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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 

There have been many schools and administrative theories over the past five decades. Accordingly, 

management practices differed. In this regard, as a comprehensive curriculum of life in all fields, 

Islam has made a significant contribution to the science and practice of management and planning. 

The Qur'anic and prophetic directions, as well as administrative practices during the reign of the 

Caliphs and the following, established the general principles of Islamic school in the field of 

management and planning. This study aims to shed light on the principles of management and 

planning from the perspective of the Islamic curriculum, as well as the establishment of Islamic 

administrative values among administrative practitioners. The researcher used analytical, 

descriptive, and inductive methods, and used Qur'anic and prophetic guidance related to the field 

of administration and Islamic planning. 

Keywords: Management, Planning, Islamic Perspective 
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 ملخص

تعددت املدارس والنظرايت اإلدارية خالل العقود اخلمسة األخرية. ووفقًا لذلك، فقد اختلفت املمارسات يف جمال 

يف  اإلدارة. يف هذا اخلصوص، فإن اإلسالم، بوصفه منهاج شامل للحياة يف اجملاالت كافة، فقد أسهم إسهاماً كبرياً 

علوم اإلدارة والتخطيط وممارساهتما. فالتوجيهات القرآنية والنَّبوية، فضاًل عن املمارسات اإلدارية خالل عهد اخللفاء 

الرَّاشدين وما تاله، قد أسست املبادئ العامة للمدرسة اإلسالمية يف جمال اإلدارة والتخطيط. هذه الدراسة هتدف إىل 

التخطيط من منظور املنهاج اإلسالمي، فضاًل عن إرساء القيم اإلدارية اإلسالمية تسليط الضوء على مبادئ اإلدارة و 

لدى املمارسني اإلداريني. استخدم الباحث املنهج التحليلي، والوصفي، واالستقرائي، كما استعان ابلتوجيهات القرآنية 

 والنَّبويَّة ذات الصلة ابجملال اإلداري والتخطيط اإلسالمي. 

 : اإلدارة، التخطيط، املنظور اإلسالمي.مفتاحيةكلمات 
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 مقدمة 

مع تعدد املدارس والنظرايت اإلدارية يف العصور احلديثة واليت كانت يف غالب األمر تركز على اإلنتاج املادي والعنصر     

البشري وتستمد نظرايهتا من رؤى وأفكار بشرية جيدر بنا التأمل ابلعصور اإلسالمية الزاهرة والنظر والتطرق إىل اإلدارة 

العصر النبوي ومرورا بعصر اخللفاء الراشدين ومن مث عصر الدول اإلسالمية اليت يف تلك العصور اإلسالمية بدأ من 

سادت فيها اهليمنة اإلسالمية وانتشر فيها العلم والفكر اإلسالمي، ولذا فعندما نشري إىل اإلدارة اإلسالمية فإننا نشري 

سنة و القرآن الكرمي دستور هذه األمة،  منومبادئها وقواعدها طرها أو إىل إدارة تستمد منهجها وفكرها ومنطلقاهتا 

اليت خلفاء املسلمني يف خمتلف عصور الدول اإلسالمية  و أئمة  و الراشدين    ءلفااخل  ثرآمو السالم،  و املصطفى عليه الصالة  

 التزمت ابلفهم الصحيح لإلسالم.

رية اليت يدعي العامل املتقدم أهنامن مع التطور احلديث وسيادة احلضارة الغربية للعامل نالحظ أن كثرياً من املمارسات اإلدا

انتاجه وافكاره، فإنه عند مراجعتها وإعادة النظر فيها جندها مفاهيم ومنطلقات واسس ومبادئ إسالمية تقاعس املسلمون 

 عن تطبيقها اليوم وانربى ابلتقيد هبا والعناية هبا الغرب والدول املتقدمة تقنياً وصناعياً.

 

 مشكلة الدراسة:

اإلسالم منهج حياة صاحل لكل زمان ومكان، له أسس ومبادئ وعناصر ومنطلقات تعمل كمحددات لكثري من نواحي 

احلياة ولكن فمع انبهار العامل اإلسالمي اليوم ابحلضارة الغربية ودول العامل األول، فقد ُنسيت كثري من املبادئ االصيلة 

ن خالهلا يف إدارة شؤون الدولة اإلسالمية. ولذا فإن هذا البحث يسلط للدين اإلسالمي اليت انطلق املسلمون األوائل م

الضوء على املبادئ اإلسالمية اليت كانت تعد مبثابة حمددات لكثري من االعمال اإلدارية يف العصر اإلسالمي الزاهر 

هذا البحث لإلجابة على سؤال   انطالقاً من عهد سيد البشرية وقدوة العاملني، واستنادا ملا ورد يف الكتاب والسنة، وأييت

 البحث الرئيس ماهي املبادئ اإلدارية والتخطيطية من منظور إسالمي؟
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 أهداف البحث

 من منظور إسالمي.والتخطيطية بيان وتسليط الضوء على املبادئ اإلدارية   .1

 تعزيز قيم ومبادئ اإلسالم لدى اإلداريني املسلمني. .2

 

 أمهية البحث

ى املبادئ اإلسالمية ويربزها حيث يطبقها كثري من اإلداريني اليوم دون معرفة يسلط هذا البحث الضوء عل .1

 مصدرها احلقيقي.

 يف ظل اهلجوم على اإلسالم والتنقص منه تربز أمهية هذا البحث كسعي من الباحث ملواجهة تلك االدعاءات. .2

 دورة يف العمل اإلداري.أييت هذا البحث كمسامهة من الباحث خلدمة اإلسالم وإبراز حماسنة بشكل عام و  .3

 منهج البحث

اعتمد الباحث على املنهج التحليلي من خالل كتاابت الباحثني الذين تطرقوا لإلدارة والتخطيط من منظور إسالمي، 

ومستشهداً مبا ورد يف الكتاب والسنة من أقوال، وعلى التطبيقات اإلسالمية يف العصر األول لصحابة الرسول الكرمي 

 ه وعلى آله وصحابته امجعن وسلم تسليما كثريا.صلى هللا علي

 

 املبحث األول: مفهوم اإلدارة والتخطيط من املنظور اإلسالمي

 فهوم اإلدارة من منظور االسالماملطلب األول: م

قبل الشروع يف تعريف اإلدارة من منظور اإلسالم، ينبغي تعريف مفهوم اإلدارة يف املقام األول. يف هذا الصدد، فإن 

دميوك وآخرون ينظرون إىل مفهوم اإلدارة بوصفه عملية انتقال أو تسياب النشاط من خالل املستوايت واملراحل املختلفة، 
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مر دون انقطاع. ووفقًا هلذا التعريف، فإن على القيادة املشرفة على وضمان اندماج مجيع عناصر النشاط بشكل مست

 (.1هذه العملية أن تضمن استمرارية وانسجام عناصر النشاط املعين )

(. واإلدارة بوصفها عملية 2أما اإلدارة لدى اهلواري، فهي "العضو" املسؤول عن حتقيق أهداف وفلسفة املؤسسة املعنية )

الدكتور العالقي يتناوهلا من حيث أهنا تنسيق وتوحيد جلهود وإمكاانت املنظمة، ويشمل مجيع املوارد تنسيقية، فإن 

البشرية، واملادية، واملالية. ويشري إىل أن هذه العملية ال تتم إال من خالل توافر أربعة عناصر، هي: التخطيط، والتنظيم،  

د احملصلة النهائية يف حتقي  (.3ق أهادف وفلسفة املنظمة )واملراقبة، حبيث تتجسَّ

 وحييطمنهج حياة متكامل،    هو  اإلسالمف.  لدى الغرب  اإلدارة  مفهوم  عن  متاًما  يختلفأما مفهوم اإلدارة يف اإلسالم، ف

 احلياةويبدأ ذلك من مفهوم اإلدارة الذاتية الفردية من أجل الوفاء ابملسؤوليات حنو هللا وعباده.  . البشرية  األنشطة  بكل

 األفكار من ليس اإلسالم. اإلنسان  دم يف جتري اليت الشيطانية النزعات على للتغلب مستمر كفاح  هو لإلسالم وفقا

املنهج  يؤكدو . وأفعاله ألفكاره صارمة مراقبة على حتافظ أن  جيب اإلدارة أن بقوة ويوضح للتحقيق القابلة غري الفاضلة

 وضع   الواقع،  يفو .  الذايت  االنضباط  ويولد  ،اجملتمع   يف  االجتماعي  التناغم  يوفر  ألنه  للروح  الداخلي  النقاء  علىاإلسالمي  

 .  لإلدارة  سليم  نظام  أساس اإلسالم

مفهوم اإلدارة يف اإلسالم له معاٍن أخرى وتفسريات ارتبطت مبنهج اإلسالم األخالقي وخصائصه الّرابنّية، وتعود بذور 

ن ح  ْمنحا ب حي ْ ُهْم فكرة اإلدارة يف اإلسالم إىل آايت القرآن الكرمي والسّنة النبويّة املطّهرة، ففي القرآن جاء قوله تعاىل: )حنحُْن قحسح

ُهْم يف  ت ح ِعيشح ( ]الزخرف:  مح تَِّخذح ب حْعُضُهْم ب حْعًضا ُسْخرايا اٍت لِي ح ُهْم ف حْوقح ب حْعٍض دحرحجح نْ يحا وحرحف حْعنحا ب حْعضح [ فمعىن هذه 32احلْحيحاِة الدُّ

اآلية الكرمية يتضمن وظيفة الّتنظيم اليت تكّلم عليها علماء اإلدارة كجزء من وظائف اإلدارة، فعندما يكون اجملتمع مكّوانً 

ئيس ومرؤوس فذلك ميّكن الّناس من تسخري بعضهم لبعض من أجل تسيري عملّية اإلنتاج، والعمل من أجل حتقيق من ر 

 

 (. 1967ترمجة: إبراهيم علي الربسلي، )مؤسسة احلليب وشركاؤه، القاهرة ، إدوارد دميوك وآخرون(اإلدارة العامة،  1) 
 (. 1982اإلدارة: األصول واألسس العلمية، السيد اهلواري، )مكتبة عني مشس، القاهرة،  (2) 
 حتليلية للوظائف والقرارات اإلدارية، مدين عالقي، )جدة، هتامة(. اإلدارة: دراسة  (3) 
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األهداف العاّمة، وبدون هذا التنظيم ال يُتصّور تعاون الناس مع بعضهم البعض، كما أّن تقسيم الرزق يتضّمن إىل جانب 

من الناس من تؤّهله قدراته ألن يتخّصص يف أسلوب معيشة معنّي التنظيم عملّية حتديد املهاّم واملسؤوليات، فهناك 

تعريف حاول الكثريون خيتلف فيها عن غريه، وبتنوّع تلك املهام تتكامل أدوار اجملتمع لتحقيق املصلحة والنفع العام. 

إلدارة فوجدوها مرتبطة وضع تصّور ملفهوم اإلدارة يف اإلسالم، وحبثوا يف القرآن الكرمي عن لفظ ا، اإلدارة يف اإلسالم

نحُكْم( كما ورد لفظ الّتدبري كمعىن من معا اِضرحًة ُتِديُروهنححا ب حي ْ ين اإلدارة، إاّل ابلّتجارة يف قوله تعاىل: )ِإالَّ أحْن تحُكونح جِتحارحًة حح

ا تعريفها ومفهومها أّن ذلك ال مينع أن تكون اإلدارة مفهوماً موجوداً يف مجيع القطاعات يف اجملتمع، بشرط أن يكون هل

الذي ميّيزها عن املفاهيم اليت وضعها البشر، ومن الّتعريفات اإلسالمّية ملفهوم اإلدارة نذكر: تعريف الدّكتور حزام املطريي 

هلا حيث يرى أبهّنا ذلك الّنوع من اإلدارة الذي يّتصف فيه القادة واألتباع مبقّومات العلم واإلميان اليت متّكنهم من أداء 

ائفهم مهما اختلفت مستوايهتم ومسؤولياهتم املناطة هبم. كما عّرف الدّكتور الّنحوي اإلدارة اإلسالمّية أبهّنا االستفادة وظ 

من كّل األّسس اإلسالمّية والقواعد الشرعية، والّتوجيهات األخالقّية للوصول إىل أكرب قدر ممكن من اإلنتاج، يف أقل 

هي ، وعرفها بعضهم أبهنا  إلتقان ليكون كّل عمل اإلنسان عبادة لوجه هللا تعاىلوقٍت ممكن، وعلى أعلى مستوى من ا

تلك اإلدارة اليت يتحلى أفرادها قيادة وأتباعا، أفرادا ومجاعات، رجاال ونساء، ابلعلم واإلميان عند أدائهم ألعماهلم املوكلة 

يف اإلدارة اإلسالمّية تُعّرف اإلدارة اإلسالمّية على تعر ،  إليهم على اختالف مستوايهتم ومسئولياهتم يف الدولة اإلسالمية

أهّنا االستفادة من كاّفة القواعد الّدينية واإلميانّية؛ بغية حتقيق أكرب قدٍر ممكن من اإلنتاج، أبعلى مستوايت اإلتقان ويف 

أفراد العملّية اإلدارية رجاالً ونساًء أقصر فرتة ممكنة، وذلك حّّت يكون العمل كّله عبادًة هلل، وتُعّرف أيضاً على أهّنا حتّلي  

وألن " اإلدارة نشاط يتعلق بتشغيل البشر وأصوهلا تقوم  وقادًة وأتباعًا ابإلميان والعلم عند أداء املهّمات املوكلة إليهم.

الكرمي زاخر   على ما حيكم العالقات بني الناس بعضهم بعض وتعمد يف إجنازاهتا على مراعاة القيم واملثل العليا فان القران 

 .(4)  بكل هده األمور"

 

 ، عمان األردن. 1، دار وائل للنشر والتوزيع، ط2004( احلديث يف اإلدارة الرايضية، فائق حسين أبوحليمة،4) 
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العديد من األكادمييني واخلرباء املسلمني املختصني يف اإلدارة وعلومها عرفوا اإلدارة من املنظور اإلسالمي. يعرف أمحد 

األشعري اإلدارة يف املنظور اإلسالمي أبهنا "نشاط مشروع مقصود صادر عن فرد أو مجاعة يف فرتة زمنية معينة لتحقيق 

د" . وخيتلف هذا التعريف عن التعريفات اليت وردت يف هذا البحث عن اإلدارة من املنظور الغريب من 5هدف مباح حمدَّ

حيث مشروعية النشاط اإلداري، واملشروعية تعين البعد العقدي للنشاط املعين، وما إذا كان يتوافق مع التشريعات 

 روية أم ال؟اإلسالمية من حيث حتقيق املصلحة الدنيوية واألخ

ويعزي األشعري هذا البعد التشريعي يف تعريف اإلدارة إىل أن النشاط اإلداري، يف األصل، إمنا هو سلوك، فردي أو 

مجاعي، ابلتايل فإما أن يكون مشروعاً أو غري مشروع عند إسقاط األحكام الشرعية عليه. والسلوك اإلسالمي هو امللتزم 

 (.6مبعىن آخر، أيمتر مبا أمر به هللا سبحانه وتعاىل، وينتهي عما هنى عنه )واملنضبط بضوابط الشرع.  

 

 املطلب الثاين: مفهوم التخطيط من املنظور اإلسالمي

 جمموعة يضم املستقبل، يف العمل سري خلط وحتديد عمله، سيتم ملا سابق حتديد: "أبنهالتخطيط ( هاميان ) يعرف

قيق بغرضِ  العمليات؛ من ومتتابعة منسجمة  منظمة ذهنية عملية: "أبنه وترستون  ألربت ويعرفه(. 7)"معينة أهداف حتح

،  مادايا   املرتابطة  العمليات  من  جمموعة  إًذا  التخطيط  ،(8)"حمددة أهداف  لتحقيق املمكنة  الوسائل  الختيار  يكون   وبشرايا

 خالل من وذلك حمدد، موضوع جمال يف ومستجداته أبحداثه والتنبُّؤ للمستقبل، واملتعمقة الفاحصة النظرة بدايته

ة  من  تصدر  اليت  والسياسات  التوجيهات  .(9)  القائمة  الواقعية  واحلقائق  التقديرات  وحساب اإلداري،  اهلرم  ِقمَّ

 

م، ص  2000ه/1421، 1( مقدمة يف اإلدارة اإلسالمية، أمحد بن داود املزجاجي األشعري، جدة، اململكة العربية السعودية، ط 5) 
44. 

 . 44( املرجع السابق، ص 6) 
 .79، حممد عبدالفتاح ابغي، ص مبادئ اإلدارة العامة ( 7) 
 . 19، فوزي حبيش، ص مبادئ اإلدارة العامة ( 8) 
 .133، مصطفى حممود عفيفي، ص مبادئ وأصول علم اإلدارة العامة( 9) 
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املنشودة، ويشكل التخطيط القاعدة والتخطيط يف مفهومه العام هو وظيفة إدارية هتدف إىل الوصول ابلعمل إىل غاايته  

(. والتخطيط يف املفهوم اإلسالمي هو "أسلوب عمل مجاعي يف منظمة أيخذ 10اليت تستند إليها العملية اإلدارية )

ابألسباب ملواجهات توقعات مستقبلية، ويعتمد على منهج فكري عقدي يؤمن ابلقدر ويتوكل على هللا، ويسعى لتحقيق 

 (.11هللا وتعمري الكون" )هدف شرعي هو عبادة  

يعرف األشعري التخطيط اإلسالمي أبنه "وظيفة إدارية يقوم هبا فرد أو مجاعة من أجل وضع ترتيبات عملية مباحة 

ملواجهة متطلبات مستقبلية مشروعة يف ظل املعلومات الصحيحة املتاحة، واإلمكاانت الراهنة املتوقعة كأسباب، توكاًل 

(. يوضح هذا التعريف أن التخطيط، كوظيفة إدارية، تعتمد 12ل حتقيق أهداف مشروعة" )على هللا عز وجل من أج

على خطوات تطبيقية هتدف إىل التعامل مع أحداث وأنشطة يتوقع حدوثها بناء على معطيات أو بياانت متاحة. ووفقاً 

ابألسباب سعياً إىل حتقيق أهداف وغاايت للتعريف، فإن اإلطار العام لعملية التخطيط هو التوكل على هللا مع األخذ 

 تتوافق مع مقاصد الشارع.

 

 الفكر اإلداري يف اإلسالماملبحث الثاين:  

إن الفكر اإلداري يف اإلسالم نظام يتكامل مع األنظمة األخرى السياسية واالقتصادية واالجتماعية لتكون نظام حياة 

عدم اخلروج أو جتاوز أطر اإلسالم، وذلك ألن الفكر اإلداري اإلسالمي متكامل جيمع بني أمور الدنيا وأمور اآلخرة مع  

 (:13ينطلق من العقيدة اإلسالمية اليت هي منهج حياة واليت من أهم صفاهتا)

 

 . 133أمحد بن داود املزجاجي األشعري، مرجع سابق، ص مقدمة يف اإلدارة اإلسالمية،  ( 10) 
الطبعة األوىل. القاهرة: )د.ن( ,   ، البنا، فرانس عبد الباسط( التخطيط دراسة يف جمال اإلدارة اإلسالمية وعلم اإلدارة العامة، 11) 

 م.1958ه /1405
 . 136أمحد بن داود املزجاجي األشعري، مرجع سابق، ص مقدمة يف اإلدارة اإلسالمية،  ( 12) 
د انشد،  13)  د حُممَّ ، ديب االمارات العربية  1، ط1997( الفكر اإلداري يف اإلسالم، مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، حُممَّ

 . 8املتحدة، ص
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 ينايف الفطرة.  كل ماه عن  بابإلنسان ورقيها  ورقيه  مسوه  •

 .االعتدال والتوازنني بني الدين والدنياو الوسطية     •

من احلياة إىل قيام الساعة، وميكن االستدالل على ذلك بقول الرَّسول صلَّى هللا عليه  تعزيز اجلانب العملي •

 وسلَّم )إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال يقوم حّت يغرسها فليفعل(

تغي فيما آاتك الواقعية واملنطقية ومراعاة النزعات الفردية وامليول الفطرية، ومن ذلك قول هللا سبحانه وتعاىل )واب •

 هللا الدار اآلخرة وال تنسح نصيبك من الدنيا..(.

التطور ومناسبته لكل زمان ومكان ومن ذلك أن أكثر أحكام املعامالت جاءت يف القرآن والسنة جمملة، األمر  •

 الذي يتيح للناس أن يصوغوا التفاصيل وفقا لظروف الزمان واملكان الذي يعيشون فيه.

 تذكر والتدبر مما يساعد على االبداع والتجديد واإلنتاج.يدعو إىل التفكر وال •

 أخالقي سلوكي حيض على الصدق والصرب واإلاثر والعدل واإلحسان. •

 إال على االقتصاد. ماقتصادي يتفاعل مع متطلبات احلياة املدنية اليت ال تقو  •

 اجتماعي يقوم على العدل وحب اخلري للبشرية ال يفرق بني اسود أو أبيض.  •

)اآلراء واملبادئ والنظرايت اليت سادت حقل اإلدارة، دراسًة وممارسًة عرب العصور واألزمنة   أبن  د. محدي عبد اهلادي  يرى

ويعترب فكراً إسالميًا ما يصدر من هذه اآلراء واملبادئ والنظرايت وذلك ابالستناد إىل توجيهات القرآن الكرمي والسنة 

 .(14)  النبوية املطهرة(

 

  

 

 . القاهرة. 1990الفكر اإلداري اإلسالمي واملقارن دار الفكر العريب، عبد اهلادي محدي أمني،( 14) 
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 :، والتنظيم، والرقابةم وعنصر التخطيطاإلدارة يف اإلسالاملبحث الثالث:  

 اإلدارة يف اإلسالم وعنصر التخطيطاملطلب األول:  

بدأ الدراسة والتشاور مع أهل الرأي وأصحاب ي ،يف التخطيط أبنواعه املختلفةمميز أن اإلسالم هنج  (15) سنو أبيذكر 

أنه يف  (16) الشلعوط ويذكر “،احلل والعقد يف اجملتمع عمال بقوله تعاىل " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون 

وإن حتقيق اهلدف يتطلب النية الصادقة   يوجهه،الفكر اإلسالمي ال ميكن أن يكون هناك فعل إنساين عاقل دون هدف  

 ،ابلنيات(األعمال  )إمناى هللا عليه وسلم صلَّ  –ويؤكد ذلك رسول هللا  املخلص،صة اليت يتبعها الفعل الصادق املخل

 اإلدارية.ويرى كذلك أن التخطيط يف اإلسالم اشتمل على مجيع عناصر العملية  

 

 اإلدارة يف اإلسالم وعنصر التنظيم:املطلب الثاين:  

وعرب العصور   –م  ى هللا عليه وسلَّ صلَّ   –ابلتنظيم اإلداري والتنظيم السياسي منذ عهد الرسول  لقد عين الفكر اإلسالمي  

 اإلسالمية املتالحقة.

 -التايل:   والتنظيم اإلداري اإلسالمي على النح  مبادئ  (17)  سنو أبويعدد  

التصرف النهائي امللزم على اآلخرين تنفيذه   والسلطة واملسئولية السلطة: هي القدرة على اختاذ القرار أ )التدرج السياسي/

والعمل مبوجبه وإطاعة مصدره، واملسئولية: هي إلزام من صدرت إليه األوامر ابلقيام بتنفيذ العمل املوكل إليه على أحسن 

 وجه/ الشورى/ مبدأ تفويض السلطة(.

 

 (. الرايض )اململكة العربية السعودية(: دار اخلرجيني للنشر والتوزيع 6م(. )ط 1996أمحد إبراهيم أبوسن. )، اإلدارة يف اإلسالم ( 15) 
الرايض )اململكة العربية السعودية(: مكتبة الرشد للنشر  ه (. 1423ريز حممود أمحد الشلعوط ) ، نظرايت يف اإلدارة الرتبوية( 16) 

 والتوزيع. 
 (. الرايض )اململكة العربية السعودية(: دار اخلرجيني للنشر والتوزيع 6م(. )ط 1996أمحد إبراهيم أبوسن. ) ،اإلدارة يف اإلسالم  (17) 
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 -ي:  أهم الشروط التشغيلية لوظيفة التنظيم يف اإلسالم، وه  (18)  الفهداويويذكر  

 له(  الكفاءة)االلتزام / املسئولية / التعاون / القوة واألمانة / تولية األصلح / العمل الصاحل واختيار  

تنظيمية إسالمية ابإلضافة إىل ما سبق، وهي )األمر ابملعروف والنهي عن املنكر/ وضع  مبادئ (19) النمروأضاف 

 الرجل املناسب يف املكان املناسب(.

 

 اإلدارة يف اإلسالم وعنصر الرقابة:املطلب الثالث:  

تعريف هنري فايول للرقابة على أهنا " اإلشراف واملراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سري   (20)  يذكر الشلعوط

ة للرقابة أبن الوظيفة الرئيسي  (21)  زويلفاألعمال والتأكد من أن املواد املتاحة تستخدم وفقا للخطة املوضوعة " ويرى  

هي مقياس أداء املرؤوسني وتصحيحها من أجل التأكد من أن األهداف قد حتققت وأن اخلطط قد وضعت موضع 

 التنفيذ ابلطريق الصحيح.

 ( 22)  وتستمد اإلدارة يف اإلسالم آلية الرقابة من قول هللا تعاىل: )وقل اعملوا فسريى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون....(

 :23ية الكرمية ثالث أنواع من الرقابة اليت جيب ان تتم أثناء العمل وهيحيث تبني هذه اآل

 

(. عّمان )األردن(: دار املسرية  1ه (. )ط 1421فهمي خليفة الفهداوي. ) ،تطبيق والقواعداإلدارة يف اإلسالم: املنهجية وال (18) 
 للنشر والتوزيع. 

د النمر  ،اإلدارة العامة: األسس والوظائف( 19)  د سيد.  و سعود بن حُممَّ د فتحي ومحزاوي، حُممَّ خاشقجي، هاين يوسف & حممود، حُممَّ
 بية السعودية(: الفرزدق. (. الرايض )اململكة العر 4ه (. )ط 1407)
ه (. الرايض )اململكة العربية السعودية(: مكتبة الرشد للنشر  1423فريز حممود أمحد الشلعوط )، نظرايت يف اإلدارة الرتبوية (20) 

 والتوزيع. 
 والنشر والتوزيع. (. عّمان )األردن(: دار الفكر للطباعة  1ه (. )ط 1421مهدي حسن زويلف. )، اإلدارة: نظرايت ومبادئ (21) 
 105اآلية ، سورة التوبة   (22) 
، جدة اململكة العربية السعودية،  1، ط105-104ص مقدمة يف اإلدارة اإلسالمية، أمحد بن داود املزجاجي األشعري،  (23) 

 م.2000
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 (Self-Controlالرقابة الذاتية ) .1

وهي الرقابة اليت جيب أن يتحلى هبا العامل من خالل استشعاره مبراقبة هللا له وأن هللا عز وجل مطلع على كل عمل 

 خياف هللا ويتقيه.يعمله وسيحاسب عليه وهنا أتكيد على أمهية توظيف من  

 (Managerial Controlالرقابة اإلدارية: ) .2

وهي املتابعة واملالحظة من قيادة املنظمة واليت إشارة هلا اآلية الكرمية ب )ورسوله( حيث يتوجب أن يكون العمل وفق 

 واحملاسبة.لدول القيادة يف املراقبة واملتابعة    اطالع ومتابعة القيادة العليا للمنظمة وهنا أتكيد وتعزيز

 (Masses Controlالرقابة الشعبية ) .3

وهي املراقبة واملتابعة واملالحظة الشعبية من عامة املسلمني حيث بينة اآلية الكرمي لذلك ب )املؤمنني( وقد تكون على 

عن طريق استخدام وسائل اإلعالم كما حيدث اآلن مع وجود وسائل التواصل  و جمالس برملانية أو شكل جلان شعبية أ

بكر رضي هللا عنه عندما توىل اخلالفة و تكون مباشرة من خالل تقدمي النصح واملشورة وقد قال اخلليفة أبو  االجتماعية، أ

خماطبا الناس " أيها الناس، إين وليت عليكم ولست خبريكم، فإن رأيتموين على حق فأعينوين، وإن رأيتموين على ابطل 

 (.24)  عصيته فال طاعة يل عليكم..." فسددوين، أطيعوين ما أطعت هللا فيكم فإن 

 

 يف اإلسالموالتخطيط  اإلدارة    خصائصاملبحث الرابع:  

 اإلدارة يف اإلسالم  خصائصاملطلب األول:  

  :25ليةابلنقاط التاخصائص اإلدارة يف اإلسالم  تتمثل  

  أوالً: القوة واألمانة

 

د بن عبد ربه، ص العقد الفريد، أبو (24)   .1953، املطبعة التجارية، القاهرة مصر، 127عمر أمحد بن حُممَّ
د بن شيبان العمري،  (25)   /http://sst5.com/Article/1264/19موسوعة تعلم معنا مهارات النجاح، حُممَّ
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فالقوة تشمل القوة البدنية والقوة املعنوية املتمثلة بقوة الشخصية   26" هللا تعاىل "ان خري من استأجرت القوي األمني يقول

أن تنفذ عليه وكذل األمانة اليت  بينفذها وفقا ملا جي ءوقدرته على تنفيذ االعمال دون خوف من أحد أو رجاءه وأمنا

ب من  ذر الغفاري عندما طلقصة أيب القوة واألمانة تعزز املراقبة الداخلية للفرد وخمافته من ربه، ومما يستدل به على

اي أاب ذر، إنك ضعيف وإهنا أمانة وإهنا يوم القيامة خزي وندامة، إال من أخذها حبقها ل: "الرسول أن يوليه والية فقا

 (.27)  وويف الذي عليه هلا

  اثنياً: التقوى

ٍر وحأُن ْ و  لحْقنحاُكْم ِمْن ذحكح ا النَّاُس ِإانَّ خح ُكْم ِعْندح اَّللَِّ يقول هللا عز وجل )ايح أحي ُّهح عحارحُفوا ِإنَّ أحْكرحمح ق حبحاِئلح لِت ح عحْلنحاُكْم ُشُعواًب وح ثحى وحجح

اُكْم ( بصفة التقوى وكانت له سلوكاً ومنهجاً كان يف رعاية هللا وعنايته، حيقق على يديه املوظف إذا حتلى (، و 28) أحتْ قح

 " عز وجل "ولينصرن هللا من ينصره، إن هللا لقوي عزيزيقول هللا ويلهمه التوفيق والسداد يف عمله ويف ذلك النجاح

(29.) 

  اثلثاً: الع دالة

قوله تعاىل من منطق جنسيتهم  ولوهنم أو دون النظر إىل داينتهم أمجيعاً معاملة عادلة البشر على معاملة  حيث االسالم

ْمُتْم بحنْيح النَّ " كح ِإذحا حح كان و احلاكم واحملكوم اباللتزام ابلعدل ول هللا سبحانه وتعاىل أيمر( حيث  30ِل" )اِبْلعحدْ اِس أحْن حتحُْكُموا  وح

على  وفيقول سبحانه وتعاىل "اي أيها الذين آمنوا كونوا قوامني ابلقسط شهداء هلل ول ذلك على أقرب الناس إليه،

 

 26آية ، سورة القصص (26) 
 (3/ 1457صحيح مسلم رقم )( 27)

 13آية  ، سورة احلجرات (28) 
   40آية ، سورة احلج (29) 
   85اآلية  ،سورة النساء (30) 
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صلى  قول الرسول( و 31" )ا فال تتبعوا اهلوى إن تعدلهبم  فقرياً فاهلل أوىل  والوالدين واألقربني إن يكن غنياً أ  وأنفسكم أ

د سرقت لقطعت يدها"أن   ول"وامي هللا   :هللا عليه وسلم  (.32)  فاطمة بنت حُممَّ

  رابعاً: القدوة احلسنة

 :هللا عز وجل قالو   (33)  " هللا واليوم اآلخر  و"لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرج  :هللا عز وجل قال 

"، تدل هذه اآلايت على  )34) "اي أيها الذين آمنوا مل تقولون ماال تفعلون، كرب مقتًا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون 

 املنظمة   أمهية القدوة من القيادة العليا للمنظمة لبقية أفراد

  خامساً: الشورى )املشاركة(

تبادل اآلراء بني القيادة والتابعني يف حرية وإخالص يعد من ، و يف اإلسالم لإلدارةتعترب الشورى من املبادئ األساسية    

للوصول إىل أفضل احللول والطرق إلنشاء شيء ما، هذا  وأهم الطرق للوصول إىل أفضل احللول ملواجهة املشاكل أ

 وابإلضافة إىل أن مبدأ الشورى يؤدي إىل رفع الروح املعنوية للمرؤوسني ويساعد على تنمية الوالء واالنتماء للمنظمة أ

هللا سبحانه  ألن  هللا عز وجل يسعى بذلك إرضاء ويف اإلسالم إبتباع مبدأ الشورى فه اإلداريالدولة، وعندما يقوم 

(، 35" )ستجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون قوله "والذين ا أمره بذلك من خالل وتعاىل

ولنا يف هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم من املواقف والشواهد اليت تدل على أمهية الشورى واالستشارة يف العملية 

 اإلدارية وإدارة الدولة.

 سادساً: الرفق والرمحة ابلرعية

 

 135اآلية سورة النساء ( 31)
 1688ومسلم  3475البخاري ( 32)
   31اآلية  ، سورة األحزاب(  33) 
 2 اآلية  ، سورة الصف (34) 
   38اآلية  ، سورة الشورى (35) 
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(، فقد 36ر" )نهم واستغفر هلم وشاورهم يف األماً غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عكنت فظ  و"ول قال تعاىل:

كان صل هللا عليه وسلم هيننا لينا بعث رمحة للناس وفكان صل هللا عليه وسلم حيث على الرفق ففي احلديث املرفوع 

 (.37ع من شيء إال شانه" )عن النيب صلى هللا عليه وسلم: "إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال ينز 

 يف اإلسالم تخطيطال  خصائص:  ثايناملطلب ال

يشكل حمور أساسيات احلياة. فقد ُجبل اإلنسان على اخلوف املستمر من املستقبل. لذلك، فقد اهتم  التخطيط

وقد شكل  .وأغراضه ألهدافه اجملهول املستقبل ولتطويع  حياته، شؤون تنظيمابلتخطيط ألنشطته املختلفة من أجل 

وتطويعه.  املستقبل ظروف يف للتحكم جعة. فالتخطيط وسيلة انواملنظَّمات احلكوماتالتخطيط عنصرًا حيواًي لدى 

ديد   طريق  عنفالتخطيط ابلنسبة هلذه اجلهات، هو املفتاح إلدارة املشروعات    وتصميم  السياسات،  ووضع  األهداف،  حتح

  .حمدد زمين إطار  يف  والقواعد   واإلجراءات  اخلطوات  وحتديد   الربامج،

 اإلسالمي من حيث العناصر التالية:ويسهم التخطيط يف حتقيق مقاصد التشريع  

 أوالً: الدين: التخطيط يسهم يف بناء جمتمع إسالمي منظم جيعل من مجيع أنشطته عبادة هلل سبحانه وتعايل؛

اثنياً: التخطيط اإلسالمي يعمل على توظيف كافة اإلمكاانت، والقدرات، والطاقات املتاحة لصاحل اجملتمع 

 اإلسالمي؛

 زز قدرات األمة الدفاعية ضد األخطار احملتملة واملتوقعة من أعدائها؛اثلثاً: التخطيط يع

رابعاً: التخطيط اإلسالمي ال يعمل على مواجهة املخاطر اخلارجية فحسب، بل أيضاً يعمل للقضاء على املهددات 

 الداخلية فيشكل حائط صد ضد الفساد والتخريب الفردي واجلماعي.

 

 

 158اآلية  ، سورة آل عمران (36) 
 4826صحيح مسلم )37( 
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 خامتة

عملية متكاملة وشاملة، وأن كل عنصر من مكوانهتا إمنا   هيملية اإلدارية مبكوانهتا املختلفة  العخلصت الدراسة إىل أن  

وال تتحقق األهداف املنشودة منه إال بتحقيق األهداف املنشودة من العناصر األخرى للعملية  ،مكمل لألخر هي

اإلدارية وأنه ما من عنصر من عناصر العملية اإلدارية إال وقد عين به اإلسالم توجيهاً عملياً وحياتياً فيما يفيد العاملني 

ة والتخطيط يف املفهوم اإلسالمي مها نشاط أو سلوك إنساين وقد خلصت الدراسة أيضاً إىل أن اإلدار   ابجملال اإلداري.

ملتزم أبحكام التشريع من االنضباط ابألوامر، واالنتهاء عن النواهي. مبعىن آخر، فإن كال من اإلدارة والتخطيط يف 

عية يف الدنيا املنظور اإلسالمي إمنا تسعيان إىل حتقيق أهادف وغاايت مشروعة حتقق، يف هناية املطاف، املقاصد الشر 

 واآلخرة.

 بناًء على ما سبق، فإن نتائج هذا املقال تتمثَّل فيما يلي:

 املنهج اإلسالمي أسهم يف أتسيس مدرسة إدارية متميزة؛ .1

 املدرسة اإلسالمية يف اإلدارة تستمد متيزها من التوجيهات القرآنية والنبوية ذات الصلة ابإلدارة؛ .2

 اإلدارية تتسم ابملرونة، والوضوح، وسهولة التطبيق. املبادئ اإلسالمية   .3

 اإلدارة والتخطيط يف املفهوم اإلسالمي حتققان املقاصد الشرعية. .4
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Abstract: 

The concept of scenario planning in modern and contemporary Arab thought is linked to the need 

of confirming this methodology, showing where does it stands in terms of time and place, and 

highlighting Islam’s interest in forecasting the future that sets specific principles for using the 

methodology of future prediction. 

This research is considered as a serious attempt to consolidate the concept of scenario planning 

from the Qur’an and the Sunnah, showcase its effect on making the appropriate decisions, adopt 

future strategies that achieve the desired performance, and avoid potential risks. 

 This paper also aims at shedding light on the measures that Sunnah had applied in the context of 

scenario planning methodology on the bases of studying the similarity between scenario planning 

and the concept of future prediction. This can be achieved through highlighting the most important 

occasions from Qur’an and Sunnah from an administrative perspective and investigating if such 

spots had applied the concept of scenario planning it its initial phase as per Rowland and others. 

Key words: forecasting the future, Scenario Planning, future studies, Administrative Perspective, 

Strategic Planning 
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 امللخص:

واملعاصر بضرورة التأصيل الشرعي هلذا املنهج وموقعه يرتبط طرح مفهوم التخطيط ابلسيناريو يف الفكر العريب احلديث 

من الزمن واملكان، وابراز عناية اإلسالم ابستشراف املستقبل وأسبقيته يف وضع الضوابط احملددة إلستخدام املنهج 

 .اإلستشرايف

وبيان أثره على اختاذ يهدف هذه البحث اىل حماولة جادة لتأصيل مفهوم التخطيط ابلسيناريو من القرآن والسنة النبوية    

القرارت املناسبة واعتماد اإلسرتاتيجيات املستقبلية اليت حتقق األداء املطلوب وتتجنب االخطار احملتمله، كما يسعى 

البحث من انحية أخرى اىل تسليط الضوء على الضوابط اليت طبقتها السنة النبوية الشريفة يف منهجية التخطيط 

على التشابه بينه وبني مفهوم استشراف من حيث الداللة، من خالل استعراض أهم ابلسيناريو وذلك ابإلعتماد 

األحداث اليت دلت على استشراف املستقبل يف القرآن والسنة النبوية من منظور إداري، واستنباط حتقيقها ملنهجية 

 (:1)  وآخرون  Rowlandالتخطيط ابلسيناريو واملتمثلة يف مراحله األساسية حسب روانلد  

التخطيط  -منظور إداري -الدراسات املستقبلية -التخطيط ابلسيناريو –استشراف املستقبل كلمات مفتاحية: 

 اإلسرتاتيجي

 

.  

  

 

According to Rowland, E.R., Cross, M.S., Hartmann, H. (2014) Considering Multiple  )1(
Futures: Scenario Planning to Address Uncertainty in Natural Resource Conservation. 
Washington, DC: US Fish and Wildlife Service. Pp 23- 65 
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 املقدمة:

 احلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت املرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

املستقبلية والسيما التخطيط ابلسيناريو ودوره يف حتديد اإلسرتاتيجيات املستقبلية واختيار القرارات شغلت الدراسات 

اإلسرتاتيجية املناسبة اهتمام العديد الباحثني واملفكرين ، وحيث أن استكشاف املستقبل والتخطيط له ليس جديد 

الذي ميثل مستقبل جلميع األداين املاضية إذ كانت  والبعيد عن املنهج اإلسالمي، بل يعترب جزء من جوهر هذا الدين

( وعلى الرغم من ذلك فإننا نعاين من عدم تناسب 2كلها متهد له وتبشر بقدومه، حىت بزغ فجره وسطعت مشسه)

حجم الدراسات األدبية حول التخطيط ابلسيناريو مع أمهيته وواقع تكيفه مع دالالت الشرع ومستلزماته، واليعين ذلك 

املكتبات العربية من الدراسات األدبية حول موضوع السيناريو متاما بل نعين قلة توظيفه يف حياتنا، ولذلك فإن خلو 

هدف هذا البحث يف املقام األول هو إثراء املكتبة العربية مبحاولة جادة لتأصيل التخطيط ابلسيناريو يف القرآن الكرمي 

 والسنة النبوية.  

 :املوضوعأسباب اختيار  

لعل حداثة مفهوم التخطيط ابلسيناريو وعدم اإللف به توحي بضرورة أتصيل مشروعيته لتوضيح دور األولني يف مسريته 

  .وإبراز معامله وحتديد آفاق العمل به

  أمهية البحث:

ة الرد تكمن أمهية البحث يف مدى احلاجة اىل أتصيل مفهوم علمي معاصر ووضع إطار شرعي للتعامل معه، وضرور 

 على األفكار الغربية اليت تنظر للمسلمني أبهنم اليعريون املستقبل أي اهتمام.

 

 233ضوء السنة والسرية، د.حممد إبراهيم العشماوي ص فقه التخطيط للمستقبل يف  (2)
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 هدف البحث:

وتسليط الضوء على الضوابط  يهدف البحث اىل إثبات أسبقية األولني يف استخدام منهج التخطيط ابلسيناريو،  

 الشرعية لتطبيق منهج التخطيط ابلسيناريو وذلك لتمييز اإلستشراف العلمي املشروع من غريه.

 :منهجية البحث

يستخدم الباحث املنهج اإلستقرائي مع ما خيدمه من اإلستنباط والتحليل واملقارنة هبدف حتقيق فهم سليم للممارسات   

ه أفضل الصلوات والتسليم يف جمال التخطيط للمستقبل دون غلو او إطراء ويؤكد ذلك اإلمام البشرية للنيب الكرمي علي

ابن القيم رمحه هللا يف كتابه الروح "ينبغي أن يٌفهم عن الرسول مراده من غري غلو وال تقصري فال ٌٌيمل كالمه ما ال 

 (3ٌيتمله، وال يٌقصر به عن مراده وما قصده من اهلدى والبيان..")

 حدود الدراسة: 

دراسة أمنوذجية لبعض اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية اليت تتجلى فيها مواضع التخطيط للمستقبل ورسم املسارات 

 املستقبلية بناء على عدة عوامل.

 

 

 

 

 

 62ص  م1996  بريوت -دار الفكر العريب تعليق: إبراهيم رمضان،  ،الروح، ابن القيم اجلوزيه( 3)
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 املبحث األول: مفهوم التخطيط ابلسيناريو وأتصيله يف القرآن الكرمي

 ابلسيناريو:املطلب األول: مفهوم التخطيط  

:"مادة خط : خط الوجه : صار فيه خطوط، وخط على الشيء : رسم عالمة اخلطة :اختذها وأعلم   التخطيط يف اللغة

 (.5( ليعلم أنه حازها لنفسه وحجزها. ويقال: فالن خيط األرض ، اذا كان يفكر يف أمر ويدبره )4عليها عالمة )

أبنه :"االختيار املرتبط ابحلقائق ووضع استخدام   rge TerryGeoيعرفه جورج تريي    التخطيط يف اإلصطالح:

: فريى أن "التخطيط يشمل التنبؤ مبا Henri Fayolاما هنري فايول (، 6)الفروض لتحقيق النتائج املنشودة" 

( ويُعرفه البنا يف اإلدارة اإلسالمية أبنه: "أسلوب عمل مجاعي، 7سيكون عليه املستقبل مع االستعداد هلذا املستقبل" )

أيخذ ابألسباِب ملواجهة توقعات مستقبلية، أو يعتمد على منهج فكري عقدي يؤمن ابلقدر ويتوكل على هللا، ويسعى 

 .)8(لتحقيق هدٍف شرعي، هو عبادة هللا وتعمري الكون"  

أتيت من الفنون الدرامية السيما املسرح والسينما هتدف اىل  Scenarioية  السيناريو كلمة إيطالالسيناريو يف اللغة: 

تنظيم تسلسل األحداث واملشاهد وترتيب األدوار وظهور الشخصيات  وابقي التفاصيل االخرى  وهي مشتقة من  

 

 1995الطبعة طبعة جديدة، بريوت  -الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر، حتقيق: حممود خاطر ، ، الناشر: مكتبة لبنان انشرون ،خمتار الصحاح ( 4)
 196ص 

الدعوة  جممع اللغة العربية ، املعجم الوسيط، قام إبخراجه: إبراهيم مصطفى وامحد حسن الزايت وحامد عبد القادر وحممدعلى النجار، الناشر: دار( 5)
 244ص  1989تركيا  -للنشر والتوزيع ابسطنبول

 وإدارة منظمات االعمال: منهج متكامل يف إطار الفكر اإلداري التقليدي واملعاصر. مصر: مطبعة سيد حممد جاد الرب، تنظيم  نقال عن ( 6)
 205، ص 2005العشري، 

 104،ص  1995ليلى شحاتة، وأخرون، اإلدارة العامة. القاهرة: كلية التجارة جامعة عني الشمس ،  نقال عن  (7)
 .85م ص 1985، القاهرة: الناشر) املؤلف نفسه(  1، طالعامة"، البنا ، فرانس عبدالباسطالتخطيط: دراسة يف جمال اإلدارة اإلسالمية وعلم اإلدارة (8)
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ويشري السيناريو ألحد أهم األساليب  مبعىن النظر ويعين لغوايا "كتابة مفصلة لسري األحداث )Scena   (9كلمة 

 املستخدمة يف الدراسات املستقبلية واالستعداد للتعامل معها، وأحد أهم أدوات التخطيط اإلسرتاتيجي

أبنه "وصف للحالة املستقبلية يتضمن  Maree Conwayكما يعرفه ماري كون واي   السيناريو يف اإلصطالح:

كيفية الوصول اىل حالة من التاكد مع األخذ بعني االعتبار العوامل احلالية واملمكنة للحالة املدروسة. والسيناريوهات 

هي وجهات النظر احملتملة من العامل ووصفها يف السرد على شكل قصص هي اليت توفر السياق الذي ميكن املدراء من 

لقرارات، من خالل رؤية جمموعة من العوامل املمكنة، سيتم ابالغ القرارات على حنو أفضل، وسوف تعتمد اختاذ ا

 (10اإلسرتاتيجية على هذه املعرفة والبصرية" )

وصف ألوضاع مستقبلية  قابلة للحدوث عند توافر جمموعة من الشروط أو "يعرف أبنه مفهوم التخطيط ابلسيناريو: 

اإلفرتاضيات املتماسكة ألوضاع مستقبلية حمتملة الوقوع سواء كانت هذه األحداث  غري مرغوب فيها او مرغوب عنها 

أبنه  Peter Pishop( ويراه بيرت بيشوب 11) عن طريق حتديد مالمح املسارات  اليت تؤدي هلذا الوضع املستقبلي"

ي خيتلف كثرياا عن بناء السيناريوهات الذي يهدف اىل خلق ، والذ  تشكيل للصورة اإلستشرافية املتكاملة للمستقبل

(، وترى الدراسة احلالية أن التخطيط ابلسيناريو حسب هدف الدراسة 12قصص وسردايت متعددة بشان املستقبل)

منهج علمي منضبط يساهم يف رسم الصورة املستقبلية من خالل توصيف األحداث الراهنة انطالقاا من مبدأ  يعين:

 ابألسباب والتحليل املنطقي لإلفرتاضات من أجل حتسني طرق اختاذ القرار وحتديد السياسات املستقبلية..  األخذ

 
(9) Ringland, G, researcher and consultant in the area of scenario analysis and foresight, (1998), Scenario Planning, 

John Wiley & Sons, Chichester. 

(10)  Maree Conway, An Introduction to Scenario Planning, Published in: Business, News & Politics, Melbourne, 

Australia, 28 September 2003 

)11( According, A.D .Wright (2000) scenario planning :a continuous improvement  approach to strategy :TQM  

,vol,  11,4,586 5432-5438 

(12)  Peter Bishop, et al., the current state of scenario planning An Overview of techniques foresight, vol .9 no. 1 

2007, pp 5-25 
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فن التفكري يف اإلجتاهات املستقبلية احملتملة، وحماولة استكشافها والسعي لقراءة ويُعرف اإلستشراف املستقبلي أبنه 

احلياة املختلفة على املدى القريب أو املتوسط أو البعيد، وذلك من خالل عواقبها، ورصد أتثريها على القرار يف جماالت  

(، ونالحظ مدى التشابه من حيث الداللة بني مفهوم التخطيط 13حتليل معطيات الواقع املعاصر، وفهم سنن التغيري".)

طيط ابلسيناريو يف القرآن ابلسيناريو ومفهوم اإلستشراف املستقبلي مما يساعد الباحث يف حماولته لتأصيل مفهوم التخ

 الكرمي والسنة النبوية.

 املطلب الثاين: التخطيط ابلسيناريو يف القرآن الكرمي

مل يُذكر التخطيط صراحة يف القرآن الكرمي  وإمنا يزخر القرآن الكرمي ابلعديد من املمارسات التطبيقية اليت تشري لعملية 

سيدان موسى مع اخلضر وقصة سورة يوسف  ةر قصة ذي القرنني وقصالتخطيط ابلسيناريو وعلى سبيل املثال ال احلص

واليت حتتوي على أكثر من مثال للتخطيط ابلسيناريو وإلتزاما أبهداف البحث نلتزم مبا ورد يف خطة سيدان يوسف 

يُوُسُف {:يوسفللخروج من األزمة اإلقتصادية احملتملة أايم القحط يف مصر إذ قال هللا تعاىل على لسان امللك  يف سورة  

يُق أَْفِتَنا يف َسْبِع بَ َقَراٍت ِِسَاٍن أَيُْكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر   النَّاِس اَيِبَساٍت لََّعلِ ي أَْرِجُع ِإىَل  أَي َُّها الصِ دِ 

ُُثَّ أَيْيت ِمن  (47)  ُسنبُِلِه ِإالَّ قَِليالا ممِ َّا أَتُْكُلونَ قَاَل تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأابا َفَما َحَصدمتُّْ َفَذُروُه يف  (46) لََعلَُّهْم يَ ْعَلُمونَ 

ِلَك َسْبٌع ِشَداٌد أَيُْكلْ  ْمُتْم هَلُنَّ ِإالَّ قَِليالا ممِ َّا حُتِْصُنونَ بَ ْعِد ذََٰ ِلَك َعاٌم   (48) َن َما َقدَّ ِفيِه يُ َغاُث النَّاُس َوِفيِه ُُثَّ أَيْيت ِمن بَ ْعِد ذََٰ

  )14( })49 (يَ ْعِصُرونَ 

اإلعداد والتجهيز للخطة  سيدان يوسف عليه السالم بدأ بتنفيذ أوىل مراحل التخطيط ابلسيناريو وهى ونالحظ أن 

املستقبلية من خالل عدة خطوات أوهلا كان التوصيف الدقيق للمشكلة بعد أن أصبحت واقعاا حمرياا للملك إذ عجزت 

حاشيته عن أتويلها، فقد حلل عليه السالم رؤاي امللك حتليًلا واضحاا ال غموض فيه من أجل استكشاف األحداث 

 

 178 -177ص   2012ة يف ضوء السنة النبوية، حممد بشري البشري أمهية استشراف املستقبل وضوابطه: دراسة أتصيلي( 13)
 (49-45سورة يوسف اآلية ) (14) 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura12-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura12-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura12-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura12-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura12-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura12-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura12-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura12-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura12-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura12-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura12-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura12-aya49.html
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إعتمد عليه السالم يف حتليله ألحداث الرؤاي على حصليته املعلوماتية القدمية وما آاته هللا املستقبلية احملتملة احلدوث،  و 

جل عاله من علم يف كل نواحي احلياة  "فقد كانت البقرة يف األساطرية القدمية تدل على النعمة والغىن، وكون البقرات 

، ووضع عليه السالم اإلطار (15سنوات قحط وفقر")ِسان فإهنا ِداللة على كثرة النعم ،وكوهنا عجاف فهذا دليل على 

الزمين خلطته والذي استمر خلمسة عشر عاماا، كما حدد النطاق اجلغرايف للخطة والذي متثل يف دولة مصر مكان 

حدوث الرؤاي، وأيضا وضع الشواهد ألهم املؤثرات يف السيناريو املستقبليب كالبقر السمان والعجاف، والسنبالت السبع 

 ضر واليابسات وعالقة كل منهما يف تغيري جمرايت املستقبل.اخل

ونالحظ أنه انتقل عليه السالم من مرحلة التحضري والتجهيز اىل مرحلة تصميم السيناريو املستقبلي حيث حدد نقطة 

 :  الرتكيز البؤرية ليضمن تفاعل مجيع فئات الناس مع هذه القضااي اهلامة واليت متحورت يف مخس نقاط رئيسية

قَاَل وجه النيب الكرمي رسالة عامة للجميع  كما جاء يف سورة يوسف " أوًلا التخطيط إلستغالل املوارد البشرية:

( " بدون كسل او فتور: كما جاء يف خواطر اإلمام حممد متويل الشعرواي أن "اجلدب ( 16تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدأابا

(،  فكان لزاماا أن يضع عليه السالم للناس نقطة تركيز تستهدف 17ٌٌيهد الناس")املستمر ٌيتاج مهة ال تفرت وهذا قد 

 كل فئات اجملتمع وتتلخص يف العمل الدؤوب  لضمان اخلروج من األزمة وحتقيق الكفاية الغذائية. 

بُِله")اثنيا التخطيط حلفظ الطعام من التلف:  الكرمي خطة لتخزين اإلنتاح وضع النيب ( 18"َفَما َحَصْدمُتْ َفَذُروُه يف ُسن ْ

( وجند  أن سيدان 19لوقت األزمة دون تلف وذلك كان عن طريق إبتكار طريقة ختزين جديدة مل تكن موجودة وقتها)

 

uae/2009-the-https://www.albayan.ae/across- م2009سيدان يوسف وحل األزمة اإلقتصادية أمحد عبداجمليد جملة البيان  (15) 
03-27-1.418600#   

 47سورة يوسف اآلية: ( 16)
 6979،  ص 11ج  الشعرواي حممد متويل، اخلواطر -تفسري الشعرواي ( 17)
 47اآلية:  سورة يوسف (18)
 110م، ص 2009 غزة كلية أصول الدين ، اجلامعة اإلسالمية  ،موضوعية، قرموط ، انيف: اإلدارة يف قصة يوسف عليه السالم، دراسة بتصرف (12)

https://www.albayan.ae/across-the-uae/2009-03-27-1.418600
https://www.albayan.ae/across-the-uae/2009-03-27-1.418600
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يوسف عليه السالم مل يكتفي إببعاد اإلنتاج عن اإلستهالك فقط بل ختزينه بطريقة آمنة تضمن عدم تعرضه للسوس 

 واملؤثرات اجلوية.  

( مل تكن األزمة لتمر على أهل مصر دون 20ِإالَّ قَِليالا ممَّا أَتُْكُلوَن"): "خطيط للرتشيد اجليد إلستهالك الطعاماثلثا الت

 إشارة واضحة من سيدان يوسف عليه السالم إىل اجلميع دون استثناء تفيد بضرورة االقتصاد يف اإلستهالك.

(  صارح يوسف عليه 21"ِإالَّ قَِليالا ممَّا حُتِْصُنوَن")ء يف قوله تعاىل  كما جارابعاا التخطيط لزايدة اإلنتاج وحتقيق فائض:

السالم قوم مصر خبطورة الوضع املستقبلي ان مل يتخذو التدابري ويتكاتفو مجيعا ملواجهة سنني اجلدب واإلستعداد  هلا 

اج  واملوازنه بني اإلنتاج واإلستهالك (، لذا ختزين اإلنت22فسنني اجلدب ال تعطي وإمنا أتخذ وتقتضي حرصاا واحتياطاا)

كان يستلتزم متابعة دقيقة وتطبيق قاعدة ان مايتم انتاجه أوال يستهلك أوال حسب الكميات املطلوبة حسب الكميات 

 (23املطلوبة)

ِفيِه يُ َغاُث النَّاُس َوِفيِه "ُُثَّ أَيْيت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َعاٌم : خامسا التخطيط لتحقيق التوزان بني اإلنتاج واإلستهالك

حتقيق فائض يساعد يف توليد اإلنتاج مرة أخرى ونالحظ أنه عليه السالم حرك فيهم دوافع العمل وذلك (  24يَ ْعِصُروَن")

 يوحي أبمهية وجود التفاؤل واإلٌيابية يف كل خطة.

ونالحظ أن كل هذه املراحل واخلطوات اليت مرت هبا خطة سيدان يوسف إلنتشال مصر من األزمة احملتملة وحتقيق   

األمن خالل فرتة القحط تعرب بشكل واضح عن منهجية التخطيط ابلسيناريو إذ بدأ عليه السالم بتحديد املشكلة 

ا واضحاا ودقيقاا ُث انتقل إىل اخلطوة الثانية وهي حت ليل التهديدات الداخلية والعوامل احلرجة وتوقيفها كي التؤثر حتديدا

 

 47اآلية:  سورة يوسف (13)
 48اآلية: سورة يوسف (21)
 427م، ص1989سورة يوسف دراسة حتليلية د.أمحد نوفل  دار الفرقان للنشر والتوزيع عمان األردن   (22)
 95ص  موضوعية، قرموط، انيف، دراسة سورة يوسف، اإلدارة يف مرجع سابق ( 23)
 49اآلية: سورة يوسف( 24)
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على املخرجات احملتملة، وجند أنه أيضاأ أنه وضع اإلفرتاضات املستقبلية لطريقة تعامل أهل مصر مع األزمة وبدأ يف 

بعد ذلك  عليه   تشجيعهم وحتفيزهم على العمل الدؤوب والرتشيد املستمر لإلستهالك لضمان اخلروج من األزمة لينتقل

السالم اىل اخلطوة األهم وهي اختاذ القرارات املناسبة واإلسرتاتيجيات املستقبلية اليت تساعده يف الوصول إىل اهلدف 

قَاَل اْجَعْليِن املطلوب، فطلب عليه السالم أن يٌكلف برتأس منصب أمني خزائن امللك يف ظل أزمة قادمة ال حمالة، )

ليستطيع عليه السالم أن يضع السياسات واإلجراءات الالزمة لتحقيق رؤيته (،  25ِض ِإين  َحِفيٌظ َعِليٌم" )َعَلى َخزَاِئِن اأْلَرْ 

وخيتار عناصر فريق عمله من األمناء وأهل الثقة ويشرف على خطته اليت وضعها  كي "يستطيع أن ينهض عليه السالم 

 (.26األزمة" )  ابلواجب املرهق الثقيل ذي التبعية الضخمة يف أشد أوقات

 املبحث الثاين:التخطيط ابلسيناريو يف السنة النبوية:

السنة النبوية املصدر الثاين للتشريع مل تغفل عن استشراف املستقبل والتخطيط له، بل أكدت على دوره يف صنع القرار 

(،  وعلى 27وهنضة الدولة اإلسالمية )وتطوير جماالت احلياة املختلفة، وكان لتخطيط النيب الكرمي عظيم األثر يف تطور 

الرغم من أهنا دعمت الفراسة املبنية على اخلربات العلمية واحلكمة والتوقع املبين على إدراك سنن هللا يف خلقه إال حاربت 

فكان هذا من  ملسو هيلع هللا ىلص النيبكل أشكال التكهن والتنجيم، ويؤكد هذه الرواية ابن حزم " وأما الكهانة فقد بطلت مبجيء 

يف إدارة الدولة اإلسالمية ٌيدها تعتمد على التخطيط املستقبلي ألبسط  ومن يتأمل منهجية النيب (28")مه وآايتهإعال

على حتليل احلاضر  ملسو هيلع هللا ىلصشيء للصدفة، وإمنا وضع سيناريو مستقبلي لكل تفصيلة إعتمد فيها  ملسو هيلع هللا ىلصالتفاصيل، فلم يرتك 

والتنبوء أبحداث املستقبل وقراءة عواقب هذا األمر على الدولة اإلسالمية يف املدى القريب او البعيد، هبدف اختاذ القرار 

 املناسب ووضع السياسات اإلسرتاتيجة املناسبة لكل مرحلة وأيضاا وضع اإلحتماالت والبدائل لكافة األحداث احملتملة 

 

 49اآلية: سورة يوسف( 25)
 318م ،ص1991،  4،ج  2يف ظالل القرآن ، سيد قطب، دار الشروق بريوت ط  (26)
 169أتصيلية يف ضو السنة النبوية، حممد بشري البشري ، ص ( مرجع سابق،  أمهية استشراف املستقبل وضوابطه: دراسة 27)
 120ص  5ابن حزم  األندلسي حتقيق الدكتور حممد إبراهيم نصر والدكتور عبدالرمحن عمرية  دار اجلري بريوت ج-( الفصل يف امللل واألهواء والنحل 28)
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اليت طبقت منهجية التخطيط ابلسيناريو يف إدارته عليه  ملسو هيلع هللا ىلص النيبيما يلي أهم النماذج من سرية الباحث ف ويستعرض

 السالم للدولة اإلسالمية

 املطلب األول :التخطيط للدعوة ونشر اإلسالم:

ِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اَّللَِّ ": يقول هللا تعاىل يف كتابه العزيز  َأانَ  َوَما اَّللَِّ  َوُسْبَحانَ  ۚ   ات َّبَ َعيِن  َوَمنِ  َأانَ  َبِصريَةٍ  َعَلىَٰ  ۚ  ُقْل هََٰ

( وضع النيب اخلطط املرحلية لنشر الدعوة اإلسالمية بعد الرسالة الرابنية لقيام الدولة اإلسالمية من 29")اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ 

قواعد الدولة اإلسالمية، ودعم قدراهتا اإلقتصادية والعسكرية والسياسية وأتمينها ضد أعدائها لتتوىل عملية أجل أتسس  

(.وقد قام النيب الكرمي جبمع 30)، حتقيق عاملية الدعوة ومتكني املسلمني يف كافة أحناء العامل من أجل نشر الدعوة،

شر الدعوة اإلسالمية ُث حدد عليه السالم السؤال البؤري الذي املعلومات اليت قد تساعده يف وضع خطته البشرية لن

متركز يف كيفية اقناع القبائل العربية ابلدخول يف اإلسالم والتعامل مع أسباب رفضهم احملتمله لإلسالم وأيضا تعيني 

تيار الفئة املستهدفة واليت النطاق اجلغرايف لبداية نشر الدعوة، وحتليل عناصر البيئة الداخلية والعوامل احلرجة من اجل اخ

 تساعده على حتقيق قاعدة لدعوته.

اختار عليه السالم قريش لتكون بداية النطاق اجلغرايف لدعوته وذلك كان ملكانة قريش الدينية بني القبائل العربية وأن   

يم عليه السالم وتعكس مدى يف إسالمها إسالم مجيع القبائل العربية حيث أهنا الوحيدة آنذاك اليت متثل بقااي دين إبراه

رسم املسارات املستقبلية   ملسو هيلع هللا ىلص( ونالحظ أن النيب  31أتثرهم به يف ثقافتهم وأفعاهلم واملتمثلة يف شعائر احلج والبيت احلرام )

 خلطته يف نشر الدعوة اإلسالمية وحتقيق عاملية الرسالة  وفق املعطيات السابقة  واليت كانت كالتايل:

 

 108اآلية: سورة يوسف( 29)
 49، ص  م2011شرفة:أسسه العامة، أدواته، خصائصه د.حسام أمحد قاسم ( بتصرف، التخطيط اإلسرتاتيجي يف السنة امل30)
 50التخطيط اإلسرتاتيجي يف السنة النبوية املشرفة، أسسه العامة، أدواته ، وخصائصه د.حسام امحد قاسم ص( 31)
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: بدأ النيب الكرمب بنشرة دعوته سراا داخل أسوار نشر الدعوة يف قلب قريش منذ بداية البعثةاملسار األول متثل يف 

 (  32مكة واعتمد النيب الكرمب يف ذلك على بعض العوامل منها)

 حالوة القرآن اليت ال يستطيع العرب مقاومتها. .أ

 قتها.طبيعة اإلسالم ومبادئه البسيطة اليت تطابق الفطرة وبعض أخالقيات العرب و  .ب

 قواعد القبائل العربية وقتها اليت ترفض تسليم أبنائها. .ت

 النظرة اإلسالمية حول جناة اإلنسان وفالحه.   .ث

 التنوع الشديد يف اإلنتماءات القبلية والعرقية  .ج

 مكانته الشريفه يف قريش .ح

 املسار الثاين: عرض اإلسالم على وفود القبائل العربية القادمة للحج

السالم يعرض نفسه على الوفود ويعرفهم ابلدين اإلسالمي ورسالته الرابنية واملكتسبات اليت ستعود عليهم  كان عليه  

حال إسالمهم. وكان ذلك وفق خطة موضوعة بدقة كبرية والدليل على ذلك أنه كان يرفض العروض اليت ال تتناسب 

م، وكان يهتم بشيوخ القبائل ملعرفتهم بتأثريهم على معه يف الوقت احلايل ويؤكد دائما للوفود أنه الخسائر يف إسالمه

 قرار إسالم القبلية.

  املسار الثالث: إمخاد دافعية العرب للمقاومة

اهتم النيب عليه السالم برصد أهم التحدايت احملتملة اليت قد تؤثر على نشر الدعوة اإلسالمية ووضع خطة للتعامل معها 

عها من أجل حتقيق أقصى استفادة منها، فنجده عليه السالم يستخدم كل الوسائل ليس فقط من أجل جتنبها وإمنا لتطوي

املشروعة للحد من كراهية اليهود لإلسالم وحماوالهتم املستميتة للقضاء على الدعوة فمرة يعقد معهم املعاهدات ومرة 

 

 67املرجع السابق ص ( 32)
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ية مدروسة، كما وضع رسول يهددهم ومرة أخرى خيرجهم، وهذا كله مل يكن بشكل عشوائي إمنا كان وفق خطة مستقبل

التدابري للتعامل مع الصراع الطويل بني قبليت األوس واخلزرج  والتشويش املستمر حول الدعوة والنفاق الذي كان   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  

 ِسة ظاهرة يف تلك األايم، نتيجة للثقافة اجلاهلية آنذاك.

