، ولن يضطر للبحث مبا هو خفي
 المراج 

 ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، بريوت: دار صادر. 
عامل الكتب  ،يف أصول األقضية ومناهج األحكام تبصرة احلكام حممد اليعمري،. إبراهيم مشس الدين ابن فرحون

.م(2003ه_ 1423للنشر والتوزيع، )   
ه_ 1423بريوت: دار عامل الكتب، )  ،شرح تنوير األبصار الدر املختاررد احملتار على ابن عابدين. حممد أمني، 

 .م(2003
، ) 1لعلمية، طبريوت: دار الكتب ا ،املبدع يف شرح املقنععبد اهلل، ابن مفلح. أيب إسحاق برهان الدين بن حممد بن 

  م(.1997ه_ 1418
 .القاهره/ دار الفكر العريب، تاريخ املذاهب الفقية أبو زهره،
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1999). 
 مكتبة نزار مصطفى الباز. ،املفردات يف غريب القرآن القاسم احلسني بن حممد، االصفهاين. أيب

ه_ 1416القاهره: جلنة إحياء التاث اإلسالمي، ) ،بصائر دوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ابادي.الفريوز 
م(.1996   

، ) 1ط بريوت: دار الكتب العلمية،، يف شرح ملتقى األحبر جممع األهنراحلليب. إبراهيم بن حممد بن إبراهيم،  
 م(.1998ه_ 1419

، 2الكتب العلمية، ط بريوت: دار ،يف ترتيب الشرائع بدائع الصنائعالكاساين. عالء الدين أيب بكر بن مسعود احلنفي، 
 .م(2003ه_ 1424) 

ه_ 1418، ) 1فةن طاملعر  بريوت: دار ،إىل معرفة ألفاظ املنهاج مغين احملتاجالشربيين. مشس الدين حممد بن اخلطيب، 
 .م(1997

بريوت: دار  ،إىل شرح املنهاج هناية احملتاجالرملي. مشس الدين حممد بن أيب القباس أمحد بن محزه بن شهاب الدين، 
 .م(2003ه_ 1424، ) 3الكتب العلميةن ط

، دار احلديث، يالقاض نصب الراية يف ختريج آحاديث اهلداية/ كتاب أدبالزيلعي. مجال الدين عبد اهلل بن يوسف، 
 (1995ه_ 1415

 م(.1984ه_ 1404، ) 1زيدان. عبد الكرمي، نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، بغداد: مطبعة العاين، ط
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ABSTRACT 

Economic development strategy is regarded one of the most important topics of 

interest to the contemporary generation of economists both in counties whose 

economies have achieved a high degree of progress and in countries that are still 

developing. This proposed strategy focuses on how to change usurious banks to 

Islamic ones gradually during a certain period of time. The economic 

development process assists in moving a backward society to an advanced society 

or more precisely changing an economic reality into an advanced reality, 

especially in the presence of a fertile land through investing the capital in Islamic 

banks and avoiding usurious banks through financing small projects as a start to 

achieve economic development economic, create jobs and eliminate 

unemployment. This study focuses on the following question: What is the impact 

of the contributions of Islamic banks on achieving economic development 

through investment funds in accordance with the Islamic law? 

Keywords: Economic development - Islamic banks- strategy impac 
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لبالد اإن اسرتاتيجية التنمية االقتصادية من اهم املوضوعات اليت تشغل تفكري اجليل املعاصر من االقتصاديني سواء يف 
اليت حققت اقتصاداهتا درجة عالية من التقدم أو يف البالد اليت ال تزال حديثة النمو , وترتكز االسرتاتيجية املقرتحة يف  
كيفية حتويل املصارف الربوية ايل مصارف اسالمية وذلك تدرجييا أو مرحليا خالل فرتة زمنية معينة , فعملية التنمية 

اقم تمم من متتمم متفلا ايل متتمم متقدم أو نععأ  أدت تغيري الواقم االقتصادا ايل و االقتصادية تساعد علي نقل اجمل
متقدم وخاصة يف وجود أرض خصبة وذلك باستثمار رأس املال يف املصارف االسالمية واالبتعاد عن املصارف الربوية 

 لي البطالة .خلق فرص عمل والقضاء عوذلك من خالل متويل املشروعات الصغرية كبداية لتحقيق التنمية االقتصادية و 
ترتيبًا على ما سبق ترتكز إشكالية الدراسة على السؤال اآليت : ما أثر مسامهة املصارف االسالمية يف حتقيق التنمية 

 االقتصادية من خالل استثمار األموال وفقاً للشريعة االسالمية ؟
 كلمات مفتاحية :

 املصارف االسالمية  –ة التنمية االقتصادي –أثر االسرتاتيجية 
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Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 74 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 مقدمة :ال
إن اسرتاتيجية التنمية االقتصادية من اهم املوضوعات اليت تشغل تفكري اجليل املعاصر من االقتصاديني سواء يف البالد 

ملقرتحة يف  االيت حققت اقتصاداهتا درجة عالية من التقدم او يف البالد اليت ال تزال حديثة النمو , وترتكز االسرتاتيجية 
كيفية حتويل املصارف الربوية ايل مصارف اسالمية وذلك تدرجييا أو مرحليا خالل فرتة زمنية معينة , فعملية التنمية 
االقتصادية تساعد علي نقل اجملتمم من متتمم متفلا ايل متتمم متقدم أو نععأ  أدت تغيري الواقم االقتصادا ايل واقم 

ة وذلك باستثمار رأس املال يف املصارف االسالمية واالبتعاد عن املصارف الربوية متقدم وخاصة يف وجود أرض خصب
 وذلك من خالل متويل املشروعات الصغرية كبداية لتحقيق التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل والقضاء علي البطالة .

 مشكلة البحث :

لا رف االسالمية وتوظيا مواردها يف خمتتتمثل مشكلة البحث يف تنوع وتوزيم استفدامات االموال لذا املصا 
القطاعات االقتصادية واالجتماعية , ونظراً للتوظيا االمثل للموارد املالية يف املصارف االسالمية ومدا استقطاهبا هلا 
من خالل اتباع اسس االستثمار وفقا للشريعة االسالمية  والذا تسعي هذه املصارف ايل ترسيفه وذلك باتباع 

ة معينة للنهوض بالتنمية االقتصادية وبالتايل فان مشكلة البحث تتمثل يف مدا مسامهة املصارف االسالمية اسرتاتيجي
من خالل االسرتاتيجية اليت تتبعها لتحقيق التنمية االقتصادية من خالل اساليب االستثمار اليت تتبعها هذه املصارف 

  وفق الشريعة االسالمية .

 أهداف البحث : 

دور اليت تلعبه املصارف االسالمية من خالل عملية متويل املشروعات وفق الشريعة االسالمية ومبادئ التكافؤ بيان ال -1
 االجتماعي للنهوض بالتنمية االقتصادية للبالد .

 بيان أثر املصارف االسالمية من خالل االسرتاتيجية املتبعة لتحقيق التنمية االقتصادية واالبتعاد عن السلبيات اليت -2
 تعاين منها املصارف التقليدية .
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بيان مدا مسامهة املصارف االسالمية يف خلق فرص العمل والقضاء علي البطالة وتطبيق مبدأ املشاركة يف الربح  -3
 واخلسارة عند عملية التمويل لتحقيق االسرتاتيجية اليت يهدف اليها املصرف االسالمي.

 أهمية البحث :

 تكمن أهمية البحث :

يف بيان اسرتاتيجية املصارف االسالمية لتحقيق التنمية االقتصادية من احتياجات حملية للنهوض هبا , ومدا  - 1
 مسامهة املصارف يف اهلدف املرجو منها القتصاديات الدول النامية .

 حجحت يتتوضيح ما تقدمه املصارف االسالمية من أساليب التمويل واالستثمار واالستفادة من جتارب الدول ال -2
 يف تطبيق الصريفة االسالمية لتحقيق اسرتاتيجية ناجحة والنهوض بالتنمية االقتصادية .

تقدم هذه الورقة البحثية اضافة علمية عما تقدمه املصارف االسالمية للتنمية االقتصادية واثراء املكتبة هبا للوصول   -3
 ايل االهداف املرجوة .

 منهج الدراسة : 

لى املنهج الوصفي التحليلي ملعرفة أثر مسامهة املصارف االسالمية يف حتقيق التنمية االقتصادية من اعتمدت الدراسة ع
 خالل اساليب االستثمار اليت تنتهجها هذه املصارف .

 تقسيم الدراسة :
 مفهوم اسرتاتيجية التنمية االقتصادية .المبحث األول :
 . مفهوم وأبعاد التنمية االقتصاديةالمبحث الثاني: 

 أدوار املصارف االسالمية يف التنمية االقتصادية .المبحث الثالث : 
  النتائج والتوصيات.
 المصادر والمراجع.
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 المبحث األول
 مفهوم استراتيجية التنمية االقتصادية

 مفهوم االستراتيجية :: أوالا 
ملرغوب فيها الطريق لتحقيق األهداف العامة ااسرتاتيجية التنمية هي متموعة العناصر واملرتكزات اليت توضح معامل   

، وينبغي علي املصارف 1باألسلوب الذا حيدد كيفية السري يف هذا الطريق والذا يضمن تنفيد كافة اجلهود االمنائية
االسالمية أن تستفدم اسرتاتيجية للعمل يف ظروف حملية وعاملية ألن هذه املصارف تشهد منافسة قوية أمام املصارف 

ليدية , وكانت األمهية االقتصادية للمصارف االسالمية أهنا أصبحت ملجأ لالستثمارات لكثري من املذيعني وان التق
حجم استثماراهتا يتميز بتنوع أشكاهلا واخنفاض خماطرها , وان ما  يعكسه االستثمار أوجب االهتمام باجلوانب التنظيمية 

ك لقطاع االستثمار واالجراءات الداخلية اخلاصة به داخل املصرف , وكذل واالدارية املتصلة به , ومنها اهليكل التنظيمي
االهتمام باملنافسة والعالقة مم البيئة اخلارجية اليت تعترب من أويل االهتمامات للمصرف باخلارج للمحافظة علي وجود 

 2املصرف وخاصة يف ظل االتفاقيات الدولية .
ة اجملاالت اليت هتتم هبا ادارة املصارف الناجحة , والن هذه االسرتاتيجيات تضبط عمليويعترب االبتكار املايل من أهم  

االبتكار املايل , بعيدا عن التفبط والتناقض بني االهداف والتطبيق وسعيا لتحقيق هذه الغاية هناك بعض االسرتاتيجيات 
 اهلامة ينبغي علي املصارف االسالمية االهتمام هبا :

 : الخروج من الخالف الفقهي استراتيجية  -1
ن أحد الظواهر االجيابية يف الفقه االسالمي, وأن هناك أسباب موضوعية علمية أوجدت هذا اخلالف مثل اختالف إ

الزمان واملكان والظروف للوقائم حمل البحث الفقهي , اال أن أهم اسرتاتيجية لذا املصارف االسالمية خبصوص 
اليت تطرحها للعمالء أن تكون خالية من اخلالف الفقهي ما أمكن , لتوسيم قاعدة العمالء املبتكرات واملنتجات املالية 

 لديها وتوفري جهدها يف الرد والبيان علي املفالفني ايل جهود احللول والبدائل املالية املبتكرة .
 

                                                           

مي للتنمية يف البرت الناب، أبو بكر عبد الكرمي، )دور املصارف االسالمية يف التنمية االقتصادية  للدول النامية ، دراسة تطبيقية لعمليات البنك االس – 1
  17م، ص 2007موريتانيا ( ، رسالة ماجستري غري منشورة،  –املغرب  –اجلزائر  –تونس  –ليبيا 

 .edu.eg. www.library.buم 2012، تقييم اسرتاتيجيات االستثمار يف املصارف االسالمية، ابراهيم، وليد املتويل – 2

http://www.library.bu/
http://www.library.bu/
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 استراتيجية التميز في الكفاءة االقتصادية: -2

ك جيب ملالية ذات كفاءة اقتصادية عالية مقارنة باملبتكرات املالية التقليدية, وكذلجيب أن تكون املبتكرات أو املنتجات ا
 علي املصارف االسالمية أن تتجنب املساعدة يف زيادة اآلثار االقتصادية السلبية مثل التضفم والبطالة .

 استراتيجية االتفاق  مع السياسات التشريعية الحكومية: -3
طابقة مم جعل مصلحة الفرد مت  والثاني مصلحة الفرد واجملتمم  األولقيق هدفني جاءت هذه االسرتاتيجية لتح

 مصلحة اجملتمم .
 استراتيجية التميز في خدمة المجتمع: – 4

يتكون االقتصاد االسالمي من قطاع نفعي وقطاع خريا لذلك جيب علي املصارف االسالمية طرح مبتكرات مالية تليب 
ن أمهية توظيا العنصر البشرا بكل قدراته وامكاناته وتطويره ، حيث أ3 علي الواقم هذه احلاجة وكيفية تطبيقها

واالرتقاء به لسد حاجات املسلمني من مجيم اجلوانب االقتصادية والتعليمية واالجتماعية والصناعية , حيث يكفل هلم 
ع أو املنظمة , ارد اليت ميلكها املشرو االستقرار واألمان يف ظل تطبيق شرع اهلل عز وجل , فالعنصر البشرا أغأ  املو 

وخاصة ان وجدت القوا البشرية املدربة اليت تستطيم تسفري هذه االمكانات لتحقيق أهداف املشروع , وحتقيق التنمية 
االقتصادية للمجتمم والبالد , وكل ذلك حيتاج ايل خربة ومهارة والرغبة يف االداء والسعي إلبقاء هذا املشروع قوة عاملة 

 3واحملافظة عليه .
 الدعائم والعناصر االساسية الستراتيجية التنمية االقتصادية في المصارف االسالمية:: ثانياا 

إن املصارف واملؤسسات املالية االسالمية تتزايد وتتضاعا يف عددها وفروعها ومنافستها للمصارف التقليدية , لذلك 
جيب علي املصارف االسالمية أن تتبأ  اسرتاتيجية واضحة لالستثمار وفق الشريعة االسالمية واليت تتطلب العديد من 

 الركائز التالية: 
ليت يوجد هبا العمل ومتويل املشروعات بقصد حتقيق  أهداف التنمية امللحة يف تلك وضم خطط اقتصادية للدول ا-1

 الدول .
 

                                                           

 ،1س، طكالعلي، سليمان بن علي، تنمية املوارد البشرية  واملالية يف املنظمات اخلريية، اصدار مؤسسة أمانة، طباعة مؤسسة  انرت ناشونال غرافي – 3
 42م، ص1996
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املوائمة بني مصادر التمويل وبني الصيغ واالدوات التمويلية واالستثمارية املستفدمة واملتعددة واملتنوعة نعا يليب كافة  -2

 4االحتياجات احلقيقية للواقم .
احلصول علي الدعم النشاء مشاريم جديدة , باالضافة ايل القروض امليسرة املمنوحة من  جتنب البريوقراطية يف -3

 املصارف واعادة النظر يف طريقة تسديدها مما يشجم علي انشاء مشاريم خاصة .
متابعة ومراقبة وتقييم آليات تسيري سوت العمل , مم ضرورة توفري البيانات الالزمة والدقيقة عن االحتياجيات  -4

 الفعلية لسوت العمل من خالل االعتماد علي أدوات حديثة يف ذلك .
تشجيم الشباب علي انشاء مشاريم خاصة واعطاء األولوية لالستثمارات ذات الطابم االنتاجي العتمادها علي  -5

 5يد عاملة كتيفة , ودعم االستثمار يف القطاع االقتصادا املولدة لفرص العمل .
 المبحث الثاني

 وأبعاد التنمية االقتصاديةمفهوم 
 مفهوم التنمية االقتصادية .: أوالا 

 تعريف التنمية االقتصادية: 
ختتلا التنمية االقتصادية عن النمو االقتصادا فيقصد بالنمو االقتصادا التطور االقتصادا الذا حيدث تلقائيا دون 

تمم بفعل توجيه ات االقتصادية اليت حتدث يف اجملتوجيه أو متهودات مقصودة , أما التنمية االقتصادية فيصد هبا التغري 
 6. مقصود مستهدف

قد عرفها البعض بأهنا العملية اليت نعقتضاها جيرا االنتقال من حالة التفلا إىل التقدم, ويصاحب ذلك العديد من  
قتضاها دخول االقتصاد الوطأ  التغريات اجلذرية واجلوهرية يف البنيان االقتصادا، ويعرفها آخرون بأهنا العملية اليت يتم نع

م, بأهنا ال تقتصر 1987التنمية, يف كتابه عام  edgar owen)مرحلة االنطالت حنو النمو الذايت، كما عرف )
 على اجلانب االقتصادا فحسب بل إهنا ترتبط باألفكار السياسية وشكل احلكومة ودور اجلماهري يف اجملتمم.

    

                                                           

 . 7ا، ص البعلي، عبد احلميد حممود، دور املصارف واملؤسسات املالية االسالمية يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة، الكويت، الديوان االمري  - 4
تقي العلمي الدويل حول ائر ، امللباملقدم، مصطفي، وطويطي، مصطفي، املؤسسات الصغرية واملتوسطة  كاسرتاتيجية حكومية المتصاص البطالة يف اجلز  – 5

 . 20م ، جامعة املسيلة ، اجلزائر ، ص 2011 –نوفمرب  – 16 -15اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء علي البطالة وحتقيق التنمية املستدامة يومي 
 . 129م، ص 1997، 3حسن، حسن عبد العزيز، التنمية االقتصادية ، القاهرة ، مصر ، ط – 6
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الواسم بأهنا رفم مستدام للمجتمم ككل وللنظام االجتماعي حنو حياة إنسانية أفضل،  ويعرفها البعض أيضا باملفهوم

(, capabilities( والقدرات )entitlements( التنمية بأهنا تعمل على توسيم احلقوت )a.k.senوقد عرف )
 فاألول مينح الفرد مقومات احلياة األساسية واحرتام النفس والثاين مينح الفرد احلرية. 

مم بإبعاده هو أهنا متثل ذلك التطور البنياين أو التغري البنياين للمجت بالمفهوم الشامل والتعريف األفضل للتنمية  
 .7االقتصادية واالجتماعية والفكرية والتنظيمية من أجل توفري احلياة الكرمية جلميم أفراد اجملتمم

وهناك ثالثة  ،لبشريةاالتنمية ورفم مستوى  ،عملية حتسني جودة احلياة يف كافة اجملاالت التنمية هييقصد ب ومن هنا
 :، واملتمثلة يفعناصر جيب توفريها لضمان حتقيق التنمية

 رفم مستوا املعيشة . -1
 اجياد الظروف املالئمة خللق مناخ اقتصادا وسياسي واجتماعي سليم وتعديل النظم املوجودة لألفضل. -2
 زيادة حرية املواطنني وضمان توفري احلقوت السياسية الكاملة هلم وتوفري كافة متطلبات احلياة. -3

 بنوك التنمية: 
روعات التنمية وطويلة االجل ملش هي متموعة من الوسطاء املاليني )عام وخاص( املتفصصني يف تقدمي القروض املتوسطة

  اقتصاديات التنمية:
 .عات من الركود ايل التنمية ومن الكساد للنمو ومن الدخل املنففض للدخل املرتفم هي دراسة كيفية حتول اجملتم

 خطة التنمية: 
هي وثيقة موضوعة نععرفة احلكومة تضم الشروط الالَّزمة لتحقيق التنمية وتقرتح اإلنفات القومي الاّلزم هلا مثل التنمية 

 طلوب تنميتها ومراجعة السياسات احلكومية، وكثري منيف القطاعات اخلاصة، وحتدد مشروعات االقتصاد الكلي امل
 . 8الدول األقل منوا وضعت خطط مخسية للتنمية )مخس سنوات( لتحقيق أغراضها االقتصادية للمواطنني ولآلخرين

ر اوحترم التنمية االقتصادية اذا تناولت متاالت حمرمة مثل اخلمور واملفدرات قال تعايل ) امنا اخلمر وامليسر واالنص
 ، وحيرم االنتاج والتنمية يف متاالت تفسد االخالت , 9واالزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (

                                                           

 .123 -122مدحث، التنمية االقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات، مرجم سبق ذكره، ص القريشي،  - 7
 . 829م، ص2006ميشيل  ب ، تودارو، التنمية االقتصادية  ، الرياض، اململكة العربية السعودية ، دار املريخ للنشر، الطبعة االحجليزية ،  - 8
 . 90سورة املائدة، آية  - 9
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وهتتك االعراض , وختل باآلداب العامة قال تعايل ) ومن الناس من يشرتا له احلديث ليضل عن سبيل اهلل بغري علم 

 10ويتفذها هزوا (
 االقتصادية:أبعاد التنمية : ثانياا 

 البعد السياسي للتنمية:

إن انتشار فكرة التنمية عاملًيا جعل منها أيديولوجية, وحلت معركة التنمية حمل معركة االستقالل، إن التنمية تشرتط 
التحرر واالستقالل االقتصادا، ويتضمن البعد السياسي للتنمية التحرر من التبعية االقتصادية إىل جانب التبعية 

رية املباشرة، فإذا كان الواقم قد فرض على البلدان النامية االستعانة باملصادر األجنبية من رأس املال االستعما
والتكنولوجيا, إال أن هذه املصادر جيب أن تكون مكملة لإلمكانيات الداخلية الذاتية حبيث ال تقود إىل السيطرة على 

 اقتصادات البلدان النامية . 

 :البعد الحضاري للتنمية 
عرفنا بأن مفهوم التنمية مفهوم واسم يشمل كل جوانب احلياة ويفضي إىل مولد حضارة جديدة، ويعترب البعض بأن 
التنمية نعثابة مشروع هنضة حضارية، فالتنمية ليست مترد عملية اقتصادية تكنولوجية, بل هي عملية بناء حضارا تؤكد 

 .11فيه اجملتمعات شفصيتها وهويتها اإلنسانية
 : د الدولي للتنميةالبع

وألمهية البعد الدويل يرا البعض أن سياسة االصالح االقتصادا ذات بعد دويل أكثر من أهنا سياسة تعتمد علي 
الظروف احمللية , كما أن هذه السياسة يف رأا املهتمني هبذا املوضوع ال تعترب فقط ذات بعد اقتصادا ولكن تشمل 

 لتففيا من القيود احلكومية وكذلك حترير االسعار , وحتسني مناخ االستثمار يفعلي أبعاد سياسية واليت من ضمنها ا
 12الدولة .

 

                                                           

 . 6سورة لقمان، آية  -10
 . 133 -132 -131القريشي، مدحث، التنمية االقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات، مرجم سبق ذكره، ص  - 11
 .175م، ص1999عثمان، حممد موسي، مذكرات يف التنمية االقتصادية، القاهرة ، مصر، مطابم الطوجبي،  – 12
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 : البعد االجتماعي 

ميكن ادخال الرفاهية االجتماعية يف مجيم أنواع التمويل املصريف وذلك من خالل اتاحة فرص العمل والقضاء علي 
المية , وجيب أن يدهب هذا التمويل ايل أكرب عدد ممكن من البطالة , وتعزيز الرخاء االقتصادا وفق الشريعة االس

اصحاب املشروعات , والبد أن يكون اهلدف هو اتاحة التمويل باملضاربة أو املشاركة , ويتعني أن ينسجم هذا اهلدف 
قيق حتمن قبل املصارف االسالمية يف هذا املوضوع, وتشجيم ادارة املشروعات واالسهام يف االستقرار االقتصادا و 

 13التنمية  االقتصادية والرفاهية االجتماعية للمجتمم .
 أسس المنهج االسالمي للتنمية : :ثالثاا 

 يعتمد املنهج اإلسالمي للتنمية على األسس التالية:
 تنمية واعداد العنصر البشرا باعتباره غاية التنمية وأساسها . -1
 املتاحة وتوجيهها النتاج الضروريات مث احلاجيات مث التحسينات .االستغالل الرشيد لكافة االمكانات واملوارد  -2
 توفري فرص العمل وتعبئة كل الطاقات البشرية لتحقيق التنمية . -3
 التوازن بني فروع االنتاج , ويف توزيم امكانات التنمية , وبني األجيال والفئات , وبني األقطار واألقاليم . -4
 ذات واالستفادة بكل املوارد والكفاءة العلمية .االعتماد املتزايد علي ال -5
حسن استغالل املوارد الطبيعية وتوجيه االستثمار حسب االولوية اليت وضعها فقهاء االسالم مم اجتناب الكماليات  -6

 14واملظاهر .
 
 
 
 
 

                                                           

رف والسياسة النقدية يف ضوء االسالم، فريجينيا، الواليات املتحدة االمريكية، املعهد شابرة، حممد عمر، حنو نظام نقدا عادل، دراسة للنقود واملصا - 13
 . 233م، ص 1992،  3العايل للفكر االسالمي ، ط

 . 32م، ص 1998، 1داود، حسن يوسا، املصارف االسالمية والتنمية الصناعية، القاهرة ، مصر، ط – 14
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 المبحث الثالث

 أدوار المصارف االسالمية في التنمية االقتصادية
 الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية : :أوالا 

ن االسالم يأمر بالعمل واالنتاج من أجل عمارة االرض , وان التنمية االقتصادية تعد فرضا عقائديا مقدسا , لقوله إ 
, ودور الدولة يف عملية التنمية وخلق فرص العمل من خالل متويل 15واستعمركم فيها( تعايل ) هو أنشأكم من االرض

هذه املشروعات , حجد أن مفهوم التنمية يف االسالم يتضمن العدالة يف توزيم ناتج عملية النمو حيث أن من أهم 
 .16ة يأهداف التنمية أن تكون مقرتنة بعدالة التوزيم بني أفراد اجملتمم من خالل املؤسسات املالية االسالم

ولعل أبرز وأحجح التجارب يف التمويل الصغري هي جتربة "بنك فيصل" فرع أم درمان, وبنك اجليمرين, على الرغم أن 
هناك جتارب عديدة أخرى ناجحة يف اندونيسيا, بنجالديش, وماليزيا, ومصر, واألردن وعليه يتضح لنا الدور االقتصادا 

 للمصارف اإلسالمية يف االيت:
صارف اإلسالمية دورا كبريا يف جتميم املدخرات, وتعبئة املوارد من أجل توجيهها حنو االستفدام يف تلعب امل -1

اجملاالت اليت ترتبط بدرجة أكرب من غريها يف حتقيق  التطور, من خالل احلد من اكتناز املوارد الذا حياربه الدين 
 جملتمم وثروته يف موجودات يتم حجبها عن االستفداماإلسالمي, إذ أن االكتناز يؤدا إىل اقتطاع جزء مهم من دخل ا

 يف دورة الدخل والنشاط االقتصادا.
للمصارف أثر يف االستثمار الذا يؤدا بدوره إىل زيادة القدرة اإلنتاجية يف االقتصاد, من خالل تكوين رؤوس  -2

تفدام املوارد إلسالمية تكون أكثر قدرة على اساألموال اإلنتاجية اليت تتيح إمكانية زيادة اإلنتاج, ومن مثّ فإن املصارف ا
 يف االستثمار مقارنة مم املصارف التقليدية .

ترتبط عمليات املصارف اإلسالمية باالستثمار الذا ميكن أن يضمن حتقيق زيادة يف قدرات االقتصاد اإلنتاجية  -3
و االستثمار قائمة بصيغ املشاركة واملضاربة أبتكوين رؤوس أموال إنتاجية تسهم يف زيادة اإلنتاج, أو توسيم مشروعات 

 املباشر, وبذلك تسهم بدرجة أكرب من غريها يف حتقيق التطور يف االقتصاد وتنميته.
 

                                                           

 .   61سورة هود، آية  – 15
 . 436محيد، املؤسسات املالية االسالمية ودورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، مرجم سبق ذكره، ص  العلي، صاحل – 16
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للمصارف اإلسالمية دور كبري يف تلبية احتياجات اجملتمم من خالل إسهامها يف زيادة االستثمار الذا ينجم عنه  -4

ة بإنتاج السلم االستهالكية وبذلك تسهم املصارف اإلسالمية يف زيادة رفاهية األفراد من زيادة القدرة اإلنتاجية املتصل
 خالل الصيغ اليت تستفدمها يف التمويل باملراحبة والسلم .

للمصارف اإلسالمية دور يف زيادة التشغيل من خالل  متويلها للنشاطات االقتصادية, سواء أكانت استثمارية, أم  -5
 استهالكية, مما تؤدا إىل توفري فرص عمل واحلد من انتشار البطالة يف غالبية الدول العربية اإلسالمية.انتاجية, أم 

 دور املصارف اإلسالمية يف تصحيح اهليكل االقتصادا عن طريق توفري التمويل للنشاطات االقتصادية عموما. -6
مويل دخول, من خالل عدم الرتكيز يف توفري التميكن أن تسهم املصارف اإلسالمية يف احلد من تفاوت توزيم ال -7

للقادرين, وبذلك ال يتيح هلم زيادة دخوهلم املرتفعة أصال, كما هو احلال يف املصارف التقليدية اليت متنح قروضها 
لك ذللقادرين, يف حني أن املصارف اإلسالمية ينبغي هلا أن تركز على توفري التمويل للمحتاجني, واألقل قدرة ودخال, وب

 تسهم يف تقليل التفاوت يف الدخول يف عدم إتاحة فرص واسعة لزيادة دخول دوا الدخول املرتفعة .
إن املصارف اإلسالمية ميكن أن تسهم يف احلد من التضفم, نتيجة قصور العرض الكلي عن التزايد بشكل  -8

سالمية يف رونتها, ودور املصارف اإليتماشى مم الزيادة يف الطلب الكلي, بسبب ضعا القدرات اإلنتاجية, وضعا م
 النشاطات االقتصادية من القيام باحلد من التضفم يرتبط يف التمويل الذا توفره من خالل الصيغ املستفدمة اليت تتض

إن املصارف اإلسالمية ميكن أن تسهم بدرجة مهمة يف استفدام املوارد املتاحة بشكل مباشر أو غري مباشر عن  -9
شروعات استثمارية, سواء اكانت بصيغ املشاركة او املضاربة, من خالل عرض املصرف وتعاونه, وتقدمي طريق القيام نع

 .  17استشاراته املالية والفنية للمتعاملني معه
 الهدف التنموي للمصرف اإلسالمي :: ثالثاا 

 الشرعية, وتستفدم ار املعايريتساهم املصارف االسالمية بفاعلية يف حتقيق تنمية اقتصادية اجتماعية انسانية يف اط 
املصارف االسالمية عدة معايري للحكم علي جدوا االستثمارات من منظور اسالمي , ويتم اعداد تقرير عن رأا 
االدارة يف الدراسة املقدمة من قبل العميل علي املشروع املراد احلصول علي متويل له , وأن يكون هذا املشروع يسعي 

مم االسالمي وذلك بالبعد عن شبهة الربا احلرام أو متويل أنشطة غري مشروعة وأن يكون هلذا ايل حتقيق أهداف اجملت
 18املشروع مسامهة يف زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي , وحتقيق االهداف القومية للدولة .

                                                           

 .  503 -499العلي، صاحل محيد، املؤسسات املالية االسالمية ودورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، مرجم سبق ذكره، ص  - 17
 .57م ، ص 1996، 1اجلدوا االقتصادية يف البنك االسالمي، القاهرة ، مصر ، مكتبة املعهد بالقاهرة ، طرضوان، محدا عبد العظيم ، دراسات  – 18
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ضارية ويشكل عاهتا احلفالنظام املصريف قادر على حل مشكالت التنمية االقتصادية نعا ينسجم مم عقيدة األمة وتطل

حافزًا قويا إلطالت الطاقات الكامنة يف الدول اإلسالمية, وتفجري روح االبتكار واإلبداع, من خالل منط تنموا متميز 
 وهي عملية تأخذ عدة أبعاد من بينها ما يلي: ،حيقق التقدم والعدالة, واالستقرار

املناخ املناسب جلذب رأس املال اإلسالمي اجلماعي ونعا حيقق تسعي املصارف اإلسالمية يف هذا اجملال إىل إجياد  -1
انعتات الدول اإلسالمية من أسر التبعية اخلارجية اليت تستنزف مواردها وتدمر اقتصادها, وزيادة االعتماد اجلماعي على 

اخلري على األمة د بالذات بني الدول اإلسالمية ومن مث تقوية عالقات الرتابط والتكامل االقتصادا بالشكل الذا يعو 
اإلسالمية وهي يف هذا تضم حدا ملشكلة نقص حجم املدخرات وصغر حجم الرتاكم الرأمسايل بالدول اإلسالمية ويف 

 الوقت ذاته توفر املوارد الالزمة لتحقيق االنطالقة التنموية الذاتية حنو الرفاهية االقتصادية لألمة اإلسالمية .
 إطار سعيها الدائم ومسريهتا الدؤوب للتنمية الشاملة والعادلة بأسسها االسالمية تعمل املصارف اإلسالمية يف - 2

على إعادة توطني األرصدة اإلسالمية داخل الوطن اإلسالمي وحتقيق االكتفاء الذايت له من السلم واخلدمات األساسية 
 19واالسرتاتيجية اليت يتم إنتاجها داخل البلدان اإلسالمية.

ت الدولة االقتصادية بأهنا للنفم العام وليس ملصلحة خاصة , وتضم الدولة عادة سياسات تتصا مشروعا - 3
اقتصادية تكون اجيابية تتصا بالكفاءة االقتصادية والتقدم االقتصادا والتفطيط الشامل من أجل حتقيق االهداف 

تصاد االقتصاد االسالمي , حيث أن االقاملرسومة , ويربز دور الدولة هنا هو من قبيل احلكمة والفكر االنساين وقواعد 
 20االسالمي يتميز نعراعاة أحكام ومبادئ الشريعة االسالمية يف املعامالت املائية من أجل حتقيق التنمية االقتصادية .

يعمل املصرف اإلسالمي على تأسيس وترويج املشروعات االستثمارية سواء كان ذلك نععرفته منفردا بالكامل, أو  - 4
طريق االشرتاك مم الغري من أصحاب اخلربة واملعرفة والدراية املشهود هلم حبسن السمعة واإلخالص يف العمل والقدرة عن 

على إدارة شؤونه, وال يقتصر متال إنشاء املشروعات على نشاط اقتصادا معني بذاته, بل ميتد ليشمل كافة األنشطة 
 ارة والتوزيم أو يف التعدين.االقتصادية سواء يف الصناعة أو الزراعة أو التج

ومن هنا فإن البنك اإلسالمي هو أداة فعالة للتنمية بالدرجة األوىل وأن معيار التزامه بالشريعة اإلسالمية يقاس نعدى 
التصاقه واتصاله بالعملية التنموية ورسالتها اإلنتاجية الشرعية, فليس اهلدف من البنك هو مترد جتميم أموال املسلمني, 

 اهلدف األساسي هو توظيفها التوظيا الفعال يف املشروعات التنموية اليت تضيا للناتج القومي وتتيح للمجتمم ولكن 
                                                           

 .57رضوان، محدا عبد العظيم ، دراسات اجلدوا االقتصادية يف البنك االسالمي، مرجم سبق ذكره ، ص  - 19
 . 304، ص 14أبو غدة، عبد الستار، حبوث يف املعامالت واالساليب املصرفية االسالمية، مرجم سبق ذكره، ج  - 20
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سلعا وخدمات يف حاجة إليها وبالشكل الذا يعود عائده على كل من املودع لألموال  وعلي البنك املستثمر وعلي 

 اجملتمم .
مية االقتصادية وحتقيق التقدم االقتصادا لشعوب األمة واجملتمعات لذلك إن حمور عمل البنك اإلسالمي هو دعم التن

 21اإلسالمية
 :األبعاد االقتصادية للتمويل المصرفي اإلسالمي : رابعاا 
 التنمية االقتصادية البد من توفر عدة ركائز واليت تتمثل: تتحقق أهداف لكي

 صالحية املناخ االقتصادا واالجتماعي والسياسي . -1
 معدل تكوين رأس املال ) املادا والبشرا ( يف االقتصاد بشكل عام ويف االنشطة الرائدة بشكل خاص . ارتفاع -2
 تقدم الفنون االنتاجية ) التقنية ( بشكل مستمر . -3
 22وجود السوت . -4

دا االتمويل املصريف اإلسالمي له أبعاد اقتصادية واجتماعية تتوافق مم مقاصد وأهداف املذهب االقتصحيت أن 
 اإلسالمي, ويتمثل هذا يف النقاط التالية:

 إلغاء الكلفة على االستثمار :   - 1
وهي تتمثل يف  –يلزم على استفدام التمويل املصريف اإلسالمي املبأ  على املشاركة إلغاء عنصر الرباء )الفائدة(   

س تكاليا اإلنتاج يف االقتصاد الوضعي الربوا  ية الناجتة عن الزيادة يف معدالت األرباح احلقيقمما يعأ   –الغالب مخم
املشروع فريفم من مستوى االقتصادا للمجتمم خالفا لالئتمان الربوا الذا يزيد يف املستوا العام لألسعار ويسبب 

 ءالتضفم يف االقتصاد الكلي, وكذلك األمر إذا اخنفض املستوى العام لألسعار فإن الكثري من املدينني يعجز عن الوفا
وتسديد ديوهنم فيحصل اإلفالس للعديد منهم, ويرتتب عليه بقاء معظم مشروعاهتم معطلة مما يؤثر على منو اقتصاد 

 اجملتمم .
وهذا االستفدام األمثل للموارد عرب التمويل اإلسالمي يؤدا إىل ارتفاع معدل منو املوارد يالزمه ارتفاع استفدام العمالة 

 القتصادية للمجتمم دون إفساد يف األرض أو استهالك للموارد.الكاملة فيزيد من الرفاهية ا
                                                           

 . 31 -29اخلضريا، حمسن أمحد، البنوك اإلسالمية ، القاهرة، مصر ، ايرتاك للنشر والتوزيم ، ص - 21
 . 241م ، ص 2002، 1مرطان، سعيد سعد، مدخل للفكر االقتصادا يف االسالم ، بريوت، لبنان، ط – 22
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 توجيه الموارد المالية وفق اعتبارات العدالة والكفاءة : - 2
يتصا التمويل اإلسالمي بالعدالة ألنه منبثق عن املذهب االقتصادا اإلسالمي الذا من خصائصه العدالة ولذا فإن  

فراد سواء يف جتميم املوارد أو توظيفها يقوم على أساسني مها شرطا التمويل التمويل اإلسالمي حينما يتوجه إىل األ
 اإلسالمي األول: العدالة.

 والثاين: الكفاءة ويقرر أن الكفاءة بدون عدالة ظلم واستبداد, والعدالة بدون كفاءة هدر وضياع للموارد.
 انحسار ظاهرة المالك الغائبين . - 3
مشاركة رب املال يف اختاد القرار التمويلي من حيث كونه شريكا يف الربح واخلسارة تظهر هذه اخلاصية من خالل   

فهنا ال يغيب املمول عن متابعة تنفيد املشروع مم شريكه املتمول إذ كل منهما حيقق من الربح ويضمن من اخلسارة 
ع وحتقيق هدمها إلحجاح املشرو بقدر رأس ماله فتتوزع املفاطر على وفق ذلك اإلنفات مما يدفعها إىل بذل قصارى ج

 أهدافه االقتصادية . 
 االعتبارات االجتماعية والقيمية في ترتيب األولويات . - 4
مما مييز التمويل اإلسالمي أنه يعد مدخال أساسيا للتنمية االجتماعية االقتصادية يف كثري من اجملاالت ملا يستند إليه  

ي ويتمثل هذا يف مراعاته لاللتزام بضوابط اإلنتاج من حيث كونه متاحا من أسس ومبادئ املذهب االقتصادا اإلسالم
وضروريًا حلياة اإلنسان, واتباعه لسلم األولويات واملصلحة االجتماعية حيث تقدم مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد 

أو  خل غري صحيحدون إلغاء ملصلحة الفرد أو االعتداء عليها لذا حرم االحتكار, وذلك حىت ال يكون هنالك تد
 .23حقيقي يف السوت

 النتائج والتوصيات :

 نتائج الدراسة :: أوالا 

 من خالل اإلشكالية توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

ان استقرار االوضاع االقتصادية واالمنية والسياسية يعترب عامل اساسي يف حجاح مهام املصارف االسالمية التباع  -1
 لتحقيق التنمية االقتصادية واالهداف املرجوة .اسرتاتيجية معينة 

                                                           

 م .2010، 1منصور، أبوبكر عبد اهلل، املنهجية التجديدية لعقود التمويل واخلدمات يف املصارف االسالمية، بنغازا، ليبيا، دار الكتب الوطنية، ط - 23
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ان اهتمام املصارف االسالمية بدراسة اجلدوا االقتصادية للتمويل هذا يقتضي اسرتاتيجية معينة لتحقيق ما تسعي  -2
 اليه هذه املصارف .

مية وفق االسال ان اهتمام املصارف االسالمية حبل مشكلة البطالة وخلق فرص العمل من خالل اتباع الصريفة -3
 الشريعة االسالمية تؤدا ايل حتقيق  النمو االقتصادا للبالد .

تفعيل الدور االجتماعي للمصارف االسالمية من خالل اسرتاتيجية متبعة والتواصل مم اجملتمم وتقدمي القروض  -4
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تفعيل دور املصارف االسالمية يف القطاعات االقتصادية واستفدام صيغ التمويل االسالمي تؤدا ايل خلق فرص  -1
 استثمار االموال والقضاء علي االكتناز الذا هو حمرم من عند اهلل .

املمنوحة وفق الصريفة االسالمية وتقليل خماطر االستثمار من خالل عمليات  متابعة مدا جدوا التمويالت -2
 التمويل اليت ختدم هذه املشروعات .

العزم علي انشاء مصارف اسالمية يف مجيم احناء البالد مما ميكن من وجود فرص استثمار وبالتايل خلق فرص عمل  -3
مية االقتصادية صارف االسالمية باتباع اسرتاتيجية معينة وحتقيق التنوالقضاء علي البطالة وهو اهلدف الذا تسعي اليه امل

 واليت متثل اهلدف الرئيسي واالساسي هلا من خالل عملية التمويل .
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ABSTRACT 

 

The proves of the creating for the skies and the earth between the scientific 

miracles and the explainers said. Summary of this researches. Modern science 

has discovered that the earth divided from the seven seams by signaled the same 

as for the seven skies in number and 

The congruencies around the one center. And the earth physicist studies that the 

earth had built from many of the cordans which centered around a ball and they 

divided by the chemical construction 

or by their adjectives of the mechanical into seven classes and the scientists 

reached by mechanical radiative dissolution to the Uranium and changed to the 

plumb ago in measure of the age of the earth rocks and Meteor rocks that the 

earth cortex.(cortex hardened) has started since 4.5Billion years and Emitting of 

the water and air from the earth's inside and following in number of the animals 

and batonics kingdom that take4.5Billion years whereby that geological 

contriving of the earth since the starting of cortex hardened of the earth to the 

Humanity appearance that take time 4.5Billion years and every class. equals two 

days from the creating days in the relativity concept for the time and becomes the 

universe age 13.5 Billion years .The generosity Coran signal proofs that the 

number of the months in twelve months since Allah has created the heavens and 

the earth that is tacit prove on the discipline the masses and sizes and squeezing 

of the earth speeding and all contains of the skies since the first time of the 

creating in to time that Allah wirthes the earth and all of over it.And in aiscipline 

of the energy quantities which reach from the sun even few that would burned us 

and would burned everything around us and when they lacked would freezed us  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 92 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

 

 

 

 

 

and would freezed freezed everything around us. And these proofs that the 

number of the  

months which is delimitation to the moon year so as to delimitation to the sun 

year but the used year it is the moon which it is the easiest to the ignoratand the  

learner through seeing the crescent in opposite of the sun which needs to the 

astrophysicists accounts and in order not to link the legitimacy worshiping in 

limited climate circumastances all the time. but moved with the year seasons their 

changed climates that causes in both the hotness and cold and in the length of any 

of the day and night of its short  
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 الملخص

اكتشف العلم احلديث أن األرض تتكون من سبع طبقات باإلشارة إىل مثليها بالسموات السبع يف العدد والتطابق 
حول مركز واحد وقد أثبتت الدراسات الفيزيائية األرضية أن األرض مبنية من عدد من النطق املتمركزة حول كرة، وتقسم 

 ساس من صفاهتا امليكانيكية اىل سبع طبقات , وإن العلماءهذه النطق على أساس من تركيبها الكيميائي أو على أ
توصلوا باستخدام االحنالل اإلشعاعي لليورانيوم وحتوله إىل رصاص يف قياس عمر الصخور األرضية والنيزكية إىل أن تكون 

ة ع أفراد اململكمليار سنة وانبعاث املاء واهلواء من باطن األرض وتتاب 4,5القشرة األرضية )تصلب القشرة( بدأ منذ 
مليار سنة ، حيث إن التدبري اجليولوجي لألرض منذ بدأ تصلب القشرة األرضية  4,5النباتية واحليوانية قد أستغرق ذلك 

مليار سنة وكل قسم يعادل يومني من أيام اخللق باملفهوم النسيب للزمن  4,5حىت ظهور اإلنسان قد أستغرق زمناً قدره 
مليار سنة , إما اإلشارة القرآنية الكرمية أثبتت عدة الشهور باثين عشر شهرًا منذ  13,5ومن مث يصبح عمر الكون 

خلق اهلل السموات واألرض تأكيد ضمين على انضباط كتل وأحجام وأبعاد وسرعات األرض ومجيع أجرام السماء منذ 
ات الطاقة اليت املسافات ضبط لكمي اللحظة األوىل للخلق واىل أن يرث اهلل تعاىل األرض ومن عليها، ويف انضباط هذه

تصل من النجم إىل كل كوكب يدور حول فلكه مثل األرض ولو زادت كمية الطاقة اليت تصلنا من الشمس ولو قلياًل 
ألحرقتنا وألحرقت كل ما حولنا ولو نقصت ولو قلياًل جلمدتنا ومجدت كل شيء حولنا , كما اثبت أن عدة الشهور 

القمرية كما هي حتديد للسنة الشمسية لكن السنة املعتربة هي القمرية اليت هي أسهل لألمي واليت هي حتديد للسنة 
واملتعلم من خالل رؤية اهلالل على العكس من الشمس اليت حتتاج اىل حسابات فلكية، وحىت ال ترتبط العبادات 

كل من احلر   ا املتباينة فتؤدي يفالشرعية بظروف مناخية حمددة على مدار الزمن بل تتحرك مع فصول السنة مناخاهت
 والربد ويف طول أي من النهار والليل أو قصره 
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 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، إن إعجاز القران حقيقة ثابتة 
وقضية واضحة وضوح الشمس منذ أن نزل القرآن على النيب)صلى اهلل عليه وسلم(، معجزة كربى حتدى هبا البلغاء 

 بصدقها وتساميها، ويكفى للداللة على علو شأهنا قوله واحلكماء وأهل الكتب السماوية فعجزوا عن حتديها وأقروا
ُُْم لِبَـْع ٍ  نَ )ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإلْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن يَْأتُوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل يَْأتُوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاتعاىل:  ُُ  بـَْع
يًرا( ُِ هذا  لوم قد ازدهرت والفنون قد أينعت ؟ ومل يقدر أحد أن يأيت مبثلوها هي القرون تلو القرون متر، وها هي الع َظ

 الكتاب يف أسلوبه أو منهجه أو هديه.
وغاية قصدي من وضع هذا البحث يف إعجاز القرآن إمنا كان أوال وقبل كل شئ للتشرف واالستمتاع بالنظر يف كتاب 

 لة من البشر إلظهار عظمة القرآن وقدسيته إمنا هي وليدةاهلل بعني اإلجالل واإلعظام واإلميان بقداسته، وأن أي حماو 
رغبة إميانية خملصة فيها ما يشبه التأسي مبوقف نيب اهلل إبراهيم عليه السالم وهو خليل اهلل عندما قال بروح الواثق من 

َْْمِئن  قـَْلِبي( َوَلْم تـُْؤِمْن قَاَل بَـ )َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم َربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحِي اْلَمْوَتى قَاَل أَ قدرة اهلل تعاىل:   َلى َوَلِكْن لَِي
وهكذا يتجلى لنا الدين اإلسالمي بقرآنه اجمليد وسنته املطهرة وكأنه كنز العلوم واملعارف ألنه متصل أشد االتصال بالعلم 

ء ليقدم للبشرية علم وأهله وإمنا جاقدميه وحديثه، وأنه ليس مبعزل عن احلياة ومشاكلها وتطوراهتا، وأنه ما جاء ليعادى ال
منتهى العلم وأنفعه ويقودها إىل طريق احلق واليقني يف كل أمر من أمور ديننا ودنيانا، وهو بذلك يؤكد وحيقق قول اهلل 

لة تراودىن . فوجدت رغبة شديدة  وشوقاَ كبرياَ إىل خدمة كتاب اهلل  يف حماو : )َما فـَر ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيء (تعاىل
أن أكتب يف إعجاز القرآن العلمي على قدر بضاعيت الضئيلة يف هذا اجملال، وقد عزمت وتوكلت مستعينا حبول اهلل 
وقوته ومبا ألفه العلماء يف ذلك، أمال يف أن يكون يف عملي هذا ما يزيد القارئ للقرآن علما جبالل حقائقه وروعة 

عني الذين عميت أبصارهم عن أنواره، وطمعا يف أن يزيل به ظلمات الشكوك أسراره وأن ميحو اهلل به الغشاوة عن أ
والريب من قلوب الذين كفروا مبا جاء يف هذا الكتاب من احلق ويهديهم إىل سواء السبيل. فقد أوقفتين الكثري من 

جاز وبيان األع لذلك قمت بدراسة هذه اآليات )آيات خلق السماوات واألرض (اآليات القرآنية ومن هذه اآليات 
العلمي فيها وكذلك أقوال املفسرين، واحلكمة من ذلك وإنه من املفيد ملن يقرأ هذا البحث أن يتعرف على حمتوياته 

 واجتاهاته فهو يشتمل على مبحثني : 
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 وفيه التعريف باألعجاز واألعجاز العلمي وأهمية الكتابة به، وأشتمل على مْلبين المبحث األول:

 وفيه آيات خلق السماوات واألرض واإلعجاز العلمي فيُا، واشتمل على ثالثة مْالب :المبحث الثاني 
وهذه اآليات اليت تدل على إعجازها العلمي مع تفسريها الديين أوال مث شرحها يف ضوء العلوم احلديثة بفهم عصري هلا 

وهو  ا كثريا، عسى أن يكون يل من وراء ذلك ما أنشدهومن غري تعمق يف تفصيالهتا، وال يسعين إال أن أمحد اهلل محد
إظهار أقباس من نور القرآن يف إعجازه العلمي،الن الشواهد دلت على أنه كلما تقدم العلم وتعمق اإلنسان يف حبوره 

زمة الجيد مع كل ظاهرة علمية كانت يف طي اخلفاء أن هلا أصوال يف القرآن سابقة عليها، وسوف يبقى هذا السبق مسة م
للقرآن ومستوعبة لكل ما سوف تأيت به العلوم على مدى األزمان، وىف هذا ما يؤكد وحيقق قول اهلل تبارك وتعاىل:  

ْم َأن ُه اْلَحقُّ( ُُ ْم َحت ى يـََتبَـي َن َل ُِ ْم آيَاتَِنا ِفي اْْلفَاِق َوِفي َأنـُْفِس ُِ أدعو اهلل الكرمي أن يقبل عملي هذا قبوال  .وإين)َسُنرِي
حسنا وأن جيعل منه كتابا ينطق بالصدق والتذكري جبالله وعظمته وأن حيىي به قلوب من قرأه بوعي وانتفع به يف دينه 

                                                                                                                                        ودنياه، وتأكد أن كل ما يدعوا إليه هو التدبر يف ُملك اهلل بقلب سليم.                                                          
 المبحث األول : في تعريف اإلعجاز واإلعجاز العلمي

 المْلب األول:  تعريف اإلعجاز لغة واصْالحا 
زم َعْجزاً فهو عاجٌز أي ضعيف وقوهلم إّن العجز نقيُض احل -زُ يَ ْعج   -وهو مصدر أْعَجَز، وَعَجزَ  : اإلعجاز في اللغةِ 

مشتقٌّ من العجز والضعف  1ألنه يضعف رأيه ويقال أعجزين فالن أذا َعجْزت عن طلبه و إدراكه، ولن يعجز اهلل شيء
 2وعدم القدرة

 . 3:يقصد به إعجازه للناس يف عدم قدرهتم على اإلتيان مبثله إالعجاز اصْالحاً  
 4معناه: عْجز اخللق أمجعني إنسهم وجنهم، فرادى وجمتمعني عن أن يأتوا بشيء من مثله وإعجاز القرآن الكريم

 

                                                           
 4/232م , 1979 -ه  1399بريوت , -ه (, حتقيق:عبد السالم هارون,دار الفكر395ينظر: مقاييس اللغة , أليب احلسني أمحد بن فارس)ت  1

 ,باب العني )مادة عجز(. 5/369بريوت,الطبعة االوىل,د.ت , -صادره (,دار 711ولسان العرب, حممد بن مكرم بن منظور)ت 
م , 1990 -ه  1414بريوت , –ه ( حتقيق: علي شريي,دار الفكر 1270ينظر:تاج العروس من جواهر القاموس,حممد مرتضى احلسيين الزبيدي)ت  2
 , مادة عجز. 8/98
 1/9م , 2011 -ه  1431بريوت ,الطبعة االوىل , -ارس,دار ابن حزمينظر: اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة, م. نايف منري ف 3
 6م,  2008 -ه  1428عمان, الطبعة االوىل –ينظر:اإلعجاز العلمي يف اإلنسان واحليوان, أسامة نعيم مصطفى, دار األسرة  4
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 اإلعجاز العلمي وأهميته المْلب الثاني:

 تعريف اإلعجاز العلمي أوال:
:هو إخبار القرآن الكرمي أو السنة النبوية حبقيقة أثبتها العلم التجرييب، وثبت عدم إمكانية إدراكها  اإلعجاز العلمي

 تعاىل.مما يظهر صدقه فيما أخرب به عن ربه سبحانه و  -صلى اهلل عليه وسلم-بالوسائل البشرية يف زمن الرسول 
  أهمية اإلعجاز العلمي:

منة حمدودة يبعثون إىل أقوامهم خاصة، وألز  -صلى اهلل عليه وسلم-سولنا حممد قبل ر  -عليهم السالم-ملا كانت الرسل 
إذن اهلل على يد وإحياء املوتى ب -عليه السالم-فقد أيدهم اهلل ببينات حسية، يعين: مبعجزات حسية كالعصا ملوسى 

ل رسول، حىت إذا دد لرسالة كوتستمر هذه املعجزات احلسية حمتفظًة بقوة إقناعها يف الزمن احمل -عليه السالم-عيسى 
تطاول الزمن، وتقادم، وضعف أثر تلك الرسالة الصايف، واختفت قوة إقناعها احلسية؛ فعندئذ يبعث اهلل رسواًل آخر، 

ضمن له  -وسلم صلى اهلل عليه-ويؤيده مبعجزة جديدة مناسبة ملا برع فيه أهل زمانه. وملا ختم اهلل الرساالت مبحمد 
ببينات، أي: معجزات حسية؛ من ذلك نبع املاء بني أصابعه وحنني اجلذع، وتسبيح احلصى، وزاده  حفظ دينه، وأيده

على ذلك مبعجزة كربى تبقى بني أيدي الناس إىل قيام الساعة، أال وهي القرآن الكرمي. هذه املعجزة اليت يتجدد عطاؤها 
لعلمي وحي اإلهلي؛ من ذلك يف عصرنا هذا اإلعجاز امع كل فتٍح بشري يف آفاق العلوم واملعارف ذات الصلة مبعاين ال

ِْي ِمَن اْْليَاِت َما ِمثْـ »: -صلى اهلل عليه وسلم-يف القرآن والسنة قال  ُلُه آَمَن َعَلْيِه َما ِمَن اأْلَنِْبَياِء نَِبيٌّ ِإال  َوَقْد ُأْع
فمعجزة القرآن   5«ا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ِإَلي   فَأَنَا َأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكثـََرُهْم تَابِعً اْلَبَشُر َوِإن َما َكاَن ال ِذي ُأوتِيُت َوْحًيا َأْوَحى الل هُ 

مستمرة إىل يوم القيامة، وخرقه للعادة يف أسلوبه، ويف بالغته، وإخباره باملغيبات مستمر، فال مير عصر من العصور إال 
َد ومن ويظهر فيه شيء مما أخرب به أنه سيكون ما يدل على ص حة دعواه، فعم نفُعُه من َحَضَر ومن َغاب، ومن ُوج 

 6سُيوجد
 المبحث الثاني

 في خلق السماوات واألرض اإلعجاز العلمي يف اآليات اليت تدل على قدرة اهلل تعاىل
 

                                                           
ه (,حتقيق:د.علي بن حممد بن ناصر الفقيهي 395)ت ينظر:األميان ألبن منده , ابو عبداهلل حممد بن أسحاق بن حممد بن حيىي بن منده العبدي 5

 1/487ه   ,  1406بريوت ,الطبعة الثانية  –,مؤسسة الرسالة 
 81ينظر : اإلعجاز العلمي يف القرآن,)االنسان( أسامه نعيم ,   6
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 ويشتمل على  ثالثة مْالب :

 املطلب األول : خلق السماوات واألرض.
 واألرض.املطلب الثاين : يف مدة خلق السماوات 

 املطلب الثالث : عدة الشهور عند اهلل يوم خلق السماوات واألرض.
 املطلب األول

 خلق السماوات السبع واألرض
 " السماوات السبع واالرضون السبع "

ُُن  قال تعاىل  نَـ ُُن  يـَتَـنَـز ُل اأْلَْمُر بـَيـْ َل تَـْعَلُموا َأن  الل َه َعَلى ُكلِّ َشْيء  لِ  ) الل ُه ال ِذي َخَلَق َسْبَع َسَماَوات  َوِمَن اأْلَْرِض ِمثـْ
 7َقِديٌر َوَأن  الل َه َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيء  ِعْلًما(

 تحليل األلفاظ اللغوية الغريبة
ُُّن :   )مثل( امليم والثاء والالم أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء وهذا مثل هذا : أي نظريه وامل ْثل واملث الِمثـَُل

  8يف معىن واحد
بهه وَشبَ ُهه وذكر صاحب اللسان : الفرق بني املماثلة واملساواة  ثله وَمثَله كما يقال ش  ))مثل(( كلمة تسوية يقال هذا م 
تكون يف املختلفني يف اجلنس واملتفقني ألن التساوي هو التكافؤ يف املقدار ال يزيد وال ينقص وأما املماثلة فال تكون 

عناه: تقول: حنوُه كنحوه  وفقهُه كفقهه  ولونُه كلونه  وطعمُه كطعمه ، فإذا قيل هو مثُله على اإلطالق فم إال يف املتفقني
 9ُيسد مسده وإذا قيل: هو مثُله يف كذا فهو مساٍو له يف جهة دون جهة

 أقوال المفسرين في اْلية 
ك: أي جعل ذلك فقد جاء يف تفسري ذل يرى املفسرون على إن السموات سبع وخلق من األرض )مثلهن( فاختلفوا يف

 األرض مثل ما يف السماوات من اخللق، وعن أبن عباس )رضي اهلل عنهما( قال: ))لو حدثتكم بتفسريها لكفرمت وكفركم 
 

                                                           
 12سورة الطالق : االية  7
 ثاء ومايثلثهما، مادة مثل.، باب امليم وال5/79ينظر: مقاييس اللغة، أليب احلسني امحد بن فارس ،  8
 ، باب امليم ))مادة مثل((14/16ينظر: لسان العرب، ألبن منظور،  9
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 98 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
ومماثلة األرض للسماوات يف خلقها داللة على عظيم قدرة اهلل أي أن خلق األرض ليس أضعف  10تكذيبكم هبا((

فقد قيل أهنا سبع أرضني  11من خلق السموات، ألن لكل منها خصائص دالة على عظيم القدرةداللة على القدرة 
  12))َمْن ظََلَم ِقيَد ِشْبر  طُو َقُه ِمْن َسْبِع َأَرِضيَن((( انه قال: لظاهر اآلية وكذلك ما صح عن النيب )

 .13اإلبداع واإلحكام أو أن املماثلة ليست يف العدد وإمنا هي يف اخللق واإلبداع أي مثلهن يف
 الوجه االعجازي في اْلية

أن اهلل تعاىل خلق سبع مسوات، وهي سبع طبقات خلقها بإتقان حمكم، وأن كل مساء منفصلة عن األخرى، ما ترى يف 
 خلقه من تناقض وال تباين وال اعوجاج وال ختالف بل هي مستوية مستقيمة

وهي متطابقة حول مركز  14فأن هذا يدل داللة قاطعة على صدق اآليات القرآنية على خلق السماوات سبعًا طباقاً  
 .15واحد يغلف اخلارج منها الداخل فيها وهي طبقات بعضها فوق بعض كما فسرها أهل اللغة واملفسرون والعلم احلديث

ه آيات )هو أمر معجز يف حد ذاته( البد وأن يكون القصد منإن التكرار القرآين يف اإلشارة إىل سبع مسوات يف سبع 
التحديد واحلصر ال جمرد التعبري عن التعدد والكثرة، واهلل تعاىل أعلم مبا خلق، وكذلك اإلشارة يف ختام سورة الطالق 

ُُن  مبثلية األرض إىل السموات يف قول احلق ) َل تأكيد إن األرض سبع متطابقة،   16(َخَلَق َسْبَع َسَماَوات  َوِمَن اأْلَْرِض ِمثـْ
 كما إن السموات سبع متطابقة.