 املطلب الثاين التخطيط للهجرة:

ة فعل للضغوط والظروف اليت عاشها املسلمون وقتها، إمنا كان جزء من خطة قرار اهلجرة مل يكن وليد اللحظة أو رد

بعيدة املدى، إعتمد فيها عليه السالم على قراءة دقيقة للبيئة الداخلية واخلارجية، استطاع من خالهلا حتديد اإلمكاانت 

 بناء الدولة اإلسالمية، ومن يالحظ والفرص ومن ُث رسم إىل املسار املستقبلي الذي  يساهم يف حتقيق الرؤية النبوية يف

حادثة اهلجرة إىل املدينة ٌيدها تنقسم اىل ثالث مراحل املرحلة األوىل وهي مرحلة ماقبل اهلجرة واملرحلة الثانية أثناء 

 اهلجرة واملرحلة األخرية هي مرحلة مابعد اهلجرة، نستعرضها فيما يلي مبا يتناسب مع متغريات البحث:

  :قبل حادثة اهلجرةأوًلا التخطيط  

بدأت هذه املرحلة قبل اهلجرة بسنتني، حني أرسل سيدان حممد عليه السالم ُمصعب بن عمري رضي هللا عنه كأول   

سفري يف اإلسالم مع إثنا عشر رجالا من أهل اخلزرج بعد بيعة العقبة األوىل يف السنة الثانية عشر من النبوة  ليدعو 

ها يف الدين وٌيهز املدينة ليوم اهلجرة العظيم، وبعد أن جنح مصعب رضي هللا عنه يف حتقيق الناس اىل اإلسالم ويفقه أهل

يف هتيئة املدينة ألن تكون عاصمة الدولة اإلسالمية، إتفق مع بضع وسبعني رجالا وامرأتني من األنصار   ملسو هيلع هللا ىلصهدف الرسول  

ملعرفة اخلطوة التالية، وجند أن الرسول الكرمي مل خيطط هلذا اللقاء من حيث الوقت واملكان   ملسو هيلع هللا ىلصعلى املسري إىل لقاء النيب  
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املناسبني وحسب وإمنا حدد بنود املعاهدة ليكون اللقاء انجح ابذن هللا، وإتفق معهم على إنتخاب إثنا عشر نقيباا منهم 

 (.33ملدروسة)لضمان تنفيذ هذه البنود على قومهم وحتقيق األهداف املرحلية ا

للمسلمني على ترك األهل واملمتلكات والوطن من أجل هللا ورسوله إستعدااد ليوم اهلجرة   ملسو هيلع هللا ىلصكما يعترب تدريب الرسول 

العظيم من خالل اهلجرة األوىل اىل احلبشة يف السنة اخلامسة من البعثة أي قبل اهلجرة إىل املدينة بثمان سنوات بعد أن 

( من أهم الشواهد الواضحة على قدرة النيب عليه السالم على التخطيط للمستقبل 34) اشتد عليهم العذاب من قريش

وفراسته يف حتديد املسار املستقبلي بعناية فائقة، فلم يكن قرار هتجري املسلمني إىل احلبشة من أجل محاية املسلمني من 

نذاك ابلعدل واستقالل قراره رغم حتالفه عذاب قريش وحسب وإمنا ختطيطاا إلسالم النجاشي ملك احلبشة الذي اشتهر آ

مع الروم  وأن اسالمه حتما سيزعزع من مكانة قريش ويشهر هبا ومن انحية أخرى يساعد يف بناء الدولة اإلسالمية، 

ملن ينام يف فراشة عليه السالم، ويتوىل مهمة رد األماانت إىل أهلها بعد    ملسو هيلع هللا ىلصويكتمل املشهد قبل اهلجرة بتخطيط النيب  

 ه حىت ال يشكك احد يف نزاهته عليه السالم.هجرت

 اثنياا التخطيط أثناء حادثة اهلجرة:

 التخطيط لرفيق اهلجرة: .أ

بعد أن جهز سيدان حممد املهاجرين واألنصار ليوم اهلجرة العظيم، توالت أفواج املهاجرين من مكة إىل املدينة، وكلما 

: "التعجل لعل هللا أن ٌيعل لك ملسو هيلع هللا ىلصهتيأت الظروف خلروج سيدان أبو بكر رضي هللا عنه مهاجراا  قال له النيب 

(، ونالحظ أن النيب الكرمي خطط ألن يكون أبو بكر الصديق رضي هللا عنه رفيقاا ومعيناا له يف هجرته، 35صاحباا")

 

علي بن حممد بن حممد ابن األثري اجلزري عز الدين أبو احلسن، حتقيق أيب الفداء عبدهللا الكامل يف التاريخ ، اتريخ ماقبل اهلجرة   ( بتصرف33)
 613-612م، ص 1987 1ط   دار الكتب العلمية القاضي،

،  م2011 ألوىل: أمنوذجاا د.نوال بنت عمر بنت عبدهللا ابسعد( إدارة األزمات والتخطيط املستقبلي يف السنة النبوية اهلجرة وبناء الدولة اإلسالمية ا34)
 894ص 

 (.462( ح )22/177أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )( 35)
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على قراءة  ملسو هيلع هللا ىلصومن يتأمل تعامل سيدان أبو بكر الصديق مع النيب خالل رحلة اهلجرة، يتبني له قدرة سيدان حممد 

خطته يف اهلجرة من مكة إىل املدينة ونستنتج من املستقبل وإستشرافه حلاجته لرفيق حبجم أبو بكر الصديق كي تنجح 

 ذلك أن إحكام اخلطة ال يكفي لتحقيقها وإمنا إختيار العناصر املشاركة يف تنفيذ اخلطة يزيد من فرص جناحها.

  التخطيط لتجهيز الوسائل الضرورية: .ب

ألوف لدى قريش وسلك توقعات قريش لطريق هجرته إىل املدينة بعد أن ترك الطريق الشمايل امل ملسو هيلع هللا ىلصعكس النيب 

الطريق اجلنويب الذي مل يسلكه أحد من قبل إال اندراا، بعد أن اتفقا مع عبدهللا بن أريقط أن أيتيهما ابلراحلتني 

االات جهزمها سيدان أبو بكر الصديق بطلب من رسول هللا قبل اهلجرة أبربعة أشهر عند غار ثور وهو مكان اإلختباء 

بعد دراسة حتليلة للمنطقة، حيث يقع الغار فوق جبل شامخ وعر يصعب الوصول إليه الذي حدده الرسول الكرمي  

مما يقلل من إحتمالية وصول املشركني إليهم. وتؤكد كل هذه الشواهد على أن النيب مل يرتك شيء دون ختطيط وإمنا 

القرار املناسب وحتديد املسار استشرف أحداث املستقبل واستفاد منه يف وضع البدائل املتاحة اليت تساعده يف إختاذ  

املناسب الذي يساعده يف حتقيق أهدافه املرحلية، فنجده يستبدل الطريق املألوف لسكان قريش آبخر أصعب 

  .فة لفرتة طويلةوأطول بل وميكث يف غار لثالث ليال متتالية لصعوبة السري يف صحراء مكشو 

 التخطيط لتجهيز فريق العمل .ت

 على إسناد كل مهمة للشخص املناسب لتحقيق األداء املطلوب ويظهر ذلك من خالل اآليت:  ملسو هيلع هللا ىلصحرص النيب  

 اإلستعانة ابخلرباء واملختصني: ❖

اهتم رسول هللا ابملواصفات املطلوبة يف الدليل اإلرشادي فاخلطة كانت سرية والطريق غري مألوف لذا وجب أن 

فاستأجر عليه السالم عبدهللا بن أريقط وهو على دين الشرك   يكون الدليل شخص ابرع يف الطرق أمني وكامت أسرار

َها، َزْوَج النَّيبِ   كما ورد يف رواية البخاري بلفظ: ُ َعن ْ ،  ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَلْت: "َواْسَتْأَجَر َرُسوُل اَّللَِّ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
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يِل َهاِدايا   ِخر ِيتاا، َوُهَو َعَلى ِديِن ُكفَّاِر قُ َرْيٍش، َفَدفَ َعا إِلَْيِه رَاِحَلتَ ْيِهَما، َوَواَعَداُه َغاَر ثَ ْوٍر بَ ْعَد َوأَبُو َبْكٍر َرُجالا ِمْن َبيِن الدِ 

لِيُل ا ، َثاَلِث لََياٍل ِبرَاِحَلتَ ْيِهَما ُصْبَح َثاَلٍث، فَاْرحَتَالَ َواْنطََلَق َمَعُهَما َعاِمُر ْبُن فُ َهرْيََة، َوالدَّ يِليُّ فََأَخَذ هِبِْم َأْسَفَل َمكََّة لدِ 

 (36َوُهَو َطرِيُق السَّاِحل")

 فريق رصد األخبار: ❖

كلف النيب عبدهللا بن أيب بكر الذي عرف أبنه شاب لقن ثقف ابلتواجد وسط قريش هناراا ليقوم بعملية رصد األخبار 

 وإبالغها لرسول هللا يف غار ثور خالل فرتة مكوثه.

 لغذاء والشراب:التخطيط لفريق توفري ا  

تكفلت السيدة أِساء بنت أيب بكر اليت حتضر مع أخيها ليالا بتوفري ماتيسر من الطعام، كما كان عامر بن فهرية مسؤول 

عن سقي النيب وأبو بكر كما ورد يف روية للبخاري عن عائشة رضي هللا عنها بلفظ: قالت " يرعى عليهما عامر بن 

 (.37فريٌيها عليهما حني تذهب ساعة من العشاء")  فهرية موىل أيب بكر منحة من غنم

 التخطيط لفريق التمويه: ❖

وضع النيب الكرمي خطة للتموية منذ البداية ويظهر ذلك واضحاا يف توقيت زايرته لرفيق اهلجرة أبو بكر رضي هللا عنه 

ش النيب عليه السالم ليلة وخروجه من ابب خلفي صغري ويسبقه تكليف علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ابلنوم يف فرا

اهلجرة ومل يغفل عليه السالم عن وضع خطة إلعفاء آاثرهم وآاثر عبدهللا بن أيب بكر الذي كان يرصد هلم األخبار 

وأِساء بنت أيب بكر اليت كانت حتضر هلم الطعام، فكلف عامر بن فهرية مبهمة أخرى ويؤكد الرواية إبن إسحاق بلفظ: 

 

ما ( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اإلجارة، ابب إذا استأجر أجري ليعمل له بعد ثالثة أايم أو بعد شهر أو بعد سنة جاز ومها على شرطه36)
 .2145ح  790\2طاه إذا جاء األجل الذي اشرت 

 ( 3/1419وأصحابه ) ملسو هيلع هللا ىلص ( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب فضائل الصحابة: ابب هجرة النيب37)
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يان َأهل مكة، فِإذا أَمسى أَراح عليهما َغَنَم َأيب بكر فاحتلباها، وِإذا َغَدا عبد اَّلل  بن َأيب بكر كان عامر يرعى يف رع  "

 (.38من عندمها ات بع عامر بن فهرية أَثره ابلغنم حىت يُ َعفِ َي عليه")

 املطلب الثالث التخطيط لبناء الدولة اإلسالمية:

مراحل بناء الدولة اإلسالمية من أهم الشواهد على تطبيق منهجية استشراف املستقبل والتخطيط احملكم لكل أحداثه 

كما يعترب مجع القرآن وتدوين السنة النبوية وختطيط املدن ومتصري األمصار وتدوين الدواوين من اهم الدالالت املنطقية 

و يف إدارهتم لشؤون الدولة اإلسالمية على مبدأ استشراف املستقبل على ختريج املنهج النبوي قادة مسلمني اعتمد 

واستكشاف احلاجات احلقيقة للمسلمني يف احلاضر واملستقبل وقد مشلت رؤية النيب الكرمي لتأسيس الدولة اإلسالمية 

 نلخصها يف اآليتعدة جوانب اسرتاتيجية خمتلفة  

 : للدولة اإلسالمية السيناريو السياسي   ❖

ية الدولة اإلسالمية وتعريف هويتها وحدودها وواجبات وحقوق كل إنسان يعيش على أرض الدولة اإلسالمية كان تسم

مسلم كان أو غري ذلك من أوىل التدابري اليت وضعها رسول هللا إلرساء قواعد الدولة اإلسالمية على منطقة يثرب اليت 

قال عنها النيب قبل اهلجرة برواية البخاري " أُمرت بقرية أتكل ِساها النيب ابملدينة إلضفاء صفة املدينة احلضارية، إذ 

( كما أنه قد حدد مركز القيادة ببناء 39القرى يقولون يثرب وهي املدينة تنفي الناس كما  ينفي الكري خبث احلديد" )

قر إجتماع املسلمني مسجد قباء يف وسط املدينة ليس ليكون داراا للعبادة وتلقي العلوم الشرعية وحسب وإمنا ليكون م

وإدارة الدولة وإستقبال الوفود والسفراء، ُث حدد عليه  حدود الدولة اإلسالمية من جهاهتا األربعة كما جاء يف رواية 

 

 619م، ص 2012لبنان ، -، دار بن حزم ،بريوت 1ابن األثري، ط أسد الغابة يف معرفة الصحابة،( 38)
 1772( ح 2/662املدينة ابب فضل املدينة واهنا تنفي الناس )أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب فضائل  ( 39)
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( وفور أن استقر النيب الكرمي أصدر الوثيقة ِساها الكتاب بعد 40البخاري بلفظ: "املدينة حرم مابني عري إىل ثور" )

 لبيان أسس تنظيم الدولة وحتديد واجبات وحقوق كل أفراد اجملتمع. ذلك إبسم )الدستور( 

 السيناريو اإلقتصادي للدولة اإلسالمية: ❖

وضع رسول هللا عليه السالم توفري فرص عمل للمهاجرين وأتمني مسكن هلم ومواساهتم على رأس األولوايت اليت خطط 

اد على اآلخرين، فمن خالل ترتيب إدارة املهاجرين لتحقيقها لضمان إعتماد املسلمني على أنفسهم وعدم اإلعتم

 ملسو هيلع هللا ىلص( استطاع عليه السالم أن ٌيقق هلم فرص عمل، ومل ينسى  النيب 41لبساتني األنصار مقابل مشاركتهم يف الثمر)

احلق "  ملسو هيلع هللا ىلصتسكني املهاجرين ومواساهتم معنواي بعد ان تركوا دايرهم كما جاء يف رواية أيب هريرة بلفظ:" قال له رسول هللا  

 (43( فادعهم، وهم أضياف اإلسالم ال أيوون على أهل ومال..")42أبهل الصفة)

 السيناريو اإلداري للدولة اإلسالمية:  ❖

مل يغفل النيب الكرمي عن وضع التصور املستقبلي لوضع األمة اإلسالمية فخطط إلنتشاهلا من نظامها القبلي وأرسى 

قواعد الدولة املدنية بتحديد دستور ٌيدد واجبات وحقوق كل سكان املدينة، ويرجع مرجعية احلكم واإلدارة إىل هللا 

(، 44)ملسو هيلع هللا ىلصهما اختلفتم فيه من شيء فمرده إىل هللا وإىل حممد ورسوله ويظهر ذلك يف حديثه عليه السالم "وأنكم م

ونالحظ أنه بذلك قد جتنب عليه السالم أزمة حمتملة بني املسلمني وابقي سكان املدينة الذين مل يدخلو اإلسالم، 

 ورفع شعار التعايش السلمي بني مجيع السكان.

 

 1770( ح 2/661أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب فضائل  املدينة ابب حرم املدينة واهنا تنفي الناس )( 40)
 164م ص  2002،  1أثر التخطيط النبوي يف بناء اجملتمع املدين، السمرائي حممد، دار ابن حزم ، بريوت ، ط ( بتصرف41)
، أعد  في الركن الشمالي الشرقي منه، غربي ما يعرف اليوم بـ"دكة األغوات  مكان يف مؤخر املسجد النبوي  :دكة األغوات أو الصُّف ة( 42)

  لنزول الغرابء فيه ممن ال مأوى له وال أهل حسب توضيح ابن حجر يف فتح الباري 
 (. 2477( ح )4/648القيامة حتت ابب )جمردا من الرتمجة( )( أخرجه الرتمذي يف سننه يف كتاب صفة 43)
 بدون إسناد 34/ 3( السرية النبوية إلبن هشام 44)
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 :اخلامتة

منهج التخطيط ابلسيناريو من القرآن والسنة من منظور إداري من وختاماا فقد سعت هذه الدراسة اىل حماولة أتصيل   

خالل مبحثني األول انقش مفهوم التخطيط ابلسيناريو من منظور إداري وحماولة وضع مفهوم يتناسب مع أهداف 

ر البحث ومن ُث تسليط الضوء على منوذج ختطيط سيدان يوسف عليه السالم يف اخلروج من األزمة اإلقتصادية يف مص

وأهم الضوابط اليت طبقها من أجل وضع اخلطة املستقبلية لتجنب املخاطر احملتملة واملبحث الثاين متثل يف رصد اهم 

اليت تفيد بتطبيقة تقنية السيناريوهات واستكشاف املستقبل والتعامل معه عن طريق خطة   ملسو هيلع هللا ىلصالنماذج من حياة النيب 

اإلهلية من خالل ثالث مطالب متثلت يف التخطيط لنشر الدعوة  حمكمة مبينة على طرق علمية مع األخذ ابألسباب

 اإلسالمية، ومراحل التخطيط للهجرة وأخرياا التخطيط لبناء الدولة اإلسالمية.

وأهم ماتوصل له هذا البحث هو التأكيد على أسبقية األولني يف تطبيق منهجية التخطيط ابلسيناريو مما ينفي النظرة 

طبيعة العقل العريب ويؤكد تطلعهم دائما لدراسة املستقبل والتخطيط له مهما اختلف املكان والزمان طاملا السائدة حول  

 أنه يستند يف ذلك إىل أدلة وشواهد حقيقية مبنية على الفهم احلقيقي للظواهر الكونية.

يعتمد على التوكل واألخذ  كما توصلت الدراسة إىل أن التخطيط ابلسيناريو ال يتعارض مع املنهج اإلسالمي كونه

ابألسباب املنطقية من خالل مجع املعلومات املطلوبة حول أي ظاهرة وحماولة حتليل الوضع الراهن ووضع الفروض 

املتفائلة لًلحداث املستقبلية وترجيح السيناريو احملتمل من أجل اختاذ القرار املناسب وحتديد اإلسرتاتيجيات احلالية اليت 

 األداء املطلوب وجتنب املخاطر احملتملة.  تساعد يف حتقيق
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1772&idto=1795&bk_no=0&ID=1184
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Abstract 

Sheikh Mohammed Ali bin Hussein al-Maliki, one of the Scholars of the Islamic Maghreb. He is 

Libyan but was born in Macca. He is one of the senior travelers who have arrived to Malaysia and 

Indonesia many decades ago. He did the mission he came for successfully. His mission had 

targeted basically for introducing a new reform in teaching methods, propagating science, 

advocacy and other religious general reform. Those who are interested in having deeper knowledge 

about the efforts of Libyan scientists can get their desire fully satisfied about the knowledge of 

Mohammed Ali bin Hussein al-Maliki and discover his advocacy and reform works in Malaysia 

only after a great effort. Therefore, this research seeks to provide a comprehensive and background 

definition of Sheikh Mohammed al-Maliki and his efforts in the dissemination of science. The 

purpose of this article is to introduce the Shaykh, to demonstrate his advocacy and reform efforts, 

to spread knowledge in Indonesia and Melayu, to benefit from his advocacy and reform work and 

analyze the results of his mission in order to link them to our present reality. The article concludes 

that Sheikh Muhammad Ali al-Maliki did the mission that he came for with all effectiveness and 

efficiently, and sat down to spread the knowledge and advocacy and the dissemination of the 

Arabic language using wisdom and Troy. He was the place of interested of the scientists who was 

interested about him. His teaching and debating lessons were always crowded by students of 

science. 

Key words: Mohammad Ali al-Maliki al- Libyan, reform efforts, the journey, advocacy. 
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 ملخص

الذين فهو لييب األصل واملكي املولد، ومن  أحد علماء املغرب اإلسالمي   ،الشيخ احملدث حممد علي بن حسني املالكي

املتتبع وهي التدريس ونشر العلم والدعوة واإلصالح. و وقاموا ابملهمة اليت رحلوا من أجلها.    وأندونيسيا،  وفدوا إىل ماليزاي

إال بعد عناء شديد، ومن هذا املنطلق واملهتم مبعرفة جهود هذا العامل ال جيد ما يشبع هنمه حول معرفة جهود هذا العامل  

االستقرائي   . وابستخدام املنهججهوده يف نشر العلم، وبيان  لشيخ احملدث حممد املالكييكون البحث حول التعريف اب

، أندونيسيا ومالايالتعريف ابلشيخ وبيان جهوده الدعوية واإلصالحية ونشر العلم يف  إىل هذه املقالة التحليلي، هتدف

الة إىل القول احلاضر. وختلص املق بواقعنا وحتليل نتائج مهمته وربطها أعماله الدعوية واإلصالحية، وكيفية االستفادة من

 ،ونشر اللغة العربيةفجلس لنشر العلم والدعوة    ،قام ابملهمة اليت جاء من أجلها خري قيام  حممد علي املالكيأبن الشيخ  

وكانت جمالسه العلمية ه،  تموضع حفاوة العلماء الذين اهتموا به، وأنزلوه منزل فكانواستعمل يف ذلك احلكمة والرتوي.  

 تغص بطالب العلم.

 .الدعوةالرحلة،  اللييب، اجلهود اإلصالحية،    حممد علي املالكي :الداللية الكلمات
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 املقدمة

، وأشهد أن ال إله إال طاعة الرمحنإىل و احلق إىل  يُ ْرشدوناً العلم والعلماء، وجعلهم مصابيح منزلةاحلمد هلل الذي رفع 

هللا وحده ال شريك له وأشهد أن سيدان ونبينا حممداً عبده ورسوله، اللهم صل ِّ وسلم على عبدك ورسولك حممد وعلى 

 أمجعني.آله وصحبه 

  رحل عدد كبري منهم و ما يف وسعهم خلدمته،  وابذلو ناية خاصة، ا احلديث بعوأولو لعلم اهتم علماء ليبيا ابلقد 

من أجل تقييد احلديث ومجعه والوقوف على أحوال رواته، حىت تشبعوا ابلعلم ،  لبعيدة إىل املشرق وإىل املغرباملسافات ا

عليها، وراحوا ينشروهنا يف بالدهم،  حتصلوا اليت العلوم هذه معهم حاملني بالدهم إىل رجعوافاحلديث    وأصبحوا من علماء

املسامهة يف من األسباب الرئيسة الختيار املوضوع هو  فكان    دعوة إىل هللا،مث رحلوا إىل البلدان اإلسالمية لنشر العلم وال

الشيخ من هو  وتتبني حدود البحث من خالل السؤال:    إظهار جهود أحد العلماء الليبيني، من خالل رحالته الدعوية.

مالاي وأندونيسيا، والذي منه تتفرع إىل بالد  ة  ياإلصالحية والدعو كيف كانت رحلته  و ،  اللييبحممد علي املالكي  احملد ِّث  

هذه األسئلة: ما امسه ونسبه ومولده وكيف كانت نشأته العلمية؟ وهل أثىن عليه العلماء وما هي أعماله ومناصبه؟ 

وكيف كانت رحالته وأعماله الدعوية واإلصالحية يف رحلته إلندونيسيا ومالاي؟ ومىت تويف وما هي آاثره العلمية ومؤلفاته 

إىل بيان نشأته العلمية،  توجيه النظرحممد علي املالكي، و لشيخ احملد ِّث لفها؟ ويهدف البحث إىل التعريف اباليت خ

وثناء العلماء عليه، وبيان أعماله ومناصبه، وتسليط الضوء على رحالته وأعماله الدعوية يف إندونيسيا ومالاي، وذكر 

دائرة رئيسة وهي يف وينحصر تظهر نتائج هذا البحث،  ئي التحليلي،االستقرا وابستخدام املنهج وفاته وآاثره العلمية.

دراسة أحد العلماء الليبيني أال وهو حممد علي املالكي، والتعريف به وبيان جهوده الدعوية من خالل رحلته إىل أندونيسيا 

 .وبالد ماليو
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 متهيد

حظيت بالد املاليو وأندونيسيا شرفاً بدخول اإلسالم إليها مبكراً سلمياً عن طريق التجار العرب املسلمني؛ وإن كان   

 حتديد   العسري ومنل: "قاف مؤنس حسني ذلك إىل أشار كماقد صعب على املؤرخني حتديد اتريخ وصول اإلسالم إليها  

 على جتارية مراكز ألنفسهم واؤ أنش املسلمني جتار إن  املراجع  تقولو  العظيمة، اجلزائر هذه اإلسالم دخول بدء اتريخ

 الثامن اهلجريني، الثالث القرن  وأوائل  الثاين القرن  أواخر من رمبا مبكر، وقت من املاليو جزيرة وشبه سومطرة، سواحل

 اجلنويب والساحل موت، وحضر عمان  من العرب، جزيرة من األمر أول التجار أوائل أتى  وقد  امليالديني، والتاسع 

 (1)... وكانوا أهل سنة على املذهب الشافعي".لليمن

فاقتنع أهل هذه البالد ابإلسالم ودخلوا فيه أفواجاً، وانكب املسلمون فيها على تعلم وفهم الدين اإلسالمي 

من اجلزيرة العربية يف بالد املاليو منذ زمن مبكر؛ هو املعلم الذي قدم ينهض مبهمة التعليم الديين   وتطبيق شرائعه، ومن

من واألندونيسيني الذين منهم    احلجاج املاليويني  إضافة إىل  .املاليو  أو من اهلند أو ممن خترج على أيديهم من أبناء بالد

الدهم وأهاليهم حاملني لواء العلم فقاموا والتعلم، فرجعوا إىل برغبة ىف طلب العلم    زمنحقبة من اليف بالد احلرمني  أقام 

 ابملهمة العظيمة وهي التدريس ونشر العلم.

ومن العلماء الليبيني الذين وفدوا إىل ماليزاي وأندونيسيا وقاموا ابملهمة اليت رحلوا من أجلها؛ الشيخ احملدث 

 ، اللييب األصل.حممد علي بن حسني املالكي

إىل   والسودان  شرقاً  ومصر الشمال، من البحر املتوسط حيدهقع مشال إفريقيا، و و)ليبيا( ذلك البلد املغريب الوا

والذي ميثل حلقة وصل بني مصر واملغرب،  إىل الغرب. وتونس ،واجلزائر يف اجلنوب، لنيجر او  وتشاد اجلنوب الشرقي

؛ حيث إنه ملا انتهى من عمر بن اخلطاب    يف زمن خالفة    عمرو بن العاصإسالمية عربية، افتتحها  هي دولة  وليبيا  

 

 م.1987ه / 1407، 1ة، طالقاهر ، العريب لإلعالم الزهراء دار، 380،  حسني مؤنسم. اإلسال اتريخ . أطلس1

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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ه ( ومل حياربه أهلها، فآثروا  22سنة )  فافتتحهاوهي بداية ليبيا من اجلهة الشرقية،    إىل برقة  مباشرة  سار  فتح اإلسكندرية،

 (2)أن يدخلوا حتت حكم اإلسالم ويتمتعوا مبا فيه من حرية وعدالة.

وقد استقر بليبيا بعض  شرائع اإلسالم يف ليبيا، بدأ تعليم  (ه 22) العظيم سنة اإلسالميالفتح  هذا بعد و 

فنشروا العلم وشرحوا للناس أمر دينهم، إىل أن أجنبت هذه البالد الطيبة أعالماً أفداداً  والتابعني، صحابة رسول هللا 

العلمية لكثري من تضرب أكباد اإلبل يف سبيل الرحلة إليهم من مشارق األرض ومغارهبا، إضافة إىل قيامهم ابلرحالت 

ثال الذين رحلوا إىل إمام أهل املدينة اإلمام مالك بالد احلرمني لنهل العلم من موطن وأساس ازدهاره، وأم  البلدان وأمهها

 ، ورجعوا حبديثه إىل املغرب العريب:-رمحه هللا-ه (  179بن أنس املتوىف سنة )

والورع، مسع مجاعة منهم  وهو الثقة احلافظ مجع بني العلم ( ه183احملدث علي بن زايد الطرابلسي املتوىف سنة ) -

وعنه روى املوطأ، وهو أول من أدخل املوطأ وجامع سفيان املغرب، وفسر هلم قول مالك ومل يكونوا  ،مالكاإلمام 

 (3)يعرفونه.

قال حمقق املوطأ حممد النيفر: "وميثل موطأ ابن زايد أول التأليف يف اإلسالم، مث أول أتليف ظهر إبفريقية، وأول 

 (4)رواية للموطأ ظهرت على وجه األرض".

 

 العباس  أبو البلدان، . وفتوحه 1415، مكتبة الثقافة الدينية، 98، 97 ، أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا ابن عبد احلكم ،فتوح مصر واملغربينظر: . 2
 م. وُوالة1987 /ه 1407 املعارف، دار ، بريوت،317 -314 الطبَّاع، أنيس وعمر الطبَّاع، أنيس هللا عبد: حتقيق جابر، البالذري، بن حيىي بن أمحد

 /ه 1390، 1ط الفتح، دار وبريوت، بشينة، الرماح حممد السيد ليبيا، ،35أمحد الزاوي،  الطاهر الرتكي، العهد هناية  إىل العريب الفتح بداية من طرابلس
 م. 1970

  العروسي  حممد: مراجعة البكوش، بشري: حتقيق املالكي، هللا عبد بن حممد بن هللا عبد بكر أبو وإفريقية، القريوان  علماء  طبقات يف النفوس ينظر: رايض. 3
  موسى،  بن عياض الفضل أبو املسالك، وتقريب املدارك م، وترتيب1994 /ه 1414 ،2ط اإلسالمي، الغرب دار ، بريوت،237 -234/ 1 املطوي،

 بن  حممد بن حممد املالكية، طبقات يف الزكية النور م، وشجرة1981 ،1ط احملمدية، -فضالة مطبعة ، املغرب،84 -80/ 3 أعراب، أمحد سعيد: حتقيق
 .م2003 /ه 1424 ،1ط العلمية، الكتب دار ، بريوت،91/ 1 خيايل، اجمليد عبد: عليه علق خملوف، سامل

 .م1980 /ه 1400 ،3ط اإلسالمي، الغرب دار ، ببريوت،9 النيفر، الشاذيل حممد: حتقيق زايد، بن علي برواية منه قطعة مالك، اإلمام موطأ. 4
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ويف روايته "مشهور ثقة. مسع من مالك املوطأ. قال املالكي: مد بن معاوية احلضرمي الطرابلسي، وهو احملدث حم-

 (5)."للموطأ جامع اجلامع, وليس ذلك عنده غريه

روى عن مالك، وابن هليعة، وأيب معمر وابن أيب حازم، وإبراهيم بن أيب احملدث حممد بن ربيعة احلضرمي الطرابلسي، -

 (6).حيىي

مث توالت اهتمامات العلماء الليبيني جياًل بعد جيل إىل وقتنا احلاضر، ومنذ سنوات قليلة مضت برز عامل من 

هؤالء العلماء الليبيني ونشر العلم يف شرق آسيا يف بلٍد اهتم أهله ابلعلم والعلماء، بالٍد طاب أهله وحرصوا على استقبال 

نهم الذي مجعهم هبم وآخ بني العرب والعجم، وجعل امليزان الذي مييز ويفضل العلماء العرب واإلسالم تشريفاً للغتهم ودي

أحدمها عن اآلخر هو )التقوى(، إضافة إىل تطبيقهم لواجبات اإلسالم فحرصوا على شد الرحال ألداء فريضة حج بيت 

 (.مكة املكرمةهللا احلرام، الذي أوجده هللا يف تلك البالد الطيبة وهي )

؛ حيث إن ديينالشعاع من املراكز املهمة لإل اً مركز  وال تزال على مدى األزمان والقرون رمة فكانت مكة املك

حبلقات العلم  مليئةكانت ساحاته وأروقته فنهل منها طالب العلم؛ ياليت  العلمية اجلامع واجلامعةميثل املسجد احلرام 

 والعلماء.

وى والصالح، وكان عامرًا بدروس العلماء األعالم ليالً وكان املسجد احلرام وال يزال منبع الدين والعلم والتق

 (7)  وهناراً، منذ قدمي األزمان، كانوا يفدون إليه من مجيع األقطار اإلسالمية.

 

 .323/ 3املسالك  وتقريب املدارك ، وترتيب290/ 1 وإفريقية، القريوان  علماء  طبقات يف النفوس رايض ينظر:. 5

 .323/ 3املسالك  وتقريب املدارك ينظر: ترتيب. 6

 . م2000 /ه 1420 ،1ط اخلضر، دار: ، بريوت524/ 5 الكردي، طاهر حممد الكرمي، هللا وبيت ملكة القومي  التاريخ ينظر:. 7
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وقد " :بقولهالشيخ أمحد السباعي ومن جانب آخر وصف كثرة حلقات التدريس داخل املسجد احلرام   

حلقة تتناوب التدريس يف اآلصال  120ت يف بعض األوقات حنو أحصيت حلقات التدريس يف املسجد احلرام فبلغ

 (8)".والبكور بني أطراف الليل والنهار يف نشاط وزحام

: املدرسة الصولتية، ومدرسة ومن أشهرهاأهلية لتعليم الطلبة وتدريسهم،  مكة املكرمة مدارسيف مث أنشئت 

 .الفالح، وغريها

السعودي يف مجيع البالد وكثرت املدارس كثرة فائقة وتطورت أمور التعليم تطوراً عجيباً انتشر التعليم يف العهد  مث  

 (9).يف مجيع مراحله

 ازداد االهتمام ابلتعليم، وأنشئت (،ه 1343)حكم احلجاز سنة  -رمحه هللا-وملا توىل امللك عبد العزيز 

 واستقدام وغريها، مصر إِّىل اململكة أبناء  من العلمية البعثات وبدأ إِّرسال املدارس، وأتسست إدارة املعارف العامة،

 (10)األخرى. والدول مصر من املعلمني

 ابلشيخ حممد علي املالكي.  تعريفاملبحث األول/ ال

 املطلب األول/ امسه ونسبه ومولده:

 )العصور(يقال هلا من قبيلة  املغريب، املالكي، امرعحممد بن حممد علي بن حسني بن إبراهيم بن حسني بن 

ونشأ هبا، وتويف والده وهو يف اخلامسة من  ه (1287سنة ) مبكة املكرمة -رمحه هللا- ولد  من أعمال طرابلس الغرب،

 

 . م1999  /ه 1419  ،1ط  السعودية،  العربية  اململكة  أتسيس  على  عام  مائة  مبرور  لالحتفال  العامة  األمانة  ، الرايض،657/  2  السباعي،  أمحد  مكة،  اتريخ.  8

 .27/ 6 الكرمي  هللا وبيت ملكة القومي  ينظر: التاريخ. 9

 .م1988 ،5ط للماليني، العلم دار ، بريوت،171 الزركلي، حممد بن حممود بن الدين خري العزيز، عبد امللك سرية يف الوجيز ينظر:. 10
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ه (، قام 1310وملا تويف ابلطاعون سنة ) ه وأحسن تربيتهعمره، فكفله أخوه الشيخ حممد بن حسني مفيت املالكية فرابَّ 

 (11)ابد مفيت املالكية.أبعباء تعليمه وتربيته أخوه الشيخ ع

 واستقر هبا.  إىل القاهرة  من ليبيارحل  بن حسني قد    جده الشيخ إبراهيموكان  

ويعرف يف ابجلامع األزهر إىل أن صار فقيهًا ماهراً،  وأما أبوه حسني ولد يف مصر، ونشأ هبا وطلب العلوم

ووالة اخلطابة  ،فقر به أمريها الشريف حممد بن عون   واستوطن هبا،  ه (،1240)مث هاجر إىل مكة سنة  ، مصر ابألزهري

فذاع صيته واشتهر بعدله وحتر يه يف كل فتوى يصدرها ،  ه (1262توىل اإلفتاء مبكة سنة )واإلمامة يف املسجد احلرام، مث  

من  ح البخاري(،كان صاحب مكارم أخالق وحلم ونباهة وورع، وكتب خبطه كتباً كثرية منها )صحي  إىل أن تويف،

(. وخلف أوالداً ه ١٢٩٢) مبكة املكرمة سنة -رمحه هللا-، تويف )رسالة يف مصطلح احلديث(، و)شرح هلا( مؤلفاته:

علماء فضالء وهم حممد، وعبد هللا، واألمري )والد الشيخ مجال(، وحممد علي، وعابد وهذا توىل اإلفتاء. رمحهم هللا 

 (12)مجيعاً.

وكان أخوه حممد بن حسني الذي رابه مفيت املالكية مبكة املكرمة، وهو عامل أديب مشارك، قدم مكة مع أبيه من مصر 

ه (، وسنه ثالث سنني تقريبًا إذ ذاك الوقت، فنشأ هبا وحفظ القرآن العظيم، واشتغل ابلعلم فقرأه على 1255سنة )

 

 حممد: حتقيق املكي، مرداد هللا عبد اخلري أبو عشر الرابع القرن  إىل العاشر القرن من مكة، أفاضل تراجم يف والزهر النور نشر كتاب  من ينظر: املختصر. 11
 عبد: حتقيق الغازي، هللا عبد احلرام، هللا بلد أخبار بذكر األانم م، وإفادة1986 /ه 1406 ،2ط املعرفة، دار ، جدة،181 علي، وأمحد العامودي سعيد
  للهجرة،   عشر  الرابع  القرن   يف  علمائنا  بعض   وتراجم  وسري  م،2009  /ه 1430  ،1ط  األسدي،  مكتبة  مكة،  ،384  ، 383/  6  دهيش،  بن  هللا  عبد  بن  امللك
 بن  هللا  عبد  هجري،  عشر  الرابع  القرن  إىل  التاسع  القرن   من  املكيني  وأعالم  م،1982  /ه 1403  ،3ط  هتامة،  دار  السعودية،  -جدة  ،260  اجلبار،  عبد  عمر
 املكرمة  مكة  علماء بعض   الدارة، م، وجملة2000 /ه 1421 ،1ط اإلسالمي، للرتاث الفرقان  مؤسسة واملدينة، املكرمة مكة ،834/ 2 املعلمي، الرحيم عبد

 .ه 1436 ،31 سنة ،4 ، ع116 كمال،  صاحل آل بن اهلجريني، سليمان  عشر والرابع عشر الثالث القرنني خالل الطائف يف العلمية ابحلركة وعالقتهم

/ 6، 242، 241/ 2إفادة األانم بذكر أخبار بلد هللا احلرام، ، و 181، 180مكة،  أفاضل تراجم يف والزهر النور نشر كتاب  من املختصر ينظر:. 12
 .826/ 2 هجري، عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني ، وأعالم100 للهجرة، عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم وسري، 384، 383
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توىل منصب إفتاء املالكية مكانه، وكان أديبًا ممازحًا ذا أخالق والده وعلى السيد دحالن وغريمها، وملا مات والده 

 (13)ه (.1309حسنة، تويف مبكة يف حمرم سنة )

كان   .أبيه  بعد  هبا  املالكية  إفتاء  توىل.  مكة  أهل  من  وكان أخوه عابد بن حسني الذي رابه أيضاً بعد أخيه حممد، فقيهاً،

. (التوسل يف رسالة)و لوالده،( املناسك توضيح) على تعليقاً  ناسك(ال هداية)ه (، من مؤلفاته: 1275مولده سنة )

 (14) ه (.1341تويف سنة )  أن إىل  اإلفتاء  يف  واستمر  قال عبد اجلبار: وظلت داره عامرة برواد العلم واملعرفة.

 املطلب الثاين/ نشأته العلمية وثناء العلماء عليه: 

ده، والزم أخاه الشيخ عابد مفيت املالكية، وأخذ عنه شىت العلوم الدينية والعربية، القرآن الكرمي وجوَّ الشيخ حممد علي  قرأ  

 .كما أخذ الفقه الشافعي عن السيد بكري شطا، وقرأ على غريمها

إىل أن جرى اختباره من الكتب،  يف  طالعة  بني املستفادة من أوقاته وقضائها  حريصاً على اال  -رمحه هللا-وكان  

 احلق اإلله أابدي تلقى التفسري عن الشيخ عبد وأُجيز له التدريس ابملسجد احلرام، وواصل دراسته فقبل هيئة العلماء، 

 .، وأجازه يف التفسري والفقه احلنفيمؤلف كتاب )اإلكليل(

كما مسع حممد علي بن حسني املالكي يف احلديث عن الشيخ حممد أيب اخلضري بن إبراهيم بن إبراهيم  

احلي   القدوس النابلسي، وأجازه بروايته، كما أجازه عبد   لبخاري والفقه احلنبلي على الشيخ عبد الدمياطي. وقرأ صحيح ا

 (15).ل بيوم عاشوراء وغريهالكتاين يف احلديث املسلس

 

 .842/ 2، هجري عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني أعالم، و 421مكة،  أفاضل تراجم يف والزهر النور نشر كتاب  من ينظر: املختصر. 13

 القرن   يف  علمائنا  بعض  وتراجم  وسري،  م2002،  15ط  .بريوت: دار العلم للماليني،  242/  3الزركلي،    بن حممود بن حممد  خري الدين  ينظر: األعالم،.  14
 .153، 152، للهجرة عشر الرابع

، 835/  2هجري،    عشر  الرابع  القرن   إىل  التاسع  القرن   من  املكيني  ، وأعالم262،  261للهجرة،    عشر  الرابع  القرن   يف  علمائنا  بعض   وتراجم  ينظر: سري.  15
 .117، 116اهلجريني،  عشر والرابع عشر الثالث القرنني خالل الطائف يف العلمية ابحلركة وعالقتهم املكرمة مكة علماء بعض  الدارة، وجملة
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ومجع رواايته وأسانيده تلميذه الشيخ حممد ايسني الفاداين أستاذ احلديث والفلك مبدرسة دار العلوم الدينية، 

 (.سانيد فضيلة الشيخ حممد عليأجللي يف  املسلك اومساه: )

وقال عنه يف مقدمة كتابه: اإلمام املتفنن، سيبويه زمانه، وفريد عصره وأوانه، فضيلة الشيخ حممد علي بن 

 (16)حسني املالكي، املدرس ابملسجد احلرام ورئيس األساتذة مبدرسة العلوم الدينية.

يف العلوم النقلية والعقلية، واشتهر بلقب سيبويه زمانه، وسكاكي أوانه، لتضلعه يف علوم  -رمحه هللا-تضلع 

 (17)اللغة العربية.

وقال عبد اجلبار: "وكانت الكتب اليت يدرسها وطريقته يف إلقائها ال يستسيغها أمثايل ممن يقرأ العشماوي 

طالبه من كبار الطالب وموضوع درسه يف النحو  ومتممة اآلجرومية، ولكين مع ذلك تطفلت فجلست حبلقته، وكان

 (18))أي(...".

قال ابن غازي: "العامل الفاضل صاحب املؤلفات املفيدة، واملاهر يف الفنون العديدة، املدرس ابملسجد احلرام، 

 (19)واإلمام ابملقام: الشيخ علي املالكي".

 

 

 

 

 

 ه .1408بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ، 5، حممد ايسني بن عيسى الفاداين، سانيد فضيلة الشيخ حممد عليأاملسلك اجللي يف . 16

 .835/ 2هجري،  عشر  الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني ، وأعالم261للهجرة،  عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم سري ينظر:. 17

 .261للهجرة،  عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم سري. 18

 .384/ 6احلرام،  هللا بلد أخبار بذكر األانم فادةإ. 19
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 أعماله ومناصبه:املطلب الثالث/  

، وأُجيز له التدريس ابملسجد احلرام بعد أن جرى اختباره من قبل هيئة ابملسجد احلرام اً در سب م/ ُنص ِّ 1

 (21)قال الفاداين: "املدر ِّس ابملسجد احلرام".  (20) العلماء.

وختر ج على يديه ، وكان رئيساً هليئة التدريس هبا، ومستشاراً يف جلنة وضع املناهج،  در س بدار العلوم الدينية/  2

 .ن طلبة العلمعد كبري م

 (22)قال الفاداين: "رئيس األساتذة مبدرسة العلوم الدينية".

بعد استقالته من عضوية رائسة -وقال عبد اجلبار: "وبعد رحلته األخرية اختارته مدرسة دار العلوم الدينية، 

رائسة هيئة التدريس ه ( واختارت فضيلته ل1353اليت أسسها مبكة السيد عبد احملسن بن علي املساوي عام )  -القضاء

وكان أساتذهتا يستشريونه يف وضع املناهج ويف كل عمل يناط هبم فريشدهم إىل ما فيه نفع النشء، كما كان يدرس 

( 224ابملدرسة أربع حصص يوميًا ابلقسم العايل إىل أن تويف، وبلغ عدد املتخرجني على يديه يف مدة سنتني )

  (23)طالباً".

 لقراءة صحيح البخاري./ مالزمته  3

  (24)يالزم قراءة البخاري يف رمضان حىت خيتمه يف الشهر املبارك".  -رمحه هللا-قال عبد اجلبار: "وكان 

 

  عبد  عمر، 262 للهجرة، عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم وسري، 181 مكة، أفاضل تراجم يف والزهر النور نشر كتاب  من  ينظر: املختصر. 20
 .835/ 2 هجري، عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني وأعالم ،260 اجلبار،

 .5، سانيد فضيلة الشيخ حممد عليأاملسلك اجللي يف . 21

 .5، سانيد فضيلة الشيخ حممد عليأاملسلك اجللي يف . 22

 .262، للهجرة عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم سري. 23

 .262، للهجرة عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم سري. 24
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، فقام مبهمة (ه   1340)  عامحىت تويف أخوه    (ه 1315)مارس اإلفتاء يف حياة أخيه الشيخ عابد حوايل  /  4

. ، وال تغريه واسطة قريب أو ذي جاهال أتخذه يف احلق لومة الئم يصدع حبكم هللا دون حماابة، اإلفتاء أحسن قيام،

ليه وكالة إوتعني  يف عهد احلكومة العثمانية عضواً مبجلس التمييز، ورائسة جملس التعزيرات. ويف العهد اهلامشي أُسندت 

ويف العهد السعودي   امشي،ه ( استقال من وكالة املعارف يف العهد اهل1340، ويف عام )املعارف وعضوية جملس الشيوخ

 (25) .عني  عضواً برائسة القضاء

  : رحالته  املطلب الرابع/

. ومكث هبا حنواً من مثانية عشر شهراً ه،  بدعوى من بعض تالميذ  (ه 1343)ىل أندونيسيا )سومطرة( سنة  إقام برحلة  

 مث رجع اىل مكة املكرمة وواصل تدريسه ابملسجد احلرام. 

)ماليزاي(   أقام هبا حنواً من ستة أشهر، ومر  يف طريقه مبالايو ىل أندونيسيا أيضاً،  إقام برحلة    (ه 1345)ويف سنة  

 .، فأكرمه ومشله بعطفه تقديراً لعلمه ومكانته(إسكندر شاه بن السلطان إدريس)وقابل السلطان  

لته نزل يف كل من: بنجر ماسني، ومرتفور، وكندا عن وهلبيو، وبراابي، وأمونتاي، وسافر إىل سراباي وخالل رح

 (26)  وصولوا وجاكرات، وغريها من مدن أندونيسيا.

 أعماله الدعوية واإلصالحية يف رحلته إلندونيسيا ومالاي:  املطلب اخلامس/

 وعلَّم وأرشد الناس ملا فيه خري وصالح.  سه، وأثناء إقامته درَّ تموضع حفاوة العلماء الذين اهتموا به، وأنزلوه من زل كان 

سري وتراجم بعض علمائنا يف القرن ) فقد ذكر الشيخ عمر عبد اجلبار عند ترمجته للشيخ حممد علي يف كتابه

(: أن الشيخ حممد علي ملا قدم إىل أندونيسيا قابله يف )بنجر ماسني( ورافقه يف زايرة طالبه العلماء الرابع عشر للهجرة

 

،  835/ 2هجري،  عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني ، وأعالم261للهجرة،  عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم ينظر: سري. 25
 .305/ 6واألعالم، 

 ، وجملة835/ 2هجري،  عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني ، وأعالم262للهجرة،  عشر الرابع القرن يف علمائنا بعض  وتراجم ينظر: سري. 26
 .117، 116اهلجريني،  عشر والرابع عشر الثالث القرنني خالل الطائف يف العلمية ابحلركة وعالقتهم املكرمة مكة علماء بعض  الدارة،
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املنتشرين يف بقاع أندونيسيا، فقال عبد اجلبار: "كانت تقام له يف كل بلد ينزل فيها حفالت تغص بطالب العلم 

  (27)برتمجة دروسه أحد طالبه".فيدرسهم ويعظهم ويرشدهم إىل ما فيه خري الدنيا واآلخرة فيقوم  

وقال عبد اجلبار: "مث اجتمعت بفضيلته أبندونيسيا يف كل بلد حيل به، وكانت دروسه إذ ذاك يف احلديث 

والتفسري تنبعث من قلب يفيض إمياانً وتقوى فيستويل على قلوب مستمعيه وترشدهم إىل ما فيه خريهم وإسعادهم يف 

  "دين والرتهيب من عقوقهما إذ يقول: قال تعاىل:  الدنيا واآلخرة، استمع إليه وهو يفسر آية الرتغيب يف بر الوال   

                                                                     

                                          " (28) 

أمران هللا سبحانه وتعاىل أال نعبد غريه ألنه املنعم املتفضل على عباده جبميع النعم، مث قرن هللا سبحانه وتعاىل 

اإلحسان ابلوالدين بتوحيده وعبادته وأمران بطاعتهما والعطف عليهما والرفق هبما واالنفاق عليهما وإن كاان كافرين مىت 

عن أمساء بنت أيب بكر أهنا قالت: قدمت أمي عليَّ وهي مشركة فسألت النيب كاان يف كنفنا وحتت كفالتنا، فقد روي 

    :(29)."«نعم»أأصلها؟ قال 

مث سرد عبد اجلبار اآلايت واألحاديث اليت ختص بر الوالدين وطاعة هللا سبحانه وتعاىل اليت استدل هبا الشيخ 

يرغب يف بر الوالدين وينهى عن  -رمحه هللا– حممد علي. حىت ختم بقوله: "وهكذا استمر الشيخ حممد على مالكي

 (30)عقوقهما أبسلوب يسهل على املرتجم افهامه بلغة من مل يفهم العربية من املستمعني".

 

 .262، للهجرة عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم سري. 27

 .24 ،23تان: ياآلسورة اإلسراء . 28

 .264، للهجرة عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم سري. 29

 .265، 264للهجرة،  عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم ينظر: سري. 30
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اليت كانت   (الشبان املسلمني)السلطان إسكندر شاه بن السلطان إدريس، أطلعه على عدد من جملة  وملا قابل  

من لبس  رسالة حيذر فيها املسلمني -رمحه هللا-واج املسلمة ابلكافر، فألف تصدر من القاهرة، وفيها مقال جبواز ز 

زواج املسلمة ابلكافر، أورد فيها من اآلايت واألحاديث ما دحض به افرتاءات  )الربانيط( وزي الكافرين وحترمي 

 (31).امللحدين

 تلبس فوق الرأس.والربانيط: هو زي الكفار يف ذلك احلني وعالمة من عالماهتم، وهي قبعة  

وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على مكانته العلمية واهتمامه بشأن اإلسالم واملسلمني ورفعة منزلته عند 

 األمراء وطلبة العلم والعامة.

  وفاته وآاثره العلمية:املطلب السادس/  

 أوالً/ وفاته:

 .(32) م(1947ه /  1368)شعبان سنة    28ة، يف  مبكة املكرم  -رمحه هللا-تويف  

 آاثره العلمية:  اثنياً/

 له عدة مؤلفات منها:

 .فرائد النحو الوسيمة يف شرح الدرة اليتيمة/  1

 .تدريب الطالب يف قواعد اإلعراب/  2

 .تقريرات على شرح اخلضري على ألفية ابن مالك/  3

 .تقريرات على شرح مجع اجلوامع يف النحو/  4

 

 ، وجملة835/ 2هجري،  عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني ، وأعالم262للهجرة،  عشر الرابع القرن يف علمائنا بعض  وتراجم ينظر: سري. 31
 .117اهلجريني،  عشر والرابع عشر الثالث القرنني خالل الطائف يف العلمية ابحلركة وعالقتهم املكرمة مكة علماء بعض  الدارة،

 ، وجملة835/ 2هجري،  عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني ، وأعالم265للهجرة،  عشر الرابع القرن يف علمائنا بعض  وتراجم ينظر: سري. 32
 .118اهلجريني،  عشر والرابع عشر الثالث القرنني خالل الطائف يف العلمية ابحلركة وعالقتهم املكرمة مكة علماء بعض  الدارة،
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 .وتقريرات على كتاب العقد الفريد   حواشٍ /  5

 .حتفة اخلال ن حاشية هتذيب البيان / 6

 .احلواشي النقية على كتاب البالغة/  7

 .تقريرات على شرح احملل ى جلمع اجلوامع يف أصول الفقه/  8

 .حاشية على كتاب التلطف شرح التعرف يف علم األصول/  9

 .هتذيب الفروق يف أصول الفقه/  10

 .القواعد السنية يف األسرار الفقهية/  11

 .احلواشي السني ة على قوانني ابن حزي املالكي/  12

 .حواشي على األشباه والنظائر يف الفروع الفقهية للسيوطي/ 13

 .إانرة الدجى شرح نظم سفينة النجا/ 14

 .فتاوى النوازل العصرية/  15

 .مشس األشراف يف حكم التعامل ابألوراق/ 16

 .عتصام مبعتمد كل مذهب من مذاهب األئمة األعالمانتصار اال/  17

 .باع من يرد املطلقة ثالاثً يف مرةإتردع اجلهلة وأهل الغرة يف  / 18

 .أنوار الشروق يف أحكام الصندوق/ 19

 .بتوتة يكتفىتوضيح أحسن ما يقتفى به يف حتليل امل/  20

 .التنقيح حلكم التلقيح/  21

 .بتحذير املسلمني عن اإلعالم لوقت الصالة بضرب الناقوس والطبل  طوالع اهلدى والفضل/ 22

 .فصول البدائع يف رد ما أورده على اهلدي املنازع/  23
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 .إظهار احلق املبني يف الرد على من أجاز املصحف بدون طهارة/ 24

 .املقال يف رد سني ة الصالة ابلنعال/  25

 .وأتباعه القاداينيةالقواطع الربهانية يف بيان إفك غالم أمحد  /  26

 .الكياسة يف علم الفراسة/  27

 (33).وزي الكافرين وحترمي زواج املسلمة ابلكافر  رسالة يف حتذير املسلمني من لبس الربانيط/ 28

 اخلامتة:

 توصل  اليت النتائج ال يسعنا إال أن نشري إىل جممل العرض املختصر لسرية الشيخ حممد علي اللييب املكي، هذا بعد 

 ظهرت من خالل هذا البحث، وهي: اليت واملقرتحات ، إضافة إىل أهم التوصياتالبحث إليها

 أوالً/ النتائج:

 توصل الباحث من خالل حبثه إىل عدة نتائج أمهها ما أييت:

/ أن الشيخ حممد علي املالكي هو لييب األصل مكي املولد من بيت علم ونشأ يف بيئة علمية مكنته الوصول إىل هذه 1

مهمة اإلفتاء املرتبة العلمية الشريفة، فكان مدرساً ابملسجد احلرام ورئيس األساتذة مبدرسة العلوم الدينية، وأسندت إليه  

  .ال أتخذه يف احلق لومة الئميصدع حبكم هللا   دون حماابة،  أحسن قيام،فقام هبا 

ثمانية عضواً مبجلس التمييز، ورائسة جملس تعني  يف عهد احلكومة الععدة مناصب منها  -رمحه هللا-/ تقلد الشيخ 2

 ويف العهد السعودي عني  عضواً برائسة  ،ليه وكالة املعارف وعضوية جملس الشيوخإالتعزيرات. ويف العهد اهلامشي ُأسندت  

 .القضاء

 

/ 2: ه 1421هجري،  عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني ، وأعالم 263للهجرة،  عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم ينظر: سري. 33
 . 118اهلجريني،  عشر والرابع عشر الثالث القرنني خالل الطائف يف  العلمية ابحلركة وعالقتهم املكرمة مكة علماء بعض  الدارة، ، وجملة837، 836
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؛ ويعد من أن الشيخ حممد علي املالكي هو من العلماء الذين وفدوا من احلجاز إىل ماليزاي وأندونيسيا لنشر العلم-3

العلماء الذين أسهموا مسامهة فعالة يف تعليم ونشر اللغة العربية بني أبناء املسلمني يف ماليزاي وأندونيسيا. ومن العلماء 

 الذين كانت جهودهم هتدف إىل مصلحة اجملتمع اإلسالمي.

الصحيحة والتعاليم اإلسالمية، املسامهة الفعالة للشيخ حممد علي يف تربية أبناء املسلمني وتوجيههم إىل العقيدة -4

فكانت تقام له يف كل بلد ينزل فيها حفالت تغص بطالب العلم فيدرسهم ويعظهم ويرشدهم إىل ما فيه خري الدنيا 

 واآلخرة فيقوم برتمجة دروسه أحد طالبه.

املسلمني، حيث قابله استقبال األمراء والسالطني له حبفاوة وإنزاله منزلته العلمية وعرضهم عليه مشاكل مهمة ختص  -5

اليت كانت تصدر من القاهرة،   (الشبان املسلمني)أطلعه على عدد من جملة  و السلطان إسكندر شاه بن السلطان إدريس،  

 .وفيها مقال جبواز زواج املسلمة ابلكافر

أن من جهود الشيخ حممد علي اإلصالحية تصديه لظاهرة لباس املسلمني بزي الكفار والتشبه هبم. إضافة إىل -6

وزي ( الربانيط)من لبس توصياته وبيانه للناس حترمي زواج املسلمة ابلكافر. وألف يف ذلك رسالة حيذر فيها املسلمني 

 .الكافرين وحترمي زواج املسلمة ابلكافر

 وصيات واملقرتحات:اثنياً/ الت

 ينصح الباحث ويوصي من خالل ما رآه من حبثه ابآليت:

/ إقامة الندوات العلمية واملؤمترات واحلرص على نشر البحوث إلظهار العلماء الذين سامهوا يف مواكبة احلضارة 1

الطالب يف املراحل اإلسالمية يف هذه البالد وغريها، وإظهار جهودهم ومؤلفاهتم، وإخراجها إىل حيز الوجود وحث 

 املتقدمة لتحقيقها واالعتناء هبا، إبشراف أكابر العلماء واحملاضرين، واالستفادة منها.

/ زايدة االهتمام بتعلم اللغة العربية ونطقها السليم جبانب اللغات األخرى، وذلك ابلتعاقد مع العلماء واملدرسني العرب 2

 يزاي وأندونيسيا العربية؛ ألهنا لغة القرآن الكرمي.الذين هلم القدرة الكافئة لتعليم أبناء مال
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/ ترمجة املؤلفات املهمة وخاصة يف العقيدة ونشرها بني أبناء املسلمني لبيان اإلسالم الصحيح الذي حيث على األمن 3

 واالستقرار، وعدم النزاع والشقاق، ويرشد إىل االبتعاد عن التطرف واإلرهاب.

ت والندوات اليت تبني وتوضح تعاليم اإلسالم السمحة، وترشد إىل التخلص من اجلمود / التكثيف يف عقد احملاضرا4

والتقليد إىل اإلصالح والتجديد والتزام الكتاب والسنة، ومواكبة احلضارة، وكذلك تبيني وإظهار مفاسد ومآسي الطاعنني 

 يف اإلسالم والصحابة الكرام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 64 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 املصادر واملراجع:

 .الكرمي   القرآن

 م.1987ه / 1407، 1ة، طالقاهر : العريب لإلعالم الزهراء دار، حسني مؤنس م.اإلسال اتريخ أطلس .1

 املكرمة مكة املعلمي، الرحيم عبد   بن  هللا عبد  هجري، عش      ر  الرابع  القرن  إىل التاس      ع  القرن  من  املكيني أعالم .2

 .م2000 /ه 1421 ،1ط اإلسالمي، للرتاث الفرقان  مؤسسة  واملدينة،

 م.2002، 15ط   .بريوت: دار العلم للمالينيالزركلي،  بن حممود بن حممد  خري الدين األعالم، .3

إف  ادة األانم ب  ذكر أخب  ار بل  د هللا احلرام، عب  د هللا الغ  ازي، حتقيق: عب  د املل  ك بن عب  د هللا بن دهيش، مك  ة،   .4

 م.2009ه / 1430، 1مكتبة األسدي، ط

 م.2000 /ه 1420، 1اخلضر، ط  دار: بريوت طاهر الكردي، الكرمي، حممد  هللا بيتو  ملكة القومي  التاريخ .5

 العربية اململكة  أتس            يس على عام مائة مبرور لالحتفال العامة األمانة الرايض، مكة، أمحد الس            باعي، اتريخ .6

 .م1999 /ه 1419 ،1ط السعودية،

  مطبعة املغرب، أعراب، أمحد  س    عيد : حتقيق موس    ى،  بن عياض الفض    ل  املس    الك، أبو وتقريب املدارك  ترتيب .7

 .م1981 ،1ط احملمدية، -فضالة

:  هللا امل  الكي، حتقيق عب  د  بن حمم  د  بن هللا عب  د  بكر أبو وإفريقي  ة، القريوان  علم  اء طبق  ات يف النفوس رايض .8

 .م1994 /ه 1414، 2ط اإلسالمي، الغرب  دار بريوت، املطوي، العروسي حممد : مراجعة البكوش، بشري

 ،3ط هتامة،  دار الس عودية، -عمر عبد اجلبار، جدة للهجرة، عش ر الرابع  القرن  يف علمائنا بعض وتراجم س ري .9

 م.1982 /ه 1403
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Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 65 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 أنيس وعمر الطب  َّاع، أنيس هللا عب  د : حتقيق ج  ابر، البالذري، بن حيىي بن أمح  د  العب  اس أبو البل  دان، فتوح .11
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Abstract 

This study aims to analyzing and studying the relationship between the leadership behavior of the 

Prophet Muhammad (PBUH) and the effect transformational leader in his followers. This influence 

was reflected in the formation of a generation of creative leaders. The analytical inductive method 

has been adopted based on previous studies, analysis and interpretation. Where the study 

confirmed that whenever the leadership behavior stems from the values and compatible with this 

lead to achieve the desired goals and vice versa. The focus of this study on transformational 

leadership and its definition and concept, importance and patterns and then practical models for 

the application of the Prophet  (PBUH) have and their impact on change. One of the most important 

results is the dissemination of knowledge and culture in the style of transformational leader and its 

impact on the process of change, development and creativity in organizations. 

Keywords: Transformational Leadership, desired Change, Charismatic, Motivation, and 

Inspiration. 
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 امللخص

وأتثرية كقائد حتويلي يف أتباعه  ملسو هيلع هللا ىلص العالقة بني السلوك القيادي للنيب حممد هتدف هذه الدراسة إىل حتليل ودراسة 

وانعكاس هذا التأثري يف تكوين جيل من القادة املبدعني. وقد مت اتباع  املنهج االستقرائي التحليلي معتمدا" يف ذلك 

على الدراسات السابقة وحتليلها وتفسريها. حيث أكدت الدراسة على أنه كلما كان السلوك القيادي انبعا من القيم و 

عها يؤدي ذلك إىل حتقيق األهداف املنشودة والعكس صحيح. وقد مت الرتكز يف هذه الدراسة على القيادة متوافقا" م

هلا وأثرها يف التغيري،  ومن أهم النتائج   ملسو هيلع هللا ىلصالتحويلية وتعريفها ومفهومها وأمهيتها وأمناطها مث مناذج عملية لتطبيق الرسول  

 ره يف عملية التغيري والتطوير واإلبداع يف املنظمات . نشر املعرفة والثقافة بنمط القائد التحويلي وأث

 

 : القيادة التحويلية، التغيري املنشود، التأثري الكاريزمي، التحفيز، اإلهلام. الكلمات املفتاحية
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 املقدمة:

، تشهد بذلك قيمه إن النيب القائد حممدا" صلى هللا عليه وسلم هو بال منازع أعظم قائد حتويلي عرفه اتريخ البشرية

وأخالقياته ومبادئه واليت انعسكت يف سلوكه القيادي املتميز الفريد، ومساته وخصائصه القيادية النادرة العظيمة، لقد 

أوكلت الية أعظم املهمات علي وجه األرض وهي تغيري قيم ومبادئ البشر الوثنية البالية إىل قيم عليا إنسانية سامية، 

عظيمة اليت محلها النيب حممد صلى هللا عليه وسلم كانت مهمة" عظيمة ونبيلة للتغيري وحتويل اجملتمع، فاملهمة التحويلية ال

حيث كانت املسئولية جسيمة، وأعباؤها ثقيلة، فقد كلف سبحانه وتعاىل حممد صلي هللا علية وسلم خامت النبيني وسيد 

ني من الكفر والضالل إىل اهلداية والرشاد والعدالة واإلسالم ومن املرسلني ورمحة هللا إىل الناس أمجعني مبهمة حتويل العامل

 عبادة أصنام التضر وال تنفع إىل عبادة هللا وحده وتعبيد الدنيا كلها هلل تعاىل علي هدي وبصرية. 

ن وكما ذكر اهلواري إن أعظم منوذج للقائد التحويلي هو رسول هللا صلي هللا عليه وسلم الذي بعث ليحول البشر م

عبادة األواثن إىل عبادة هللا الواحد األحد. وحيوهلم من قيم وقناعات وسلوكيات اجلاهلية إىل قيم وقناعات وسلوكيات 

 . (1)حيوهلم من القيم والقناعات املرتبطة ابلدنيا إىل قيم وقناعات مرتبطة ابآلخرة ،اإلسالم

 وأثرها يف إحداث التغيري املنشود. ) ملسو هيلع هللا ىلصالنيب حممد )القيادة التحويلية يف حياة    ومن هنا كان البحث بعنوان "

نبعت من كتاب هللا الذي نزل به  ) ملسو هيلع هللا ىلص: إبراز خصائص وصفات قيادية أخالقية قيمية للرسول )والذي هدف إىل

الوحي علي رسول هللا فقد كان خلقه القرآن ولذا فقد قام حبمل األمانة وتبليغها وأسس دولة وأنشأ حضارة. وتوضيح 

يادتة على أتباعه حيث ظهرت أمة من القادة املبدعني الذين أحبوا حماكاته والسري علي هنجه فكانوا حبق قادة آاثر ق

مبدعني رابهم القائد األعظم وتعلموا قيادتة، فحققوا النصر علي الظاملني ونشروا التسامح يف ربوع الدنيا وأنتجوا جيال" 

 

 م. 2008اهلواري ، املكتبات الكربى يف مصر والعامل العريب ، القاهرة ، د.سيد لقائد التحويلي وتغيري املستقبل( ا1)
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اإلنسانية ونشروا املعارف والعلوم ورفعوا لواء العدل واإلسالم يف العاملني،  من العلماء واملبدعني يف كافة جماالت احلياة

 يف اجلزيرة العربية كلها ويف مشارق األرض ومغارهبا ارتفع صوت احلق عاليا خفاقا. 