))َمْن (، منها قوله هذا وقد ورد ذكر السموات السبع واالرضني السبع يف عدد غري قليل من أحاديث رسول اهلل )
والواضح انه ال خالف بني العلماء  17َأَرِضيَن((َأَخَذ َشيئًا ِمَن اأَلْرِض بِغَيِر َحق ِه، ُخِسَف ِبِه يـَْوَم الِقَياَمِة ِإَلى َسْبِع 

ُُن  َوِمَن اأْلَْرِض مِ على إن السموات سبع وأما األرض فهي كذلك فقيل انه سبع أرضني لظاهر قوله تعاىل ) َل    18(ثـْ

                                                           
 م,2010 -ه 1430بريوت، الطبعة األوىل  -ه ( دار عامل الكتب310جامع البيان عن تأويل القرآن، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )تينظر:  10

12/145 
 13/339تونس، د. ت  -ينظر: التحرير والتنوير، حممد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون 11
 (3195حديث ) 588صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف سبع أرضني،  12
 3/403،  م1986-ه 1406 5بريوت،ط -حممد علي الصابوين، دار القلمينظر: صفوة التفاسري ,  13
 19م, 2005 -ه 1426القاهرة، الطبعة األوىل  -ية يف إعجاز القرآن والسنة النبوية امحد مصطفى متويل دار ابن اجلوزيينظر: املوسوعة الذهب 14
 391م ،2009-ه 1430بريوت، الطبعة األوىل،  -ينظر: مدخل إىل دراسة اإلعجاز العلمي يف القرآن، زغلول راغب حممد النجار، دار املعرفة 15
 12سورة الطالق : اآلية  16
 (3196، حديث )588صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، ما جاء يف سبع أرضني،  17
 12سورة الطالق : اآلية  18
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ربنا  ا( أننا يف زمن العلم والتقنية الذي نعيشه ال ندرك من السموات السبع اليت أخربنا هبوكذلك ألحاديث النيب )

من السماء الدنيا اليت خصها اخلالق سبحانه وتعاىل بالنجوم والكواكب.  19وأخرب هبا خامت أنبيائه ورسله إال جزءاً حمدود
نـَْيا ِبَمَصابِيَح )َوزَيـ ن ا الس َماوالنجوم هي وسيلة اإلنسان للتعرف على اجلزء املدرك من الكون ويف ذلك يقول تعاىل  َء الدُّ

َفاُوت  فَاْرِجِع تَـ  )ال ِذي َخَلَق َسْبَع َسَمَوات  ِطَباقًا َما تـََرى ِفي َخْلِق الر ْحَمِن ِمنْ  20تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم( َذِلكَ َوِحْفظًا 
ُور ( َنا )َأفـََلمْ  ويقول جل وعال 21اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن فُْ ُُْم َكْيَف بـَنَـيـْ ا ِمْن هَ يـَْنظُُروا ِإَلى الس َماِء فـَْوقـَ َُ ا َوزَيـ ن اَها َوَما َل

َيا ِبزِيَنة  اْلَكَواِكِب( 22)فـُُروج نـْ وذكر السماء يف هذه اآليات املباركة، باألفراد وختصيصها بالزينة  23)ِإن ا زَيـ ن ا الس َماَء الدُّ
املوصوفة بالنجوم والكواكب وحتديدها بوصف السماء الدنيا يؤكد حقيقة السماوات السبع وعدم التخصيص بإضافة 

ي السماء هألن السماء الدنيا  ))أفلم ينظروا((،وصف الدنيا يف اآلية السادسة من سورة )ق( استعيض عنه بالسؤال 
الوحيدة اليت ميكن لإلنسان أن ينظر إليها، أما بالنسبة للسموات الست الباقية، فان اهلل اخربنا عنها يف حمكم كتابه وأن 

 .24( قد ارتادها يف ليلة اإلسراء واملعراج واخربنا عنها يف العديد من أحاديثهخامت أنبياءه ورسله )
السبع متطابقة يغلف اخلارج منها الداخل وأهنا مجيعاً قد متايزت عن السماء والقرآن الكرمي يؤكد حقيقة أن السموات 

الدخانية األوىل يف بدء خلق الكون وأن األرضني السبع متطابقة كذلك يغلف اخلارج منها الداخل وأهنا قد متايزت عن 
ا يؤكده ذكر األرض سورة )الطالق( كم األرض االبتدائية فاهنا كلها يف أرضنا اليت حنيا عليها، ويؤكد هذا االستنتاج ختام

باألفراد، دومًا يف كتاب اهلل بينما ذكرت السموات باألفراد واجلمع ألننا ال نرى من فوق هذه األرض إال جزءًا من 
السماء الدنيا وال سبيل إىل تعرفنا على السموات األخرى إال بأخبار من اهلل أو من رسوله، بينما يعلم ربنا بعلمه احمليط 
أن اإلنسان سوف يصل يف يوم من األيام إىل إدراك االرضني السبع، فاكتفى بذكرها يف حمكم كتابه العزيز باألفراد يف 

موضعاً وكذلك باإلشارة إىل مثليها بالسموات السبع يف العدد والتطابق حول مركز واحد وقد أثبتت الدراسات  461
 لنطق املتمركزة حول كرة، وتقسم هذه النطق على أساس من تركيبها الفيزيائية األرضية أن األرض مبنية من عدد من ا

                                                           
-ه 1426بريوت، الطبعة الثالثة  -ينظر: من آيات اإلعجاز العلمي )السماء يف القرآن(، الدكتور زغلول راغب حممد النجار، دار املعرفة 19

 4/180م، 2008-ه 1429و ينظر: وتفسري اآليات الكونية، الدكتور زغلول راغب حممد النجار، مكتبة الشروق،   الطبعة األوىل  154م/2005
 12لت  من االية سورة فص 20
 3سورة امللك :من االية  21
 6سورة ق : اآلية  22
  6سورة الصافات : اآلية  23
 146-145ينظر : من آيات اإلعجاز العلمي )السماء يف القرآن( زغلول النجار  24
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وقد اكتشف العلم احلديث أن األرض تتكون من سبع طبقات  . 25الكيميائي أو على أساس من صفاهتا امليكانيكية

 هي  : 
( مع قليل من %9( والنيكل بنسبة )%90وهو عبارة عن نواة صلبة تتكون من احلديد بنسبة ) لب صلب داخلي:

( وهو قريب من تركيب النيازك احلديدية %1العناصر اخلفيفة مثل الكربون والفسفور والكربيت والسيلكون واألوكسجني )
 10كم وتقدر كثافتها حبوايل   2402حبوايل مع زيادة واضحة يف نسبة احلديد، ويبلغ قطر هذه النواة حاليًا ما يقدر 

  3جرام/سم 13،5إىل 
وهو نطاق سائل حييط باللب الصلب، وله نفس تركيبه الكيميائي تقريباً  لب األرض السائل )الخارجي(: -1

كم ويفصله عن اللب الصلب منطقة انتقالية شبه   2275ولكنه يف حالة انصهار، ويقدر مسكه حبوايل 
كم تعّد اجلزء األسفل من هذا النطاق، ويكون كل من لب األرض الصلب والسائل 450منصهرة يبلغ مسكها 

 من كتلتها. %31حوايل 
كم )من عمق 2215وهو نطاق صلب حييط بلب األرض السائل ويبلغ مسكه حنو  النْاق السفلي: -2

كم(، ويفصله عن الوشاح األوسط )الذي يعلوه( مستوي انقطاع للموجات 2885كم إىل عمق 670
 .26االهتزازية الناجتة عن الزالزل

ه مستويات من مستويات انقطاع املوجات كم وحيد270وهو نطاق صلب يبلغ مسكه حنو  النْاق األوسط: -3
كم 400كم ويفصله عن الوشاح األسفل ويقع اآلخر على عمق 670االهتزازية يقع أحدمها على عمق 

  ويفصله عن الوشاح األعلى.
يعرف بأسم  %1وهو نطاق شبه منصهر عايل الكثافة واللزوجة تبلغ نسبة االنصهار فيه  :النْاق األعلى -4

 كم 335كم ويرتاوح مسكه بني 400كم وعمق 120-65نطاق الضعف األرضي وميتد بني عمق 

                                                           
 4/18وتفسري االيات الكونية ,زغلول النجار,  148ينظر: املصدر نفسه ,  25
ومدخل إىل  40م، 2005إسرار القرآن الكرمي والسنة النبوية، حممد حسين يوسف، دار الكتاب العريب ، الطبعة األوىل، ينظر: اإلعجاز العلمي يف  26

، وموسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن 231، واملوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن والسنة، امحد مصطفى،  389دراسة اإلعجاز العلمي، زغلول النجار، 
، وآيات اإلعجاز العلمي من وحي الكتاب 214-213م، 2009-ه 1430الطبعة األوىل،  -لنبوية، امحد جاد، دار الغد اجلديد، القاهرةالكرمي والسنة ا

، ومقالة للدكتور زغلول النجار نشرت يف جريدة 32-31م، 2008-ه 1429بريوت، الطبعة األوىل  -والسنة، عبد الرمحن سعد صيب الدين ، دار املعرفة
 ه .1422شعبان  19( بتاريخ 41972)العدد  األهرام
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كم، ويعتقد بأن وشاح األرض كان كله منصهراً يف بدء خلق األرض مث أخذ يف التصلب بالتدريج نتيجة 380و

 زء هائل من حرارة األرض.لفقد ج
كم وحيده من أسفل 120كم( 80-60كم )بني أعماق 60-40ويرتاوح مسكه بني  النْاق السفلي: -5

 احلد العلوي لنطاق الضعف األرضي، ومن أعلى خط انقطاع املوجات االهتزازية املعروفة بأسم املوهو.
-60عان البحار واحمليطات وبني )( كم حتت قي8-5ويرتاوح مسكه بني ) النْاق العلوي )قشرة األرض(: -6

( كم حتت القارات ويتكون أساسًا من العناصر اخلفيفة مثل السليكون، والصوديوم، والبوتاسيوم 80
( وبعض العناصر األخرى، وهو الرتكيب %5،6والكالسيوم واألملنيوم واألوكسجني مع قليل من احلديد )

طات فتميل والصخور اجلرانيتية أما قشرة قيعان البحار واحملي الغالب للقشرة القارية اليت يغلب عليها اجلرانيت
 27 إىل تركيب الصخور البازلتية

 الحكمة االعجازية من اْلية 
إن السموات السبع الطباق اليت خلقها اهلل سبحانه وتعاىل بعلمه وقدرته وصناعته وتقديره أعطاها اجلمال وحسن املنظر 

 .28وتتمتع هبا األبصار زينة وحسناً ومجاالً تتأملها العيون وتفكر هبا العقول 
وكذلك األرضون السبع، فاألرض هي أحدى الكواكب اليت ال تعد وال حتصى هيأها اهلل سبحانه وتعاىل لنا وجعلها 
قرارًا وسكنًا فأصبحت هي الكوكب الذي نلمسه بأيدينا ونراه بأعيننا فهو الوحيد الذي من املمكن أن نعرف عنه 

  29ا نعيش عليه ونلمس معجزات اهلل سبحانه وتعاىل فيه من جبال ووديان وصحراء وحبار وأهنارالكثري، ألنن
 والغرض األساسي تنبيه اخللق على عظم قدرة اهلل تعاىل كما جاء يف قوله تعاىل :

  30(لِتَـْعَلُموا َأن  الل َه َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِديرٌ ) 
                                                           

، موسوعة اإلعجاز العلمي يف 231، املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن والسنة 40ينظر: اإلعجاز العلمي يف إسرار القرآن والسنة النبوية  27
كتور زغلول النجار يف جريدة االهرام )العدد ، مقالة الد 32، آيات اإلعجاز العلمي من وحي الكتاب والسنة 214القرآن الكرمي والسنة النبوية 

41972) 
 3/245وتفسري اآليات الكونية، الدكتور زغلول النجار 

 390ومدخل إىل دراسة اإلعجاز العلمي ، زغلول النجار 

محد الصويف، (، الدكتور ماهر اينظر: املوسوعة الكونية الكربى ))آيات اهلل يف خلق الكون ونشأة احلياة ويف السماء الدنيا ويف السماوات السبع( 28
 3/105م ، 2008-ه 1429بريوت،  -املكتبة العصرية

 .3/72ينظر: املصدر نفسه ،  29
 12سورة الطالق: اآلية  30
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اآليات الدالة على حكمة خلق اهلل للسماوات واألرض وأهلهما وما بينهما قد أن  وقد جاء يف أضواء البيان: أعلم

يظن غري املتأمل أن بينهما اختالفاً والواقع خالف ذلك ألن كالم اهلل ال خيالف بعضه بعض وإيضاح ذلك أن اهلل تبارك 
حميط  على كل شيء وأنه وتعاىل ذكر يف بعض اآليات أن حكمة خلقه السماوات واألرض هي أعالم خلقه بأنه قادر

   31بكل شيء علماً وذكر يف مواضع كثرية من كتابه أنه خلق اخللق ليبني للناس كونه ه  و املعبود وحده
 المْلب الثاني

 خلق السموات واالرض يف ستة أيام
 آيات : 7ويشتمل على 

َما ِفي ِست ِة َأي ام  َوَما َمس َنا ِمْن لُُغوب  )َوَلَقْد َخَلْقَنا الس َمَواِت َواأْلَْرَض َوَما قال تعاىل  -1 ُُ نَـ   32(بـَيـْ
ِشي الل ْيَل )ِإن  رَب ُكُم الل ُه ال ِذي َخَلَق الس َمَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِست ِة َأي ام  ثُم  اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يـُغْ  قال تعاىل -2

ُْْلُبُه َحِثيثًا َوالش ْمَس وَ  اَر َي َُ ََ الل ُه َربُّ اْلَعاَلِميَن(اْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخ َرات  بَِأْمرِِه َأاَل َلُه اْلَخْلُق َواأْلَْمُر تـَبَ النـ    33اَر
َُُما ِفي ِست ِة َأي ام  ثُم  اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش الر ْحَمنُ  قال تعاىل -3 نَـ  فَاْسَأْل ِبِه )ال ِذي َخَلَق الس َمَواِت َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ

  34َخِبيًر(
  35تَـَوى(اسْ ِإن  رَب ُكُم الل ُه ال ِذي َخَلَق الس َمَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِست ِة َأي ام  ثُم  ) قال تعاىل -4
ُلوَُكْم َأيُّكُ  قال تعاىل -5 ْم َأْحَسُن َعَماًل )َوُهَو ال ِذي َخَلَق الس َمَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِست ِة َأي ام  وََكاَن َعْرُشهُ َعَلى اْلَماِء لَِيبـْ

ُعوثُوَن ِمْن بـَْعِد اْلَمْوِت لَيَـُقوَلن  ال ِذيَن َكفَ    36 ُمِبيٌن(ُروا ِإْن َهَذا ِإال  ِسْحرٌ َولَِئْن قـُْلَت ِإن ُكْم َمبـْ
َُُما ِفي ِست ِة َأي ام  ثُم  اْستَـَوى َعَلى اْلَعرْ  تعاىلقال  -7 نَـ ِش َما َلُكْم )الل ُه ال ِذي َخَلَق الس َمَواِت َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ

 37(ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َواَل َشِفيع  َأَفاَل تـََتذَك ُرونَ 
 

                                                           
ة بريوت، الطبع -ينظر: أضواء البيان، حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي، حتقيق: حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية 31

 1663م ، 2003-ه 1424األوىل 
 34ترتيبها يف النزول   38سورة ق : اآلية  32
 39ترتيبها يف النزول  54سورة األعراف : اآلية  33
 42ترتيبها يف النزول          59سورة الفرقان : اآلية  34
 51ترتيبها يف النزول          3سورة يونس : اآلية   35
 52 النزول ترتيبها يف  7سورة هود : اآلية  36
 75ترتيبها يف النزول          4سورة السجدة : اآلية  37
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ي اأْلَْرِض )ُهَو ال ِذي َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِست ِة َأي ام  ثُم  اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يـَْعَلُم َما يَِلُج فِ قال تعاىل -7

ا َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتمْ  َُ ا َوَما يـَْنِزُل ِمَن الس َماِء َوَما يـَْعُرُج ِفي َُ  38ل ُه ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصيٌر(َوال َوَما َيْخُرُج ِمنـْ
 أقوال المفسرين في اْلية 

ذكر معظم املفسرون عن قتادة أنه قال: قالت اليهود )عليهم لعنة اهلل(: خلق اهلل السموات واألرض وما بينها يف ستة 
ه اليهود فسألته قال أتت إليأيام أوهلا األحد وأخرها اجلمعة ويف احلديث الشريف عن النيب )صلى اهلل عليه وسلم( أنه 

عن خلق السماوات واألرض فقال خلق اهلل األرض يف يومي األحد واألثنني وخلق اجلبال وما فيهن من منافع يوم 
الثالثاء وخلق يوم األربعاء الشجر واحلجر واملاء واملدائن والعمران فهذه أربعة أيام وخلق يوم اخلميس السماء وخلق يوم 

لشمس والقمر مث اسرتاح يف اليوم السابع وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة فأنزل اهلل تكذيبهم اجلمعة النجوم وا
 .40فقد خلق األرض يف يومني ومنافعها يف يومني والسماوات يف يومني فتلك ستة أيام ،39فيما قالوه وتأولوه

وهي قطعاً ليست من أيام هذه األرض اليت نعرفها فقد تكون ستة أطوار أو ستة مراحل يف  وجاء في تفسير ستة أيام:
هي مقدار ستة أيام من أيام الدنيا ولو شاء خللقها يف اقل من ملح البصر وفيه احلث  41النشأة والتكوين أو ستة أدهرا

 42للعباد للتأين يف األمور
 داللة لفظة اليوم في القرآن الكريم:

شارة إىل خلق السموات واألرض يف ستة أيام يف سبع آيات ووردت لفظة يوم مبشتقاهتا يف القرآن الكرمي جاءت اإل
  43)وهو نفس عدد أيام السنة يف زماننا( 365مرة بلفظ يوماً وجمموعهما  16بلفظ اليوم و 349مرة منها  475

 
 

                                                           
 96ترتيبها يف النزول            4سورة احلديد :االية  38
،  التفسري الكبري، مفاتيح الغيب، فخر الدين حممد بن احلسني بن احلسن بن علي التميمي البكري 435/ 11/434ينظر : جامع البيان ، للطربي  39

 ،14/158م, 2004-ه 1425بريوت، الطبعة الثانية  -ه ( دار الكتب العلمية604)تالرازي 

ه ( حتقيق: عبد اللطيف حسن، دار الكتب 1127ينظر : روح البيان يف تفسري القرآن، إمساعيل حقي بن مصطفى احلنفي اخللويت الرب وسوي )ت 40
 8/30م ، 2009-ه 1430العلمية، بريوت الطبعة الثانية 

 5/2806م 2005 -ه 1425، دار الشروق 35م(، الطبعة 1966يف ظالل القرآن، سيد قطب )ينظر:  41
 2/7صفوة التفاسري ، للصابوين  42

 .156ينظر: من آيات اإلعجاز العلمي )السماء يف القرآن(، زغلول النجار،  43
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 داللة لفظة اليوم في العلوم الكونية:

يعرف اليوم األرضي الشمسي، بالفرتة اليت تتم فيها األرض دورة كاملة حول حمورها أمام الشمس وتقدر هذه الفرتة يف 
 زماننا احلايل بأربع وعشرين ساعة يتقامسها ليل، وهنار باختالف طفيف يف طول كل يوم. 

ة الزمنية ت ومخسني ثانية( فيقدر باملدأما يوم األرض النجمي )يقل يف مداه عن يوم األرض الشمسي بثالث دقائق وس
الواقعة بني رؤية جنم ثابت يف السماء من نقطة حمددة على سطح األرض مرتني، والفارق الزمين الطفيف بني اليومني 
سببه أن األرض عندما تتم دورة كاملة حول حمورها تكون قد جرت يف مدارها حول الشمس مسافة تقدر حبوايل 

ملدار وخيتلف طول اليوم بالنسبة لكواكب اجملموعة الشمسية، ألن لكل جرم منها دورة حمورية  من طول هذا ا 365/1
 كاملة ختتلف من جرم إىل أخر فيرتاوح يوم كواكب اجملموعة الشمسية ما يلي :

 يوماً أرضياً يف أقرب الكواكب إىل الشمس وهو كوكب عطارد  88
 بضعة أسابيع يف كوكب الزهرة و
 مة إىل ليل وهنار يف كوكب األرضساعة مقس 24 و
 ثانية يف املريخ 23دقيقة و 37ساعة و 24 و
 دقيقة يف املشرتي 53ساعات و 9 و
 دقيقة يف أورانوس 14ساعات و 10 و
 دقيقة يف كوكب نبتون 40ساعة و 15 و
  44ساعة( 144ستة أيام أرضية يف كوكب بلوتو )أي و

 الوجه االعجازي في اْلية 
أن القرآن تعرض لقضايا علمية كثرية منها موضوع خلق الكون )الزمان، املكان(  45حسب النيب أكد الدكتور منصور

والقرآن يشري إىل أن اهلل خلق الكون يف ستة أيام واأليام عند اهلل هي فرتات زمنية وليست أيامًا باملعىن األرضي، ألن 
 لعلماء ظرية النسبية وأكد ) د. حسب النيب(: إن االزمن نسيب وليس مطلقاً وهو ما يتفق ومعطيات العلم احلديث والن

                                                           
 159-158ينظر: املصدر نفسه  ,   44
قرآن والسنة وأستاذ الفيزياء بكلية البنات جامعة عني مشس، موسوعة االعجاز العلمي، أمحد منصور حسب النيب، رئيس مجعية اإلعجاز العلمي لل 45

 .173جاد، 
 .15/7/1995،  1416 -صفر 17( 325ينظر: جملة اإلصالح ))ندوة حول الزمن بني العلم والقرآن(( العدد )         
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توصلوا باستخدام االحنالل اإلشعاعي لليورانيوم وحتوله إىل رصاص يف قياس عمر الصخور األرضية والنيزكية إىل أن تكون 

خدم مليار سنة، وأن هذا الرقم هو أيضاً عمر صخور القمر، وقد أست 4،5القشرة األرضية )تصلب القشرة( بدأ منذ 
العلماء حديثًا الكاربون املشع لتحديد عمر احلفريات النباتية واحليوانية وتاريخ احلياة على األرض وهبذا فأن كوكب 

مليار سنة، وأن اإلنسان زائر متأخر جدًا لكوكب األرض بعد أن  4500األرض بدأ تشكيله وتصلب قشرته منذ 
 سخر له اهلل ما يف األرض مجيعاً 

ْهِر َلْم َيُكْن َشْيًئا َمْذُكورًا)َهْل َأَتى َعلَ  ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الد  ويؤكد العلم أن اإلنسان ظهر منذ بضع عشرات  46 (ى اإْلِ
 األلوف من السنني دون حتديد هنائي.

وميكن إن نعّد التشكيل اجليولوجي لألرض بدأ من إرساء اجلبال النيزكية على قشرهتا الصلبة وانبعاث املاء واهلواء من 
مليار سنة واليت يشري  4،5باطن األرض وتتابع أفراد اململكة النباتية واحليوانية حىت ظهور اإلنسان وقد أستغرق ذلك 

رة ادل ثلث عمر الكون، وأن التدبري اجليولوجي لألرض منذ بدأ تصلب القشإليها القرآن يف سورة فصلت على أهنا تع
مليار سنة فأنه ميكننا حساب عمر الكون قرآنياً بضرب هذه  4،5األرضية حىت ظهور اإلنسان قد أستغرق زمناً قدره 

 الفرتة اجليولوجية 
وم قسم يعادل يومني من أيام اخللق باملفهللخلق مقسمة على ثالثة أقسام متساوية وكل  ، عّد أن األيام الستة3يف 

 .47مليار سنة 13،5النسيب للزمن ومن مث يصبح عمر الكون 
وبعد تقدم العلم وتطور وسائل املعرفة وصل العلماء إىل القول ))وهكذا توصلت العلوم دون قصد إىل أن هلذا الكون 

رك ن قد بدأ بنفسه والبد له من مبدىء أو من حمبداية وهي بذلك تثبت وجود اهلل، ألن ماله بداية ال ميكن أن يكو 
 .48أول أو من خالق هو اإلله((

وقد ذكر القرآن يف كثري من آياته، أن اهلل خلق الكون يف ستة أيام، واأليام هنا املراحل واحلقب الزمنية خللق الكون 
يف أي من اآليات اليت  49عدون((وليست األيام اليت نعدها حنن البشر بدليل عدم اإلشارة إىل ذلك بعبارة ))مما ت

 تتحدث عن األيام الستة خللق السماوات واألرض.
                                                           

 1سورة اإلنسان : اآلية . 46
،  327-326، وموسوعة اإلعجاز العلمي ، يوسف احلاج امحد،  176-173الكرمي والسنة ، امحد جاد  موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن 47

 .188 -1/187م ، 2011-ه 1431بريوت، الطبعة األوىل  -وموسوعة اإلعجاز العلمي ، نايف منري فارس، دار ابن حزم
 .16،  م1994 -ه 1414دمشق، الطبعة األوىل  -الكون واإلنسان بني العلم والقرآن، بسام دفضع، دار اليمامةينظر:  48
 .47سورة احلج : من اآلية  49
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وقد قال أغلب املفسرون والعلماء على إن األيام الستة للخلق قسمت على ثالثة أقسام متساوية كل قسم يعادل يومني 

 من أيام اخللق باملفهوم النسيب للزمن :
َمَواِت َواأْلَْرَض  َأَوَلْم يـََر ال ِذيَن َكَفُروا َأن  الس  يومان خللق األرض من السماء الدخانية األوىل فاهلل تعاىل يقول ) أواًل :

ًقا فـََفتَـْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكل  َشْيء  َحيٍّ َأَفاَل يـُْؤِمُنوَن( رض كانتا وهذا دليل على أن السماوات واأل 50َكانـََتا رَتـْ
 يف بيضة واحدة ))رتقاً(( مث انفجرت ))ففتقنامها((.

ا َماَءَها َوَمْرَعاَهايومان لتسوية السماوات السبع طبقاً لقوله  ثانياً: َُ وهو يشري إىل احلالة الدخانية للسماء  51() َأْخَرَج ِمنـْ
َر فِ ) ا َوَقد  َُ ََ ِفي ا َوبَاَر َُ ا َرَواِسَي ِمْن فـَْوِق َُ ا ِفي َأْربـََعِة َأي ام  َسَواَوَجَعَل ِفي َُ ا َأقْـَواتـَ َُ بعد االنفجار العظيم  52ًء لِلس ائِِليَن(ي

بيومني حيث بدأ بعد ذلك تشكيل السماوات )فقضاهن( أي: صنعهن وأبدع خلقهن سبع مساوات يف فرتة حمددة 
  53بيومني آخرين

 يومان لتدبري األرض جيولوجيا وتسخريها خلدمة اإلنسان يقول سبحانه  ثالثاً :
ْن فَ ْوق َها َوبَاَرَك ف يَها َوَقدََّر ف يَها أَقْ َواتَ َها يف  أَْربَ َعة  أَيَّاٍم َسَواًء ل لسَّ  َي م  وهو ما يشري إىل جبال  54ائ ل ني(َ )َوَجَعَل ف يَها َرَواس 

ها(( لى قشرة األرض فور تصلبها بدليل قوله تعاىل ))من فوقها(( و ))بارك فينيزكيه سقطت واستقرت يف البداية ع
ا َماَءَها َوَمْرَعاَهاأي: أكثر من خرياهتا مبا جعل فيها من املياه والزروع والضروع، أي:) َُ ا  55(َأْخَرَج ِمنـْ َُ )َوَجَعَل ِفي

ا َأقْـ  َُ ا َوَقد َر ِفي َُ ََ ِفي ا َوبَاَر َُ ا ِفي َأْربـََعِة َأي ام  َسَواًء لِلس ائِِلينَ َرَواِسَي ِمْن فـَْوِق َُ أي : أرزاق أهلها ومعاشهم  56(َواتـَ
مبعىن أنه خلق فيها أهنارها وأشجارها ودواهبا استعداد الستقبال اإلنسان ))يف أربعة أيام سواء للسائلني(( أي: يف 

 57أربعة أيام متساوية بال زيادة وال نقصان للسائلني من البشر
                                                           

 .30سورة األنبياء : من اآلية  50
 .12سورة فصلت : من اآلية  51
 .11سورة فصلت : من اآلية  52
بريوت، دمشق الطبعة  -، دار اليمامة ، وموسوعة اإلعجاز القرآين ، نادية طيارة، 175-174ينظر : موسوعة اإلعجاز العلمي، امحد جاد  53

اإلعجاز القرآين يف ضوء االكتشاف العلمي احلديث، مروان وحيد شعبان، دار املعرفة بريوت، الطبعة األوىل ، 47-2/45 م2007األوىل، 
 .189-1/188، وموسوعة اإلعجاز العلمي، نايف منري فارس، 171, م2006 -ه 1427

  .10سورة فصلت : من اآلية  54
 .31سورة النازعات : من اآلية  55
 .10سورة فصلت : من اآلية  56
, واإلعجاز القرآين يف ضوء  47-45/  2وموسوعة اإلعجاز القرآين )نادية طيارة(  ,175ينظر: موسوعة اإلعجاز العلمي )امحد جاد(  57

 .328، يوسف احلاج امحد  .وموسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة171االكتشاف العلمي احلديث ، مروان وحيد 
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 من خلق السماوات واألرض في ستة أيام الحكمة

إن اهلل املستحق جلميع احملامد والتعظيم يرشدنا ويبني لنا آياته الدالة عليه يف الكائنات اليت هي خلق من خلقه واخلاضعة 
دومًا لسلطانه، وذلك ألن كل شيء يف هذه الكائنات خيضع لتحريك حكيم ال ميلك تصريفه إال رب مدبر عليم، 

 قدير.خبري 
وأن هذه اآليات العظيمة الكثرية يف هذا الكون كلما تفكرنا يف دالالهتا بإمعان دلتنا على إتقاهنا وإحكامها ليس منها 
بل من خالق عليم حكيم بيده مقاليد كل شيء؛ وأن اهلل تعاىل املتصف بكل صفات الكمال واملتنزه عن كل صفات 

وفيه تصحيح 58السموات واألرض يف ستة أيام أي يف ستة أقسام زمنية النقصان والذي تدل عليه عظمته يف كونه خلق
 .59على االفرتاء اليهودي على اهلل ونفي عنه التعب واالعياء

واأليام الستة اليت مت فيها خلق السماوات السبع تكررت يف آيات كرميات عدة للتأكيد على عظمة اخلالق وهيمنته 
، كما أن اهلل طلب منا أن نتفكر يف 60(املشككني يف زمن الرسول )الكلية على الكون وكذلك للرد على بعض 

خلق السماوات واألرض؛ ألنه أعلم مبا فيها ويعلم أن اإلنسان حينما يدرك هذه القدرة اإلهلية فأهنا مؤهلة ومقدمة 
 .61ملعرفة هذا اإلله املعبود

 المْلب الثالث
 )) عدد أشهر السنة ((

َة القال تعاىل ًرا ِفي ِكَتاِب الل ِه يـَْوَم َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرضَ ) ِإن  ِعد  ُْ ُُوِر ِعْنَد الل ِه اثـَْنا َعَشَر َش ا َأْربـََعٌة ُحُرٌم  شُّ َُ ِمنـْ
ُِن  َأنـُْفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكيَن َكاف ًة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكمْ  يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظِلُموا ِفي اف ًة َواْعَلُموا َأن  الل َه َمَع كَ   َذِلَك الدِّ

  62اْلُمت ِقيَن(
 

                                                           
 -ه 1427، دار وحي القلم، الطبعة األوىل  ينظر: عجائب النظر والتأمل يف عظمة اهلل )آيات اهلل يف الكون واإلنسان( أسامة نعيم مصطفى 58

 . 45،  م2006
-ه 1425ار عمار ، القاهرة،  الطبعة الثانية إعجاز القرآن البياين ودالئل مصدره الرباين، د. صالح عبد الفتاح اخلالدي، دار عمار القاهرة  د 59

 81م.2004
 .199بناء الكون ومصري اإلنسان، هشام طالب  60
 .94-93ينظر: املوسوعة الكونية الكربى، آيات اهلل يف خلق الكون ونشأة احلياة  61

 36سورة التوبة : االية  62
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 تحليل األلفاظ اللغوية الغريبة

))عد(( العني والدال أصل صحيح واحد، ال خيلو من الَعّد الذي هو اإلحصاء ومن اإلعداد الذي هو  )) ِعد َة(( :
 .63هتيئة الشيء وإىل هذين املعنيني ترجع فروع الباب كلها

: إحصاء الشيُء تقول : عددت الشيء أُعد ه عّداً فأنا عادٌّ والشيء معدود، والعديد: الكثرة، والعدد: مقدار ما  فالَعد  
 64يُ َعدَّ 

 أقوال المفسرين في اْلية
أشارت اآلية الكرمية إىل إن املراد الشهور اهلاللية اليت يعتد هبا املسلمون يف صيامهم وحجهم وأعيادهم وسائر أمورهم 

 65)أربعة حرم( رجب وذو القعدة وذو احلجة واحملرممنها 
( يف حجة الوداع مبىن يف أوسط أيام وجاء يف السنة تبيان لذلك فقد روي عن ابن عمر أنه قال: خطب رسول اهلل )

يَئِة يـَْوَم َخَلقَ فقال  66التشريق َُ رًِا َواألَ الل هُ الس مَواِت  )) َأيُُا الَناس ِإن  الز ماَن َقد ْأسَتَداَر َك ُْ ْرَض، الس َنةُ اثـَْنا َعَشَر َش
ََُر ال ِذي بَيَن ُجَما   67ي َوشْعَباَن((دَ ِمْنُا َأربـََعَة ُحرُِم، َثاَلُث ُمتَـَوالياٌت ُذو الَقْعَدِة وُذو الَحج ِة َوالُمحر ُم، َورََجُب ُم

ا وقع حجهم يف رمضان ورمبا يف شوال الذي كانت العرب تفعله فرمب 69وقيل إمنا جاءت هذه اآلية من أجل النسيء68
إىل غري ذلك وكانوا يستحلون احملرم عامًا وحيرمون مكانه صفر وتارة حيرمون احملرم وحيلون صفر أعلم اهلل عز وجل أن 
عدة شهور املسلمني بأن جيعلوا لسنتهم اثنا عشر شهراً على منازل القمر فجعل حجهم وأعيادهم على هذا العدد فتارة 

 وجاء يف عدة الشهور: املراد بيان أن أحكام الشرع تبتين على الشهور  70ج والصوم يف الشتاء وتارة يف الصيفيكون احل

                                                           
 عّد. ، باب العني والدال. مادة4/29ينظر: مقاييس اللغة، ألبن فارس،  63
 ، باب العني، مادة عدد. 6/116لسان العرب، البن منظور،  64
م، 1993-ه 1414بريوت، الطبعة األوىل  -ه ( دار الكتب العلمية516ينظر: معامل التنزيل، أيب حممد بن مسعود الفراء البغوي الشافعي )ت 65
2/244. 

دي عشر والثاين عشر والثالث عشر من ذي احلجة، فقه العبادات على املذاهب أيام التشريق: وهي األيام الثالثة اليت تلي يوم العيد وهي احلا 66
 .360األربعة، ماهر امحد الصويف، دار الرضوان، الطبعة األوىل، د. ت، 

 (4662، حديث )846صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب )إن عدة الشهور(،  67
 .2/851ينظر: تفسري القرآن العظيم، أبن كثري ،  68
غب االنسيء: وهو تأخري يف الوقت ومنه النسيء الذي كانت العرب تفعله وهو تأخري بعض األشهر احلرم إىل شهر أخر، مفردات ألفاظ القرآن، للر  69

 .510م،1972ه ( دار الفكر 503األصفهاين )ت
-ه 1423ار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل ه ( د597ينظر: زاد املسري ، أليب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )ت 70

 .581م ، 2002
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القمرية احملسوبة باألهلة دون الشمسية منها )أربعة حرم( ثالث سرد ذو القعدة )للقعود عن القتال( وذو احلجة )للحج( 

 . 71)لرتجيب العرب إياه أي لتعظيمه(واحملرم )لتحرمي القتال فيه( وواحد فرد هو رجب 
 من الدالالت العلمية لآلية الكريمة

هذه اآلية الكرمية تتحدث عن عدة الشهور يف سنة من سين األرض ألن اخلطاب القرآين موجه لنا حنن أهل األرض، 
اً معتماً  وإذا كان اجلرم جسموألن كل جرم من أجرام السماء له أزمنته اخلاصة به من السنني والشهور واألسابيع واأليام 

كان له أيضًا ليله وهناره ويتضح هذا التباين يف أزمنة كل جرم من أجرام السماء بالتباين بني أزمنة أجرام جمموعتنا 
 -الشمسية وهي كما يلي :

 مليون سنة من سين األرض 225سنة الشمس : 
 رض(يوماً من أيام األ 88من السنة األرضية )=  0،24سنة عطارد = 
 يوماً من أيام األرض( 255من السنة األرضية )=  0،70سنة الزهرة = 

 يوم من أيام األرض( 365و25سنة أرضية )=  1سنة األرض = 
 يوماً من أيام األرض( 686و67سنة أرضية )=  1،88سنة املريخ = 

 يوماً من أيام األرض( 4332سنة أرضية )=  11،86سنة املشرتي = 
 يوماً من أيام األرض( 10760و 27ة أرضية )= سن 29،46سنة زحل = 

 يوم من أيام األرض ( 30688و01سنة أرضية )=  84،02سنة اورانوس = 
 يوم من أيام األرض( 60193و20سنة أرضية )= 164،80سنة نبتون = 
 يوم من أيام األرض( 90472و40سنة أرضية )=  247،70سنة بلوتو = 

جرام جمموعتنا الشمسية بل كل جرم من أجرام السماء يؤكد على نسبية كل شيء وهذا التباين يف أزمنة كل جرم من أ
يف وجودنا حىت يبقى العلم احلقيقي املطلق الكامل احمليط خلالق هذا الكون وحده الذي هو فوق اخللق كله فوق املادة 

 ِمْن َأنـُْفِسُكْم  اِت َواأْلَْرِض َجَعَل َلُكمْ )فَاِطُر الس َموَ والطاقة وأضدادها وفوق املكان والزمان مبختلف أشكاهلا وأبعادها 
 

                                                           
م ، 1989-ه 1408بريوت ، د. ط،  -ينظر: مدارك التنزيل، عبد اهلل بن محيد بن حممود النسفي، حتقيق: إبراهيم حممد رمضان، دار القلم 71
2/434. 
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وعلى الرغم من أمياننا مبحدودية  ،72 ُ( َأْزَواًجا َوِمَن اأْلَنـَْعاِم َأْزَواًجا يَْذَرؤُُكْم ِفيِه لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو الس ِميُع اْلَبِصير

األرض هلذا اإلنسان الضعيف احملدود القدرات واحلواس علمنا وأننا ندرك أن من صور تسخري ما يف السموات وما يف 
أن ميكنه ربه تبارك وتعاىل من الوصول إىل شيء من احلق يف صفحة السماء على تعاظم  أبعادها  مما يشهد للخالق 

َة ا)إِ ربوبية والوحدانية بغري شريك وال شبيه وال منازع واخلطاب اإلهلي  سبحانه وتعاىل  باإللوهية ُُوِر ِعْنَد الل ِه ن  ِعد  لشُّ
يُن الْ  ا َأْربـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ َُ ًرا ِفي ِكَتاِب الل ِه يـَْوَم َخَلَق الس َمَواِت َواأْلَْرَض ِمنـْ ُْ ُِن  اثـَْنا َعَشَر َش َقيُِّم َفاَل َتْظِلُموا ِفي

كما يشمل سنة األرض،  73 َن(َكاف ًة َواْعَلُموا َأن  الل َه َمَع اْلُمت ِقي  َأنـُْفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكيَن َكاف ًة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكمْ 
البد أن له داللة كونية مهمة منطلقة من أن األرض يف مركز الكون حسبما جاء يف العديد من اآليات القرآنية 

 .74واألحاديث النبوية
 السنة القمرية والسنة الشمسية

ة تعرف بأهنا الفرتة الزمنية اليت يتم فيها القمر اثنيت عشرة دورة كاملة حول األرض وتستغرق هذه الفرت  -السنة القمرية:
يوم( وتتكون السنة القمرية من أثين 29،53( يوم، ألن متوسط عدد األيام يف كل شهر قمري هو حنو )354،37)

ال ىل ومجادي اآلخرة ورجب وشعبان ورمضان وشو عشر شهرًا هي احملرم وصفر وربيع األول وربيع الثاين ومجادي األو 
 وذو القعدة وذو احلجة
حتددها دورة كاملة لألرض حول الشمس وتقسم هذه السنة بواسطة بروج السماء األثنا عشر  -أما السنة الشمسية :

يزان، العذراء، املإىل أثين عشر شهرًا والربوج هي اجلدي، الدلو، احلوت، احلمل، الثور، اجلوزاء، السرطان، األسد، 
العقرب، القوس، وهذه الربوج ال اليت عرفها أهل الكهانة والشعوذة كما يظهر يف شاشات التلفاز ويف الصحف عن 

 معرفة الشخص حلظة يف كل يوم.
كما ميكن أن تقسم بواسطة اثنيت عشرة دورة كاملة للقمر حول األرض بفرق يقدر بنحو األحد عشر يوماً وهو الفرق 

بينما يقدر زمن السنة القمرية بنحو  365،25سنتني الشمسية والقمرية ألن السنة الشمسية يقدر زمنها بنحو بني ال
 يوماً. 354

                                                           
  11ة الشورى : من االية سور  72

 .36سورة التوبة : اآلية  (73)
-546م ، 2005-ه 1426بريوت، الطبعة األوىل  -يات اإلعجاز العلمي )األرض يف القرآن( زغلول راغب حممد النجار، دار املعرفةينظر: من آ (74)

547. 
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 الشُور في القرآن الكريم هي الشُور القمرية 

ديد من عاآلية القرآنية الكرمية اليت حنن بصددها تؤكد أن الشهر املقصود يف القرآن الكرمي هو الشهر القمري، وكذلك ال
اآليات األخرى يف كتاب اهلل والشهور القمرية عرفتها أغلب احلضارات القدمية كما استخدمها العرب قبل بعثه خامت 

(، وكان هذا من بقايا وحي السماء الذي توارثوه عن كل من نيب اهلل إبراهيم وولده إمساعيل األنبياء واملرسلني )
 )عليهما السالم(

التكاليف الشرعية قد ربطها الشارع احلكيم باألهلة، وعليه فأن السنة املعتربة يف اإلسالم هي السنة ويؤكد هذا أن مجيع 
( كانوا يعظمون القمرية، وأن الشهور املعتربة هي الشهور القمرية كذلك كان العرب قبل بعثة خامت األنبياء واملرسلني )

 يف زمن شركهم وجاهليتهم ومعروف شرعًا أن املعصية يف األشهر احلرم وهي ذو القعدة وذو احلجة وحمرم ورجب حىت
 .75هذه الشهور تلقي عقاباً من اهلل أشد كما أن الطاعة تلقي أجراً أعظم وثواباً أكثر من بقية شهور السنة

 الوجه االعجازي في اْلية
ية كما هو حتديد للسنة القمر بتحديد اآلية الكرمية اليت حنن بصددها عدد الشهور عند اهلل باثين عشر شهرًا حتديدًا 

للسنة الشمسية فكالمها مكون من هذا العدد من الشهور على الرغم من تأكيد القرآن الكرمي على الشهور القمرية ومن 
مثَّ على السنة القمرية وسنة أي كوكب هي الفرتة الزمنية اليت يستغرقها ليتم دورة كاملة حول النجم الذي يتبعه وهو 

دد حول ذلك النجم ومبتوسط سرعة حمدد كذلك وحيدد سنة الكوكب كما حيدد متوسط سرعة جريانه جيري يف مدار حم
عامالن ضابطان مهمان مها طول مدار الكوكب حول النجم وحيدده متوسط نصف قطر هذا املدار وكتلة الكوكب 

 الذي يدور حوله. بالنسبة اىل كتلة النجم، وكالمها مرتبط بقوة اجلاذبية بني كل من النجم والكوكب 
ومدار كل اإلجرام املعروفة لنا مثل مدار كل من القمر حول األرض واألرض حول الشمس هو مدار )بيضاوي( الشكل 

 على شكل القطع الناقص.
ومن قوانني احلركة يف مدار القطع الناقص خضوع السرعة احمليطية لقانون تكافؤ املساحات مع الزمن، وهذا القانون حيتم 

مقدار السرعة على طول احمليط فعندما يقرتب القمر من األرض أو يقرتبان معاً من الشمس البد من أن تزداد  اختالف
 سرعة كل منهما احمليطية حىت تزداد بالتبعية قوة الطرد املركزي على كل منهما، وإال اهنار هذا النظام بالكامل بارتطام 

                                                           
 .2/115، وموسوعة اإلعجاز القرآين ، نادية طيارة  553-552ينظر: من آيات اإلعجاز العلمي ) األرض يف القرآن( زغلول النجار  75
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اً شمس وباملقابل فعندما يبتعد القمر يف مداره عن األرض أو يبتعدان معالقمر باألرض أو باندفاعهما معاً إىل سعري ال

عن الشمس فأن السرعة احمليطة لكل منهما البد وأن تتناقص بنسب حمددة حىت تقل قوة الطرد املركزي لكل منهما 
 .76لكونة اوإال أنفلت القمر من عقال جاذبية األرض أو أنفلتا معاً من عقال جاذبية الشمس فيضيعان يف فسح

واإلشارة القرآنية الكرمية أثبتت عدة الشهور باثين عشر شهراً منذ خلق اهلل السموات واألرض تأكيد ضمين على انضباط  
كتل وأحجام وأبعاد وسرعات األرض ومجيع أجرام السماء منذ اللحظة األوىل للخلق واىل أن يرث اهلل تعاىل األرض 

ويف انضباط هذه املسافات ضبط لكميات الطاقة اليت تصل من النجم إىل كل  ومن عليها وإال ألهنار بناء الكون، 
كوكب يدور حول فلكه مثل األرض ولو زادت كمية الطاقة اليت تصلنا من الشمس ولو قلياًل ألحرقتنا وألحرقت كل 

 ما حولنا ولو نقصت ولو قليالً جلمدتنا ومجدت كل شيء حولنا.
م ه احلقائق اليت مل تدرك إال يف العقود املتأخرة من القرن العشرين، كما يشري يف مقاولذلك يشري القرآن الكرمي إىل هذ

آخر إىل أن أوىل بوادر إهناء النظام الكوين هو انفالت القمر من عقال جاذبية األرض ووقوعه يف جحيم الشمس فقال 
 عز من قائل:

َع الشَّْمُس َواْلَقَمرُ  أن حقيقة اإلعجاز  78ظهرت يف قدر من التباعد بني القمر واألرضوقد ثبت أن بوادر ذلك قد  77َومجُ 
متحققة يف اآلية الكرمية باإلشارة إىل عدة الشهور واليت هي حتديد للسنة القمرية كما هي حتديد للسنة الشمسية يف 

واقيت تنتظم م انتظام حمكم منذ األف السنني بدون زيادة وال نقص وهي من نعم اهلل تعاىل على اإلنسان بأن جعل له
يُت لِلن اِس َواْلَحجِّ قوله) َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَِهل ِة ُقْل ِهَي َمَواقِ هبا احلياة ويتعرف هبا على الشعائر والعبادات كما جاء يف 

ُُورَِها َوَلِكن  اْلِبر  َمِن اتـ َقى َوْأتُوا اْلبُـ  ا َواتـ ُقوا الل هَ َلَعل ُكْم تـُْفِلُحوَن(يُ َولَْيَس اْلِبرُّ بَِأْن تَْأتُوا اْلبـُُيوَت ِمْن ُظ َُ ، 79وَت ِمْن َأبـَْواِب
وهذا حتديد للسنة القمرية اليت هي أسهل لألمي واملتعلم من خالل رؤية اهلالل على العكس من الشمس اليت حتتاج 

 غلى حسابات فلكية.
 
 

                                                           
 544ينظر: االرض يف القران ,زغلول النجار ,  76
 .9سورة القيامة : اآلية  77
 .114-111، وموسوعة اإلعجاز القرآين ، نادية طيارة /555ينظر: من آيات اإلعجاز العلمي )األرض يف القرآن( ، زغلول النجار،  78
 .189سورة البقرة : اآلية  79
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 الحكمة االعجازية من اْلية

بط هذا الفارق الزمين الطفيف بني السنتني الشمسية والقمرية حىت ال ترت تبقى احلكمة اإلهلية واضحة جلية بوجود
العبادات الشرعية بظروف مناخية حمددة على مدار الزمن بل تتحرك مع فصول السنة مناخاهتا املتباينة فتؤدي يف كل 

كل من الشهور القمرية   ومع ذلك فال يوجد ما مينع من عدّ  80من احلر والربد ويف طول أي من النهار والليل أو قصره
والسنة القمرية جنباً إىل جنب مع السنة الشمسية اليت حتددها دورة األرض حول الشمس دورة كاملة يف كل اثنيت عشرة 
دورة كاملة للقمر حول األرض مع حساب الفارق املقدر بأحد عشر يوماً بينهما بداًل من استخدام الشهور امليالدية 

 قدمية.وأغلبها من الوثنيات ال
وبذلك تكون السنة اإلسالمية مشسية/ قمرية حتدد السنة فيها دورة كاملة لألرض حول الشمس، وتقسيم هذه السنة 

 إىل اثين عشر شهراً، ودورة القمر حول األرض يف 
 ناثنيت عشرة دورة كاملة مع حساب الفوارق كما أن القمر أقرب أجرام السماء إلينا وحركاته هي أكثر حركات جرم م

اإلجرام الكونية وضوحاً لنا وضبط األزمنة به أحكم من ضبطها بأي وسيلة كونية أخرى، كما أن اإلشارة إىل )األشهر 
فتتحقق احلكمة من قول  81احلرم( هي أشارة إىل املسلمني ألدراك ومتابعة أمهية هذه األشهر احلرم يف قلوهبم وعقوهلم

ُُو  ربنا تبارك وتعاىل َة الشُّ ًرا ِفي ِكَتاِب الل ِه يـَْوَم َخَلَق الس َموَ )ِإن  ِعد  ُْ ا َأْربـََعٌة ِر ِعْنَد الل ِه اثـَْنا َعَشَر َش َُ اِت َواأْلَْرَض ِمنـْ
ُِن  َأنـُْفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكيَن َكاف ًة َكَما يـَُقاتُِلو  يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظِلُموا ِفي ًة َواْعَلُموا َأن  الل َه َمَع ُكْم َكاف  نَ ُحُرٌم َذِلَك الدِّ

 82اْلُمت ِقيَن(

إن اهلل خلق األهلة لتكون املعامل الدقيقة اليت حيدد هبا الناس مواعيد عباداهتم مثل احلج والصيام يف شهر رمضان ودفع 
يد والقتال،  الصالزكاة بعد مرور حول كامل على قيمة رأس املال ومواعيد الزرع واحلصاد والشهر احلرام الذي حيرم فيه 

كما أن املواقيت تساعد على حتديد أيام الرضاعة والفطام وأيام احلمل وتسجيل األحداث املهمة من مواليد ووفيات 
 .83ومعارك

                                                           
 554ينظر: األرض يف القرآن الكرمي، زغلول النجار،  80
 .554ينظر: من آيات اإلعجاز العلمي )األرض يف القرآن( زغلول النجار  81
 .36سورة التوبة : من اآلية  82
 .2/113ينظر: موسوعة اإلعجاز القرآين ، نادية طيارة،  83
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 الخاتمة 

إن ما أثبته من النتائج هذه هي جمرد شيء بسيط عن معجزات اهلل سبحانه وتعاىل يف ملكوت السموات و األرض 
 يتم كشف حقائق الكون اليت ال يعلمها أال اهلل حيث يقوم العلم احلديث بتقنياته احلديثة اليت هيحيث كلما مير زمان 

 مسخرة بأمر اهلل تعاىل بكشف حقائق كونية مذهلة .
ويف اخلتام اسأل اهلل أن ينفعنا وإياكم مبا قدمته من نتائج أن تكون يف ميزان حسنايت وان ينفع بنا هذه األمة اليت اسأل 

 أن يردنا إليه مردا مجيال  اهلل
 وصل اللهم على نبينا حممد وعلى اله وصحبه وسلم  

 النتائج:
 وقد توصلت الى النتائج التالية:

االرض هي الكوكب الذي نلمسه بأيدينا ونراه بأعيننا ألننا نعيش عليه ونلمس معجزات اهلل سبحانه وتعاىل فيه  -1
 والغرض األساسي تنبيه اخللق على عظم قدرة اهلل.من جبال ووديان وصحراء وحبار وأهنار 

اكتشف العلم احلديث أن األرض تتكون من سبع طبقات باإلشارة إىل مثليها بالسموات السبع يف العدد والتطابق  -2
 حول مركز واحد وقد أثبتت الدراسات الفيزيائية األرضية أن األرض مبنية من عدد من النطق املتمركزة حول كرة، وتقسم

 هذه النطق على أساس من تركيبها الكيميائي أو على أساس من صفاهتا امليكانيكية اىل سبع طبقات.
أن اهلل خلق الكون يف ستة أيام واأليام عند اهلل هي فرتات زمنية وليست أيامًا باملعىن األرضي، ألن الزمن نسيب  -3

 سبية. وليس مطلقاً وهو ما يتفق ومعطيات العلم احلديث والنظرية الن
إن العلماء توصلوا باستخدام االحنالل اإلشعاعي لليورانيوم وحتوله إىل رصاص يف قياس عمر الصخور األرضية  -4

وانبعاث املاء واهلواء من باطن األرض  مليار سنة 4،5والنيزكية إىل أن تكون القشرة األرضية )تصلب القشرة( بدأ منذ 
مليار سنة، وأن التدبري اجليولوجي لألرض منذ بدأ تصلب  4،5واحليوانية قد أستغرق ذلك وتتابع أفراد اململكة النباتية 

وكل قسم يعادل يومني من أيام اخللق باملفهوم  مليار سنة 4،5القشرة األرضية حىت ظهور اإلنسان قد أستغرق زمناً قدره 
 مليار سنة 13،5النسيب للزمن ومن مث يصبح عمر الكون 
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وكب هي الفرتة الزمنية اليت يستغرقها ليتم دورة كاملة حول النجم الذي يتبعه وهو جيري يف مدار حمدد سنة  الك -5

حول ذلك النجم ومبتوسط سرعة حمدد كذلك وحيدد سنة الكوكب كما حيدد متوسط سرعة جريانه عامالن ضابطان 
ر وكتلة الكوكب بالنسبة اىل كتلة مهمان مها طول مدار الكوكب حول النجم وحيدده متوسط نصف قطر هذا املدا
 النجم، وكالمها مرتبط بقوة اجلاذبية بني كل من النجم والكوكب الذي يدور حوله. 

مدار كل اإلجرام املعروفة لنا مثل مدار كل من القمر حول األرض واألرض حول الشمس هو مدار )بيضاوي(  -6
 الشكل على شكل القطع الناقص.