 ويعترب تشكيل الرؤية والرسالة هي من أهم مسات وخصائص القائد التحويلي وجند أن الرسول عليه الصالة والسالم هو

أفضل من استخدم أسلوب القيادة التحويلية، إذ أنه وضع رؤية ورسالة وكان لدية وضوح كامل لتلك الرؤية واستطاع  

 .أن ينقلها إىل أتباعه

إذ كان صلى هللا عليه وسلم دائم التذكري ابآلخرة وهي الرؤية النهائية للمسلمني. وها هو الرسول القائد عليه الصالة 

على اجلهاد برتغيبهم ابجلنه وثواب اآلخرة. أيضا من األمور الذي أكد عليها إيصال الرؤية  والسالم حيث املسلمني

لألتباع واتضح هذا يف معركة مؤتة عندما ذكر عبد هللا بن رواحة املسلمني ابهلدف من قتال العدو حيث قال: "اي قوم 

ل الناس بعدد وال قوة وال كثرة، إمنا نقاتلهم . وما نقات-الشهادة  –:وهللا إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون 

 . (2)هبذا الذين الذي أكرمنا هللا به، فانطلقوا فإمنا هي إحدى احلسنيني، ٕاما ظهور أو شهادة"

من أننا اذا نظران إىل واقعنا احلايل وأمعنا النظر جند أن القيادة تعترب أمرا ذا أمهية ابلغة ابلنسبة  وتنبع أمهية البحث:

لكافة املنظمات حيث ترتكز عليها خمتلف األعمال والقرارات والنشاطات، حيث أصبحث هذه املنظمات يف أمس 

الذي يضمن هلا االستمرارية والتميز والرقي، وهذا ال احلاجة إىل قيادة راشدة واعية إلحداث التطوير والتغيري املنشود 

يتحقق إال بوجود قيادة إدارية واعية متتلك من املهارات القيادية ما ميكنها من حتريك اجلهود وتوجيه الطاقات لتحقيق 

ومستقبل أفضل مستوى من االجناز. وال بد إلدارات املنظمات أن تدرك مدى أمهية ودور القيادة وأتثريها على واقع 

املنظمات، وال بد أن يكون االهتمام فائقا ألمهية إعداد قيادات يتميزون بقيم ومبادىء سامية وأخالق رفيعة وفق تعاليم 

 .القرآن الكرمي وسنة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم واليت ستؤهلهم لتنمية املنظمات وتطويرها وقيادهتا إىل التغيري املنشود

 

 . 113م، ص:1986، الثقافية الكتب مؤسسة الفرج، أبو اجلوزي بن علي بن حممد بن علي بن الرمحن عبد املمات، عند الثبات (2)
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خدام املنهج االستقرائي التحليلي معتمدا يف ذلك على الدراسات واألحباث السابقة اليت هلا عالقة مت استمنهج البحث:  

مباشرة مبوضوع البحث أو اليت عاجلت أو ركزت على أحد جوانب موضوع املقال، مث حتليلها وتفسريها مع االستشهاد 

البحث ببعض الدراسات واألحباث اليت تطرقت ببعض اآلايت واألحاديث اليت هلا عالقة مبوضوع البحث، كما مت دعم  

 هلذه املوضوع من جوانب خمتلفة.

 

 املبحث األول: القيادة التحويلية )املفهوم واألمهية (

 مفهوم القيادة التحويلية: 

أهم التقين ويعد من  والتطور العلمي التقدم يوجد العديد من األمناط القيادية  اليت حتدث عنها علماء اإلدارة وأفرزها

 مواجهة يف املنظمة قيادة على العالية مييزه قدرته ما أهم نعترب أن والذي التحويلية( القيادة )منط القيادية هذه األمناط

 اجملال فتح طريق عن قدراهتم اإلبداعية املرؤوسني وتنمية سلوكيات يف التأثري خالل من التحدايت والتطورات احلديثة

 -القيادة التحويلية - هبا  يقصد  و .تواجهم وتواجة منظماهتم اليت والصعوابت املشاكل مواجهة على وتشجيعهم هلم

 ألمناط والنظم  األفراد حيول و التطلعات من لريفع  ذات العالقة، الشخصية الصفات و اجلاذبية لعنصر القائد  استخدام

 واليت التوقعات يفوق عطاء ليقدموا األفراد على تؤثر إحيائية قيادة هي التحويلية عال، فالقيادة مستوى ذات األداء من

 :مثل أصول راسخة ذات مفاهيم على التحويلية القيادة وتقوم الكبرية، التنظيمية  التغريات حاالت يف ما يتم غالبا

 التفاعل و  الفرد احرتام و هبا، االلتزام احلقيقي و  املهنية و االجتماعية للقيم اعتبار وضع  و الشخصية االستقامة األمانة،

 .(3)االستقامة و التحفيز التمكني، القدوة، .اجلاذبية،   الرؤاي، ميلك التحويلي فالقائد  اآلخرين، مع 

 

 

 .  286 ص:،م1995 السعودية، الثانية، الطبعة، الرايض نشر، دار ون يد ،ضرار قاسم، األول التنفيذي املستوى على اإلشرافية املهارات تنمية (3)
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 اليت ابلطرق واألساليب العشرين القرن  من والتسعينيات الثمانينيات فرتة يف والقيادة اإلدارة جمال يف الباحثون  اهتم ولقد 

ذلك لدى العديد  نقطة االنطالق، لتحقيق كانت وقد  فيها،  جديدة حياة وبعث املنظمة، تطوير  على القائد  تساعد 

 عملية  أهنا أساس على  " تفهم برينز " عند  "والقيادة "Macgregor Burnsبرينز  ماكجروجر" أعمال منهم هي

. وقد (4) "واألخالقية الواقعية مستوايت أعلى إىل األخر منهما كل رفع  إىل والتابعني القائد  من كل خالهلا من يسعى

( عندما وضع نظرية منهجية للقيادة التحويلية Bassشهدت القيادة التحويلية تطور ملحوظا من خالل إسهامات ابس)

 MLQ)   )Multifactorووضع هلا مناذج ومقاييس لقياس عوامل السلوك القيادي وهو مايعرف مبقياس 

Leadership Questionnaire  ذي تضمن ثالث عناصر للقيادة التحويلية هي الكاريزما  والتشجيع ال

 Inspirationalمكوان رابعا أطلق علية الدافعية )  1990اإلبداعي  واالهتمام ابلفرد مث أضاف ابس يف عام 

Motivationضمن قدم كل من ابس وأفوليو منوذجا أكثر حداثة للقيادة التحويلية والتبادلية يت   م 1993( ويف عام

 سبع عناصر : ثالثة منها حتدد القيادة التبادلية، وأربعة حتدد القيادة التحويلية. 

 تعاريف القيادة التحويلية: 

يعد مفهوم القيادة التحويلية من املفاهيم احلديثة يف الفكر اإلداري حيث ظهر يف أواخر السبعينات من القرن املاضي 

"القيادة"، والـذي أكد فيه برينز على أن أحد الرغبات العاملية امللحة يف العصر احلايل تتمثل فـي على يد برينز يف كتابه  

احلاجة الشديدة إىل قيادة ابتكاريه مؤثرة حتل حمل القيادة التقليدية والتـي تعتمـد على تبادل املنفعة، ومن مث فهي عالقة 

(  والذي ظهر مصطلح القيادة التحويلية علي يديه Burns, 1987ف .  ويص(5)غري اثبتـة وغالبـاً ال تسـتمر طـويالً 

 

، سوراي 2العدد  ،انيةاستخدام نظرييت القيادة التحويلية واإلجرائية، اهلاليل الشربيين ، جملة مستقبل الرتبية العربية يف بعض الكليات اجلامعية دراسة ميد (4)
 . م2001

رايض، العالقة بني خصائص القيادة التحويلية ومدى توافر إدارة اجلودة الشاملة، مشهر بن انصر العمري، رسالة ماجيستري، جامعة امللك سعود ال (5)
 . 27م، ص:2004
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القيادة التحويليىة على أهنا  " عملية يسعي من خالهلا القائد والتابعني إىل النهوض بكل منهما اآلخر للوصول إىل 

 .Burns(6)أعلى مستوايت الدافعية واألخالق" وذكر نفس التعريف منسواب إىل 

عرف"القيادة التحويلية أبهنا عملية حتدث عندما يقوم شحص أو أكثر ابلإللتحام مع   Burns  كما ذكر اجلارودي أن 

آخرين بطريقة متكن القادة والتابعني من رفع بعضهم البعض إىل مستوايت أعلي من األخالق والدوافع والسلوكيات ) 

 رغبات، وحاجات، وطموحات، وقيم التابعني االساسية (. 

حسب تعريف  )بيلبينـي( اسـتخدام القائـد لعنصر اجلاذبية والصفات الشخصية ذات العالقة،   -ويلية  وتعين القيادة التح

لريفع من التطلعات وحيـول األفراد والنظم ألمناط من األداء ذات مستوى عال  فالقيادة التحويلية هي قيـادة إحيائية تؤثر 

ما يـتم فـي حاالت التغريات التنظيمية الكبرية. وتقوم القيادة  على األفراد ليقدموا عطاء يفوق التوقعات والذي غالباً 

التحويليـة علـى مفـاهيم ذات أصول راسخة مثل  األمانة، واالستقامة الشخصـية، ووضـع اعتبـار للقـيم االجتماعية واملهنية 

الرؤية، اجلاذبية، القدوة، التمكني، وااللتزام احلقيقي هبا، واحرتام الفرد والتفاعل مع اآلخرين؛ فالقائد التحويلي ميلك 

 .(7)التحفيز، واالسـتقامة

وتسعي القيادة التحويلية إىل النهوض بشعور التابعني وذلك من خالل االحتكام إىل أفكار وقيم أخالقية مثل احلرية 

شخصية للقائد وليس علي والعدالة واملساواة والسالم واإلنسانية فسلوك القيادة التحويلية يبدأ من القيم واملعتقدات ال

  .تبادل مصاحل مع املرؤسني

وينظر هلا كوجنر على أهنا تلك القيادة اليت تتجاوز تقـدمي احلـوافز مقابـل األداء املرغوب إىل تطوير وتشـجيع املرؤوسـني 

 .(8)لعليــا للمنظمةفكريـاً وإبـداعياً وحتويـل اهتمامــاهتم الذاتيــة لتكــون جــزءاً أساســياً مــن الرســالة ا

 

 .123م ص :2012، سسة طيبة للنشر والتوزيع القاهرة، مؤ نواع املديرين، عاطف عبد هللا املكاويأ (6)
 .286 ص ،م1995 السعودية، الثانية، الطبعة ،الرايض نشر، دار ديون ضرار، قاسم  ،األول التنفيذي املستوى على اإلشرافية املهارات تنمية (7)

8)) Leadreship learning to share vision, Organizational dynamics,Winter , Conger M , 2002 Vol 19, Issue 3, P 47. 
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 القيم تعزيز خالل من حتقيق األهداف وتنشيطهم حنو التابعني دفع  عملية  هي التحويلية القيادة أن  Burnsوذكر   

 . (9) القادة إىل مرتبة هبم والوصول األخالقية، القيمو  العليا  

 من أبعد  هو ما إىل وحاجاهتم املرؤوسني اهتمامات تعاظم و توسيع  على تعمل اليت أهنا القيادة Bassونظر اليها 

 .  (10)املنظمة مصلحة أجل من الشخصية اهتماماهتم

أن القيادة التحويلية تشارك يف عمليات تتضمن خطوات متتالية وتشمل   Tichy and Devannaويعتقد الكاتبان  

 .  (11)االعرتاف ابحلاجة إىل التغيري، وإجياد رؤية جديدة، وجعل التغيري عمل مؤسسي

 القائد  فان  العالقة هذه ويف  العمل أساس على التبادل عالقة فيها تبين اليت القيادة "أهنا رأى فقد  Cardonaأما   

. (12)للمرؤوسني" احلقيقة الدافعية على معتمداً  املكافآت إبعطاء املنظمة مع  التوحد  و االتساق على مرؤوسيه يشجع 

 و   فكراي املرؤوسني تشجيع  و تطوير إىل املرغوب األداء مقابل احلوافز  تقدمي  تتجاوز اليت القيادة وأضاف أهنا تلك

 . (13)للمنظمة العليا الرسالة من أساسياً  جزءاً  لتكون الذاتية   اهتماماهتم وحتويل إبداعياً 

 إىل واملرؤوسني القائد  لرفع  والقيم، والرؤى املشرتكة، اإلهلام، تستخدم التحويلية القيادة  أن  إىل Fairholmوأشار 

لتحقيق   املالئمة جهودهم مضاعفة إىل األفراد  تدفع  هنا فالقيادة املعنوية، الروح والتحفيز، ورفع  التفكري، مستوايت أعلى

  .(14)املشرتكة األهداف

 

، سوراي 2دد نظرييت القيادة التحويلية واإلجرائية، اهلاليل الشربيين ، جملة مستقبل الرتبية العربية يف بعض الكليات اجلامعية دراسة ميدانية العاستخدام  (9)
 .15. ص: م2001

(10) Improving Organizational effective through Transformational Leadership, Bass, B. M. London, Sage 

Publications, 1994. 

( 11)The transformational leadership, Tichy, N. M. and Devanna, M. A., John Wiley, New York,1990. 

 . 78، ص: 2006، علي أمحد عبد الرمحن عياصرة ، دار احلامد للنشر والتوزيع،والرتبوية اإلدارة يف اإلدارية القرارات (12)
(13) Leadreship  learning to share vision", Organizational dynamics,Winter , Conger M , 2002 Vol 19, Issue 3, P47. 

(14) values leadership a values philosophy model . international journal of valeue baesd 

mamagement, Fairholm , GW, 1995 Vol .8.No .1. pp. 65-77. 
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 وحتقيق املرؤوسني املشرتكة، وتطوير القيم   على تركز  أهنا "  التحويلية للقيادة اآليت التعريف إىلColvin) وخيلص)

 " .التغيري خلدمة تعمل هي اليت القيادة أن  ويرى الكبرية، الغاايت

 ومهماهتم ابألفراد املتصلة   الرؤية يف النظر إعادة على تساعد  اليت القيادة " أهنا على فهو ينص   Roberts أما تعريف

 حتقيق يف  تسهم  اليت القواعد العامة وبناء  النظم  هيكلية إلعادة وتسعى التزامهم،  جتديد  على وتعمل وأدوارهم، 

 .  (15)غاايهتم"

ويري اهلواري أن القيادة التحويلية تعين مدي سعي القائد اإلداري إىل االرتقاء مبستوي مرؤوسيه من أجل اإلجناز والتطوير 

 . (16)الذايت والعمل علي تنمية وتطوير اجلماعات واملنظمة ككل  

 يقود الفعال القائد  أن  ىأ قادة أنفسهم لكي يصبحوا القدرة األفراد يف ينمي الذي النمط أبهنا ذلكالسلمي    وعرفها

 .(17) أنفسهم  يقودوا لكي األفراد

 بدال وقيم سامية مثل إىل يتطلعون  جعلهم خالل من التابعني حفز إىل تسعى عملية هي التحويلية القيادة "رشيد  يقول

 وصورة مقنعة رؤية فهم ميتلكون  للتغيري، األول، وكالء املقام يف هم التحويليون  والقادة .الذاتية املصاحل على الرتكيز من

 ومتثل  وقراراهتم  سلوكهم تقود الرؤية وهذه عليه تكون  أن  ينبغي ملا أو ،املستقبل يف املنظمة عليه ستكون  ملا متكاملة

  .(18)املنظمة" يف لنشاطاهتم مرجعيا إطارا

ويري الباحث: أن القيادة التحويلية هي قيادة قيمية أخالقية ملهمة ميتلك القائد الرؤية املستقلية وينقلها إىل اتبيعه 

ويسعي إىل جعل العاملني يشعرون بذواهتم، وترفع الروح املعنوية وتزيد من قيمة مشاركتهم يف وضع االهداف وإختاذ 

 
)15(  Transforming leadership,  A process of collctive action, Roberts .N. 1985. 

 .  م1996، القاهرة، الطبعة الثانية ، سيد الهواري، مكتبة عين شمس، د.  القيادة التحويلية إلىمالمح مدير المستقبل من القيادة التبادلية  (16)

السلمي "من حبوث املؤمتر السنوي السادس اإلدارة يف ظل التغيري " مركز وايد سريفس لإلستشارات والتطوير اإلداري، إداره جديدة لعامل جديد، علي  (17)
 .372م ، ص : 1996القاهرة ،

 .474ص: 2-1، عدد  25م جملد 2003الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية ، مازن فارس رشيد، جملة البحوث التجارية،  (18)
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و القيم العليا السامية والرتكيز علي املصاحل العامة والبعد عن النظرة الضيقة القرارات وتسعي إىل حتفيزهم إىل التطلع حن

للمصلحة اخلاصة وتنمي الشعور ابلوالء واالنتماء للمنظمة وقيادهتا وتنمي يف التابعني القدرة علي اإلبداع والتطوير 

" قيادة أخالقية هتتم برتسيخ القيم اليت وترشدهم وحتفزهم كي يكونوا قادة حقيقني ملتزمني بقيم ومبادئ سامية فهي إذا

نفتقدها و نسعي إليها يف جمتمعاتنا اإلسالمية وهي قيادة يؤثر ويتأثر فيها القائد مبرؤسيه ويسعي فيها القائد إىل رفع 

 مستوي مرؤوسية ليصبحوا قادة . 

ن من أهم املبادئ األساسية للقيادة والقيادة التحويلية قريبة جدا"من مبادئ القيادة اإلسالمية فعلى سبيل املثال، أل

اإلسالمية، ما يلي: اإلميان، واملعرفة واحلكمة، والشجاعة والتصميم، والعدالة والرمحة والوحدة والتشاور املتبادل والصدق 

 والثقة وااللتزام والتضحية والصرب والقدرة على التحمل، واإلمتنان والصالة. 

  النتائج التالية:وخنلص من خالل التعاريف السابقة إىل

أن مفهوم القيادة التحويلية يتمحور حول شخصية القائد وماميتلكه من صفات ومسات ومميزات وكارزما ابلرغم من  -

 أنه يتأثر أيضا بتابعيه ويؤثر فيهم.  

 أن القيادة التحويلية تضع قناعات املرؤوسني ومشاعرهم وطموحاهتم يف بؤرة االهتمام . -

 املة وهي مفهوم علمي وفن له أصوله.أهنا عملية متك -

أهنا عبارة عن أتثري متبادل بني القائد ومرؤوسيه يكون اهلدف منها هو مراعاة الصاحل العام بعيدا عن املصاحل الضيقة   -

واهلدف منها التغيري والتحسني املستمر مع وضع إشباع احلاجات والرغبات الشخصية للمرؤسني يف االعتبار من جانب 

 التحويلي.   القائد

أن القيادة التحويلية هي قيادة أخالقية هتتم ابلقيم األخالقية واإلنسانية وتسعي إىل شحذ اهلمم وتفجري الطاقات  -

 اإلبداعية لدي املرؤوسني لتحقيق أهداف أعلى من األهداف املنشودة للمنظمة. 
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ح الرؤية للمستقبل واملشاركة يف صنع القرارات أن القيادة التحويلية مهتمة بتحويل األتباع إىل قادة عن طريق وضو  -

 وحتديد األهداف. 

 أمهية القيادة التحويلية : 

لقد أصبح العامل اليوم وليس العامل اإلسالمي فحسب يف أمس احلاجه إىل منوذج فريد من القياده ذات قيم شخصية 

ل األمني  قدوة العاملني و قائد املسلمني انبعة من أخالقيات و مبادئ اإلسالم املستمدة من كتاب هللا وهدي الرسو 

. وقال تعايل  ﴿ (19)سيدان حممد رسولنا القائد القدوة  الذي قال عنه احلق يف كتابه العزيز ﴿ َوِإنََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾

ِر فَِبَما َرمحمٍَة مِهَن اّللِه لِنَت هَلُمم َوَلوم ُكنَت َفظهاً َغِليَظ المَقلمِب الَنَفضُّوام مِ  تَـغمِفرم هَلُمم َوَشاِورمُهمم يف اأَلمم نم َحومِلَك فَاعمُف َعنـمُهمم َواسم

. و يعترب القائد العنصر البشري القوي واملؤثر يف جناح وحتقيق (20)فَِإَذا َعَزممَت فـَتَـوَكَّلم َعَلى اّللِه ِإنَّ اّللهَ حيُِبُّ المُمتَـوَكِهِلني﴾

 املنظمات عامل يف مؤسسة رحبية إنتاجية أو خدمية  أو حزب سياسي  أومجاعة.أهداف أي منظمة سواء كانت 

األكفاء   القادة إىل املنظمات الزمان، حيث حتتاج هذا يف وخاصة الضرورايت من القادة عن البحث يصبح واألعمال

 والتغلب املستجدة التغيريات متابعة تريد  وأي منظمة متميزة خدمات تقدمي  إىل واالجتاه كان هناك االحتياج  كلما

  .التغيري والتأثري فعالية عناصر أكثر يشكلون  الذين القادة فئة من إلجياد أكرب تكون  هنا فإن احلاجة حتدايهتا، على

 االثنني بني  فرق هناك و كذلك، قائدا أن يكون  منه املطلوب بل مديرا فحسب يكون  أال اآلن  املدير من فاملطلوب

 األمرين وكال .عملها جيب اليت األشياء يعمل الذي هو أما القائد  تكون، أن  جيب األشياء كما يفعل من هو فاملدير

 اإلدارة دور يكون  منظمة أي يف أنه املالحظ و الناس، يقودون القادة و املوارد األشياء و حيواين، املديرون يديرون

 و تشجيع التعلم سرتاجتيةالا التوجهات إبعطاء تقوم فهي هبم، التحكم  وليس املنظمة أفراد مجيع  خالل حفز العليا من

 .تطبيق إىل االسرتاجتيات مجيع  لتحويل أساليب وجود من والتأكد 

 

 .  4القلم اآلية: رة سو  (19)
 .159آل عمران اآلية: سورة  (20)
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كانوا   مما أكثر إجناز مبقدورهم وأن  للمرؤوسني األمور توضيح و  بيان  فهو  اإلدارية خمتلف املستوايت يف القادة دور أما

 املقام هذا ويف يشغلونه الذي والوضع  ابملكانة راضيني يكونوا  أن  عليهم ليس وأن  إجنازه، على قادرون  أهنم يعتقدون 

 القائد  على للتفكري، اجلديدة الطرق  ونشر "لتغيري السلوك   John Brawn براون  جون  املشهور اإلداري  العامل يقول

 يعلن وأن  القدمية واألساليب الطرق  وفق بذلك القيام لكم يسمح ال وأنه  )قفوا( للتابعني يقول أن  األحيان  بعض يف

 و عمل على وضغوطات البيئات العوملة وظهور األعمال عامل يف اجلديدة التحوالت أبن  القول ميكن التحدي". ومنه

 والقضااي السريعة ومواكبة التطورات مواجهة على قادر القادة من حتويلي منط يستدعي مجيعا املنظمات عمليات

 استثنائية  جمهودات بذل على األفراد تشجيع  يف يتلخص للقيادة التحويلية احملوري الدور و أن  خاصة احلاصلة، املتسارعة

 جوهر أن  و خاصة األخرى، القيادية  األمناط تنتجه  قد  ما وحجم أمهية تتجاوز أداء مميزة مستوايت و عادية غري و

 املنظمات لتحقيق تشكيل إعادة و  تشكيل  و  الغاايت مع  الوسائل مالئمة على القدرة على يرتكز  القيادة التحويلية

 الكامنة و احلاجات الظاهرة إدراك  على القيادي النمط هذا يقوم و أخالقية، تطلعات و عظيمة إنسانية أغراض

 مقصود. تغيري حتقيق هبدف طاقات املرؤوسني أقصى استثمار و احلاجات تلك إشباع على العمل و للمرؤوسني

والقيادة التحويلية هي قيادة هتتم ابلقيم السامية من االستقامة والعدالة ومراعاة املعاين اإلنسانية واألخالقية  للوصول إىل 

حتقيق األهداف فهي املنقذ ملنظماتنا العربية واإلسالمية للقضاء علي احملسوبية والبريوقراطية والرشوة وعدم الشفافية 

 ا من جانب القيادات يف منظماتنا.رص وغريها إذا مامت فهمها وتبين أسلوهبوانعدام العدالة وتكافؤ الف

 املبحث الثاين : أمناط القيادة التحويلية.

 -القيادة العقالنية، ب -إىل أن برينز يرى أن هناك عدة أمناط للقيادة التحويلية، تتضمن اآليت: أ(. 21)أشار اهلاليل

القيادة األيديولوجية  وعلى الرغم من التداخل بني  -القيادة البطولية، ه  -القيادة الثورية، د -القيادة اإلصالحية،ج 

 

، سوراي 2العدد  ،انيةاستخدام نظرييت القيادة التحويلية واإلجرائية، اهلاليل الشربيين ، جملة مستقبل الرتبية العربية يف بعض الكليات اجلامعية دراسة ميد (21)
 .26. ص: م2001
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لقاطعة فيما بينها، ميكن تناول بعضها بشيء من التفصيل هذه األمناط وعدم وجود ما ميكن أن يطلق عليه ابحلدود ا

 -بغرض إلقاء مزيد من الضوء عليها، وذلك على النحو التايل :

 

 القيادة العقالنية   -  1

"  يف هذا اإلطار يستخدم لإلشارة إىل تبىن أفكار ومعارف وقيم معينة كما يتناول   Intellectualمصطلح عقلي "  

فًا وغاايت تتجاوز احلاجات العملية السريعة، فالشخص الذي يتعامل مع األفكار والبياانت بشكل نقدي قيًما وأهدا

  Moralistأما الذي يتعامل مع األفكار املعيارية فيعد معلًما أخالقًيا فيعد    Theoristالتحليلية وحدها يعد ُمَنظرا  

من خالل تصور منظم، عقالنًيا. والقائد  وأما الشخص الذي يتعامل مع نوعية األفكار ويعمل على التوحيد بينها

العقالين هو ذلك الشخص الذي تتوافر لديه القدرة على تغيري اجملتمع من خالل تقدميه ألفكار ونظرايت جديدة وتعد 

حسب رأي  Intellectualالقيادة العقالنية قيادة حتويلية ألهنا تؤدى إىل تغيري األفكار والفلسفة. والقائد العقالين 

 م اليت تتجاوز احلاجات الفعلية ز يري أن هناك غرض أخالقي وسامي ورؤية للمجتمع وهو مكرس لريي األفكار والقيبرين

 القيادة اإلصالحية   - 2

تعد قيادة احلركات اإلصالحية أكثر أمناط القيادة تطلًبا ملهارات أساسية إستثنائية بسبب احلاجة إىل أتييد قوى من 

تغيري ذي مغزى يف الوضع القائم، ولكي يكون الشخص قائًدا إصالحًيا حقيقًيا فإنه ال حيتاج فقط األتباع إلحداث 

إىل السري ابلتدريج ولكن إىل أن تكون لديه أيًضا الرغبة يف إصالح اجملتمع أو على األقل جانب منه، وميكن إمجال 

وتفسري حاجات األتباع، قد ال يشجع البناء العناصر اليت تسهم يف فشل القيادة اإلصالحية فيما يلي: سوء فهم 

 االجتماعي والسياسي على مواجهة القضااي والعمل على حلها، غياب اإلحساس ابهلدف العام.
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وعلى الرغم من أن القيادة اإلصالحية تشكل جزًءا من القيادة التحويلية فقد ال يستطيع القائد اإلصالحي حتقيق تغيري 

حيدث ذلك بسبب تقبله للبناء االجتماعي والسياسي الذي يعمل من خالله، هذا  اجتماعي ملحوظ، وغالبا ما

ابإلضافة إىل أن اإلصالح عملية تقع بني التحويلية واإلجرائية فهي حتويلية يف روحها وإجرائية يف إجراءاهتا ونتائجها، 

 . (22)كما أهنا ال تسعى من حيث اجلوهر إىل تغيري النظم املوجودة تغيريار جوهرايً 

 

   القيادة الثورية  -  3

الثورة عكس اإلصالح، حيث أن الثورة تعىن إحداث حتول شامل يف النظام االجتماعي أبكمله، وعلى الرغم من ذلك 

حيذر "برينز" من أن مثل هذا التحول الكامل غالًبا ما يكون اندرا" كما أن القيادة الثورية الناجحة غالًبا ماتكون أكثر 

و"فيدل    Mao"" قد مكث يف السلطة لسنوات قليلة فقط كما أن "ماو "    Linnذلك أبن "لينني    ندرة ويدلل على

كاسرتو" وقليلني جًدا غريهم هم الذين ميكن أن ينظر إليهم كقوى حتويلية، ويؤكد أن أهم خطوة جيب حتقيقها قبل 

حتويلية وانجحة البد وأن تتوافر هلا عدة حتول اجملتمع تتمثل يف إجياد رؤية مشرتكة وأن القيادة الثورية لكي تكون 

 خصائص منها :

 أن تكون مكرسة متاًما لتحقيق اهلدف ونشر االلتزام من خالل املخاطرة وبذل اجلهد والوقت. .1

أن ختاطب رغبات اجلماهري وحاجاهتم وطموحاهتم ودوافعهم اليت قد تكون كامنة وميكن حتريكها من خالل  .2

 ة.وسائل الدعاية وأحداث السياس

 .(23)أن تتضمن عملياهتا رفع مستوى الوعي السياسي واالجتماعي لدى كل من القادة واألتباع .3

 

، سوراي 2العدد  ،التحويلية واإلجرائية، اهلاليل الشربيين ، جملة مستقبل الرتبية العربية يف بعض الكليات اجلامعية دراسة ميدانيةاستخدام نظرييت القيادة (22)
 . 26، ص:م2001

، سوراي 2العدد  ،دراسة ميدانيةاستخدام نظرييت القيادة التحويلية واإلجرائية، اهلاليل الشربيين ، جملة مستقبل الرتبية العربية يف بعض الكليات اجلامعية  (23)
 . 28، ص:م2001
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ويري الباحث من خالل استعراض هذة األمناط أهنا مجيعها هتدف إىل إحداث تغيريات جوهرية وشاملة يف إصالح كافة 

 اجلوانب وتركز علي إحداث تغيري وأتثري شامل يف اجلوانب الفكرية والعقلية واالجتماعية ورفع الوعي لدي األفراد. 

متحليا بتلك القدرات والسمات فقد أنشأ جيال من الصحابة متيزوا وملا كان النيب حممد صلي هللا عليه وسلم متميزا 

ابإلبداع يف القيادة وقادوا جيل التغيري يف العامل وغريوا اجملتمعات بطريقة إصالحية دعوية متميزة وحققوا األهداف السامية 

 ية وسلم. لدعوة اإلسالم وماكان ذلك اإل نتاجا لقدرات القائد التحويلي األول حممد صل هللا عل

إلن القيادة يف اإلسالم تعترب آداة هامة يف إقامة اجملتمع املثايل الذي يطبق قيم اإلسالم النبيلة، اليت تقود اجملتمعات حنو 

 احلرية والتمتع بكافة حقوقة كإنسان كرمة هللا سبحانة وتعاىل. 

إن القيادة يف اإلسالم هي الثقة واألمانة وهي عقد موثق بني القائد وأتباعة مبوجبة سوف يبذل القائد قصاري جهدة 

 لتوجيهم ومحايتهم ومعاملتهم بعدالة وإنسانية كما كان يفعل حممدا" صلي هللا عليه وسلم. 

 

 املبحث الثالث : عناصر القيادة التحويلية.

يف التايل نوجز بعضا من مالمح سلوك القيادة التحويلية للنيب حممد صلى هللا  من خالل ما سيتم استعراضه

( وزمالؤه من عناصر لسلوك القيادة التحويلية Bassعليه وسلم وخصائصه كقائد حتويلي وذلك ببيان أن ما حدده ابس )

 . (24)بتصرفوخصائص للقائد التحويلي متوفر جبالء يف قيادته صلى هللا عليه وسلم  وذلك كما يلي  

  . التأثري القيادي القائم على القدوة واملثال:  1

حيث أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان القدوة واملثل األعلى ألصحابه وقد أثبت ذلك القرآن الكرمي يف قوله تعاىل 

ِخَر َوذََكَر اّللََّ  َوٌة َحَسَنٌة لِهَمن َكاَن يـَرمُجو اّللََّ َوالميَـومَم اآلم  . (25) َكِثرياً( :)لََقدم َكاَن َلُكمم يف َرُسوِل اّللَِّ ُأسم

 

توراه غري منشورة،  القيادة التحويلية فـي اجلامعـات السـعودية، مدى ممارستها وامتالك خصائصها من قبل القيـادات األكادمييـة، سعيد الغامدي، رسـالة دك  (24)
 .82-86 ص:، هـ1421) ،جامعة أم القرى

 . 21سورة األحزاب اآلية :  (25)
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 ن مسلم إال وجيد له يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األسوة يف اجملال الذي يعمل فيه.فما م

وقد متيزت شخصيته صلى هللا عليه وسلم ابملهابة والتقدير واالحرتام  كيف ال وقد كان خلقه القرآن، وعن قوة شخصيته   

لم مثاال للشخصية القوية، مهااب يف طلعته دخل صلى هللا عليه وسلم يقول عليان لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وس

عليه بعض األعراب فاراتعوا من هيبته. كما اراتعت رسل كسرى من هيبته حني أتوه مع تعودهم على صولة األكاسرة، 

ومعاشرة امللوك اجلبابرة ولكن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نفوسهم أهيب، ويف أعينهم أعظم ومل يكن ذلك 

ج عن أهبة أو سطوة بل كانت هيبته يف قوة شخصيته مع تواضعه املعروف وتؤكد كتب السرية النبوية أنه كان صلى انت

عن النيب   ابن عباسهللا عليه وسلم إذا أمر أصحابه أبمر بدأ بتطبيقه على نفسه، يقول صلى هللا عليه وسلم عن 

. ويف قصة املخزومية اليت سرقت حيث حاول (26) صلى هللا عليه وسلم قال خريكم خريكم ألهله وأان خريكم ألهلي

ن زيد حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعض الصحابة الشفاعة هلا إلسقاط حد السرقة عنها فتوسطوا أبسامة ب

أمههم شأن املرأة  قريشا أن   عائشة فرفع القضية إليه فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما ورد يف  احلديث عن

حب رسول  أسامة هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا ومن جيرتئ عليه إالاملخزومية اليت سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول  

م أتشفع يف حد من حدود هللا مث قام فاختطب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل أسامة  صلى هللا عليه وسلم فكلمههللا

فقال أيها الناس إمنا أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 

. مث قطع يد تلك املرأة وهذا دليل قاطع على عدله (27) احلد وأمي هللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها

 أحد. وأنه ال يؤثر حىت أقرب الناس إليه على

ومن األمثلة على كونه القدوة احلسنة ما روي عن ابن إسحاق أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث إىل اجللندي ملك 

عمان عمرو بن العاص يدعوه لإلسالم فقال اجللندي : لقد دلين على هذا النيب األمي أنه ال أيمر خبري إال كان أول 

 

 .636، ص:1977 احلافظ أيب عبدهللا حممد بن يزيد القزويين، مطبعة إحياء الكتب العربية، رقم: سنن ابن ماجة،كتاب النكاح، (26)
 م.1996بريوت،  الطبعة األوىل،  ،دار الغرب اإلسالمي الرتمذي، عيسى بن حممد أبوعيسى، 1430كتاب احلدود، رقم:  ، اجلامع الكبري (27)
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يغلب فال يبطر، ويغلب فال يهجر، وأنه يفي ابلعهد، وينجز  آخذ به، وال ينهى عن شر إال كان أول اترك له، وأن

 الوعد وأشهد أنه نيب. 

إنه مبدأ أساسي وعاملي للقيادة، أن القادة اجليدين يشاركون يف األخطار واملشقات اليت يواجهها أقوامهم، وأعين 

 . (28)ألذي، حتمل الظلم، وماشابة ذلكابملشقات، تلك األمور اليت يصعب حتملها: العوز، األمل، الكدح، التعب، الغم، ا

إن هذا هو ما رأيناه يف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم مع أصحابة فقد كان يشارك أتباعه  –ويضيف أيضا الباحث 

يف كل شيء ومل يتخلف يف أي موقف من املواقف، فقد تعرض إليذاء نفسي وبدين من قومة وظلم كثريا". وكان مشاركا 

يع األحوال يف احلرب والسلم، وكان اليتميز عليهم شاركهم بيدة يف بناء املسجد ويف اجلهاد وقتال ألصحابه يف مج

األعداء وكان يؤثر أصحابة علي نفسة فكان عليه الصالة والسالم يف عقب الغزوات واحلروب يوزهِع على أصحابه كل 

ته على اإليثار، دائماً يؤمثر إخوانه ابلشيء اجليِهد، أهدي ما كان قيماً من الغنائم، ويقنع هو ابلقليل اخَلِشن، فهو بىن حيا

له سواكان، األول مستقيم والثاين ِمعمَوج، فأهدى أحد أصحابه السواك املستقيم، وترك املعوج لنفسه، وهكذا يفعل 

ل هللا أنت املؤمن الصادق مع إخوانه املؤمنني أبن يؤثرهم على نفسه يف كل شيء، ويف رواية قال له الصحايب ايرسو 

أحق ابملستقيم مين فقال له ال بل أنت أحق به مين فما صحب أخا أخاه ساعة من هنار إال سأله هللا هل أقام حق هللا 

وهذه مسة عالية يف القائد التحويلي اإلسالمي قد متيزه عن غريه من القادة التحويلني حيث أنه يهتم ابجلزاء   ،فيه أم ضيعه

 وهذا ماجيعل من القيادة التحويلية قيادة قيمية أخالقية قريبة من مفاهيم القيادة يف اإلسالم  -  األخروي  ومراعاة حق هللا

بل عندما أراد صحابتة ذبح شاة وتقاسم العمل وتوزيع املهام وقال أحدهم  علي ذحبها وقال اآلخر وأان علي سلخها -.

وهي أشق األعمال يف هذا  -علي مجع احلطب  وقال اثلث علي طبخها قال النيب حممد صلى هللا عليه وسلم  وأان

 فقال أصحابه حنن نكفيك ايرسول هللا فقال إين ال أحب أن أمتيز على أصحايب.   -املوقف

 

 

 .71 :صم، 2011، اإلمارات العربية املتحدة  ،رات الرتاث التابعة لدار الريبوعمن اصدا، جون أدير  ،جون ، قيادة حممد  (28)
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ويقول جون أدير " القادة العظماء الذين يرتضون قدرهم، ويسلكون هذا الطريق املرهق الشائك حنو القيادة، مثل املهامتا 

مانديال يف أفريقيا، ينالون أمرا" من النادر أن حيصل عليه القائد، أال وهو السلطة األخالقية غاندي يف اهلند، ونيلسون  

"(29) . 

وكتب هوااننزي يف أحد النصوص التاوية القدمية يف قدمي الزمان كان القادة اجليدون يف الطليعة أبنفسهم دوما، مل ينصبوا 

ربد، وبذلك اختربوا نفس ظروف احلر والربد اليت كان يعيشها جنودهم. ألنفسهم مظالت يف احلر، ومل يلبسوا اجللود يف ال

مل يكونوا يركبون عندما تكون األرض وعرة، كانوا جيتازون اجلبال مرتجلني، وبذلك إختربوا املشقات اليت يكدح يف 

بعد أن يقدم املاء مواجهتها جنودهم. كاان الأيكلون إال بعد أن يكون طعام جنودهم قد مت جتهيزه وال يشربون إال 

لقواهتم وبذلك اختربوا اجلوع والظمأ مثل جنودهم.كانوا يف املعركة يقفون ضمن مدي نريان أعدائهم، وبذلك اختربوا 

املخاطر نفسها كجنودهم. وهكذا كانوا يف عملياهتم العسكرية يواجهون املرارات املرتاكمة ابلإلمتنان املرتاكم. والكراهية  

  .(30)املرتاكمة فلماذا اليتنصرون؟املرتاكمة ابحملبة  

 . احلفز اإلهلامي:  2

قد كان النيب صلى هللا عليه وسلم دائم التحفري بكل الوسائل املادية واحلسية والقلبية والعاطفية ومنها أنه كان حيفز 

فقد لقب  . عظيمة وكبريةأصحابه رضوان هللا عليهم ويصفهم أبلقاب حيملوهنا يف حياهتم وبعد مماهتم وهي منقبة هلم 

أبو بكر ابلصديق حتفيزا له على تصديقه ومؤازرته للنيب صلى هللا عليه وسلم، ولقب أاب عبيدة أبمني األمة ولقب خالد 

وَِع  َكم قال: َمرَّ  ابن الوليد بسيف هللا املسلول حتفيزا له وتشجيعا علي براعتة القتالية يف احلروب.  وعن َسَلَمَة بن األم

َاِعيَل فإن أَ النيب َتِضُلوَن، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: » ارمُموا َبيِن ِإمسم َلَم يـَنـم اَبُكمم  صلى هللا عليه وسلم على نـََفٍر من َأسم

 

 .71  :صم، 2011،  اإلمارات العربية املتحدة ،من اصدارات الرتاث التابعة لدار الريبوع ،جون أدير  ،جون ، قيادة حممد  (29)
 .81 :صم، 2011، اإلمارات العربية املتحدة ،رات الرتاث التابعة لدار الريبوع من اصدا،جون أدير ، قيادة حممد  (30)
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ِ أِبَيمِديِهمم، فقال رسول اّللَِّ صلى هللا  عليه وسلم: » ما كان رَاِمًيا، ارمُموا وأان مع َبيِن ُفاَلٍن «، قال: َفَأممَسَك َأَحُد المَفرِيَقنيم

  .(31)لِهُكمم«َلُكمم اَل تـَرمُموَن «، قالوا: َكيمَف نـَرمِمي َوأَنمَت َمَعُهمم؟! فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: » ارمُموا فََأاَن َمَعُكمم كُ 

صبعيه السبابة والوسطى و أشار إب "َأاَن وكافُل الميِتيِم يف اجلنَِّة َهَكَذا"ويف احلديث الصحيح قال صلى هللا علية وسلم: 

كان صلى هللا عليه  .. وذلك لتشجيع املسلمني علي كفل اإليتام من أبناء املسلمني لتحقيق التكافل بني أبناء األمة(32)

وسلم يستثري أصحابه ويلهب محاسهم يف ميادين القتال ويف التنافس يف العبادة للفوز ابجلنة والنجاة من النار ولعل 

عليه وسلم للعشرة املبشرين ابجلنة لدليل جلي على حتفيز الرسول صلى هللا عليه وسلم ألصحابه ومن  بشارته صلى هللا

أييت بعدهم من املسلمني للعمل أبقصى الطاقات لبلوغ تلك املنزلة العظيمة، ومن ذلك وعده لسراقة بن مالك بسواري  

يف الغار. ومن ذلك ما ورد أن الرسول صلى هللا   كسرى إن هو دخل اإلسالم وخال سبيله وصاحبه أاب بكر عندما كاان

رِي َرِضَي هللُا َعنمُه قَالَ  عليه وسلم كان يوما يعظ النساء فقال هلن ُدم صلى هللا  -قَاَلِت "النِهَساُء للنَّيبِه  :عن أيب َسِعيٍد اخلم

ِسَك، فَوَعَدُهنَّ يـَومماً َلِقيَـُهنَّ ِفيِه فـََوَعَظُهنَّ، و   -عليه وسلم   َعلم لََنا يـَومَماً ِمنم نـَفم أَمَرُهنَّ فَكاَن فيما َغَلبَـَنا َعَليمَك الرهَِجاُل، فاجم

ُم َثاَلثَ  : َما ِمنمُكنَّ اممرأٌة تـَُقدِه ِ قَاَل هَلُنَّ ِ؟ فـََقال: واثـمَننيم ًة ِمنم َوَلِدَها ِإالَّ َكاَن هَلَا ِحَجاابً ِمَن النَّاِر، فـََقاَلتم اممرأٌة فيـمُهنَّ: واثـمَننيم

 . فهذا دليل على حتفيزه صلى هللا عليه وسلم للنساء على دفع أبنائهن للجهاد.(33)

 . اإلستثارة الفكرية: 3

كثري من املواقف كثرية تربز كيف أنه كان يشرك أصحابه يف إختاذ وصناعة توجد يف حياته صلي هللا عليه وسلم ال

القرارات، ويستثري تفكريهم يف إجياد احللول للمشكالت اليت تواجههم، ومافعله مع أصحابه يف غروة بدر من إشتشارة 

 

  عن  مصورة)  النجاة طوق دار: الناصر، الناشر انصر بن زهري حممد: اجلعفي، احملقق البخاري هللا عبد أبو إمساعيل بن حممد: البخاري، املؤلف صحيح (31)
 .ـ3373، رقم:ه1422 األوىل،: ، الطبعة(الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم إبضافة السلطانية

  عن  مصورة)  النجاة طوق دار: الناصر، الناشر انصر بن زهري حممد: اجلعفي، احملقق البخاري هللا عبد أبو إمساعيل بن حممد: البخاري، املؤلف صحيح (32)
 .5304، رقم:ه1422 األوىل،: ، الطبعة(الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم إبضافة السلطانية

  عن  مصورة)  النجاة طوق دار: الناصر، الناشر انصر بن زهري حممد: اجلعفي، احملقق البخاري هللا عبد أبو إمساعيل بن حممد: البخاري، املؤلف صحيح (33)
 .101، رقم:ه 1422 األوىل،: ، الطبعة(الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم إبضافة السلطانية



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 86 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

لكثري من املواقف األخري وأخذ آبرائهم يف حتديد املوقع وردم اآلابر يف غزوة بدر وحفر اخلندق يف غزوة األحزاب وا

ٍَة ِمَن اّللَِّ لِنمَت هَلُمم َوَلوم ُكنمَت َفظًّا َغِليَظ ا لمَقلمِب النـمَفضُّوا ِمنم وماهذه املواقف وغريها إال تطبيقا لقوله هللا تعاىل) فَِبَما َرمحم

ِر فَِإَذا   تَـغمِفرم هَلُمم َوَشاِورمُهمم يف األمم ِلنيَ َحومِلَك فَاعمُف َعنـمُهمم َواسم  .(34))َعَزممَت فـَتَـوَكَّلم َعَلى اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ حيُِبُّ المُمتَـوَكِه

رٍو َعنم  ومن دالئل إستثارة التفكري يف املنهج النبوي: عن َأيب َعومٍن الثَـَّقِفيهِ  َاِرِث بمِن َعمم رَِجاٍل ِمنم َأصمَحاِب  َعنم  احلم

فـََقاَل: َكيمَف تـَقمِضي؟ فـََقاَل: أَقمِضي مبَا يف ِكَتاِب اّللَِّ  المَيَمنِ  ِإىَل  ُمَعاًذا  َعَليمِه َوَسلََّم بـََعثَ َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ   ُمَعاذٍ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل: فَ  ؟ قَاَل: فَِبُسنَِّة َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ  َيُكنم يف ُسنَِّة َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى ِإنم ملَم قَاَل: فَِإنم ملَم َيُكنم يف ِكَتاِب اّللَِّ

ُد ّللَِِّ الَِّذي َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى   َمم َتِهُد َرأمِيي قَاَل احلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَاَل: َأجم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ اّللَّ  . (35)   اّللَّ

هللا عليه وسلم والصحابه وإلجياد حل ملشكلة كيف يتم مجع الناس للصالة إذا حان وقتها، فقد إجتمع النيب صلى 

يتدارسون هذا األمر وبدأت االقرتاحات  تتواىل ومنها: قال بعض الصحابه إذا حان وقت الصالة نرفع راية يف مكان 

مرتفع لرياها الناس إال أن هذا االقرتاح مل يلق قبواًل ألنه ال يوقظ النائم. وقال بعضهم إذا حان وقت الصالة ينادى هلا 

قرتاح أيضا مل يلق قبوالً ألن اليهود يستخدمون البوق وينبغي تفرد ومتيز األمة اإلسالمية عن غريها. وقال ببوق، وهذا اال

آخرون يدق انقوس وهذا اإلقرتاح كذلك رفض ألن فيه تقليد للنصارى. اقرتح بعض الصحابة أنه إذا حان وقت الصالة 

بشكل مبدأي ألصالته الفكرية املؤمنة ولتحقيقه للغرض فينادى هلا بشعار إسالمي خاص )اآلذان(، فقبل هذا الرأي 

وهو الدعوة للصالة وٕاعالم الناس بدخول وقتها، مث كانت صيغة األذان املعروفة بعد ذلك حيث وردت حوهلا رواايت 

هللا متعددة ال جمال لذكرها هنا. ويصفه أبو هريرة رضي هللا عنه بقوله "مارأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول 

 صلى هللا عليه وسلم" )أشار إليه الرتمذي يف كتاب اجلهاد(.

 

 . 159:اآلية ،آل عمران  سورة (34)
  .1327م، رقم:1996بريوت،  الطبعة األوىل، ،دار الغرب اإلسالمي الرتمذي، عيسى بن حممد أبوعيسى ،اجلامع الكبري (35)
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  . االهتمام اإلنساين ابلفرد:4

لقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم املثل األعلى يف العطف والرمحة والرفق، وقد وصفه القرآن الكرمي ابلرحيم يف قوله 

. وابلرمحة يف (36)( رَِّحيمٌ  َرُءوفٌ  بِٱلمُمؤمِمِننيَ  َعَليمُكم َحرِيصٌ  َعِنتُّمم  َما َعَليمهِ  َعزِيزٌ  أَنُفِسُكمم  مِهنم  َرُسولٌ  ءَُكمم ٓ  َلَقدم َجاتعاىل )

ًَة لِلمَعاَلِمنَي(  (قوله تعاىل  .(37)َوَما أَرمَسلمَناَك ِإالَّ َرمحم

وكان صلى هللا عليه وسلم يوصي أصحابه ابلرمحة من ذلك قوله عليه الصالة السالم "َمنم اَل يـَرمَحِم النَّاَس اَل يرمحه هللا" 

(38) . 

ِرو بمِن ِديَناٍر، َعنم َأيب قَ  َياُن، َعنم َعمم ثـََنا ُسفم ثـََنا ابمُن َأيب ُعَمَر قَاَل: َحدَّ َس، َعنم َعبمِد اّللَِّ ابُو وقوله صلى هللا عليه وسلم )َحدَّ

رٍو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ َعَليمِه َوَسلََّم: »الرَّامِحُوَن يـَرممَحُُهُم الرَّمحمَُن، ارممحَُ  وا َمنم يف اأَلرمِض يـَرممَحمُكمم َمنم يف بمِن َعمم

َنٌة ِمَن الرَّمحمَِن، َفَمنم َوَصَلهَ  . يقول صلى هللا عليه وسلم يف (39)ا َوَصَلُه اّللَُّ َوَمنم َقطََعَها َقطََعُه اّللَُّ«السََّماِء، الرَِّحُم ُشجم

َأاَل ُكلُُّكمم رَاٍع، وَُكلُُّكمم  :رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال عبد هللا بن عمر االهتمام ابلرعية )عن

َِمرُي الَِّذي عَ  ُئوٌل َعنم َرِعيَِّتِه، فَاألم ُئوٌل َمسم ِل بـَيمِتِه، َوُهَو َمسم ُئوٌل َعنم َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى أَهم َلى النَّاِس رَاٍع، َوُهَو َمسم

ُئوَلٌة َعنـمُهمم، َوالمَعبمُد رَاٍع َعَلى َما ُئوٌل َعنمُه، َأاَل ِل َسيِهِدِه َوهُ َعنـمُهمم، َوالمَمرمأَُة رَاِعَيٌة َعَلى بـَيمِت بـَعمِلَها َوَوَلِدِه، َوِهَي َمسم َو َمسم

ُئوٌل َعنم َرِعيَِّتِه    .(40)َفُكلُُّكمم رَاٍع، وَُكلُُّكمم َمسم

وفيما يدل على االهتمام اإلنساين من الرسول صلى هللا عليه وسلم برعيته حديث معاوية بن احلكم السلمي رضي هللا 

ُ، َمَع َرُسوِل اّللَِّ    بـَيمنَما أاََن ُأَصلِهي  عنه حيث قال " ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِإذم َعَطَس َرُجٌل ِمَن المَقومِم، فـَُقلمُت : يـَرممَحَُك اّللَّ َصلَّى اّللَّ

َل أُمِهَياهم، َما َشأمنُُكمم تـَنمظُُروَن ِإيَلَّ ؟ َفَجَعُلوا َيضمرِ  َخاِذِهمم، فـََلمَّا بُوَن أِبَيمِديِهمم َعَلى أَفم فـََرَماين المَقومُم أِبَبمَصارِِهمم، فـَُقلمُت : َوا ثُكم

 

 . 128: اآلية ، التوبةسورة  (36)
 . 107:اآلية، األنبياءسورة  (37)
 ه. 1374 ،، جزيرة الروضة2319كتاب الفضائل، رقم:  ،االمام مسلم بن احلجاج ،مسلم صحيح (38)
 .1924رقم: ،م1996بريوت،  الطبعة األوىل، ،دار الغرب اإلسالمي الرتمذي، عيسى بن حممد أبوعيسى ،اجلامع الكبري (39)
 . ،م1996بريوت،  الطبعة األوىل، ،دار الغرب اإلسالمي الرتمذي، عيسى بن حممد أبوعيسى، 1705، رقم:اجلهادكتاب   ، اجلامع الكبري (40)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَِبَأيب   ، فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ ُتوَنيِن، َلِكينِه َسَكتُّ َلُه، َواَل رَأَيـمتـُُهمم ُيَصمِه ُهَو َوأُمِهي، َما َرأَيمُت ُمَعلِهًما قـَبـم

َسَن تـَعمِليًما ِمنمُه، فـََواّللَِّ َما كَ  ٌء ِمنم َكاَلِم   " َهَرين َواَل َضَرَبيِن َواَل َشَتَميِن، قَالَ بـَعمَدُه َأحم ُلُح ِفيَها َشيم ِإنَّ َهِذِه الصَّاَلَة، اَل َيصم

ِبرُي َوِقرَاَءُة المُقرمآنِ  ِبيُح َوالتَّكم َا ُهَو التَّسم . وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطي كل واحد من جلسائه (41) "النَّاِس، ِإمنَّ

و كان صلي هللا  إليه والعناية به حىت يظن كل واحد منهم أنه أحب الناس إىل رسول هللا، صحابه حقه من االلتفاتوأ

 علية وسلم جييب أصحابة وينصهحم كل مبا يناسبة وحيتاجة ومثال ذلك: 

، أوصين، قال: » اتَِّق  -1 َسَنَة  عن أيب َذرٍه رضي هللا عنه قال: قلت: اي َرُسوَل اّللَِّ ُثَما ُكنمَت، واتبع السَّيِهَئَة احلَم اّللََّ َحيـم

 . (42)مَتمُحَها، َوَخاِلِق الناس خِبُُلٍق َحَسٍن«

: أَومِصيِن، قال: » اَل تـَغمَضبم «، فـََردََّد ِمرَارًا، صلى هللا عليه وسلمعن أيب ُهَريـمرََة رضي هللا عنه َأنَّ َرُجاًل قال لِلنَّيبِه  -2

«قال: »اَل تَـ   . (43)غمَضبم

لقد أوصى صلى هللا عليه و سلم الرجلني أبمرين خمتلفني رغم أن الطلب كان واحداً، و السبب أنه صلي هللا علية وسلم 

املعرفة الدقيقة   –صلى هللا عليه وسلم  -كان يعلم الفروق الفردية بني الصحابة ويقوم مبراعاهتا. ومن أسرار عظمته  

عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )أرأف أميت أبميت أبو بكر، وأشدهم يف دين هللا عمر، بقدرات مرؤوسيه فقد ثبت 

وأصدقهم حياًء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد بن اثبت، وأقرؤهم ُأيب، وأعلمهم ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل، 

 .أال وإن لكل أمة أميًنا وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح

ول صلى هللا عليه وسلم يعرف نقاط القوة ومكامنها لدي مرؤسية وحيسن توظيفها كل حسب قدراته وطاقاته. كان الرس

وذلك كما حصل مع حسَّان بن اثبت: »اللهم أيهده بروح القدس«، وقال عمرو بن العاص )ما عدل يب رسول هللا 

 

 ه . 1374 ،، جزيرة الروضة537، رقم:الصالة ومواضع املساجدكتاب   ،االمام مسلم بن احلجاج ،مسلم صحيح (41)
 م.1996بريوت،  الطبعة األوىل، ،دار الغرب اإلسالمي الرتمذي، عيسى بن حممد أبوعيسى، 1987 ، رقم:والصلة الربكتاب   ، اجلامع الكبري (42)
 م.1996بريوت،  الطبعة األوىل، ،دار الغرب اإلسالمي الرتمذي، عيسى بن حممد أبوعيسى، 2020 ، رقم:والصلة الرب كتاب  ، اجلامع الكبري (43)
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وكان أيضا هنال الكثري من الوصااي  أسلمنا(. صلى هللا عليه وسلم وخبالد بن الوليد أحًدا من أصحابه يف حربه منذ

: قلت: اي َرُسوَل ، قال أبو َذرٍه  اخلاصة لبعض أصحابه مبا يناسبهم، وهذا كثري يف السنة، فمن ذلك: وصيته أليب ذر  

تَـعمِمُليِن؟ قال: َفَضَرَب بيده على َمنمِكيب، مُثَّ قال: » اي أاََب َذرٍه ِإنََّك ضَ  ، أال َتسم َا يوم المِقَياَمِة ِخزمٌي اّللَِّ َا أََمانَُة َوِإهنَّ ِعيٌف َوِإهنَّ

قال له: » اي َأاَب   صلى هللا عليه وسلم.، ويف رواية له أن النيب  (44)َوَنَداَمٌة إال من َأَخَذَها حِبَقِهَها َوأَدَّى الذي عليه فيها«  

ِ وال تـََولَّنَيَّ َماَل يَِتيٍم«.َذرٍه إين أَرَاَك َضِعيًفا َوِإينهِ ُأِحبُّ لك ما ُأِحبُّ لِنَـ   فمِسي اَل أَتَمََّرنَّ على اثـمَننيم

وكذلك كان صلي هللا علية وسلم يوزع املهام واملسئوليات علي أصحابه حسب إمكانياهتم وطاقاهتم وقدراهتم اليت كان 

قائدا للجيوش وأطلق علية  يعرفها جيدا ويعرف الفروق بينهم فكان خالد ابن الوليد رغم حداثة إسالمة إال أنه كان 

لقب سيف هللا املسلول وكذلك عمر بن العاص عينه أمريا ومل يعني أاب ذر الغفاري الذي كان أسبق من ابن العاص 

وأفضل يف اإلسالم. واستخدم علي ابن أيب طالب لفتح خيرب بعد أن عجز الكثري من القادة عن الفتح وعني بالل 

ن جبل قاضيا لغزارة علمه وهكذا كان هنجه صلي هللا علية وسلم فكان يضع الرجل مؤذان حلالوة صوته وعني معاذ ب

 املناسب يف املكان الذي يناسبه دون النظر إال العتبار املصلحة العامة للمسلمني.

 : النتائج

عملية التغيري ضرورة وأمهية نشر املعرفة والثقافة بنمط القائد التحويلي كأحد أهم األمناط القيادية املؤثرة يف  −

 والتطوير واإلبداع يف املنظمات.

االهتمام بدراسة مسات وخصائص القائد التحويلي وتعهد نشرها والتعريف هبا علي مستوي اإلدارة العليا  −

 واملسئولني واملدراء.

 

 ه .1374 ،الروضة، جزيرة 1825 ، رقم: اإلمارةكتاب   ،االمام مسلم بن احلجاج ،مسلم صحيح (44)
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كون حث وتوجيه املنظمات العربية واإلسالمية كافة ابالهتمام ابختيار املدراء األكفاء الذين يتميزون وميتل −

 خصائص وأبعاد القيادة التحويلية.  

دراسة مناذج القادة التحويليني الذي غريوا جمتمعاهتم وكانوا مؤثرين يف اختيار منوذج التحول يف جمتمعاهتم إىل  −

 األفضل  مثل: جورج واشنطن، غاندي، نيلسون مانديال ... 

كنموذج ألعظم قائد حتويلي عرفتة البشرية    مدارسة والتعريف بسرية النيب حممد صلى هللا عليه وسلم يف قيادته −

 واالقتداء بسريتة واقتفاء أثرة  وكيف ريب جيال من القادة التحويليني العظماء الذين غريوا جمري التاريخ. 
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Abstract 

The holy Quran is the word of Allah, which was revealed in seven in seven styles (Ahruf) to make 

it easy for the nation. This difference of this styles is due Allah's wisdom, respect for the human 

dialects and due to the various aspects of the Arab and to notice the difference of tribes according 

to various words and dialects. This paper aims to show the importance of different styles (Ahruf) 

in Quran to make it easier for nation and to maintain the language. The researcher focused on 

studying the relationship between the language and the science of Qiraat and how the language is 

part and organ of Qiraat. in addition, to clarify how Qiraat kept the language from extinction. In 

this article, the researcher used an analytical method. Finally, to sum up, Qiraat were presented 

only to ease to the nation and to maintain the language and the Arab's dialects from extinction, and 

its importance in the establishment of Arabic grammar. 

Keywords: Quranic Qiraat , Qiraat  and dialects, Tajweed and dialects. 
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 ملخص البحث

القرآن الكرمي هو كالم هللا ووحيه املنزل أنزله على أحرف سبعة تسهياًل لألمة وما اختالف أحرفه إال حلكمة إالهية 

واحرتام للهجات البشرية واختالف أوجه العربية وإشعار مبختلف القبائل ابختالف ألفاظها وهلجاهتا، وعليه يهدف 

وقد ركز الباحث على دراسة العالقة على األمة وحافظاً على اللغة،  املقال إىل أمهية اختالف األحرف يف كيفية سهوله

املرتبطة بني اللغة وعلم القراءات وكيف أن اللغة ماهي إال جزء من القراءات وما القراءات إال أصل فيه وكيف حافظت 

هذا املقال أن القراءات ما عليها من االنداثر، وقد اعتمد الباحث يف هذا املقال على املنهج التحليلي، ومن أهم نتائج  

 أنزلت إال تسهيالً لألمة وحفاظ على اللغة وهلجات العرب من الضياع واالنداثر وأتصيالً لقواعد اللغة.

 الكلمات املفتاحية: القراءات القرآنية، القراءات واللهجات، التجويد واللهجات.
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 املقدمة:

إمنا أنزلت إال تيسرياً لألمة الختالف ألسنتها وهلجاهتا وحفاظاً للهجات القبائل العربية  ءاتأن القرا فيهإن مما ال شك 

هذا البحث   واألوجه العربية وعليه حفظها هللا حبفظ القرآن وخلَّدها خبلوده فأصبحت خالدة خمالدة إىل يوم القيامة وكان

ا ورمحته هبا، ولقد تتبعت القراءات اليت هلا عالقة يتضح لألمة تيسري هللا عليهكي واللغة   القراءاتمن منطلق خدمة 

بلهجات العرب فوجدهتا كثرية ولكن اقتصرت يف حبثي هذا على بعٍض منها كي أثبت أمهية عالقة القراءات بكالم 

العرب وهلجات القبائل وارتباط كل منها ابألخر وكيف أن القراءات يف أصلها وورودها واختالف حروفها إمنا جاءت 

ظة لكثري من اللهجات والتيسري على هذه األمة كي تقرأ كل قبيلة أو قطر عربيهم وعجميهم مبا يسهل القراءة هبا، حماف

وقد عجبت عجبًا شديدًا من هذه األوجه واألحرف كيف استطاعت أن حتافظ على الكثري من اللهجات فأصبحت 

جات العربية وعالقتها ابلقراءات والتجويدـ  دراسة حتليلية(، ابقية وخالدة إىل يومنا هذا ومن هنا كان البحث بعنوان: )الله

حيث سيتناول البحث بعضاً من هذه القراءات وأمهيتها وارتباطها بلهجات العرب والقبائل وستكون الدراسة من خالل 

 ثالثة مباحث:ـ

 العرب واحملّدثني.  تعريف اللهجة ومفهومها عندـ  

 ا.ـ اللهجات العربية وأقسامها وأنواعه

 ـ عالقة اللهجة ابلقراءات والتجويد.