القطع الناقص خضوع السرعة احمليطية لقانون تكافؤ املساحات مع الزمن، وهذا القانون حيتم  قانون احلركة يف مدار -7
اختالف مقدار السرعة على طول احمليط فعندما يقرتب القمر من األرض أو يقرتبان معاً من الشمس البد من أن تزداد 

ل بارتطام منهما، وإال اهنار هذا النظام بالكام سرعة كل منهما احمليطية حىت تزداد بالتبعية قوة الطرد املركزي على كل
 القمر باألرض أو باندفاعهما معاً إىل سعري الشمس

وباملقابل فعندما يبتعد القمر يف مداره عن األرض أو يبتعدان معاً عن الشمس فأن السرعة احمليطة لكل منهما البد وأن 
ا معاً وإال أنفلت القمر من عقال جاذبية األرض أو أنفلت تتناقص بنسب حمددة حىت تقل قوة الطرد املركزي لكل منهما

 من عقال جاذبية الشمس فيضيعان يف فسحة الكون
اإلشارة القرآنية الكرمية أثبتت عدة الشهور باثين عشر شهراً منذ خلق اهلل السموات واألرض تأكيد ضمين على  -8

ء منذ اللحظة األوىل للخلق واىل أن يرث اهلل تعاىل انضباط كتل وأحجام وأبعاد وسرعات األرض ومجيع أجرام السما
األرض ومن عليها وإال ألهنار بناء الكون، ويف انضباط هذه املسافات ضبط لكميات الطاقة اليت تصل من النجم إىل  
كل كوكب يدور حول فلكه مثل األرض ولو زادت كمية الطاقة اليت تصلنا من الشمس ولو قلياًل ألحرقتنا وألحرقت  

 ما حولنا ولو نقصت ولو قليالً جلمدتنا ومجدت كل شيء حولنا. كل
لقمرية اليت هي اعدة الشهور واليت هي حتديد للسنة القمرية كما هي حتديد للسنة الشمسية لكن السنة املعتربة هي  -9

 أسهل لألمي واملتعلم من خالل رؤية اهلالل على العكس من الشمس اليت حتتاج اىل حسابات فلكية، 
حىت ال ترتبط العبادات الشرعية بظروف مناخية حمددة على مدار الزمن بل تتحرك مع فصول السنة مناخاهتا املتباينة و

 فتؤدي يف كل من احلر والربد ويف طول أي من النهار والليل أو قصره 
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ABSTRACT 

The study dealt with the problems of the stability of preacher and the reasons for 

their vulnerability factors in the era of globalization, and to highlight the Qur'anic 

perspective in the event of advocacy and preacher in the era of globalization, 

where he tried researcher in this study to the subject of the Article, which was 

entitled to address: (obstacles firming preacher capability from the perspective of 

Qur'anic vision in the era globalization).The study focused on the causes and 

factors that make calling to be able to hold the winds of globalization, as well as 

the causes that make it to be weak in its basic elements, and then study touched 

upon the obstacles that stand in front of him in this era of era of globalization, 

and ways to overcome them, and that many of the preachers have been affected 

by the era of globalization, even become a major factor in changing the constants, 

and did not improve their handle, Vankrtoa fully engaged to enjoy the era of 

globalization, it has been clarify that, through the presentation of analytical and 

objective study deal of Qur'anic views and perspective. The study also showed 

that the preacher to take caution in the age of globalization so as not to be affected 

in its principles and its basic elements, the study pointed out that it does not 

prevent the benefit from what brought by the winds of globalization, particular 

in the development of plans and strategy for the conduct of his call, and it would 

help him to remain steadfast and success in his call. Although the negatives in 

globalization more positives then its benefit. 
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 الملخص

 

عوة والداعي  يف يف حال الد قرآىنكاليات معوقات قدرة ثبات الداعي ، وتسليط الضوء على منظور إش اقال تعاجل امل
ة ثبات الذي كان بعنوان: )معوقات قدر  اقال عصر العومل ، حيث حاول الباحث يف هذه الدراس  التطرق ملوضوع امل

قادرًا يف  اب اليت جتعل الداعي  أن يكونعلى األسب اقال الداعي  من منظور قرآين رؤي  ىف عصر العومل (. ركزت امل
إىل  اقال مل اليت جتعله أن يكون ضعيفًا يف ثوابته، مث تطرقت املاالثبات أمام رياح العومل ، كذلك األسباب والعو 

املعوقات اليت تاقف أمامه يف هذا العصر املتمثل بالعصر العومل ، وطرق التغلب عليها، وأن كثرياً من الدعاة تأثروا 
 ر العومل ، حىت أصبحت عامالً رئيسياً يف تغيري الثوابت، حيث مل حيسنوا التعامل معها، فاخنرطوا اخنراطاً  كامالً بعص

. وكذلك رآىنقللتمتع بالعصر العومل ، وقد مت توضيح ذلك من خالل عرض دراس  موضوعي  حتليلي  من منظور 
إىل  اقال أن على الداعي  اختاذ احليط  واحلذر يف عصر العومل  حىت ال تُأثر يف مبادئه وثوابته، وأشارت امل بينت املاقال 

أن ذلك ال مينع من االستفادة مبا جاءت به رياح العومل ، معيناً به يف وضع خطط واسرتاتيجي  لسري دعوته، ومن 
ت املوجدة السلبيات املوجودة يف العومل  أكثر من اإلجيابياشأن ذلك إعانته على الثبات والنجاح يف دعوته. رغم أن 

 فيها. 
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 مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسني نبينا حممد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 
 تضعفو املعوقات اليت تعيق قدرة الداعي  على الثبات يف عصر العومل ،  يف هذا البحث سعرض الدين وبعد،  ن

سبل التغلب على تلك املعوقات، حيث إن الاقرآن الكرمي رّسم خطط اسرتتيجي  للدعاة  تكون عونا مع بيان  ثباته
زم  ميكن هلم يف ختطي العاقبات والتغلب على معوقات الدعوة يف عصر العومل ، وأن الاقرآن رسم السياسات الال

 ومن هذا املنطلق تأيت مثار الدعوة اإلسالمي  . للداعي   االستفادة منها
 أهمية البحث :

هذا البحث من األمهي  مبكان وذلك لتعدد املعوقات واملؤثرات اليت تعيق ثبات الداعي  والبحث عن سبل التغلب 
مع  وقد كثرية، ومحالت واسع  النطاق، من قبل اجملتفالداعي  إىل اهلل يف هذا العصر قد جيد أمامه معوقات  عليها، 

مُينع  من ممارس  العمل الدعوي، وقد يَهجر أو يُهجر الداعي  من بلده ومساقط رأسه، أو أن الداعي  ترعرع يف بيئ  
 ا البحث.نا تظهر أمهي  هذومن ه تأثرت يف ثاقافته احملمودة، ويتعلم منها أشياء جتره إىل إعاق  دعوته، وزعزع  ثوابته.

 أهداف البحث :
يهدف هذا البحث إىل الكشف عن معوقات ثبات الداعي  على اختالف أنواعها كاملعوقات النفسي  واالجتماعي  

 مث يسعى إلزال  تلكم العوائق من أجل حتاقيق أهداف الدعوة اإلسالمي  وجين مثارها .
 ومت تاقسيم الورق  إىل املبحثني : 

 لنفسي  واالجتماعي  ومنهج الاقرآن فيها . املبحث األول :  العوارض ا
 املبحث الثاين : إرشاد قرآين إىل سبل التغلب على املعوقات.

 اخلامت  وفهرس املصادر واملراجع . 
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 8للوطن، ص ماقومات الثبات على اهلداي ، دار النشر.عبد الرمحن حيي 1
 .46 – 40. ص1م(. البصرية يف الدعوة إىل اهلل، أبو ظيب: دار اإلمام مالك، ط2005هـ / 1426).عزيز بن فرحان العنزي2
 .81،  80. ص1م(.خطابنا اإلسالمي يف عصر العومل ، الاقاهرة: دار الشروق، ط2004  /هـ1324الاقرضاوي، يوسف. )3

 
 المبحث األول: العوارض النفسية واالجتماعية ومنهج القرآن فيها.

 ومن أخطر هذه العوائق اليت تعيق باقدرة ثبات الداعي  هي:    
 الفساد العقدي.  - 1

فساد العاقيدة هو سبب مصائب املسلمني، إن 1عاقيدته فاسدة فعمله مردود وفاشل،  توكفى هبا بالًء؛ ألن َمْن كان
ويف حاقياق  األمر أنه ما وقعت الفتن ، وال حصلت الفرق ، وال تشرذم املسلمون طرائق، ومتزقوا حذائق؛ إال بسبب 

بالكتاب والسن  على فهم السلف الصاحل رضوان اهلل  وكذلكاقيدة الصحيح  إمهال الدعاة والعلماء جلانب الع
ماني  والعومل  ، اشرتاكي  وشيوعي  ورأمسالي  وقومي  والعلوفلسف  عليهم. وما برزت الطفيليات املذهبي  على السطح 

اهلل حالنا إىل  وما بدلالسنن، عليهم إال بسبب إمهال العاقيدة. وما استنكر الناُس بعض مسائل التوحيد، وعسرت 
ما حنن عليه؛ إال بسبب ضياع العاقيدة والتوحيد من نفوس املسلمني وواقعهم، وقيام رموز الوثني ، وانتشار املعامل 
الشركي ، وغرب  التوحيد وأهله. فنحن كما أننا مأمورون باتباع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف العاقيدة والعبادة والسلوك، 

، االجتماعي ، كذلك جيب علينا متابعته صلى اهلل عليه وسلم يف منهجه يف الدعوة إىل اهلل تعاىل بل ويف قضايانا
وطرياقته يف التبليغ، وأن نبدأ مبا بدأ به، وأن نركز على ما ركز عليه، وأال جنعل من منهج الدعوة إىل اهلل تعاىل حمال 

  جديدة من عند أنفسنا مل تثبت عن النيب صلى اهلللالجتهاد واألخذ والرد، وحُندث هلذه الدعوة أصوال وقوانني
عليه وسلم، وال عن أصحابه رضوان اهلل تعاىل عليهم، فنجعل من أمر التوحيد مثال والدعوة إليه أمرا ثانويا فرعيا، 

إنْن وَ إن املصلح  احلاقياقي  كامن  يف اتباعه صلى اهلل عليه وسلم قال اهلل تعاىل: } 2ونزعم أن املصلح  تاقتضي ذلك.
قال الاقرضاوي: "أن يكون كتاب اهلل تعاىل وما   (54ُتطنيُعوُه تـَْهَتُدوا َوَما َعَلى الرَُّسولن إنالَّ اْلَباَلُغ اْلُمبننُي{)النور:

ُبني من صحيح السن  وهو املصدر الفذ للعاقيدة املنشودة، بعيداً عن الشوائب والزوائد والفضول، اليت لفت هبا على 
ا ذا تباقى العاقيدة على صفائها ووصوحها وبساطها. وأن نتبىن طريق السلف  يف وصف اهلل تعاىل مبمر العصور. وهب

 3متثيل، وال حتريف وال تعطيل" الوصف به نفسه من غري تكييف و 
أرشد الاقرآن الاقرآن الكرمي قضايا شديدة اخلطورة، بعضها يتعلق باإلميان وأصوله،  وبعضها يتعلق بالسلوك 

 واألخالق.
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م(. مساح  اإلسالم يف الدعوة إىل اهلل والعالقات اإلنساني  منهاجا ... وسرية، الاقاهرة: مكتب  وهب ، 1993هـ /  1414).عبد العظيم إبراهيم حممد املطعين4

 .51، ص 1ط 
 

 
إن قضي  العاقيدة هي احملور األساسي لنجاح كل شيء لدى اإلنسان املسلم الراجي يف فالح الدنيا واآلخرة، لذلك  

 جند أن الاقرآن الكرمي رّسم األساليب العاقائدي  واملنهج يف  الاقرآن يف تاقريرها، إذ أن البدء بغرس العاقيدة يف النفس 
كالبدء بغرس احلب  يف األرض، وهو أول عمل ياقوم به من يريد أن حيصد الزرع املثمر. وال ريب أن مثار العاقيدة 

 هي األخالق وتكوين محاة الدعوة وأبطاهلا، وتربي  جنود اإلسالم على الصرب والثبات، والتضحي ، والصدق 
ولعظيم شأن العاقيدة يف النفوس، وما يرتتب عليها 4واجلهاد يف اهلل حق جهاده، لنشر راي  اإلسالم والدفاع عنها.

من آثار خطرية يف سائر حياة اإلنسان.. فلاقد استحوذت أساليبها على نصيب كبري يف الاقرآن الكرمي، بل كادت 
 أن تكون كله، إذ أنه ما من جزء أو سورة، أو آي  خلت من الدعوة إىل العاقيدة صراحً  أو ضمناً.

يف التجديد االعرتاف مبحدودي  العاقل، وعدم إحالله حمل الوحي يستلزم اإلذعان الكامل إن مراعاة هذا الضابط 
لنصوص الوحي الصحيح  من الاقرآن والسن ، وتاقدمي هذه النصوص على العاقل أو ما يراه العاقل، فيصبح النص أو 

الف العاقل اء وجوهرها، فما خالوحي هو املاقدم يف املنزل  على العاقل، وذلك لعدم إحاط  العاقل الكامل  بكنه األشي
فيه الوحي فيجب أن يكون حق العاقل هنا هو التأخري. وإن العكس بتاقدمي العاقل على الوحي يؤدي حتًما إىل ما 
ظهر على الساح  اإلسالمي  من إنكار الغيبيات أو تأويلها مبا خيرجها عما أراده املشرع، من مثل اجلن  والنار، 

ئك  والتشكيك يف كثري من األحكام واحلدود الشرعي ، وكذلك التشكيك يف معجزات ووجود اجلن والشياطني واملال
األنبياء بدعوى خمالفتها للعاقل، وعدم الاقدرة على ثبوهتا يف الواقع، وذلك كله زيغ عن احلق وضالل يف االعتاقاد 

يزان لعرش والكرسي واملوما أكثر األمور اليت نؤمن هبا ولكننا ال نعرف كنهها كا .نشأ عن جتاوز هذا الضابط
والصراط، وغري ذلك من عوامل الغيب، والاقدر الذي أوقفنا اإلسالم عليه يف هذا اجلانب االعتاقادي هو كاف يف 
جمال املعرف  اإلنساني  هبذا العامل، وأي تزيُّد على ما أخرب به الوحي هو تنطع يف الدين، وشرود بالعاقل يف غري جماله 

 نسان. ولن يعود بفائدة على اإل
وكما أن أي تأويل هلذه األمور الغيبي  إمنا هو خروج هبا عن حاقياقتها وجتاوز واضح للعاقل يفضي إىل حتريف الدين 

 .وتبديله ال جتديده، وتعد سافر على دائرة الوحي والتشريع ال حيصد العاقل من ورائه إال احلرية واالضطراب
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 .192. الناشر: الاقاهرة: مكتب  التابعني، ص 1م(. الوسطي  يف الاقرآن، الشارق : مكتب  الصحاب ، ط 2001هـ /  1422علي حممد حممد الصاليب. )5
 .9الرمحن حيي. ماقومات الثبات على اهلداي ، ص عبد 6
 .178، ص5م(. صراع مع املالحدة حىت العظم، دمشق: دار الاقلم، ط1992هـ /  1412عبد الرمحن بن حسن َحبَـنََّك  امليداين الدمشاقي. )7

 
لنصراني  يف يريها وتبديلها، كما هو احلال بالنسب  للعاقيدة اليهودي  واوأحيانًا يأيت فساد العاقيدة من حتريفها، وتغ 

.   5الوقت احلاضر، فإهنما حرفتا منذ عهد بعيد، ففسادمها كان من هذا التحريف، وإن كانت عاقيدهتا سليم  األصل
 إّن الطريق الوحيد الصحيح الذي جيب على كل مسلم سلوكه هو طريق السلف الصاحل أهل السن  واجلماع ، طريق 
الطائف  املنصورة والفرق  الناجي ، أهل العاقيدة الصافي ، واملنهج السليم، واتباع السن  والدليل، والتميز عن أعداء اهلل 

 ومفاصل  أهل الباطل.
 لحاضرة: االغترار بالحالة ا - 2
وما يصدر عنها من طاعات، والغفل  عما يف النفس من مهلكات، أبرزها: النفاق الذي قلَّ أن ينجو منه أحد،  

 6والبدع  اليت ما سلم منها أحد إال الاقليل، والتعلُّق بالدنيا والركون إليها.
ي إننَّ النـَّْفَس أَلَ َوَما أُبـَر  األصل يف النفوس هي أمارة بالسوء إال ما رحم الرب، وقال تعاىل: } مَّارَِة بنالسُّوءن إنالَّ ُئ نـَْفسن

يِم{ َم َريب  إننَّ َريب  َغُفوِر َرحن (. فالنفس دائما لوام  باتباع الشهوات، لذلك حيتاج اإلنسان إىل 53يوسف:) َما َرحن
سد تلك املعوقات لضمان قدرته على الثبات. إن كثرياً ما يغرت اإلنسان فياحلال  احلاضرة، ومن على آليات تعينه  

أخطرها العصر احلاضر املتمثل بالعومل ، فينبغى للداعي  أن ال يغرت هبذه احلال ، وخاص  يف عصرنا هذه الذيأدخل 
  أن ص  اإلسالم واملسلمني. وعلى الداعيفيه املالحي باسم العومل  وذلك هدفًا لفساد ثبات الناس مجيعا، وخا

 يسعى جاهداً يف ضمان قدرة ثباته يف هذا العصر احلاضر حىت ال تتأثر الثوابت فيضيع ويضل. 
 الغرور بمتاع الحياة الدنيا وزينتها:  – 3
ن ينجو منه أحد أإن التعلق بالغرور مبتاع احلياة الدنيا وزينتها أمر تلطخ به كثري من الدعاة يف هذا العصر، أقل  

ياة نالحظ أن اهلل تبارك وتعاىل قد بني للناس أن احل من الدعاة، وهو من أكرب معوقات الاقدرة على ثبات الداعي .

إن اهلل تبارك وتعاىل أشار إىل أن متاع الدنيا غرور   7الدنيا متاع الغرور، فأوضح هلم أهنا متاع يغرت به قصريو النظر.
َا تـَُوفَـّْوَن أُُجورَُكْم يـَْوَم اْلاقن ولعب وهلو، وأن اآلخرة   َياَم ن هي دار الاقرار، وقال تعاىل: }ُكلُّ نـَْفٍس َذآئناَقُ  اْلَمْوتن َوإنمنَّ

 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 126 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .367عبد الرمحن بن حسن َحبَـنََّك  امليداين الدمشاقي. صراع مع املالحدة حىت العظم، ص8
هـ(. اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه، صحيح 1422إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي. ) حممد بن9

 (.1358. احلديث رقم )1البخاري، الاقاهرة:  دار طوق النجاة، ط

 
نـَْيا إنالَّ َمَتاُع اْلُغُرورن{ َل اجْلَنََّ  فـَاَقْد فَاَز َوما احْلََياُة الدُّ تعاىل:  ( وقال185آل عمران:)َفَمن ُزْحزنَح َعنن النَّارن َوأُْدخن
َنُكْم َوَتَكاثـُِر يفن اأَلْمَوالن َواألَ  نـَْيا َلعنِب َوهَلِْو َوزنيَنِ  َوتـََفاُخِر بـَيـْ َا احْلََياُة الدُّ اَلدن َكَمَثلن َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر وْ }اْعَلُموا أمنَّ

يُج فـَتَـرَاُه ُمْصَفرّاً مُثَّ َيُكوُن ُحطَاماً َويفن اآلخن  نـَْي  إنالَّ رَةن َعَذاِب َشدنيِد َوَمْغفنرَ نـََباتُُه مُثَّ يَهن ِة م َن اللَّهن َورنْضَواِن َوَما احْلََياُة الدُّ
 لذلك على الدعاة أن يعاقلوا أمرهم وال يغرتوا ، وقال تعاىل:}ياأَيُـَّها النَّاُس اتَـّاُقواْ َربَُّكْم   (.20َمَتاُع اْلُغُرورن{)احلديد:

نـَْيا زني َوالنِد َعن َوَلدنهن َواَل َمْوُلوِد ُهَو َجاٍز َعن َوالندنهن َشْيئاً إننَّ َوْعَد اللَّهن َحقٌّ َفاَل تـَغُ َواْخَشْوْا يـَْوماً الَّ جيَْ  رَّنَُّكُم احْلََياُة الدُّ
 (.33لاقمان:)َوالَ يـَُغرَّنَُّكم بناللَّهن اْلَغُروُر{

لطان رت األهواء والشهوات بزخرفها، ولكن سإن الفكر السوي يصعب عليه أن يسلم باملفاهيم الباطل  مهما أغ 
وحيد وبالبعد إال من رحم ربك وحفظه بالت األهواء والشهوات يأسر النفوس فيجعل بينها وبني العاقل السليم غشاوة

إن األهواء والشهوات يف األنفس متيل يف أغلب أحياهنا إىل اغتنام اللذات العاجل ، ولو    األهواء والشهوات. عن
ائها مشار وآالم كثرية آجل ، ومتيل إىل زخرف احلياة الدنيا وزينتها وتفاخرها ولو كان يف ذلك شاقاء كان من ور 

أبدي بسخط اهلل. فمن طبع أهواء النفوس وشهواهتا أهنا تؤثر العاجل ، وتذر اآلخرة، ما مل يضبطها ضابط من 
تغلغل ان الراسخ والدين املهيمن على النفس واملالعاقل الصحيح الراجح، املاقرون باإلرادة احلازم ، أو ضابط من اإلمي

ومن ُسنن اهلل يف حني خلق العبد أنه عندما يأيت إىل  8يف أعماق الاقلب والوجدان واملاقرون بتاقوى اهلل جلَّ جالله.
 هذه الدنيا وتُفتح عيناه وهو يكون على الفنْطرة اإلسالمي ، إذ ان األصل يف اإلنسان يولد على الفطرة، وجاء عن

ويف   9النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ))ما منن َمولود إالّ يُولد على الفنْطرة، فأبواه يُهو دانه أو يُنص رانه أو مُيج ساننه((
جتمع يف َصالح األبناء أو احنراف سلوكهم

ُ
  .احلديث أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يُبني  دور األسرة وامل

يف بيئ  اجتماعي  يتعلم منها مهارات وعادات وتاقاليد كثرية، ومن ضمن هذه ومن البديهي أن ينشأ اإلنسان 
املعارف والتعاليم منها ما هو حق، ومنها ما هو باطل، ومنها كذلك ما هو صاحل للاقبول ومنها ما هو فاسد 

جلهل بأساليب اكصحب  أقران السوء، و تتأثر فيه بعض األمور  جتماعي  ومردود، ومن خالل نشأته يف تلك البيئ  اال
 أو طرق الاقدرة على الثبات، أو االبتعاد عنها، أو تكوينه على ضعف الّرؤي  اإلمياني  ملفهوم الصراع بني احلّق 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 127 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           

 . العومل  واهلوي  الثاقافي ، من جمل  "فكر وناقد" العدد السادس10
 .120بن علي بن وهف الاقحطاين. مفهوم احلكم  يف الدعوة إىل اللَّه تعاىل يف ضوء الكتاب والسن ،الرياض: دار الرياض، مطبع  سفري، ص  سعيد11

 

ل هذه األشياء يف كلوالباطل، أو التشوق إىل حتاقيق النصر والتمكني بأي وسيل  كانت، أو إجياد بعض اخلصوم. و 
 فشل الداعي اجملتمع دور كبري 

أ املرء بني أبوين مستهما عدم الثبات أو الياقني، وحينئذ يسري ذلك إىل نفسه، فإذا به صورة منهما، وهنا قد ينش 
 ّنب اآلباء أبناءهم ولو روعي ذلك جل يتجّلى دور التزام اآلباء بأخالق وآداب اإلسالم، وثباهتم على الاقيام بتكاليفه،

وقد يعيش املرء فـي وسط غري ملتزم هبذا اخللق اإلسالمي، االحنراف والزيغ، دون احلاج  إىل خطب، أو مواعظ. 
فإذا به حياكي ويتأسى السيما إذا كان ضعيف الشخصي ، غري واثق من نفسه، ومن تصرفاته وسلوكه، وهنا يأيت 

س، يدور االرمتاء بني أحضان الصحب  الطيب  امللتزم  باملنهاج اإلسالمي، إّن هذا لو وقع، لتنّبهت املشاعر واألحاس
واجلوارح. وقد جيهل بوسائل أو طرق الثبات، أو يبتعد عنها، فـيؤدي ذلك إىل عدم الثبات،وسرع  واالحنراف عن 

 احلق، والساقوط فـي طريق الغواي .

يستعلي الباطل وتكون له الغلب  الظاهري ، مّث بسبب غياب الرؤي  املستاقبلي ، وضعفاإلميان بالوعد اإلهلي  حينما 
آلجال، وال ا والغلب  ألصحاب احلق. إن التشوق إىل حتاقيق النصر والتمكني بأي وسيل  ممكن ، وفـي أسرعبالنصر 

شك أن نشوة النصر تفاقد اإلنسان الكثري من االتزان، وتغّيب عنه املاقاييس اإلمياني  اليت يزن هبا األمور، فتختلط 
  10ئاً واحداً.بارة العصر يصبح االسرتاتيجي واملرحلي شيعليه األمور لتصبح األهداف وسائلوالوسائل أهدافاً، أو بع

وجيب أن يصحب هذا التشويق أسلوب الرتبي  والتعليم، والتوجيه؛ لتحصل املناع  ضد أي داء. ومن أعظم وسائل 
سرية السلف ، و تالوًة، وتدبراً، وفهماً، واالتصال الدائم بالسن  النبوي  -تعاىل-الرتبي  املؤثرة: االتصال بكتاب اللَّه 

 11. فعلى الداعي  أن يعني املستجيبني على هذه األمور العظيم .-رضي اهلل عنهم-الصحاب  
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 .152مناهج جامع  املدين  العاملي ، أصول الدعوة وطرقها، السعودي : جامع  املدين  العاملي ، ص12

 

ومنه إجياد بعض اخلصوم املصطنعني املعّوقني، وذلك من أجل عرقل  املسرية الصحيح ،وحتريفها عن اجتاهها  
قوى الطاغوت،  املعرك  املصريي  واجلوهري  معى األصيل، فتصبح املعرك  الكربى مع هذه الفئات املصطنع ، وتُنس

 ذي كان من املفروض. فـي الوقت الحُيتكم إليه، ويعرتف له اجلميع بالشرعي  اليت تتحول فـي هذه احلال  إىل حكم

على اجلميع أن يكون واعيًا ومتسلحًا مبجموع  الرؤى والتصورات اإلمياني  الصحيح ، اليت هي ضروريّ  من أجل 
 حلفاظ على املبادئ.الثباتوا

 المبحث الثاني: إرشاد قرآني إلى سبل التغلب على المعوقات.
 هناك سبل للتغلب على مجيع املعوقات املذكورة وغريها وتتلخص يف اآليت: 

وهو إفراد اهلل سبحانه بالاقصد يف الطاع  واإلخالص هو روح كل عمل، واألعمال اليت يستعظمها  اإلخالص: -1

ڄ  چالناس، ويبذلون فيها اجلهود، ورمبا األموال ال وزن هلا عند اهلل عز وجل إذا فاقدت اإلخالص قال تعاىل

 ار قبول العمل(.فلينتبه لشرط اإلخالص فعليه مد23)الفرقان:چڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چوبالتايل النفع به، قال سبحانه: 

هلل صلى ا-معناه أال يعبد اهلل إال مبا شرع رسول اهلل وقيل اإلخالص  (.5البين :)چۀۀ  ہ  ہ   ہ
وهلذا   -ليه وآله وسلماهلل عصلى -يعين: أال يعبد العبد ربه إال مبا جاء على لسان وهدي نيب اهلل  -عليه وآله وسلم

ا: اإلخالص وأيضً  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-كان من شرَطي قبول العمل أمران مهمان: األول: متابع  رسول اهلل 
 .12يف العبادة -عز وجل-هلل 
ه دقال الاقرضاوي: "ألن الدعوة إىل اهلل هي الدعوة إىل دينه، واتباع هداه، وحتكيم منهجه يف األرض، وإفرا    

 تعاىل بالعبادة واالستعان  والطاع ، والرباءة من كل الطواغيت اليت تطاع من دون اهلل، وإحاقاق ما أحق اهلل، وإبطال 
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 .3ص ، 10الداعي ، الاقاهرة: مكتب  وهب ، طم(. ثاقاف  1996ه / 1416)الاقرضاوي، يوسف. 13
 .7الاقرضاوي، يوسف. ثاقاف  الداعي ، ص 14

 
أي وهو من باب أوىل أن يكون خملصاً،  13ما أبطل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،  واجلهاد يف سبيل هلل"

 ال شريك له. ألنه يدعو إىل اإلخالص، وعبادة اهلل وحده
  العلم:  -2

ن أالناتج عن عاقيدة التوحيد يتم بناء الفرد واألسرة واجملتمع, ومن شروط هذا البناء ،  الشرعي الصحيح بالعلم
تكون املرأة نفسها صاحل ، لتكون أسوة حسن  وقدوة طيب  لبنات جنسها، ولكن كيف تصل املرأة إىل الصالح؟ 

الصالح، فضالً عن اإلصالح إال بالعلم الشرعي الذي تتلاقاه من أفواه العلماء،  إىل -وال الرجل  -لن تصل املرأة 
من  -حفظ اهلل أمنها واستاقرارها –سواء أكان هؤالء العلماء من الرجال أو النساء، وما أمجل ما متيزت به بالدنا 

أنه يف  د دوِر نسائي . كماانتشار الدورات العلمي  للرجال وللنساء، وما متيزت به بعض املدن واألحياء من وجو 
عصرنا هذا يسهل كثرياً أن تتلاقى املرأة العلم من أفواه العلماء، وذلك بواسط  األشرط  املسجل ، فإن هذه األشرط  

فال بد  إىل ما فيه اخلري والصالح. إذن -واملرأة من أهم ركائزها –هلا دور كبري يف توجيه األسرة  -وهلل احلمد  -
العلم، ألنه ال صالح وال متيز إال بالعلم.، ومن أهم ما حيسن باملميزة اآلمرة باملعروف والناهي  عن لتميز املرأة من 

املنكر أن تتحلى به صف  العلم، فالعلم زين  هلا، ووسيل  صحيح  للعمل، ومرافق دائم يف جمال الدعوة واألمر 

جهال  من تأمر وتنهي فيما . إن (9الزمر:)چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچوالنهي. قال تعاىل 
تدعو إليه أو تنهى عنه، قد يوقعها يف محاقات كثرية، وإشكاالت عديدة، بل رمبا حدثت بسبب ذلك مفاسد 

 متعددة، أو تعطلت مصاحل راجح .
قال الاقرضاوي: "إن أول ما يلزم الداعي  املسلم من عدة فكري ، أن يتسلح بثاقاف  إسالمي  ثابت  األصول، تؤيت     

كلها كل حني بإذن رهبا. ونعين بالثاقاف  اإلسالمي : الثاقاف  اليت حمورها اإلسالم، مصادره وأصوله وعلومه املتعلاق  أ
به، املنبثاق  عنه. وهذا أمر منطاقي، فإن الداعي  الذي يدعو إىل اهلل ال بد أن يعرفه، وهلذا كان ال بد أن يستمد 

، ومن ينابعه املصفاة، بعيدًا عن حتريف الغالني، واحتال املبطلنيهذه املعرف  عن اإلسالم من مصادره األصلي ، 
 14وتأويل اجلاهلني."
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 .31الاقرضاوي، يوسف. خطابنا اإلسالمي يف عصر العومل ، ص 15
 .48عبدالصبور شاهني. العومل  جرمي  تذويب األصال ، املعرف  العدد16

 
 الحكمة: -3

قال الاقرضاوي: "واحلكم  يراد هبا: خماطب  العاقول باألدل  العلمي  املاقنع ، وبالرباهني العاقلي  الساطع ، اليت ترد     
 ىل الكليات، احملكمات، والظنيات إىل الاقطعيات، واجلزئيات إعلى الشبهات باحلجج والبيانات، وترد املتشاهبات إىل 

والفروع إىل األصول. كما أن من احلكم  خماطب  الناس مبا يفهمون، وما تسيغه عاقوهلم، ال مبا يعجزون عن فهمه. 
ي قبل هومن احلكم : أن تأخذ الناس بالرفق فيما نأمرهم به وما ننهاهم عنه، وأن هنيئ أنفسهم لتلاقي األمر والن

أي أن يكون لدى املرأة حكم    15توجيهه إليهم، وأن نأخذ باملنهج النبوي الذي أمر به األم  يف الدعوة والتعليم"
يف الدعوة، ويف إيصال العلم إىل من ختاطب، واحلكم  هي وضع الشيء يف موضعه، كما قال أهل العلم، وهي 

ېى    ې  ې  ېچ احلكم . قال اهلل عز وجل من نعم  اهلل سبحانه وتعاىل على العبد، أن يؤتيه اهلل

وما أكثر ما يفوت املاقصود وحيصل اخللل،  (.269الباقرة:)چى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ
إذا مل تكن هناك حكم ، فمن احلكم  يف الدعوة إىل اهلل عز وجل أن ينزل املخاطب املنزل  الالئاق  به، فإذا كان 
جاهاًل عومل املعامل  اليت تناسب حاله، وإذا كان عاملاً، ولكن عنده شيء من التفريط واإلمهال والغفل  عومل مبا 

 -إذن  -حاله، وإذا كان عاملاً ولكن عنده شيء من االستكبار ورّد احلق عومل مبا تاقتضيه حاله. فالناس تاقتضيه 
على درجات ثالث: جاهل، وعامل متكاسل مفرط، وعامل معاند، وال ميكن أن نسوي كل واحد باآلخر، بل ال 

من قال له" إنك معاذاً رضي اهلل عنه إىل الي بد أن ننزل كل إنسان منزلته، وهلذا ملا أرسل النيب صلى اهلل عليه وسلم
تأيت قوماً من أهل كتاب" وإمنا قال له النيب صلى اهلل عليه وسلم ذلك ليعرف معاذ حاهلم كي يستعد هلم مبا تاقتضيه 
أحواهلم، وخياطبهم مبا تاقتضيه هذه احلال أيضاً. فينبغي أن ينزل كل واحد من املدعوين املنزل  الالئاق  به. ومن 

حلكم ، أن تبدأ الداعي  باألقرب فاألقرب، فتكون حسن  الرتبي  ألوالدها، ألن أوالدها هم رجال املستاقبل ونساء ا
املستاقبل، وأول ما ينشئون ياقابلون هذه األم، فإذا كانت على جانب من األخالق وحسن املعامل ، وظهروا على 

ين بأوالدها، تمع. لذلك جيب على املرأة ذات األوالد أن تعتيديها وتربوا عليها، وسيكون هلم أثر كبري يف إصالح اجمل
وأن هتتم برتبيتهم، وأن تستعني إذا عجزت عن إصالحهم وحدها بأبيهم أو بويل أمرهم. وهكذا أخوهتا وأخواهتا 

 16وأسرهتا وأقارهبا، كما ينبغي إال تتوقف عندهم فاقط، بل يكون هلا دوِر مي اجملتمع ككل. 
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ه(. فتح الباري شرح صحيح البخاري، بريوت: دار املعرف ،  كتاب 1379)ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العساقالين الشافعي. 17
 .517/ 10األدب، باب ما جيوز من الغضب والشدة ألمر اهلل، 

هـ(. احلكم  يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، رسال  ماجستري، من جامع  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي ، اململك  1423سعيد بن علي بن وهف الاقحطاين. )18
 .554، ص1لعربي  السعودي ، وزارة الشؤون اإلسالمي  واألوقاف والدعوة واإلرشاد، طا

: دار إحياء تمسلم بن احلجاج أبو احلسن الاقشريي النيسابوري. املسند الصحيح املختصر بناقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، بريو 19
 .69/ 1كون النهي عن املنكر من اإلميان، كتاب اإلميان، باب بيان  الرتاث العريب.  

 .2060/  4مسلم. الصحيح، كتاب العلم، باب من سن سن  حسن  أو سيئ  ومن دعا إىل هدى أو ضالل ،20
 .60/ 4البخاري. الصحيح، باب فضل من أسلم على يديه رجل، 21

      
سجد بينما النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي رأى يف قبل  امل»قال:  -رضي اهلل عنهما  - بن عمر وعن عبد اهلل

 خنام  فحكها بيده، فتغيظ مث قال: "إن أحدكم إذا كان يف الصالة فإن اهلل حيال وجهه فال يتنخمن حيال 
تصحبها احلكم  الفعلي ، وما : فهذه كلمات حكيم  قوي  مؤثرة 18. ويؤكد الاقجطاين قائال17«وجهه يف الصالة

من رأى منكم »ذلك إال ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أسوة الدعاة إىل اهلل، فاقد قال صلى اهلل عليه وسلم: 
 .19«منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فباقلبه، وذلك أضعف اإلميان

ما أحسن أن تستشعر املسلم  فضل دعوة  مكان:تجدد الحرص في الدعوة إلى اهلل في كل زمان و  -4
األخريات لالستاقام  والعمل الصاحل، فتفوز مبثل أجورهن، قال صلى اهلل عليه وسلم ))أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

من دعا إىل هدى، كان له ذذمن األجر مثل أجور من تبعه، ال يناقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن »وسلم، قال: 
وقال بأيب هو وأمي  .20«((كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه، ال يناقص ذلك من آثامهم شيئا  دعا إىل ضالل ،

وولدي والناس أمجعني صلى اهلل عليه وسلم "الدال على اخلري كفاعله" وقال صلى اهلل عليه وسلم ))ألن يهدي اهلل 
اقيف ت جدارهتا وتنال تلكم األجور دوِر يف تثفال ًبدَّ أن يكون ملن تُريد إثبا .21بك رجالً خري لك من محر النعم((

بنات جنسها، وذلك من خالل اجملتمع سواء أكان يف أسرهتا وبني بنات أرحامها، وجرياهنا، أو يف املدرس  أو الدار 
النسائي  يف حيها، أو الدار الاقريب من أهلها إذا زارهتم يف مدين  أخرى، أو حٍي آخر، وتستثمر أي مناسب  نسائي  

اسرتاح  أو قصر أفراٍح، أو مشغل بالنصح والتوجيه واملذاكرة. كذلك أيضًا من خالل اجملتمع فيما بني النساء يف 
من الزيارات اليت حتصل فيها من الكلمات املفيدة ما حيصل، مستثمرًة املناسبات السعيدة واحملزن  بالتهنئ  والتعزي ؛ 

 نساء دوراً كبرياً أن لبعض ال -وهلل احلمد  -اً كبرياً. ولاقد بلغنا لاقد كان ُعلماؤنا حيرصون على ذلك، فكان هلم أثر 
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 .48عبدالصبور شاهني. العومل  جرمي  تذويب األصال ، املعرف  العدد:22
، 468م(. بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ص1998، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى. السنن، )الرتمذي23

 وحسنه األلباىن.

 العومل  واهلوي  الثاقافي ، من جمل  "فكر وناقد" العدد السادس.24

 
يف هذه املسأل ، وأهنن قد رتـّْْبَ جلسات لبنات جنسهن يف العلوم الشرعي ، وحلاقات حتفيظ الاقرآن، وتفسريه، وهذا 
 ال شك أمر طيب حتمد املرأة عليه، وثوابه باٍق هلا اآلن وبعد موهتا لاقول النيب صلى اهلل عليه وسلم " إذا مات ابن 

علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له" وهذا هو االستثمار  آدم اناقطع عمله إال من ثالث: صدق  جاري ، أو
احلاقياقي للحياة وما بعد املمات. فإذا كانت املرأة ذات نشاط يف جمتمعها يف نشر الدعوة، كان هلا أثر كبري، ودور 

جر اجملتمع، كما ينبغي هلا أن تستشعر فضائل دعوة األخريات عرب وسائل اإلعالم حمتسبً  األ 22واسع يف إصالح
عن اهلل فتشارك باقلمها يف اجلرائد واجملالت اإلسالمي  واملنتديات، تشرتك فيها، سواء يف الذب عن قيم دينها 

جاٍل من ألف رد من ر  -يف نظري –بالرد على دعاة تغريب املرأة فرِد من امرأة على من يزعم حتريرها، خرِي 
اهلل أن  رن باملعروف، ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكنآخرين. قال صلى اهلل عليه وسلم ))والذي نفسي بيده لتأم

أو تكتب ابتداًء بنشر اخلري الذي عندها مستثمرًة  23يبعث عليكم عاقاباً منه، فتدعونه فال يستجيب لكم((.
املناسبات املومسي  كاألجازات أو رمضان، أو األعياد، أو عشر ذي احلج ، أو غريها. وتاقوم على إهدائها 

 –دهن إىل أهم املوضوعات. واملاقال الاقصري املاقروء خري من الطويل الذي ال ياقرأ. مث حترص لألخوات وإرشا
على البحث عن الوسائل اجلديدة واملشوق  يف تبليغ دعوهتا، ولكن يف حدود الشرع وسيأيت الزمن  -وفاقها اهلل

 الذي تسود فيه التاقني  واملرئيات على الكتب واملؤلفات يف اكتساب املعلومات. 
من السمات احلسن  املؤثرة اليت ينبغي أن تتحلى هبا الداعي ، أن  محاولة حفاظ الداعية كالقدوة الحسنة: -5

تكون قدوة حسن  لأُلخريات ؛ ألن التأثري باالقتداء والتاقليد له قيم  كبرية يف نفوس املدعوات، ولذلك كان 
ه وسلم، تذي الناس بأقواله وأفعاله صلى اهلل عليرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسوة حسن ، وقدوة صاحل  ليح

 24أما من أسرتْـَها نفسها، وأصبحت عبدًة هلواها، فال ميكن أن تُنكر على اأُلخريات.
  فإذا كانت املسلم  تنتمي خلري أم إظهار الرحمة على من يفعل المنكر والخوف عليه من عذاب اهلل: -6

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      چملنكر أخرجت للناس فلتأمر باملعروف وتنهى عن ا
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 .12/  1البخاري. الصحيح، باب: من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه،25
 .51 - 50مجع  علي اخلويل. احلدود يف اإلسالم، جمل  اجلامع  اإلسالمي ، العدد 26
 .31الاقرضاوي، يوسف. خطابنا اإلسالمي يف عصر العومل ، ص 27

 .2003/ 4(. 2593مسلم. الصحيح، باب فضل الرفق، رقم احلديث: )28
 .4/2003(.2592املصدر السا بق، رقم احلديث: )29

 

(. جدارهتا يف ذلك ؛ وينبغي أن تستشعر 110آل عمران:)چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
 اآلمرة باملعروف والناهي  عن املنكر رمح  املدعوة، وأن تنظر إىل الواقع  يف املنكر نظرة الشفاق  عليها، والرغب  يف 

هواها ومع نفسها األّمارة بالسوء، لذا ينبغي عدم إعان  هؤالء اإلحسان إليها؛ لكوهنا تتنازع مع الشيطان ومع 
األعداء عليها، بل الوقوف معها ويف صّفها حىت تتخلص من هذا الداء الذي أملّ هبا فاقد جاء يف احلديث عن 

 25النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ))ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه((
دود يف اإلسالم هو عامل الغيب والّشهادة، اخلبري مبسالك الّنفوس ودروهبا، فجاءت حلكم الذي شرّع احلكما أن 

عظيم ، منها الّرمح  باملذنب حني يكون احلد كّفارة ملا اقرتف، والرمح  باجملتمع حيث يسوده بتطبيق احلدود األمن 
 .26والربك 

ي األمر به وما ننهاهم عنه، وأن هنيئ أنفسهم لتلاق قال الاقرضاوي: "أن تأخذ الناس بالرفق فيما نأمرهمالرفق:  -7
 27والنهي قبل توجيهه إليهم، وأن نأخذ باملنهج النبوي الذي أمر به األم  يف الدعوة والتعليم"

وهو لني اجلانب بالاقول والفعل، واألخذ باألسهل وهو ضد العنف. وقد سلك حبيبنا حممد صلى اهلل عليه وسلم 
اس، وأولئك الذين كان حيتسب عليهم سواء كانوا من اليهود، أم من املشركني، أم من جانب الرفق يف دعوة الن

املسلمني. ولاقد حث النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم املسلمني عام  ويدخل يف ذلك الدعاة واحملتسبون من 
ل: ))إن اهلل رفيق قا باب أوىل بالرفق يف مجيع أمورهم، ومن ذلك جاء يف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم

وقال عليه الصالة والسالم  28حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما اليعطي على العنف، وما ال يعطي سواه((.
فلناقتدي باحلبيب صلى اهلل عليه وسلم باللني والرمح  والعفو والتسامح، قال  29))من حيرم الرفق حيرم اخلري((.

 پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  چتعاىل عنه 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 134 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           

 في ، من جمل  "فكر وناقد" العدد السادس.العومل  واهلوي  الثاقا30
 .8الاقرضاوي، يوسف. ثاقاف  الداعي ، ص 31

 

 30چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
معها وتأمر ثبات جدارهتا يف إصالح جمتإإذا كان الصرب ضرورياً لكل مسلم ومسلم ، فإنه لليت تُريد  الصبر: -8

 ا،  ميدان استصالح نفسها، ويف ميدان استصالح غريهباملعروف وتنهى عن املنكر أشد ضرورة؛ ألهنا تعمل يف
فإن املؤمن الذي خيالط الناس، ويصرب على أذاهم خري من ذلكم املؤمن الذي ال خيالط الناس، وال يصرب على 

ها حينما أوصى ابنه بوصايا متعددة ضّمن -التحلي بالصرب  -أذاهم. ولاقد أدرك لاقماُن احلكيم هذه احلاقياق  

وئ  وئۇئ  ې  ې ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  چالتحلي بالصرب. قال تعاىل 

( فال بُدَّ أن تصرب الداعي  إىل اهلل على ما يناهلا من أذى كما صرب الرسل 17)لاقمان:چۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ
والصحاب  واألئم  من قبل. كما ينبغي للمرأة أال تستسلم للواقع، وتاقول: سار الناس على هذا فال أستطيع أن 

وألننا  (.103)يوسف: چجت  حتخب  مب  ىب  يب   چأغرّي، كما ينبغي أال نغرت بالكثرة  
لو باقينا هكذا مستسلمني للواقع مل يتم اإلصالح، إذ إن اإلصالح ال بد أن يغري ما فسد على وجه صاحل، وال 

بد أن يغري الصاحل إىل ما هو أصلح منه حىت تستاقيم األمور، ومن التحلى بالصرب أال تتعجل املسلم  النتائج، وال 
 طف وتتابع باهتمام وال هتمل.تظن بأحد الكمال، بل تنصح بل

 -ومن الوسائل المعينة للتغلب على معوقات القدرة على الثبات:
 اإلقبال على القرآن:

قال الاقرضاوي: "الاقرآن الكرمي هو املصدر األول لإلسالم، وكل تعاليم اإلسالم جيب أن ترجع يف أصوهلا إىل     
الاقرآن، العاقائد املفاهيم والاقيم، والعبادات والشعائر واألخالق واآلداب، والاقونني والشرائع، وكل هذه قد وضع 

ظ فظ الاقرآن قدر ما يستطيع، بل حيسن للداعي  أن حيفوينبغى للداعي  أن حي الاقرآن أسسها، وأرسى دعائمها.
الاقرآن الكرمي  -إن كتاب اهلل  31الاقرآن كله ويسنظهره، فالاقرآن ذخرية  ال تنفد، ومعني ال ينضب المداد الدعاء"

 املنزل على خامت األنبياء حممد صلى اهلل عليه وسلم ألجل اإلعجاز والتعبد هو وسيل  الثبات األوىل، وهو حبل -
 اهلل املتني، والنور املبني، من متسك به عصمه اهلل، ومن اتبعه أجناه اهلل، ومن دعا إليه ُهدي إىل صراط مستاقيم، 
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 .71. ص 1ابن أيب العز، حممد بن عالء الدين علّي بن حممد احلنفي. شرح الطحاوي ، الاقاهرة: دار السالم، ط32

 . 5/22التّـْرمذني. السنن، أبواب الاقرآن، باب ما جاء يف فضل الاقرآن. 33

 .539/ 15البيان، الطربي. جامع 34

 
لُّ َواَل َيْشاَقى ) ( َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذنْكرني فَإننَّ 123قال تعاىل:  }فَإنمَّا يَْأتنيَـنَُّكْم منين  ُهًدى َفَمنن اتَـَّبَع ُهَداَي َفاَل َيضن

( قَاَل َرب  ملنَ َحَشْرَتينن َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت 124َلُه َمعنيَشً  َضْنًكا َوحَنُْشرُُه يـَْوَم اْلاقنَياَم ن َأْعَمى )
ريًا)  (.125-123({)طه:125َبصن

قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: ))تكفل اهلل ملن قرأ الاقرآن وعمل مبا فيه، أن ال يضل يف الدنيا، وال يشاقى يف  
وكما يف احلديث الذي رواه الرتمذي وغريه عن علي رضي اهلل عنه قال: قال رسول  32خرة((. مث قرأ هذه اآليات.اآل

اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))إهنا ستكون فنت((، قلت: فما املخرج منها يا رسول اهلل؟ قال: ))كتاب اهلل، فيه نبأ 
ى ليس باهلزل، من تركه من جبار قصمه اهلل، ومن ابتغما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل، 

اهلدى يف غريه أضله اهلل، وهو حبل اهلل املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو الصراط املستاقيم، وهو الذي ال تزيع به 
األهواء، وال تلتبس به األلسن، وال تناقضي عجائبه، وال تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، 

 33من حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستاقيم((.و 
وقد نص اهلل تبارك وتعاىل على أنه ما ذكر قصص األنبياء وأتباعهم يف الاقرآن إال ألجل تثبيت أفئدة املؤمنني،    

ذنهن احلَْقُّ َوَمْوعنظَِ  َوذنْكَرى يفن هَ  قال تعاىل وَُكالا نـَاُقصُّ َعَلْيَك منْن أَنـَْباءن الرُُّسلن َما نـُثَب ُت بنهن فـَُؤاَدَك َوَجاَءكَ 
( أي 120لنْلُمْؤمننننَي{)هود: (. قال الطربي: "ياقول تعاىل ذكره: )وَُكالا نـَاُقصُّ َعَلْيَك( أي يا حممد، )منْن أَنـَْباءن الرُُّسلن

ما جئتهم به، وال  ورد عليكالذين كانوا قبلك )َما نـُثَب ُت بنهن فـَُؤاَدَك(  فال جتزع من تكذيب من كذبك من قومك، 
 34يضق صدرك، فترتك بعض ما أنزلت إليك.

وملثل تلك الغاي  العظمى أنزل اهلل هذا الكتاب منجمًا مفصاًل، كما قال تعاىل يف معرض الرد على ُشبه الكفار 
َدةً  ( َوال 32 بنهن فـَُؤاَدَك َوَرتَـّْلَناُه تـَْرتنياًل )َكَذلنَك لنُنثَب تَ   قال تعاىل: َوقَاَل الَّذنيَن َكَفُروا َلْواَل نـُز َل َعَلْيهن اْلاُقْرآُن مُجَْلً  َواحن

ريًا ) َناَك بناحلَْق  َوَأْحَسَن تـَْفسن ئـْ ََثٍل إنالَّ جن  (.33 – 32({ )الفرقان:33يَْأتُوَنَك مبن
ميان وينميه يف الاقلي، إلوقد جعل اهلل تبارك وتعاىل الاقرآن مصدرًا لتاقوي  وتثبيت أفئدة املؤمنني، فهو الذي يزرع ا

 ويزكي النفس وياقوي الصل  باهلل عز وجل.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 136 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .80الاقرضاوي، يوسف. خطابنا اإلسالمي يف عصر العومل ، ص 35
 .4/502ابن كثري. تفسري الاقرآن العظيم، 36

     
كما أن تلك اآليات تتنزل برداً وسالماً على قلب املؤمن فال تعصف به رياح الفتن ، ويكون قلبه دائًما وأبًدا مطمئًنا 

 وكذلك أن كتاب اهلل هو الذي يزود املسلم بالتصورات والاقيم الصحيح  اليت يستطيع من   بذكر اهلل تعاىل.
 املوازين اليت هتيئ له احلكم على األمور فال يضطرب -كذلك   -خالهلا أن ياقو م األوضاع من حوله، ومينححه 

 حكمه، وال تتناقض أقواله باختالف األحداث واألشخاص.
ن قوة يف الرد على الشبهات اليت يثريها أعداء اإلسالم من الكفار واملنافاقني كاألمثل  وكذلك أن الاقرآن ميد املؤم

ومن هنا ندرك الفرق بني الذين ربطوا حياهتم بالاقرآن، وأقبلوا عليه تالوة وحفظاً  احلي  اليت عاشها الصدر األول.
صب أعينهم، فمنه وا كالم البشر وجعلوه نوتفسريًا وتدبرًا واستنباطًا، منه ينطلاقون، وإليه يفيئون، وبني من قدس

 يتشربون منهج حياهتم.
 -ومن الوسائل المعينة للتغلب على معوقات القدرة على الثبات:

 االلتزام بشرع اهلل، والعمل الصالح:
قال الاقرضاوي: "عبادة اهلل تعاىل وتاقواه، بأدائه فرائضه وإقام  شرائعه، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وإحالل  

حالله، وحترمي حرامه. وال سيما يف أركان اإلسالم، من الصالة والصيام والزكاة وحج البيت. والتاقرب إىل اهلل تعاىل 
ومن وسائل الثبات على دين اهلل   35هليل والتكبري، والدعاء واالستغفار"بالنوافل والذكر والتسبيح، والتحميد والت

وعلى الدعوة إىل اهلل التزام بشرع اهلل تعاىل، وجعله هو املنطلق يف احلياة، وكذلك التاقرب إىل اهلل تعاىل بالعمل 
نْـ الصاحل، قال اهلل تعاىل: }يـُثَب ُت اللَُّه الَّذنيَن آَمُنوا بناْلاَقْولن الثَّابن  لُّ اللَُّه الظَّالنمننَي تن يفن احْلََياةن الدُّ رَةن َوُيضن َيا َويفن اآْلخن

 (.27َويـَْفَعُل اللَُّه َما َيَشاُء{)إبراهيم:
 : ))أما احلياة الدنيا فيثبتهم باخلري والعمل الصاحل، ويف اآلخرة-وكذا روي عن غري واحد من السلف -قال قتادة 
رًا هَلُْم َوَأَشدَّ تـَْثبنيًتا{)النساء:وقال تعاىل: }وَ   36يف الاقرب((. ناقل (  و 66َلْو أَنَـُّهْم فـََعُلوا َما يُوَعظُوَن بنهن َلَكاَن َخيـْ

الطربي عن أيب جعفر قوله: يعين جل ثناؤه بذلك: ولو أن هؤالء املنافاقني الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك، 
ًدا "فعلوا ما يوعظون به"، يعين: ما يذّكرون به من طاع  اهلل وهم يتحاكمون إىل الطاغوت، ويصدُّون عنك صدو 

 واالنتهاء إىل أمره "لكان خريًا هلم"، يف عاجل دنياهم، وآجل معادهم "وأشد تثبيًتا"، وأثبت هلم يف أمورهم، وأقوم 
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 . 528/ 8الطربي. جامع البيان، 37
 .3/346د جابر، مسند أبو يعلى، دمشق للرتاث: دار املأمون، باب مسن.م(1984 /ه 1404) .أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي 2

 .3/350. 1املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، بريوت: دار صادر، ط.ه(1358ابن اجلوزي عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج.)39

 
شكه يعمل ب هلم عليها.  وذلك أن املنافق يعمل على شك، فعمله يذهب باطال وعناؤه يضمحّل فيصري هباء، وهو

 .37على وناٍء وضعف
 الدعاء من الوسائل المعينة للتغلب على معوقات القدرة على الثبات

ومن صفات عباد اهلل املؤمنني أهّنم يتوجهون إىل اهلل عز وجل بالدعاء أن يثبتهم، فالدعاء من أقوى ما يعني املسلم 
سالح  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))إّن الدعاءعلى ذلك، فعن جابر بن عبد اهلل  رضي اهلل عنهما قال: قال 

وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدعو ألصحابه بالثبات، ومن ذلك دعائه لعبد اهلل بن رواح   38املؤمن((.
رضي اهلل عنه: ))وأنت فثبتك اهلل يا ابن رواح ، قال هشام فثبته اهلل أحسن الثبات، قتل شهيداً، وفتحت له اجلن  

ومن كان حريًصا على الدعاء سرتاه يَلهج به يف كل وقت وحني، ويكون ذلك تذكريًا له الختاذ  39خلها((.ود
أسباب الثبات واحلذر من أسباب الزيغ واالحنراف؛ والدعاء فيه تذكري مبحاسب  النفس عن كل مؤثر على مسرية 

به العظيم اء والصاحلني الشيء الكثري يف كتاالاقلب حنو اهلل عز وجل، وقد ذكر اهلل تعاىل مناذج من أدعي  األنبي
ْن َلُدْنَك َرمْحًَ  إننََّك  ( َربَـَّنا 8ْنَت اْلَوهَّاُب )أَ فمنها قوله تبارك وتعاىل: }َربَـَّنا اَل تُزنْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد إنْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا من

ُع النَّاسن لنيَـْوٍم اَل َرْيَب فنيهن إننَّ  يَعاَد )إننََّك َجامن وقال تعاىل: قَاُلوا َربَـَّنا أَْفرنْغ   (.8({)آل عمران:9اللََّه اَل خُيْلنُف اْلمن
رًا َوثـَب ْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا َعَلى اْلاَقْومن اْلَكافنرنيَن{)الباقرة: َنا َصبـْ وقال تعاىل حكاي  عن أدعي  الرسل   (250َعَليـْ

َنا َواْنُصْرنَا َعَلى اْلاَقْومن الَّ َأْن قَاُلوا َربَـَّنا اْغفنْر لََنا ُذنُوبـََنا َوإنْسرَافـََنا يفن أَْمرننَا َوثـَب ْت أَْقَدامَ وأتباعهم: }َوَما َكاَن قـَْوهَلُْم إن 
 (.147اْلَكافنرنيَن{)آل عمران:

  الخاتمة:
ك جماالً إال والنزه  ال يرت وأخرياً، من خالل هذه الدراس  واالستعراض ملوضوع البحث ، وبعد هذا الطواف العميق، 

وضعنا كلمات تؤكد ما ذكرناه من مسائل وقضايا يف البحث الذي سعينا فيه لغرس موضوع معوقات قدرة ثبات 
 الداعي  من منظور قرآين رؤي  ىف عصر العومل ، فنستعرض فيها أهم النَّتائج اليت توصلنا إلىها، وهي:
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 يجي  تساعد الداعي  يف الاقدرة على الثبات، وحتدث عن سبل التغلبإن الاقرآن الكرمي  وضع خطط واسرتات - 1

 على تلك املعوقات.
املنزل على خامت األنبياء حممد صلى اهلل عليه وسلم ألجل اإلعجاز والتعبد  -الاقرآن الكرمي  -إن كتاب اهلل   - 2

ه أجناه اهلل، ومن عصمه اهلل، ومن اتبعهو وسيل  الثبات األوىل، وهو حبل اهلل املتني، والنور املبني، من متسك به 
 دعا إليه ُهدي إىل صراط مستاقيم.

فعلى الداعي  الناجح أن يتبع االسرتاتيجي  واخلطط اليت رمّسها الاقرآن للباقاء واحملافظ  على الثوابت، وال تكون  - 3
 فكرته بعيدة عن الاقرآن، جامدة إىل جانب واحد.

واألصال  احلاضر، وخاص  يف عصرنا هذه املتمثل بالعصر العومل ، وهذه من  ال بد من اجلمع بني طراز املاضي - 4
 احلكم يف الدعوة اليت افتاقر الكثري إليها.

 المصادر والمراجع:
ه( مطبع  جممع امللك فهد لطباع  املصحف الشريف باملدين  1426الاقرآن الكرمي. برواي  حفص عن عاصم، )

 اإلسالمي  واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململك  العربي  السعودي .املنورة، بإشراف وزارة الشؤون 
 ( .فتح الباري شرح صحيح 1379ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العساقالين الشافعي .)