إن أمهية هذه الدراسة أهنا تتجه إىل كشف الرتابط الدقيق بني القراءات واللغة وابألخص هلجات العرب اليت كانوا 

يتكلمون هبا وإظهار هذه احلقيقة اليت هي خمفية على كثري من الناس بل على كثري من طالب العلم وكيف أن هذه 

حرف القرآنية حافظت على هذه اللهجات وارتباط كل منهما ابألخر وكيف أن هذه اللهجات كانت املعجزة واأل

تسهيالً لألمة احملمدية عند قراءة القرآن سواء عربيهم أو عجميهم وقبل اخلوض يف صلب املوضوع ال بد أن منهد متهيداً 

 .موجزاً إليضاح مفهوم حمور العنوان وهو مفهوم اللهجة لغة واصطالحاً 
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 تعريف اللهجة:املبحث األول:  

 العرب واملتحدثني:  املطلب األول: مفهوم اللهجة عند

هي واللهجة    (1)عتادها ونشأ عليهافلغته اليت ُجبَِّل عليها  أي    يُقال فصيح اللَّْهَجة  وَجْرُس الكالمِّ   َطَرُف الل َِّسانِّ   تعين  لغة:

فثبت أن  آلة التحدث اليت هي اللهجة على اللسان أو طرفه فنالحظ هنا أنه أطلق (2)اللغة اللسان ويقصد ابللسان

 .القصد ابللهجة اللغة أو الوجه اللغوي

يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه  حيث يشرتك تنتمي إىل بيئة خاصةاليت جمموعة من الصفات اللغوية هي اصطالحاً: 

العربية يعربون ما نسميه اليوم ابللهجة بكلمة "العربية" حيناً وبكلمة "اللحن" حيناً وقد كان القدماء من علماء   (3) البيئة

ابن فارس عقد  وكذلك (4)ابب اختالف اللغات وكلها حجة :قد عقد ابن جين ابابً يف كتابه اخلصائص بعنوان و  ،آخر

بن العالء   وورد أن أاب عمروويقصدون هبا اللهجة،    (5)اختالف لغات العرب  :ابابً يف كتابه الصاحيب يف فقه اللغة بعنوان 

قضى  فلماأان وخلف فأتينا أاب املهدي، فإذا هو يصلي  قال: فذهبتُ إىل األعرايب أيب املهدي  بعث خلفاً األمحر وحيىي

قال: ماخطبكما؟ قلنا: جئنا نسألك عن شيء من كالم العرب، فقال: هاتيا، فقال له خلف:  إلينا والتفتصالته 

فقال  ؟وأين كذا وكذا ؟فقال: أأتمرانين ابلكذب على كربة السن! فأين اجلاديابلرفع  (إال املسكُ  تقول: )ليس الطيبُ 

قال أبو حممد: فلما !  . قال: فما تصنع سودان هجر؟ ما بعمان شراب إال هذا التمرله خلف: ليس الشراب إال العسلُ 

مث قال:  فيهيل رأيت ذلك منه قلت له: ليس مالك األمر إال طاعُة هللا والعمل هبا، فرفعُت، فقال: هذا كالم ال دخل 
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  م.2001، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: 6/36
 م.5200، مؤسسة الرسالة، بريوت، 361القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوزآابدي:  (2)
. واملصطلحات اللغوية احلديثة يف اللعة 1984، مكتبة لبنان، بريوت، 32معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمدي وهبة وكامل املهندس:  (3)

، دار الفكر 82ـ 81 . ومعجم املصطلحات األلسنية، فرنسي اجنليزي عريب، مبارك:1987، الدار التونسية، اجلزائر، 174العربية، حممد رشاد احلمزاوي: 
 م. 1995، اللبناين، بريوت

 م.2005، اهليئة العامة للكتب، بريوت ،2/10أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي: اخلصائص،  (4)
 م.1997دار الكتب العلمية، بريوت، ، 5الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، أمحد ابن فارس:  (5)
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هللا والعمل هبا،   ليس مالك األمر إال طاعَة هللا والعمل هبا، فنصب، قال أبو حممد: فقلت له: ليس مالك األمر إال طاعةُ 

قال: فكتبنا منه ما  (من هلجيت وال من هلجة قوميهذا أي ليس .)هذا من حلين وال حلن قومي فرفعت. فقال: ليس

 قلتها حني مسعت تراطن هذه األعاجم حويل؟ قلنا: بلى، فأنشدان:  مسعنا. قال: فقال: أال أنشدكما أبياتً 

ريُ  ــِّ ــزوَل ثَبــــــــــــــــ ايلِّ أو يــــــــــــــــ ــَ َواَل اللَّيــــــــــــــــ ــَ  طــــــــــــــــ

 

**** 
ْنبِّْذ" ــَ نْ   يقولــــــون يل "شــــ ــَ ــُت ُمشــــ بًِّذاولســــ  

    

ــريُ  َتان" يف صـــــــــــدري علـــــــــــي  كبـــــــــ ــْ  َو"بِّســـــــــ

 

**** 
ــاحيبِّ  ل صــــــــ ــِّ ــائال "ُزوذا" أُلعجــــــــ  وال قــــــــ

    

ْرُف الـــــــدَّْهرِّ حيـــــــث يـــــــدورُ  ــَ  ولـــــــو داَر صـــــ

 

ــَنهم **** َن حلــــــــــ ــِّ ينِّ أُلْحســــــــــ ــَْ ا حلــــــــــ ــً  وال تركــــــــــ

    

قال: ( ابلنصب  ليس الطيب إال املسكَ )خَلف:  قال: فكتبنا هذه األبيات، مث أتينا املنتجع، فأتينا رجاًل يعقل، فقال له  

قال: فلقَّنَّاه النصب وجهِّدان به يف ذلك فلم ينصب، وأىب إال الرفع. قال: فأتينا أاب عمرو فأعلمناه،  )إال املسُك( فرفع 

(، 6)ت الناسفقال: لك اخلامت، هبذا وهللا فُقِّ ال: فأخرج عيسى بن عمر خامته من يده،  وعنده عيسى بن عمر مل َيرْبح. ق

وهكذا ثبت من خالل التعريف والتتبع أن اللهجة كان يقصد هبا اللغة أي لغة القبيلة أو القوم وأصحاب املعاجم دائماً 

وقد يقصد ابللهجة حديثاً يطلقون على اللهجة بلغة القبيلة كهذيل وطي ومتيم فيقولون هلجة هذيل أي لغة هذيل، 

 .(7)الشفهي أو األداء الفرديالتعبري  أسلوب النطق الذي مييز شخص من غريه يف  

 لهجات العربية وأقسامها وأنواعها.الاملبحث الثاين:  

 .اللهجات العربية الشمالية القدميةاملطلب األول:  

اهلمداين  هاوقد عد   قبيلة عربية مشالية كانت تسكن يف منطقة العال وهم بين حليانتنسب إىل و  :اللحيانيةاللهجة  -أ

وكانت حاضرهتم تسمى دادان  مبنطقة الُعال احلاليةاحلجاز  ا علماء الساميات منثورة يف مشالعثر عليهو  من بقااي ُجرهم

 

 م. 1984، ، دار املعارف، بريوت34ـ33واللغويني، حممد بن احلسن بن مذحج الزبيدي األندلسي اإلشبيلي: طبقات النحويني  (6)
 م.1984، مكتبة لبنان، بريوت، 032معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمدي وهبة وكامل املهندس:  (7)
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 ولعله يشري بذلك إىل صلتهم ابليمنيني  هل كانوا قبل امليالد أو بعدهحل وخيتلف الباحثون يف ترخيهم  ابلقرب من مدائن صا

 .(8)هلحمى مبعىن احلمىفيقولون   ،اة للتعريف بداًل من "أل"يستعملون "ها" أد  وكانوا

 ومسيت بثمودية  هم إىل ما قبل امليالد بعدة قرونترخي  قوم مثود حيث يعود  وتنسب إىل الثمديني  :الثموديةاللهجة    -ب

 املعروفة اليوم مبحافظة شبوة شبوة جنوب اليمنمنطقة أهل اليمن ويوجد أكثرها يف قوم مثود قبيلة قدمية من نسبة إىل 

وقد عاشوا إىل  وحروفها نفس احلروف األجبدية العربية مع نقص حرف واحد وهو الظاء ،واحلجاز ومشال اجلزيرة العربية

ن "ها" أداة للتعريف اللحيانيني والصفويني كانوا يستخدمو   نفس  وهم  ما بعد امليالد وكانت منازهلم "مدائن صاحل" وحوهلا

 .(9)ألبداًل من  

هي إحدى اللهجات العربية القدمية اليت كانت سائدة يف بالد الشام ومشال اجلزيرة العربية يف و  :الصفويةاللهجة  -ج

قبل امليالد حىت القرن الثالث امليالدي وقد دون أصحاب هذه اللهجة خواطرهم ما األول القرن الفرتة املمتدة ما بني 

الربكانية املنتشرة يف احلرات الصحراوية ابستخدام اخلط املسند اجلنويب ولقد قام بعض الشخصية على مئات األحجار 

وأعادوا   نقشاً صفوايً عثروا عليها يف وادي سارة يف البادية الشمالية األردنية 235الباحثني بقراءة وحتليل ما يربو على 

اللغات السامية عليها بل اعتربت اللهجة الصفوية من   تركيب هذه اللهجة ابالعتماد على قواعد اللغة العربية ألهنا أقرب

لباحثني أن اللهجة الصفوية تتشابه إىل حد كبري لواتضح  أقدم النماذج اللغوية للغة العربية الفصحى اليت تطورت عنها

 .(10)مع اللغة العربية يف قواعدها وصرفها وامسائها وأعالمها

 

 

 

 م.2010 دمشقجملة اآلداب والعلوم االنسانية، ، 112ف الشهري بشوقي ضيف: تريخ األدب العريب العصر اجلاهلي، أمحد شوقي عبد السالم ضي (8)
   املصدر السابق. (9)
 م. 2008تصدر من جامعة ابتنة، اجلزائر، أتسست عام  ، مقالة علمية2010، 1جملة اآلداب والعلوم االنسانية،  (10)
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 .اجلنوبية القدميةاللهجات العربية  املطلب الثاين:  

األساسية يف اللهجة السبئية استخدام اهلاء يف تكوين عدد   مساهتا  كتبت يف حوايل ألف عام ومنهي نقوش    :السبئية  -أ

 فيبدلون مكان األلف هاًء.  من الصيغ الصرفية فوزن التعدية يف العربية الشمالية أفعل يقابله يف السبئية وزن هفعل

ديدان يف مشال يف املستعمرة املعينية يف    كما وجدت أيضاً   ت نقوشها يف منطقة معني يف اليمنجد يرجع و   :واملعينية  -ب

فكل نقوشها ترجع إىل الفرتة السابقة على امليالد بينما ظلت اللهجة  تعمر طويالً تمل ا ويبدو أهن غرب اجلزيرة العربية

لفارقة بني بنية السبئية وبنية املعينية هي استخدام اهلاء يف السبئية واستخدام اوالسمة    لسبئية عدة قرون بعد هذا التاريخا

 املعينية، فوزن أَفْـَعَل يف العربية الشمالية يقابله وزن َهْفَعَل يف السبئية ويقابله وزن َسْفَعَل يف املعينية.السني يف  

وتنسب اللهجة القتبانية إىل مملكة   اً واهلرمية يبدو أهنا أقل انتشار القتبانية واحلضرمية      :القتبانية واحلضرمية واهلرمية  -ج

وقد وجدت أكثر نقوشها يف منطقة شبوة  تنسب اللهجة احلضرمية إىل حضرموتقتبان يف وادي بيحان وحريب، و 

ووادي حضرموت وساحل حضرموت، وقد عمرت اللهجة احلضرمية أكثر من اللهجة القتبانية، فآخر النقوش القتبانية 

وكال اللهجتني تشبهان يرجع إىل القرن األول امليالدي بينما ظلت احلضرمية حىت القرن الثالث امليالدي على أقل تقدير  

 .(11)اللهجة املعينية من انحية استخدام السني ولكنهما ختتلفان عنها من جوانب أخرى

 .تها ومعناها واحداملطلب الثالث: هلجات عربية اختلفت هلج

 "رأيتكش"فيقولون يف رأيتك:  شيناً جيعلون بعد كاف اخلطاب يف املؤنث وكانوا  ربيعة ومضرهي هلجة  الكشكشة: أ.

 وهم يف ذلك ثالثة أقسام:   "عليكشيف عليكِّ "و   "بكشويف بكِّ "

"، ولو وصلها مبا رأيتكش" يقول: رأيتك:، يعين لو وقف على قسم يثبت الشني حالة الوقف فقط وهو األشهراألول: 

 شني. " وال يثبت الرأيتكِّ بعدها يقول: "

 

 م. 2010القاهرة، والتوزيع، ار غريب للطباعة والنشر ، د185: ياللغة العربية، حممود فهمى حجاز  (11)
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" وإن وصلها مبا بعدها قال: رأيتكش، أي يف الوصل والوقف، أي أن وقف قال: "وقسم يثبتها يف الوصل أيًضا  الثاين:و   

 " فهو يثبتها وقفاً ووصالً.رأيتكش"

مررت بك اليوم:  وقسم جيعل الشني مكان الكاف ويكسرها يف الوصول ويسكنها يف الوقف، فيقولون يفالثالث: و    

ْيناً ووصلها وكسرها، وإذا وقف عليها أكتفوا ابإلبدال مع السكون مررت بِّشِّ اليوم" فيقولون:   " فنجده هنا أبدل الكاف شِّ

إِّذا ذكرت َكاف اْلُمَؤنَّث فوقفت  (13)اْلمربد يفِّ اْلَكامِّل: بَنو َعْمرو بن متِّيم هقَالَ ، ويؤيد هذا الكالم ما (12)مررت بِّش:

نـَْها شيناً لقرب الشني من اْلَكاف يفِّ اْلمْخرج َها أبدلت مِّ َن يفِّ الشني   ،َعَليـْ َا مهموسة مثلَها فأرادوا اْلبَـَيان يفِّ اْلَوْقف ألِّ فَإِّهنَّ

أْنشد ثـَْعَلب يفِّ أََمالِّيهِّ َعن اْبن و ، (14)ا كافاً تفشيًا فـَيَـُقوُلوَن لْلَمْرأَة: جعل هللا اْلربَكة يفِّ دارش. َوالَّيتِّ يدرجوهنا يدعوهن

 :  اأْلَعرَايبِّ

اء ترضــــــــــــــــــــــــيين َواَل تْرضــــــــــــــــــــــــنيَ   بـَْيضــــــــــــــــــــــــَ

 

**** 
ي أبغــــــــــــــــــيش ــِّ ا أَبـَْتغــــــــــــــــ ــَ  َعلــــــــــــــــــي  فِّيمــــــــــــــــ

    

ْوت جعلـــــــــــــــــــت تنئـــــــــــــــــــيش  (15)إِّذا َدنــــــــــــــــــــَ

 

**** 
 وتطلـــــــــــــــــــــــــــــيب ود بـــــــــــــــــــــــــــــين أبـــــــــــــــــــــــــــــيش

    

.  أي أبغيكِّ وأبيكِّ

 "أعطيتكس"فيقولون:    وهي يف ربيعة ومضر أيًضا جيعلون بعد الكاف أو مكاهنا يف خطاب املذكر سيًنا  :الكسكسة  ب.
ونقل احلريري أن الكسكسة لبكر ال لربيعة ومضر، وهي فيما نقله زايدة سني بعد كاف اخلطاب يف املؤنث ال يف 

قَاَل اْلمربد يفِّ اْلَكامِّل: َحدثينِّ من اَل أحصي من َأْصَحابَنا َعن اأْلَْصَمعِّي َعن ُشْعَبة َعن قـََتاَدة قَاَل: قَاَل ، و (16)املذكر

 

 م. 2008، ، دار الكتاب العريب، بريوت95/ص1تريخ آداب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي: ج (12)
، دار الفكر، بريوت، 2/617،  خلدون ديوان املبتدأ واخلرب يف تريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، ابن  هم فرع من قبيلة مضر انظر    (13)

  م.1988
 م.1997، 2/166ملربد أبو العباس: الكامل يف اللغة واألدب، حممد بن يزيد ا (14)
 م.1997القاهرة، ، مكتبة اخلاجني، 11/461خزانة اآلدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي،  (15)
 م. 2008، ، دار الكتاب العريب، بريوت1/95مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي:  تريخ آداب، (16)
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شكشة متِّيم نوا َعن كامُمَعاوِّيَة يـَْوًما: من أْفصح النَّاس فـََقاَم رجل من السماط فـََقاَل: قوم تباعدوا َعن فراتيه اْلعرَاق وتي

 . (17)ن كسكسة بكر لَْيَس فيهم غمغمة قضاعة َواَل طمطمانية محريوتياسروا عَ 

جعلون الكاف شيًنا في ،وهي هلجة ألهل اليمن وال زالت بعض القبائل اليمنية يتكلمون هبا إىل اليوم :الشنشنة ت.

 .(18)ويقول يف حقكِّ للمخاطبة املؤنثة حقش  ،مطلًقا، فيقولون يف لبيك اللهم لبيك: لبيش اللهم ليبش

 "قل أعوذ برب النات"قال:  ويف خمتصر شواذ القرآن حكى أبو عمرو  يقولون يف الناس: النات،     ابدال السني اتء:  ث.  

 وعليه جاء قول الراجز:  أيظاً   لغة لقضاعة وهي  (19)﴾ُقْل َأُعوُذ بَِّرب ِّ النَّاسِّ ﴿عند قوله تعاىل:  

ْعالت  اي قــــــــــــــــــــبح هللا بــــــــــــــــــــين الســــــــــــــــــــَّ

 

**** 
 عمـــــــــرو بــــــــــن يربـــــــــوع شــــــــــرار النــــــــــات

 

 (.20)أي شر الناس فأبدل السني تءً 

فيقولون يف إنك: عِّن ك، ويف أسلم: عسلم، ويف إذن: عذن،  اهلمزة املبدوء هبا عيًنا لغة متيم وقيس جيعلون :العنعنةج. 

 :من البسيط  َك َذاهٌِّب. وكما قال ذو الرمةأي أنَّ   ،ظَنَـْنت َعنََّك َذاهِّب. وكقوهلم وهلم جراً 

ةً  َت مـــــــــن َخرقـــــــــاَء َمْنزِّلـــــــــَ ْن تومســـــــــَّْ  أعـــــــــَ

 

**** 
ُجومُ  ــْ ــَك َمســـ َنيـــ ْن َعيـْ ــِّ َبابَةِّ مـــ ــَّ اُء الصـــ ــَ  مـــ

 

 

 

 

 

  م.1997دار الفقه العريب، القاهرة، ، 2/165الكامل يف اللغة واألدب، حممد بن يزيد املربد أبو العباس:  (17)
  م.1998، 1/176املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي:  (18)

 . 1، آية:( سورة الناس19)
 م. 1998دار الكتب العلمية، بريوت، ، 1/176يف علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي:  املزهر (20)
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 . (21)تومسَّْتَ أأن  أي 

لغتهم فيقولون يف مثل حلت احلياة لكل حي: علت العياة لكل عي. وعلى    احلاء عيًنا  لغة هذيل جيعلون   :الفحفحةح.  

نيٍ ﴿يف قوله تعاىل:  "َعىت  عِّني"قرأ ابن مسعود:  فأرسل إليه عمر بن اخلطاب إن القرآن مل ينزل على لغة   (22)﴾َحىتَّ حِّ

 .(23)فأقرئ الناس بلغة قريش  هذيل

عني، فيقولون الالياء الواقعة بعد  وكذا .: متيمجلغة قضاعة جيعلون الياء املشددة جيما فيقولون يف متيمي   :العجعجةخ. 

 قال الر اجز:  يف الراعي: الراعج

انِّ   ْطعِّمــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ج  امل لَعشــــــــــــــــــــــــــِّ َم ابِّ  اللَّحــــــــــــــــــــــــــْ

 

**** 
ج   و َعلـــــــــــــــــــِّ ٌف وأَبـــــــــــــــــــُ ــْ ايلِّ ُعَويـــــــــــــــــ  خـــــــــــــــــــَ

    

ج لصَّْيصـــــــــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــــــــــــــــــــــُود ِّ وابِّ ُع ابِّ  تـُْقلــــــــــــــــــــــــــــَ

 

**** 
َق الـــــــــــــــــــــــــــــــرَبْنِّج   َداةِّ فِّلـــــــــــــــــــــــــــــــَ لغـــــــــــــــــــــــــــــــَ  وابِّ

    

 .(24)أراد: ابلعشي  والربين  وابلص يصي  

قوم يكسرون كاف اخلطاب يف اجلمع مىت كان قبلها ايء أو كسرة، فيقولون يف عليكم وبكم:  لغة ربيعة وهم :الوكمد. 

 .(25)عليكِّمِّ وبِّكِّم

والفصيح أهنا ال تكسر إال إذا كان قبلها ايء   ،يكسرون هاء الغيبة مىت وليتها ميم اجلمع مطلًقا  يف لغة كلب  :الوهم-ح

 .(26)فيقولون يف منُهم وعنُهم وبينُهم: منهِّم وعنهِّم وبينهِّم  .أو كسرة حنو: عليهم وهبم

 

فقه اللغة وسر العربية، عبد امللك بن حممد بن و م. 2008، دار الكتاب العريب، بريوت، 1/95تريخ آداب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي:  (21)
 م. 2002إحياء الرتاث العريب، ، 90إمساعيل أبو منصور الثعاليب: 

 . 8، آية: ( سورة الذارايت22)
 م. 2008، ، دار الكتاب العريب، بريوت1/95تريخ آداب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي:  (23)

 م. 2010، املدينة املنورة، ، جملة اجلامعة اإلسالمية161/ 2اللغوي وكتابه االعتقاب، عبد الرزاق بن فراج الصاعدي: و  املصدر السابق. (24)
دراسات لغوية يف أمهات كتب  و  م.1989  دار القلم، دمشق،  ،418االقرتاح يف أصول النحو وجدله، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي:    (25)

 م.2010، )د. ر(، 211مد أبو سكني: اللغة، إبراهيم حم
 م. 2008، ، دار الكتاب العريب، بريوت1/95تريخ آداب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي:  (26)
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ت الطاء، فيقولون ر لون العني الساكنة نواًن إذا جاو لغة سعد بن بكر وهذيل واألزد وقيس واألنصار جيع  :االستنطاء-ط

َناَك اْلَكْوثـَرَ }يف أعطى: أنطى.وعلى لغتهم قرئ شذوًذا:  اللهم ال مانع ملا  :يف احلديث الشريفو  (27){إِّانَّ أَْنطَيـْ

ُ َذلَِّك ُكلَُّه«، ويف رواية  (28)أنطيت  (.29)أي أعطاك  »أَْنطَاَك اَّللَّ

كر سيبويه يف اجلزء الثاين من كتابه مواضع يكون فيها ذ   يكسرون أحرف املضارعة مطلًقا وقد   من متيمقبيلة    :التلتلة-ي

وذلك يف حنو مضارع "فعِّل" إذا كانت المه أو  ،كسر أوائل األفعال املضارعة عاًما يف لغة مجيع العرب إال أهل احلجاز

ي مثاًل، فيقولون: نيَجل، ونِّ  ل وخشِّ شي؛ هكذا وقال يف آخر هذا الفصل: إن بين متيم خيالفون عينه ايء أو واًوا، حنو: وجِّ

إال  ونسب ابن فارس يف فقه اللغة هذا الكسر ألسد وقيس احلجاز يف فتح ايء املضارعة فقط العرب ويتفقون مع أهل

عري وبِّعري أنه جعله عاماً   .(30)يف أوائل األلفاظ، فمثل له بقوله: مثل تعلمون ونعلم وشِّ

وهي غري الرتخيم  ،فيقولون يف مثل اي أاب احلكم: اي أاب احلكا :وهي قطع اللفظ قبل متامه لغة طيئيف  :القطعة-ك

 .(31)املعروف يف كتب النحو

فيحذفون بعض احلروف اللينة، ويقولون يف حنو ما شاء هللا: مشا  :وهي لغة أعراب الشَحر وعمان  :اللَّخلخانية-ل

 .(32)هللا

 

َناكَ ﴿هي يف القرآن  (27)  . ]1الكوثر:[﴾ إِّانَّ أَْعطَيـْ
ردي  (28)    م. 2009اس للنشر والتوزيع، الكويت، ، غر 1/279اخلراساين، أبو بكر البيهقي: الدعوات الكبري، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوجِّ

 م.1993، مؤسسة الرسالة، بريوت، 388 /5صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت:  (29)
   م.2010، ، بريوتاهليئة املصرية العامة للكتب، 1/241اخلصائص، ابن جين عثمان بن جين املوصلي أبو الفتح:  (30)
بن فراج  اللغوي وكتابه االعتقاب، عبد الرزاقم. 2008، دار الكتاب العريب، بريوت، 1/95تريخ آداب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي:  (31)

   م.2010، املدينة املنورة، ، جملة اجلامعة اإلسالمية2/115الصاعدي: 

 املصدر السابق.   (32)
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ْرَي يبدلون الم التعريف ميًما  :الطُّمطمانية-م ليس من امرب امصيام "  احلديث يف خماطبة بعضهميف  ليها جاء  وع  يف لغة محِّ

واللهجات اليت حتدثت هبا العرب وتكلمت هبا كثرية ومن أراد معرفة   (33)أي: ليس من الرب الصيام يف السفر  "يف امسفر

 جالل الدين السيوطيو  لمؤلف عبد الرمحن بن أيب بكرل املزهر يف علوم اللغة وأنواعهااملزيد منها فلريجع إىل كتاب 

 وهلجات القبائل العربية يف النقوش الواردة يف القرآن الكرمي والرتاث.

 .عالقة اللهجات ابللغةاملبحث الثالث: 

 :العالقة بني اللهجة والقراءاتاملطلب األول:  

اللهجات كما قدمناه يف حد ذاهتا ميدان ثري للبحث العلمي وعليه فقد عاشت حرة على لسان القبائل العربية فلما 

ن هللا تعاىل أنزل قال: "إ  ابن عباسروى الضحاك عن  و   (34)نزل القرآن نزل على سبعة أحرف كما يف احلديث الصحيح

فوافق القرآن هلجات العرب والقبائل تسهياًل هلذه األمة وحفظت اللهجات  هذا القرآن بلغة كل حي من أحياء العرب

سواء كانت متواترة  وقد وافقت القراءات ،وكان من شأهنا أن يكسبها شرعية الوجود يف اللسان العريب حبفظ القراءات

 .بعض األمثلة على ذلك  نذكرمن اللهجات العربية و   أو شاذة كثري

 أوال: املتواتر

وقرأ محزة ،  إىل هلجة احلجازهذه القراءة  كسر اهلاء وامليم وتنسب ب  ﴾إليهِّمِّ اثنني﴿  (35)﴾اثنني  إليهِّمُ ﴿:  قرأ أبو عمرو  ا.

 .   (36)عراقي وهو ممن أتثروا ابلبيئة البدويةبضم اهلاء وامليم وتنسب إىل هلجة البدو ألن محزة    ﴾اثنني  ُُ مِّ ُُ إليهِّ ﴿:  والكسائي

 

، القاهرة، مؤسسة قرطبة، واحلديث صحيح صححه األلباين  5/434أمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين: املصدر السابق واحلديث انظر مسند أمحد،  (33)
، الكويت،  مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت،   ،7/168الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين:    انظر صحيح أيب داود، حممد انصر

  م.2002
 م.1987، بريوت، ، دار ابن كثري85/ 2اجلامع الصحيح املختصر، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي:  (34)
 . 14 :آية ،سورة يس (35)
 م. 1995، القاهر، ، مكتبة األجنوا املصرية 73يف اللهجات العربية، إبراهيم أنيس:  (36)
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وتنسب هذه القراءة إىل بعض  ﴾ْنذِّرَ تُـ لِّ ﴿ بقلب الياء تء (37)﴾لِّيـُْنذِّرَ ﴿: قرأ انفع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. 2

 .(38)هلجة فزارة من غطفان وهي قبيلة عاشت ابلقرب من احلجاز

 .(40)وتنسب إىل هلجة متيم  (39)إبمشام الصاد زااييف كلمة "الصراط وصراط"  قرأ محزة  .  3

 اثنيا: الشاذ

نيٍ ﴿  :يف قوله تعاىل  {َعىت  عِّني}قرأ ابن مسعود:  ا.    .(42)لغة هذيلفأبدل احلاء عني نسبة إىل    ،(41)﴾َحىتَّ حِّ

َناَك اْلَكْوثـَرَ }قرئ . و 2 َناكَ ﴿ِّ :  واألصل{إِّانَّ أَْنطَيـْ لغة سعد بن بكر وهذيل واألزد وقيس نسبة إىل  .(43)﴾انَّ أَْعطَيـْ

 .(44)واألنصار

 .العالقة بني اللهجة والتجويداملطلب الثاين:  

 :أبوعمرو نذكر هنا على سبيل املثال: قرأ والقراءات فمن ابب أوىل يف التجويد و إذا كان هناك عالقة بني اللهجات 

، وعليه يتلخص (46)وتنسب إىل هلجات القبائل النازحة إىل العراق إبدغام النون مع النون .(45)﴾إِّانَّ حَنُْن حُنْيِّ اْلَمْوَتى﴿

ينفك عنه وأن القراءات هلا أصل يف احلفاظ على اللهجات مما مر أن اللهجات هلا عالقة وثيقة كل منها يرتبط ابألخر ال  

 من الضياع واالنداثر.

 

 . 7 :آية ،سورة يس (37)
 م. 1995،  القاهر، ، مكتبة األجنوا املصرية71يف اللهجات العربية، إبراهيم أنيس: ص (38)
زاي خالصة انظر الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع، عبد   اإلمشام هو خلط لفظ الصاد بلفظ الزاي فيتولد منهما حرف ال هو بصاد خالصة وال  (39)

 م. 1992، ، ،مكتبة السوادي للتوزيع 51الفتاح بن عبد الغين بن حممد القاضي،  
 م. 1995 ، القاهرة.، مكتبة األجنوا املصرية 128يف اللهجات العربية، إبراهيم أنيس:  (40)
 . 43 :آية ،سورة الذارايت (41)
اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،    -وزارة األوقاف  ،1/343:  احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي  (42)

 م. 1999، مصر
   .1، آية:سورة الكوثر (43)
 م. 2010، ، دار الكتاب العريب، بريوت1/95تريخ آداب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي:  (44)
 . 12 :آية، سورة يس (45)
 م. 1995، ة، القاهر ، مكتبة األجنوا املصرية 71يف اللهجات العربية، إبراهيم أنيس:  (46)
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حنمد هللا تعاىل الذي وفقنا ملا قدمناه وها حنن نضع قطراتنا األخرية بعد املشوار الذي خضعناه بني تفكر وتعقل :  اخلامتة

ومل يكن هذا ابجلهد القليل وال ندعي فيه يف موضوع اللهجات وعالقتها ابلقراءات والتجويد فقد كانت رحلة ممتعة 

 الكمال  ولكن لنا عذر ويف هناية هذا البحث نتواصل إىل أهم النتائج:

وأن مصطلح اللهجة  ،أن أصل العرب هم من قبائل مينية وأصل من تكلم ابلعربية الفصحى هم من أصول مينيةـ  1

 ن العربية هي أم اللغات.، وأمن اللغة العربية  وأن بعض اللغات هي مشتقة  ،واللحن واللغة كان مبعىن واحد

 أن القراءات يف أصلها هلجات عربية أنزل القرآن هبا لتسهيل القراءة.  ـ  2

 أن قواعد اللغة العربية يرجع أصلها إىل علم القرآن والقراءات.  ـ  3

 تندثر.ت حمافظة على هلجات العرب اليت كادت أن  ـ أن القراءات هي يف احلقيقة جاء  4

 .م به سليقة من غري دراسة أو تكلفأن علم التجويد هو جزء من اللغة وأن العرب كانت تتكل  ـ  5
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 فهرس املراجع واملصادر

 القرآن الكرمي. 

 م.2010، القاهرة  اهليئة املصرية العامة للكتاب،،  ابن جين عثمان بن جين املوصلي أبو الفتحاخلصائص،   .1
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ABSTRACT 

Who can distinguish the “Objectives of Shari‘ah (Maqasid al-Shari‘ah)” is eligible to exercise the 

juristic interpretation (Ijtihad). His juristic interpretation supplements to comprehension the 

maxims of the Law-giver. The optimal method to utilize the sayings, connotations, ordinances, 

objectives, rationale, and outline of what are seemingly unpredictable and outweighing of the 

nearest proofs to the Maqasid al-Shari‘ah. Therefore it is obvious that Maqasid al-Shari‘ah is 

crucial to be dealt with, especially after the proliferation of Shari‘ah critics and abounding of 

contemporary and apprising issues. Hence Islam demonstrates to be a civilized religion that is 

valid for all times and places. However, calling for stimulation of “Objectives of Shari‘ah 

(Maqasid al-Shari‘ah)” in life is not a cause for alienation of Legal Texts and this is the research 

problem statement. Therefore, this research aims to appeal the educational institutions to introduce 

the substance of “Objectives of Shari‘ah (Maqasid al-Shari‘ah)” within their curricula. The 

educational institutions enable to ensure an intellectual enlightenment and a balanced (wasatiyah) 

mindset that effectively revive the divinity of religion to exalted its highest ranks providing an 

explanation that these objectives of Shari‘ah are validly comprehensible. This study employed the 

analytical method that resulted in Maqasid al-Shari‘ah could be found in the fatwas and statements 

of the early righteous ulema (Ulema al Salaf) but without any specialization. Consequently, this 

type of knowledge (juristic interpretation /Ijtihad) must derive from the texts of the Holy Qur’an 

and from the Prophetic Tradition (Sunnah) combined the adoption of specific texts to extract the 

“Objectives of Shari‘ah (Maqasid al-Shari‘ah)”. 

Keywords: Objectives, Facilitation, Interest, Legality, Abuse. 
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 ملخص البحث

الشرعية جدير ابالجتهاد؛ حيث تساعد على فهم أقوال الشارع واالستفادة من مدلوالهتا  َفهم املقاصد َمن 

وأسرار أحكامها ومقاصدها وِعَلِلها واجلمع بني ما ظاهره التعارض وترجيح أقرب األدلة ملقاصد الشريعة، وهبذا يظهر 

وكثُرت النوازل ثري من منتقدي الشريعة، مدى أمهية التعامل مبقاصد الشريعة يف جمتمعاتنا اإلسالمية بعد أن فشا ك

مبقاصد الشريعة ال املستجدات املعاصرة؛ وهنا يبدو اإلسالم دينًا حضارايً صاحلًا لكل زمان ومكان، على أن العمل و 

ملؤسسات وهنا تكمن مشكلة البحث، وعليه فالبحث يهدف إىل دعوة ا  نسالخ من النصوص الشرعية،يكون مدعاة لال

ةالعلمية إلدخا وسطيرة ترتقي بديننا حنو الُعال، شريطة أن  ل مادة املقاصد الشرعية ضمن مناهجها؛ لضمان عقول نرير

تكون هذه املقاصد مستنبطة بطريقة صحيحة، واتبع البحث املنهج التحليلي، ونتج عنه أن املقاصد الشرعية إمنا وجدت 

علم إمنا جيب أن ينبع من نصوص القرآن والسنة يف فتاوى وكالم السلف لكن من غري ختصيص هذا العلم، وهذا ال

 جمتمعة، وال ينبغي األخذ ببعض النصوص الستخراج املقاصد.

 املقاصد، التيسري، املصاحل، الشرعية، املفاسد.:  الكلمات املفتاحية
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 املقدمة.

 الضرورية ومقاصدهم مصاحلهم وحفظ أحواهلم، بتيسري وذلك للعباد الرمحة إجياد بقصد اإلسالمية الشريعةشرعت 

 واآلجلة  العاجلة  فاسد امل  ودفع   اتبعة،  أو  أصلية  أو  بعضية،  أو  كلية أو  خاصة،  أو  عامة  كانت  سواء  والتحسينية،  واحلاجية

 علم تعلق أن  يقينا علمنا ولذلك، واملال والنسل والعقل والنفس الدين حفظ هو التشريع  من الشرع مقصود إذ عنهم،

 ومقصوده الوارد النص منطوق بني اجلمع وطريقة كيفية  تُعرف به عميقا تعلقا يعد  اإلسالمي ابلتشريع الشرعية املقاصد

 حيتاج الذي لالجتهاد تطويرا ذلك ويعترب ومدلوالهتا، وروحها مقصودها ويُفعرل النصوص حرمة بذلك فُتحفظ الشرعي

 الشمول عن عائقا احلريف االجتهاد يكون  ال حىت خصوصا؛ املكلفني ومقاصد مقاصدها ولفقه عموما النصوص لفقه

 لدجمها السابقني لرتاث واستثارةً  التشريع، لدائرة وتوسيعاً  وجتديدا، فيه، تناقض ال واحد نظام على الشريعة جتري وحىت

 بذلك  فتفهم  املستجدة،  واألحكام  املعاصرة  للقضااي  حمتوية  لتصبح  الشرعية  األحكام  مجيع   إليه  فتؤول  املعاصرين؛  بفتاوى

 مراتب معرفة يف ويفيد  منها، األحكام واستنباط الوقائع  على تطبيقها عند  صحيح بشكل تفسريها ويتم النصوص

 خمتلف بني املوازنة عند وللقاضي كذلك   وللفقيه للمشرع جدا ُمِهمر  وهذا الواقع، يف اإلعمال ودرجات واملفاسد، املصاحل

 مع  ويتفق املقاصد  حيقق ما ترجيح على فتعني ،يؤخرر أن  ينبغي وما منها يقدرم أن  ينبغي وما أمامه، املتاحة اخليارات

 اآلراء بتنسيق املذهبية والتعصبات الفقهية والنزاعات االختالفات بذلك فتقل املضار، ودفع املنافع جلب يف أهدافها

 ذلك واالستدالل، النظر على ومبنية املعىن، معقولة وأحكامها الشريعة نصوص أن  حيث بينها التعارض ودرء املختلفة

 خمتلف  مع  والتفاعل  التحقق  على  وقدرهتا  ومرونتها  وواقعيتها  ودوامها  صالحيتها  الغراء  الشريعة  خصائص  من  أن   يؤكد  مما

 .واملضرة  املشقة  بذلك  وجُتتنب  احلرج،  ورفع  التيسري  بذلك  فيتحقق  واألطوار،  والظروف  البيئات
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 تعريف عنوان البحث:املبحث األول:  

 .(2التوسط يف الشيء)و   استقامة الطريق،، و (1إتيان شيء وأَمِره)من القصد وهو  أوالً: املقاصد لغة: 

هي االئتمار ابلتزام و ، (3)على شيء يُفَتح يف امتداد يكون فيه دلوت ،من الشريعة :اثنياً: الشرعية لغة

 (.4العبودية)

شرعاً: هو سن القوانني ، و (5مصدر َشرََع ابلتخفيف)أن الشريعة    اكم  مصدر َشرََّع ابلتشديد لغة:  اثلثاً: التشريع

 .(6اليت تعرف منها األحكام ألعمال املكلفني وما حيدث هلم من احلوادث)

السني والالم وامليم من الصحة والعافية، وشرعاً: اإلسالم هو اخلضوع واالنقياد وااللتزام  :لغة رابعاً: اإلسالمي

 (.7)صلى هللا عليه وسلم  مبا أتى به الرسول

 

 

 

 

 

 .5/95ابن فارس،  ،معجم مقاييس اللغة (1
 .354/ 3ابن منظور،  انظر ،لسان العرب( 2
 .3/203ابن فارس،  ،معجم مقاييس اللغة (3
 . 167صـاجلرجاين،   ،التعريفات( 4
 . 13انظر اتريخ التشريع اإلسالمي التشريع والفقه، القطان، صـ (5
 .7صـ،  خالف،  خالصة التشريع اإلسالمي ( 6
 .12/289، البن منظور، لسان العربو ، 39صـاجلرجاين،   التعريفات،( 7
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 تعريف املقاصد الشرعية:املبحث الثاين:  

بل إن حامل لواء تطوير علم املقاصد اإلمام  (،8مل يوجد قدميًا عند العلماء تعريف واضح ملقاصد الشريعة)

وأما حديثاً ، (9)مل يذكر تعريفا حمدداً للمقاصد؛ ألنه إمنا ألف كتابه للراسخني يف علم الشريعةهـ( 970)ت الشاطيب 

 (.10فقد حظيت مقاصد الشريعة بعناية خاصة من ِقَبل العلماء والباحثني)

يف األحكام الشرعية كما أرادها الشارع وراعاها يف التشريع جلباً  فاملقاصد الشرعية: هي املعاين املقصودة

 .(12قصدها الشارع بتشريع األحكام)صاحل  م(، فهي  11للمصاحل ودفعاً للمفاسد عاجالً وآجاًل)

 .موضوع مقاصد الشريعةاملبحث الثالث: 

فهو ِحَكم األحكام، وأسرار التشريع، وغاايت الدين، ومقاصد الشارع، ومقصود املكلَّف ونيته،    إظهاربيان و 

 (.13له آاثره وعالقته ابألدلة، وصلته ابلواقع، وموقفه من العقل)علم  

هامرني  على مقصدين البحثنقتصر يف هذا  واحلق أن املقاصد الشرعية يف التشريع اإلسالمي كثرية جداً 

 جلب املصاحل ودرء املفاسد.، و التيسري ورفع احلرج  مها:كل مسلم،  حيتاجهما  

 

 

 

 . 15ـ14صـاخلادمي،  ،علم املقاصد الشرعية، وانظر 17الريسوين، صـ نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، (8
 1/124الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة،  (9

 .16ـ15صـاخلادمي،  ،علم املقاصد الشرعية( 10

 .17صـخلادمي، ا ،علم املقاصد الشرعية، 21صـللربيعة،   ،علم مقاصد الشارع ،18صـحبيب،   مقاصد الشريعة أتصيالً وتفعياًل،( 11

 .17صـ ،خمدوم  ،قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية دراسة أصولية يف ضوء املقاصد الشرعية( 12

 28ـ27صـ اخلادمي، ،علم املقاصد الشرعية( 13
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 التيسري ورفع احلرج.املبحث الرابع:  

 (".14"عمل ال جيهد النفس وال يثقل اجلسم): من اليسر، وهوالتيسري

تداركه بعد رفع احلرج شرعاً: "هو منع وقوع أو بقاء احلرج على العباد مبنع حصوله ابتداء، أو بتخفيفه، أو 

 (.16ورفع احلرج يؤداين نفس املعىن الشرعي) ("، والتيسري15حتقيق أسبابه)

 إعمال الشريعة ملقصد التيسري ورفع احلرج.املطلب األول:  

إال و   ،أن يتحراه  على  املكلف  حث  قصد بذلك املخرجو للمكلف خمرجاً شرعياً يف كل أمر شاق،    جعل الشارع

ولذلك اخلارجة عن املعتاد؛    املشاققد يعوق عنها عوائق من    ـ  ابتداءـ    األحكام  ؛ ذلك أنأبواب التيسري  على نفسه  سد 

(، كما قال 17) ومتيسراً   تنزاح هبا عن املكلف تلك املشقات، حىت يصري التكليف ابلنسبة إليه عادايً   خمارجشرعت هلا  

ينِ   يف   َعَلْيُكمْ   َجَعلَ   َوَماتعاىل: " وعن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت: "ما ُخري النيب ـ صلى هللا عليه   ،(18")رَج  حَ   ِمنْ   الدِر

 (".19)...    وسلم ـ بني أمرين إال اختار أيسرمها

يقصد بعباده العنت واملشقة  فاهلل ملرفع احلرج مقصد من مقاصد الشريعة وأصل اثبت من أصوهلا، التيسري و ف

ُقصدت املشقة لذاهتا ملا ُُسح ابلرتخيص  ولو(، 20)"ُوْسَعَها ِإالَّ  نـَْفًسا اّللَُّ  يَُكلِرفُ  اَل " :قال تعاىلاخلارجة عن املعتاد، 

وإذا تعارضت األدلة فيما بينها ومل يرتجح واحد منها، فإن رفع احلرج يصلح أن يكون مرجحا ملا هو   (،21والتخفيف)

 

 .749املناوي، صـالتوقيف على مهام التعاريف، ( 14
 .48صـ ،الباحسني ،احلرج يف الشريعة اإلسالميةفع ر ( 15
 .402ـ 401، اليويب، صـمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية( 16
 .1/532الشاطيب،   املوافقات يف أصول الشريعة،( 17
 .78آية  ،( سورة احلج18
 .951،صـ2327م(، ح: 1998)  أسهله،ح واختياره من املبا لم لآلاثم كتاب الفضائل، ابب مباعدته صلى هللا عليه وس  مسلم، (19
 . 286( سورة البقرة آية 20
 .50صـائي، السامر ، رفع احلرج يف مفهومه الفقهي  (21
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التحامل على جانب الكرمي  وعند التعارض يكون(؛ وذلك ألن هللا تعاىل كرمي غين، والعبد حمتاج فقري، 22أقرب إليه)

 .(23الغين)

 أبصول الشريعة.تطبيق مقصد التيسري إمنا يكون  املطلب الثاين:  

تتبع ؛ولذلك كان (24)الشريعة  مقيًدا مبا هو جار على أصولقضى هللا تعاىل برمحته أن أييت رفع احلرج 

)ت  حىت فسرق ابن القيم (،25ميل مع أهواء النفوس)،بل هو شرعاً  اثبت غري واختيار األقوال ابلتشهي ،لرخصا

 األخذ ابأليسر  أنَّ  حممول على من جعل عادته تتبع الرخص؛ حيث إال أن رأيه (،26وحرَّم استفتاءه)فاعله  هـ(751

ليس مبستنكر بني العلماء، فقد أفىت كثري من العلماء مبا هو خمالف ملذهب إمامه اتباعًا ملقصد التيسري  بني املذاهب

 هـ( 676)ت  النووي رجحفقد ا، (، كما يف مسألة الثوب إذا أصابته جناسة ال تشاهدها العني لِقلرته27ورفع احلرج)

ا جرت العادة بتغطية األواين، أفىت بعض ـر (، ومل28القول بعدم جناسة الثوب، وعلل ذلك بتعذرر االحرتاز وحصول احلرج)

 (.29احلنفية ابلعفو عن بول السنور يف األواين خاصة، دون الثياب؛ تيسريا ورفعاً للحرج)

 املفاسد.: جلب املصاحل ودرء  اخلامس  املبحث

املصلحة هي "احملافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من اخللق مخسة وهو أن حيفظ عليهم دينهم  

 واملفسدة ضد املصلحة.(،  30ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم")

 

 .383، صـالباحسني فع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ،ر ( 22
 .216ـ6/215، 1الرازي،  ،احملصول يف علم األصول( 23
 .5/99 ، الشاطيب، الشريعةاملوافقات يف أصول  (24
 .5/99 الشاطيب، ، املوافقات يف أصول الشريعة (25
 . 4/222 ،بن القيما إعالم املوقعني عن رب العاملني،( 26
 .285ـ384صـ، الباحسنيفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ، ر ( 27
 .1/127 لنووي،ا ،اجملموع شرح املهذب( 28
 . 86ابن جنيم، صـ، حنيفة النعمان على مذهب أيب  األشباه والنظائر( 29
 .174صـ،  لغزايلا  املستصفى يف علم األصول،( 30
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 احتواء الشريعة جلميع املصاحل.املطلب األول:  

 َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ  َوأَْْتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ " مصلحة قط كما قال تعاىل: الشريعة مل هتمل

ْساَلمَ  وأما ما اعتقده العقل ،  ("32( أي: "بتمام النصر، وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، األصول والفروع)31)"ِديًنا  اإْلِ

؛ ألن شرعيةم هذا الناظر، أو أنه ليس مبصلحة إما أن الشرع دل عليه من حيث مل يعلف، ومل يرد يف الشرعمصلحة 

كما قال تعاىل يف اخلمر ،وهو ضاروكثريًا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع  ،املصلحة هي املنفعة احلاصلة أو الغالبة

 .(34)(33)"  نـَْفِعِهَما  ِمنْ  َأْكرَبُ  َوِإْْثُُهَما"  وامليسر:

 .عتبار املصاحل اليت جاءت حبفظهاأنواع املقاصد الشرعية اباملطلب الثاين:  

واليت تكفلت  ،إدراكًا صحيحاً، ومعرفة األصول اخلمسة اليت تندرج حتتها الشرعية ملقاصد اأنواع إدراك إن 

؛ ولذلك إىل أصل قطعياً  ، أو راجعاً ما كان قطعيفمنها  الشريعة حبفظها هلو "األصل واملعتمد، الذي عليه َمَداُر الطََّلب،  

املقاصد اليت هبا يكون صالح الدارين، وهي: الضرورايت، واحلاجيات، والتحسينات، وما هو مكمل عة ت الشريحفظ

هلا ومتمم ألطرافها، وهي أصول الشريعة، وقد قام الربهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة إليها؛ فال 

 وهذه املصاحل تنقسم يف اجلملة إىل ثالثة أقسام:(، 35)"إشكال يف أهنا علم أصيل، راسخ األساس، اثبت األركان 

 املصاحل التحسينية.و   املصاحل احلاجية.و   املصاحل الضرورية.

 

 

 .3( سورة املائدة آية 31
 . 219صـ، السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ( 32
 . 219( سورة البقرة آية 33
 .345ـ344/ 11، ابن تيمية  ،الفتاوى جمموعانظر  (34
 .108ـ1/107 ، الشاطيب،الشريعةاملوافقات يف أصول  ( 35
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 : املصاحل الضرورية.املطلب الثالث

، (36اليت تتضمن حفظ مقصود من املقاصد اخلمسة وهى النفس واملال والنسب والدين والعقل")"  املصاحل  هيو 

 ألمهيتها.وسنطيل فيها يسرياً  

 حفظ الشريعة للضرورايت اخلمس.

فالشريعة ،  (37"اتفقت األمم وسائر امللل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضرورايت اخلمس")

حتقيق مقاصد الشارع يف قيام مصاحل ُوضعت ألجل إمنا و الغراء مل توضع إلدخال الناس حتت سلطة الدين فحسب، 

هي أسس العمران املرعية يف كل ملة، واليت لوالها مل جتر مصاحل الدنيا فاً، ودرء املفاسد عنهم،  الناس يف الدين والدنيا مع

 .(38على استقامة)واآلخرة  

"أحدمها: ما يقيم أركاهنا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاهتا أبمرين  حفظت الشريعة الضرورايت اخلمس  

ختالل الواقع أو املتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب من جانب الوجود، والثاين: ما يدرأ عنها اال

 .(39العدم")

 "َوَرُسولِهِ   اِبّللَِّ   آِمُنوا  آَمُنوا  الَِّذينَ   يُـَّها"  من جانب الوجود، شرع هللا اإلميان به، قال هللا تعاىل:أوالً: حفظ الدين.

وقال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ:  اإلميان "أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر ،  (40)

 

 .5/220 الرازي، ،احملصول يف علم األصول (36
 .1/31 الشاطيب،  ،املوافقات يف أصول الشريعة (37
 . 1/5الشاطيب، حمقق مقدمة ، 222ـ221ـ5/220، الرازي، احملصول يف علم األصول ( 38
 .19ـ18ـ2/17، الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة ( 39
 .136النساء آية ( سورة 40
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ومن جانب العدم، شرع احلد على املرتد وذلك يف حديث ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ قال: قال ، ("41خريه وشره)

 (.42ينه فاقتلوه")رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: " من بدل د

 من جانب الوجود، شرع هللا األكل من الطيبات بل أوجب ذلك عند الضرورة قال تعاىل:اثنيا: حفظ النفس.

واجب، أيمث  ُصلب اإلنساندليل على أن األكل بقدر ما يقيم  ، وهذا(43)" طَيِرًبا َحاَلاًل  اأْلَْرضِ  يف  ممَّا ُكُلوا"

امليتة عند الضرورة ليست رخصة، "بل هي عزمية واجبة ولو امتنع من أكل امليتة كان (، بل إن األكل من 44اتركه)

 َعَلْيِهمُ  َوحُيَررِمُ  الطَّيِرَباتِ  هَلُمُ  َوحيُِلُّ " البعد عن اخلبائث كما قال تعاىل:ومن جانب العدم، شرع هللا ، (45عاصيا")

 َوَمنْ ، وقال تعاىل: "(47)" أَنـُْفَسُكمْ  تـَْقتـُُلوا َواَل ":قال تعاىل(، وحررم االعتداء على نفسه أو نفس غريه 46)"اخْلََباِئثَ 

ًدا ُمْؤِمًنا يـَْقُتلْ  (، وعن أيب هريرة ـ 48) "َعِظيًما َعَذاابً  َلهُ  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلًدا َجَهنَّمُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمتَـَعمِر

النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال: " ومن قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف انر رضي هللا عنه ـ عن  

 (49جهنم خالدا خملدا فيها أبدا")

 

 .36، صـ8، ح: ابب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإلميان إبثبات قدر هللا سبحانه وتعاىل  1، تاب اإلميان ك  مسلم،( 41
 .577، صـ 3017ابب ال يعذَّب بعذاب هللا، ح:  149كتاب اجلهاد والسري،    ( البخاري،42
 . 168( سورة البقرة آية 43
 .80صـ ، سعديال  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، (44
 .1/24، لكيا هراسيا  ،أحكام القرآن (  45
 .157( سورة األعراف آية 46
 .29( سورة النساء آية 47
 .93النساء آية ( سورة 48
 .1131، صـ 5778، ح: ابب شرب السم والدواء به ومبا خياف منه واخلبيث كتاب الطب،  البخاري،صحيح ( 49
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 َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  يف  ِإنَّ " لشارع احلكيم ابلعقل، قال تعاىل:من جانب الوجود، اهتم ااثلثاً: العقل.

 وقال بعد تعداد بعض احملرمات:  (، ومن جانب العدم فقد حررم اخلمر50)"اأْلَْلَبابِ   أِلُويل   آَلاَيت    َوالنـََّهارِ   اللَّْيلِ   َواْخِتاَلفِ 

 (.51)  تـُْفِلُحوَن"  لََعلَُّكمْ   "فَاْجَتِنُبوهُ 

 النِرَساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  طَابَ  َما فَاْنِكُحوا" من جانب الوجود رغرب يف الزواج فقال:رابعا: حفظ العرض أو النسل.

(، 53)"  َسِبياًل   َوَساءَ   فَاِحَشةً   َكانَ   ِإنَّهُ   الزرانَ   تـَْقَربُوا  َواَل (، ومن جانب العدم حرم الزان فقال تعاىل:  52َوُراَبَع" )  َوُثاَلثَ   َمْثىَنى 

ُهَما  َواِحد    ُكلَّ   فَاْجِلُدوا  َوالزَّاين   الزَّانَِيةُ  "  كما قال:من فعله  وحدر   ُتمْ   ِإنْ  اّللَِّ   ِدينِ   يف   َرأَْفة    هِبَِما  أَتُْخْذُكمْ   َواَل   َجْلَدة    ِمائَةَ   ِمنـْ  ُكنـْ

قبل الدخول على احلرمات ، بل وشرع االستئذان  (54)  "اْلُمْؤِمِننيَ   ِمنَ   طَائَِفة    َعَذاهَبَُما  َوْلَيْشَهدْ   اآْلِخرِ   َواْليَـْومِ   اِبّللَِّ   تـُْؤِمُنونَ 

من أجل ْتام احلفاظ هذا املقصد خاصة كما ورد عن سهل بن سعد الساعدي ـ رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا ـ 

 (.55صلى هللا عليه وسلم ـ "إمنا جعل االستئذان من أجل البصر")

(، ومن جانب العدم 56) "ْيَع َوَحرََّم الررابَ اْلبَـ  اّللَُّ  َوَأَحلَّ : "من جانب الوجود قال تعاىل خامساً: حفظ املال.

اً قال تعاىل:   (، وكذلك 57)"اّللَِّ   ِمنَ  َنَكااًل   َكَسَبا  مبَا  َجزَاءً  أَْيِديـَُهَما  فَاْقَطُعوا  َوالسَّارَِقةُ   َوالسَّارِقُ "حررم السرقة وحد هلا حدر

( وقال 58)"  ُمَضاَعَفةً   َأْضَعافًا  الررابَ   أَتُْكُلوا  اَل   آَمُنوا  الَِّذينَ   أَيُـَّها  ايَ   : "فقال تعاىلحررم الراب وأكل األموال من غري وجه حق  

َنُكمْ   أَْمَواَلُكمْ   أَتُْكُلوا اَل   آَمُنوا  الَِّذينَ   أَيُـَّها ايَ تعاىل: "  (.59)"  اِبْلَباِطلِ   بـَيـْ

 

 .190( سورة آل عمران 50
 .90( سورة املائدة آية 51
 .2( سورة النساء آية 52
 .32( سورة اإلسراء آية 53
 . 2( سورة النور آية 54
 .1202، صـ 6241، ح: ابب االستئذان من أجل البصرصحيح البخاري، كتاب االستئذان،  (55
 . 275( سورة البقرة آية 56
 .38( سورة املائدة آية 57
 .130( سورة آل عمران آية 58
 .29( سورة النساء آية 59
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 .صاحل احلاجيةاملاملطلب الرابع:  

 (60َحَوَج "واحلاء والواو واجليم أصل  واحد، وهو االضطرار إىل الشيء")تعريفها لغة: هي من 

تعريفها شرعاً: هي املصاحل "اليت يُفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة 

 (61الالحقة بفوت املطلوب")

مالت، اليت لوال ورودها على الضرورايت لوقع وقد حفظت الشريعة املصاحل املسماة ابحلاجيات، كأنواع املعا

الناس يف الضيق واحلرج، وكتمكني الوىل من تزويج الصغرية فإن مصاحل النكاح غري ضرورية هلا يف احلال، إال أن احلاجة 

 (.62إليه بوجه ما حاصلة وهي تقييد الكفؤ الذي لو فات فرمبا فات ال إىل بدل)

 يات إىل الضرورايت.انتقال بعض احلاجاملطلب اخلامس:  

(،ولكن جيوز يف بعض 63أابح هللا تعاىل تناول امليتة عند الضرورة، ولكن ال يتجاوز احلد املشروع له يف األكل)

، فمن نظر إىل مقاصد الشريعة وتيسريها ورفعها للحرج فإنه الدليل من مقصود وهذااألحوال االنتقال إىل احلاجيات، 

يرى جواز فعل احملظور للحاجة اليت دون الضرورة على أن تُقدرر بقدرها، فلو أنه "طَبَّق احلراُم األرَض، أو انحية من 

إن ذلك سائغ األرض يعسر االنتقال منها وانسدت طرق املكاسب الطيبة، ومست احلاجة إىل الزايدة على سد الرمق ف

أن يزيد على قدر الضرورة، ويرتقي إىل قدر احلاجة يف القوت وامللبس واملسكن، إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت 

 

 .2/91ابن فارس،   ،معجم مقاييس اللغة( 60
 .2/21الشاطيب،  ،املوافقات يف أصول الشريعة (61
 . 1/5الشاطيب، ، مقدمة حمقق 222ـ221ـ5/220الرازي،  ،احملصول يف علم األصول( 62
 .1/480، ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم( 63
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املكاسب واألشغال، ومل يزل الناس يف ُمقاساة ذلك إىل أن يهلكوا، ويف ذلك خراب الدين. لكنه ال ينتهي إىل الرتفه 

 (".64ع وإن مل ينص على عينه)وهذا مالئم لتصرفات الشر ،  والتنعم

 .صاحل التحسينيةاملاملطلب السادس:  

 (.65هي "األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتنب املدنسات اليت أتنفها العقول الراجحات")

وقد حفظت الشريعة املصاحل املسماة ابلتحسينات اليت ال تكون يف حمل الضرورة وال احلاجة كتقرير الناس على 

مكارم األخالق وحماسن الشيم والعادات، وإما حبفظ ما يَكمِرل ويعني على حتقق نوع من هذه األنواع الثالثة اليت هي 

 (.66الضرورايت والتحسينات واحلاجيات)

َمْن أحاط بتعريف مقاصد الشريعة علم أنه علم مستقيم وسطير بني اإلسراف والتقتري، على أن تعريفه ف

حادث، فهو علم يبحث عن ِحَكم األحكام وِعَلِلها، ويثبت جبدارة أن الدين اإلسالمي صاحل لكل زمان اصطالحاً أمر  

، فمن كانت عنده مشقة وجد يف الدين تيسرياً، ومن كان انظرًا ملصلحة جلبها كان   ومكان، وصاحل لكل مسلم أّنَّ 

أصول الشريعة الغراء ال جرايً على هوى النفس؛  ين له، أو مفسدة درأها عنه، على أن هذا ال يكون إال جرايً علىد ال

فاإلسالم دين حفظ لإلنسان دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله، بل وعدَّها من ضرورايت احلياة اليت ال تستقيم دوهنا، 

، وجعل حوهلا حصناً حصيناً ابلدعوة إىل حفظها، والزجر عن انتهاكها أبقصى العقوابت سواء أكان ابحلدود، أو بدوهنا

فما من مصلحة إال حوهتا الشريعة، أدركها العقل البشري أم مل يدركها، واإلسالم دين حفظ للبشرية كل مصلحة سواء 

أكانت ضرورية تَفسد الدنيا إْن فسدت، أو كانت حاجية يضيق الناس ذرعاً إن مل ُتْشرع، ولكنها أقل من الضرورايت، 

 

 . 2/623، لشاطيب( االعتصام، ا64
 . 2/22، الشاطيب،املوافقات يف أصول الشريعة ( 65
 . 1/5مقدمة حمقق الشاطيب، ، وانظر 222، 5/220،221الرازي،  ،احملصول يف علم األصول ( 66



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 127 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

حتسرن من احلياة  صب يف حفظ الضرورايت، أو حتسينيةايت، وهي تعلى أنه أحياان تنتقل احلاجة منها إىل الضرور 

 وتزينها، وهي أيضا تصب يف حفظ الضرورايت. وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

 .اخلامتة

 من خالل ما ْتت كتابته يف البحث ظهرت النتائج التالية:

اء منذ عهد السلف، لكن مل يكن علم املقاصد الشرعية ليس علم حادث، وإمنا وجد يف فتاوى العلم .1

 للعلم مؤلفات مستقلة وتعريفات متحدة له.

 املقاصد الشرعية إمنا هي انبعة من نصوص القرآن الكرمي والسنة املطهررة. .2

 وجوب رد املقاصد الشرعية املستنبطة إىل األدلة الشرعية فإن وافقتها ُأخذ هبا وإال فال. .3

 رعية ينبغي أن يتم النظر إىل مجيع األدلة الواردة يف املسألة.من أجل االستنباط السليم للمقاصد الش .4

 هذا وهللا أعلم، واحلمد هلل أوال وآخرا، وصلر اللهم وسلم وابرك على سيدان حممد
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Abstract 

The current research aims to identify the level of the organizational loyalty of employees in the 

educational sector in Jubail Industrial City in Saudi Arabia, the researcher used the descriptive, 

analytical approach using images to measure the level of loyalty to the organizational structure of 

the preparation of the researcher, The study included a sample of 614 employees of the educational 

sector in the industrial city of Jubail, researcher to conduct a personal interview with members of 

the sample were applied, the study tool, Researcher analyzes the responses of the sample through 

the statistical program spaces, the results showed that the hypothesis of the Chairperson, which 

stipulates: "There is a rise in the level of organizational loyalty among a sample of the current 

study " The results of the current research, the researcher is due to the presence of a number of 

administrative problems and incentive and increasing levels of psychological pressure, which may 

cause to the lower levels of the organizational loyalty for personnel in the educational sector The 

Jubail Industrial City. 

The Keywords: organizational loyalty - Education - administration - loyalty - Organization. 
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 امللخص

يهدف البحث احلايل اىل التعرف على مستوى الوالء التنظيمي للعاملني ابلقطاع التعليمي يف مدينة اجلبيل الصناعية يف 
وقد إستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي مستخدمًا اإلستبانة لقياس مستوى الوالء  ،اململكة العربية السعودية

موظفاً من العاملني ابلقطاع التعليمي  614وقد إشتملت عينة الدراسة على عدد  ،التنظيمي وهي من إعداد الباحث
وقام الباحث بتحليل إستجاابت  ،لدراسةوابملقابلة الشخصية مع أفراد العينة مت تطبيق أداة ا ،مبنطقة اجلبيل الصناعية

يوجد واليت تنص على "  الرئيسةعدم حتقق الفرضية أوضحت النتائج  SPSSالعينة من خالل الربانمج اإلحصائي 
ويعزى الباحث النتائج للبحث احلايل اىل توقع وجود عددا ".إرتفاع يف مستوى الوالء تنظيمي لدى عينة الدراسة احلالية  

املشكالت اإلدارية والتحفيزية وزايدة مستوايت الضغط النفسي واليت قد تسبب بشكل كبري اىل إخنفاض مستوايت من  
 الوالء التنظيمي لدى العاملني ابلقطاع التعليمي مبدينة اجلبيل الصناعية.

 التنظيم.  –الوالء    –اإلدارة    –التعليم    –الوالء التنظيمي  الكلمات اإلفتتاحية :
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 قدمة :امل

من خالل زايرة الباحث للمؤسسة حمل الدراسة وجد أن املؤسسة التعليمية قد واجهت خالل السنوات العشر األخرية 
صعوبة يف االحتفاظ ابلكوادر املتميزة؛ فقد انتقلوا إىل مؤسسات تعليمية أخرى لغرض احلصول على امتيازات جديدة 

سارهتا للثروة البشرية احلقيقية والركيزة األساسية للنجاح والتقدم، والسبب غري موجودة يف املنظمة املبحوثة، مما يعين خ
وراء ذلك وجود بعض القصور جتاه املوجودات الفكرية ومقدار ما هلا من دعم منظم لغرض كسب والئهم الوظيفي 

 وزايدة إبداعهم.

 هلوتساؤ   البحثمشكلة  املطلب األول:  

 تشكلت لدى الباحث :
املشاركة بدراسة جتلي مفهوم الوالء التنظيمي، وطرق تطبيقه عموماً وتطبيقه يف القطاع التعليمي على رغبة يف  -1

 وجه التحديد.
إعتقاد بوجود إشكالية تتمثل يف مالحظة ضعف الوالء التنظيمي لدى عينة البحث، وتباين أنظمة احلوافز   -2

 واملراقبة لضمان وجود الوالء التنظيمي.
 الالزم لدى بعض املؤسسات ملوضوع الوالء التنظيمي.  عدم توفر االهتمام -3
اختيار دراسة موظفي إدارة اخلدمات التعليمية يف اهليئة امللكية يف مدينة اجلبيل ابململكة العربية السعودية بسبب  -4

ودية، أهنا منظمة شبه حكومية تدار بفكر القطاع اخلاص وال تتبع إداراًي وزارة التعليم يف اململكة العربية السع
وابإلضافة إىل أن مدير إدارة التعليم طلب منه تطبيق دراسته على إدارة اخلدمات التعليمية عند معرفته برغبته 

 يف دراسة موضوع الوالء التنظيمي، ابإلضافة إىل اهتمام الباحث مبوضوع الوالء التنظيمي.
 الرئيس للبحث احلايل يف :  ومن التمهيد السابق متثل التساؤل

 تنظيمي لدى عينة الدراسة احلالية ؟ الما هو مستوى الوالء                     
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 البحثأمهية  املطلب الثاين:  

 ترجع أمهية الدراسة احلالية اىل :
تعزيز و درجة من الكفاءة واإلنتاجية،  املنظمات أبعلىالوالء التنظيمي يف حتقيق أهداف وغاايت  أمهية   -1

 األداء الوظيفي.
إضافة للدراسات السابقة يف نفس اجملال البحثي حيث تعمل على سد جزء إمتداد و   تعترب الدراسة احلالية -2

املكتبة العربية يف جمال الوالء التنظيمي، وذلك حملدودية األحباث والدراسات يف هذا   من النقص اليت تعانيه
 اجلانب.

  البحثأهداف  املطلب الثالث:  

 يمي لدى عينة الدراسة احلالية . الكشف عن مستوى الوالء تنظ

  البحثمنهجية  املطلب الرابع:  

دراسة  عند  ، ونفس عقلي جهد أقصى ببذل الباحث هبا يقوم اليت الطريقة املنهج اإلستنباطي هو"  :املنهج اإلستنباطي
 . (1)" ابألدلة مدعمة تربوية مبادئ استخراج هبدف النصوص

، عمد الباحث اىل دراسة تلك املعلومات املستخرجة من مصادرها دراسة حتليلية هبدف  املنهج التحليلي -1
الوقوف على عناصرها ودواخلها بغية إعادهتا اىل مرتكزها ، ولتحليل نتائج وبياانت اإلستباانت احملصلة من 

 عينة الدراسة .
ظر األفراد عينة الدراسة احلالية حول ، للقيام ابلدراسة امليدانية وملعرفة وجهات ن املنهج الوصفي املسحي -2

 الوالء التنظيمي.

 
 .ه1408، 52، 43 ص ، بتصرف ، جدة ، الشروق دار ،فودة حممد حلمي صاحل  ، عبدهللاعبد الرمحن  الرتبوية، البحوث كتابة يف املرشد (1)
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  البحثمصطلحات  املطلب اخلامس:  

 مفهوم الوالء التنظيمي

يشري الوالء يف اللغة إىل اإلخالص و الوفاء و االلتزام و االرتباط ، وهو الشعور ابلقرب واملساندة الوالء  : الوالء لغةً 
شعور الفرد ابملسؤولية   –إصطالحا: أشار مدحت أبو النصر اىل جمموعة من التعاريف للوالء ومنها ) الشعور ابالنتماء  

 خالص واحملبة و االندماج الذي يبديه الفرد حنو شيئي ما .اإل  -حاجة من احلاجات االجتماعية لدى اإلنسان  -

 الوالء التنظيمي:

 هو " درجة تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه هبا ورغبته يف بذل أكرب عطاء أو جهد ممكن لصاحل املنظمة

 (2) اليت يعمل هبا مع رغبة قوية ابالستمرار يف عضوية هذا املنظمة

الوالء أبنه "مشاعر الفرد واجتاهاته حنو املؤسسة اليت يعمل هبا وكذلك حنو أهداف املؤسسة و وقد عرف روانلد رجييو 
 .(3)قيمها و استعداده لبذل جمهود نيابة عنها والرغبة يف بقائه عضوا فيها "

 .   (5)الوالء أبنه " قوة تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه هبا "  1974وزمالؤه    (4)كما يعرف بورتر 

كما أشاروا اىل أن الفرد الذي يظهر مستوى عالياً من الوالء التنظيمي اجتاه املنظمة اليت يعمل فيها يكون لديه اعتقاد 
قوي بقبول أهداف وقيم املنظمة وإستعداد لبذل أقصى جهد ممكن خلدمة املنظمة وأن تكون له رغبة قوية يف احملافظة 

 على استمرار عمله .

 
 . 2003 ،احلديثة، االسكندريةالسلوك التنظيمي مدخل تنظيمي معاصر، عبد الباقي صالح الدين، الدار اجلامعية ( 2)
  1999األردن، والتوزيع  للنشر الشروق دار ،1ط حلمي، فارس ترمجة : رجييو .ي والتنظيمي،روانلد الصناعي النفس علم إىل املدخل     (3)

)4(Porter ,L .Steers ,R .mow day .R .an Bonlain ,P organizational commitment ,Job Satisfaction 

and turnover among psychiatric technicians ",journal of applied peg chologg,vol,59" 1979. 
  ، منشورة غري ماجستري رسالة : محدان  لطفي داان ، الفلسطينية اجلامعات يف التدريسية اهليئة أعضاء لدى التنظيمي والوالء األكادميية احلرية بني العالقة   (5)

 .2008 الوطنية النجاح جامعة لدى عةمود
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ىل أنه " التقييم اإلجيايب للتنظيم والنية أو الرغبة يف العمل لتحقيق أهداف التنظيم ". ويعرف ا 1971وأشار شيلدون  
الوالء التنظيمي أبنه " درجة تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه هبا و رغبته يف بذل أكرب عطاء أو جهد ممكن لصاحل 

 ه املنظمة " .املنظمة اليت يعمل فيها مع رغبة قوية يف االستمرار يف عضوية هذ

ويرى العبيدي أن الوالء "هو قوة تطابق الشخص وإرتباطه ابملنظمة اليت يعمل هبا، أي االرتباط النفسي الذي يربط 
 املوظفني ابملنظمة مما حيثهم على االندماج يف العمل وٕاىل اإلميان بقيم املنظمة" .