 البخاري، بريوت: دار املعرف .
 (.1358ابن اجلوزي عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج)تاريخ امللوك واألمم، املنتظم يف .ه

 .1بريوت: دار صادر، ط
 1ابن أيب العز، حممد بن عالء الدين علّي بن حممد احلنفي. شرح الطحاوي ، الاقاهرة: دار السالم، ط . 
 مسند أبو يعلى، دمشق .م(1984 /ه 1404) .أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي

 للرتاث: دار املأمون، باب مسند جابر
 51 - 50ع  علي اخلويل. احلدود يف اإلسالم، جمل  اجلامع  اإلسالمي ، العدد مج. 
  ، سعيد بن علي بن وهف الاقحطاين. مفهوم احلكم  يف الدعوة إىل اللَّه تعاىل يف ضوء الكتاب والسن

 الرياض: دار الرياض، مطبع  سفري.
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 ( .احلكم  يف الدعوة 1423سعيد بن علي بن وهف الاقحطاين .)إىل اهلل تعاىل، رسال  ماجستري، من هـ

جامع  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي ، اململك  العربي  السعودي ، وزارة الشؤون اإلسالمي  واألوقاف 
 .1والدعوة واإلرشاد، ط

 .عبد الرمحن حيي. ماقومات الثبات على اهلداي ، دار النشر للوطن 
 ( .مساح  اإلسالم يف الدعوة إىل اهلل والعالقات 1993هـ/  1414عبد العظيم إبراهيم حممد املطعين".)م

 .1اإلنساني  منهاجا ... وسرية،  الاقاهرة: مكتب  وهب ، ط
 48عبدالصبور شاهني. العومل  جرمي  تذويب األصال ، املعرف  العدد. 
 ( ،البصرية يف الدعوة إىل اهلل، أبو ظيب: دار اإلمام مالك، 2005هـ / 1426عزيز بن فرحان العنزي .)م

 . 1ط
 ( .الوسطي  يف الاقرآن، الاقاهرة: ، مكتب  التابعني،  2001 -هـ  1422علي حممد حممد الصاليب .)م

 الناشر: الشارق : مكتب  الصحاب .
 كر وناقد" العدد السادس.العومل  واهلوي  الثاقافي ، من جمل  "ف 
 ( .خطابنا اإلسالمي يف عصر العومل ، الاقاهرة: دار الشروق، 2004هـ 1324الاقرضاوي، يوسف .)م

 .1ط
 ( .ثاقاف  الداعي 1996 –ه 1416الاقرضاوي، يوسف .)10الاقاهرة: مكتب  وهب ، ط ،م . 
 ( .اجلامع املسند ا1422حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي .)لصحيح املختصر من أمور هـ

 . 1رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه  "صحيح البخاري"، الاقاهرة: : دار طوق النجاة، ط
 .مناهج جامع  املدين  العاملي . أصول الدعوة وطرقها، الرياض 
 ىل إ لمسلم بن احلجاج أبو احلسن الاقشريي النيسابوري. املسند الصحيح املختصر بناقل العدل عن العد

 .بريوت: دار إحياء الرتاث العريب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
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ABSTRACT 

 The topic of Islamic parties and their role in contemporary political life occupies 

a special and important place and ranks highly among the topics frequently 

discussed and debated in the contemporary political arena since the herald of the 

end of the Western occupation of the Arab world in the middle of the twentieth 

century. And recently, the events that took place early in the second decade of 

this century, termed as ‘The Arab Spring’, significantly added more importance 

to the role of these parties and gave more prominence to the Islamic movements 

which are known as “the stream of political Islam". In order to describe and 

analyze a political system in any country, the various forces that are involved in 

the exercise of power and influence, whether directly or indirectly, need to be 

clearly identified. The authorities and institutions related to decision-making 

processes within any political system, are not only the ones comprising the 

executive, legislative, judicial and administrative structures, but those also 

encompass the political groups and blocs of parties and organizations. This study 

sought to explain the concept of ‘party’ linguistically, conventionally and from 

the Islamic legislature’s point of view, and it established the meaning of the 

“Islamic Party” concept. It explored the emergence of the ‘party’ concept in the 

Islamic political system; it attempted to clarify the foundations of the Islamic 

Party, its targeted goals, and the approach it follows; and it demonstrated the 

Islamic legislation points of view related to the political pluralism.  

.  
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 الملخص

يشغل موضوع األحزاب اإلسالمية ودورُها يف احلياة السياسية املعاصرة مكانًة مهمة وحيزًا واسًعا يف الواقع السياسي 
ري أن األحداث لعشرين، غاملعاصر منذ ظهور إرهاصات هناية مرحلة االحتالل الغريب للعامل العريب منتصف القرن ا

اليت مرت على املنطقة مطلَع العقد الثاين من هذا القرن، واليت اصطلح على تسميتها بالربيع العريب، ضاعفت أمهية 
األحزاب وعززت دورها، كما وصّعدت جنم احلركات اإلسالمية اليت تعرف بتيار "اإلسالم السياسي". ولتحليل أي 

سواء  األمر حتديَد القوى املختلفة اليت تشارك يف ممارسة السلطة والتأثري عليها، نظام سياسي يف أي بلد؛ يتطلب
بطرق مباشرة أو غري مباشرة. حيث إن القوى واملؤسسات املتعلقة بعمليات صنع القرارات داخل أي نظام سياسي، 

منا أيضا، تشمل تلك وإ ال تشمل تلك اليت تتضمنها اهلياكل اإلدارية التنفيذية والتشريعية والقضائية فحسب،
اجلماعات والتكتالت السياسية املتمثلة يف األحزاب والتنظيمات. سعت الدراسة إىل تبيني مفهوم "احلزب 
اإلسالمي"، كما وحبثت يف نشأة مفهوم "احلزب" يف النظام السياسي اإلسالمي، إضافة إىل حماولة إيضاح األسس 

 املرجوة منه، واملنهج الذي يسري عليه.اليت يقوم عليها احلزب اإلسالمي والغاية 
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 .430-429ص  ،6ج  املرجع السابق، ،لسان العرببن املنظور ، ا1 
 .169، ص 4ه(، ج 1306، 1، ط حتتوي دار النشرنسخة مصورة ال : مصر)، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  حممد بن حممد 2
 .793، ص2( ج 1999، 1ط  ،حياء الرتاث العريبدار إ)بريوت:  ،الصحاحأيب نصر إمساعيل اجلوهري،  3 
 .462، ص(، ب س، ب طاملكتبة اإلسالمية)اسطنبول:  ،معجم الوسيطوآخرون،  ، الزيات أمحد حسن 4 

 

 : مفهوم الحزب السياسي اإلسالمي المبحث األول

كل من كلمة )السياسة(    هجياد تعريف ملصطلح )احلزب السياسي اإلسالمي( فال بد أوالً معرفة ما تعنيإحىت نستطيع 
 والسياسة اإلسالمية )السياسة الشرعية(.

 لغةأواًل:  كلمة السياسة 

لفظ السياسة يف لغة العرب حممل بكثري من الدالالت واإلرشادات واملضامني، فهي إصالح واستصالح، بوسائل 
متعددة من اإلرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب واألمر والنهي، تنطلق من خالل قدرة تعتمد على الوالية أو 

ء يف لسان العرب أن السياسة: "مصدر ساس، فقد جا الرئاسة. وما جاء يف معاجم اللغة يدل على ما تقدم،
ويف لسان العرب فإن السوس هي الرياسة، ويقال: ساسوهم سوساً، وإذا  ،يسوس، فهو سائس، فهي كلمة عربية

 رأسوه قيل: سوسوه وأساسوه، وساس األمر سياسة قام به.
 احلكم والدولة، والسياسة فعل السائسوالسياسة: هي القيام على األمر مبا يصلحه واألمر هنا هو أمر الناس أو 

 .1يقال هو يسوس الدواب إذ قام عليها وراضها، والوايل يسوس رعيته"
وقال صاحب تاج العروس: "ومن اجملاز: ُسْسُت الرعية سياسًة أي أمرهتم وهنيتهم وساَس األمر سياسًة قام به 

 .2والسياسة القيام على الشيء مبا يصلحه"
ادة سوس: "ُسْسُت الرعية سياسًة وسوس الرجل أمور الناس، على ما مل مصاحبه حتت  ويف معجم الصحاح قال

 .3يسم فاعله، أي ملك أمرهم"
أما املعجم الوسيط فقد ذكر معىن السياسة حتت فعل "ساَس يسوُس، وساَس الناس سياسًة توىل رياستهم وقيادهتم، 

 .4بإصالحها"وساَس الدواب راضها وأدهبا، وساَس األمور دبرها وقام 
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 .267، ص(1990،  1ط  ،ة رياض الريس للكتبمكتب)لندن:  ،قاموس المصطلحات السياسية،  الذبيان سامي 5 
 .102، ص(1994 د ط، دار الوطن،)الكويت:  موسوعة العلوم السياسية،جامعة الكويت،  6 
 102نفسه، املرجع  7 
 .267، صع السابق، املرجقاموس المصطلحات السياسيةالذبيان،  8 

 
والظاهر أن ما ذكرته كل هذه املعاجم يتفق على معىن واحد وهو أن السياسة يقصد منها إصالح األمور والقيام 
عليها، وهذا املعىن يعطي بعداً إجيابياً للكلمة؛ ألهنا حتمل فكرة اإلصالح والصالح للراعي والرعية وقيادة األمة ملا 

 فيه عزها وعظمتها. 
 كلمة السياسة اصطالحاً ثانياً:  

السياسة يف االصطالح عند أهل االختصاص هلا تعريفات عديدة خمتلفة، فقيل: "هي تدبري أمور الدولة وقيل هي 
 .5علم أو فن حكم الدول"

وعرفها معجم روبري بأهنا "فن إدارة اجملتمعات اإلنسانية"، وعرفها معجم كامل بأن "السياسة تتعلق باحلكم واإلدارة 
جملتمع املدين"، وتبعًا ملعجم العلوم االجتماعية تشري السياسة إىل "أفعال البشر اليت تتصل بنشوب الصراع أو يف ا

 .6حسمه حول الصاحل العام والذي يتضمن دائماً استخدام القوة أو النضال يف سبيلها"
حلكم، فيما يعتربها مليات اوالسياسة هلا تعريفات عدة، فهي عند البعض تشري إىل "السلوك املتعلق مبؤسسات وع

آخرون العملية اليت تتعامل مبقتضاها اجلماعة البشرية مع مشكالهتا وصواًل إىل أهدافها، ويذهب فريق ثالث إىل 
القول بأن السياسة هي تفاعالت إنسانية حمملة باستخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، وأما الفريق الرابع 

 .  7ة كل ما يتصل بتوزيع املوارد"فيذهب إىل اعتبار السياس
وذكر األستاذ سامي الذبيان أن السياسة "علم وفن، فهي علم ملا هلا من مبادئ وقوانني خاصة تشكل يف جمموعها 
"علم السياسة" والقول أن السياسة فن يراد التأكد بأهنا يف ممارستها امللموسة ال ميكن أن تنحصر يف جمرد تطبيق 

واعد وال يف املمارسة التجريبية للقوى، بل إهنا تستلزم براعة معينة تكتسب بالتجربة، ومبعرفة ق القوانني النظرية،
 .8ملموسة معينة"

 ثالثاً: مصطلح السياسة اإلسالمية )السياسة الشرعية(
ح، مل يرد لفظ السياسة وال شيء من مادته يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، وإن جاء احلديث فيه عن الصالح واإلصال

 واألمر والنهي، واحلكم، وغري ذلك من املعاين اليت اشتمل عليها لفظ السياسة.
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 أمر من وىف: يفي 9 
 .169ص ،(3455، باب ما ذكر عن بين اسرائيل، حديث رقم )4ج ، مرجع سابق صحيح البخاريصحيح: اخرجه، البخاري،  10 

 .497ص (،3455، حديث رقم )6مرجع سابق، ج  ،فتح الباري ،بن حجر العسقالينا 11
(، 1953 ،)بريوت: دار الكتب العلمية، د ط ،لطرق الحكمية في السياسية الشرعيةا، ه(751مشس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية )ت:  12

 .13ص
(، 2005، 2ة، ط ، )القاهرة: مكتبة وهبنصوص الشريعة ومقاصدها السياسة الشرعية في ضوءذكر هذا التعريف الدكتور يوسف القرضاوي، يف كتابه،  13

 ص
 13ص مرجع سابق،، الطرق الحكميةابن قيم اجلوزية،  14

 
هلك  كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما"عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال: وأما يف السنة فقد جاء 

ببيعة األول فاألول،  9فوا"قالوا: فما تأمرنا؟ قال:  "نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون
 . 10"أعطوهم حقهم، فإن اهلل سائلهم عما اسرتعاهم

قوله: ) تسوسهم األنبياء ( "أي أهنم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث اهلل هلم نبيا هلم يقيم أمرهم وشرح ابن حجر 
ة بأمورها حيملها على الطريق احلسن، وفيه إشارة إىل أنه البد للرعية من قائم 11ويزيل ما غريوا من أحكام التوراة"

 وينصف املظلوم من الظامل.
اسة الشرعية فقال تعريفاً البن عقيل احلنبلي حول السي ابن القيم يف كتابه الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ذكر

لرسول ا فعل يكون معه الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد وإن مل يضعهالسياسة ما كان من "ابن عقيل: 
 .12وال نزل به الوحي"

أن السياسة الشرعية فعل شئ من احلاكم ملصلحة يراها، وإن مل يرد بذلك الفعل دليل ": نفيابن جنيم احل وقال
 .13"جزئي

ومن أجل استيضاح هذه املعاين للسياسة الشرعية من املناسب ذكر ما أورده اإلمام ابن القيم فيقول: "وقال ابن 
ى يف جواز العمل يف السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو احلزم. وال خيلو من القول به إمام. عقيل يف الفنون: جر 

فقال الشافعي: ال سياسة إال ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعاًل يكون معه الناس أقرب إىل 
أي   ت بقولك: )إال ما وافق الشرع(الصالح، وأبعد عن الفساد، وإن مل يضعه الرسول، وال نزل به وحي، فإن أرد

، 14"مل خيالف ما نطق به الشرع: فصحيح، وإن أردت: ال سياسة إال ما نطق به الشرع: فغلط، وتغليط للصحابة
 فإن اهلل سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامتمث يعقب ابن القيم فيقول: "

 ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فَ َثمَّ شرع اهلل، فال يقال: إن به األرض والسموات، فإن 
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 .14املرجع نفسه، ص 15
 .10، ص(2004، د ط ،دار املنهاج)القاهرة: ب ط،  ،فقه السياسة الشرعيةالد بن علي العنربي، خ 16

 
السياسة العادلة خمالفة ملا نطق به الشرع؛ بل هي موافقة ملا جاء به؛ بل هي جزء من أجزائه، وحنن نسميها سياسة 

 .15تبعاً ملصطلحكم، وإمنا هي عدل اهلل ورسوله"
 .16رعاية شؤون األمة يف الداخل واخلارج مبا ال خيالف الشريعة اإلسالمية والسياسة من املنظور الشرعي هي 

مبعناها  تخدمتسهي القائمة على قواعد الشرع وأحكامه وتوجهاته، وقد ا ويتبني مما تقدم أن السياسة يف الشريعة
د والتهذيب، وما اإلرشاقيام على شأن الرعية من ِقَبل والهتم مبا يصلحهم من األمر والنهي و ال اللغوي. وهي تعين:

حيتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إىل حتقيق مصاحل الرعية جبلب املنافع أو األمور املالئمة، 
  .ودفع املضار والشرور أو األمور املنافية

وعلى ذلك فإنَّ  ،وهذا التعريف يربز اجلانب العملي للسياسة، فالسياسة هنا إجراءات وأعمال وتصرفات لإلصالح
سياسة الرعية تتطلب القدرة على القيادة احلكيمة اليت تتمكن من حتقيق الصالح عن طريق إتقان التدبري وحسن 
التأيت ملا يراد فعله أو تركه، وهذا بدوره حيتاج إىل معرفة تامة مبا تتطلبه القيادة والرئاسة من خربة وحنكة، وقدرة على 

 ات املتاحة على الوجه األمثل الذي يتحقق املراد املطلوب.استعمال واستغالل اإلمكان
والسياسة فيما تقدم جماهلا رحب فسيح، فهي ليست مقصورة على شيء أو حمجوزة عن شيء؛ إذ هي القيام على 

مبا يصلحه، فيعمل هبا كل صاحب والية يف تدبري أمر  -مبا حيمله لفظ الشيء من العموم والشمول -الشيء 
  واليته.

 عطاؤها تعريفا شامال، فاألحزاب خمتلفةإأخريًا مما تقدم يصعب النظر لألحزاب من وجهة نظر واحدة، ومن مث 
ومتعددة من حيث الغاية والرتكيب والبيئة، ومفهوم )احلزب السياسي اإلسالمي( جيب ضبطه وتوضيح مالحمه، فهو 

السياسية  ، كما أنه خمتلف عن غريه من األحزابمصطلح مل يكن معروفاً سابقا بصيغته ومدلوله السياسي املعاصر
من حيث الغاية والوسائل واألهداف؛ إذ أن احلزب السياسي اإلسالمي أكثر انضباطاً ووضوحاً يف آلياته التنفيذية 

 وأهدافه اليت يدعو هلا، ومقاصده اليت يسعى لتحقيقها وفق ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية غاية ووسيلة.

مية، والسنة أوردته اآليات الكر ا ما مت ذكره من تعريفات لكلمة ال "حزب" و"احلزب السياسي"، وعرب م واستناداً إىل
 ة اليت لتدل على اجلماعة اإلسالميستعمال كلمة حزب من االشريفة من دالالت فيتنب أنه ال يوجد حمذور شرعي 
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، حتقيق حممد عبد العزيز الوكيل، ) الرياض: مكتبة الرياض احلديثة، الملل والنحل(، ه548-ه479أيب الفتح حممد عبد الكرمي بن أيب بكر الشهرستاين ) 17

 .22د ط، د س(، ص
  .133ص  ،(1979، 2ط ة العربية للدراسات والنشر، املؤسس) بريوت: ، اإلسالم وفلسفة الحكم، عمارة حممد 18

 

حلزب ستخلص تعريفا ملفهوم )ااحث قد اواستقراًء مما تقدم فإن الب، مشروعسياسي قوم بأداء عمل إسالمي ت
ق وأصول ومبادئ تتف افهو مجموعة من الناس لهم صفة التنظيم، يملكون رؤى وأهدافالسياسي اإلسالمي(: "

مة في ون الدولة والحكم، بما يخدم مصلحة األؤ اإلسالم، ويسعون لتولي السلطة أو التأثير عليها لتدبير ش
 .وسائلهم عن نظام اإلسالم، ولهم حق االجتهاد تحت األصول العلمية المقررة"دينها ودنياها، دون أن تحيد 

 : نشأة األحزاب السياسية في اإلسالمالمبحث الثاني

إن اخلالف على السلطة هو السبب املباشر لنشوء األحزاب السياسية،  فأعظم خالف حصل لألمة كما يقول 
ف بني األمة خالف اإلمامة، إذ ما سل سيف يف اإلسالم الشهرستاين هو خالف اإلمامة، فيقول: "وأعظم خال

، هذا اخلالف السياسي قد أدى إىل ظهور الفرق 17على قاعدة دينية مثل ما سل على اإلمامة يف كل زمان"
واألحزاب، ف "قضية اإلمارة واخلالفة واإلمامة، وقضايا الصراع على السلطة العليا يف الدولة، كانت دائما مصدر 

. وما زالت هذه اخلالفات تؤثر يف العامل اإلسالمي املعاصر، 18فرق ونشأة املذاهب وظهور األحزاب"تكوين ال
 وترسم توجهاته.

لك جند ما كتب حول ذ ءلقد اختلف الباحثون حول زمن ظهور األحزاب يف التاريخ اإلسالمي، ومن خالل استقرا
 هنا دارت حول ثالثة آراء هي:أ

 هرت في حياة النبي صلى اهلل عليه وسلمالرأي األول: أن األحزاب ظ

يذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن النواة األوىل لتشكل ما يعرف باألحزاب والتنظيمات يف اإلسالم كانت يف زمن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشدين، إال أن هذه األحزاب والتنظيمات مل حتمل ذات الداللة اليت تعنيه يف 

  ون للمبالغة واملغاالة يف الدعوة إىل أن جمتمع املدينة عرفال مييل -أصحاب هذا الرأي –وقتنا املعاصر، كما أهنم 
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(، 89منشورات عامل املعرفة ) (،1985، )الكويت: اصدار اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ب ط، اإلسالم وحقوق اإلنسانعمارة ،  حممد 19

 .94ص
 .91، صنفسهاملرجع  20

 

التنظيمات واألحزاب، وذهبوا على أهنا شكل من أشكال املصلحة ووجهة النظر، فقد ذكر الدكتور حممد عمارة 
 هلل ا هذا الرأي فقال: "ورغم أننا ال منيل إىل رأي الذين يبالغون فيدعون أن جمتمع املدينة على عهد الرسول صلى

عليه وسلم واخللفاء الراشدين، قد عرف "التنظيمات واألحزاب" على النحو الذي تعنيه هذه املصطلحات يف 
 دعاء املبالغ واملغايل يف تقدير "تعددية" ذلك اجملتمع البسيط، إال أننا نلمحعصرنا الراهن، رغم أننا نرفض هذا اال

لك التاريخ، وهي وإن مل تكن "أحزابا وتنظيمات" إال أهنا  "مالمح جنينية" لتجمعات قامت يف ذلك اجملتمع بذ
كانت شكاًل من أشكال التمايز القائم على "املصلحة ووجهة النظر" وهي بذلك شهادة على قبول التجربة 

 . 19اإلسالمية "للتعددية" يف إطار وحدة هنج اإلسالم وشريعته"

ملعارضة( وهي وظيفة من وظائف احلزب، على أفعال ويرى الباحث أن أصحاب هذا الرأي استدلوا بقياس )فعل ا
بعض صحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم، فيضيف الدكتور عمارة أنه "يف صدر اإلسالم، كانت شورى املسلمني 
للرسول صلى اهلل عليه وسلم، يف شئون الدنيا لونا من ألوان املعارضة، فكانوا يدلون بآرائهم، فيتفقون وخيتلفون، 

، ويعقب الباحث على 20ويعارضون، دومنا حرج أو تردد من معارضتهم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"ويتابعون 
أن هذه املعارضة مل تكن مجاعية ومل تأخذ نظام اجلماعات واألحزاب، بل كانت معارضة فردية يف أمور مل يكن 

 اصر قد ظهرت يف زمن النبوة.ن االحزاب مبفهومها املعإفيها، وعليه فال ميكننا القول  اً الرأي مستقر 

 الرأي الثاني: أن األحزاب ظهرت في اجتماع السقيفة بعد وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم

بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم اجتمع األنصار وحلق هبم بعض املهاجرين يف سقيفة بين ساعدة لبحث موضوع 
ا جرى د روى اإلمام البخاري يف صحيحه حديثا يصف فيه ماختيار خليفة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وق

خربين أ من مناقشات ومداوالت حصلت حتت تلك السقيفة بني األنصار واملهاجرين، فعن هشام بن عروة، قال:
عروة بن الزبري، عن عائشة رضي اهلل عنها، زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم، "... وقال: واجتمعت األنصار إىل 

 سعد بن عبادة يف سقيفة بين ساعدة، فقالوا: منا أمري ومنكم أمري، فذهب إليهم أبو بكر، وعمر بن اخلطاب، 
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 . 6(، ص3668( و)3667، حديث رقم )5، مرجع سابق،ج صحيح البخاريصحيح: أخرجه، البخاري،  21
. وأنظر 124(، الكتاب األول احلياة الدستورية، ص1990، 6، )بريوت: دار النفائس، ط نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالميالقامسي،  ظافر 22

 إىل الروايات األربع حول حادثة السقيفة اليت نقلها الدكتور القامسي عن الطربي.
، ( رسالة دكتوراة1983، )القاهرة: دار الفكر العريب، السياسي في اإلسالم دراسة مقارنةالحريات العامة في الفكر والنظام ، العيلي عبد احلكيم حسن 23

 .664-663ص

 
بكر، وكان عمر يقول: واهلل ما أردت بذلك إال أين قد وأبو عبيدة بن اجلراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو 

هيأت كالما قد أعجبين، خشيت أن ال يبلغه أبو بكر، مث تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال يف كالمه: حنن 
ا ناألمراء وأنتم الوزراء، فقال حباب بن املنذر: ال واهلل ال نفعل، منا أمري، ومنكم أمري، فقال أبو بكر: ال، ولك

األمراء، وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا، وأعرهبم أحسابا، فبايعوا عمر، أو أبا عبيدة بن اجلراح، فقال عمر: 
بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا، وخرينا، وأحبنا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه 

 .21ل عمر قتله اهلل "الناس، فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة، فقا
والشاهد يف اجتماع السقيفة ما وصفه األستاذ ظافر القامسي بأن األنصار هم حزب سياسي حينما علق على 
خطبة سعد بن عبادة رضي اهلل عنه يف سقيفة بين ساعدة بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقال: "... فأنت 

ب سياسي، وأن زعيم هذا احلزب هو سعد بن عبادة، وأهنم أحق ترى من هذه اخلطبة أن األنصار يرون أهنم حز 
اب املوجبة لكي املتضمن األسب –يف نظرهم  –الناس برئاسة الدولة بعد الرسول، وهم يقدمون البيان املعلل واملدلل 

 .22يتوىل الرئاسة"
اهلل عليه وسلم، ما  لنيب صلىكما يرى الدكتور عبد احلكيم العيلي أن املناقشات اليت دارت يف السقيفة بعد وفاة ا

هي إال دليل على وجود التجمعات السياسية يف الدولة اإلسالمية، فيقول: "لقد كانت املناقشات اليت دارت يف 
سقيفة بين ساعدة دليال قاطعا على وجود التجمعات السياسية يف الدولة اإلسالمية، لكل منها رأيها وحجمها اليت 

 لقد حدا ذلك بفقهاء القانون املعاصرين بالقول بأن ما دار بسقيفة بين ساعدة كان تدافع هبا عن هذا الرأي حىت
 .23أروع مثل ألول برملان يف اإلسالم، تديل فيه كل مجاعة برأيها"

إال أن ما حدث ال يكفي للقول بأن هذه التجمعات هي أحزاب سياسية متارس عملها وفق املقومات احملددة 
لكنها تبقى إشارة مهمة تدلل على أنه ال يوجد ما مينع من التجمع وفق رؤية سياسية لعمل االحزاب املعاصرة، 

 واحدة.
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 .52-51(، ص1976، 7، )القاهرة: مكتبة دار الرتاث، ط النظريات السياسية اإلسالمية، الريس حممد ضياء الدين 24
 .62املرجع نفسه، ص 25
 .72(، ص1989، 1، )القاهرة: دار الشروق، ط للدولة اإلسالميةفي النظام السياسي العوا،  حممد سليم 26
   .134، مرجع سابق، صاإلسالم وفلسفة الحكمعمارة،  27

 

 الرأي الثالث: أن األحزاب ظهرت بعد وفاة الخليفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه

ن بيرى بعض املفكرين اإلسالميني أن فكرة األحزاب السياسية كما تفهم اليوم ظهرت بعد وفاة اخلليفة عثمان 
عفان رضي اهلل عنه ، وهو ما أطلق عليه اسم الفرق اإلسالمية، ذلك أن الصفات العامة اليت تتميز هبا الفرق 
اإلسالمية "مل تكن جمرد مدارس فكرية تصل إىل تكوين آراء مث تكتفي بإبدائها أو تدوينها، لكنها كانت أحزاباً 

املرسوم، وهلا  فلها مبادئ معينة أشبه بالربنامج -ة العملي ميدان السياس -باملعىن السياسي الذي نفهمه اليوم يف 
 اً نشاط وفيها نظام، مث هي تسعى وتكافح حىت حتقق هلذه املبادئ النصر، وجتعل منها إن استطاعت منهاج

 ، وهذا ما تسعى إليه األحزاب اليوم. 24للحكم"

ال يف ل حزب سياسي يتكون يف اإلسالم فقالدكتور الريس على ما ذهب إليه حني اعترب أن اخلوارج هم أو  ؤكدوي
معرض حديثه عنهم: "...هذا أول حزب سياسي يتكون إذن يف تاريخ اإلسالم؛ وتربز شخصيته على مسرح 

. ويؤكد هذا الرأي ما قاله الدكتور حممد سليم 25احلوادث ويوجد له نظام، ويكون من خواص حياته االستمرار..."
فرق حني قال: "فالواقع أن ظهور األحزاب السياسية أو ال اسي للدولة اإلسالميةفي النظام السيالعوا يف كتابه 

اخلوارج  زمنا غري قصري، حني ظهر -يقصد وقت حادثة السقيفة  -بآرائها السياسية جاء متأخراً عن هذا العصر
 دكتور حممد عمارةال . وقال26بعد حادثة التحكيم بني علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما"

: "جند مؤرخي الفرق وكتاب مقاالهتا من املعتزلة واألشعرية والظاهرية  اإلسالم وفلسفة الحكمأيضا يف كتابه 
يؤرخون بظهور فرقة اخلوارج، على عهد علي، لنشأة  –أي الكل من عدا الشيعة  –وأصحاب احلديث واخلوارج 

 . 27الفرق يف اإلسالم وهو الرأي الصواب"
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، ص )األحزاب السياسية(. وأنظر: طارق اهلامشي، 12سابق، ص مرجع، األحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرةاخلطيب: أنظر:  28

 .569، ص العربية والفكر السياسي اإلسالميالسلطات الثالث في الدساتير . وأنظر سليمان الطماوي: 77

 

 مناقشة الباحث لآلراء

قبل مناقشة اآلراء يستعرض الباحث مقومات وشروط احلزب السياسي حىت يقيس عليها اآلراء، وهذه الشروط 
 :28هي

 وجود مجاعة منظمة من الناس ينضمون إىل احلزب طواعية. -1

 وجود منهج ميثل الرؤية الفكرية ويتضمن على املبادئ اليت يؤمن هبا أفراد احلزب. -2

 حلزب للوصول للسلطة، لتطبيق مبادئه وآرائه الفكرية.أن يسعى ا -3

الرأي األول القائل بأن األحزاب السياسية قد نشأت زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم، هو رأي مردود مجلة  أواًل:
 طالق لفظة حزب جملرد أن بعض الصحابة رضوان اهلل عليهم عارض النيب صلى اهلل عليهإوتفصيال؛ إذ إنه ال ميكن 

سلم يف بعض األمور املتعلقة بالدنيا، ومن مث قياس هذه املعارضة على أهنا وظيفة من وظائف احلزب السياسي، و 
وذلك ألن املعارضة كانت معارضة فردية وليست معارضة مجاعية واملعارضة اليت تقودها األحزاب السياسية هي 

أعظم ضاغطة ومعارضة فيكون أثرها أقوى و  معارضة مجاعية يقوم احلزب باحلشد والتجميع ويشكل بذلك مجاعات
على السلطة من املعارضة الفردية، كما أن احلزب السياسي باملفهوم املعاصر يبىن على مقومات وهذه املقومات مل 
تتوفر يف أي مجاعة زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم، ومن هذه املقومات مثاًل حماولة الوصول للسلطة ومل جند أي 

 فسها على أهنا بديل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم.مجاعة طرحت ن

الرأي الثاين والقائل بأن األحزاب السياسية تشكلت بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم مباشرة وخصوصا  ثانياً:
ما حدث يف سقيفة بين ساعدة، وتقسيم اجملتمعني يف السقيفة إىل حزبني مها حزب األنصار وحزب املهاجرين 

بق عليهما سي، جند أن كال احلزبني ال تنطرضي اهلل عنهم مجيعا، إال أنه عند تطبيق شروط ومقومات احلزب السيا
يطلق الظفر بالسلطة فقط، وهي شرط من جمموعة شروط جيب أن تتوافر مجيعها لبالشروط، فقد اكتفى كال احلزبني 

 على كال اجلماعتني لفظة حزب، كما أن مجاعة األنصار رضي اهلل عنهم مل يبقوا جمتمعني على رأي واحد، فعندما 
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 .192(، ص1986، 1، )القاهرة: دار الفكر العريب، ط معالم النظام السياسي في اإلسالم مقارناً بالنظم الوضعيةاجلندي،  حممد الشحات 29

 

 بكر رضي اهلل عنه خليفة للمسلمني، نزلوا على هذا االختيار وبايعوه مباشرة، وتركوا ما كانوا سيدنا أيبمت اختيار 
عليه من اخلالف وأرائهم السابقة، وهذا إن دل على شئ فإنه يدل على أن األنصار رضي اهلل عنهم مل يكونوا 

يت رأيناها ادئ وآراء ال تتغري بتلك السهولة الجتماع على مبحزبا باملفهوم املعاصر؛ إذ أن من مقتضى التحزب اال
 من تبدل موقف األنصار رضي اهلل عنهم ونزوهلم على رأي أيب بكر الصديق بعد أن خطب فيهم وذكرهم. 