ة اليت حيصل عليها املفحوص واليت تعرب عن درجة "إميان يُعرف الوالء التنظيمي إجرائيًا يف هذه الدراسة أبنه الدرجو 
العاملني واعتقادهم القوى أبهداف وقيم التنظيم الذين ينتمون إليه ورغبتهم القوية يف البقاء فيه كأعضاء واستعدادهم 

 الشديد به ".  الدائم لبذل أقصى طاقاهتم وجهودهم يف سبيل احملافظة على هذا التنظيم وإبداء مشاعر الفخر واالرتباط

 املطلب السادس: الوالء واإلسالم 

سواء   ،إنطالقاً من مشولية الدين اإلسالمي فإن لإلسالم دوراً وتواجداً ملموسا يف حياة البشر ويف إدارهتم لشئوهنم مجيعاً 

 .  كان ذلك يف احلياة الشخصية أو األسرية أو يف احلياة املهنية والعملية واإلدارية كذلك

نَّ َواأِلنجسَ  َوَما َخَلْقت   ﴿ إىلقوله سبحانه وتع واضحًة يفغاية خلق اإلنسان حيث أن   ﴾ ِإالَّ لِيَ ْعب د ونِ  اجلِج

 ( .56،)الذارايت

  ، فغاية اخللق هي عبادة هللا تعإىل واليت تشمل عبوديته ليس فقط يف الصالة والصيام والزكاة واحلج وهي فرائض واجبة

واليت تتوافق مع الشرع   ،وإمنا التعبُّد له إبحسان العمل واإلخالص والوفاء والوالء للجهة اليت يعمل معها لتحقيق أهدافها

 والدين  .
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والوالء التنظيمي هو أحد أشكال الوفاء والصدق واألمانة اليت أيمر هللا هبا عباده أن يوفوها مع من يتعاقدون معهم 

 هم املشرتكة يف احلياة .ويتفقون على تسيري أمور 

ويرى الباحث أن هذا التواصل إمنا هو شكل من أشكال عمارة األرض اليت من أجلها خلق هللا اإلنسان واستخلفه يف 

ِض َخِليَفًة    ﴿األرض َرج ِسدُ   َمن  ِفيَها  َأجَتجَعلُ   قَاُلوا  ۖ  َوِإذج قَاَل َربَُّك لِلجَماَلِئَكِة ِإِّنِ َجاِعٌل يف األج َماَء َوحَنجُن ِفيهَ   يُ فج ِفُك الدِِ ا َوَيسج

ِدَك َونُ َقدُِِس َلَك   َلُمونَ   اَل  َما أَعجَلمُ  ِإِّنِ   قَالَ  ۖ  ُنَسبُِِح حِبَمج أن جوهر  إىليهدينا   إىل( فهو سبحانه وتع  30 ،) البقرة ﴾  تَ عج

ُقلج ِإنَّ  ﴿ىف قوله  إىلوهذا ما ذكره هللا تع احلياة لإلنسان وظاهرها إمنا ابلعبادة واالستخالف يف االرض وعمارهتا،

 ( .162)األنعام،  ﴾ َصاَلِت َوُنُسِكي َوحَمجَياَي َومَمَاِت َلِلَِِّ َربِِ الجَعاَلِمنيَ 

 وعالقتها ابلوالء التنظيمي  اإلسالمأهداف  املطلب السابع:  

الذي يلتزم يف تصرفاته وأفعاله يسعى الباحث من تناوله ألهداف الدين اإلسالمي إىل الوصول إلعتبار أن املسلم املتدين  

ومنها والئه التنظيمي للقطاع واملؤسسة اليت يعمل  ،بتعليمات الدين فإمنا حيقق تلك األهداف يف كافة جوانب حياته

 فيها ويطوِع تلك األهداف العامة للدين يف أداءه املهين ووالئه التنظيمي هلا .

 ،املال (  –النسل  -العقل    –النفس  –الكليات اخلمس )الدين  أيِت على رأس أهداف الدين اإلسالمي حفظ  و
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كذلك   ومن أهم األهداف  ،اإلنسان وفطرته السليمة  اتقة حاجيقوتناوهلا حلوضوحها  ب  تتميزالدين اإلسالمي  فأهداف  

 النافع لغريه .  عمله ووظيفته وأمانته املهنية وصدق والئه فهوبناء الفرد الصاحل يف  

 يف القرآن الكرمي وُسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص واليت ينبغي إىلف الدين اإلسالمي اليت بِينها هللا تعوفيما يلي عرض ألهدا

 :إدارته  يف نفسه وفيمن هم حتت   تحقيقها السعي لأعطى عهداً ملؤسسة ما يعمل هبا    مسلم   على كل

 إىلصول على رضوانه تعوهي ُحسن الصلة ابهلل واحل ،ويف املصدر واملنهج ،احلرص على الرابنية يف الغاية والوجهة-1

)6(. 

واألخالق واآلداب والضوابط األسرية والرتبوية    القيممبا يف ذلك    ،أتكيد الثوابت من املبادئ والقواعد اإلسالمية العامة-2

 والتشريعات .  التعليميةو 

 نيقودخول جنته واحلياة األبدية يف نعيم اجلنة ومصاحبة النبيني والصدي  إىلالنظر للهدف النهائي وهو حتقق رضا هللا تع-3

 والشهداء والصاحلني وحُسن أولئك رفيقا .

 

 

 
 .1993 صاحل بن إبراهيم . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض الصنيع،التدين عالج اجلرمية، سلسلة نشر الرسائل اجلامعية،  (6)
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 (7)أمهية الوالء التنظيمي  املطلب الثامن:  

ميثل الوالء التنظيمي عنصرًا هامًا يف الربط بني املنظمة واألفراد العاملني فيها مما يشجعهم على  العمل  -1
 وحتقيق أعلى مستوى من اإلجناز. 

 يعترب عامال هاماً يف التنبؤ بفاعلية املنظمة.  -2
 ات أخري. وكذلك يعترب عامالً هاماً يف التنبؤ ببقائهم يف منظماهتم أو تركهم العمل  اىل منظم -3
الوالء التنظيمي هو املسئول عن احملافظة على املنظمة يف حالة صحية وسليمة ومتكنها من االستمرار والبقاء   -4

. 

 خصائص الوالء التنظيمياملطلب التاسع:  

 من خصائص الوالء التنظيمي: 

شديدة يف البقاء يعرب الوالء التنظيمي عن استعداد الفرد لبذل أقصي جهد ممكن لصاحل املنظمة ورغبته ال -1
 هبا، ومن مث قبوله وإميانه أبهدافها وقيمها 

يشري الوالء التنظيمي إىل رغبة الفرد للتفاعل االجتماعي ) من أجل تزويد املنظمة ابحليوية والنشاط     -2
 ومنحها الوالء. 

يعترب الوالء التنظيمي حالة غري ملموسة يستدل عليها من ظواهر تنظيمية تتابع من خالل سلوك وتصرفات  -3
 األفراد العاملني يف التنظيم واليت جتسد مدى والئهم. 

 إن الوالء التنظيمي حصيلة تفاعل العديد من العوامل اإلنسانية والتنظيمية . -4
 مستوى الوالء التنظيمي قابل للتغيري حسب درجة أتثري العوامل األخرى فيه.  -5
يستغرق الوالء التنظيمي يف حتقيقه وقتًا طوياًل ألنه جيسد حالة قناعة اتمة للفرد، كما أن التخلي عنه ال  -6

 يكون نتيجة لتأثري عوامل سطحية طارئة، بل قد يكون نتيجة لتأثريات إسرتاتيجية. 
 

املخاليف : كليات الرتبية ،جملة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية ،  حممد ، أمهية الوالء التنظيمي والوالء املهين لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء (7)
 .2001، العددالثاّن، دمشق ،17اجمللد
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 ية احمليطة ابلعمل الظروف اخلارجيتأثر الوالء التنظيمي مبجموعة الصفات الشخصية والعوامل التنظيمية ) و  -7

 مراحل الوالء التنظيمي املطلب العاشر: 

إختلف الباحثون حول مراحل الوالء التنظيمي، فهناك من يرى أن للوالء مرحلتني ترتبطان بعملية ارتباط الفرد ابملنظمة 
 ومها: 

 مرحلة االنضمام للمنظمة اليت يريد الفرد العمل هبا وحتقق رغباته وتطلعاته . -1
لتزام التنظيمي : أي املرحلة اليت يصبح الفرد فيها حريصاً على بذل أقصى جهد لتحقيق أهداف مرحلة اال   -2

 املنظمة للنهوض هبا. 

 وهناك من يرى أبن مراحل الوالء التنظيمي ثالث وهي: 

هو  االلتزام حيث يكون التزام الفرد يف البداية مبنيًا على الفوائد اليت حيصل عليها من املنظمة وابلتايل ف -1
 يقبل سلطة اآلخرين ويلتزم مبا يطلبونه . 

مرحلة التطابق والتماثل بني الفرد واملنظمة : حيث يقبل الفرد سلطة اآلخرين وأتثريهم، رغبة منه االستمرار  -2
 ابلعمل يف املنظمة، ألهنا تشبع حاجاته لالنتماء والفخر هبا. 

ا مطابقة ألهدافه وقيمه، وهنا حيدث االلتزام مرحلة التبين : حيث يعترب الفرد أن أهداف املنظمة وقيمه -3
 نتيجة تطابق األهداف والقيم .

 ( اىل أن املراحل الثالث للوالء التنظيمي هي:   1996)    (8)وذهب املعاّن

مرحلة التجربة:وهى اليت متتد من اتريخ مباشرة الفرد لعمله وملدة عام واحد، يكون الفرد خالهلا خاضعاً  -1
للتدريب واإلعداد والتجربة، حيث ينصب اهتمامه على أتمني قبوله يف املنظمة، وحماولة التأقلم مع الوضع 

ظيم، وإدراك ما يتوقع منه وإظهار خرباته اجلديد، والبيئة اليت يعمل فيها وتكييف اجتاهاته مع اجتاهات التن
 ومهاراته يف أداته.  

 
 1999، 78،ع21املعاّن ،دراس ة ميدانية،جملة االدراي، مسقط ، م لوالء التنظيمي لدى املديرين يف الوزارات األردني ة،أمين عودةا ( 8)
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مرحلة العمل واإلجناز: ترتاوح مدة هذه املرحلة بني عامني وأربعة أعوام تلي مرحلة التجربة، يسعى الفرد    -2
 خالهلا إىل أتكيد مفهومه لإلجناز ويتبلور يف ذهنه وضوح الوالء للعمل واملنطقة .

د ابملنظمة وتستمر إىل مرحلة الثقة ابلتنظيم:هي املرحلة اليت تبدأ تقريبا من السنة اخلامسة من التحاق الفر  -3
 .(  9)  ما بعد ذلك ،حيث يزداد والؤه وتتقوى عالقته ابلتنظيم وينتقل إىل مرحلة النضج

 املداخل النظرية للوالء التنظيماملطلب احلادي عشر:  

 ميكن تقسيم املداخل النظرية يف دراسة الوالء التنظيمي إىل املداخل التالية :  

املدخل السلوكي :واليت من خالهلا يؤدى السلوك املاضي للفرد إىل ارتباطه ابملنظمة من خالل االستثمارات  -1
املوظف أنه حيققها  املادية وغري املادية اليت يستثمرها يف املنظمة، فالوالء هنا ينبع من املكاسب اليت يرى

 نتيجة استمراره يف املنظمة، أو التكاليف اليت يتكبدها نتيجة تركه هلا. 
مدخل االجتاهات : حيث ينظر إىل الوالء التنظيمي على أنه يتمثل يف طبيعة العالقة بني املوظف ومنظمته.  -2

م السائدة فيها فان هذا فعندما تصبح قيم املوظف ومعتقداته وأهدافه متطابقة مع أهداف املنظمة والقي
املوظف سوف يبذل جهود إضافية يف عمله للرقى مبنظمته، وال يفكر يف تركه واالنتقال إىل منظمة أخرى؛ 
ويرى أنصار هذا املدخل أن هناك ارتباطًا قواًي لألفراد ومبنظماهتم بغض النظر عن املصاحل املادية أو 

هم، ومن هذا املنطلق فان هؤالء املوظفني يفعلون ذلك  املكاسب اليت ميكن أن حيصلوا عليها مقابل عمل
 ألهنم يشعرون أنه جيب عليهم أن يقوموا بذلك. 

 (10)  النماذج املفسرة للوالء التنظيمياملطلب الثاين عشر:  

 تنوعت النماذج املفسرة للوالء التنظيمي وميكن تناوهلا على النحو التايل : 

 
 غري ماجستري رسالة : عوراتّن أمني القادر عبد مأمون   الفلسطينية، الوطنية السلطة وزارات يف االداريني القيادي،لدى والنمط املهين الوالء بني العالقة (9)

  .2003فلسطني، ، الوطنية النجاح جامعة جامعة لدى مودعة ، منشورة
 .1998هيجان عبد الرمحن امحد، رسالة ماجستري ،جامع ة انيف للعلوم األمنية، ،الوالء التنظيمي للمدير السعودي (10)
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اابت اتزيوّن من أهم الكتاابت املهمة حول الوالء التنظيمي، حيث يستند إىل أن : منوذج اإلندماج حيث تعترب كتأوال
القوة أو السلطة اليت متلكها املنظمة على حساب الفرد انبعة من طبيعة اندماج الفرد مع املنظمة وهذا ما يسمي ابلوالء 

 أو االلتزام وأيخذ ثالث أشكال هي: 

قي بني الفرد ومنظمته والنابع من قناعة الفرد أبهداف وقيم ومعايري املنظمة اليت : وميثل االندماج احلقي الوالء املعنوي
 يعمل هبا ومتثله هلذه األهداف واملعايري. 

: وهو أقل درجة يف رأيه، من حيث اندماج الفرد مع منظمته والذي الوالء القائم علي أساس حساب املزااي املتبادلة
ملنظمة من حاجيات الفرد حىت يتمكن من أن خيلص هلا ويعمل على حتقيق أهدافها، يتحدد مبقدار ما تستطيع أن تلبيه ا

 لذا فالعالقة هنا عالقة نفع متبادلة بني الطرفني الفرد واملنظمة .

:وهو ميثل اجلانب السليب يف عالقة املوظف مع املنظمة اليت يعمل هبا . حيث اندماج الفرد مع منظمته   الوالء االغرتايب  
 ا يكون خارج عن إرادته وذلك نظراً لطبيعة القيود اليت تفرضها املنظمة علي الفرد .غالبا م

: منوذج سيرتز حيث يري أن اخلصائص الشخصية وخصائص العمل وخربات العمل تتفاعل معًا  كمدخالت، اثنيا    
بول هذه األهداف والقيم، ورغبته وتكِون ميل الفرد لالندماج مبنظمته ومشاركته هلا واعتقاده القوي أبهدافها وقيمها، وق

األكيدة يف بذل أكرب جهد هلا مما ينتج عنه رغبة قوية للفرد يف عدم ترك التنظيم الذي يعمل فيه واخنفاض نسبة غيابه 
وبذل املزيد من اجلهد والوالء لتحقيق أهدافه اليت ينشدها، وقد بني سيرتز يف منوذجه العوامل املؤثرة يف تكوين الوالء 

 ظيمي وما ميكن أن ينتج عنه من سلوك متبعاً منهج النظم و مصنفاً هذه العوامل والسلوك يف جمموعات .التن

 : منوذج ستاو وسالنيك ويعتمد علي ضرورة التفريق بني منوذجني من الوالء مها: اثلثا  

:وهذا النوع من الوالء ميثل وجهة نظر علماء السلوك التنظيمي وينظر إليه علي أنه يشبه "الصندوق الوالء املوقفي  
األسود" حيث أن حمتوايت هذا الصندوق تتضمن بعضًا من العوامل التنظيمية والشخصية مثل السمات الشخصية، 

مستوي الوالء الناجم عن هذه اخلصائص وخصائص الدور الوظيفي، واخلصائص التنظيمية، وخربات العمل ابملقابل فإن  
حيدد سلوكيات األفراد يف املنظمة من حيث التسرب الوظيفي واحلضوري والغياب واجلهود واليت تبذل يف العمل ومقدار 

 املساندة اليت يقدمها األفراد ملنظماهتم. 
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الذي تقوم فكرته علي أساس : يعكس هذا النوع من االلتزام وجهة نظر علماء النفس االجتماعي الوالء السلوكي
العمليات اليت يعمل من خالهلا السلوك الفردي وحتديداً اخلربات املكتبية، علي تطوير عالقة الفرد مبنظمته، حيث يصبح 
األفراد مقيدين أبنواع خاصة من السلوك أو التصرف داخل املنظمات، نتيجة اطالعهم علي بعض املزااي واملكافآت اليت 

 السلوك ،مما خيلق لديهم اخلوف من فقدان هذه املزااي ابإلقالع عن هذا السلوك. ترتبت علي هذا  

 : منوذج ستيفنز وزمالئه ينقسم هذا النموذج لاللتزام التنظيمي إيل اجتاهني نظريني، مها: رابعا  

والعاملني فيها، كما يركز   : يركز هذا االجتاه على خمرجات الوالء التنظيمي كعمليات متبادلة بني املنظمةاالجتاه التباديل  
علي العضوية الفردية كمحدد أساسي ملا يستحقه املوظف من مزااي ومنافع من خالل العملية التبادلية بني الفرد واملنظمة 

 . 

 الدراسات السابقة املطلب الثالث عشر:  
 (11)(  2001دراسة القحطاين ) -1

 التنظيمي: دراسة تطبيقية على ضباط حرس احلدود ابملنطقة الشرقية"."أثر بيئة العمل الداخلية على الوالء  

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى الوالء التنظيمي وواقع بيئة العمل الداخلية، مع حتديد أثر بعض متغريات 
أثر بعض متغريات   بيئة العمل الداخلية )أسلوب اإلشراف، احلوافز، صراع األدوار، غموض الدور(، وهدفت إىل حتديد

الشخصية )العمر، الرتبة العسكرية، سنوات اخلربة يف الوظيفة احلالية( على الوالء التنظيمي للضباط العاملني يف حرس 
( 410احلدود ابملنطقة الشرقية. ولتحقيق هذه األهداف وزعت االستبانة من أجل مجع البياانت، وقد وزعت على )

%(، بعد إجراء التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات توصلت 74.15أي بنسبة )  ( استبانة304ضابط، مت اسرتداد )
 الدراسة إىل النتائج التالية:

 وجود والء تنظيمي عايل لدى أفراد العينة. -

 
 بن انصر الضغوط االجتماعية وضغوط العمل وأثرها على اخت اذ القرارات اإلدارية : دراسة مسحية على ضباط اجلوازات مبنطق ة مك ة املكرم ة، صاحل (11)

 .2007لعلوم األمنية، القحطاّن ، رسالة ماحستري، جامعة انيف العربية ل
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( الشهرية لدوجالس ماكجروجر يف بيئة العمل الداخلية x,yهناك أسلوب  إشراف يعكس اجتاهاً متوازايً بني نظرية )  -
%( من أفراد 83.55ابلقطاعات اليت يعمل هبا أفراد جمتمع الدراسة تبعًا إلمكاانت وقدرات املرؤوسني، وما نسبته )

 ( إشراف بسيط مباشر.x( األوتوقراطي، وأسلوب مباشر )yاجملتمع ميارسون أسلوب اإلشرايف املتوازن ضمن )

 ياً.اخنفاض صراع الدور نوعاً ما، مع وضوحه بدرجة مرتفعة نسب  -

 يوجد أثر إجيايب ذو داللة إحصائية للحوافز وأسلوب اإلشراف على الوالء التنظيمي.  -

 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتغريات عدد سنوات اخلربة يف الوظيفة احلالية والعمر على الوالء التنظيمي. -

 االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية:

دراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على أثر تتفق هذه الدراسة مع ال
 .لدى أفراد العينةالوالء التنظيمي    دراسة واقع على الوالء التنظيمي بينما الدراسة احلالية ركزت على    الداخلية

 (12)م(  2005دراسة الشلوي )   2

ابالنتماء التنظيمي: دراسة ميدانية على منسويب كلية امللك خالد العسكرية، املدنيني "الثقافة التنظيمية وعالقتها 
 والعسكريني".

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى الثقافة التنظيمية ابلكلية، وكذلك التعرف على مستوى االنتماء التنظيمي  
يمي. ولتحقيق هذه األهداف وزعت االستباانت من أجل مجع ملنسوبيها، وحتديد عالقة الثقافة التنظيمية ابالنتماء التنظ

%( ، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي واختبار 75( استبانة أي بنسبة )147( استبانة، مت اسرتداد )196البياانت )
 الفرضيات توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

 أن مستوى الثقافة التنظيمية سائد بدرجة مرتفعة نسبياً. -

 ن مستوى االنتماء التنظيمي مرتفع لدى منسويب الكلية.أ -

 
محد بن ،رسالة ماجستري )دراسة ميدانية على منسويب كلية امللك خالد العكسرية املدنيني والعسكريني( -الثقافة التنظيمية وعالقتها ابالنتماء التنظيمي (12)

 . 2005،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية ،فرحان الشلوي
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الثقافة التنظيمية وفقاً الختالف اخلصائص الشخصية والوظيفية. -

 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االنتماء التنظيمي وفقاً ملتغري طبيعة العمل لصاحل العسكريني.  -

 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االنتماء التنظيمي وفقاً الختالف اخلصائص الشخصية والوظيفية.ال   -

توجد عالقة طردية موجبة بني الثقافة التنظيمية واالنتماء التنظيمي مبختلف أبعاده وبني قيم الثقافة التنظيمية واالنتماء    -
 ني.التنظيمي لدى منسويب الكلية من مدنيني وعسكري

 االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية:

أثر تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على 
 .لدى أفراد العينةالوالء التنظيمي    دراسة واقع على الوالء التنظيمي بينما الدراسة احلالية ركزت على    الثقافة التنظيمية

  (13)  م(2010دراسة بدر، حممد اجلريسي )  3

 "الروح املعنوية وعالقتها ابلوالء التنظيمي للعاملني مبجلس الشورى السعودي من وجهة نظرهم".

الوصفي ابستخدام االستبانة كأداة جلمع البياانت، ولقد كانت الدراسة من مجيع العاملني اتبعت الدراسة منهج املسح 
 ( موظف يف مجيع اإلدارات.575يف جملس الشورى السعودي والبالغ عددهم )

 وكانت أهم النتائج:

 (.5من  4.00أن مستوى الروح املعنوية لدى العاملني مبجلس الشورى السعودي مرتفع حيث بلغ ) -

 أن مجيع أفراد العينة الدراسة موافقون على السب املقرتحة لرفع الروح املعنوية. -

 

 

 
بدر بن حممد اجلريسي .رسالة ماجستري أكادميية انيف  ، الروح املعنوية وعالقتها ابلوالء التنظيمي للعاملني مبجلس الشورى السعودي من وجهة نظرهم  (13)

 .  2010،العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية
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 االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية:

الروح تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على 
 .لدى أفراد العينةالوالء التنظيمي    دراسة واقع الء التنظيمي بينما الدراسة احلالية ركزت على  الو   املعنوية وعالقتها

 (14)م(2011دراسة محدان، روان، وايمسني الساكت )  4

 "التحفيز وأثره على الوالء التنظيمي لألفراد العاملني يف املؤسسات احلكومية".

التحليلية واليت تقوم على وصف خصائص عينة الدراسة ومتغرياهتا، إضافة إىل اعتمد البحث على املنهجية الوصفية 
دراسة االرتباط بني املتغريات، وقد اشتمل جمتمع الدراسة على مجيع أفراد الغدارة العليا يف املؤسستني احلكومتني األوىل 

طيين يف رام هللا(، وتكونت عينة خدمية )مستشفي اثبت يف منطقة طوكلرم(، والثنية عسكرية )الدفاع املدّن الفلس
 ( مدير.19الدراسة من )

 ومن أهم النتائج اليت خرجت هبا الدراسة:

أن احلوافز املادية كان هلا أثر على الوالء التنظيمي لدى األفراد العاملني، يف املؤسسات املدنية والعسكرية وإن كانت   -
 بنسبة متوسطة.

 اسب مع عملهم وحيقق حاجاهتم.أن األجر الذي يتقاضاه املوظفون يتن -

 االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية:

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على أثر 
 .لدى أفراد العينةالء التنظيمي  الو   دراسة واقع على الوالء التنظيمي بينما الدراسة احلالية ركزت على    التحفيز

 

 
روان محدان ، ايمسني الساكت.جامعة النجاح الوظنية انبلس  ، التنظيمي لألفراد العاملني يف املؤسسات احلكومية التحفيز وأثره على الوالء  (14)

 .2011،فلسطني
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 2013دراسة النوري، مرتضى جبار    4

يهتم هذا البحث بدراسة التوتر ومستوايته ومتغرياته والوالء  أثر مستوايت التوتر يف الوالء التنظيمي : حبث ميداّن
ترتبط به والوالء التنظيمي ، ويهدف الربط بني مستوى التوتر واملتغريات اليت  التنظيمي ، وتتجلى امهيته بكونه حاول

بني هذين املتغريين وقياسها وعلى هذا االساس مت اختبار ذلك بفرضتني االوىل لالرتباط  هذا البحث اىل معرفة العالقة
للوقوف على مستوايت التوتر وطبيعة العالقة ونوعها بني التوتر والوالء التنظيمي من خالل استبانة   والثانية للتأثري

) مدير يف املستويني   21مقاييس معتمدة لقياس كل متغري من متغريات البحث . وقد وزعت االستبانة على (    تتضمن
النتائج  االدارة الوسطى ، االدارة املباشرة يف القطاعات االنتاجية ، وقد مت االستعانة ابالساليب االحصائية الظهار ،

 . ضوئها مت حتديد االستنتاجات والتوصيات  اليت جاءت معززة لفرضيات البحث واهدافه واليت يف

 االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية:

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على أثر 
 .لدى أفراد العينةالوالء التنظيمي    دراسة واقع على الوالء التنظيمي بينما الدراسة احلالية ركزت على    مستوايت التوتر

  (15) م(2014دراسة ابن حفيظ، شافية )  5

 "مستوى الوالء التنظيمي يف املؤسسات الرتبوية: دراسة ميدانية مبدينة ورقلة".

هدفت الدراسة إىل استكشاف مستوى الوالء التنظيمي لدى عينة معلمي املرحلة اإلبتدائية مبدينة ورقلة، وعالقة ذلك 
مدت الباحثة على املنهج ببعض املتغريات الشخصية )اجلنس، األقدمية يف التدريس، املؤهل العلمي( وقد اعت

االستكشايف، والذي يتم فيه استكشاف الظاهرة يف ظروفها الطبيعية وحتليلها مث تفسريها، وقد متثلت عينة الدراسة يف 
( معلم ومعلمة يعملون يف مؤسسات تربوية خمتلفة مبدينة ورقلة، مت اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة ولتحقيق 270)

 ستعانة مبقياس "بورتر وزمالئه" لقياس مستوى الوالء التنظيمي للمعلم.أهداف الدراسة متت اال

 
 .2012،اجلزائر-شافية بن حفيظ : دراسة ميدانية مبدينة ورقلة جامعة قاصدي مرابح، مستوى الوالء التنظيمي يف املؤسسات الرتبوية  (15)
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مت التوصل إىل وجود مستوى متوسط من الوالء التنظيمي لدى معلمي املرحلة االبتدائية مبدينة ورقلة، وأنه ال توجد فروق 
 قدمية يف التدريس(.ذات داللة إحصائية يف مستوى الوالء التنظيمي تعزى إىل )اجلنس، واملؤهل العلمي، األ

 االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية:

 مستوىتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على  
لدى الوالء التنظيمي    دراسة واقع لى  بينما الدراسة احلالية ركزت ع  يف املؤسسات الرتبوية يف مدينة ورقلة الوالء التنظيمي

 .أفراد العينة من القطاع التعليمي يف مدينة اجلبيل الصناعية يف اململكة العربية السعودية

  (16)م(2014دراسة الربكات، علي أمحد وآخرين )  6

 التطبيقية يف سلطنة عمان"."واقع الوالء التنظيمي لدى اإلداريني واألكادمييني املساندين يف كليات العلوم  

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع الوالء التنظيمي لدى اإلداريني واألكادمييني املساندين يف كليات العلوم 
( موظفًا من اإلداريني واألكادمييني املساندين يف كليات 33التطبيقية يف سلطنة عمان، وتكونت عينة الدراسة من )

وظفني من كل كلية ممثلة جبميع أقسامها اإلدارية واألكادميية املساندة، ومت اختيارهم ابلطريقة العلوم، بواقع ستة م
 (                                            Semi- Structured Interview)  العشوائية، وكما استخدمت املقابلة شبه املقننة

 كأداة جلمع البياانت.

واقع الوالء التنظيمي لدى اإلداريني واألكادمييني املساندين موجود بنسب متباينة، وقد وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 
مت تعرف هذا الواقع من خالل السلوك الذي يظهره هؤالء املوظفون مثل الرغبة يف البقاء يف الكلية واالستعداد للعمل 

الهتا، كما أظهرت أيضا وجود مقومات خارج ساعات الدوام الرمسي، واملشاركة يف حتقيق أهداف الكليات وحل مشك
تؤثر يف الوالء الوظيفي للموظفني يف هذه الكليات منها ما يتعلق ابلكليات كتوفري الدورات التدريبية للموظفني، وإشراك 
املوظفني يف اختاذ القرارات، ونظام التحفيز، والتعويض املادي عن ساعات العمل اإلضافية، وحتقيق طموحات العاملني، 

 وثيق العالقات بني املوظفني، وأما ما يتعلق ابملوظفني أنفسهم فيشمل مدة اخلدمة، واالستقرار األسري، والوازع الديين.وت

 
علي أمحد الربكات و ليلى بنت سليمان  ،الوالء التنظيمي لدى اإلداريني واألكادمييني املساندين يف كليات العلوم التطبيقية يف سلطنة ُعمان واقع  (16)

 .  2014، الشملي و سامل بن عبدهللا الناعيب.اجمللة العلمية جلامعة امللك فيصل العلوم اإلنسانية واإلدارية. اململكة العربية السعودية
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 االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية:

دراسة تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على  
الوالء  دراسة واقع بينما الدراسة احلالية ركزت على لدى اإلداريني واألكادمييني يف سلطنة عمان الوالء التنظيمي  واقع 

 .م يف مدينة اجلبيل الصناعية يف اململكة العربية السعوديةلدى العاملني بقطاع التعليالتنظيمي  

 (17)2016دراسة العمري، حممد بن سعيد    7

أثر ضغوط العمل على درجة الوالء التنظيمى : دراسة ميدانية على العاملني ىف منظمات القطاع اخلاص مبدينة الرايض 
. 

 العمل اليت يواجها العاملون يف منظماتهتدف الدراسة إىل التعرف على واقع مستوايت ضغوط  
 القطاع اخلاص مبدينة الرايض وحتديد مستوى الوالء التنظيمي لديهم، ومعرفة أثر ضغوط العمل على

 درجة الوالء التنظيمي . ومن أجل حتقيق هذا ا هلدف مت مراجعة نتائج أهم الدراسات السابقة يف هذا
 .اجملال

 التوصل إىل عدد من النتائج التالية من أمهها : أن مستوى ضغوطوبعد اختبار فرضيات الدراسة مت  
 العمل كان مرتفعاً حلد ما ، يف حني كان مستوى الوالء التنظيمي متوسطا ، أن مسببات ضغوط العمل

 عبء  -مرتبة تنازليا حسب درجة اسهام كل منها يف ضغوط العمل هي )قلة فرص الرتقي الوظيفي
 بيئة العمل املادية (، وجود عالقة عكسية بني ضغوط العمل والوالء-الدور   صراع  -غموض الدور  -الدور

 التنظيمي، واخريا توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املبحوثي ن حول ضغوط العمل والوالء التنظيمي
 .تعزى لبعض املتغريات الشخصية والوظيفية

 

 

 
-حممد بن سعيد العمرى وآخرون  ،: دراسة ميدانية على العاملني ىف منظمات القطاع اخلاص مبدينة الرايضالتنظيميأثر ضغوط العمل على درجة الوالء  (17)

 . 2016ة،اململكة العربية السعودي اإلسالمية.جامعة اإلمام حممد بن سعود -84-15ص ص  ٣٩لة العلوم اإلنسانية و االجتماعية العدد جم
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 احلالية:االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة  

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على أثر 
 .لدى أفراد العينةالوالء التنظيمي    دراسة واقع على الوالء التنظيمي بينما الدراسة احلالية ركزت على    ضعوط العمل

 الدراسة ةفرضي  املطلب الرابع عشر:

 الدراسة على النحو اآلِت:  ةيف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة املتصلة مبوضوع الدراسة،أُشتقت فرضي

 يوجد إرتفاع يف مستوى الوالء تنظيمي لدى عينة الدراسة احلالية . 

 إج        راءات الدراسةاملطلب اخلامس عشر:  

 عينة الدراسة: 

( من موظفي إدارة اخلدمات التعليمية يف اهليئة امللكية يف مدينة اجلبيل   614األساسية للدراسة احلالية )  تشتمل العينة  
ابململكة العربية السعودية ، ومت اختيارهم ابلطريقة العشوائية ومت توزيع أداة الدراسة ) اإلستبانة ( على أفراد العينة من 

واستمر التطبيق حىت هناية شهر مايو   2017الدراسة يف بداية شهر  أبريل    خالل املقابلة ، حيث مت توزيعها على عينة
2017   . 

يوضح العدد املوزع والعدد املفقود والعدد   3.1إستمارة حتتوى على إستبانة الدراسة  واجلدول  645وقد مت توزيع 
 املستبعد والعدد النهائي الذي متت عليه عملية التحليل . 

 أداة الدراسة : 

ر الباحث اإلستبانة بوصفها أداة جلمع البياانت كوهنا تتناسب مع طبيعة الدراسة واألكثر استخداماً يف مثل هذه اختا
 البحوث .
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 الصدق : 

يشري مفهوم الصدق اىل " مدى صالحية اإلختبار يف قياس السلوك الذي صمم من أجله "، للتحقق من صدق األداة 
 دق املنطقي والدراسة اإلستطالعية كما أيِت:فان الباحث ابستخدام طريقتني ، الص

 الصدق املنطقي:  
قام الباحث بعرض أداة الدراسة على ستة حمكمني عضواً من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة مالاي يف ماليزاي للتأكد 

 من :
 صدق ما تقيسه األداة .أ

 ام وسالمة اللغة وترتيب الفقرات نسجدرجة مالءمة عبارات اإلستبانة من حيث مشوليتها ألبعادها ، والتناسق واال .ب
 مدى وضوح العبارات وصالحيتها ومناسبتها للغرض من الدراسة احلالية. .ت
 مدى مالئمتها ألهداف الدراسة . .ث

 التعرف على مقرتحاهتم ابحلذف أو اإلضافة لبعض العبارات أو التعديل . .ج
% ( 75إبجراء بعض التعديالت اليت اتفق عليها أكثر من ) ويف ضوء التوجيهات اليت أبداها احملكمون قام الباحث 

 من احملكمني ومشلت تعديالت يف صياغة بعض العبارات .
ويف ضوء نسب اتفاق احملكمني على عبارات االستبانة ، أجريت التعديالت املطلوبة ، ومت التوصل اىل الصورة أولية 

مع أهداف الدراسة ، وهبذا أصبحت اإلستبانة بعد إجراء  لإلستبانة بعد عرضها على املشرف للتأكد من تطابقها
 ( عبارة .28الصدق املنطقي )

 التحليل العاملي   اثلثا : صدق

وللتحقق اإلحصائي من كفاية العينة لتطبيق التحليل العاملي على إستبانة الدراسة ، قام الباحث بتقييم قيمة  إختبار 
KMO ينة للقيام ابلتحليل العاملي بشكل مقنع وموثوق فهو يشري اىل وجود واملعين بقياس مدى كفاية ومالئمة الع

 قدر كاف من اإلرتباطات بني البياانت ،  تدفع الباحث إلستكمال حتليل املكوانت .

وبعد تطبيق الباحث هلذا اإلختبار على إستبانيت الدراسة يف صورهتما األولية ، أشارت النتائج اىل حصول اإلستبانةعلى 
 1املوضحة يف اجلدول  القيمة  
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 إلستبانة الوالء التنظيمي  KMO: يظهر قيمة إختبار 1جدول  

على قيمة  KMOفقرة وفق إختبار  28يظهر اجلدول السابق حصول اإلستبانة الكلية للوالء التنظيمي واملكونة من 
  (.946  ) 

ويف ضوء ما أسفرت عنه نتائج احملكمني ونتائج املقارنة الطرفية ونتائج التحليل العاملي اإلستكشايف وصدق اإلتساق 
 .الباحث اىل الصيغة النهائية لإلستبانةالداخلي ألبعاد اإلستبانة توصل  

 ثبات األداة   2

 وللتحقق من ثبات إستبانة الدراسة قام الباحث ابستخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ وذلك كما أيِت: 

 : قيم معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة2جدول  

 معامل ألفا كرونباخ املتغري ت
 941. الوالء التنظيمي 1

 ابلنظر اىل معامالت الثبات جملال الدراسة يتضح أهنا عالية ، مما يدل على ثبات األداة وصالحيتها للتطبيق .

 

 

 KMO .946قيمة  

 10843.844 2كاي

 378 درجة احلرية

 000. الداللة
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 النتائج 

 يوجد إرتفاع يف مستوى الوالء تنظيمي لدى عينة الدراسة احلالية ":    الرئيسةعرض نتائج الفرضية  

املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب إلختبار الفرضية األوىل مت حساب التكرارات والنسب 
 ( :3كما يوضحها اجلدول )   إلستجاابت أفراد عينة الدراسة للوالء التنظيمي لديهم

 : املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية للوالء التنظيمي والعوامل التنظيمية والشخصية لدى عينة الدراسة3اجلدول 

 اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب اجملال وأبعاده الرتبة 
 60. 2.50 الوالء التنظيمي 1
 690. 2.42 العوامل التنظيمية 2
 890. 2.39 العوامل الشخصية 3

الدراسة ككل إستناداً اىل  النتائج الواردة ىف اجلدول السابق يالحظ أبن املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ألبعاد  
تقع يف املستوى املتوسط  اىل حد ما وهي متقاربة اىل حد ما، وقد جاء يف املركز األول  الوالء التنظيمي حيث بلغ 

وجاء ابملركز الثاّن العوامل التنظيمية حيث بلغ املتوسط احلسايب  0.60وابحنراف معياري  2.50املتوسط احلسايب 
واحنراف معياري    2.39ملركز الثالث العوامل الشخصية  مبتوسط حسايب وجاء اب 0.690وابحنراف معياري  2.42

0.890  . 

ويتضح كذلك من اجلدول السابق أن الوالء التنظيمي والعوامل التنظيمية والشخصية حصل على درجة " تنطبق علي 
 اندراً " مما يدل على التقارب بني متوسطات اجملال ككل.

يوجد إرتفاع يف مستوى الوالء واليت تنص على "    الرئيسةن القول بعدم حتقق الفرضية  ميك  من إستعراض النتائج السابقة
ويعزى الباحث النتائج للبحث احلايل اىل توقع وجود عددا من املشكالت اإلدارية ".تنظيمي لدى عينة الدراسة احلالية  

فاض مستوايت الزالء التنظيمي لدى والتحفيزية وزايدة مستوايت الضغط النفسي واليت قد تسبب بشكل كبري اىل إخن
 العاملني ابلقطاع التعليمي مبدينة اجلبيل .

 التوصيات :
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إبستقراء وحتليل النتائج السابقة يوصي الباحث القائمني على القطاع التعليمي مبنظقة اجلبيل الصناعية بضرورة اإلهتمام 
الوالء التنظيمي من عقد برامج ودورات ومؤمترات وعمل وإعطاء األولوية ببذل كل اجلهد وكل الطرق لرفع مستوى 

 قوانني جديدة وأنظمة للتحفيز والتشجيع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس املصادر واملراجع
 *القرآن الكرمي.
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ىف منظمات القطاع اخلاص مبدينة  :دراسة ميدانية على العاملنيالتنظيميأثر ضغوط العمل على درجة الوالء  .  1
جامعة اإلمام -84-15 ص ص ٣٩جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية العدد  -حممد بن سعيد العمرى وآخرون  ،الرايض

 . 2016ة،اململكة العربية السعودي  اإلسالمية.حممد بن سعود  
ية حممد املخاليف : كليات الرتب، أمهية الوالء التنظيمي والوالء املهين لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء.  2

 .2001، العددالثاّن، دمشق ،17،جملة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية ، اجمللد 
روان محدان ، ايمسني ،  التحفيز وأثره على الوالء التنظيمي لألفراد العاملني يف املؤسسات احلكومية.  3

 .2011،الساكت.جامعة النجاح الوظنية انبلس فلسطني
صاحل بن إبراهيم . جامعة اإلمام حممد بن سعود  الصنيع،التدين عالج اجلرمية، سلسلة نشر الرسائل اجلامعية، . 4

 .1993  اإلسالمية، الرايض
رسالة ماجستري )دراسة ميدانية على منسويب كلية امللك خالد -الثقافة التنظيمية وعالقتها ابالنتماء التنظيمي.  5

جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا،   ،محد بن فرحان الشلوي،ني(العكسرية املدنيني والعسكري
 .2005،قسم العلوم اإلدارية

بدر بن حممد ،  الروح املعنوية وعالقتها ابلوالء التنظيمي للعاملني مبجلس الشورى السعودي من وجهة نظرهم  .  6
 .  2010،اجلريسي .رسالة ماجستري أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية

 ،ي صالح الدين، الدار اجلامعية احلديثة، االسكندريةالسلوك التنظيمي مدخل تنظيمي معاصر، عبد الباق.  7
2003. 
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شافية بن حفيظ : دراسة ميدانية مبدينة ورقلة جامعة قاصدي ،  مستوى الوالء التنظيمي يف املؤسسات الرتبوية  . 12
 .2012،اجلزائر-مرابح

علي   ،واقع الوالء التنظيمي لدى اإلداريني واألكادمييني املساندين يف كليات العلوم التطبيقية يف سلطنة ُعمان.  13
د الربكات و ليلى بنت سليمان الشملي و سامل بن عبدهللا الناعيب.اجمللة العلمية جلامعة امللك فيصل العلوم أمح

 .   2014،  اإلنسانية واإلدارية. اململكة العربية السعودية
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 1999،  78،ع21م
هيجان عبد الرمحن امحد، رسالة ماجستري ،جامع ة انيف للعلوم  ،الوالء التنظيمي للمدير السعودي.  15

 .1998األمنية،
16. Porter ,L .Steers ,R .mow day .R .an Bonlain ,P )1979( 

organizational commitment ,Job Satisfaction and turnover among 
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Abstract 

Islamic brought very important five foundational goals (maqasid al-Shariah) which are: religion, 

life, lineage, intellect and wealth. Hence a muslim can live in this life peacefully, working for his 

life and after life, Muslim community live as one nation like a solid brick holding one another and 

as one body where one organ fail, the rest of body will be weak and feverish. This research deals 

with a very impotant matter which is the five ncessities of preventive medicine.This research has 

three section (one intrduction and three chapters) which are: the concept of maqasid al-Shariah, 

the second overview of aqasid al-Shariah and the position of Islam of maqasid al-Shariah, their 

characteristics and the conclusion. The goal of this research is to clearify the importance of the 

five necessities in maintining human life, and how to hold onto it, the researcher discovered that 

the five pupose that have been mentioned in “Sorat Al-Madad” to proof to us what shall we do to 

keep the humanlife safe. 

Keywords: Holy Quran, the five necessities, preventive medicine, religion-preservation puropse, 

wealth- preservation purpose. 
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 امللخص

 لقد جاءت الشريعة اإلسالمية يف أصوهلا وفروعا مبقاصد تشريعية عظيمة، تنظم احلياة اإلنسانية يف مجيع جماالهتا،

لم أمة واحدة متماسكة كالبنيان يشد ليعيش املسلم يف هذه الدنيا آمنا مطمئنا يعمل لدنياه وآخرته ويعيش اجملتمع املس

بعضه بعضاً،كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابحلمى. والعلم هبذه املقاصد يعني على فهم  

وتكمن مشكلة البحث إىل عدم ظهور العالقة حماسن الشريعة اإلسالمية وبياهنا، وتبصري الناس هبا، وترغيبهم فيها. 

مبادئ الطب الوقائي، وبني مقاصد الشريعة اإلسالمية، حيث يظهر كل واحد منهما منفصال عن  بشكل واضح بني

احلالية إىل  توضيح املقاصد اخلمس للطب  الدراسة هدفتو  اآلخر، وعليه يسعى هذا البحث إىل بيان هذه العالقة،

 البحث  مدوقوعه إبذن هللا تعاىل. واعت قبل ودواعيه  وأسبابه الوقائي يف سورة املائدة مبا يضمن سالمة اإلنسان من املرض

بني عدد من املناهج العلمية واملتمثلة  يف املناهجني االستقرائي  واملنهج الوصفي، ولقد قسم البحث إىل  اجلمع  على

م ثالثة مباحث كان أوهلا مفهوم الكليات اخلمس، والثاين الكليات اخلمس يف سطور واألخري موقف اإلسال و مقدمة

أن مقاصد الشريعة اخلمسة قد ذكرت يف سورة  توصلت الدراسة إىل وقد  .اخلامتة من الكيات اخلمس، وخصائصها، ث 

 .املائدة لتوضح لنا أن النواهي واألوامر املطلوب تنفيذها إمنا هي لضمان مصلحة الفرد واجملتمع 

 املال.مقصد حفظ  حفظ الدين،  مقصد  القرآن الكرمي، الضرورات اخلمس، الطب الوقائي،  :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

وصحبه أمجعني،  آله وسلم، وعلى عليه هللا صلى النبيني، حممد  خات  على والسالم العاملني، والصالة رب هلل احلمد 

 وبعد: 

 للناس لينظم جاء احلياة، هو عصب احلياة والوتد الذي جيتمع عليه أمر اإلنسان، جوانب لكل شامل دين اإلسالم فإن 

 احلياة الكرمية هلم وحيقق واالستقرار، األمن حياة هلم وليكفل وآخرهتم، دنياهم يف ابخلري يعود عليهم مبا حياهتم، أمور

 عامة، هتدف خاصة، وقواعد  مبقاصد هلا أحكاما اإلسالمية الشريعة والشقاء، فجاءت التعب حياة عن بعيدا السعيدة

واملال، فكان هلا األمهية الكربى والدور العظيم يف كل جمتمع،  والعقل والنفس والعرض الدين على احملافظة  إىل خالهلا من

والصحة، فقال هللا سبحانه تعاىل: ﴿فَِإمَّا ََيْتِيَ نَُّكم مِِّنِِ ُهًدى َفَمِن  األمن، واألمان، والرخاء، وشعب، حىت حيىي حياة

، ففي 1 َيْشَقى ﴾،﴿َوَمْن أَْعَرَض َعن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكاً َوََنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى﴾ات ََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل 

اتباع شريعة اإلسالم األمن والسعادة يف الدنيا واآلخرة، وإن االبتعاد عن شريعة هللا سبحانه وتعاىل يؤدي إىل التخبط 

يف اآلخرة، فكما قال الشاطيب: "إن وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل  والضنك يف الدنيا والشقاء

. وقال ابن تيمية رمحه هللا: "فكل 3، وقال أيضاً رمحه هللا: "تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق"2معاً"

ي لب أن النفع يناسب التحليل، والضرر يناسب ما نفع فهو طيب، وكل ما ضر فهو خبيث، واملناسبة الواضحة لكل ذ

التحرمي والدوران، فإن التحرمي يدور مع املضار وجودًا يف امليتة والدم وحلم اخلنزير وذوات األنياب واملخالب واخلمر 

 
 . 124-123سورة طه، اآليتان:  1
، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  2/41الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي:ج 2

 م. 1997هـ/ 1417دار ابن عفان، الطبعة األولى 

 السابق.   المصدر 3
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 واألنظمة األحكام هللا سبحانه وتعاىل . شرع4وغريها مما يضر أبنفس الناس وعدمًا يف األنعام واأللباب وغريها"

أسباب  أهم من وكان  وتفككهم، إضعافهم، إىل يؤدي ما كل عن وهنى والتشريعات حافظاً على مصاحل عباده الضرورية

 الطب يف عامة مبثابة قواعد  ذلك يف وتعاىل سبحانه هللا شرعها اليت األحكام كانت املرض، هلذا ضعفهم وتفككهم

 وقوعه. قبل  ه ودواعي وأسبابه املرض تعاجل أهنا الوقائي، إذ

 أمهية البحث

 تشريع  أو نظام أي على الوقائية الصحة حتقق اليت تشريعاته يف اإلسالم وتفوق سبق بيان  -1

 آخر

 إليها احلاجة ومازالت البداايت منذ  العلماء ابهتمام    حظيت اليت املوضوعات أهم من الضرورة موضوع إن   -2  

 اليت واملشقات اليوم املسلمون  هلا يتعرض االستثنائية اليت الظروف فيه كثرت الذي احلاضر عصران يف خاصة كثرية

 املكلفني. من كثريا تواجه

 أسباب اختيار املوضوع

 إبراز املبادئ االساسية ملقاصد الشريعة اإلسالمية للطب الوقائي من خالل سورة املائدة. -1

هار مشولية الشريعة ومرونتها، وقدرهتا على دراسة السورة انطالقا من احتياجاتنا املعاصرة يف الطب الوقائي، الظ  -2

 استيعاب مستجدات احلياة.

دراسة السورة انطالقا من احتياجاتنا املعاصرة ملقاصد الشريعة اإلسالمية للطب الوقائي، إلبراز مشولية الشريعة  -3

 ومرونتها، وإمكانيات استيعاب تطورات احلياة.

 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية:  عبد السالم بن عبد هللا بنمجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  4

 م. 1987، دار الكتب العلمية،  21/540ج
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 مشكلة البحث

عدم ظهور العالقة بشكل واضح بني مبادئ الطب الوقائي، وبني مقاصد الشريعة يعزو الباحث مشكلة البحث إىل 

 اإلسالمية، حيث يظهر كل واحد منهما منفصال عن اآلخر، وعليه يسعى هذا البحث إىل بيان هذه العالقة.

 :التالية األسئلة يف البحث مشكلة وتكمن 

 نس البشري؟اجل حلماية وضعتها الشريعة اإلسالمية اليت األحكام ماهي-1

 أتثري اآلفات واألمراض على الفرد واجملتمع؟ من حتد  أن  شأهنا من اليت الوقائية التدابري هي ما -2

 أهداف البحث 

 إبراز حفظ الشريعة اإلسالمية بكينونة اإلنسان  -1

 بيان أن لإلسالم قصب السبق يف أتصيل علم الطب الوقائي -2

توضيح املبادئ اإلساسية ملقاصد الشريعة اإلسالمية للطب الوقائي ؛ ملواجهة احلوادث للتقليل منها والسيطرة   -3  

 عليها.

 فروض البحث

 هل حفظت شريعة اإلسالم  الفرد واجملتمع من خالل مصادر الشريعة ؟  -1

 سالمة الفرد واجملتمع؟  هل حقق اإلسالم السبق األول يف أتصيل علم الطب الوقائي ، وعلى وجه اخلصوص -2

 ما املبادئ اإلساسية ملقاصد الشريعة اإلسالمية للطب الوقائي؟ -3  

 منهج البحث

 يعتمد هذا البحث بشكل رئيس على املناهج التالية:
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 املنهج االستقرائي، خاصة فيما يتعلق إبجياد ضوابط مرجعية للضرورة الشرعية. -

مبوضوع البحث، وذلك من خالل الرجوع اىل املصادر املعرفية املنهج الوصفي:ت وصف املعلومات املتعلقة  -

 .الدراسة خالل من صحيحة نتيجة إىل واألصلية، ونقل كالم العلماء من كتب شروح احلديث، هبدف الوصول

 

 حدود البحث 

 املائدة.استخدم الباحث حدود موضوعية، وهي كل اآلايت اليت تتحدث عن الطب الوقائي من خالل سورة  

 البحث صعوابت

 دقة هذا املوضوع حبيث حتتاج إىل جهد كبري ونظر اثقب للوصول إىل احلق فيه.-1

 عدم توفر بعض مراجع  البحث اليت هي أساسية يف بعض األحيان وتثري البحث يف أحيان أخرى.-2

 البحث خطة

 املقدمة 

 املبحث األول: مفهوم الكليات اخلمس 

 ناملطلب األول: حفظ الدي

 املطلب الثاين: حفظ النفس

 املطلب الثالث: حفظ العقل

 املطلب الرابع: حفظ النسل



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 166 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 املطلب اخلامس: حفظ املال

 املبحث الثاين: الكليات اخلمس يف سطور 

 املطلب األول: حفظ الدين

 املطلب الثاين: حفظ النفس

 املطلب الثالث: حفظ العقل

 املطلب الرابع: حفظ النسل

 ظ املال املطلب اخلامس: حف

 املبحث الثالث: موقف اإلسالم من الكيات اخلمس، وخصائصها

 املطلب األول : موقف اإلسالم من الكيات اخلمس

 املطلب الثاين:خصائص الضرورايت اخلمس يف اإلسالم

 اخلامتة
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 املبحث األول: مفهوم الكليات اخلمس

 املطلب األول: حفظ الدين

 الدين لغًة:-

. والدِِين: 5الدِِين: ابلكسر، اجلزاء، والعبادة ، والطاعة والذُّل ، والداء، واحلساب لغًة ، والقهر، والغلبة، والسلطان(

 .6وضع إهلي يُرشد إىل طريق احلق من االعتقادات واخلري يف كل من  السلوك واملعمالت

 األول الطرف طرفني،  بني عالقة لغة فالدين واالقرتاض،وامللك  واجملازاة التعبد  والذل اخلضوع والقهر و الطاعة أو هو

اآلخر  اجلانب يف يقف الثاين والطرف واجملازاة، واحملاسبة القهر  وحق وامللك والقوة واجلربوت واحلكم  ابلسلطان  يتمتع 

 توضح املنهج اليت أو الطريقة أو الدين هي الطرفني بني والعالقة  والورع، والعبادة واالستكانة والذل والطاعة ابخلضوع

 .7وابلعكس ابلثاين األول عالقة

 واالستعمال العرف ويف الغرب، يف وهي متباينة التعريفات، االصطالح له عدد  من يف االصطالح: فالدين يف الدين-

 وإىل اخلري االعتقاد، يف احلق إىل يرشد  إهلي وضع " أنه املسلمني لعلماء تعريف وأشهر األداين، وعند علماء الشائع،

 
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 1/1198القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى:  5

 م.  2005 - هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

الزحيلي،  وضوابطها(، محمد اإلسالمية أبعادها الشريعة في الدينية والقانوني)الحرية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة 6

 (. 2010)27، مج 1العدد

، د.ت.، موسوعة األديان الميسرة، 116المصطلحات األربعة في القرآن، أبو األعلى المودودي ، د.ن، القاهرة،صفحة 7

 . 2001، 254،صفحة1مجموعة باحثين، دار النفائس، بيروت،ط
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 يف والفالح احلال، الصالح يف إىل ابختيارهم السليمة العقول لذي سائق إهلي وضع " أنه أو ،"واملعامالت السلوك يف

 . 8املال"

 املطلب الثاين: حفظ النفس

 النفس لغًة: الروح، قال أبو إسحاق: النفس يف كالم العرب بقصد به:

 فالن(،أي: روُحه، و) نفس فالن أن يفعل كذا وكذا( أي: يف َرْوِعْه.أوهلما: قولك )خرجت نُفس  

والثاين: معىن النفس فيه معىن جملة الشيء وحقيقته، تقول: )قتل فالن نفسه، وأهلك نفسه( أي: أوقع اإلهالك بذاته 

اَل أَْعَلُم َما يف نَ ْفِسَك ِإنََّك أَنَت َعالَُّم . والنفس أيضاً مبعىن: العند: قال هللا تعاىل: ﴿تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي وَ 9كلها وحقيقته

 .11حقيقيت وحقيقتك، أي: ما عندي وما عندك أو10اْلغُُيوِب﴾

النفس اصطالحاً: هو ذلك الوجود املخلوق احلسي املتكامل الشامل للجسد والروح املتالزمني اللذين الينفصل أحدمها 

 .12وبعبارة أخرى: هي املرادفة لكلمة: اإلنسانعن اآلخر طوال فرتة احلياة،  

 

 
م.، الدين،  2005، 29معدلة،صفحة   1عقيدة اإلسالمية، عثمان جمعة ضميرية، مكتبة السوادي، جدة،طمدخل لدراسة ال 8

 . ، د.ن33محمد عبد هللا دراز، دار القلم، الكويت، صفحة 

  ه.، محمد بن علي 1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  – ،دار صادر 6/233لسان العرب، جمال الدين ابن منظور األنصاري: 9

سليمان بن صالح  صنعاء.، -، مكتبة السل الجديد، اليمن1/1741الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني، الشوكاني،

، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،  620راسة وموازنة، الطبعة االولى، صفحة  القرعاوي، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، د

فاطمة محمد عبد  م.، المقاصد العامة للشريعة االسالمية بين االصالة والمعاصرة، 1990الرياض، -المملكة العربية السعودية

 . 2017دار الجنان للنشر والتوزيع، ، 89المطلب، صفحة 

 . 116سورة المائدة، اآلية:  10
دار االرقم بن  ، 1/336محمد بن علي بن محمد الشوكاني: فتح القدير، الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير، 11

 .بيروت / لبنان -ابي االرقم 

للنظام الجنائي في اإلسالم، طه محمد فارس، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الذي أقيم في جامعة الشارقة في    المقاصد الشرعية 12

 م، تحت عنوان: أصول النظام الجنائي اإلسالمي ومنهجه في حفظ المدنية.2008من عام   1/5-29/4الفترة ما بين

https://books.google.com.my/url?id=ZeQiDQAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.alkalam.com&clientid=ca-print-otter_QE36NFB&linkid=1&usg=AFQjCNG3wINttSmdNjGOk_7cjmoa3MdExA&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.com.my/url?id=ZeQiDQAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.alkalam.com&clientid=ca-print-otter_QE36NFB&linkid=1&usg=AFQjCNG3wINttSmdNjGOk_7cjmoa3MdExA&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.com.my/url?id=ZeQiDQAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.alkalam.com&clientid=ca-print-otter_QE36NFB&linkid=1&usg=AFQjCNG3wINttSmdNjGOk_7cjmoa3MdExA&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.com.my/url?id=ZeQiDQAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.alkalam.com&clientid=ca-print-otter_QE36NFB&linkid=1&usg=AFQjCNG3wINttSmdNjGOk_7cjmoa3MdExA&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.com.my/url?id=ZeQiDQAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.alkalam.com&clientid=ca-print-otter_QE36NFB&linkid=1&usg=AFQjCNG3wINttSmdNjGOk_7cjmoa3MdExA&source=gbs_pub_info_r
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 املطلب الثالث: حفظ العقل

 العقل لغًة:العلم بصفات األشياء م ن اجيابياهتا وسلبياهتا أو كماهل ا ونقص اهنا، واحلق: أنه نور روحاين، به ُتدرِك 

ملنع، ألنه مينع صاحبه من اإلَنراف عن . والعقل لغة: ا13النفس ضرورايت احلياة، وابتداء منذ الوالدة، وحىت البلوغ

 . يرى الباحثون أن تعريف العقل هو مصطلح يستخدم لوصف القدرة للتمييز بني احلق والباطل. 14الصراط املستقيم

 املطلب الرابع: حفظ النسل

 مقاصد  . إن من15األوالد والِذريةأنسال؛   واجلمع  والذرية، والولد  اخللق، بفتح فسكون، من َنَسَل تعّن  :اللغة يف النَّْسل

 من البشري اجلنس احلفاظ على فهو حفظ النسل أما والعرض. والنسب النسل حفظ عليها املتفق الشريعة اإلسالمية  

 أو أخالقية. جسدية األمراض سواء كانت من خاليا نظيفا املسلم اجملتمع  البقاء على فهو العرض حفظ وأما االنقراض،

 حمصنني حبصون  أعضاؤها يبقى أن  تضمن وصحيحة حقيقية بروابط اجملتمع مرتبطاً  أفراد  الذي يعزز بقاء النسب وحفظ

 إليها ينسب ال من منها خيرج ال نسبها، وحىت حيمل ال دخيل أي املصون  حصنها يف يدخل ال حىت الصحيحة القرابة

  الصحيح. الشرعي ابلنسب

 
املدينة املنورة،  -، الطبعة االوىل، اململكة العربية الصعودية245ابن رجب، صفحة  جمموع رسائل اجلامي يف العقيدة والسنة، حممد أمان بن علي، دار 13

1993. 
 م. 1982 الطبعة األولى، ،258القاموس الفقهي لغة واصطالحا، لسعدي أبو حبيب ، دار الفكر، دمشق،صفحة  14
 م. 1985وت، الطبعة األولى،معجـم لغـة الفقهــاء، محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيني، دار النفائس، بير 15
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 املطلب اخلامس: حفظ املال

. أو ما ملكته من أغراض، أوعقار، أو نقود، أو حيوان، وأكثر ما كان 16املال لغًة: هو كل ما ملكته من كل شيء  

. واملال: كل ما ميلكه الفرد أو 17يراد به عند أهل البادية اإلبل، مجع أموال، يقال خرج إىل ماله: أي: ضياعه وإبله

 .18اجملمع... وهو يذكر ويؤنث

 . 19هو كل مايقع عليه امللك ويستبد به املالك عن غريه، إذا أخذه من طريق مباحاملال اصطالحاً:  

. ويرى الباحثون 20فاملال إذاً: يشمل كل األعيان املادية والديون ومنافع األشياء املباحة واحلقوق احملضة واألوصاف

 األمالك اليت تصنف ضمن األموال.كافة األشياء اليت ميلكها الفرد، واليت تشمل النقود و  تعريف املال أبنه  

 

 املبحث الثاين: الكليات اخلمس يف سطور

 
، الطبعة األوىل/ 13عمان، صفحة  -نعمة خلف اخلالدي، دار اجلنان للنشر والتوزيع، األردن االعفاءات املالية يف االحوال الشخصية والعقوابت،  16

2017. 
 م. 1985المعجم المدرسي، محمد خير أبو حرب، وزارة التربية، الطبعة األولى،  17

 م. 1982الطبعة األولى، 344القاموس الفقهي لغة واصطالحا، لسعدي أبو حبيب ، دار الفكر، دمشق،صفحة  18
 . 2/17ج :الموافقات 19

 والعلوم االجتماعية باتنة، كلية العلوم  عةحسين، جام موسى وآثاره، علي  المالية ضوابطه  التصرفات في المال  حفظ مقصد 20
 م. 2010اإلسالمية، رسالة دكتوراه، 
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الضرورايت اخلمس، قد يكون هو أشهر األمساء اليت أطلقت على املعاين وهذه املقاصد وهذه املصاحل. وهناك إسم آخر 

يكاد يكون مساوايً له يف االستعمال والشهرة والتعبري به عنها وهو " الكليات اخلمس ". فإذا قيل : الكليات اخلمس 

سيما إذا حتددت بعدد اخلمس، فالكليات اخلمس والضرورايت ، والضرورايت اخلمس، فاملراد عادة شيء واحد؛ ال

اخلمس شيء واحد. وقد يعرب العلماء بصيغ أخرى؛ فمنهم من مساها" األصول اخلمس"، وهناك من أطلق عليها ب 

"األركان اخلمس"، وهذه املسميات ليست على سبيل الرتادف، وإمنا هي على سبيل الوصف والبيان ملختلف جوانب 

 صاحل وخصائصها.هذه امل

 حفظ الدين املطلب األول: مقصد  

 مع  الفرد وعالقة نفسه، العبد مع  بربه، وعالقة العبد  عالقة ينظم  الذي فهو  املصاحل، أهم من  هو احلق الدين حفظ

. ومعناه احملافظة على الدين 21اإلنسان، فاحلفاظ على الدين أهم املقاصد وأوىل من كل االعتبارات اإلخرى أخيه

 .22اإلسالمي، واتباع تعليماته، واحملافظه عليه، وحماربة ما خُيل به

إن حفظ الضرورايت أتيت  تبعاً حلفظ الضرورة األوىل أال وهي حفظ الدين، ومن وسائل حفظه، اتباع الناس فرض هللا 

اً. لذلك يعترب تعاىل. لذلك  وجب حفظ هذا الدين على املسلمني ليس يف قوانينه فحسب، وإمنا يف العمل به أيض

 حفظ الدين واجب على كل  فرد من أفراد املسلمني، ال يسقط عن أحد ما دام عاقاًل.