الرأي الثالث والقائل بأن األحزاب السياسية قد نشأت بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي اهلل عنه،  ثالثاً:
إلسالمي واالحزاب السياسية اليت ظهرت بعد وفاة سيدنا عثمان بن عفان جندها هي الوحيدة فعند مناقشة الفرق ا

اليت احتوت على كل مقومات احلزب السياسي مبفهومه املعاصر، من توفر اجلماعة واملبادئ واألفكار اليت تدعو هلا 
ا أحزاب ق اإلسالمية بأهنوتسعى لتطبيقها من خالل التمكن من السلطة، ويصف الدكتور حممد الشحات الفر 

 الفكر األحزاب السياسية،كما استقر عليه األمر يف -الفرق اإلسالمية –سياسية فيقول: "فاألحرى أن يطلق عليها 
السياسي احلديث، ورمبا يستغرب البعض هذه التسمية مبقولة أهنا غريبة عن مصطلحات الفكر اإلسالمي، لكننا 

أصدق وصف هلا يف جمال هذه الدراسة، ورمبا تزول الغرابة إذا علمنا أن هذه نعتقد أن لفظة األحزاب السياسية 
الفرق كانت حبق ذات فكر سياسي تعتنقه وتؤمن به، وتضحي بكل ما لديها يف سبيل تطبيقه، وأهنا كانت تسعى 

 .29"ثمن كفاحها إىل الوصول إىل احلكم لتطبيق هذه األفكار، وهذا يفوق برامج األحزاب يف الفكر احلدي

بعد عرض مجيع اآلراء ومناقشتها، وتفنيد ما حيتاج إىل تفنيده، فإن الباحث مييل إىل ترجيح الرأي الثالث لتوافر 
 مجيع شروط ومقومات احلزب السياسي املعاصر فيه.

 : أسس وغاية ومنهج الحزب السياسي اإلسالميالمبحث الثالث

 األساس الذي يقوم عليه الحزبأواًل: 

إن قيام أي حزب جيب أن يكون على فكرة معينة متثل اجلوهر الذي يبين عليه تصوراته وغاياته ومنهجه، ويف 
 حالة احلزب اإلسالمي فيجب أن تكون الفكرة إسالمية، أي أن يقرها اإلسالم وتدعمها األدلة الشرعية املعتربة، 
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 (.104سورة آل عمرآن، اآلية رقم ) 30
)الرياض: دار  سامي بن حممد سالمة حتقيق ،تفسير القرآن العظيم ،ه (774: ت) ،بن كثري البصري مث الدمشقياأبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي  31

 .91ص،2 ( ج1999، 2طيبة للنشر والتوزيع، ط 
 .1343ص ،(1718احملدثات، حديث رقم )، باب نقض األحكام الباطلة ورد 3، مرجع سابق، ج صحيح مسلمصحيح: أخرجه، مسلم،  32

 

ا فال اعتبار لقيام احلزب عليها، وإن قام عليهأما إن كانت الفكرة تعارض النصوص وختالف أحكام اإلسالم، 
 . اإسالمي افإن احلزب ال يعترب حزب

فاحلزب الذي يقوم على فكرة العلمانية، ويدعو إىل فصل الدين عن الدولة أو إىل التقليص من دور الدين يف 
يوعية واالشرتاكية إىل الش اجملتمع، يعترب حزبا علمانيا. واحلزب الذي يقوم على فكرة ال إله والكون مادة، ويدعو

املاركسية، يعترب حزبا شيوعيا. واحلزب الذي يقوم على فكرة السيادة لقومه، ويدعو إىل االنفصال عن بقية 
 .القوميات، يعترب حزبا قوميا

 .فالعربة إذن يف وصف احلزب باإلسالمي أو غري اإلسالمي هو األساس اليت يقوم عليه والفكرة اليت يدعو إليها

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  چ صل يف هذا قوله تعاىل:واأل

فرقة من األمة متصدية هذه اآلية ختاطب املؤمنني وأخربت أن يكون هناك  30چڻ  ڻ  ۀ
 قرأ رسول اهلل: أبو جعفر الباقر قاليدعون للخري وهو القرآن وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم،  31هلذا الشأن

قد ، أي أهنا دعوة لإلسالم، فمث قال: "اخلري اتباع القرآن وسنيت"" اخلري إىل يدعون أمة منكم ولتكن" ملسو هيلع هللا ىلص
ددت هذه اآلية وصف احلزب اإلسالمي باألعمال اليت يقوم هبا، وهي الدعوة إىل اخلري، واألمر باملعروف ح

 والنهي عن املنكر، ومن قام على أساس غري اإلسالم، فإنه ال يدعو إىل اإلسالم. 

 . 32ن عائشة رضي اهلل عنها أّن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال: "من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد"وع

قال النووي يف شرحه على مسلم: "قال أهل العربية: الرد هنا مبعىن املردود، ومعناه فهو باطل غري معتد به. 
 وهذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم، وهو من جوامع كلمه صلى اهلل عليه وسلم فإنه صريح يف رد 
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، 2ط  ،دار إحياء الرتاث العريب، )بريوت: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،ه (676: ت) ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي 33

 .16، ص(1718)األحكام الباطلة ورد احملدثات، حديث رقم  ضباب نق، 12(، ج ه1392
حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم ، السيرة النبوية البن هشام، ه (213: ت) ،أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين عبد امللك بن هشام بن 34

 .266ص، 1(، ج 1955، 2، ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده: مصر، )األبياري وعبد احلفيظ الشليب

 

ل واستعماله يف إبطال املنكرات وإشاعة االستدالكل البدع واملخرتعات... وهذا احلديث مما ينبغي حفظه 
 .33"به

 السياسي اإلسالميزب حغاية الثانياً: 

اعتباطيا.  كان عمال عشوائيا  وإال ،الفائدة املقصودة منهإّن أّي عمل من األعمال ال بّد أن يرتبط بغاية ما، وهي 
 لذا وجب على احلزب اإلسالمي حتديد الغاية اليت يصبو إىل حتقيقها.

واألصل يف هذه الغاية أن تكون مرتبطة بالفكرة اليت قام عليها احلزب؛ ألّن احلزب من حيث هو مجاعة اجتمعت 
 على فكرة معينة يسعى إىل حتقيقها. وعليه فالغاية ال تنفصل عن الفكرة اليت أسست عليها اجلماعة.

ي قام عليها، لل يف األساس والفكرة الذفإن كان هناك خلل يف الغاية اليت يسعى هلا احلزب، فهذا دليل على خ 
وأما إن كانت غاية احلزب واضحة ، فهذا يدّل على وضوح الفكرة الذي قام عليها.  وما تراجع األحزاب 

 .واجلماعات واحلركات يف غاياهتا، منشأه عدم وضوح الفكرة عندهم

اضحة له، سواء اهلل عليه وسلم و  ويف سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم خري دليل قد كانت غاية الرسول صلى
 قبل قيام الدولة أو بعدها. 

غايته صلى اهلل  طالب دليل على وضوح ففي احلوار املشهور الذي دار بني النيب صلى اهلل عليه وسلم وعمه أيب
عليه وسلم فقال: "يا عم، واهلل لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر حىت 

 .34يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته"

خرج أ فقد ،وبقيت غاية النيب صلى اهلل عليه وسلم واضحة وضوح الشمس حىت بعد قيام الدولة يف املدينة
اإلمام أمحد يف مسنده عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم قاال: "خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام 
احلديبية يريد زيارة البيت ال يريد قتاال... وخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت إذا كان بعسفان لقيه بشر 

 لبسوا  مسعت مبسريك فخرجت معها العوذ املطافيل قد بن سفيان الكعيب فقال: يا رسول اهلل، هذه قريش قد
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(، 18910، باب حديث املسور بن خمرمة الزهري، حديث رقم )31، مرجع سابق، ج بن حنبلمسند أحمد صحيح: أخرجه، أمحد ابن حنبل،  35

 .212ص
 (.108سورة يوسف، اآلية رقم ) 36
 .251، ص6، مرجع سابق، ج تاج العروس، بيديز ال 37

 

جلود النمور يعاهدون اهلل أن ال تدخلها عليهم عنوة أبدا، وهذا خالد بن الوليد يف خيلهم قد قدموا إىل كراع 
الغميم. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يا ويح قريش، لقد أكلتهم احلرب، ماذا عليهم لو خلوا بيين 

ائر الناس، فإن أصابوين كان الذي أرادوا وإن أظهرين اهلل عليهم دخلوا يف اإلسالم وهم وافرون وإن مل وبني س
يفعلوا قاتلوا وهبم قوة، فماذا تظن قريش، واهلل إين ال أزال أجاهدهم على الذي بعثين اهلل له حىت يظهره اهلل أو 

 "35.تنفرد هذه السالفة

رحلة اهلل عليه وسلم يف كل من املرحلة املكية اليت اتسمت بالضعف أو مب وهنا جند وضوحا يف غاية النيب صلى
املدينة اليت اتسمت بالقوة بعد قيام الدولة اإلسالمية، ففي كال املرحلتني جند وضوحا يف الغاية وثباتا عليها رغم 

 باإلسالم كىناملغريات والضغوطات، وهذه هي السبيل اليت جيب على األحزاب أن تسلكها إن أرادت أن تت
 توصف به.  و 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   چ ٹ ٹ

. فمن يتبع الدليل الشرعي، وحيكم كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم، كان على 36چگ
لهوى،  لبصرية وحجة ويقني، وأم من حيكم املصلحة وإن تعارضت مع النص الصحيح الصريح، وكان متبعا 

 .كان على غري بصرية وحجة ويقني

 اإلسالمي  السياسي منهج الحزب :ثالثاً 

 ُ ْهج، بفتح فسكون: الطَّريُق الواِضُح، البَ نين َهج )بالفتح(  وطُُرٌق نَ ْهَجٌة:… جاء يف تاج العروس: "الن َّ َن ْ
َواضحة امل

َهاجاً ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم )واملِْنهاِج )بالكسر(. ويف التنزيل:   الواضح... وأَنْ َهَج: اأَلْمُر ، املِْنهاُج: الطَّريقُ (ِشْرَعًة وِمن ْ
 "37.والطَّريُق َوَضَح. وأَنْ َهَج: أَْوَضح
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من رجب إىل  ،58 العدد )اململكة العربية السعودية:، العالمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه األصولي حبث عن ،جملة البحوث اإلسالمية 38

 .301ص ،(ه1420شوال لسنة 
 (.65سورة النساء، اآلية رقم ) 39
 (.93-92سورة احلجر، اآلية رقم ) 40
 (.36سورة القيامة، اآلية رقم ) 41
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من »لتحرير والتنوير ا ،ه (1393:  ت) ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي 42

 .366، ص29(، ج 1984، د ط ،الدار التونسية للنشر، د ط، )تونس: 29، ج «تفسير الكتاب المجيد

 

واملنهج هو جمموعة الركائز واألسس املهمة اليت توضح مسلك الفرد أو اجملتمع أو األمة لتحقيق اآلثار اليت يصبو 
ومن خالل االستقراء يف املناهج عامة جند أهنا قسمان: صحيحة وفاسدة، والذي يهمنا هنا  .إليها كل منهم

 .38األول وهو املنهج الذي يتخذ من الكتاب والسنة أصوال يعتمد عليها

ملنهج الذي ا بذلك يكون املنهج هو الطريق الواضح البنّي الذي يسلكه احلزب للوصول إىل حتقيق غايته، و
هو املنهج الذي يعتمده احلزب اإلسالمي،فهو الشرع، وهذا  والسنة أصوال يعتمد عليها يتخذ من الكتاب

واضح؛ ألّن األعمال عند املسلم يتقّيد فيها باحلكم الشرعي، فما أوجبه الشرع كان واجبا، وما حّرمه كان 
 حراما. 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  چ  ٹ ٹ

پ  پ   پ  چ ٹ ٹ ، و39چى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ 

ابن  ، قال الشيخ الطاهر41چڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ںچ ٹ ٹ ، و40چپ  ڀ  ڀ ڀ
: "أي ال حيسب أنه يرتك غري مرعّي بالتكليف كما ترتك اإلبل، وذلك يقتضي اجملازاة. وعن الشافعي: عاشور

 "42.خيتلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي ال يؤمر وال ينهىمل 

فاملنهج يتقيد باحلكم الشرعي، وال ميكن حلزب يتصف باإلسالمي أن يعتمد منهجا غري مبين على أحكام 
 شرعية مستنبطة باجتهاد صحيح من أدلة شرعية معتربة. 

ذلك  يتميز الصحيح منه عن الفاسد عند التنازع؟ وال يكونوجيب على املنهج أن خيضع للحكم الشرعي، حىت 
 .إال بالرّد إىل اهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم أي بالرّد إىل األدلة الشرعية

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=8444&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=8444&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=8307&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=8307&PageNo=1&BookID=2
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، 6ج: ، 2ط: ، ىالصغر السنن أو المجتبى من السنن ، ه (303 ت:أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي اخلراساين، ) صحيح: أخرجه، 43

. 2(، ص3086، باب وجوب اجلهاد، حديث رقم )6(، ج 1986، 2، ط مكتب املطبوعات اإلسالمية)حلب: ، عبد الفتاح أبو غدة الدكتور حتقيق:
 وقال عنه األلباين صحيح اإلسناد.

(، 15798باب بقية حديث كعب بن مالك االنصاري، حديث رقم ) ،25سابق، ج مرجع ، مسند أحمد بن حنبلصحيح: أخرجه أمحد بن حنبل،  44
 .94ص

 

 

وقد كانت فكرة وغاية ومنهج النيب صلى اهلل عليه وسلم على واضحة بينة، مل يرتاجع عنها ومل يبدهلا رغم ما 
عدم استعمال العنف منهج النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مكة، ثبت عليها ومل حيد عنها، القاه. فعندما كان 

فعن ابن عباس: أن عبد الرمحن بن عوف وأصحابا له أتوا النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة فقالوا: يا رسول اهلل 
 .43تقاتلوا" إنا كنا يف عز وحنن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال: "إين أمرت بالعفو فال

وحينما استعجل األنصار الذين بايعوا يف العقبة اإلذن باحلرب فقالوا له: "والذي بعثك باحلق لئن شئت لنميلّن  
. فاملنهج احلق الواضح 44على أهل مىن غدا بأسيافنا"، قال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "مل أومر بذلك"

 .الثبات عليه والسعي حنو حتقيقهاملستمد من الشرع باألدلة املعتربة وجب 

 الخاتمة

ال شك أن األحزاب اإلسالمية متتلك إنتشارا واسعا ومصداقية عالية بني اجلماهري، كما ومتتلك إمكانيات على 
الصعيد البشري واملادي مما يؤهلها لقيادة اجملتمع والدولة، والسعي حنو البناء احلضاري، كما أنه ال شك أن األحزاب 

ة تعرضت وما تزال للمضايقات ولبعض املشاكل إما من قبل السلطة احلاكمة اليت ترى أن احلزب اإلسالمي اإلسالمي
منافسًا هلا يريد أن ينتزع منها مقاليد احلكم، أو من األحزاب السياسية األخرى املنافسة، غري أن التعقيدات اليت 

 اب اإلسالمية حتول دون ذلك.تنجم عن أساليب وآليات املعاجلة للمشاكل اليت تعرتض األحز 

يف هذا الصدد أيضا فإن األحزاب السياسية اإلسالمية تستفرغ جهدها وإمكانياهتا يف حماولة التصدي لألحوال 
 الطارئة أكثر من التخطيط للمستقبل. 

هذا األسلوب يف العمل يقلص إمكانيات التفكري املنهجي ذي املدى البعيد ويشجع على أسلوب حل كل مشكلة 
 بعد نشوئها ال االحتياط من نشوئها وإذا استمرت القيادة على أي مستوى يف العمل هبذه الكيفية فال شك أهنا 
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 : عبد اهلل النفيسي و آخرون، الحركة اإلسالمية: رؤية مستقبلية أوراق في النقد الذاتي، )القاهرة: مكتبة مدبويل، ط 1،1989(، ص 4514

 

ملنهجي على املدى البعيد وبدون التفكري ا ستظل ضمن هذه احللقة الشريرة من املشاكل الطارئة بدون التفكري
 .45املرتكز على الرؤية التخطيطية يتزايد ضغط املشاكل الطارئة وهذا الضغط بدوره يعرقل التفكري على املدى البعيد

بناًء على ما تقدم فإنه ميكننا القول بأن دراسة دور األحزاب اإلسالمية يف احلياة السياسية املعاصرة جيب أن ينطلق 
ثل يف املبادئ واألهداف والرؤى والوسائل، والبعد العملي واملتمن بعدين مها: البعد النظري واملتمثل يف األفكار و م

 مدى قدرة األحزاب على تطبيق تلك األفكار على أرض الواقع ومدى مناسبتها للمجتمع.

ة دورها الصراع ألجل الوصول إىل بشكل عام فإن األحزاب اإلسالمية السياسية من الناحية النظرية ليست أدا
السلطة أو الضغط عليها، بل نرى أن دورها أكرب من ذلك فهو يتمثل يف إعداد اجملتمعات وجتهيزها للقيام بأداء 
رسالتها املنوطة هبا من نشر اخلري واملعروف ورسالة اإلسالم السمحة، والنهي عن املنكر ورفع الظلم عن املظلومني، 

 ني تلك اجملتمعات لتصبح هلا القوامة احلقيقية على السلطة وأركاهنا.وتعميق الروابط ب

إن تقوية اجملتمعات يف مواجهة السلطة اجلائرة ال يتأتى إال من خالل توحدها بإعالء القيم اإلسالمية العليا املشرتكة 
معات جت ونبذ اخلالف الذي يضعف الصف ويشتت األهداف، والوسيلة لتحقيق ذلك تكون من خالل تشكيل

 تبد.سياسية وثقافية واجتماعية لتسري باجملتمع حنو اإلكتفاء الذايت وتقليل اعتماده على السلطة حىت ال يرهتن هلا فتس

 قائمة المصادر والمراجع

، )غزة: دار البشري للطباعة والنشر والتوزيع، ب ط، جذور علم السياسةإبراهيم عاطف العدوان ،  -1
1997.) 

، لسان العربه(، 711ابن املنظورحممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين األنصارس، )ت:  -2
 ه(.1414، 3)بريوت: دار صادر، ط 

تفسير القرآن ه (، 774أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي ابن كثري البصري مث الدمشقي، )ت:  -3
 (.1999، 2شر والتوزيع، ط ، حتقيق سامي بن حممد سالمة )الرياض: دار طيبة للنالعظيم
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، حتقيق المفردات في غريب القرآنه(، 502أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين )ت  -4
 (.2002، 3صنوان عدنان داوودي، )بريوت: دار القلم دمشق والدار الشامية، ط 

بن المنهاج شرح صحيح مسلم ه (، 676أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، )ت:  -5
 ه(.1392، 2، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط الحجاج

، حققه السنن الكبرىه (، 303أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي، )ت:  -6
 (.2001، 1وخرج أحاديثه حسن عبد املنعم شليب، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط 

المجتبى من السنن ه (، 303راساين، )ت: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي اخل -7
، حتقيق: الدكتور عبد الفتاح أبو غدة، )حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، ط أو السنن الصغرى

2 ،1986.) 

مسند اإلمام  أحمد ه(، 241أبو عبد اهلل أمحد ابن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )ت: -8
، 1رشد، وآخرون، )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط ، حتقيق شعيب األرنؤوط، عادل مبن حنبل

2001.) 

، حتقيق الملل والنحله(، 548-ه479أيب الفتح حممد عبد الكرمي بن أيب بكر الشهرستاين ) -9
 حممد عبد العزيز الوكيل، ) الرياض: مكتبة الرياض احلديثة، د ط، د س(.

 (.1999، 1العريب، ط ، )بريوت: دار إحياء الرتاث الصحاحأيب نصر إمساعيل اجلوهري،  -10

)بريوت:  ،فتح الباري شرح صحيح البخاريأمحد بن علي بن أبو الفضل بن حجر العسقالين،  -11
 ه(.1379دار املعرفة، د ط، 

، حتقيق شهاب الدين أبو عمرو، )بريوت: معجم مقايس اللغةه(، 395أمحد بن فارس زكريا )ت  -12
 (.1998، 2دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 
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 ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيره(، 770أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري )ت   -13
 (.2008، ، 1حتقيق حيىي مراد، )القاهرة: مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، ط 

 ، )اسطنبول: املكتبة اإلسالمية، ب ط، ب س(.معجم الوسيطأمحد حسن الزيات ، وآخرون،   -14

 (.1958، )بريوت دار مكتبة احلياة، ب ط، لغةمعجم متن الأمحد رضا ،  -15

، )وقد وجد الباحث هذه النسخة يف مكتبة اجلامعة 393، ص1، ج قطر المحيطبطرس البستاين ،  -16
 اإلسالمية العاملية ماليزيا بدون ذكر رقم الطبعة أو دار النشر أو سنة النشر(.

 (.1994د ط،  ،)الكويت: دار الوطن موسوعة العلوم السياسية،جامعة الكويت،  -17

 (.2004، ب ط، )القاهرة: دار املنهاج، د ط، فقه السياسة الشرعيةخالد بن علي العنربي،  -18

،  1، )لندن: مكتبة رياض الريس للكتب، ط قاموس المصطلحات السياسيةسامي الذبيان،   -19
1990.) 

 ، )القاهرة:منتهى السول في علم األصوله(، 631سيف الدين علي بن حممد اآلمدي )ت  -20
 مطبعة حممد حيىي صبيح الكتيب وأوالده، ب ط، ب س(.

الطرق الحكمية في السياسية ه(، 751مشس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية )ت:  -21
 (.1953، )بريوت: دار الكتب العلمية، د ط، الشرعية

، 6، )بريوت: دار النفائس، ط نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالميظافر القامسي،  -22
 (، الكتاب األول احلياة الدستورية.1990

 ،الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في اإلسالم دراسة مقارنةعبد احلكيم حسن العيلي،  -23
 ( رسالة دكتوراة.1983)القاهرة: دار الفكر العريب، 
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السيرة ه (، 213عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين، )ت:  -24
، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب، )مصر: شركة النبوية البن هشام

 (.1955، 2مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، ط 

 .1988، 31قانون األحزاب السياسية التونسي، الفصل األول، الرائد الرمسي )اجلريدة الرمسية( عدد  -25

، )بريوت: دار إحياء القاموس المحيطه(، 817-729يعقوب الفريوزآبادي )جمد الدين حممد بن  -26
 (.2003، 2الرتاث العريب، ط 

 ،عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه األصوليالعالمة الشيخ  اإلسالمية، حبث عنجملة البحوث  -27
 .ه(1420، من رجب إىل شوال لسنة 58العدد )اململكة العربية السعودية: 

اهرة: دار ، )القم السياسي في اإلسالم مقارناً بالنظم الوضعيةمعالم النظاحممد الشحات اجلندي،  -28
 (.1986، 1الفكر العريب، ط 

التحرير والتنوير ه (، 1393حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي، )ت :  -29
 لدار التونسية، )تونس: ا«تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»

 (.1984للنشر، د ط، 

حممد مب إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى  -30
وق (، حتقيق حممد بن زهري بن ناصر الناصر، )دار طصحيح البخارياهلل عليه وسلم وسننه وأيامه )

 ه(.1411، 1النجاة، ط 

، )بريوت: دار صادر، مختار الصحاحه(، 666ت بعد  حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ) -31
 (.2008، 1ط 

،) بريوت:  1عة ، الطباأللفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفةحممد بن عبد امللك بن مالك الطائي،  -32
 ه(.1411، 1دار اجليل، ط 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=8444&PageNo=1&BookID=2
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Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 162 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

، )مصر: نسخة مصورة ال حتتوي دار تاج العروس من جواهر القاموسحممد بن حممد الزبيدي،  -33
 ه(.1306، 1لنشر، ط ا

 (.1989، 1، )القاهرة: دار الشروق، ط في النظام السياسي للدولة اإلسالميةحممد سليم العوا،  -34

، )الكويت: اصدار اجمللس الوطين للثقافة والفنون اإلسالم وحقوق اإلنسانحممد سليم عمارة ،  -35
 (.89(، منشورات عامل املعرفة )1985واآلداب، ب ط، 

، 2، ) بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط اإلسالم وفلسفة الحكم حممد سليم عمارة، -36
1979.) 

، 7، )القاهرة: مكتبة دار الرتاث، ط النظريات السياسية اإلسالمية، الريس حممد ضياء الدين -37
1976.) 

 (.1994-1993، )الكويت: دار الوطن، ب ط ، موسوعة العلوم السياسيةحممد حممود ربيع ،  -38
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 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك 

؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا شكاًل النشر العلمي تعزز من خربته يف جمال
ومعارفه، مما حيقق مواكبة  ضوابط النشر العلمي  يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطورعلمياً 

 فاعلة ملستجدات النشر املعريف.

 

 تعليمات للباحثني:

Microsoft  برانمج حتت jistsr@siats.co.uk على اإلمييل: ملدير اجمللة ترسل نسختني من البحث -1
Word ( واحدة بصيغةWord( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 

( بني األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفيُكتب البحث بواسطة احلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات )  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم اخلط  5000عن و اليزيد  3000 عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   , مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات
 ويستىن من هذا العدد املالحق واإلستباانت.

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني -3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.واإلجنليزيةالعربية   ابللغتني

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل   -4
 (KEYWORDS  وحتته  ABSTRAC)  املفتاحية، العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات

 املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع.

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


كلمة،  (150) على أال تزيد كلمات امللخص على  ،ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  -5
ة ، مع مالحظ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية

 إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.

 يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط الصفحة خبط مسيك.  -6

تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7
 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2,  1 (ألرقام العربيةإىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم ا

من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة  % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.احلق بعد  

يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم   -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .حوال ومهما كانت األسبابال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األ  -11

 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسلها يف  •
 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع 

سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث بعد وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية   •
أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هناية البحث عن طريق اتباع طريقة 

 (تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة واحدة) ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:

(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــباب
 .145، ص: 2. ج:  2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص:  3ع سابق، ج:  ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. مرج

للمؤلف، وذلك  يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق •
 ابتباع الطريقة التالية:

 الكتاب ملؤلف واحد:

. حتقيـق: عبــد السالم حممد. العزيــزاحملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب   (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع  (.1979ابن خالويه، احلسني بن أمحد اهلمذاين. )

 ان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.. حتقيق: عبد الرمحن بن سليمإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الكتاب ملؤلَفني اثنني:

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

 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 اإلسالمية العاملية املاليزية. . كواالملبور: اجلامعة  التجديد  (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )

 



 املقالة يف جملة علمية:

. اجمللة املصرية للدراسات النفسية (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية حممد. )
 .36-27. ص 36. العدد:  12اجمللد:  

 املقالة يف مؤمتر:

املؤمتر الدويل للقرآن  ة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".(. "أثر املرأ2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:

. يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات"  "منهج ابن زجنلة (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 املؤلفات املرتمجة:

 . )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

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

هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب    -14
 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب   -15

 كن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً مي  -16

عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث  مالحظة:
 .افياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هباالشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إض

 



 آليات النشر واإلحالة:

يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن
لألخذ  أشهر( 3يومًا )  90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 ابملالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل
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