إن امتثال املسلم ألوامر هللا يف عدم أكل اخلبائث اليت أشري  إليها يف سورة املائدة ماهو إال دليال  حلفظ الدين، قال 

َلى  ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف ََيْيت اّلِلُ ِبَقْوٍم حيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة عَ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َمن يَ ْرَتدَّ   ﴿تعاىل:  

 
رسالة ماجستير، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية،  ،آمال التوبة  ،الضرورة الشرعية وأثرها في قضايا المرأة المعاصرة 21

 . 2015،  92الوادي، صفحة   -جامعة الشهيد حمه لخضر

المملكة ، عبدالعزيز بن عبدهللا بن علي النملة ،جهود هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الضرورات الخمس 22

العربية السعودية،  الرئاسة العامة، الهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ندوة :الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية  
 .بها، بدون تاريخ
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فدين هللا . 23﴾َعِليم    َواِسع  اْلَكاِفرِيَن جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اّللِِ َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة آلئٍِم َذِلَك َفْضُل اّللِِ يُ ْؤتِيِه َمن َيَشاء َواّللُِ 

الذي هو أهم ضرورات حياة الفرد واجملتمع، ال يتم حفظه إال ابحلكم به وتطبيق شريعته يف الواقع. لذلك نفى  هللا تعاىل 

( اإلميان. وقال تعاىل يف حمكم  كتابه واصفاً الكفر والظلم ملن ملسو هيلع هللا ىلصعمن مل حيكم الدين الذي أنزله هللا تعاىل على رسوله )

َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا   حكم بغري ما أنزل هللا، فقال تعاىل: ﴿ِإانَّ أَنْ زَْلَنا الت َّْوراَة ِفيَها ُهًدى َونُور حَيُْكُم هِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذينَ 

نِيُّوَن َواأْلَْحَبار مبَا ا ًنا قَِلياًل ْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب اّللَِّ وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداَء فال ََتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن وال َتْشرَتوا ِِباَييت ثََ َوالرابَّ

َنا َعَلْيِهْم ِفيهَ 24َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اّللَُّ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفروَن﴾ ا َأنَّ الن َّْفَس اِبلن َّْفِس َواْلَعنْيَ اِبْلَعنْيِ ، وقال تعاىل:﴿وََكتَ ب ْ

َق بِِه فَ ُهَو َكفَّا نِِ َواجْلُروَح ِقَصاص  َفَمْن َتَصدَّ نَّ اِبلسِِ ُ َواأْلَْنَف اِبأْلَْنِف َواأْلُُذَن اِبأْلُُذِن َوالسِِ رة  َلُه َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اّللَّ

يِل مبَا أَنْ َزَل اّللَُّ ِفيِه َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل 45]املائدة:  25ِلُموَن﴾فَُأولَِئَك ُهُم الظَّا [، وقال تعاىل: ﴿َوْلَيْحُكْم أَْهُل اإْلِْنِْ

َم . وجعل احلكم بغري هذا الدين منكرا من منكرات اجلاهلية، كما قال تعاىل: ﴿أََفُحكْ 26اّللَُّ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾

 .27اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ُْغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اّللَِّ ُحْكًما لَِقْوٍم يُوِقُنوَن﴾

والذي يتتبع حياة البشر، جيد الواقع يشهد أبن احلكم بغري الدين الذي أنزله احلق تعاىل، يفسد تلك احلياة وجيعلها حياة 

 ة هبا تسعدك  وتبتهج احلياة. ضنك وضيق. فااللتزام بتعاليم الدين وتطبيقها بعد القناع

ويرى الباحثون أن ضرورة حفظ الدين تتمثل يف أن الشارع قصد احملافظة على الدين، واحملافظة على الدين من جهة 

األفراد واجلماعات إمنا يستقيم على صورته اليت أرادها الشارع مبجتمع نظيف من األمراض واألوبئة، إذ أن قيام املكلف 

عية إمنا يكون على صورته اليت قصدها الشارع عندما يكون املكلف سليماً من األمراض، فيؤديها بتمامها ابلتكاليف الشر 

وكماهلا، وكذا خلو اجملتمع من اآلفات واألمراض. لذا كان قصد العالج والتداوي ليس فقط للمحافظة على النفس بل 

 
 . 54 : اآلية: مائدةالسورة  23
 . 44 : اآلية: المائدةسورة  24
 . 45 : اآلية: المائدةسورة  25
 . 47 : اآلية: المائدةسورة  26
 . 50 : اآلية: المائدةسورة  27
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يت أرادها الشارع من الرتكيز على اجلانب الوقائي ضد للمحافظة على الدين أيضًا ولو تبعاً، ومن هنا ندرك العلة ال

 . 28األمراض والتحصن منها، وقد عد بعض الباحثني مسألة التقاعس  عن درء األمراض والوقاية منها كبرية من الكبائر

 النفس  حفظ  الثاين:مقصد  املطلب

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِّن ﴿والسالمة والصحة؛ يقول هللا تعاىل:ومعناه احلفاظ على حق النفس البشرية يف جماالت احلياة والكرامة  

ولتحقيق هذا املقصد ُشرعت أحكام شرعيه كثرية منها حترمي القتل ، وعدم اإلعتداء على اآلخرين ، ووجوب ،  29﴾آَدمَ 

 .30غسل امليت ودفنه، وَنو ذلك

لكات، واحلفاظ على  أعضائه وأجهزته وصحته، إن من مقاصد الطب الوقائي تكمن يف إبعاد البدن عن املضرات وامله

فال جيوز التصرف يف البدن، وال اإلعتداء عليه وال على نفسه وروحه إالِ إبذن هللا الواحد األحد الذي خلقه يف أحسن 

د تقومي ونفخ فيه من روحه. ولذلك أحل له الطيبات وأمر هبا، وحِرم عليه اخلبائث وهناه عنها، فنجد أن هللا تعاىل ق

َتُة َواْلدَُّم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ حرم علينا ماهو مؤدي اىل العديد من األمراض حيث قال تعاىل:  ﴿ُحِرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ

ُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصبِ لَِغرْيِ اّللِِ بِِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمرَتَدِِيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ  ي ْ ، [3] املائدة:31﴾   َما ذَكَّ

بينما أوجب الشارع على كل مسلم أن يتناول من املأكوالت واملشروابت مايلزم حياته ويكون ضروراي لبقاء النفس حبيث 

الضرورة إنقاذا هلا من اهلالك، وَيث إذا كإابحة احملظورات يف حالة    .يعد مطيعا إذا تناول  ذلك بنية امتثال أمر هللا تعاىل

هو ترك ماحيفظ على حياته، ألنه حني ميتنع على ماحيافظ على حياته يكون قد فوت على اجلماعة نفسا وأهدر هلل 

 تعاىل حقا.

 
مجلة مؤتة للبحوث والدراسات )أثر مراتب المقاصد الثالثة في استنباط األحكام الشرعية(، توفيق عبد الرحمن سالم   28

 (. 2011)26مج 5العدد العكايلة، 
 . 70 : اآلية:اإلسراءسورة  29
عبدالعزيز بن عبدهللا بن علي النملة ،    ،جهود هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الضرورات الخمس 30

المملكة العربية السعودية،  الرئاسة العامة، الهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ندوة :الحسبة وعناية المملكة العربية  
 .السعودية بها، بدون تاريخ

 . 3 اآلية:: المائدةسورة  31



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 174 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

َفَمِن اْضطُرَّ يف ﴿ففي آايت القرآن الكرمي، اليت ذكر هللا فيها احملرمات، استثىن هللا تعاىل حالة اإلضطرار، فقال تعاىل: 

ثٍْ فَِإنَّ اّلِلَ َغُفور  رَِّحيم  ﴾. أفادت أن احملرمات عند اإلضطرار إليها جائزه ، وسبب اإلجازة 32ََمَْمَصٍة َغرْيَ ُمَتَجاِنٍف إلِِِ

اجة إىل حفظ النفس من اهلالك، لكون مقصد حفظ النفس أعظم من مصلحة اجتناب النجاسات، والصيانة عن احل

: أنه جيوز أكل الطعام احملرم ، وذلك للحفاظ على مقصد جليل وهو 33تناول املستخبثات. وكما اتفق عليه العلماء

الرمق وينقذ من املوت ال غري، وأيضا للضرورة  حفظ النفس، وذلك يف حالة الضرورة، واملراد من الضرورة هنا مايسد 

ميكنه االحتفاظ هبذا الطعام وَيكل منه الحقا ،وهبذا يتحقق مقصد شرعي من الضرورة وهو احلفاظ على النفس. واذا  

كانت احملافظة على النفس أحد املقاصد الضرورية، فإن  احلفاظ عليها يكون واجباً، واليتأِتى احلفاظ عليها يف حالة 

الغذاء املشتمل على اإلضافات الضارة كاملواد احلافظة، إال ابلكف عن تناوهلا، فيكون الكف عن تناوهلا واجباً شرعاً، 

 استنادا لقاعدة " ما اليتم الواجب إال به فهو واجب".

أداء  ويرى الباحثون أن استخالف اإلنسان تقتضي الوقاية والعالج والتداوي من األمراض حىت يتمكن اإلنسان من

واجب رسالته يف هذه احلياة، فمقصد الطب الوقائي هو احلفاظ على النفس على تفاوت يف مراتبه املقاصدية، فمن 

جانب الوجود كالتحصني والتطعيم ضد األمراض املستقبلية كشلل األطفال، واحلصبة، وهذا يتوافق مع مقاصد الشارع 

 . 34لمن منع الضرر قبل وقوعه، طبقاً لقاعدة الضرر يزا

 
بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة أو بفقر، والمراد به في اآليات السابقة: من   االضطرار أنواع، ال يخلوا ان يكون 32

 . 225صيره الجوع والعدم مضطرا، وهو الذي عليه جمهور العلماء، انظر: "تفسير القرطبي"، ص: 
إلشراف على الهالك  القوي ال يكفي لتناول الميتة ونحوها، قالوا: وال خالف أنه ال يجب االمتناع إلى ا خالف أن الجوع ال 33

; فإن األكل حينئذ ال ينفع، ولو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلها ; ألنه غير مفيد، واتفقوا على جواز األكل إذا خاف على  
نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي أو عن الركوب، وينقطع عن رفقته ويضيع ونحو ذلك. الشنقيطي، محمد 

القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة و النشر و  تار بن عبد القادر الجكني، أضواء البيان في إيضاح األمين بن محمد المخ
 م. 1995 -هـ   1415لبنان،  –التوزيع بيروت 

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات )أثر مراتب المقاصد الثالثة في استنباط األحكام الشرعية(، توفيق عبد الرحمن سالم   34

 (. 2011)26مج 5العكايلة، العدد 
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َمن قَ َتَل نَ ْفساً ِبَغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد ﴿:  ولقد حرم اإلسالم قتل النفس سواء قتل الفرد نفسه أم قتله غريه قال هللا تعاىل

يعاً  َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يعاً َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ اىل على هذه اجلرمية فاعترب وشنع هللا تع ،35﴾يف اأَلْرِض َفَكَأمنَّ

قتل نفس واحده: تعادل قتل الناس مجيعا، وأحياء نفس واحده ماهو إال إحياء للناس مجيعا وهو مايصبو اليه الطب 

 الوقائي.  

ويف جانب آخر ملقاصد الطب الوقائي يف سورة املائدة، فقد اهتم اإلسالم بنظافة األنف والعينني والشعر والقدمني من 

َسُحوْا اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َوامْ ﴿وضوء، قال تعاىل: خالل ال

َن اْلَغاِئِط أَْو ِبُرُؤوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنِي َوِإن ُكنُتْم ُجنُباً فَاطَّهَُّرواْ َوِإن ُكنُتم مَّْرضَ  ى أَْو َعَلى َسَفٍر أَْو َجاء َأَحد  مَّنُكم مِِ

ْنُه   ْن َحرٍَج الََمْسُتُم النَِِساء فَ َلْم َتَُِدواْ َماء فَ تَ َيمَُّمواْ َصِعيداً طَيِِباً فَاْمَسُحواْ ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكم مِِ َما يُرِيُد اّلِلُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِِ

. فاالية توضح اهتمام اإلسالم بنظافة البدن، وشرع لذلك 36﴾رِيُد لُِيَطهَّرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم لََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َولَ ِكن يُ 

الوضوء مخس مرات يف اليوم للصالة، فإذا كان اإلنسان يتوضأ لكل صالة، علمنا أن أغلب أعضاءه، يتكرر غسلها 

صحة وعافية جلسم اإلنسان، حيث أن املاء يساعد العيون من اإلصابة ابلرمد، ويزيد من  أكثر من مرة، ويف ذلك

مقاومة اإلصابة ابلزكام لغسل املنخرين به ويعترب ذلك من أهم سبل الوقاية من انسداد األنف، أما فوائد غسل بقية 

عضاء من اجلراثيم، وااللتهاابت لذلك األعضاء كالوجه واألذنني واليدين والرجلني، فظاهرة، لكثرة ما يصيب هذه األ

 .  37فغسلها يوميا، ولعدة مرات، وقاية هلا من البكرتاي املسببه لألمراض

 
 . 32 : اآلية:المائدةسورة  35
 . 6 : اآلية:المائدةسورة  36
 . 1999،  17، ص212القرآن الكريم دليلك الى الصحة، حسام الدين أبو السعود ، دار اخبار اليوم، العدد 37
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 املطلب الثالث:مقصد حفظ العقل

ومعناه احملافظة على العقل اإلنساين، واحلفاظ عليه من كل ما يُلحق به األذى والضرر، للعقل أمهية كربى، إذ به يعرف 

املخلوق ربه، ويفهم نواهيه وأوامره ، ويتبع أحكام ربه، ولذا فقد جعله اإلسالم مناط التكليف، وبدونه اليكلف اإلنسان 

،  38بشيء، فتلك صفة مميزة لإلنسان عن غريه من احليواانت واجلمادات، وتلك نعمة أكرم هللا عزوجل هبا بىن آدم

ل مسكر ، كما أوىل اإلسالم العقل اهتمام أمسى، وذلك من خالل وألجل هذا املقصد حرم سبحانه وتعاىل اخلمر وك

 .39جعله شرط ًا رئيس ًا للتكليف

فضل هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان ابلعقل الذي هو عبارة حيث حفظ العقل إن من أهم  مقاصد الطب الوقائي هو 

بعقله،  ، وفضله على مجيع املخلوقات40عن قوة يف النفس يستطيع اإلنسان عن طريقها وعي العلوم وحتصيل املعارف

حرم هللا سبحانه وتعاىل كل ما ُيضر ويُفسد العقل، ومن   وهتيأ للقيام ابخلالفة يف األرض ومحل األمانة من عند هللا، فقد 

َا اخْلَْمُر اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ﴿ذلك املسكرات فقد جاء النص يف القرآن الكرمي على ت حرمي ال خمر يقول هللا تعاىل:   ِإمنَّ

ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ   فت حرمي اخلمر؛ ألنه مفسد للعقل.    ،41﴾َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِْجس  مِِ

اَتذ الشارع من اخلمر موقف الرفض والتحرمي،ملا له شأنه أن يهدر عقل اإلنسان أو يتسبب يف تعطيله مؤقتا أو دائما، 

ألن اختالل عقل اإلنسان يعّن اختالل نظام حياته، فتتحول حياة الفرد بدون تدبري العقل إىل جحيم ال يطاق، وعلى 

حيث حرم الشرع تعاطي أي شيء من شأنه أن   لنعيم الدنيوي لإلنسان.أساس ذلك تتحول لذة احلياة إىل مرارة تعكر ا

يذهب عقول الناس أو يفسد عليهم عقوهلم كشرب اخلمور وما ماثلها من تناول املخدرات أو ماشابة ذلك من كل 

 
والتعليم، سلسلة دعوة الحق،  ، إدارة الدعوة 320صفحة ، محمد بكر إسماعيل حبيب، مقاصد الشريعة تأصيالً وتفعيالً   38

 رابطة العالم اإلسالمي.

عبدالعزيز بن عبدهللا بن علي النملة ،    ،جهود هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الضرورات الخمس 39

ة المملكة العربية  المملكة العربية السعودية،  الرئاسة العامة، الهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ندوة :الحسبة وعناي
 .السعودية بها، بدون تاريخ

 328يُنظر : المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ص  40
 . 90 : اآلية:المائدةسورة  41
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رف عنها . فاخلمر اليت أكثر ما ع42مافيه تقليل لإلدراك  أو فقدان للشعور أو تغيب للعقل أو تلبد للمشاعر واحلس

أهنا تغطي العقل وبعض األمراض اخلفيفة يف السابق، أصبحت خطراً على نفس الشارب وفقدان حياته واعتالله أبمراض 

خطرية. دع عنك اجلرائم اليت يرتكبها الشارب يف حق نفسه واجملتمع، فإهنا حتتاج إىل جملدات إحصائية أمينة. ويرى 

النفوس، وأتثريها وبشكل خاص على العقل بل ويف بعض األحيان يتعدى  الباحثون أن من أضرار اخلمر التأثري على

 ذلك إىل  املوت، وهذا ماأثبته الطب احلديث.

 النسلاملطلب الرابع: مقصد حفظ 

ومعناه حفظ كل ما يؤثر على النسل والعرض وإعمار األرض بتحقيق التناسل املشروع من خالل الرابطة الشرعية، 

 .43ُيضعف ذلك، والعمل على صيانة الكرامة والعفة والشرفوكذلك كبح كل ما  

إن من مقاصد الشريعة اإلسالمية هو مقصد حفظ النسل، وذلك ملا هلذا األمر من األمهية يف استقرار احلياة اإلنسانية، 

يث إذا فقدت مل واستدامتها. فشأن الضرورايت كما قال عنها الشاطيب: "ما البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حب

َتر مصاحل الدنيا على استقامة، بل على فساد وهتارج وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع ابخلسران 

 .  44املبني"

ورعاية هلذا املقصد الرفيع، فقد وضعت الشريعة اإلسالمية اسلواًب قوميا حلفظ النسل والنسب معا، فأابحت النكاح، 

تعازير، واعتنت إبثبات األنساب، فثبوت نسب املولود حق من حقوقه األساسية، فالنسب هو الذي وشرعت احلدود وال

اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِِباُت َوَطَعاُم  ﴿ يكرس معامل اجملتمع من خالل حتديد اللبنة األوىل فيه أال وهي األسرة، قال تعاىل:

 
عبدالعزيز بن عبدهللا بن علي النملة ،    ،جهود هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الضرورات الخمس 42

عن المنكر  ندوة :الحسبة وعناية المملكة العربية   المملكة العربية السعودية،  الرئاسة العامة، الهيئة األمر بالمعروف والنهي
 .السعودية بها، بدون تاريخ

 المصدر السابق.  43
 . 2/18:الموافقات 44
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ُْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكَتاَب ِمن الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَّكُ  ْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ هلَّ

ُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ حُمِْصِننَي َغرْيَ ُمَساِفِحنَي َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمن َيْكُفْر اِبإلِ  فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يف  ميَانِ قَ ْبِلُكْم ِإَذا آتَ ي ْ

 .45﴾اآلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن  

 عزيزة األمم وبقاء إنشاء األرض أسباب من وأهنا البشري، اجلنس  حلفظ مهمة الضرورايت هذه ويرى الباحثون أن 

 توفري على األوىل ابلدرجة معتمد الضرورايت هذه حفظ أن  كما وأنساهبا،  أعراضها تصون الكرامة حمفوظة اجلانب

 اجلنسني. بني الشرعية والعفة  العالقات

 ذهبوا  أخالقهم ذهبت هم فإن  بقيت             ما األخالق األمم إمنا

و احلفاظ على النسل وفق هذا املعىن هو من متطلبات كمال احلياة واستمرارها، إذ به تتحقق إنشاء األرض وهنضتها 

األمم قوهتا، وحتمي حقوقها، وحتفظ أعراضها وأمواهلا، وبه تستمر احلياة وتدوم وتبقى، ومن   ومنوها وازدهارها، وبه تدعم

أجل ذلك فقد اعترب احلفاظ على النسل هو القاسم املشرتك اإلنساين الذي ينبغي أن تتفق وتتوحد عليه مجيع األداين 

 .46واحلضارات واألمم والشعوب

وبقائه ودوامه هو الزواج، إذ بنيَّ هللا سبحانه وتعاىل هذه السنة اإلهلية اليت  والطريق الوحيد الستمرار النسل البشري

فقد جاء الرتغيب ابلزواج حفظ ًا لألعراض فكل من اجلنسني متطلع لآلخر، ، وضعها يف سبيل بقاء اإلنسانية ودوامها

اتفق أهل العلم على وجوب الزواج عند والزواج يتمم لكال الطرفني رغبته، ويف ذلك تصان األعراض وحُتفظ ، وقد 

وهذا . 47اخلوف من الوقوع يف احلرام؛ يقول ابن تيمية :"النكاح صلة بني الزوجني يتضمن عشرة ومودة ورمحة وسكن ًا"

 
 . 5 : اآلية:المائدةسورة  45
جامعة  -قسم الدراسات االسالمية -سعد جميل سليم الريس، رسالة ماجستير، مقارنة فقهية دراسة تنظيمه و حفظه  النسل 46

 غزة.  -االزهر
 ، المكتب االسالمي، د.ت.409كتاب بيان الدليل على بطالن التحليل، اين تيمية، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، صفحة  47
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، كما ضبط عقوبة 48فقد حدد الشرع عقوبة للزاين حمصن ًا، أو غري حمصن ، وكذلك ملن يعمل جرمية اللواطابالضافة 

محايًة على حفظ العرض من كل ما خُيل به، حفاظ ًا على أمان أعراض املسلمني، ونظافة اجملتمع من  للقذف وذلك

،  وكما حرمت الشريعة االسالمية اإلجهاض وقتل األوالد وقطع الشخص لعضو التناسل عنده 49إشاعة الفواحش فيه

من خالل املراكز املنتشرة واملسماة مبراكز وحفظ النسل يظهر  .  50أو عند غريه، كما حرمت االختصاء  أو ماأشبة ذلك

 اآلمومة والطفولة وهدفها هي إعطاء النصائح الوقائية للمراه احلامل للحفاظ على اجلنني قبل وبعد وضع اجلنني.

  املطلب اخلامس: مقصد حفظ املال

: ﴿ َواَل تُ ْؤتُواْ السَُّفَهاء أَْمَواَلُكُم من الضرورايت اليت التستقيم مصاحل العباد إالهبا، ألن به قيام مصاحلم، كما قال تعاىل

. ومعناه احملافظة على املال، ومجعه بطريق 51الَّيِت َجَعَل اّلِلُ َلُكْم ِقَيامًا َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوْا هَلُْم قَ ْواًل مَّْعُروفًا﴾

الشريعة أحكام كثرية، كتحرمي والغش، والسرقة،  حالل، والعمل على حفظة من التلف والضياع؛ والْناز ذلك وضعت

، وهو هبذا االعتبار يعِد من املشرتك اإلنساين  ألنه ال تستقيم 52ووضع القوانني والعقوابت الزاجرة عن هذه األعمال

 .احلياة بدونه

واملقصود ابملال كل ما خيدم به الناس انتفاعا مشروعًا وله أمهية مادية بينهم، فيتضمن األعيان واملنافع والديون ، 

ويستوعب النقود والطعام واللباس وثروات األرض واملسكن ومجيع املتموالت، واحلفاظ على املال كما يرتبط بوجود األمة 

ميق مكانتها بني األمم فإنه يرتبط أيضا إبْناز التواصل التفاعل التجاري بني اإلسالمية واستمرارها وتقوية شوكتها وتع

 
قوبتها في الشريعة اإلسالمية والقانون، عبد الحكيم بن محمد آل الشيخ، رسالة ماجستير،  جامعة جرائم الشذوذ الجنسي وع 48

 م. 2003نايف العربية للعلوم األمنية، 
مؤسسة الرسالة  ، جندي سميح عبد الوهاب، اهمية المقاصد في الشريعة االسالمية واثرها في فهم النص واستنباط الحكم 49

 . 2008ناشرون، 
مؤتة للبحوث والدراسات )أثر مراتب المقاصد الثالثة في استنباط األحكام الشرعية(، توفيق عبد الرحمن سالم   مجلة 50

 (. 2011)26مج 5العكايلة، العدد 
 . 5 : اآلية:سورة النساء 51
 ، جامعة، بدون سنة6سالم عطية، العدد اإلنسان(، بشير حقوق حماية في الحسبة )دور  مجلة العلوم القانونية والشرعية 52

 الزاوية. 

https://www.google.com.my/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%22
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أفراد اإلنسانية، إذ قد يكون من طرق احلفاظ على املال وتنميته ومنوه إقامة العالقات التجارية بني الدول واحلث على 

اين؛ وذلك خدمة ملقصد بقاء األرض أنواع التبادل املايل بني الشعوب وتقوية من النشاط املايل على املستوى اإلنس

 وتطورها وحتقيق واجب اخلالفة فيها. 

إن هللا سبحانه وتعاىل هو الذي خلق اإلنسان وسخر له الكون، وهو تعاىل الذي أمكنهم على مجع املال وغريه، مبا 

القرآن الكرمي، عندما وهبهم من العقل والتدبري وآالت التصرف والنشاط اليت ال قدرة هلم بدوهنا. وهكذا َتد آايت 

ُ حالاًل طَيًِِبا َوات َُّقوا  ﴿يذكر فيها الرزق تبني أن هللا سبحانه وتعاىل هو الذي رزق عباده، قوله تعاىل:  وَُكُلوا ممَّا رَزَقُكُم اّللَّ

ي يقع بيده املال، وهو يعلم واآلايت يف ذلك كثرية يكفي منها ما ذكر. واملقصود أن الذ .  53﴾اّللََّ الَِّذي أَنْ ُتْم بِِه ُمؤِمُنونَ 

أن هللا سبحانه وتعاىل هو املالك يف األصل، وأنه مستخلف فيه، فال جيمعه إال من حيث يرضيه، وال يصرفه إال فما 

 يرضيه وأن أي سلوك خيرج عما يرضي هللا يف املال يكون تصرفا غري مشروعاً وال مقبوالً. 

ن هللا يف مجع املال وإنفاقه، خبالف الذي يغنيه هللا سبحانه وتعاىل، وال فاجلدير حبفظه هو الذي يعلم ذلك ويلتزم إبذ

يشعر هبذه القاعدة، فإنه ينفق يف املال غري مبايل إبضاعة املال، وإن زعم أنه حيفظه. واملسلمون اليوم يرون أبم أعينهم،  

م من اخلريات الكثرية مابطن هبا وما ظهر، كيف ُيَضيِِع أمواهَلم من يعتّن بشئوهنم، فيجعلوهنم فقراء مع ما حتويه أرضه

والسبب الرئيسي هو اختالل يف القاعدة اإلسالمية العظيمة "املال مال هللا" يف نفوس من ضيعوا مال هللا وحقوق عباده 

 فيه.  

املال   لقد حفظ اإلسالم ملكية الفرد وماله بسور قوي من احلماية، وأمر من العقوابت واحلدود ما يزجر املعتدي وحيفظ

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال ﴿لصاحبه، فقرر الشرع اإلسالمي عقوبة قطع اليد يف السرقة: 

 .54﴾من هللا وهللا عزيز حكيم

 
 . 88 : اآلية:المائدةسورة  53
 . 38 : اآلية:المائدةسورة  54
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القرآن الكرمي إىل طرائق متلك املال واإلرشاد إليها، وبنيتها العمل الذي يقوم به اإلنسان فيحصل مقابله  أوامرما أكثر 

أُِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا  ﴿ما يسر هللا له من رزقه، وهو يتضمن كل سلوك مباح يقوم به. وقال سبحانه: 

 .55َلُكْم َولِلسَّيَّارِة َوُحرَم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلرَب َما ُدْمُتْم ُحرًما َوات َُّقوا اّللََّ الَِّذي ِإلَْيِه حُتَْشروَن ﴾

إنفاق املال يف الوجوه الغري املشروع، وشجع على إنفاقه يف سبل اخلري، وذلك مستند على نع هللا سبحانه وتعاىل  وقد م

قاعدة من أهم قواعد النظام االقتصادي اإلسالمي وهي أن املال مال هللا وأن اإلنسان مستخلف فيه ووكيل، فلقد حرم 

َوالسَّارُِق  ﴿ : ابلسرقة أو التحايل أو السطو وشرع العقوبة على ذلك قال تعاىلهللا تعاىل االعتداء على مال الغري 

َن اّللِِ َواّلِلُ َعزِيز  َحِكيم   وأيضا  جاء حترمي اإلسراف يف صرف  ،56﴾َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوْا أَْيِديَ ُهَما َجزَاء مبَا َكَسَبا َنَكااًل مِِ

 املال يف غري مكانه الصحيح.

 باحثون اإلشارة  إىل أنه ليس املعىن حبفظ املال محايته عن الضياع أو السرقة فقط فهذا معىن قاصر، وإمنا ويود ال

 املراد حفظه بتشغيله يف تعزيز وإعمار األرض، ومساعدة احملتاج، وأداء حقوق اآلخرين. 

فضرورة حفظ املال تتضح من خالل مايسمى ابلتطعيم والتحصني ضد األمراض املستقبلية، ومعاجلة مصادر املياه، 

والصرف الصحي واحملافظة على البيئة واحلد من مصادر وأسباب التلوث البيئي، والقضاء على مصادر امليكروابت 

 واجلراثيم والبكرتاي املسببة لألمراض. 

ض التكلف الشيء الكثري يف مقابل العالج من املرض انتج عن بكرتاي أو فايروس، لذا فرعاية الشارع فالوقاية من األمرا

هلذه الضرورة يظهر من خالل الوقاية فبالوقاية ضمانة من األمراض وابلتايل االبتعاد عن بذل املال يف العالج والتداوي. 

 
 . 96 : اآلية:المائدةسورة  55
 . 38 : اآلية:المائدةسورة  56
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عن فايروس، أو جرثومة كان القضاء عليها يف  فكم من شخص بذل كل ماميلك من مال يف سبيل عالج مرض انجم

 مهدها اليكلف مالياً سوى الشيء القليل جداً يف مقابلة العالج املكلف الباهض.

وهبذه اآلايت املعجزات وضع هللا سبحانه وتعاىل للبشرية مجعاء قانواًن اثبتًا وميزااًن دقيقًا ميكنهم من خالله قياس كل 

( وإىل قيام الساعة؛ ليعرفوا طيبها من خبيثها، وانفعها من ضارها، فُيقبلوا على ملسو هيلع هللا ىلصلكرمي )املستجدات بعد زمن الرسول ا

الطيبات وينفروا عن اخلبائث احملرمات، فأِكد هللا تعاىل بكل وضوٍح وجالء أِن شريعة اإلسالم صاحلة لكل مكان وزمان. 

املائدة ماهي اال لتثبت لنا أن األوامر والنواهي املطلوب فاملقاصد التشريعية للطب الوقائي اخلمسة قد ذكرت يف سورة 

 اْنازها إمنا هي الكفيل لصحة الفرد واجملتمع.

 

 املبحث الثالث: موقف اإلسالم من الكيات اخلمس، وخصائصها

 املطلب األول : موقف اإلسالم من الكيات اخلمس

ت اخلمس من حفظ الدين والنفس والعقل والعرض إن اإلسالم قد بُنيت شراعه، ووضعت أحكامه رعاية هلذه الضروراي

واملال. وقصد الشرع من عباده هللا هو االلتزام هبا ورعايتها، حىت أطلق عليها عند اعلماء " مبقاصد الشريعة". وذلك 

 ألن بذهاهبا، خيسر اإلنسان دينه ودنياه. وقد خوف هللا تعاىل من يتجاوز على هذه الضروايت فقال تعاىل يف ضرورة

، وقال 57 َعَذاُب احْلَرِيِق﴾حفظ الدين: ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن فَ تَ ُنوا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ُثَّ ملَْ يَ ُتوبُوا فَ َلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوهَلُمْ 

. 58ا أَْمُرُهْم ِإىَل اّللِِ ُثَّ يُ نَ بِِئُ ُهم مبَا َكانُواْ يَ ْفَعُلوَن ﴾تعاىل:  ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقواْ ِدينَ ُهْم وََكانُواْ ِشَيعاً لَّْسَت ِمن ُْهْم يف َشْيٍء ِإمنََّ 

، وقال تعاىل:﴿ َواَل تَ ْقتُ ُلوْا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم 59وقال تعاىل يف احملافظة على النفس﴿ َواَل تُ ْلُقوْا أِبَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكِة ﴾

 
 . 10 : اآلية:سورة البروج 57
 . 159 : اآلية:اإلنعامسورة  58
 . 195 : اآلية:سورة البقرة 59
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َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم . وق60اّلِلُ ِإالَّ اِبحلَْقِِ ﴾ ال تعاىل يف احملافظة على العقل:﴿ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإمنَّ

ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن ﴾ هللا   . فموقف اإلسالم موقفاً اجيابياً َتاه الضرورايت، فمن رمحه61رِْجس  مِِ

تعاىل بنا، أمران ابحملافظة على هذه الضروايت، ألهنا تنعكس على الفرد واجملتمع مبا هو ضروراًي لدينهم ودنياهم، فمن 

 رمحه هللا تعاىل بنا، أمران ابحملافظة على هذه الضروايت.

 املطلب الثاين:خصائص الضرورايت اخلمس يف اإلسالم

افظة على مقصود الشرع من هللا تعاىل، والضرورايت الشرعية هي فاحلفاظ على الضرورايت هو حم :الرابنية -1

(: "أال وإن لكل ملك محى، أال ملسو هيلع هللا ىلصمحى هللا وحدوده وال جيوز ألحد أن يتجاوزها، كما قال رسول هللا )

 .  62إن محى هللا يف أرضه حمارمه"

بني أفراد اجملتمع على أساس إلغاء أي  احلقوق والواجباتويقصد إقامة العدل يف األرض من : املساواة -2

 .أو دينياً أو لغوايً  عرقيا  متييز بينهم أكان 

ويعّن إقرار األحكام التكليفية الشرعية للقاعدة املركزية للكليات اخلمس املتمثلة يف جلب املنافع  :الشمول -3

 .ودرء املفاسد 

 أساسها التكليف، وشرعت من أجلها األحكامالثبات: الضرورايت تعد من الثوابت الشرعية اليت قام على   -4

 

 

 
 . 33 : اآلية:سورة االسراء 60
 . 90 اآلية:: المائدةسورة  61
، تحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر دار طوق النجاة،  1/20صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري: ج 62

 هـ. 1422الطبعة: األولى، 
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 اخلامتة

ال يصلح اجملتمع اإلنساين أدت نتيجة البحث إىل أن املقصد العام للشريعة اإلسالمية هو جلب املصاحل ودرء املفاسد، ف

وتكمن أمهية املقاصد الشرعية ابعتبارها مدخاًل منهجياً للتعامل مع الواقع املعاصر. إال هبما وال تستقيم احلياة إال هبما ،  

واملقاصد تقوم بعمل مهم يف استنباط األحكام عند انعدام النص، ويف فهم خطاب الشارع لتحقيق األقرب إىل املقصود، 

الشريعة اإلسالمية جاءت موافقة ملا عليه فطرة اإلنسان وملا عليه بشريته.و أن علم الطب الوقائي يندرج حتت حيث أن  

محاية اإلسالم للضرورات اخلمس، وعلى وجه اخلصوص حتت ضرورة حفظ النفس وما دوهنا. وضرورة حث املسلمني 

الفرد ابحملافظة على سالمته وسالمة اجملتمع هي عبادة   بتطبيق هذا العلم من خالل اخلطب واملواعظ ابحملافل. وأن عناية

يؤجر عليها إذا عمل هبا اإلنسان، وأنه َيث  عليها من رب العاملني إذا أمهلها، سواء يف الدنيا ابلتعزير والتضمني، أو 

وادث الطارئه، وهذه ابلعقوبة األخروية إن مل يغفر له. وبال شك أن اإلسالم عّن بسالمة الفرد احلسية واملعنوية من احل

الدراسة تعرب بشكل ال لبس عن منهج اإلسالم املتفرد يف سالمة الفرد واجملتمع وحفظه من األخطار، وعلى مراكز 

األحباث والدراسات اإلسالمية دراسة القضااي املعاصرة املتعلقة ابلطب الوقائي، حىت يتسىن هلا وضع التوصيات والقرارات 

لجهات املعنية لدعمها وإْنازها، والسعي قدر املستطاع جلمع اآلراء ملا هو فائدًة للفرد واجملتمع، الالزمة ومن ث رفعها ل

 فاحلمد هلل رب العاملني.
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 قائمة املصادر واملراجع

  *القرآن الكرمي.

طي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكّن الشنقي -1
 م.1995  -ه    1415دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت، لبنان،  

االعفاءات املالية يف االحوال الشخصية والعقوابت، نعمة خلف اخلالدي، دار اجلنان للنشر والتوزيع،    -2
 .2017عمان، الطبعة األوىل،    -األردن

، واثرها يف فهم النص واستنباط احلكم،  امهية املقاصد يف الشريعة االسالمية، مسيح عبد الوهاب جندي -3
 .2008مؤسسة الرسالة انشرون، 

جهود هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ الضرورات اخلمس،  عبدالعزيز بن عبدهللا بن علي  -4
احلسبة النملة، اململكة العربية السعودية،  الرائسة العامة، اهليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  ندوة :

 وعناية اململكة العربية السعودية هبا، بدون اتريخ.
 الدين، حممد عبد هللا دراز، دار القلم، الكويت، د.ن.   -5
سليمان بن صاحل القرعاوي، الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي، دراسة وموازنة، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،  -6

 م.1990االوىل، اململكة العربية السعودية، الرايض، الطبعة  
، حتقق: حممد زهري بن انصر الناصر 1/20صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري: ج -7

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، 
 ه .1422

دار االرقم حممد بن علي بن حممد الشوكاين،    التفسري،  فتح القدير، اجلامع بني فّن الرواية و الدراية من علم -8
 بن ايب االرقم، لبنان، بريوت.     

 م.1982القاموس الفقهي لغة واصطالحا، سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، -9
القاموس احمليط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف  -10

 -ه   1426النشر والتوزيع، لبنان، بريوت، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة و 
 م.  2005

 .1999، 212القرآن الكرمي دليلك اىل الصحة، أبو السعود، حسام الدين، دار اخبار اليوم، العدد -11
كتاب بيان الدليل على بطالن التحليل، اين تيمية، حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي، املكتب االسالمي،  -12

 د.ت.
 ه.  1414العرب، مجال الدين ابن منظور األنصاري، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة،   لسان -13

https://books.google.com.my/url?id=ZeQiDQAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.alkalam.com&clientid=ca-print-otter_QE36NFB&linkid=1&usg=AFQjCNG3wINttSmdNjGOk_7cjmoa3MdExA&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.com.my/url?id=ZeQiDQAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.alkalam.com&clientid=ca-print-otter_QE36NFB&linkid=1&usg=AFQjCNG3wINttSmdNjGOk_7cjmoa3MdExA&source=gbs_pub_info_r
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جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن  -14
 م.1987حممد ابن تيمية، دار الكتب العلمية، 

، حممد أمان بن علي، دار ابن رجب، الطبعة االوىل، اململكة رسائل اجلامي يف العقيدة والسنةجمموع  -15
 .1993العربية الصعودية، املدينة املنورة،  

الفتح الرابين من فتاوى اإلمام الشوكاين، مكتبة السل اجلديد، اليمن ،صنعاء،  الشوكاين، حممد بن علي   -16
 د.ت.

سوادي، جدة،الطبعة األوىل معدلة، مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية، عثمان مجعة ضمريية، مكتبة ال -17
 م.2005

 املصطلحات األربعة يف القرآن، أبو األعلى املودودي ، د.ن، القاهرة، د.ت. -18
 م.1985املعجم املدرسي، حممد خري أبو حرب، وزارة الرتبية، الطبعة األوىل،   -19
، الطبعة معج م لغ ة الفقه  اء، حممد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيّن، دار النفائس، بريوت -20

 م.1985األوىل،
املقاصد الشرعية للنظام اجلنائي يف اإلسالم، طه حممد فارس، حبث مقدم للمؤمتر الدويل الذي أقيم يف  -21

م، حتت عنوان: أصول النظام اجلنائي 2008من عام  1/5-29/4جامعة الشارقة يف الفرتة ما بني
 اإلسالمي ومنهجه يف حفظ املدنية

فعيالً، حممد بكر إمساعيل حبيب، إدارة الدعوة والتعليم، سلسلة دعوة احلق، مقاصد الشريعة أتصياًل وت -22
 رابطة العامل اإلسالمي.

 م.1994ه  /   1415املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ، يوسف حامد العامل ، الطبعة : الثانية ،   -23
دار اجلنان للنشر ملطلب، فاطمة حممد عبد ااملقاصد العامة للشريعة االسالمية بني االصالة واملعاصرة،  -24

 .2017والتوزيع،  
املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشاطيب، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن  -25

 م.1997ه /  1417آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األوىل، 
  2001،  1موسوعة األداين امليسرة، جمموعة ابحثني، دار النفائس، بريوت،ط   -26

 

 اجملالت  -

جامعة   -جملة العلوم القانونية والشرعية، دور احلسبة يف محاية حقوق اإلنسان، بشري سامل عطية، كلية القانون   -
 الزاوية، العدد السادس  بدون سنة.
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 وضوابطها، حممد  اإلسالمية أبعادها الشريعة يف الدينية والقانوين، احلرية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة -
 .2010،  27، مج1العدد: الزحيلي، ،

 

جملة مؤتة للبحوث والدراسات، أثر مراتب املقاصد الثالثة يف استنباط األحكام الشرعية، توفيق عبد الرمحن  -
 .2011سامل العكايلة، سلسة العلوم االنسانية واالجتماعية، اجمللد السادس والعشرون، العدد اخلامس،  

 

 الرسائل اجلامعية  -

ة، الضرورة الشرعية وأثرها يف قضااي املرأة املعاصرة، رسالة ماجستري، كلية العلوم االجتماعية آمال التوب -
 .2015الوادي،   -واإلنسانية، جامعة الشهيد محه خلضر

 

جرائم الشذوذ اجلنسي وعقوبتها يف الشريعة اإلسالمية والقانون، عبد احلكيم بن حممد آل الشيخ، رسالة  -
 م.2003العربية للعلوم األمنية،  ماجستري،  جامعة انيف  

 
 ابتنة، كلية العلوم حسني، جامعة موسى وآاثره، علي املالية ضوابطه التصرفات يف املال حفظ مقصد  -

 م.2010اإلسالمية، رسالة دكتوراه،   والعلوم االجتماعية
 

قسم الدراسات  -ماجستريمقارنة، سعد مجيل سليم الريس، رسالة  فقهية دراسة تنظيمه و حفظه النسل -
 غزة.  -جامعة االزهر  -االسالمية
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Abstract 

Scientific thought has great importance in the life of the individual and society. Therefore، the care 

of Allah in the holly book is filled with verses that urge the Muslim to realize his mind and intellect 

in the creatures of God، thus attributing to the existence of Almighty. 

Scientific knowledge through standing on the definitions of specialists، and to know the 

importance of education and its objectives and goals that seek to achieve in individuals and 

communities، and disclosure of characteristics and characteristics. 

The researcher used the descriptive analytical method to study his research. He concluded that the 

reading of the subject of scientific thinking must be focused on deep focus، careful reading and 

serious interaction with the applications transmitted in the folds of the subject and strict adherence 

to their specific steps. Incorrect or lacking credibility، impartiality، or undocumented information، 

which may lead to negative conclusions or false results. 

The researcher also recommended the necessity of preparing the correct reading of the topics of 

scientific thinking and including them in the school curricula، and finding research centres that 

deal with scientific thinking، mental processes and scientific methodology، and the exclusion of 

all that would undermine the constants and beliefs in the name of scientific thinking or scientific 

methodology of their attributes with abstraction and objectivity in the proposition. 

Keywords; Thinking، Scientific-Educational Importance-Goals، Characteristics، Islamic 

Education. 
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 امللخص 

التفكري العلمي من خالل الوقوف على تعريفات املختصني للتفكري يتمّثل اهلدف الرئيس من البحث يف التعّرف على 
العلمي وأمهيته الرتبوي وأهدافه وغاايته وخصائصه ومميزاته اليت تسعى إىل حتقيقها يف األفراد واجملتمعات، إضافة إىل 

وأمهية وأهدافًا التغلب على وضع حلول جذرية ملشكالت اجملتمع من خالل دراسات تعىن ابلتفكري العلمي مفهوًما 
وتوضيح خصائص، مما يساعد على فرز القيم اإلجيابية عن السلبية وابلتايل تزويد الفرد واجملتمع ابلقدرة على التفاعل مع 

 معطيات االنفجار املعريف الذي يؤدي إىل التمكن العلمي والتقين يف شىت جماالت احلياة.
ثه، واستخلص إىل عدة نتائج أمهها: إن القراءة يف موضوع واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لدراسة حب

التفكري العلمي جيب أن تتلبس برتكيز عميق، والقراءة املتأنية والتفاعـل اجلاد مع التطبيقـات املبثوثـة يف ثنايـا املوضـوع، 
املعلومات غري الصحيحة أو اليت والتقيـد الدقيق خبطـواهتا احملددة، وأن من اخلصائص اإلجيابية للتفكري العلمي استبعاد 

 تفتقر إىل املصداقية واحليادية، أو املعلومات غري املوثقة، واليت قد تقود إىل استنتاج نتائج سلبية أو إصدار أحكام خاطئة.
إعداة القراءة الصحيحة ملوضوعات التفكري العلمي وتضمينها يف املناهج الدراسية، ضرورة  بكما أوصى الباحث  

كز األحباث اليت تعىن ابلتفكري العلمي والعمليات العقلية واملنهجية العلمية، واستبعاد كل ما من شأنه النيل  وإجياد مرا 
 من الثوابت واملعتقدات ابسم التفكري العلمي أو املنهجية العلمية ملنافاهتا مع التجرد واملوضوعية يف الطرح.

 الرتبية اإلسالمية.  -اخلصائص-األهداف والغاايت-األمهية الرتبوية-العلمي-التفكريالكلمات املفتاحية:
 

 أمهية املوضوع:
إن التفكري العلمي أصبح من املوضوعات اليت اهتمت هبا اجملتمعات والدول واألفراد ألمهيته وأثره وأتثريه الفاعل 

 تعددة أمهها:على كافة جماالت احلياة اليومية، وشهد التفكري العلمي اهتماًما كبريًا يف اجملتمعات ألسباب م

 تعاىل: قال هللا  اهتمام اإلسالم به وجْعله أساس العلم واإلميان، (1
ينَ  ِ َ َي ْذُكُرونَ َاَّلذ ُقُعوًداَِقي اًمَاَاّللذ َىَو  ع ل  مََْو  ي ت ف كذُرونَ َُجنُوِِبِ لْقََِِفََو  اِتََخ  او  م  اْْلَْرِضََالسذ ذن َاَو  ب َاَر  ل ْقت  ََٰم  اخ  ِطًلََذ  َب 

ان كَ َ ْبح  اب ََف ِقن َاَس ُ  (. 191)سورة آل عمران، اآلية رقم:    َّ ﴾١٩١﴿َالنذارََِع ذ 
االنفجار املعريف الذي يشهده العصر احلايل، فقد أصبحت املعرفة البشرية تتضاعف كل يوم وساعة، مما  (2

األساسية لفهم املعرفة عن يصعِّب عملية نقلها واإلحاطة هبا، ويتطلب هذا االهتمام ابلتفكري ابعتباره األداة  
 طريق حتليلها واستنتاجها.
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إن معظم اإلنتاجات العلمية احلديثة متخضت من خالل االهتمام ابجلانب التطبيقي )التكنولوجي( للعلم،  (3
والذي يعد التفكري العلمي األداة األساسية هلذه التغرّيات اليت حققتها البشرية، مما يتطلب االهتمام ابلتفكري 

 ودراسة أبعاده وخصائصه.العلمي 
يسعى الفرد من خالل الدراسة واالكتشاف لتنمية شخصيته من مجيع اجلوانب، فُيعد التفكري وسيلة أساسية  (4

 لتنمية تلك اجلوانب، حبيث يصبح مواطناً صاحلاً قادراً على حل مشكالته ومشكالت جمتمعه.
العربية السعودية من خالل توصيات علمية  إجياد آليات وسبل تطوير املناهج ومقررات املدارس ابململكة (5

تعىن بتطوير منظومة املقررات واملناهج الدراسية ابململكة، ولعل ذلك يتم من خالل دراسات علمية وأحباث 
 متخصصة يف اجلوانب الفكربة والعقلية. 

 أهداف املوضوع:

لوقوف على تعريفات املختصني يتمّثل اهلدف الرئيس من البحث يف التعّرف على التفكري العلمي من خالل ا
 للتفكري العلمي وأمهيته الرتبوي وأهدافه وخصائصه، ويتفرع عن اهلدف الرئيس األهداف التالية:

 التعّرف على مفهوم التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية. (1
 الوقوف على األمهية الرتبوية للتفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية. (2
 لتفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية.معرفة أهداف ا (3
 الكشف عن خصائص التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية. (4

 
 مصطلحات البحث:

التفكري العلمي: تعددت تعريفات املختصني للتفكري العلمي يف االصطالح، وقد صاغ الباحثون تعريفاهتم  (1
التعريفات: "ترتيب أمور يف الذهن، يتوّصل هبا إىل مطلوب، بناء على أهداف وجماالت حبوثهم، فمن تلك  

، كما عّرف أيًضا أبنه:" الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها يف املعقوالت، أي (1)يكون علًما أو ظًنا"
النظر والتأّمل والتدبّر واالستنباط واحلكم وحنو ذلك، وهو كذلك املعقوالت نفسها أي املوضوعات اليت 

 (.2أنتجها العقل البشري")
ويقصد الباحث ابلتفكري العلمي إجرائًيا أبنه إعمال العقل بطريقة منتظمة للوصول إىل معرفة جديدة، 

 بواسطة الربط بني املدركات أو احملسوسات واستنتاج معاٍن جديدة.

 

 .1/479دار الفكر،  م(،1990) الفيومي ، أمحد بن حممداملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري (1)
 .10الرايض، ص: ،، دار املسلمهـ(1422) الزنيدي لرمحنعبد ا ،حقيقة الفكر اإلسالمي (2)
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ال أوامر هللا  ويقصد الباحث هبا جمموعة من األنشطة واملعارف هتدف إىل امتث الرتبية اإلسالمية: (2
تعاىل واجتناب ما هنى عنه، وتنمية مجيع اجلوانب الشخصية وكافة اجملاالت وفق املنهج اإلسالمي  

 العريق.
 

 أسباب اختيار املوضوع:
 إن سبب اختيار الباحث ملشكلة حبثه يرجع إىل عّدة أسباب، فمنها:

وأمهيته وأهدافه وخصائصه، والرغبة يف أتسيسه، مع ما كثرة انتشار التصورات املغلوطة عن التفكري العلمي  (1
يكتنفه من معوقات، األمر الذي أثّر ذلك على األنظمة التعليمية واملؤسسات الرتبوية، مما يستدعي إجراء 

 دراسات علمّية، ببلورة تلك املفاهيم املغلوطة.
عة التفكري العلمي يف جمتمعه، واملشكالت إن الباحث هو أحد املهتمني ابلرتبية والتعليم، وقد عايش مناهج وطبي (2

 اليت حتيط ابلتفكري العلمي، وهذا ما شّجعه على اإلقدام لدراسة هذا املوضوع املهم.
كما أن للمشرف العلمّي دور كبري يف تشجيع الباحث لعمل هذا البحث، وإعانته يف إعداد اخلطة وتقدميه  (3

 للتحكيم والنشر.
تعىن بتأصيل التفكري العلمي وإزاحة بعض التصورات اخلاطئة من خالل التوصيات اليت ( اإلسهام يف وضع لبنة  4

 سيقوم الباحث إبعدادها من خالل ما يسفره البحث من نتائج.
 أسئلة املوضوع:

ومن خالل مشكلة البحث وأمهيته وأهدافه املوضوع، وضع الباحث سؤااًل رئيًسا لإلجابة على دراسته وهو: ما 
 لمي الذي اعتىن املتخصصون بتناوله ودراسة أبعاهد يف ضوء الرتبية اإلسالمية؟التفكري الع

 ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة التالية:
 ما مفهوم التفكري العلمي كما عرب عنه املختصون يف ضوء الرتبية اإلسالمية؟ (1
 اإلسالمية؟  ما األمهية الرتبوية اليت أوردها املتخصصون للتفكري العلمي يف ضوء الرتبية (2
 ما األهداف وما الغاايت اليت تسعى إىل حتقيقها من خالل التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية؟ (3
 ما اخلصائص العلمية واملميزات اليت تتميز هبا التفكري العلمي عن غريه يف ضوء الرتبية اإلسالمية؟ (4

 منهج البحث:

ألهداف املرسومة هلا، فإنه استخدم املنهج الوصفي التحليلي: استخدم الباحث لإلجابة عن أسئلة حبثه ولتحقيق ا
وهو املنهج الذي يقوم على إلقاء نظرة شاملة وفاحصة على موضوع معنّي، بغرض فهمه وإدراك خمتلف جوانبه وتداخالته 
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احلديثة والرسائل ، ويوّظف هذا املنهج يف مرحلة مجع املادة العلمية من مظاهنا من خالل الكتب الرتبوية (3)وأبعاده"
 العلمية األحباث احملكمة، ومن مث وصفها وحتليلها واستنتاج النتائج منها.

 إضافة إىل ما سبق، فإن الباحث تعامل مع املادة العلمّية وْفق املنهج اآليت:

 عزو اآلايت القرآنية إىل مواقعها بذكر اسم السورة ورقم اآلية، وكتابتها ابلرسم العثماين. (1
 يث النبوية إىل مصادرها األصلية.عزو األحاد (2
 الرتمجة املوجزة لألعالم الوارد ذْكرهم يف هذه الدراسة سوى املشهورين. (3
 ذكر معاين الكلمات الغريبة واملصطلحات العلمية. (4
 التعريف املوجز ابملناطق واألماكن الواردة يف الدراسة. (5
 االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط. (6
 تذييل البحث ابلفهارس العلمية على النحو املبنّي يف اخلطة. (7

 حدود البحث:

 اقتصرت هذه الدراسة على احلدود التالية:
احلدود املوضوعية: وتتمّثل يف التعّرف على مفهوم التفكري العلمي كما عّرفه املتخصصون، وبيان أمهيته يف  (1

واخلاصة، ومعرفة أهدافه وغاايته اليت ترجى معرفته من اجملاالت العلمية والعملية، ويف القطاعات احلكومية 
 خالهلا، والكشف عن خصائصه التفكري العلمي من منظور الرتبية اإلسالمية.

 م.2018 -2017احلدود الزمنية: ستقتصر هذ البحث على السنة الدراسة احلالية:   (2
 هيكل البحث:

 يتكون هيكل العام من البحث يف اآليت:

 ام ويشتمل على:أوالً: اإلطار الع
املقدمة وتشمل: أمهية البحث، وأهداف البحث، ومصطلحات البحث، وأسباب اختيار املوضوع، وأسئلة البحث، 

 ومنهج البحث، وحدود البحث، وهيكل البحث، وصعوابت البحث.
 اثنًيا: دراسة التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية، وحتته أربعة مباحث: 

 وم التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية.املبحث األول: مفه
 املبحث الثاين: األمهية الرتبوية للتفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية.

 

 وآخرون اجلزويل ،والتطبيق والتحليل اإلحصائي واإلجراءاتطرق البحث يف الرتبية والعلوم االجتماعية: األسس  (3)
 .91دار اخلرجيي للنشر، الرايض ص:   م(،2000)
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 املبحث الثالث: أهداف التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية.
 املبحث الرابع: خصائص التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية.

 البحث:صعوابت  

 واجه الباحث بعض الصعوابت اليت وقفت أمامه اثناء إعداد هذا البحث، وتتمثل هذه الصعوابت يف التايل:

وعدم الوضوح وتعدد استعماهلا، مما حرّي الباحث يف  وجود مفاهيم ومصطلحات تتسم ابلغموض والضبابية (1
 اختيار األنسب واألقرب مع طبيعة حبثه.

قلة املراجع واملصادر اليت ميكن من خالهلا احلصول على املعلومات املطلوبة، وينتج ذلك عن صعوبة أو حداثة  (2
رايت والكتب اليت تناولت نفس املوضوع الذي يبحث فيه الكاتب، وابلتايل جيد القليل من املعلومات يف الدو 

 املوضوع.
وجود بعض املراجع األجنبية واليت تتطلب ترمجتها واالستعانة هبا يف البحث، مما يعيق احلصول على املعلومات  (3

 من املصادر األجنبّية.
 املبحث األول: مفهوم التفكري العلمي:

 أواًل: املفهوم اللغوي للتفكري العلمي: 

اللغويني قدميًا وحديثًا حول كلمة: )التفكري(، قال اجلوهري: " التفكر: التأمل، واالسم: الفكر تعددت عبارات 
 والفكرة، واملصدر: الفكر، وأفكر يف الشيء وفّكر فيه وتفّكر مبعىن: رجل فّكري وكثري التفكر.

ء يف لسان العرب أبن الفكر ، وجا(4)الفكر يف اللغة: تردد القلب يف شيء، يقال: تفّكر إذا رّدد القلب معتربًا
 .(6)، ويقال: يل يف األمر فِّكٌر، أي: نظر وُرؤية(5)هو:" إعمال اخلاطر يف شيء"

ومما سبق يتضح أن مفهوم الفكر يف اللغة يدور حول معىن واحد تقريًبا، وهو: إعمال الفكر ابلتأّمل والتدبّر، 
 وإعمال العقل.

 : اثنًيا: تعريف التفكري العلمي اصطالًحا

 

 . 4/446، دار الفكر، األردن، م(2009) أمحد بن فارس ،مقاييس اللغة (4)
 .10/307(، الطبعة الثالثة عشر، دار صادر، بريوت،م2010حممد بن مكرم، ) بن منظورا ،لسان العرب (5)
 .591بريوت، ص:  ،م(. الطبعة الثامنة والعشرون، دار املشرق1973) لويس معلوفاملنجد يف اللغة واألعالم،  (6)
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كما تعددت تعريفات املختصني للتفكري العلمي يف االصطالح، وقد صاغ الباحثون تعريفاهتم بناء على أهداف 
، كما (7)وجماالت حبوثهم، فمن تلك التعريفات: "ترتيب أمور يف الذهن، يتوّصل هبا إىل مطلوب، يكون علًما أو ظًنا"

كتها يف املعقوالت، أي النظر والتأّمل والتدبّر واالستنباط واحلكم  عّرف أيًضا أبنه:" الفعل الذي تقوم به النفس عند حر 
 .(8)وحنو ذلك، وهو كذلك املعقوالت نفسها أي املوضوعات اليت أنتجها العقل البشري"

وعّرف أيًضا أبنه:" التفكري هو العملية اليت ينظم هبا العقل خرباته بطريقة جديدة حلل مشكلة معينة أو هو إدراك 
، وقيل: "أبنه عبارة عن (9)عالقة جديدة بني موضوعني أو بني عدة موضوعات بغض النظر عن نوع تلك العالقة"

سلسلة من النشاطات العقلية اليت يقوم هبا الدماغ عندما يتعّرض ملثري يتم استقباله عن طريق أحد احلواس اخلمس: 
 .(10)الشم، الذوق(،  )اللمس، البصر، السمع

سبق، يتضح أن التفكري يراد به إعمال النظر والتأّمل يف جمموعة من املعارف لغرض الوصول إىل معرفة ومما 
جديدة، وهو هبذا عملية يقوم هبا العقل أو الذهن، بواسطة الربط بني املدركات أو احملسوسات واستخراج معاٍن غائبة 

ن التعبري عنه شفواًي أو حتريراًي أي ابلكالم املقروء أو عن النظر املباشر والتفكري العلمي هو نشاط الدماغ الذي ميك
املكتوب أو ابلرسومات، فهو عملية واعية يقوم هبا الفرد عن وعي وإدراك، وال تتم مبعزل عن البيئة احمليطة، أي أن عملية 

 .(11)التفكري تتأثر ابلسياق االجتماعي السياق الثقايف الذي تتم فيه

التفكري العلمي أبنه: إعمال العقل من أجل اكتشاف حقيقة جمهولة، أو الربهنة على وعليه ميكن صياغة مفهوم  
حقيقة موجودة، مما يتعلق أبمور الدنيا أو اآلخرة، يف خطوات علمية علمية منطقية مقصودة ومنظمة مدروسة، حماطة 

ن التفكري هو العلون الشرعية أم ابلتوجيه الرابين يف قواعد كلية، أو إجراءات تفصيلية، سواء يف جمال هذا النوع م
 اإلنسانية أم الطبيعية، سواء كان نظرية أو تطبيقية.

 املبحث الثاين: األمهية الرتبوية للتفكري العلمي. 
إن للتفكري العلمي أمهية كبرية يف حياة الفرد واجملتمع؛ لذا جاءت العناية هبا يف كتاب هللا جل وعال حافاًل 

على إعمال عقله وفكره يف خملوقات هللا تعاىل، ليستدل بذلك على وجود اخلالق سبحانه ابآلايت اليت حتث املسلم 
وتعاىل، كما حّث هللا تعاىل على النظر يف أحوال البشرية وبداايت اخللق والتكوين، ومآالت من سبق من األمم الغابرة، 

 

 .1/479دار الفكر،  م(،1990)الفيومي،  أمحد بن حممد، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري (7)
 . 10الرايض، ص: ،، الطبعة الثانية، دار املسلمهـ(1422)الزنيدي،  عبد الرمحن ،الفكر اإلسالميحقيقة  (8)
 . 153 ص القاهرة،م(. يف ضوء اإلسالم، دار اهلالل، 2008) أمحد حممدعامر  ،(أصول علم النفس العام9)
 . 401م(. دار الكتاب اجلامعي، الرايض، ص: 2001) احليلة (طرائق التدريس واسرتاتيجياته، حممد10)
 .24هـ(. دار النحوي، الرايض، ص: 1431) النحويعدانن علي ، املنهج اإلمياين للتفكري (11)
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وعذاب أليم، وأْمر هللا تعاىل ابكتشاف  ليكون ذلك عربة وآية حىت ال يتعّرض اإلنسان ملثل ما تعرضوا له من عقاب
 . (12)السنن اإلهلية الكونية اليت حتكم حركة اإلنسان والكون حىت خيتصروا اجلهد والوقت وجينبوا أنفسهم التصادم معها

 وميكن تناول األمهية الرتبوية للتفكري العلمي من خالل اآليت:
 
 
 

 العلمي: أواًل: التوجيهات القرآنية للتفكري 
إن التوجيهات القرآنية من شأهنا أن تفتح املدارك وتثري التفكري، وحتمل على االستزادة من العلوم وشىت املعارف، 
وتفصل فصاًل حازًما بني احلقائق واألوهام، فاإلنسان إمنا يتفكر ويتقّدم ابلعمل العقلي، فإذا تعّطل العقل احنسرت املعرفة 

 وضمر العلم.
هو األداة اليت يفكر هبا اإلنسان، فقد طالبه اإلسالم أبن يكون رابنًيا وهو ميارس نشاطه يف التفكري ومبا أن العقل  

ويف كل عمل يقوم به ليثمر له هذا النشاط مثرات اينعة، يسعد هبا يف أمور دينه ودنياه، وذلك من خالل ما يتوصل 
 .(13)إليه من نتائج

، واهتّم اهتماًما (14)احملافظة عليه من كل شيء يؤّدي به إىل االحنراف والزيغ وإن اإلسالم أَوىل عناية فائقة ابلفكر و 
ابلًغا آبلة الفكر وهي: العقل، ودعى إىل التفّكر الذي يقود إىل ما ينفع اإلنسان من معرفة هللا وخشيته، واالنقياد له 

 سبحانه وتعاىل.
ل مََْقوله تعاىل:وقد ورد يف القرآن الكرمي لفظ: "التفّكر" كثريًا كما يف   َاَي ت ف كذُرواََأو  َم  مََْۗ  اِحِِبِ َََِجنذةَ َِمنََِْبص  ْنَُهو 

ِ
َا  ۗ

ّلَذ
ِ
َ(، وقال تعاىل أيًضا:184)سورة األعراف، اآلية رقم: )  ﴾١٨٤﴿َُمِبيَ َن ِذيرَ َا

ْمرََِع نََِ ْسأَلُون كي َ يِْسََِالْخ  الْم  َاَقُلَََْۗ َو  ْثَ َِفهِيم 
ِ
ن اِفعََُك ِبيَ َا م  َاَلِلنذاِسََو  ثُْمهُم 

ِ
ا ََُو  َاَِمنَََْأْكب  ي ْسأَلُون ك  َََۗ َن ْفِعهِم  او  الْعَ َقُلََِيُْنِفُقونَ َاذ 

ِلَ َفْوَ  َٰ َك ذ   ََُۗ ََُيُب ّيِ ِتََل ُكََُاّللذ َت ت ف كذُرونَ َاْْلآَي  لذُكْ َ(. 219)سورة البقرة، اآلية رقم: )  ﴾٢١٩﴿َل ع 

 كتاب هللا تعاىل على التدبّر واالعتبار والنظر واالفتكار، وال خيفى يقول اإلمام الغزايل رمحه هللا:” كثر احلث يف
أن الفكر هو مفتاح األنوار، ومبدأ االستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة املعارف والفهوم، وأكثر الناس قد عرفوا 

 .(15)فضله ورتبه؛ لكن جهلوا حقيقته ومثرته ومصدره"

 

 .16، ص: القلم، دمشق، الطبعة الثانية، دار (هـ1419) بكار عبد الكرمي  ،فصول يف التفكري املوضوعي (12)
 .88: ص هـ،1430ردن، دار النفائس، األ عبيدات،الداللة العقلية يف القرآن الكرمي ومكانتها يف تقرير مسائل العقيدة اإلسالمية عبد الكرمي  (13)
 . 75ه(.  مكة املكرمة، ص: 1422الرتكي، ) عبد هللا بن عبد احملسناألمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية،  (14)
 .4/423لبنان،  ،م(. دار ابن حزم2005الغزايل، ) علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممدإحياء  (15)
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ابلدعوة إىل التفكر والتدبر يف اآلايت املسطورة، ذلك التفكري القائم على التأمل واملالحظة فاآلايت القرآنية مليئة  
  تعاىل: املوضوعية سواء يف الكون أو يف أحوال العامل أو يف النفس البشرية، قال

ِّن اِتَ بُرَََِِبلْب ي الزُّ لْن َاََۗ َو  َأنْز  ل ْيكَ َو 
ِ
ْكرَ َا َ َاَّّلِ َاَلِلنذاِسََِلُتب ّيِ ذهُْمَي ت ف كذُرونَ َلَ ُنّزََِم  ل ل ع  ْمَو  ل هْيِ

ِ
 (، ٤٤)سورة النحل، اآلية رقم: ﴾٤٤﴿َا

ّنَذَ:وقال تعاىل
ِ
لْن اهََُا آّنًَََأنْز  ِبيًَّاَُقْرأ ر  َت ْعِقلُونَ َع  لذُكْ َ(.٢)سورة يوسف، اآلية رقم:   َّ ﴾٢﴿َل ع 

لْن اهََُِكت ابَ َوقال تعاىل أيًضا: ل ْيكَ ََأنْز 
ِ
كَ َا بذُرواَُمب ار  تِهََِِلي دذ آَي  كذرَ َأ ِلي ت ذ   ﴾٢٩﴿َُأولُوَاْْلَلْب اِبََو 

قال اآللوسي رمحه هللا تعاىل يف تفسريه: "أي أنزلناه ليتفكروا يف آايته اليت من مجلتها هذه (. 29)سورة ص، اآلية رقم:  
 االايت املعربة عن أسرار التكوين والتشريع، وليتعظ به ذوو العقول الزكية اخلالصة من الشوائب". 

فكري العلمي، فقد وجههم إىل ومع تلك األسس واملبادئ اليت دعا إليها القرآن الكرمي واليت تعد من أهم أسس الت
 تعاىل:الدعاء ابالستزادة من العلم، حيث قال  

ََ ال  ََُف ت ع  ِلََُاّللذ قََُّالْم  ّل ََالْح  َو  لََْۗ  آنََِت ْعج  َىََأنََْق ْبلََِِمنَََِْبلُْقْرأ ل ْيكَ َيُْقض 
ِ
ْحُيهََُا قُلَََْۗ َو  ََو  ّبِ )سورة  ﴾١١٤﴿َِعلًْمَاَِزْدِنََر 

َ (.114طه، اآلية:  

لمي يف الرتبية اإلسالمية هو انتفاع الناس بنتائج هذا التفكري الذي هو نشر املعرفة وتعليم الناس فالتفكري الع
وتزكية نفوسهم؛ لذا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بنشر العلم، ورّتب الوعيد الشديد على كتمانه، فقال صلى هللا عليه 

 .(16)يوم القيامة(())من سئل عن علم فكتمه أجلمه هللا بلجام من انر  وسلم:  
فُيالحظ من خالل اآلايت الواردة، الدعوة إىل التّفكر وإعمال الفكر والعقل، وأنه يقود الفرد إىل اإلميان والتفكر 
يف آايته، وأنه سبب زايدة اإلميان، مما يتضح جبالء أمهية الفِّكر والتفّكر، وإعمال العقل الذي يكون سبًبا يف نبذ التقليد 

 األعمى، والتجّرد للحقيقة، واالبتعاد عن التعصب لآلراء أو األشخاص.
 اثنًيا: األمهية الرتبوية للتفكري العلمي: 

إن األمهية الرتبوية للفكري العلمي تكمن يف أمهية العقل الذي تتوجه إليه هذه الرتبية لتوعية الرعاية واإلصــــــــــــــالح  
مـام ابجلـانـب املـدرك من اإلنســـــــــــــــان ألنـه مركز التفكري واإلرادة والتمييز  والتنميـة، ألن االهتمـام ابجلـانـب العقلي هو اهت

 واإلدراك واالستدالل واالختبار.

وابعتـبار أن مجيع جواـنب الرتبـية على ـقدر األمهـية، وأن كاًل منهـا يؤثر يف اآلخر ويـتأثر ـبه، ـفإن للجـاـمب العقلي 
اجلوانب الشــــــخصــــــية، فبالعقل الســــــليم يعرف اإلنســــــان تعاليم دينه ويلتزم هبا أمهية كبرية ملا له من أتثري واضــــــح يف بقية 

 

 (. 6284اجلامع الصغري: ) حاأللباين، صحي ( وصححه 2646كتاب العلم، برقم: )  أبو عيسى الرتمذي، سنن الرتمذي، (16)
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ــهم بذلك يف تنمية اجلامب   ــحته فيســـــ ــمه وصـــــ ــليم ميّكنه من احملافظة على جســـــ فينمو لديه اجلانب الديين، والعقل الســـــ
 االجتماعي.اجلسمي والنفسي، وابلعقل السليم مييز بني الفضيلة من الرذيلة فينمو لديه اجلانب األخالقي و 

وتزداد األمهية الرتبوية للتفكري العلمي يف العصـر احلاضـر أكثر من أي وقت مضـى بسـبب الثورة العلمية والتقنية،  
وســـــــرعة انتقال جماالت املعرفة اليت عتاح العامل، وترهق العقل يف مالحقة ومتابعة كل جديد، فما أن تعرف شـــــــيًئا حىت  

ورة التعّرف على ذلك اجلديد دون أن يكون هناك وقت كاٍف لنقده أو يظهر جديد جاء ليســـــــــــــخه، مما يتطلب ضـــــــــــــر 
 متحيصه.

ب،  التفكري وتكوين املفاهيم اإلجيابية لدي الطالمهارات تنمية   ومن هنا؛ فإن عملية التعليم ينبغي أن تركز على
 وإنتاج املعرفة وتطبيقها، كل ذلك من خالل: تصميم،ال وتنمية قدرهتم على

على الربامج أن حـيث ينبغي ـفة واملهـارات واالعـاهـات اليت حيـتاج إليهـا الطالب يف اجملتمع املتغرّي، نوعـية املعر ( 1
ــر املعرـفة والتفكري يف ـبداـئل متنوعـة،  مجع املعلومـات وحتليلهـا،متّكن الطالب من  ـفامـلدرســــــــــــــة اليوم مل تعـد مهمتهـا نشــــــــــــ

 بتحليل املواقف واالعاهات.للطالب فحسب، بل تنمية قدراهتم العقلية والقيام 

ــاب الطالب اخلربات االجتمــــاعيــــة والتعليميــــة (2 وذلــــك من خالل التعليم املتميز، وبرامج املتنوعــــة،  إكســـــــــــــــ
 ، وتزودهم مبهارات التفكري العلمي.يغرّي من خالهلا الكثري من األفكار والسلوكيات املنحرفة متخصصة،

 امج التدريبية، ويكون ذلك من خالل:( العمل على جودة املناهج التعليمية والرب 3

االنتقال من الرتكيز على العمل واألداء، إىل الرتكيز على توليد املعرفة وحتليلها وإعادة تركيبها ونشــــــــــــرها  .أ
 والبحث عنها وفق منهجية علمية لتوظيف التفكري العلمي.        

ــورة آليـة، إىل االهتمـام إبت .ب قـان املعرفـة اليت ترتبط هبـذا العمـل االنتقـال من االهتمـام إبتقـان العمـل بصــــــــــــ
                               كمدخل جلودته من خالل االهتمام ابلعمليات العقلية.                                                                             

إىل إكســـــاب املتعلم مفاتيح  االنتقال من وضـــــع املناهج التعليمية، والربامج التدريبية يف شـــــكل وحدات .ج
 البحث العلمي وما يرتبط به من التفكري العلمي.

ربط القيم ابملعرفة من خالل التوجيه غري املباشـــر، والتعليم غري النمطي؛ ألن القيم ال ترتســـر عن طريق  .د
 اإللقاء والنصح، بل من خالل تشجيع االعاهات اإلجيابية للبحث عن املعرفة وتوظيفها عملًيا.

 جيع حبوث التفكري العلمي جلعل مردوده أكثر مما ينفق على توليده من مال ووقت وجهد.تش .ه
تنمية رأس املال الذهين من خالل وضـــــــــــع معايري متدرجة املســـــــــــتوايت، من حيث الكم والكيف، اليت  .و

 جيب أن يتقنها اإلنسان يف اجملال العام كمثقف، ويف جمال التخصص كقوى عاملة.
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لتفكري العلمي أمهية تربوية كبرية؛ لذا اعتىن به العلماء قدميًا وحديثًا وحددوا أسسه ومبادءه ويتضح مما سبق أن ل
وخطواته ووظائفه بصورة واضحة ودقيقة، كما أييت دور الرتبية اإلسالمية يف تنمية هذه القيمة العلمية برتبية التفكري 

ليم وهتيئة اجلو املناسب لذلك؛ حىت يستعني هبا على العلمي لدى الفرد من خالل تزويده أبسس ومقومات التفكري الس
إمكانية الربط بني الفكر والسلوك، إضافة إىل التغلب على املشكالت اليت تواجهه، كما سيساعده على فرز القيم 

العلمي اإلجيابية عن السلبية وابلتايل تزويده ابلقدرة على التفاعل مع معطيات االنفجار املعريف الذي يؤدي إىل التمكن  
 والتقين يف شىت جماالت احلياة.

 املبحث الثالث: أهداف التفكري العلمي.

إن أهداف التفكري العلمي انبعة مما دعى إليه اإلسالم من توحيد هللا تعاىل واإلخالص له ابلطاعة، وإقامة شرع 
والشعوب وإقامة العالقات االجتماعية، وهبا هللا تعاىل على الوجه الذي يريده هللا تعاىل، ومبا خيدم مصاحل اجملتمعات 

 تتحقق املصلحة العامة، وتتمثل أهداف التفكري العلمي فيما أييت:
 أواًل: األهداف العامة للتفكري العلمي: 

إن التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية يهدف إىل الشمولية، وحمقًقا للهدف األمسى يف حياة اإلنسان، وهو 
َاَ:هللا وحده ال شريك له، مبعناها الواسع الشامل، كما قال تعاىلعبادة   م  ل ْقُتََو  ََالِْجنَذَخ  نْس 

ِ
اّْل َِلي ْعُبُدونََِو  ّلذ

ِ
 ﴾٥٦﴿َا

 (.٥٦)سورة الذارايت، اآلية رقم:   

 وإن مفهوم العبادة يف اإلسالم أعم وأمشل مما يعتقده كثري من الناس، من جمرد الصالة والزكاة والصيام واحلج
فقط، ولكن العبادة اليت خلقنا هللا تعاىل من أجلها هي تعظيم هللا عز وجل واخلضوع والتذلل له وإفراده ابلطاعة املطلقة، 

 فإذا جاء أمرُه سبحانه جيب أن يسقط من حسابنا كل أمر عدا أمره عز وجل.
كافة النصوص يف ذلك حيث قال: وقد عّرف شير اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا العبادة تعريًفا ينم عن استقراء ل
، وابملعىن العام للعبادة فإهنا تعين (17)"العبادة اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة"

الناس، السري يف احلياة ابتغاء رضوان هللا تعاىل ووفق شريعته، فكل عمل يُقصد به وجه هللا تعاىل والقيام أبداء حق 
استجابة لطلب هللا تعاىل إبصالح األرض ومنع الفساد فيها يعّد عبادة، وهكذا تتحول أعمال اإلنسان من نفع دنيوي 

 .(18)إىل عبادة إذا قصد هبا رضى هللا سبحانه وتعاىل

 

 .5، دار األصالة، السودان، ص:  3، ط/م(1994)أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية،  ،العبودية (17)
 .29م(. دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة، ص: 1989حممد عبد هللا اخلطيب، ) العبادة يف اإلسالم، جوهرها وآفاقها،ينظر:  (18)
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عبادة، فالعبادة ما تكاد تستقر حقيقتها يف قلب املسلم، حىت تعلن عن نفسها يف صورة عمل ونشاط وحركة وبناء  
تستغرق نشاط املسلم خبواطر نفسه، وخلجات قلبه، وأشواق روحه، وميول فطرته، وحركات جسمه، ولفتات 

ََق معىن اخلالفة يف األرض يف قوله تعاىل:جوارحه، وسلوكه مع الناس وهبذا االستغراق، وهذا الشمول يتحق

ذَْ
ِ
ا ُّكَ َق الَ َو  ب ئِك ةََِر  ل  ََلِلْم  ّنِ

ِ
اِعلَ َا ِليف ةًََْرِضَاْْلَََِفََج  لََُق الُواََۗ َخ  ع  ْ نَِْفهي اََأَت  ي ْسِفكََُِفهي َاَيُْفِسدََُم  نََُو  ْ َن  و  اء  م  حََُاّلِ بِّ ِِب ْمِدكَ َنُس  

ُسََ نُق ّدِ َ َو  ََق الَ َل   ّنِ
ِ
َت ْعل ُمونَ ََأعْل ََُا اَّل  َ(. ٣٠)سورة البقرة، اآلية رقم:  ﴾٣٠﴿َم 

وألن اخلالفة يف األرض هي عمل هذا الكائن اإلنساين، وهي تقتضي ألواانً من النشاط احليوي يف عمارة األرض 
والتعرف إىل قواها وطاقاهتا ومكنوانهتا، وحتقيق إرادة هللا يف استخدامها وتنميتها، وترقية احلياة فيها، كما تقتضي 

، أو اليت (19)يتجلى أن معىن العبادة اليت هي غاية الوجود اإلنساين  اخلالفة القيام على شريعة هللا يف األرض، ومن مث 
هي وظيفة اإلنسان األوىل أوسع وأمشل من جمرد الشعائر، وأن وظيفة اخلالفة داخلة يف مدلول العبادة قطعاً ليشمل 

 بذلك التفكري والتدبر والتأمل يف آايت هللا ويف كونه، كما قال تعاىل:
ُُنهِِيمَْ تِن ََس  آَي  ِفََاْْلآف اقََِِفَََاأ َىََأنُْفِسهِمََْو  ّتذ َ َح  ذهََُي ت ب يذ قََُّل هُْمََأن ل مََْالْح  ََأو  ِّكَ َي ْكِفََۗ  ب َُكََِِّبر  ى ذُهَع ل  ءَ ََأن ْ ﴿ََش  هِيد  )سورة ﴾٥٣ش 

َ  (.53فصلت، اآلية رقم: 

 اثنًيا: األهداف اخلاصة للتفكري العلمي: 
إن اهلدف من التفكري يف ضوء الرتبية اإلسالمية مرتبط مبا حيقق النتائج اإلجيابية حلياة الفرد حياة أفضل، فليس 
يف اإلسالم التفكري من أجل التفكري، وليس التفكري فيما يضر ابإلنسان أو بعقله وفكره، وليس منه اقتصار التفكري 

ريه؛ لذا فالتفكري العلمي يف الرتبية اإلسالمية يهدف إىل أهداف على نشاط دون غريه، أو جمال من اجملاالت دون غ
 سامية وغاايت نبيلة تتمحور حول: 

 أوالً: االتعاظ والعربة:

ويكون ذلك من خالل توجيه التفكري إىل احلقائق الكونية واملظاهر ودقائق ُصنع هللا تعاىل يف املخلوقات لالتعاظ 
َبديع صنعه، كما قال تعاىل:وأخذ العربة والتدبر يف آالء هللا و 

ى ت ر  ُِب َاَالِْجب الَ َو  س   ْ ةًَََت  اِمد  ِهَ َج  رَذَت ُمرََُّو  اِبََم  ح  ََُِصْنعَ ََۗ َالسذ يَاّللذ ِ ءَ َُكَذََأتْق نَ َاَّلذ ْ ذهَََُش  ن
ِ
َا ِبيَ َۗ  ﴿َخ  لُون  اَت ْفع   ﴾٨٨ِبم 

 

م(. جملة جامعة امللك سعود، العلوم الرتبوية 1995) وية، عبد هللا، عبد الرمحن صاحل عبد هللا،العمليات العقلية يف القرآن الكرمي ودالالهتا الرتبينظر:  (19)
 .150(، ص: 1والدراسات اإلسالمية العدد: )



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 202 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

واليت متثل أكرب دليل على عظمة    ،(20)وأحكمه" أي:" أحسن كل شيء خلقه وأتقنه  (.88)سورة النمل، اآلية رقم: 
َ.(21)خالقها وأنه املستحق للعبادة وحده دون غريه

ومن هنا ميكن القول أبن حقيقة االتعاظ والعربة يف حياة الناس هو تصحيح تصوراهتم ومشاعرهم، كما يصحح 
ضاع على أساٍس سليم قومي، إال حياهتم وأوضاعهم، فال مُيكن أن تستقر التصورات واملشاعر، وال أن تستقر احلياة واألو 

هبذه املعرفة وما يتبعها من االتعاظ وعربة، وما يتبع ذلك من آاثٍر إجيابية عندما تستقر هذه احلقيقة جبوانبها يف نفوس 
الناس، وااللتزام مبنهج الشريعة السمحة، والشعور ابلعزة وشرف االنتماء إىل حقيقة االتعاظ والعربة، وذلك من خالل 

  العلمي املؤدي إىل إميان صادق ويقني راسر.التفكري
 
 

 
 املقدمة

التفكري من السمات اليت يتسم هبا اإلنسان الذي كرمه هللا وتعاىل وميزه بني سائر املخلوقات ابلتفكري، ولقد حث هللا 
السماوية حثت تعاىل اإلنسان على التفكري يف الكثري من النصوص الشرعية، وكرم العقل والعلم والعلماء، واألداين 

على التفكري، واإلسالم أحد هذه األداين الذي اهتم ابلتفكري وجعله من الوظائف املهمة اليت ال يستغين عنها أي 
 عاقل، فالتفكري يف القرآن يشمل العقل اإلنساين بكامل ما احتواه من الوظائف خبصائصه مجيًعا.

ييف ظروفه وحاجاته مع املتغريات السريعة الىت وإن العصر الذي نعيش فيه حيتاج إىل إنسان قادر على تك
حتدث ىف بيئته، حىت يسطيع أن يكون قادرًا على تقدمي اجلديد والفريد ىف جمال عمله، وابلتاىل فإن العامل اليوم يتطلب 
مستوى عال من التفكري ومعرفة خصائصه وأهدافه ليكون اإلنسان قادرًا على فهم جمرايت عصره ومواكبة التطورات 

 السريعة املتالحقة اليت حتيط به.
فاحلاجة ماسة إىل إعداد فرد مبدِّع يستطيع إاتج املعرفة وابتكار تطبيقات هلا، وابلتاىل فإنه جيب إعادة النظر 
ىف املناهج الدراسية واسرتاتيجيات التدريس، خاصة يف اململكة العربية السعودية، وجيب التحول من الطرق التقليدية 

احلفظ والتكرار للمعلومات إىل الطرق الىت تركز على االهتمام بقوى التفكري والتعبري الذاتى واالبتكار  الىت تركز على
 واالبداع، وال يتصور خلو احليــاة اإلنسانية منها حلظة من الزمن.

والعلمية والعملية، ومن هذه ومن هنا تتجلى أمهية التـفـكـيـر فـي حـيـاتـنـا اخلاصــة والعامة، الدينية والدنيوية، 
األمهية تنبثق ضرورة مــراجـعـة مفهومنا للتفكري ومعرفة أمهيته وأهدافه وخصائصه، إلعادة النظر يف معرفتنا للتفكري 
العلمي وما ينطوي فيه من معاين وآاثر، وذلك لتحديد ما إذا كان تفكريان قادر على حتقيق هدف العبودية الشاملة؛ 

 

 .6/385م(، دار الفكر، بريوت، 1993( الدر املنثور، عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، )20)
 .171هـ(. الطبعة الرابعة، دار الفكر، بريوت، ص: 1375، )املبارك والعبادة، حمّمدنظام اإلسالم: العقيدة ينظر:  (21)
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ىل إعادة بناء وهيكلة؛ وذلك بعد القيام بدراسات علمية وأحباث حمكمة لنقد األساليب املغلوطة، أم أنه حيتاج إ
والتصورات اخلاطئة عن التفكري وأمهيته وأهدافه وخصائصه، وتكسري للحواجز العقلية اليت قد تعيق التفكري السليم 

 واإلنتاج اإلبداعي.
ـــية معقـدة من حـيث  ـــية واـلذاتـية  والتفكري العلمي قضــــــــــــ مـاهيتهـا، ومنهجيتهـا، ومـا يؤثر هبـا من اـلدوافع النفســــــــــــ

والعوامل البيئية اخلارجية، كما أن التفكري يف حقيقة األمر ليس جمرد منهجية علمية متبعة، أو كتب مؤلفة؛ بل هو ما 
ى من يســــــــرتشــــــــد به الفكر والعقل من مهارات وأســــــــلوب حياة، وما تنجذب إليه النفس من خطوات ذهنية، تســــــــع

خالهلــا مزيــد البــذل العطــاء، ممــا يؤثر على احليــاة الفكريــة والعمليــات العقليــة، ويتطلــب هــذا إىل معرفــة معمقــة أبمهيــة  
ــائصـــــــه، والعمل على اجتذاذ جذور التفكري الســـــــلمي والن مطي على مســـــــتوى الفردي  التفكري العلمي وأهدافه وخصـــــ

 بحث.وهذا ما سيقوم به الباحث من خالل هذا ال  واجملتمعي،
 

ومن هذا املنطلق متحورت إشكالية املوضوع واليت هي: ما مفهوم التفكري العلمي وما هي أمهيتها  
 الرتبوية، وما األهداف اليت تسعى لتحقيقها، مع الكشف عن خصائصها ومميزاهتا.  

 اثنًيا: إعمال الفكر وْفق معطيات الشرع:
الت، والقيام هبا وافق مراد هللا تعاىل منها، وإعمال الفكر إن فهم ما شرعه هللا تعاىل من أحكام وعبادات ومعام  

فيما مل يرد فيه نص على ضوء معطيات الشرع احلكيم، وفهم مراد النصوص الشرعية وفقه املقصود منها، والدراية والفهم 
المية إىل ترسيخها ومتيز ملقاالت العلماء والطوائف والفرق، يعد ذلك من املعامل املنهجية األصيلة اليت هتدف الرتبية اإلس

 هبا التفكري العلمي عن غريه من اخلصائص.
كما أكد على ذلك اإلمام ابن تيمية رمحه هللا بوجوب الفهم والتدبر للنصوص فقال:" الواجب أن جيعل ما قاله 

املطلوب واملقصود كما هللا ورسوله هو األصل، ويتدبر معناه ويعقل، ويعرف برهانه ودليله، وأن فهم معاين القرآن هو 
 يف قوله: "املطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن مل تكن هذه مهة حافظه مل يكن من أهل العلم والدين،

 . (22)بل جزم أن مقصود اخلطاب يف النصوص اإلهلية النبوية هو اإلفهام
وضحه ابن تيمية بقوله: "البد لإلنسان مث إن فهم الكالم وفقه اخلطاب حاجة ماسة من حوائج اجملتمعات، كما  

أن يفهم كالم بين جنسه، إذ اإلنسان مديّن ابلطبع، ال يستقل بتحصيل مصاحله، فالبد هلم من االجتماع للتعاون على 
 املصاحل، وال يتّم ذلك إال بطريق يعلم به بعضهم ما يقصد غريه.

 اثلثًا: إعمال الفكر خبالفة اإلنسان يف األرض:

 

 .3/373(. الناشر: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض، 1991ابن تيمية، ) أمحد بن عبد احلليم (درء تعارض العقل والنقل،22)
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له ارتباط خبالفة اإلنسان يف األرض، وما يرتبط بذلك من شؤون اجملتمع ومعيشته وحياته، وتطوره  إن كل ما  
من مجيع اجلوانب: )االجتماعية واالقتصادية والسياسية والصحية والتنظيمية واألمنية والعلمية والرتبوية(، وغري ذلك 

ته اليت تواجهه من منظور الرتبية اإلسالمية، وربط هبدف االتقاع حبياة أفضل وخبدمات راقية، وتقدمي حلول ملشكال
مفهوم العمل ابلعبادة يف اإلسالم واكتشاف السنن وقوانني التسخري واألسباب املوصلة إىل التمكني يف األرض، وبناء 

هتا ، وإخراج األمة املسلمة النوذجية اليت تصلح أن تكون قدوة لغريها من األمم يف عباد(23)حضارة إسالمية عريقة
 .(24)ومعامالهتا والعالقة املتبادلة مع غريها، وجهودها يف تطوير العلم واحلياة ورقي النوع البشري

 
 
 
 

 رابًعا: تنمية اجملتمع:
حالة التخّلف والركود إىل حالة التقدم واإلزدهار، لن تتحقق إال بسواعد أبنائه،  هنضة اجملتمع وتقدم وانتقاله من

، واإلهتمام بتطوير كافة اجملاالت والقطاعات املوجودة يف الدولة خاصة اجلوانب العلمية (25)والثقافةونشر الوعي 
كوهنا تسعى لإلهتمام ابلتعليم، واألحوال اإلقتصادية،  والفكرية، ومن أجل ذلك تلعب تنمية اجملتمع دورًا هاماً 

 واإلجتماعية، وبكل ما يؤدي إىل تقدم وتطور اجملتمع.
أبناء اجملتمع على  يز هذة العملية بكوهنا مستمرة وحباجة إىل مدة زمنية طويلة حىت تتحقق، فمثالً حتفريكما تتم

يف هذه العملية الفكرية حباجة إىل وقت كبري، وكذلك عالج املشكالت، والوقوف على حل سريع للتدهور  املشاركة
شاق للدراسة، والتحليل الدقيق والتوصل إىل احللول  حتتاج إىل وقت وجهد  الذي يعاين منه اجملتمع يف شىت اجملاالت

 املناسبة وفق معايري علمية.
أهدافها إال من خالل اإلعتماد  وتتسم هذه العملية بكوهنا مدروسة، وخمططة بشكل جيد فال ميكن هلا أن حتقق

ة للوصول إىل النتائج املرجوة، ، وحسن إستغالل املوارد، واإلمكانيات املتاحة سواء املادية أو البشري(26)على التخطيط
وتعترب تنمية اجملتمع يف جوانبها الفكرية عملية منظمة حتتاج إىل دعم، ومساعدة من اجلهات ذات العالقة، وابلطبع من 

 تتحقق أهداف تنمية اجملتمع. لكي الضروري أن تقدم كافة القطاعات، واألجهزة املوجودة أفضل مالديها

 

 .101تبة وهبة للطباعة، القاهرة، ص: م(. مك1986علي حممد، ) جريشةمنهج التفكري اإلسالمي،  (23)
 .70: بريوت، صم(. مؤسسة الراين، 1997الكيالين، ) ماجد عرسان الرتبية والوعي والتجديد،  (24)
الشريف، انيف بن املكرمةرتبية اإلسالمية وقضية التفكري العلمي، رسالة دكتوراه )غري منشورة( قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، جامعة أم القرى، مكة ال (25)

  194، ص: حامد 
هـ. 28/6/1439م(. موقع األلوكة، اترير الزايرة: 2013، ) شلتوتالعلم والتعليم يف خدمة اجملتمع، حممود  (26)

http://www.alukah.net/sharia/0/54715 / 
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ية جباذبيتها، وذلك ألهنا مسئولة عن حتقيق نتائج مرجوة، تعود ابلنفع على كل فرد من إضافة إىل متيز هذه العمل
أبناء اجملتمع ألهنا ستسهم يف حتقيق الرخاء اإلقتصادي، وحتسني ظروف املعيشة، وحماربة اجلهل، والفقر، ونشر الوعي، 

 والثقافة وحتسني احلالة اإلجتماعية والسياسية، وغري ذلك.
اجملتمع مطالب أبن يوفر جًوا علمًيا يتناسب وتطورات العامل املعاصر حىت تبين حضارة إسالمية عريقة، لذا فإن 

وتقدًما علمًيا مرموقًا يف شىت اجملاالت، وحىت يتحقق للمجتمع املسلم التنمية الشاملة يف كل اجملاالت الفكرية والتقنية، 
واستخدام وسائله األولية واستخراج أقصى ما ميكن أن   ،تطبيق والتنفيذ كما أنه مطالب إببراز مفهوم الفعالية إىل حيز ال

يستخرج منها من نتائج، واإلنسان الفعال يصبح معه التعاليم والتشريعات الرابنية حقيقة متحركة تنبض ابحلياة واحليوية، 
نيف وااللتزام مببادئه الشريفة، وتتحول إىل سلوك مرئي يلمسه اآلخرون، مم يلزم العودة إىل تعاليم الدين اإلسالمي احل

وما قّدمه العلماء من مكتشفات وإجنازات علمية، اليت أسهمت يف بناء احلضارة اإلسالمية، وأصبحت نرباًسا حلضارات 
 اجملتماعات األخرى.

 املبحث الرابع: خصائص التفكري العلمي.
كن توظيفه يف كثري من اجملاالت اليت تواجه التفكري العلمي ليس حكرًا على جمال من اجملاالت دون غريها، بل مي

اجملتمع ككل، فالتفكري يقوم وفق معايري ومواصفات وخصائص خاصة مستنًدا إىل مسلمات، جيب أن يسلم من التناقض 
واملغالطات اليت ستؤثر على العملية العقلية، كما أنه يلزم وجود املسببات اليت تؤدي إىل نتائج ملموسة، خاصة إذا استند 

 التفكري إىل املعايري العلمية، ومن أهم خصائص التفكري العلمي ما يلي:
 

 أوالً: الرتاكمية:
وتشري الرتاكمية إىل اإلضافة اجلديدة اىل املعرفة، حيث ينطلق الباحث من النقطة اليت توصل إليها الباحثون 

نظرية استمرت عقوداً، ويقدم معرفة علمية الذين سبقوه، فيصحح أخطاءهم ويكمل خطواهتم، وقد يبطل معرفة أو 
 .(27)جديدة

فيكمل اخلطوات الصحيحة ويوسع النطاق، من هناية ما توصل إليه غريه، وهبذا فإن املعرفة العلمية ترتفع عموداًي، 
ترتبط بفرتة  وكل معرفة علمية جديدة يؤخذ هبا وتصبح سابقتها يف صف النسيان؛ هلذا فإن احلقيقة العلمية حقيقة نسبية  

زمنية معينة، تتطور وال تقف عند حد معني، كما ال ترتبط بباحث معني، فهي ليست ذاتية بل موضوعية تفرض نفسها 
 .(28)على كل العقول

 

 .139، وزارة الشؤون الثقافية، تونس، ص:  نقره التهاميأثر العلم واملعرفة يف اإلسالم  (27)
 .200، دار الثقافة، ص: 3هـ(. ط/1359، )معروفأصالة احلضارة اإلسالمية، انجي  (28)
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والتفكري العلمي متحرر حتريرًا إجيابًيا من قيود التقليد األعمى لآلابء واألسالف، ومن قيود التقاليد والعادات 
ليت هلا أثرها البالغ على التفكري اإلنساين ونتائجه للوقائع واألحداث، غري ما أثبته العلم والتجريب الفكرية السلبية ا

 . (29)والبحث العلمي، كما أنه متحرر من قيود الوهم واخلرافة والكهانة
د الكهانة وما من دين احتفل ابإلدراك البشري وإيقاظه وتقومي منهجه يف النظر واستحثاثه للعمل وإطالقه من قيو 

واألسرار احملظورة وصيانته يف الوقت نفسه من التبدد يف غري جماله ومن التخبط يف التيه بال دليل، فاإلسالم حّذر من 
اتباع الظن الومهي، ويؤكد القرآن الكرمي والسنة النبوية على أن الظن والتخمني ال يوصل إىل احلقيقة، وال يؤدي إىل العلم 

أصاب مرة فإنه خيطئ عشرات املرات، وأما استخدام العقل يف البحث والتقصي والتمحيص،  فإن الظن والتخمني إذا
 .(30)واالعتماد على األدلة املنطقية واملادية والرباهني العقلية فإن ذلك يؤدي ابإلنسان إىل احلقيقة والنتيجة اإلجيابية

 اثنًيا: املوضوعية: 
الطرح وعرض النتائج، ورغم أهنا حتتاج إىل مزيد من التعمق  تتمّيز خصائص التفكري العلمي ابملوضوعية يف

والبحث، إال أهنا من أهم خصائص التفكري العلمي، فالتفكري العلمي جيب أن يكون منزهاً عن اهلوى الذايت، وأن تكون 
ميكن التخلي عن غايته األمسى الدخول إىل احلقيقة واكتشافها، سواء اتفقت مع ميول الباحث أم مل تتفق، ورغم أنه ال  

الذاتية اليت تتجلى من خالل الفكر والعقل والعمليات الفكرية، واليت حتدد نوع اإلبداع واالبتكار، وتعطيه طابع األسلوب 
 الشخصي.

فإن الصفة املوضوعية اليت تتجلى يف تطبيق الوسائل العلمية على البحث، استخدام املادة واستقرائها ومعاجلتها 
واملوازنة بذكاء وفهم، لتقود إىل احلقيقة املنزهة عن اهلوى املؤيدة ابحلجج واألسانيد، ومجيع البحوث  ابلتنقيب والتحليل

على الرغم من تنوع حقوهلا، علمية كانت أم اجتماعية أو فنية أو أدبية، فإنه يلزم أن تسري يف حتقيق أهدافها على 
 األسلوب املوضوعي املنهجي، فهي واحدة يف جوهرها.

فيلزم على اإلنسان أن يتمثل ابملوضوعية يف الُبعد عن األهواء وامليول الذاتية واألغراض الشخصية عند وعليه 
 احلكم على املواقف، وميكن اشرتاك أكثر من شخص يف إدراك أو تسجيل خصائص ظاهرة ما بنفس الدرجة تقريًبا.

 اثلثًا: الشمولية واليقني:
يتسم التفكري العلمي ابلشمولية واليقني، وهي تعين أن احلقيقة العلمية شاملة ألفراد متعددة أو لظواهر عديدة،   

كما أن اليقني يعين أن التفكري العلمي يستند إىل جمموعة كافية من األدلة املوضوعية املقنعة اليت تصل إىل الثقة واليقني 
 .(31)؛ ألن العلم ضد الثبات واحلقيقة الثابتة الوحيدة هي أن كل احلقائق تتغريهبا، ولكنه ليس يقيناً مطلقاً بل نسيب

 

القرى، قسم الرتبية  أساليب تنمية التفكري العلمي لطفل املرحلة االبتدائية وتطبيقاهتا يف ضوء الرتبية اإلسالمية، رسالة ماجستري، غري منشورة، جامعة أم  (29)
 . 46هـ(. ص: 1429) هدى بنت عبد ربه القرشي،اإلسالمية واملقانة، 

 .286م(. دار املعارف، القاهرة، ص: 1985أمحد، ) نحس وسلم،نظرية الرتبية يف القرآن وتطبيقاهتا يف عهد الرسول صلى هللا عليه  (30)
 .124، دار القلم، دمشق، ص: 2هـ(. ط/1400امليداين، ) حسن حبنكهأسس احلضارة اإلسالمية ووسائلها،  (31)
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ولقد علم اإلسالم املسلمني أن يفتحوا عقوهلم للناس مجيًعا ابألخذ والعطاء؛ ألن احلقيقة جوهرة عاملية فهي مِّلك 
ا ابتكارًا أو اقتباًسا واعرتف واهتدى هبا مشاع بني الناس مجيًعا، ال تقبل استثارًا وال تتحمل قسمة وال نزاًعا، فمن عرفه

 فهو أحق هبا. 
وتسري الشمولية على املوضوع الذي يتناوله التفكري العلمي وتنطبق أيًضا على كل عملية عقلية، تفرض نفسها 

، على مجيع الناس، وليس هناك من يتصدى أو يعارض حقيقة علمية، فاحلقيقة العلمية شاملة ألفراد أو لظواهر عديدة
وشاملة أيًضا لكل العقول، فهي قابلة لالنتشار واالنتقال من شخص آلخر، وال عالقة هلا بصاحبها أو مكتشفها، فهي 

 . (32)حقيقة علمية تفرض نفسها على مجيع أفراد اجملتمع 
عريب لذلك فاإلسالم يفرض على املسلم أن يبذل اجلهد يف سبيل اليقني وأن يثبت يف أحكامه ويفرض عليه 

األمور أبقصى قدر ممكن من التجرد واملوضعية، واالبتاعاد عن التأثر أبهوائه وشهواته وعواطفه ومصاحله الذاتية ما 
استطاع إىل ذلك سبيالً، ليتسم ابلنزاهة وعدم التعصب وتوخي احلق بصدق وأمانة، فاملسلم ال يكتم علًما اهتدى إليه 

ى مصادرها احلقيقية العتقاده أن املصدر األساسي هو هللا سبحانه ويبسب الفضل ألهله ويرجع املعلومات إأل
 . (33)وتعاىل

 
 رابًعا: التنظيم:

إن التفكري العلمي هو عملية منهجية ومنظمة يف خطواهتا وآلياهتا، وهبذا خيتلف متاًما عن التفكري العادي اخلايل 
علمي يستند إىل منهج معني يف طرح املشكلة، ووضع الفروض من الدقة واملصداقية واجلدية واخلطوات العلمية، فالتفكري ال

والربهان، ويتم وضع ذلك بشكل دقيق ومنظم، وهو فحوى املنهج العلمي، وهذا بدوره وسيلة العلم، فالعلم معرفة 
 مرة.منهجية تبدأ ابملالحظة ووضع الفروض واختيارها، بوساطة أدوات علمية مث الوصول إىل نتائجها بطريقة سليمة ومث

فالتنظيم يعد من خصائص التفكري العلمي؛ ألن الباحث العلمي يدرس الظاهرة يف عالقاهتا مع الظواهر األخرى، 
فيكشف العالقة بني األسباب والنتائج ويكشف الصالت بني الظواهر، والتنظيم ليس مسة للتفكري العلمي فقط، لكن 

د اإلنسان وإرادته، ألن العقل العلمي هو الذي يضع النظام ويقيم ما مييزه عن أمناط التفكري اآلخر هو أنه أييت من جه
 العالقات املنظمة بني الظواهر، والوصول إىل النتائج العلمية.

وعلى املسلم أن يبين تفكريه وأحباثه وإنتاجاته العلمية والعملية على التنظيم الدقيق، واخللفية الفكرية املنظمة اليت 
 السطحي أو الذي ال يستند إىل دليل علمي، على أن يكون تنظيمه وفكره لصاحل جمتمعه متّيزه عن غريه من التفكري

 وللبشرية بشكل عام، مبا حيقق التقّدم والرقي، وتوظيف أفكاره حنو اإلنتاج بفاعلية.

 

هـ(. مرجع سابق، ص: 1429)   القرشيأساليب تنمية التفكري العلمي لطفل املرحلة االبتدائية وتطبيقاهتا يف ضوء الرتبية اإلسالمية، هدى بنت عبد ربه    (32)
46. 

 . 175هـ(. دار الفكر، القاهرة، ص: 1400، )أبو العيننيفلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن الكرمي، علي خليل  (33)
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مواقف ، فهو ال حيدث يف فراغ أو بال هدف، وإمنا حيدث يف (34)فالتفكري العلمي يتمّيز بكونه سلوك هادف
معينة، وأنه سلوك تطوري يتغري كًما ونوًعا تبًعا لتطور الفرد وتراكم خرباته، والتفكري الفعال هو التفكري الذي يوصل إىل 
أفضل املعاين واملعلومات اليت ميكن استخالصها يف موقف ما، كما يتشكل من تداخل عناصر البيئة اليت جيري فيها 

أبشكال وأمناط خمتلفة قد تكون لفظية أو رمزية، أو كمية أو منطقية أو مكانية أو التفكري واملوقف أو اخلربة، حيدث 
 شكلية، لكل منها خصوصيته.

ومن خالل ما سبق، يتبني أبن من اخلصائص اإلجيابية للتفكري العلمي استبعاد املعلومات غري الصحيحة أو اليت 
، واليت قد تقود إىل اخلطأ، وينبغي البدء يف العمليات العلقلية تفتقر إىل املصداقية واحليادية أو املعلومات غري املوثقة

إلصدار أحكام عامة أو إلثبات منهجية معينة من حيث انتهت الدراسات السابقة عليه، واالعتماد على املالحظة 
ائق العلمية احلسية كمصدر للحقائق العلمية، حيث إن اإلدراك احلسي يعد من أهم أساس املعرفة، وتعتمد كثري من احلق

 بناء على املالحظة احلسية املباشرة.
كما أنه يشرتط يف الدراسات العلمية املوضوعية، عرد الباحث من الصفات الذاتية، ويرتتب على التزام صفة 
املوضوعية يف البحث العلمي أن تكون نتائج البحث قابلة لالختبار، حبيث إذا اختار ابحث آخر نفس الظاهرة واتبع 

 .طوات واستخدم نفس اإلجراءات املنهجية أمكنه أن حيصل على نتائج مماثلةنفس اخل
 

 وتضمنت النتائج والتوصيات واملقرتحات.  اخلامتة:
 أوالً: النتائج:

من خالل استعراض ما سبق من البحث، واالطالع على املوضوعات وثيقة الصلة مبوضوع البحث  
 أبرزها: موعة من النتائج مع ما تضمنته من أدب نظري، توصل الباحث إىل جم

إن موضوع التفكري العلمي جيب أن تتلبس برتكيز شديد، وأنه عبادة هللا تعاىل، ويقوم على العقل واحلواس،   (1
 وتكامل كال منهما مع اآلخر يعد ترسيًخا لعملية التفكري.

 التفكري األخرى.ينفرد التفكري العلمي يف الرتبية اإلسالمية خبصائص متّيزه عن غريه من أنواع   (2
أن من اخلصائص اإلجيابية للتفكري العلمي استبعاد املعلومات غري الصحيحة أو اليت تفتقر إىل املصداقية  (3

 واحليادية أو املعلومات غري املوثقة، واليت قد تقود إىل اخلطأ.
ابلتفكري العلمي إن التغلب على املشكالت اليت تواجه اجملتمعات تتم من خالل األحباث العلمية اليت تتسم   (4

 الصحيح، ويساعد على فرز القيم اإلجيابية الذي يؤدي إىل التمكن العلمي والتقين يف شىت جماالت احلياة.
 اثنياً: التوصيات:

 

، ص: األردن  / دار الفكر للطباعة،1م(. ،ط2009، )جروان اإلبداع، مفهومه، معايريه، مكوانته، نظرايته، خصائصه، مراحله وقياسه وتدريبه فتحي  (34)
33 . 
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 يف إطار النتائج اليت أسفرت عنه البحث احلايل، يقدم الباحث مجلة من التوصيات، فمنها:
ينها يف املناهج الدراسية بوضع الربامج اليت تنمي التفكري ملوضوعات التفكري العلمي وتضمضرورة االهتمام   (1

 لدى الفرد، واالهتمام ابملتميزين منهم يف جمال التفكري العلمي.
إجياد مراكز األحباث اليت تعىن أبحباث التفكري العلمي والعمليات العقلية واملنهجية العلمية، واليت تعىن بتأصيل  (2

 ية والكشف عن خصائصه وأهدافه ووسائله.التفكري العلمي مفهوًما وبيان أمه
استبعاد كل ما من شأنه النيل من الثوابت واملعتقدات ابسم التفكري العلمي أو املنهجية العلمية ملنافاهتا مع  (3

 التجرد واملوضوعية يف الطرح.
العلمي الصحيح، دراسة مشكالت اجملتمع وإجياد حلول هلا من خالل األحباث العلمية اليت تتسم ابلتفكري  (4

 ليتمكن من التغلب على هذه املشكالت بطريقة علمية صحيحة.
 اثلثا: املقرتحات:

 يف ضوء النتائج والتوصيات السابقة، يقرتح الباحث القيام ابلدراسات والبحوث التالية:

 املعلمني.دراسة بعنوان: مدى وعي طالب املرحلة الثانوية أبمهية التفكري العلمي من وجهة نظر   (1
 دراسة خصائص التفكري العلمي ودروها يف تنمية ثقافة اجملتمع حنو التفكري العلمي. (2
 برانمج مقرتح لتضمني التفكري العلمي يف املقررات الدراسية. (3
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 فهرس املصادر واملراجع: 

 القرآن الكرمي

 أواًل: الكتب. 

/ دار الفكر  1اإلبداع، مفهومه، معايريه، مكوانته، نظرايته، خصائصه، مراحله وقياسه وتدريبه فتحي جروان، ط  (1)
 م.2009للطباعة، األردن، 

 م.1994االعاه العلمي الفلسفي عند ابن اهليثم إبراهيم، دولت عبد الرحيم، اهليئة املصرية، القاهرة،   (2)
 م.2005ن حممد الغزايل، دار ابن حزم، لبنان، إحياء علوم الدين، أبو حامد حممد ب  (3)
 هـ. 1400، دار القلم، دمشق، 2أسس احلضارة اإلسالمية ووسائلها، حسن حبنكه امليداين، ط/   (4)
 هـ.1359، دار الثقافة، 3أصالة احلضارة اإلسالمية، انجي معروف، ط/ (5)
 م.2008لقاهرة، أصول علم النفس العام، عامر أمحد حممد، يف ضوء اإلسالم، دار اهلالل، ا (6)
 ه.1422األمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية، عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مكة املكرمة،  (7)
 م.1997الرتبية والوعي والتجديد، ماجد عرسان الكيالين، مؤسسة الراين، بريوت،  (8)
 م.2011التعريفات، علي بن حممد اجلرجاين، دار الفضيلة، القاهرة،   (9)
 هـ.1422لفكر اإلسالمي، عبد الرمحن الزنيدي، الطبعة الثانية، دار املسلم، الرايض، حقيقة ا (10)
درء تعارض العقل والنقل، أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، الناشر: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،    (11)

 م.1991الرايض، 
  .م2001الرايض، طرائق التدريس واسرتاتيجياته، حممد احليلة، دار الكتاب اجلامعي،  (12)
طرق البحث يف الرتبية والعلوم االجتماعية: األسس واإلجراءات والتطبيق والتحليل اإلحصائي، اجلزويل وآخرون،   (13)

 م.2000دار اخلرجيي للنشر، الرايض 
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Abstract 

The Oslo Agreement and its annexes is considered as the agreement that has determined the 

Palestinian economic features and development, in addition to its economic relationship with the 

occupying state.  Though twenty four years have passed since the signing of this agreement, the 

Palestinian economy is still encountering an obvious weakness, especially in its great dependence 

on foreign aids and the taxes collected by the occupying state in favor of the Palestinian Authority. 

Hence, there is a need to diagnose the reality of the Palestinian economic development in order to 

examine the causes of the economic failure in Palestine and provide suggestions that would 

improve the economy and reduce the rate of poverty and unemployment. To achieve these 

objectives, the research employed the descriptive analytical approach. The research found that the 

economy has become more dependent on the occupation and foreign aids after signing the Paris 

Economic Agreement.  Then the economic growth has become so fluctuated and deceptive that it 

has not symbolized the economic reality. In addition, the economic development has become lost, 

while the foreign trade is still weak. The trade deficit has continue.  
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 الملخص
تعترب اتفاقيُة )بروتوكول( ابريس االقتصادية االتفاقيَة اليت رمست مالمح االقتصاد الفلسطيين والتنمية فيه، فمنذ توقيعها 
بقي االقتصاد يعاين ضعفًا واضحاً، فكانت احلاجة ملّحًة إىل تشخيص حقيقة الواقع االقتصادي التنموي الفلسطيين 

على املساعدات اخلارجية والضرائب. فاتبع البحث  -يف توفري املوارد-الكبري  يف ظل هذه االتفاقية، ويف ظل االعتماد
لتحقيق ذلك املنهج الوصفي التحليلي؛ فوصف التحليُل الواقَع وحكم عليه يف ضوء أهداف الدراسة. وتوصل البحث 

هي مبادئ ال تتوافق  إىل أن معدو خطط التنمية االقتصادية يف فلسطني يعتمدون على مبادئ اقتصاد السوق احلر؛ و 
يف معظمها مع مفاهيم التنمية من وجهة نظر اقتصادية إسالمية. وتوصل إىل أن التنمية االقتصادية ازدادت بعد توقيع 
اتفاقية ابريس االقتصادية تبعية وتشوهاً واعتماداً على املساعدات اخلارجية، فأصبح النمو متذبذابً وخادعاً وال يعرب عن 

 وفُقدت التنمية، وضعفت التجارة اخلارجية، واستمر العجز التجاري. حقيقة االقتصاد، 

 : فلسطني، التنمية االقتصادية، بروتوكول ابريس، املساعدات اخلارجية، االقتصاد الفلسطيين.الكلمات املفتاحية
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 مقدمة
التنمية االقتصادية يف البالد النامية عموماً، يعترب النقص يف املوارد املالية من أهم العوائق اليت تقف أمام حتقيق 

ويف فلسطني خصوصاً، إذ تعاين األنشطة االستثمارية يف فلسطني من ضعف يف املصادر التمويلية املوجهة هلا، كما 
تعاين اجلهات احلكومية أيضاً من عجز يف ميزانيتها واتكال على القروض واملساعدات اخلارجية يف تغطية معظم بنودها، 
ويرجع ذلك إىل عدة أمور من أمهها: قلة املوارد الناجم عن القيود اليت يفرضها االحتالل على استغالل خريات األرض 

من وقائع على األرض جعلت من االحتالل جابيًا ألموال ( 1)الظاهرة والباطنة. وإىل ما متخض عن بروتوكول ابريس
أزمات السلطة املالية؛ بفعل احتجازه املتكرر هلذه اإليرادات، ومنعها عن الضرائب ومتحكماً هبا، مث مصدراً لكثري من 

السلطة الفلسطينية. ويرجع أيضًا إىل اعتماد السلطة الفلسطينية على املساعدات الدولية اليت جعلت من االقتصاد 
 ذبذابً وغري مستدام.الفلسطيين رهينًة بيد أصحاب هذه املساعدات؛ الرتباطها أبجندات سياسية جعلتها مورداً مت

 أمهية البحث
يقدم البحث وصفًا حتليليًا للواقع االقتصادي التنموي الفلسطيين، ووصفًا ملا ترتب على اعتماد االقتصاد 

 الفلسطيين على بروتوكول ابريس واملساعدات اخلارجية؛ للوقوف على مواطن اخلل واستدراكها يف ذلك. 

 أهداف البحث
االقتصادي التنموي املعتمد يف فلسطني مع منهج التنمية من وجهة نظر اقتصادية بيان مدى توافق املنهج  .1

 إسالمية.
 .بيان املسارات اليت رمست الواقع التنموي الفلسطيين وقيدته .2
بيان حقيقة التنمية االقتصادية الفلسطينية يف ظل االعتماد على املساعدات اخلارجية وااللتزام ببنود بروتوكول  .3

 دي.ابريس االقتصا

 

، ويعترب أحد ملحقات 1995، مث ُعّدل يف العام 1994بروتوكول ابريس هو: االتفاق الذي ُوّقع ما بني منظمة التحرير الفلسطينية واالحتالل "اإلسرائيلي" يف العام  (1)
ن أبرز ما تضمنه هذا الربوتوكول، أنه أبقى على نظام االحتاد اتفاقية أوسلو، إذ حيكم هذا البوتوكول العالقات االقتصادية ما بني االحتالل والسلطة الفلسطينية وينظمها. إن م

الطرفان بسياسة جتارية واحدة جتاه األطراف اجلمركي ما بني االقتصاد الفلسطيين "واإلسرائيلي"، فغابت احلدود االقتصادية بني الطرفني، وبقيت حرية حركة التجارة بينهما، والتزم  
يني  اً تنظم العالقات التجارية واملالية والنقدية بني الطرفني، فنص على آلية جباية وتقاص الضرائب، وعلى آلية تنظم عمل العمال الفلسطين األخرى. كما تضمن الربوتوكول نصوص

ماس، ورقة عمل(،  - القتصادية ، هالة الشعييب، ) القدس ورام هللا: معهد أحباث السياسات ا بوتوكول ابريس االقتصادي: مراجعة الواقع التطبيقييف الداخل احملتل. ينظر: 
 pdf-http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151205151601.2.الرابط التايل: v، ص2013

http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151205151601-2.pdf
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 مشكلة البحث
جنم عن توقيع اتفاقية أوسلو وملحقاهتا )بروتوكول ابريس االقتصادي( أن أصبح النظر إىل السلطة الفلسطينية 
بعد إنشائها ابعتبارها دولة هلا كياهنا االقتصادي املستقل، إال أن الواقع كان مغايراً لذلك؛ فواجهت التنمية االقتصادية 

ود اليت أربكتها، وأصبح اقتصادها يعاين من اهلشاشة وكثرة التقلبات، خصوصاً يف ظل اعتماده يف أراضيها العديد من القي
الكبري على املساعدات اخلارجية والضرائب اليت جتبيها دولة االحتالل لصاحل السلطة الفلسطينية، واليت نُّظَمت جبايتها 

يف الواقع االقتصادي الفلسطيين لبيان حقيقته ومكامن   بناء على اتفاقية ابريس االقتصادية، األمر الذي استدعى البحث
اخللل فيه وتوضيحها، فربزت هنا مشكلة الدراسة وأاثرت معها تساؤاًل عن حقيقة الواقع التنموي الفلسطيين يف ظل 

 اعتماده على بروتوكول ابريس االقتصادي واملساعدات اخلارجية، ويف ظل مفهوم إسالمي للتنمية؟

 أسئلة البحث
 طلع الباحث إىل بيان حقيقة الواقع االقتصادي الفلسطيين من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:يت

ما مدى توافق املنهج االقتصادي التنموي املعتمد يف فلسطني مع منهج التنمية ومفهومها من وجهة نظر  .1
 اقتصادية إسالمية؟ 

 ؟ما هي املسارات اليت رمست الواقع االقتصادي التنموي الفلسطيين وقيدته .2
جية وااللتزام ببنود  ما هي حقيقة التنمية االقتصادية الفلسطينية يف ظل االعتماد على املساعدات اخلار  .3

 بروتوكول ابريس االقتصادي؟

 منهجية البحث
اتبع البحث يف إجابته عن األسئلة اليت طرحها املنهج الوصفي التحليلي؛ فوَصَف مفهوم التنمية ومنهجها من 

، وأظهر صورة الواقع املسارات اليت رمست الواقع التنموي الفلسطيين وقيدتهوجهة نظر اقتصادية إسالمية، مث بنّي  
 التنموي يف ظل هذه املسارات.    

 ما متيز به البحث
، وبياانً ملا 2016و  2015ز البحث إبعطائه وصفاً للواقع االقتصادي التنموي الفلسطيين خالل عامي متي

 جنم عن اعتماده على املساعدات اخلارجية وخضوعه التفاقية ابريس االقتصادية.

 هيكل البحث
ة إسالمية، وبنّي املنهج تناول الباحث يف هذا املبحث مفهوم التنمية ومنهجها من وجهة نظر اقتصادياملبحث األول:  
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 االقتصادي املعتمد يف حتقيق التنمية االقتصادية يف فلسطني.

املبحث الثاين: تناول هذا املبحث املسارات اليت قيدت الواقع االقتصادي التنموي يف فلسطني، ومت ذلك من خالل 
 مطلبني اثنني.

وي يف ظل هذه املسارات، ومت ذلك من خالل ثالثة املبحث الثالث: بنّي هذا املبحث صورة الواقع االقتصادي التنم
 مطالب. 

 املبحث األول: التنمية االقتصادية من وجهة نظر اقتصادية إسالمية
يعترب موضوع التنمية االقتصادية من وجهة نظر اقتصادية إسالمية أحد املواضيع اليت مل حتظ حبظ وافر من البحث 

، وأظهر أنه مل 1975دبيات املتعلقة ابالقتصاد اإلسالمي حىت عام لأل 1978والتمحيص، فقد ُأجري مسح يف عام 
، واستمر  (2)يكن سوى اثنتان وعشرون دراسة ابللغات العربية واإلجنليزية واألوردو تتناول موضوع التنمية االقتصادية

االقتصادية من منظور إسالمي، وكان هلا ابلغ األمر على هذا النحو حىت قّدم خورشيد أمحد ورقة حبثية تتناول التنمية 
األثر يف إعطاء تصور عام لباحثي االقتصاد اإلسالمي عن وجهة نظر إسالمية يف موضوع التنمية االقتصادية، مث توالت 

، حىت أصبح للتنمية االقتصادية مفهوٌم خاٌص من وجهة نظر (3)بعدها أحباث وكتب تناولت املوضوع، وأضافت عليه
 دية إسالمية.اقتصا

 

 من وجهة نظر اقتصادية إسالمية  (  4)املطلب األول: مفهوم التنمية االقتصادية ومنهجها
تعددت آراء الباحثني اإلسالميني واختلفت يف تناوهلم ملفهوم التنمية االقتصادية فكل يراها مبنظاره ومن زاويته، 

 اة سواء أكانت مادية أو روحية أو اجتماعية أو ثقافية. فريىإال أن اجلميع يتفق على مشولية املفهوم جلميع نواحي احلي
أن التنمية يف ظل اإلسالم هي: " نشاط موجه إىل اهلدف، وحمقق للفضيلة، ويستلزم مشاركة اإلنسان  خورشيد أمحد

 

( 2 ) Contemporary Literature on Islamic Economics, Muhammad Nejatullah Siddiqi, (Jeddah: King Abdul 
AzizUniversity and Leicester: The Islamic Foundation) 1987, p 40-43.                     

،  2004( ، 1، العدد17، أوصاف أمحد،)جدة: جملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، اجمللد التنمية االقتصادية من منظور إسالمي: عود على بدء  )3(
 .  57- 56ص

مرتفع، ويطبق على مستوى قطري،  املنهج اإلمنائي: هو جمموعة من العناصر اليت تدفع جمتمعاً معيناً لكي يستغل ما لديه من إمكانيات إنتاجية، حتقيقاً ملستوى اقتصادي    )4(
دوة إسهام الفكر اإلسالمي يف االقتصاد املعاصر، أحباث  ، عبد احلميد الغزايل، يف: أحباث نتعقيب على حبث: املنهج اإلسالمي يف التنميةأو إقليمي، أو عاملي. ينظر: 

.  1988سبتمرب    9:6نطن(، يف الفرتة  ندوة نظمتها جامعة األزهر )مركز صاحل عبد هللا كامل لألحباث والدراسات التجارية واالسالمية(، واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي )واش
 . 430، ص1992(،  1)واشنطن: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط
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األمة، لكي تقوم العميقة والواسعة، ويتجه إىل حتقيق احلد األقصى من الرفاه اإلنساين، يف كل مظاهره، وإىل بناء قوة 
 .(5)بدورها يف العامل، دور خليفة هللا يف األرض، ودور األمة الوسط"

فقد رأى أن اإلسالم يتوخى نظاماً اقتصادايً يستمد جذوره من الشريعة اإلسالمية، ويستقي   حممد عمر شابراأما  
منها النظرة العامة للحياة، وحيدد من خالهلا أهدافه واسرتاتيجيته، ورأى ضرورة استخدام املوارد بكفاءة وعدالة لتحقيق 

إىل حدها األدىن، وأن ذلك ينبغي أن يقرتن بعنصر   األهداف املادية وتقليل حاالت عدم االستقرار واختالالت التوازن 
الدين الذي يوفر مصفاة أخالقية لتخصيص املوارد وتوزيعها وفق مقتضيات األخوة والعدالة االجتماعية االقتصادية، إذ 
ال ميكن أن نعّرف الكفاءة والعدالة دون أن نلجأ إىل مصفاة أخالقية ونظام للحوافز يضفي على إشباع احلاجات 
والتوزيع العادل للدخل والثروة قوة فاعلة، واعترب أن ذلك من مسؤولية النظم االقتصادية، وأن الرشد يكمن يف اعتماد 

 .(6)نظام اقتصادي حيقق ذلك

فقد تكلم عن أربعة عناصر للتنمية االقتصادية، وأشار إىل أن هذه العناصر ابرزة يف  عبد الرمحن يسرىأما 
معظم النظرايت التقليدية وأثبتت التجربة البشرية أمهيتها، وانقشها من منطلق إسالمي، فجعل صالحية املناخ االقتصادي 

لتكوين الرأمسايل، وأبْ َرَز العوامل املؤثرة فيه من وجهة واالجتماعي أوهلا ألمهيته. أما العنصر الثاين فيتمثل يف ارتفاع معدل ا
نظر إسالمية. أما الثالث فكان التقدم التكنولوجي وأتثريه على اإلنتاج، وأَتث ُّرَه ابلقيم اإلسالمية. أما العنصر األخري 

 . (7)فكان السوق، إذ تناول العوامل املؤثرة يف اتساعه داخلياً وخارجياً من وجهة نظر إسالمية

فقد اعترب أن التنمية يف املنهج االسالمي ال تقوم إال ابإلنسان، فهي تبدأ ابإلنسان  عبد احلميد الغزايلأما 
وتنتهي ابإلنسان، وأن اإلنسان الذي يقصده املنهج اإلسالمي هو اإلنسان احملرر من الظلم بشىت صوره، وهو احملرتم 

عز وجل وإفراده ابأللوهية والربوبية يرفعه إىل شرف العبودية هلل، وحيرره من  لذاتيته واملكرم آلدميته، فتوحيد اإلنسان هلل
كل عبودية لغريه، ولكي تتعمق احلرية يف نفس اإلنسان َضِمَن هللُا له رزقه وأجله، وقرن رزقه ابلعمل والسعي والضرب 

 .(8)يف األرض

مي على أهنا: "قيام اجملتمع ابستخدام املوارد عّرف التنمية مبفهومها اإلسال يوسف إبراهيم يوسفبينما جند أن 
املادية والبشرية اليت وضعها هللا تعاىل حتت تصرفه أفضل استخدام ممكن، يف ظل املعرفة الفنية السائدة، وتوزيع الناتج 

 . (9)مبا حيقق للناس حد الكفاية، املتناسب مع حجم الناتج، عبادًة هلل تعاىل، وقياماً مبهام اخلالفة"

 

،  2، العدد2، خورشيد أمحد، ترمجة رفيق املصري، )جدة: جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، اجمللدالتنمية االقتصادية يف إطار إسالمي  )5(
 . 68، ص1985(،  75- 53ص

 . 37- 30، ص1996ان: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي(،  ، حممد عمر شابرا، ترمجة: حممد زهري السمهوري، )عماإلسالم والتحدي االقتصادي  )6(

 وما بعدها.   15، ص1981، عبد الرمحن يسرى أمحد، )اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة للنشر والتوزيع(،  التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اإلسالمينظر:    )7(

 . 69- 61، ص1989(،  1يد الغزايل، )املنصورة: دار الوفاء،ط، عبد احلمحول املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصاديةينظر:    )8(
 . 397، يوسف إبراهيم يوسف، يف: أحباث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي يف االقتصاد املعاصر، مرجع سابق، صاملنهج اإلسالمي يف التنمية. ينظر:  )9(
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من العرض السابق ملفهوم التنمية ومنهجيتها يف اقتصاد إسالمي جند أن معظم الباحثني قد حاول إعطاء مفهوم 
إسالمي للتنمية من خالل التأكيد على اهلوية اإلسالمية يف طرح املفهوم، فبينوا دور العقيدة اإلسالمية والشريعة 

تدلوا آبايت وأحاديث تدلل على أن الفالح ابلدنيا مرتبط ومقاصدها واألخالق يف حتقيق التنمية والوصول هلا، واس
، "فإذا كانت التنمية يف الدنيا فهي بعض اإلسالم، وإذا كانت يف احلياتني فهي (10)ابآلخرة، فال انفكاك بني احلياتني

، (12)ميةكما أن أفكار السابقني كان هلا نصيب من البحث واالستدالل على مفهوم إسالمي للتن(. 11)كل اإلسالم"
فكانت مصطلحات كالعمارة والعمران مرادفة ملصطلح التنمية ومعربة عنه يف أفكار السابقني عند الالحقني. وجتدر 

 اإلشارة هنا إىل املالحظات التالية:

يالحظ من اجتهادات الباحثني اعتمادهم على املفهوم التقليدي للتنمية يف صياغة مفهوم إسالمي، فاستبعدوا  .1
سالم وأقروا ما اتفق معه، "وكأهنم بعد أن اختاروا املبدأ الليربايل يريدون وضع املسحة اإلسالمية ما خالف اإل

عليه، لنرى اجلهود تنصرف بصفة عامة، إىل دراسة النظم املالية يف االقتصاد، كأمنا هي األمر األساسي يف 
 (.13)االقتصاد"

رص على تفعيل القيم واألخالق ليس مقتصراً على معامالت التأكيد على ضرورة اتصال احلياة الدنيا ابآلخرة، واحل .2
املسلم االقتصادية فحسب، بل هو ممتد ليشمل نواحي احلياة كلها، فهو منهج حياة يفرتض أن يعيشه االنسان 
املسلم يف أكله وشربه ولبسه وتعامله وحكمه، فهو الوضع الطبيعي ملن يود االستثمار حلياته األبدية، وليس أمراً 

 تصاً ابلتنمية وحدها، وال ينبغي التعويل عليه إلحداث التنمية.خم
لو نزلنا إىل أرض الواقع لوجدان أن األخالق والقيم اليت يُ َعوَُّل عليها يف تطبيق مفهوم التنمية ومنهجها غائبة عن  .3

يمه، بل لن جتد أذهان معظم الناس، بل جتد كثرياً من املسلمني ال يؤدون فرائض اإلسالم فضالً عن أخالقه وق 
من دول املسلمني من يطبق شريعة اإلسالم على ما أراد هللا. وبذلك سيكون تطبيق مفهوم التنمية من وجهة 

 نظر إسالمية أمراً صعباً، ورهناً بتطبيق الشريعة وحتسن األخالق. 
وعلى ذلك سيكون من األفضل اعتبار التنمية قضية فكرية فلسفية خيتلف مفهومها ابختالف الزمان واملكان،  .4

يراعى يف التنظري هلا البعد الثقايف ملتلقيها، وحُيكم على منهجها ابلصحة عند جناحه وقت النزول إىل ميدان 
ج، لكن يراعى يف صياغة أسسه العامة عقيدة العمل، ومنهج التنمية اإلسالمي ينبغي أن يكون كغريه من املناه

املسلمني وشريعتهم، ويرتك لالقتصاديني احلرية يف ترتيب السياسات االقتصادية مبا ال يتعارض مع هذه األسس، 

 

 . 14- 8، عبد الرمحن يسرى أمحد، مرجع سابق، صقتصادية واالجتماعية يف اإلسالمالتنمية االملزيد من التفصيل حول مفهوم التنمية يف آايت القرآن ينظر:    )10(
 . 313، ص2009( ،  2، رفيق يونس املصري، )دمشق: دار املكتيب، طحبوث يف االقتصاد اإلسالمي  )11(
،  1996(،  1، إبراهيم العسل، )بريوت: املؤسسة اجلامعية، طالتنمية يف اإلسالم مفاهيم مناهج وتطبيقاتملزيد من التفصيل حول التنمية يف أفكار السابقني ينظر:    )12(

 .118- 81ص
 . 10، ص2000، مالك بن نيب، )دمشق: دار الفكر(،  املسلم يف عامل االقتصاد  )13(
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لَيْخَترب الواقع العملي بعد ذلك صحتها من خطأها. وجدير ابلذكر هنا أن أايً من مناهج التنمية اإلسالمية مل 
 اقع التطبيق والعمل.ينزل إىل و 

 املطلب الثاين: أهداف التنمية االقتصادية وخصائصها من وجهة نظر اقتصادية إسالمية
يشري املفهوم التقليدي للتنمية إىل هدفني رئيسيني لعملية التنمية االقتصادية؛ األول يتعلق بتحسني مستوى 

 توزيع الدخل. ويرى د. حممد القري أن معظم الدخل الفردي احلقيقي، والثاين يتعلق بتحسني مستوى العدالة يف
األهداف اليت يتحدث عنها الكتاب املسلمون تنضوي حتت هذين اهلدفني، مع تقدمي بعضهم ألهداف جديدة خيتص 

        :(15). وقد أشار عبد السالم العبادي إىل جمموعة من األهداف وهي كالتايل(14)هبا اجملتمع اإلسالمي

املرافق االقتصادية اليت حتتاجها األمة؛ فاالقتصاد الذي يقوم يف اجملتمع اإلسالمي اقتصاد متنوع، تغطية مجيع  .1
 .يهدف إىل حتقيق الكفاية ألفراد اجملتمع من خالل االهتمام ابملشاريع االقتصادية الزراعية والصناعية والتجاريه

ضمان االجتماعي يف اإلسالم أسلوب استخدام هذه حتقيق احلياة الكرمية لكل فرد يف اجملتمع: إذ تقرر قواعد ال .2
املوارد يف أتمني احلياة الكرمية للناس، وتعترب الزكاة أهم هذه القواعد، مضافًا هلا نظام النفقات بني األقرابء، 

 وحق الفقراء يف الكفاية من أموال األغنياء أبكثر من الزكاة يف حال مل تف أموال الزكاة بذلك.
 األمة االقتصادية لتكون قادرة على الصمود يف وجه التحدايت.بناء قوة  .3
حتقيق العمالة الكاملة وتوفري فرص العمل للقادرين عليه، فتهدف التنمية االقتصادية يف اإلسالم إىل رفع إنتاجية  .4

سائل العمل، وحتسني كفاءة العمال وقدراهتم يف جمال اإلنتاج، عن طريق التعليم والتدريب واستخدام كل الو 
 املمكنة اليت تنتج إنتاجاً أكرب وأفضل.

 أن: (16)وأضاف خورشيد أمحد  

تنمية املوارد البشرية ينبغي أن تكون اهلدف األول لسياستنا التنموية، وهذا يتضمن: الرتبية وغرس القيم اإلجيابية،  .5
زمة لألنشطة املختلفة، وتنمية طبائع الناس وشخصياهتم، وتدريبهم وتعليمهم وتطويرهم لتحصيل املهارات الال

 ومسامهة مجهور الناس يف صنع القرارات، وخصوصاً ما تعلق منها ابلتنمية.
العمل على إجياد تنمية متوازنة: ويتم ذلك من خالل حتقيق التوازن بني خمتلف املناطق يف البلد الواحد، وخمتلف  .6

كل منطقة وقطاع، هو أساس التقدم، وهو   القطاعات االقتصادية فيه، فتحقيق الالمركزية يف االقتصاد، وتنمية
 مطلب عادل يشكل عالجاً ملا تعاين منه معظم البلدان اإلسالمية.

 

 . 355، ص1992، حممد علي القري، يف: أحباث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي يف االقتصاد املعاصر، مرجع سابق،  املعاصرة يف التنميةاستعراض للكتاابت  ينظر:    )14(
،  1992، ، عبد السالم العبادي، يف: أحباث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي يف االقتصاد املعاصر، مرجع سابق تعقيب على حبث: املنهج اإلسالمي يف التنميةينظر:  )15(

 .466- 462ص

 . 70- 68، خورشيد أمحد، مرجع سابق، صالتنمية االقتصادية يف إطار إسالميينظر:    )16(
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زايدة التكامل بني بلدان العامل اإلسالمي واحلد من تبعيتها لدول اخلارج، إذ أن حتويل تبعية الدول اإلسالمية  .7
وة، يعد مطلباً مباشراً بصفتنا أمة خليفة. فالدفاع إىل حالة من االستقالل االقتصادي واحرتام الذات وبناء الق

 عن العامل اإلسالمي واستقالليته، وسالم اجلنس البشري وصفاءه، أهداف ابرزة يف ختطيطنا التنموي.

أما فيما يتعلق ابخلصائص املميزة للتنمية االقتصادية من وجهة نظر إسالمية فقد عّد الباحثون جمموعة من اخلصائص 
 ا ابآليت:ميكن إمجاهل

تتميز التنمية االقتصادية من وجهة نظر اقتصادية إسالمية خباصية الشمول، إذ تتضمن األبعاد اخلُلقية والروحية  .1
واملادية معاً، فاملعنوي واملادي، واالقتصادي واالجتماعي، والروحي واجلسمي، ال ينفصل أحدمها عن اآلخر. 

متجهاً حنو اخللق، هادفاً إىل بلوغ الرفاه البشري حده األمثل، دون إغفال لتكون التنمية بذلك نشاطاً هادفاً 
 . (17)امتداده واتصاله ابحلياة اآلخرة بال تنازع بني احلياتني

 .(18)اإلنسان هو مركز اجلهد التنموي، وعلى ذلك فإن التنمية تكون له ولبيئته املادية واالجتماعية والثقافية .2
جهة نظر اقتصادية إسالمية تنمية مرتبطة ابألخالق، فالتنمية االقتصادية عملية معقدة التنمية االقتصادية من و  .3

  ومتعددة اجلوانب، متثل القيم األخالقية أحد جوانبها األساسية.

 املطلب الثالث: املنهج االقتصادي املعتمد يف حتقيق التنمية االقتصادية الفلسطينية
اقتصادي خاص هبا، ليكون دلياًل ومرشداً هلا يف رسم سياستها االقتصادية يف تسعى الدول عادة إىل تبين منهج  

طريقها حنو التنمية، تراعي يف اختياره أحوال الدولة االقتصادية وظروفها، فيكون عوانً هلا على التطور واالزدهار، فكانت 
من   21نون األساسي الفلسطيين يف املادة  السلطة الفلسطينية ممن اختار السري على مبادئ االقتصاد احلر، إذ أشار القا

 :(19)الباب الثاين إىل أن 

االقتصاد الفلسطيين يقوم على أساس مبادئ االقتصاد احلر، وجيوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة  •
 تنظم بقانون.

 كفالة القانون حلرية ممارسة األنشطة االقتصادية. •
 حبكم قضائي.صون امللكية اخلاصة، وال مصادرة إال  •

لذا كانت اخلطط التنموية انبعة من مبادئ االقتصاد احلر ومرتكزة عليه، وظهر ذلك يف اخلطط التنموية اليت 
أعدهتا حكومة سالم فياض وأقرهتا إلحداث إصالحات شاملة يف االقتصاد الفلسطيين، فذكرت إحدى اخلطط التنموية 

 

 . 66، خورشيد أمحد، مرجع سابق، صالتنمية االقتصادية يف إطار إسالمي  )17(
  . 67- 66املرجع السابق، ص  )18(
، م                       ن خ                       الل ال                       رابط الت                       ايل:  12/7/2017، مت االط                       الع علي                       ه بت                       اري :  القااااااااااااااااااااااااانو  األساسااااااااااااااااااااااااي الفلسااااااااااااااااااااااااطيينينظ                       ر:    )19(

https://www.bal.ps/law/basic_law.pdf    . 

https://www.bal.ps/law/basic_law.pdf
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على خلق بيئة متّكن من نشوء سوق حرة مفتوحة، وأن  -امهايف حال قي-أن مؤسسات الدولة الفلسطينية ستعمل 
االقتصاد فيها سيكون مفتوحاً على االقتصادات األخرى يف أحناء العامل، فكانت احلكومة بعيدة عن التدخل يف الشؤون 

قالل املايل االقتصادية ومكتفية ابلعمل اإلداري، واإلدارة املالية للميزانية، وإنشاء نظام ضرييب جديد يضمن االست
مستقبالً، بل كانت برامج احلكومة وسياساهتا تتجه حنو تقدمي خدمات اإلغاثة على أمل التحول واالنتقال إىل جمال 

، ومل تعكس اخلطط االقتصادية أية مشاريع تعتين ابلصناعات اإلنتاجية ذات الطابع الثقيل، أو حىت دعماً (20)التنمية
 . للمشاريع املتوسطة أو الصغرية

من جهة أخرى ميكن القول أبن التسليم مبقولة أن االقتصاد الفلسطيين اقتصاد سوق حر أمر ينافيه الواقع؛ إذ 
يقتضي التعبري عن احلالة االقتصادية الفلسطينية أبهنا اقتصاد سوق حر السماح لكل الفواعل االقتصادية ابلتنافس احلر 

كومة، وهذا األمر ال يعرب عن احلالة احلقيقية للسوق يف فلسطني، يف االقتصاد، ضمن ما حيدده السوق دون تدخل من احل
 :(21)وذلك راجع لعدة أمور، منها

السوق الفلسطينية ليست حرة وهي موجودة يف صلب اقتصاد استعماري يتحكم بكل مدخالهتا وخمرجاهتا،  .1
عسكرية، األمر يضاف لذلك حالة تفكك وانفصال األسواق عن بعضها البعض بفعل حواجز االحتالل ال

 الذي أدى إىل أن تعمل قوى العرض والطلب يف سوق الضفة الغربية بشكل منفصل عن سوق قطاع غزة.
تتأثر قوى العرض والطلب وجهاز األسعار يف األراضي الفلسطينية مبثيالهتا يف اقتصاد االحتالل حبكم التبعية  .2

ميكانيكية السوق )جهاز الثمن( كأداة لتخصيص املوارد حمكومة أكثر املالية والنقدية والتجارية، وهذا يعين أن  
 لقوى العرض والطلب اخلارجية وليس احمللية.

السلطة الفلسطينية تنافست مع القطاع اخلاص الفلسطيين من خالل إجياد احتكارات، ووكاالت جتارية،  .3
 وأتسيس شركات خاصة يقوم عليها مسؤولون من السلطة. 

خلاص ابإلشراف على قطاعات سيادية كبرية من املفرتض أن تشرف عليها الدولة، كاالتصاالت قيام القطاع ا .4
 والكهرابء، والسوق املالية.

انتشار االحتكار القائم على سيطرة جمموعات رأمسالية لقطاعات أبكملها، دون السماح ابلتنافس احلر والذي  .5
 يعترب أحد أهم شروط اقتصاد السوق.

 

.  51، ص2011للبح     وث واالمن     اء(،  ، ص     بيح ص     بيح، )رام هللا: مرك     ز بيس     ان  مقااااااتلو التنمياااااة: بااااا  خرائاااااة التطبياااااق وعقائدياااااة اخلطاااااا  والتصاااااويرينظ     ر:    )20(
  .22-21ص  2008، وزارة التخطيط الفلسطينية،  2010  –  2008خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية  وينظر:  

سات االقتصاد  إدارة سيا. وينظر:  102، ص2010، أيلني كتاب وآخرون، )رام هللا: مركز بيسان للبحوث واإلمناء(،  وهم التنمية: يف نقد خطا  التنمية الفلسطيين  )21(
 . 30- 29، ص2013، االحتاد العام لنقاابت عمال فلسطني،  الكلي يف احلالة الفلسطينية ب  النمو وغيا  عدالة التوزيع
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اقتصاد السوق يتجه حنو تطوير بنيته التحتية كنتيجة لرغبته التوسعية، وهذا ما مل حيصل، إذ مت االكتفاء مبا هو  .6
موجود من ُبىًن حتتية، ومل يتم االستثمار فيها لعوائدها القليلة وبعيدة املدى، واجته االستثمار حنو القطاعات 

 املرحبة والسريعة. 

صاد السوق احلر على حتقيق أهداف التنمية االقتصادية أو االجتماعية، ولعله فمثل هكذا أمور لن تساعد اقت
وما يفرضه من إجراءات، وما أيخذ به من -من املمكن القول أبن متسك السلطة الفلسطينية هبذا املنهج االقتصادي 

السلطة سيادة منقوصة  انبع من اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقيات أعطت -حتليالت تفسر أسباب تراجع التنمية
وبعضاً من صالحيات الدولة، وأحيت اآلمال لدى رجاهلا حبل الدولتني، فكان النظام االقتصادي للسلطة حريصاً على 
حتييد االحتالل كاحتالل يف التحليالت اليت تُ َقدَّم لفهم التنمية االقتصادية الفلسطينية، ألسباب متعلقة ابآلمال املعقودة 

ل دولة للفلسطينيني كاملة السيادة والصالحيات، وأصبحت سياسات االحتالل وإجراءاته كاحلواجز على منح االحتال
ومصادرة األراضي واالقتحامات هي املتهمة إبعاقة التنمية، وليس االحتالل حبد ذاته وما حيدثه من تغيريات بنيوية يف 

تحضار مبادئ اقتصاد السوق احلر وتوجيهات اقتصاد فلسطني، مستغاًل قوته وتفوقه العسكري، وعلى ذلك فإن اس
املؤسسات الدولية، وإغفال االحتالل وأطماعه االستعمارية يف تفسري الرتاجع احلاصل للتنمية االقتصادية يف فلسطني، 

 أمر سيبتعد عن الواقع ابتعاد االحتالل عن إعطاء الفلسطينيني حقوقهم ودولتهم وأرضهم.

ي املعتمد يف حتقيق التنمية االقتصادية يف فلسطني يعتمد وبشكل صريح على وعلى هذا فإن املنهج االقتصاد
مبادئ اقتصاد السوق احلر، واليت نص القانون األساسي الفلسطيين على اتباعها؛ وهي مبادئ يف معظمها ال أتخذ 

)الفائدة(، وفرض الزكاة،  ابحلسبان جمموعة املبادئ اليت حتث الشريعة اإلسالمية على تطبيقها؛ كتحرمي االحتكار والراب
واحلرص على تقليل حاالت عدم املساواة بني الدخل والثروة. وبذلك فإن املنهج االقتصادي املعتمد يف فلسطني بعيد 

 كل البعد عن مفهوم التنمية ومنهجها من وجهة نظر اقتصادية إسالمية.

 لسطيين وقيدتهاملبحث الثاين: املسارات اليت رمست الواقع االقتصادي التنموي الف
أفرز االحتالل للفلسطينيني بعد اتفاقية أوسلو واقعاً جديداً متعلقاً ابقتصادهم، فبعد توقيع االتفاقية ُرسم لالقتصاد 
الفلسطيين صورة جديدة، فأوسدت مسؤوليته للسلطة الفلسطينية اليت ُخط هلا مسارات إجبارية لتخطَو عليها يف طريقها 

رز هذه املسارات مسار بروتوكول ابريس وما تضمنه من بنود متعلقة ابلتجارة والضرائب حنو خّط مالحمه، فكان أب
والعمالت وغريها ثّبتت التبعية للمحتل، ومسار املساعدات اخلارجية اليت مت ربطها مبطالب وأجندات سياسية. واملطلبان 

علت الوضع االقتصادي والتنموي الفلسطيين التاليان يوضحان طبيعة هذين املسارين وما أفرزاه من وقائع على األرض ج
    مقيداً واتبعاً للمال األجنيب وللقرار "اإلسرائيلي".
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 املطلب األول: مسار التنمية عرب بروتوكول ابريس
كان املفرتض من بروتوكول ابريس أن ينظم العالقات االقتصادية الفلسطينية مع دولة االحتالل، وحيدث هنوضاً 

الفلسطيين من خالل تفويض الفلسطينيني رسم سياساهتم االقتصادية، ووضع خططهم التنموية،  وتنمية يف االقتصاد
وإفساح اجملال هلم الختاذ قراراهتم االقتصادية، إال أن ما حدث كان عكس ذلك، إذ فرض االحتالل من خالل بروتوكول 

ابكاً ومندجماً معه يف كل تفاصيله، سواء تلك  ابريس واقعاً على األرض جعل من االقتصاد الفلسطيين اتبعاً له، بل ومتش
املتعلقة ابلضرائب ومقدارها وجبايتها، أو التجارة واملعابر والتحكم فيها، أو العمالت وتداوهلا، فظهرت مالمح هذه 
 التبعية يف كل جانب من جوانب احلياة االقتصادية الفلسطينية، وأصبح هذا الربوتوكول مقيدًا للسلطة الفلسطينية يف
رسم سياساهتا االقتصادية املناسبة، فال هامش هلم يف جمال السياسة املالية؛ فالضرائب بصفتها أحد أدوات هذه السياسة 
يتحكم االحتالل مبقدارها وجبايتها من خالل بنود اتفق عليها يف الربوتوكول، وكذلك األمر يف السياسة النقدية اليت 

التقليدي يف اقتصادايت الدول املستقلة، األمر الذي يضعف من كفاءة السياسة   تعاين من غياب للعملة الوطنية ولدورها
النقدية، ومن قدرهتا على احملافظة على استقرار نقدي، أما السياسة التجارية واليت من املفرتض أن ختدم املصاحل التجارية 

سًا لسياسة االحتالل التجارية، فكان الفلسطينية فقد كان للربوتوكول وبنوده دور أساسي يف حتجيمها وجعلها انعكا
نظام الضرائب الفلسطيين متطابقًا مع نظام االحتالل، وأقرب إىل احتاد مجركي يُفرض فيه على الواردات الفلسطينية  
ضرائب مماثلة لتلك املفروضة على بضائع االحتالل، ابستثناء قوائم سلعية مت االتفاق على استثنائها من السياسة اجلمركية 

، كما أن سيطرة االحتالل على املعابر واحلدود اخلارجية كرس االعتماد على مرافقه يف (B,A2,A1)حتالل وهي  لال
االسترياد والتصدير، ورفع كلفة التجارة الفلسطينية من خالل تعطيله وعرقلته إلجراءات االسترياد والتصدير، عرب التذرع 

ية. لُيوَصف هذا الربوتوكول أبنه "شبه احتاد مجركي" منقوص؛ الحنيازه ابالعتبارات األمنية أو ابلشروط الصحية والبيئ
ملصاحل االحتالل، واشتماله على استثناءات مفصلة على مقاسه، لذا فإن أفضل ما توصف به العالقة االقتصادية 

هي "احتاد اقتصادي " منقوص أيضاً، فعلى أرض الواقع  -(22)حسب اخلالدي-الفلسطينية الفعلية مع دولة االحتالل  
وضمن  ليس هناك ما بني النهر والبحر سوى نظام اقتصادي واحد، وهو نظام االحتالل التجاري والضرييب والنقدي.

إرشادية  بقدر ما هو وثيقة هذا الواقع القانوين والظرف امليداين الراهن، فإن بروتوكول ابريس ال يعترب عقداً بني طرفني
"إسرائيلية" لبعض االستثناءات املتعلقة أبنظمة "االحتاد االقتصادي" التجارية والضريبية، واملسموح اعتمادها لدى السلطة 

 الفلسطينية إذا رغبت بذلك. 

 

  من 15/7/2017، ومت االطالع عليه بتاري  20/10/2012، مقال نُشر يف موقع جدلية بتاري  2012، رجا اخلالدي، تساؤالت ال بد منها: اجلزء الثالث  )22(
 http://www.jadaliyya.com/pages/contributors/36188خالل الرابط التايل:  

http://www.jadaliyya.com/pages/contributors/36188
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وبذلك يتضح أن الربوتوكول قد ُصمم ومتت صياغته وفق رؤية االحتالل، ومبا ينسجم مع سياساته املتمثلة بعدم 
، وهو ما دعى إفرامي ليفي إىل القول أبن هذا االتفاق فُرض على الفلسطينيني (23)بنشوء اقتصاد فلسطيين مستقل  السماح

 .(24)الذين كانوا يتطلعون إىل اقتصاد مستقل، وساهم يف كثري من التشوهات اليت تعرض هلا االقتصاد الفلسطيين

 املطلب الثاين: مسار التنمية واملساعدات اخلارجية
، إذ عقد املاحنون 1993ت املساعدات اخلارجية ابلتدفق حنو السلطة الفلسطينية مع توقيع اتفاقية أوسلو عام  بدأ

مؤمترًا تعهدوا فيه بدفع مبالغ هلا؛ لتبدأ السلطة من خالهلا ببناء مؤسساهتا وتقوية اقتصادها. وحدد اجملتمعون يف هذا 
: دعم عملية السالم بني االحتالل (25)ن تقدميهم للمساعدات، أمههااملؤمتر مجلة من األهداف اليت يُرجى حتقيقها م

ومنظمة التحرير الفلسطينية من خالل دفع عجلة التنمية االقتصادية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وإزالة أسباب النزاع 
 والتوتر والعنف، وتشجيع اقتصادايت السوق، وترسي  عمل املؤسسات الدولية. 

مع هذه األهداف مرت مقادير الدعم بفرتات مد وجزر، خاضعة يف ذلك للظروف واألحوال لذلك وتوافقًا 
االقتصادية والسياسية، فلم تكن العالقة مع الدول املاحنة مثالية، فقد سادها التوتر يف كثري من األحيان، وُعرّب عنه 

لسلطة الفلسطينية الشديد عليها يف متويل عجز بتذبذب وتراجع يف املبالغ املمنوحة خالل األعوام األخرية، رغم اعتماد ا
 798بلغ ما قدمته الدول املاحنة للسلطة الفلسطينية    2015ميزانيتها ابعتبارها مصدراً رئيسياً لذلك، فمثاًل، يف العام 

مليون دوالر فقط لتمويل  89مليون دوالر لدعم ميزانية السلطة، وخصص  709مليون دوالر، ُخصص منها 
% من إمجايل املساعدات، ليتضح من ذلك اثنوية هدف متويل التنمية لدى مقدمي   12.5، أي ما نسبته  (26)التنمية

هذه املساعدات، وقلة املبالغ املوجهة حنو مشاريع تنموية. ورغم ذلك فقد تعرضت املساعدات لتعطيل كفاءهتا من قبل 
هذه املساعدات، واستهدافها بشكل مباشر، أو جعلها   االحتالل عرب تقويض األنشطة اإلنتاجية الفلسطينية اليت متوهلا

للتجميد واملنع من قبل  -أيضاً -غري قادرة على املنافسة من خالل رفع تكاليف اإلنتاج عليها. وتعرضت املساعدات 
 

اتفاقياااااة  ، نقله     ا الباح     ث ع     ن:  20/10/2012يف مقابل     ة بت     اري     -وزي     ر مالي     ة االح     تالل ال     ذي وق     ع عل     ى الربوتوك     ول-ه     ذا م     ا حت     دث ب     ه أفراه     ام ش     وحط    )23(
تح     دة للتج     ارة  ، األونكت     اد، )نيوي     ورك وجني     ف: م     ؤمتر األم     م امل: التزاماااااات إسااااارائيل ةااااااط التجاااااارة الفلساااااطينية2013تيساااااج التجاااااارة ملنظماااااة التجاااااارة العاملياااااة  

. لالط                                                                   الع عل                                                                   ى تفاص                                                                   يلها م                                                                   ن خ                                                                   الل ال                                                                   رابط:  7ص،  2015  والتنمي                                                                   ة(،
http://www.molad.org/en/articles/articlePrint.php?id=14   

ناصب هامة على مستوى التنسيق األمين مع السلطة الفلسطينية. نقل الباحث قوله عن: املصدر السابق،  إفرامي ليفي هو: مدير خمابرات االحتالل األسبق، شغل م )24(
economic-the-and-protocol-paris-n/articles/thehttp://www.molad.org/e-.لالطالع على التفاصيل من خالل الرابط: 7ص

for-implications   

، يونيو،  2، العدد12، عماد سعيد لبد، )غزة: جملة اجلامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانية، جملدةربة السلطة الفلسطينية يف استغالل املساعدات الدولية )25(
(،  2، عدانن العمد، ابسل العوراتين، )القدس: بكدار، طاالقتصاد الفلسطيين يف ظل املرحلة االنتقالية . نقلها املؤلف عن:470، ص2004(، 501- 467ص

 . 69- 68، ص1999
(26) Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee meeting, World Bank, 19 
April,2016, p7, Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/474311473682340785/main-
report   

http://www.molad.org/en/articles/articlePrint.php?id=14
http://www.molad.org/en/articles/the-paris-protocol-and-the-economic-implications-for
http://www.molad.org/en/articles/the-paris-protocol-and-the-economic-implications-for
http://documents.worldbank.org/curated/en/474311473682340785/main-report
http://documents.worldbank.org/curated/en/474311473682340785/main-report
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املاحنني أنفسهم، يف ظل ظروف وأحداث طرأت على الساحة السياسية الفلسطينية ال تتفق مع آرائهم وتوجهاهتم 
سية، كما حصل عند فوز حركة محاس يف االنتخاابت التشريعية، وقيامهم مبقاطعة احلكومة اليت شكلتها، وتعليق السيا

املساعدات املقدمة هلا، إال إْن اعرتفت بشروط الرابعية الدولية، واليت أمهها االعرتاف بدولة االحتالل واالتفاقات املوقعة 
طالب مكتب ممثل املفوضية األوروبية لدى السلطة، َوَبنيَّ حدود دعمهم معه، ونبذ "العنف"، وقد َعرّب عن هذه امل

االقتصادي للفلسطينيني بقوله: "إن حجم الدعم االقتصادي للشعب الفلسطيين مرتبط ابلتقدم يف العملية السلمية بني 
دائرة أحباث الكونغرس، جاء فيه: أن يف تقرير صادر عن    -أيضاً -وُعرّب عن ذلك  .  (27)اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي"

املساعدات األمريكية للفلسطينيني هتدف إىل تعزيز األولوايت الثالث للسياسة األمريكية، وهي: مكافحة "اإلرهاب" 
ومنعه أو التخفيف منه، وتشجيع االستقرار والتعايش السلمي مع "إسرائيل" للوصول حلل الدولتني، وتلبية احلاجات 

 . (28)اإلنسانية

إذن فاملساعدات من وجهة نظر املاحنني ما هي إال مثن مقابل أمن االحتالل، وخيار ُيسلك لتفعيل مسارات 
السالم معه، رغم علمهم ابملعيقات اليت يضعها االحتالل يف دواليب السالم، وليس أقلها التهام األرض وتوسيع 

على قيد احلياة، تؤدي التزاماهتا السياسية واألمنية  املستعمرات، فُتعطى املساعدات للفلسطينيني حىت تبقى سلطتهم
لدولة االحتالل، بغض النظر عن مسار التنمية االقتصادية وإىل أين يتجه، ويدلل على ذلك ختصيصهم املساعدات 

ئ ُيشّوش لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بعيداً عن قضااي التنمية. فاألولوية لديهم لقضااي السياسة واألمن، ولو طرأ طار 
على هذه األولوايت، كفوز حركة محاس يف االنتخاابت التشريعية مثالً، فلن يرتددوا يف قطع املساعدات. وبذلك يتضح 
أهنا ليست مالذاً آمناً يُعتمد عليه يف تطوير االقتصاد وتنميته، وإمنا هي أداة ضغط ومساومة، وإيقافها ال حيتاج إال إىل 

أن يعملوا على  -بل الواجب-سياسية حلل القضية الفلسطينية، فاأَلْوىل ابلفلسطينيني معارضة أصحاهبا يف رؤاهم ال
تقليل اعتمادهم على املساعدات األجنبية، من خالل بناء قاعدهتم االقتصادية اخلاصة هبم، ورفضهم لالبتزازات األجنبية 

   اليت تقايضهم السالم ابالقتصاد.

 التنموي الفلسطيين يف ظل هذط القيوداملبحث الثالث: صورة الواقع  
ما زال الفلسطينيون يعانون من غياب أي حتسن ملحوظ يف واقع اقتصادهم، فرغم مرور ما يزيد على أربع 
وعشرين عامًا على اتفاقية أوسلو وملحقاهتا، إال أن االقتصاد الفلسطيين ما زال يعاين من تشوهات وعدم استقرار، 

 التالية:  ميكن توضيحها يف املطالب

 

(،  1، وليد عبد احلي، )بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، طقضية الفلسطينية والوضع الدويل، ال2007التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين لسنة  )27(
 . 21/9/2007. نقاًل عن: احلياة اجلديدة  253، ص2008

(28)  U.S. Foreign Aid to the Palestinians, Jim Zanotti, (Washington D.C: Congressional 
Research Service, 16 December, 2016), p1. available at:  
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf   

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf
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 املطلب األول: اقتصاد حر لكنه مشوط، وسلطة منقوصة السيادة
خيضع النظام االقتصادي الفلسطيين ملبادئ اقتصاد السوق احلر، واتضح هذا اخلضوع يف صياغة مواد كثرية يف 

س ومبادئ اقتصاد بروتوكول ابريس، خصوصاً تلك املتعلقة ابلتجارة وحريتها، ليتضح فيما بعد عدم مالئمة برتوكول ابري
السوق احلر للوضع االقتصادي الفلسطيين القائم، فربوتوكول ابريس منحاز يف مواده وبنوده لالحتالل، والوضع 
االقتصادي والسياسي على األرض الفلسطينية يواجه صعوابت مجة يف االستجابة لشروط ومتطلبات اقتصاد السوق 

 اة االقتصادية.احلر؛ نظراً لتحكم االحتالل بكل تفاصيل احلي

من الناحية األخرى؛ تعترب السيادة على األرض والسيطرة عليها، والتحكم بثرواهتا، ومعابرها، أمراً أساسياً ومعلوماً 
 -صاحبة سلطة وسيادة-من السيادة ابلضرورة، بل وشرطاً مسبقاً إلنعاش أي اقتصاد، فمن غري املعقول أن ترى دولًة 

 (29)وثرواهتا، إال يف احلالة الفلسطينية، فما زال األمر واقعاً ملموساً، فرغم القرارات الدولية  ممنوٌع عليها التصرف أبرضها
تتوخى منطقًة تعيش فيها دولتان،   -حتت مسمى حل الدولتني-اليت أكدت على رؤيٍة يُعطى فيها للفلسطينيني حقوقهم  

فرتض أن متهد مخس سنواهتا  االنتقالية ملرحلة االنتقال فلسطني و"إسرائيل". ورغم توقيع اتفاقية أوسلو واليت كان من امل
حنو الدولة والسيادة، إال أن الواقع حُيّدث بغري هذا، فاالحتالل عمل خالل الفرتة االنتقالية وما بعدها على ترسي  

يشتهم، فَ َفَصل سيطرته على األرض والثروات، وتعميق تبعية الفلسطينيني له يف اقتصادهم ويف معظم تفاصيل حياهتم ومع
املدن والقرى ابحلواجز العسكرية، وصادر األراضي، واقتلع األشجار، وزرع املستعمرات، وهدم البيوت، ليصبح قيام 

أمرًا من األمنيات. وتفصيل  -تتمتع ابلسيادة على األرض واملعابر والثروات-دولٍة فلسطينيٍة مستقلٍة ومتصلة جغرافيًا 
  ذلك يف النقطتني التاليتني:

% من أراضي الضفة الغربية ومنع التصرف فيها إال إبذن: تعترب السيطرة على املناطق  61احلجر على  •
املصنفة )ج( هي حُمَدٌِّد ملا إذا كانت السيادة على األرض تزدهر أو متوت، فهي ضمانة التواصل اجلغرايف بني 

احتياجات السكان االمنائية يف املناطق  أراضي الضفة الغربية، وهي أساسية لتوسيع البنية التحتية، وتلبية
( 2016 – 2014املصنفة )أ( و )ب(. وأكدت على هذا املعىن خطة التنمية الوطنية للفرتة ما بني )

% من مساحة الضفة الغربية، وهي مبثابة املخزون االقتصادي والتنموي   61ابلقول: أبن هذه املناطق تشكل  
. إال أنه ورغم هذه األمهية ما زالت السيطرة والسيادة عليها خاضعة (30)واالسرتاتيجي للدولة الفلسطينية

 

لس                  نة    1515(،  2002لس                  نة )  1397(،  1973لس                  نة )  338(،  1967لس                  نة )  242املتعلق                  ة ب                  ذلك ه                  ي:    القااااااااااااااااااارارات الدولياااااااااااااااااااة  )29(
(، ومب                      ادئ مدري                      د. مت االط                      الع عليه                      ا بت                      اري :  2009لس                      نة )  1860(،  2008لس                      نة )  1850(،  2004لس                      نة )  1544(،  2003)

 .  /http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions، من خالل الرابط:  29/7/2017

. مت االط        الع  35، ص2014، وزارة التخط        يط والتنمي        ة اإلداري        ة،  ، بناااااااااء الدولااااااااة وةساااااااايد الساااااااايادة2016-2014خطااااااااة التنميااااااااة الوطنيااااااااة  ينظ       ر:    )30(
 ، من خالل الرابط التايل:  29/7/2017عليها بتاري :  

http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151205153844-2.pdf  :وينظر .  Report on 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/
http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151205153844-2.pdf
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لالحتالل، ويعمل على تكريسها من خالل مصادرة أراضيها لصاحل بناء املستعمرات وتوسعتها، وإسكان 
موقعاً، منها   425بلغ عدد املواقع االستعمارية يف أراضي الضفة الغربية    2016املستعمرين فيها، ففي العام  

 636452مستعمرة، ما بني مستعمرة وبؤرة استعمارية ومواقع أخرى، يف حني بلغ عدد املستعمرين   150
 268756مستعمرة، و  141(، لوجدان أن هناك  1993مستعمراً. ولو قاران ذلك بعام توقيع اتفاقية أوسلو )

ي مؤشراً يؤكد على تعط 2016و  1993. فالزايدة امللحوظة يف عدد املستعمرات بني عامي (31)مستعمراً 
عدم جدية االحتالل يف إعطاء الفلسطينيني حقوقهم وسيادهتم، وتوجهه حنو مزيد من السيطرة على األرض 

 وتوسعة املستعمرات وترسي  وجودها، وجتاهله لتوجهات فلسطينية ودولية تنادي حبل الدولتني.
نود اتفاقية أوسلو وملحقاهتا، واتفاق املعابر التحكم حبركة الفلسطينيني وتنقالهتم الداخلية واخلارجية: نصت ب •

على تنظيم حركة املرور والعبور والتجارة، بني األراضي الفلسطينية واألراضي احملتلة عام  (32)2005عام 
من جهة، ودوليت مصر واألردن من جهة اثنية، وكفلت هذه البنود حرية احلركة لألشخاص والبضائع   1948

ق الفلسطينية. رغم ذلك عمل االحتالل على تقييد حركة الفلسطينيني وإعاقة عرب احلدود وداخل املناط 
تنقالهتم الداخلية بني القرى واملدن واحملافظات، بواسطة شبكة من احلواجز الثابتة واملتنقلة، ابإلضافة إىل 

ابع لألمم املعيقات احملسوسة؛ كالكتل الرتابية ومكعبات اإلمسنت. فقد سجل مكتب الشؤون اإلنسانية الت
، وبلغ تعداد 2016حاجزًا وعائقًا على احلركة يف أراضي الضفة الغربية حىت هناية العام  572املتحدة 

، بينما ما زال (33)حاجزاً  98 -حسب مركز بتسيلم- 2017احلواجز الثابتة منها حىت هناية كانون الثاين 
للخارج فظل فيه الفلسطينيون خاضعون إلجراءات قطاع غزة قابعاً حتت احلصار ومعزوالً عن العامل. أما السفر  

االحتالل وأوامره، يتساوى يف ذلك الرئيس واملرؤوس، وبقي املنع املتعلق إبنشاء ميناء حبري قائماً، بعد تدمري 
املطار الدويل. األمر الذي انعكس سلبًا على احلياة االقتصادية الفلسطينية، فالعراقيل املفروضة على النقل 

 

 UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the economy of the 
Occupied Palestinian Territory, UNCTAD, (Geneva: United Nation, 15-26 September 
2014), p12.  

، ومت االطالع  2017، نشر يف نوفمرب 47، ص2017ملركزي لإلحصاء الفلسطيين،  ، اجلهاز ا2016املستعمرات اإلسرائيلية يف ئلسط : التقرير االحصائي السنوي ينظر:    )31(
يين  اجلهاز املركزي لإلحصاااااااء الفلسااااااط. وينظر:  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2326.pdf، من خالل الرابط التايل:  1/4/2018عليه يف:  

، م                ن خ                الل ال                راب                ط ال                ت                ايل:  30/7/2017، مت االط                الع ع                ل                ي                ه ب                ت                اري                 : )املااااااااااااوقااااااااااااع اإللااااااااااااكاااااااااااارتوين(
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/739/default.aspx  . 

بروتوكول ابريس االقتصاااااااااااادي: مراجعاة الواقع  ملزي د من املعلوم ات حول املواد املتن اول ة حلرك ة العبور واخلروج يف بروتوكول ابريس ومق ارنته ا ابلوض              ع الق ائم، ينظر:    )32(
 .  4- 3، ص2013، مرجع سابق،  التطبيقي

، نش         ر بتاري :  2017بتس         يلم،  –اإلس         رائيلي حلقوق اإلنس         ان يف األراض         ي احملتلة ، مركز املعلومات احلواجز: املعيقات احملساااااااوساااااااة والشاااااااوار  املمنوعةينظر:   )33(
دل ب             ت             اري              : 11/1/2016 ، م             ن خ             الل ال             راب             ط:  31/7/2017، ومت االط             الع ع             ل             ي             ه ب             ت             اري              : 1/2/2017، وع             ُ

http://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads  :حاياااااااة جمازأة: ناظارة  وي ن ظ ر
، ومت االطالع عليه  31/5/2017. نش      ر بتاري :8، ص2017األمم املتحدة،    –، مكتب تنس      يق الش      ؤون اإلنس      انية  2016عامة على األوضااااا  اإلنسااااانية يف عام  

   .  fault/files/fragmented_lives_2016_arabic.pdfhttps://www.ochaopt.org/sites/de، من خالل الرابط:  31/7/2017بتاري :  

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2326.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/739/default.aspx
http://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/fragmented_lives_2016_arabic.pdf
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لداخلي واخلارجي أثرت على حركة األشخاص والبضائع، وعزلت السوق احمللي عن العامل اخلارجي، والسفر ا
وزادت البطالة من خالل احلد من قدرة العمال على بلوغ أماكن عملهم وارتفاع تكاليف وصوهلم إليه، 

جع عن مشاريع واخنفاض جدوى مكاسبهم، كما سادت حالة من عدم اليقني لدى املنتجني دفعتهم إىل الرتا
 اقتصادية خوفاً من منع االحتالل تصدير خمرجاهتا أو وضعه معيقات تزيد من تكاليف إنتاجها.

 املطلب الثاين: منو متذبذ  وخاد  وتنمية مفقودة
( 2014( )2013( )2012( )2011( )2010لو تتبعنا نسب النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل لألعوام )

( 4.1(، )3.4(، )0.2-(، )2.2(، )6.3(، )12.4(، )9.3لوجدانها ) -املثال على سبيل-( 2016( )2015)
وسيكتشف من خالهلا ضعف االقتصاد   على التوايل، فالناظر هلا سيالحظ مقدار التذبذب احلاصل فيها ارتفاعاً واخنفاضاً،

وإىل مقادير مساعدات املاحنني  وعدم استقراره الراجع يف معظمه إىل إجراءات االحتالل وقيوده وإغالقاته واعتداءاته،
 قلت أم كثرت أم ُمنعت.

لوجدان أن ذلك عائد إىل ارتفاع استثنائي يف نسبة النمو   2011عن سر ارتفاع نسبة النمو يف العام    -مثالً -فلو حبثنا  
 :(34)% يف الضفة الغربية؛ وذلك راجع إىل جمموعة من العوامل وهي5.2%، مقارنة مع 23يف قطاع غزة والبالغة 

 طفرة اإلنشاءات يف غزة واملمولة يف معظمها من املعوانت واملساعدات اخلارجية. •
 ختفيف القيود اليت تفرضها إسرائيل على دخول بعض املواد اخلام وبعض مواد البناء إىل قطاع غزة. •
 زايدة التجارة مع مصر عرب اإلنفاق. •

، لوجدان أن ذلك راجع إىل التدهور الكبري احلاصل يف 2014يف املقابل لو تتبعنا سبب اخنفاض النمو يف العام 
النشاط االقتصادي لقطاع غزة بسبب: احلصار اخلانق عليه، والعدوان "اإلسرائيلي" الذي أسفر عن تدمري البىن التحتية 

ولية ومواد البناء، واملنشآت الصناعية، وتوقف أنشطة االنشاءات نتيجة القيود اليت يفرضها االحتالل على دخول املواد األ
ابإلضافة إىل اخنفاض نسبة التجارة مع مصر من خالل األنفاق. فاخنفض نتيجة لذلك الناتج احمللي اإلمجايل يف القطاع 

، األمر الذي أدى يف احملصلة إىل اخنفاض نسبة (35)%5.1%، يف حني كان النمو يف الضفة الغربية بنسبة  15.2بنسبة  
 (.0.2-صبحت سالبة )النمو يف فلسطني إىل أن أ

أما عن كون النمو خادعاً؛ فإن ال ُمطّلع على ِنَسبه يف بعض األعوام تعطيه انطباعًا أبن االقتصاد يعيش حالة من 
االزدهار والتقدم، غري أن الواقع مغاير لذلك، فلو متعنا يف أسباب ارتفاعه لوجدانها راجعة إما إىل تدفق نسب أعلى من 

ل للضرائب الفلسطينية احملتجزة، أو إىل منو استثنائي يف قطاع غزة نتيجة دخول املساعدات الدولية، أو إىل تسليم االحتال
 

،  2012أاير    15. نش          ر بت          اري :  15، ص2012فلس          طني،    –، اجله          از املرك          زي لإلحص          اء الفلس          طيين، رام هللا  2011أداء االقتصاااااااااااد الفلسااااااااااطيين    )34(
 .  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1883.pdf، من خالل الرابط:  2/8/2017ومت االطالع عليه بتاري :  

 .13، ص2015، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، مرجع سابق،  2014أداء االقتصاد الفلسطيين    )35(

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1883.pdf
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عملت على حتريك عجلة اإلنتاج، وزادت من وترية األنشطة االقتصادية املتعلقة  -عرب املعابر أو األنفاق-مواد أولية له 
 إبعادة اإلعمار بعد احلرب والدمار، واملثال السابق يدلل على ذلك. 

يف قطاع غزة أو الضفة الغربية ال يعين حصول تقدم أو ازدهار، وهو ارتفاع  ارتفا  نسبة النموا فإن وعلى هذ 
ال يعكس احلالة املوجودة على أرض الواقع، فما زال الناس يف غزة حماصرون، ويعانون من الفقر والبطالة ونقص األدوية 

من الفقر والبطالة واحلواجز واإلغالقات واالقتحامات، كما   وانقطاع الكهرابء واملاء، وما زال أهل الضفة يعانون كذلك
ال يعين التحول من واقع أفضل إىل آخر أسوأ، وإمنا يعين التحول من واقع سيء إىل آخر أشد سوءاً؛  اخنفاضهاأن 

عن ويرجع ذلك إىل أن النمو يف معظم األحيان أييت بعد تدهور اقتصادي وتراجع يف القطاعات االقتصادية انتج 
احلروب واإلغالقات، أو قطع املساعدات، أو منع الضرائب، فإذا ما انعكس التدهور والرتاجع حتسناً، انعكست معه 
نسب النمو بشكل يعطي انطباعاً إجيابياً بلغة األرقام ال الواقع؛ فالواقع يتحدث عن توقف التدهور، واألرقام تتحدث 

 عن منو اقتصادي وتقدم وازدهار.    

هذا التذبذب يف النمو، وما ختفيه نسبه من تضليٍل ينكشُف ابالطالع على تفاصيل ارتفاعه واخنفاضه لذا فإن 
وحيثياهتما، لن يفضي إىل تنمية اقتصادية حقيقية، فالنمو يف املناطق الفلسطينية ما زال متفاواتً وغري موزع بشكل عادل 

 على نسب البطالة املرتفعة فيها، وخصوصاً يف قطاع غزة، فمثالً مل ينعكس إجياابً   -النسيب أحياانً -فيها، كما أن ارتفاعه  
(، 4.1(، )3.4(، )0.2-( بلغت نسب النمو يف األراضي الفلسطينية )2016( )2015( )2014يف األعوام )

 43.9( )2016( )2015( )2014إال أن نسب البطالة بقيت مرتفعة، فبلغت يف قطاع غزة يف ذات األعوام )
%(  لذات   18.3%( )  17.5%( )  18%(، على التوايل، بينما كانت يف الضفة الغربية )  %41.7( )  %41( )
، فلم ترتاجع البطالة ابالرتفاع املتواضع للنمو، الذي مل يكن  يف ارتفاعه جماراة للنمو السكاين املتزايد أيضاً، (36)األعوام  

حداث حالة تنموية فلسطينية، خصوصاً وأن مصدره أن يساهم  يف إ -إن بقيت مصادره على حاهلا-لذا ال ميكن له 
عائد يف قطاع غزة إىل مشاريع إعادة اإلعمار املعتمدة على املساعدات الدولية، بعيداً عن افتتاح مشاريع تنموية جديدة، 

-كالمها وعائد يف الضفة الغربية إىل اإلنفاق احلكومي املعتمد أيضًا على املساعدات الدولية مضافًا هلا الضرائب، و 
مصدران معرضان لالنقطاع، وخيضعان العتبارات خارج اإلرادة الفلسطينية. كما حيركان  -املساعدات والضرائب

قطاعات اقتصادية غري مؤثرة كقطاعي التجارة واخلدمات، بعيدًا عن القطاعات احليوية كالزراعة والصناعة واخلدمات 
 احلديثة.  

ٍة يف مصادره، وغياب للعدالة يف توزيعه على املناطق اجلغرافية، وخداع فضعف النمو وما يعانيه من تذبذٍب وقل
يف داللته، وغياب ألثره على نسب البطالة، كلها مظاهر تدلل على ضعف التنمية االقتصادية وهشاشتها، يضاف إىل 

 

،  2017أاير    16. ُنش          ر بت          اري :  18، ص0172فلس          طني،    –، اجله          از املرك          زي لإلحص          اء الفلس          طيين، رام هللا  2016أداء االقتصاااااااااااد الفلسااااااااااطيين    )36(
 .  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2268.pdf، من خالل الرابط:  5/8/2017ومت االطالع عليه بتاري :  

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2268.pdf
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من األسر  %26.8، و2015% من األسر يف العام  27هذه املظاهر انعدام األمن الغذائي، الذي أصاب ما معدله 
مليون فلسطيين تقريبًا عانوا يف هذين العامني من مستوايت متوسطة إىل شديدة  1.6، مما يعين أن 2014يف العام 

من انعدام األمن الغذائي. وميثل هذا املعدل حتسنًا يف أوضاع انعدام األمن الغذائي مقارنة مبا كان عليه احلال يف عام 
% من األسر يف عام 15الفلسطينية غري آمنة غذائياً، يف حني كانت % من األسر 27.9عندما كانت  2013
 .(37)% صنفت على أهنا آمنة غذائياً 58.3تتمتع مبستوى متوسط من األمن الغذائي مقابل   2014

 املطلب الثالث: ضعف التجارة اخلارجية واستمرار العجز التجاري والتبعية
، خصوصاً امليزان التجاري، والذي (38)على ميزان املدفوعات ومكوانتهتساهم التجارة اخلارجية يف التأثري املباشر  

من خالل متغريات الواردات، مع  -يف احلالة الفلسطينية يف وقتها الراهن-تتحدد حتوالته حنو الفائض أو العجز 
يل القياسي . فرغم إثبات نتائج التحل(39)اضطالع الصادرات بدور اثنوي؛ نظرًا لضآلة حجمها مقارنة ابلواردات

إلحدى الدراسات الفلسطينية وجود عالقة إجيابية بني منو الصادرات، ومعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل الفلسطيين، 
وأتكيدها على وجوب توجيه السياسات االقتصادية الفلسطينية حنو تعزيز هذه العالقة؛ ملا هلا من أثر مهم يف مسرية 

لصادرات الفلسطينية ما زالت تعاين ضعفاً كبرياً جيعل من تراجعها سبباً رئيسياً ومباشراً ، إال أن ا(40)التنمية االقتصادية
لوجدانه قد سجل عجزاً   2016و  2015للعجز التجاري. ولو حتدثنا بلغة األرقام عن واقع امليزان التجاري يف عامي  

% من الناتج احمللي 40.8 ، أي ما نسبته2015مليون دوالر )عجز سلع وخدمات( يف العام  5178.7بقيمة 
مليون دوالر، أي ما  5170.5ووصل إىل  2016اإلمجايل اإلمسي هلذا العام، يف املقابل اخنفض العجز يف العام 

 

  األسر القادرة على أتمني استهالك غذائي كاف دون احلاجة إىل استخدام اسرتاتيجيات التكيف واملواجهة، مع القدرة على أتمني االحتياجات أسر آمنة غذائيًا: )37(
غذاء، واألسر اليت لديها  األسر اليت تواجه خطر عدم القدرة على احلفاظ على استهالك ما يكفي من ال أسر آمنة غذائيًا بشكل جزئي:الضرورية الغذائية وغري الغذائية. 

األسر اليت تواجه صعوابت يف توفري كمية أو   أسر تعاين انعدام األمن الغذائي بدرجة متوسطة:موارد مالية كافية ولكنها ال تستطيع توفري نظام غذائي ابملستوى املقبول. 
أسر تعاين   ما تلجأ إىل اسرتاتيجيات التكيف واملواجهة لتأمني احتياجات الغذاء الضرورية.نوعية الطعام املستهلك، وذلك بسبب حمدودية املوارد املالية، وهذه األسر غالباً 

نشرة  األسر اليت تعاين فجوة استهالك كبرية وال تستطيع يف نفس الوقت ردم هذه الفجوة من خالل سبل التقنني أو آليات التكيف. ينظر:    انعدام األمن الغذائي الشديد:
 .3- 2(، ص2016، شتاء  15ماس، العدد    –، )القدس ورام هللا: معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين  (2016األمن الغذائي )

مسية، وحتديد القدرة التنافسية  ميزان املدفوعات: أحد أهم األدوات اليت تقيس أداء االقتصاد احمللي مع العامل اخلارجي، إضافة إىل قياس حجم االحتياطات األجنبية الر  )38(
احلساب اجلاري، وينقسم إىل: امليزان التجاري، ميزان الدخل، ميزان التحويالت اجلارية.    - 1لدول مقارنة ابلدول األخرى. ويتكون هيكل ميزان املدفوعات الفلسطيين من:  ل
، ومت االطالع عليه بتاري   2016متوز  . نُشر يف40، ص2016، سلطة النقد الفلسطينية، 2015التقرير السنوي لعام احلساب الرأمسايل واملايل. ينظر:  - 2
 eg/publications/annualreports.aspx-http://www.pma.ps/ar، من خالل الرابط التايل:  12/8/2017

)نيويورك وجنيف: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  ، األونكتاد، الفلسطيين: حنو االنتعاش االقتصادي وتكوين الدولةإعادة بناء قطا  سلع التبادل التجاري  )39(
، من خالل الرابط:  12/8/2017مت االطالع عليه بتاري :  .10، ص2011وحدة مساعدة الشعب الفلسطيين(، 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2010d1_ar.pdf 
، عمر حممود أبو عيدة، )غزة: جملة جامعة األزهر، سلسلة  ( 2011-1994أداء الصادارت الفلسطينية وأثرها على النمو االقتصادي: دارسة قياسية للفرتة )  )40(

 . 367، ص2013(،  376- 347، ص1، العدد15العلوم اإلنسانية، اجمللد  

http://www.pma.ps/ar-eg/publications/annualreports.aspx
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2010d1_ar.pdf
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. وعادة ما يرتبط العجز يف امليزان التجاري يف احلالة الفلسطينية (41)% من الناتج احمللي اإلمجايل اإلمسي38.5نسبته  
مليون دوالر، بينما سجل   4300.4مبا قيمته    2015يف ميزان السلع، إذ سجل عجزاً يف العام    ابلعجز الكبري واملزمن

 .(42)مليون دوالر 4282.1عجزاً مبا قيمته    2016يف العام  

ويرجع االهتمام بفائض/ عجز امليزان التجاري، إىل أمهيته الكبرية عند حتليل احلساب اجلاري، ابعتباره املكون 
واملسبب الرئيس لعجز احلساب اجلاري )يكاد يصل إىل نصف الناتج احمللي اإلمجايل ابملتوسط(، إذ يعد هذا األهم 

العجز كاشفًا ملواطن الضعف يف االقتصاد، وملدى قصور الطاقات اإلنتاجية يف تلبية احتياجاته اليت تسد من خالل 
مل القطاعني العام واخلاص الفلسطيين. ليؤكد وجوده االسترياد، خاصة تلك املتعلقة ابلطلب االستهالكي، ومبا يش

على عدم وجود سياسة جتارية واضحة املعامل مبنية على تعزيز الصادرات وتطوير القطاعات املرتبطة هبا، ومن مث زايدة 
ده قيمة السلع واخلدمات املستوردة مقارنة بقيمة الصادرات، ويف ذلك إشارة إىل أن االقتصاد ال يعتمد على موار 

الذاتية، كما أن يف استمرار العجز وارتفاعه داللة على احتمال اخنفاض اإلنتاجية وارتفاع معدالت البطالة اليت تنعكس 
 .(43)بشكل سليب على االقتصاد

لوجدان أن غالبيتها   2016يف العام    اةاط الصادرات السلعية الفلسطينية وهيكلها من جهة أخرى لو نظران إىل  
متجه حنو سوق دولة االحتالل، نظراً لالرتباط املباشر بينه وبني السوق الفلسطيين، إذ تشري اإلحصاءات إىل استحواذ 

% 3.5% إىل العامل العريب، و12% من إمجايل الصادرات الفلسطينية، مقابل 84.5سوق دولة االحتالل على حنو 
ة العامل. أما هيكلها فيشري إىل أن جمموعة املصنوعات األساسية )مصنوعات خشبية وورقية ومعدنية، فقط تتجه إىل بقي

% من حجم 33.4ومنسوجات، وغريها( قد حظيت ابلنصيب األكرب من الصادرات السلعية، إذ شكلت ما نسبته 
%، مث األغذية واحليواانت 22.9سبة  الصادرات، تلتها جمموعة املصنوعات املتنوعة )أاثث، مالبس، أحذية، وغريها( بن 

%، إضافة إىل جمموعة 5%، واملواد الكيماوية بنسبة 10.6%، أما املواد اخلام عدا الوقود فبلغت 16.2احلية بنسبة 
 .(44)% من إمجايل الصادرات السلعية7%، بينما شكلت الصادرات األخرى حوايل 5املشروابت والتبغ بنسبة 

% من إمجايل الواردات، 69من دولة االحتالل يف نفس العام ما نسبته    ت السلعيةالواردايف املقابل شكلت  
% فقط من 5.2%، والعامل العريب على 12.7%، وتركيا والصني بنسبة 11.8فيما حظي االحتاد األورويب بنحو 

% من 1.3  إمجايل الواردات السلعية الفلسطينية، بينما حظيت بقية الدول اليت تربطها عالقة جتارية مع فلسطني على

 

(  2016. وينظر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين )29، ص2017، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، مرجع سابق،  2016أداء االقتصاد الفلسطيين  ينظر:    (41)
 . 29، مرجع سابق، ص5201أداء االقتصاد الفلسطيين  ،  
 . 30املرجع السابق، ص  )42(

 . 40، مرجع سابق، ص2016، سلطة النقد الفلسطينية،  2015التقرير السنوي لعام    )43(
، من خالل الرابط التايل:  2/2018/ 4، ومت االطالع عليه بتاري :  2017. نُشر يف متوز  39، ص2017سلطة النقد الفلسطينية،    ،2016التقرير السنوي لعام    )44(

eg/publications/annualreports.aspx-http://www.pma.ps/ar 

http://www.pma.ps/ar-eg/publications/annualreports.aspx
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فقد استحوذت جمموعة الوقود املعدين )الطاقة( على املرتبة األوىل فيه، وبنسبة   هيكلهاإمجايل الواردات السلعية. أما 
%، أما جمموعة املصنوعات 20.5% من حجم الواردات، تلتها جمموعة األغذية واحليواانت احلية بنسبة 29.4

%، أما جمموعة 13.2جمموعة املكائن ومعدات النقل بنسبة %، فيما حظيت 16.3األساسية، فشكلت ما نسبته 
% على 4.4%، و5%، وبلغت نسبة املصنوعات املتنوعة واملشروابت والتبغ  9.7املواد الكيماوية فشكلت ما نسبته  

 .(45)% من إمجايل الواردات  1.5التوايل، بينما استحوذت بقية الواردات على  

 زان التجاري ميكن تسجيل املالحظات التالية:بعد العرض السابق لبعض بياانت املي

جتارية مع تشري ضخامة العجز التجاري الفلسطيين إىل أن بروتوكول ابريس وما تبعه من اتفاقات وشراكات  •
دول عربية وغري عربية، مل ينجح يف زايدة حجم الصادرات إىل السوق العاملي، أو احلد من تركيزها مع دولة 

س كرس الربوتوكول استغالل االحتالل لبنود االتفاق يف احتكار االقتصاد والتجارة االحتالل، بل على العك
 .(46)الفلسطينية، ويف منع أي تعديل عليه مبا خيدم تطور االقتصاد الفلسطيين

تنتهي معظم املساعدات الدولية يف اقتصاد االحتالل لتمّول فائضه التجاري وتزيده على حساب العجز  •
، وبعبارة أخرى، ُتستخدم أموال املعونة لشراء السلع واخلدمات من سوق االحتالل وشركاته التجاري الفلسطيين

بدل استغالهلا يف السوق الفلسطيين وتعزيز مشاريعه وشركاته مبا خيدم امليزان التجاري الفلسطيين. وأشار إىل 
التجاري بني األراضي الفلسطينية ( يف دراسته اليت تناولت العالقة بني العجز Tillekensذلك تيليكنز )

ودولة االحتالل من جهة، واملساعدات الدولية لألراضي الفلسطينية من جهة أخرى، إذ وجد يف دراسته 
٪ بني املساعدات املقدمة لألراضي الفلسطينية احملتلة واالختالل التجاري بني األراضي 71ارتباطًا بقوة 

 . (47)الفلسطينية ودولة االحتالل
نوعية املواد املستوردة إىل مدى درجة ارتباط االقتصاد وتبعيته للخارج، وتكشف كذلك عن طبيعة تشري  •

يُظهر عدم القدرة على توفري األمن الغذائي، واسترياد   -مثالً -اهليكل اإلنتاجي له، فاسترياد املواد الغذائية 
الصناعة، وهذا مما ينطبق على احلالة اآلالت واملعدات وعدم القدرة على توفري الطاقة، يدالن على قصور يف  

 .(48)الفلسطينية عند استعراض هيكل الصادرات والواردات
ُتظهر اإلحصاءات املتعلقة مبصادر الواردات واجتاهات الصادرات تبعية كبرية لالحتالل، إذ ما زال االعتماد  •

وغري متكافئة معها، ويدلل على التجاري واالقتصادي على دولة االحتالل مستمراً، وما زالت التجارة مشوهة  
ذلك العجُز الكبرُي يف امليزان التجاري معها. ولتصحيح هذا العجز وهذا اخللل، فال بد من إعادة بناء القاعدة 

 

  .42- 41املرجع السابق، ص  )45(
 . 43املرجع السابق، ص  )46(

(47)  How Much International Aid to Palestinians Ends Up in the Israeli Economy?, Shir 
Hever, (Aid Watch Palestine, September 2015), p2.                                                                                               

 . 41، ص2016، سلطة النقد الفلسطينية، مرجع سابق، 2015التقرير السنوي لعام    )48(
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اإلنتاجية الفلسطينية مبا خيدم رفع القدرة التصديرية، وتعزيز إجياد بدائل لواردات السلع "اإلسرائيلية" لالستغناء 
أنه ومن خالل التحليل التجرييب فباإلمكان إنتاج   يعزز ذلك ما أشارت إليه دراسٌة لألونكتادعنها ما أمكن. و 

بعض الواردات حمليًا وبشكل كفؤ؛ كاألغذية، واحليواانت احلية، واملشروابت اخلفيفة، والتبغ، واملواد اخلام، 
عن إمكانية أن يُنتج  -أيضاً - واحليواانت، واخلضروات، واملنتجات املصنَّعة، واآلالت واملعدات. وحتدثت

االقتصاد وُيصدر منتجات معينة من األغذية واحليواانت احلية، واملواد اخلام )احلجر والرخام(، والزيوت احليوانية 
 .(49)والنباتية )زيت الزيتون(، واملنتجات املصنَّعة )منسوجات، مالبس، أحذية، أاثث(

األهم املتحكم يف التجارة الفلسطينية، إذ تؤدي احلواجز اليت  تعترب سياسة اإلغالق "اإلسرائيلية" العامل •
تفرضها دولة االحتالل إىل احلد من الصادرات الفلسطينية، وزايدة الواردات يف الوقت نفسه ليرتتب على 
ذلك إحداث عجز يف امليزان التجاري، إال أن رفع القيود واملعيقات وإجياد ظروف جتارية حرة وطبيعية 

%، يف حني 50نوعاً ما، سيهبط ابلواردات الفلسطينية القادمة من دولة االحتالل بنسبة تصل إىل  ومتكافئة  
ارتفاع قيمة صادرات األغذية  -على سبيل املثال-%، وسيكون 30ترتفع الصادرات بنسبة تصل إىل 

 .(50)سطمليون دوالر أمريكي يف املتو   ٧٠واحليواانت احلية، واملنتجات املصنعة، مبقدار يصل إىل 

 خامتة
أن املنهج االقتصادي املعتمد يف حتقيق التنمية االقتصادية  أظهر استعراض واقع التنمية االقتصادية يف فلسطني

فيها يعتمد وبشكل صريح على مبادئ اقتصاد السوق احلر، وهو منهج بعيد كل البعد عن مفهوم التنمية ومنهجها من 
وظهر ذلك يف   حمكومة ابالحتالل واتفاقياته االقتصادية،وجهة نظر اقتصادية إسالمية. كما تبني أن التنمية االقتصادية  

بنود بروتوكول ابريس االقتصادي اليت ُصمَِّمت لتلبية االحتياجات االقتصادية واألمنية لدولة االحتالل، وإلعاقة أي 
 جهد اقتصادي ميكن أن يتم يف األراضي الفلسطينية.

االعتماد يف حتقيق التنمية إذ ترتب على هذه االتفاقية ارهتان االقتصاد الفلسطيين لدولة االحتالل، كما أصبح 
االقتصادية على املساعدات اخلارجية، فازداد االقتصاد يف ظلهما )الربوتوكول واملساعدات( تبعية وتشوهاً، وأصبح النمو 
فيه متذبذابً وخادعاً وال يعرب عن حقيقة االقتصاد، وفُقدت التنمية، وضعفت التجارة اخلارجية، واستمر العجز التجاري، 

-اع اخلدمات التقليدي على القطاعات االقتصادية األخرى، وتبني ضعف مسامهة قطاع الوساطة املالية وسيطر قط
يف الناتج احمللي اإلمجايل، واتضح ضعف املصارف اإلسالمية يف هذه املسامهة، ليعطي  -ابعتباره من أنشطة اخلدمات

ًا متقنة، وجهودًا حثيثة تتغلب على معيقات ذلك انطباعًا بفقدان التنمية االقتصادية، األمر الذي يتطلب خطط
 االحتالل، وتنتشل االقتصاد من غرقه لتضعه على املسار الصحيح.

 

 .49، 46، ص  2011، مرجع سابق،  ، األونكتادالتبادل التجاري الفلسطيين: حنو االنتعاش االقتصادي وتكوين الدولةإعادة بناء قطا  سلع   )49(
 . 48،  45املرجع السابق، ص  )50(
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 التوصيات
 ضرورة إعادة النظر يف اتفاقية ابريس االقتصادية أو تعديل بنودها مبا خيدم االقتصاد الفلسطيين. .1
و مشاريع تنموية؛ ومنها زايدة االهتمام ابملصارف ضرورة االعتماد على الذات يف توفري موارد حملية لتوجيهها حن .2

 .خصوصاً اإلسالمية منها
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 املصادر واملراجع العربية
، هالة الشعييب، ) القدس ورام هللا: معهد أحباث السياسات بوتوكول ابريس االقتصادي: مراجعة الواقع التطبيقي .1

، .الرابط التايل: 2013ماس، ورقة عمل(،  -االقتصادية 
2.pdf-http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151205151601 

، عبد احلميد الغزايل، يف: أحباث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي تعقيب على حبث: املنهج اإلسالمي يف التنمية .2
ملعاصر، أحباث ندوة نظمتها جامعة األزهر )مركز صاحل عبد هللا كامل لألحباث والدراسات يف االقتصاد ا

. )واشنطن:  1988سبتمرب    9:6التجارية واالسالمية(، واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي )واشنطن(، يف الفرتة  
 .430، ص1992(،  1املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط

، خورشيد أمحد، ترمجة رفيق املصري، )جدة: جملة أحباث االقتصاد إسالميالتنمية االقتصادية يف إطار  .3
 .1985(، 75-53، ص2، العدد2اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، اجمللد 

، أوصاف أمحد،)جدة: جملة جامعة امللك عبد العزيز، التنمية االقتصادية من منظور إسالمي: عود على بدء .4
 .2004( ، 1العدد  ،17االقتصاد اإلسالمي، اجمللد  

، حممد عمر شابرا، ترمجة: حممد زهري السمهوري، )عمان: املعهد العاملي للفكر اإلسالم والتحدي االقتصادي .5
 .1996اإلسالمي(، 

، عبد الرمحن يسرى أمحد، )اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اإلسالم .6
  .1981للنشر والتوزيع(، 

 .1989(،  1، عبد احلميد الغزايل، )املنصورة: دار الوفاء،طاملنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية  حول .7
، يوسف إبراهيم يوسف، يف: أحباث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي يف االقتصاد املنهج اإلسالمي يف التنمية .8

 .397املعاصر، مرجع سابق، ص

 .2009( ،  2ي، )دمشق: دار املكتيب، ط، رفيق يونس املصر حبوث يف االقتصاد اإلسالمي .9
 .1996(،  1، إبراهيم العسل، )بريوت: املؤسسة اجلامعية، طالتنمية يف اإلسالم مفاهيم مناهج وتطبيقات .10
 .2000، مالك بن نيب، )دمشق: دار الفكر(،  املسلم يف عامل االقتصاد .11

ث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي يف ، حممد علي القري، يف: أحبااستعراض للكتاابت املعاصرة يف التنمية    .12
 االقتصاد املعاصر.

، عبد السالم العبادي، يف: أحباث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي تعقيب على حبث: املنهج اإلسالمي يف التنمية .13
 يف االقتصاد املعاصر.

، م      ن خ       الل ال      رابط الت       ايل:  12/7/2017، مت االط      الع علي       ه بت      اري :  القاااااااانو  األساساااااااي الفلساااااااطيين    
https://www.bal.ps/law/basic_law.pdf  . 

http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151205151601-2.pdf
https://www.bal.ps/law/basic_law.pdf%20.
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، ص     بيح ص     بيح، )رام هللا: مرك     ز  مقااااااتلو التنمياااااة: بااااا  خرائاااااة التطبياااااق وعقائدياااااة اخلطاااااا  والتصاااااوير .15
خطااااااااااة اإلصااااااااااالح والتنميااااااااااة الفلسااااااااااطينية  . وينظ          ر:  51، ص2011واالمن          اء(،    بيس          ان للبح          وث

 .2008، وزارة التخطيط الفلسطينية،  2010  –  2008

، أيلني كتاب وآخرون، )رام هللا: مركز بيسان للبحوث وهم التنمية: يف نقد خطا  التنمية الفلسطيين .16
 .2010واإلمناء(،  

، االحتاد العام لفلسطينية ب  النمو وغيا  عدالة التوزيعإدارة سياسات االقتصاد الكلي يف احلالة ا   .17
 .2013لنقاابت عمال فلسطني، 

، مقال ُنشر يف موقع جدلية بتاري  2012، رجا اخلالدي، تساؤالت ال بد منها: اجلزء الثالث .18
من خالل الرابط التايل:  15/7/2017، ومت االطالع عليه بتاري  20/10/2012

http://www.jadaliyya.com/pages/contributors/36188 
: التزاماااااااات إسااااااارائيل ةااااااااط التجاااااااارة  2013اتفاقياااااااة تيساااااااج التجاااااااارة ملنظماااااااة التجاااااااارة العاملياااااااة      .19

مت  ، 2015 والتنمي         ة(،، األونكت         اد، )نيوي        ورك وجني         ف: م        ؤمتر األم        م املتح         دة للتج        ارة  الفلساااااااااطينية
االط                                                    الع عل                                                    ى تفاص                                                    يلها م                                                    ن خ                                                    الل ال                                                    رابط:  

http://www.molad.org/en/articles/articlePrint.php?id=14  
)غزة: جملة اجلامعة اإلسالمية،   ، عماد سعيد لبد،ةربة السلطة الفلسطينية يف استغالل املساعدات الدولية     .20

 .2004(، 501-467، يونيو، ص2، العدد12سلسلة الدراسات اإلنسانية، جملد
، وليد عبد احلي، ، القضية الفلسطينية والوضع الدويل2007التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين لسنة  .21

 .2008(،  1)بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ط
لس                     نة    1397(،  1973لس                    نة )  338(،  1967لس                    نة )  242:  ليااااااااااااااااااااااةالقاااااااااااااااااااااارارات الدو    .22

لس                                               نة    1850(،  2004لس                                               نة )  1544(،  2003لس                                               نة )  1515(،  2002)
(، ومب                       ادئ مدري                       د. مت االط                      الع عليه                       ا بت                       اري :  2009لس                      نة )  1860(،  2008)

، م                                                                                                                  ن خ                                                                                                                  الل ال                                                                                                                  رابط:  29/7/2017
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/  . 

، وزارة التخط      يط والتنمي      ة  ، بناااااااء الدولااااااة وةساااااايد الساااااايادة2016-2014خطااااااة التنميااااااة الوطنيااااااة   .23
، م        ن خ        الل ال        رابط الت        ايل:  29/7/2017. مت االط        الع عليه        ا بت        اري :  35، ص2014اإلداري        ة،  

2.pdf-http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151205153844 

http://www.jadaliyya.com/pages/contributors/36188
http://www.molad.org/en/articles/articlePrint.php?id=14
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/
http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151205153844-2.pdf


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 239 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

، اجلهاز املركزي لإلحص   اء الفلس   طيين،  2016املسااتعمرات اإلساارائيلية يف ئلسااط : التقرير االحصااائي الساانوي  .24
، من خالل الرابط الت     ايل:  1/4/2018، ومت االطالع علي     ه يف: 2017يف نوفمرب  ، نش             ر 47، ص2017

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2326.pdf. 

، من 30/7/2017 : ، مت االطالع عليه بتارياجلهاز املركزي لإلحصااااء الفلساااطيين )املوقع اإللكرتوين(  .25
 . http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/739/default.aspxخالل الرابط التايل: 

اض    ي  ، مركز املعلومات اإلس    رائيلي حلقوق اإلنس    ان يف األر احلواجز: املعيقات احملساااوساااة والشاااوار  املمنوعة .26
، ومت االطالع عليه  1/2/2017، وُعدل بتاري : 11/1/2016، نش       ر بتاري : 2017بتس       يلم،  – احملتلة 

، م                              ن خ                              الل ال                              راب                              ط:  31/7/2017ب                              ت                              اري                               : 
http://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbi

dden_roads 
األمم   –نسانية  ، مكتب تنسيق الشؤون اإل2016حياة جمزأة: نظرة عامة على األوضا  اإلنسانية يف عام   .27

، من 31/7/2017، ومت االطالع علي  ه بت  اري : 31/5/2017. نش              ر بت  اري :8، ص2017املتح  دة، 
خ                                                                                                                الل ال                                                                                                                راب                                                                                                                ط: 

_lives_2016_arabic.pdfhttps://www.ochaopt.org/sites/default/files/fragmented   
فلس          طني،    –، اجله         از املرك          زي لإلحص         اء الفلس         طيين، رام هللا  2011أداء االقتصاااااااااااد الفلسااااااااااطيين   .28

، م          ن  2/8/2017، ومت االط          الع علي          ه بت          اري :  2012أاير    15. نش          ر بت          اري :  15، ص2012
 . http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1883.pdfخالل الرابط:  

فلس          طني،    –، اجله         از املرك          زي لإلحص         اء الفلس         طيين، رام هللا  2016أداء االقتصاااااااااااد الفلسااااااااااطيين   .29
، م          ن  5/8/2017، ومت االط          الع علي          ه بت          اري :  2017أاير    16. ُنش          ر بت          اري :  18، ص2017

 . http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2268.pdfخالل الرابط:  
. ُنش           ر يف مت           وز  40، ص2016، س           لطة النق           د الفلس          طينية،  2015التقريااااااااااار السااااااااااانوي لعاااااااااااام     .30

، م                      ن خ                      الل ال                      رابط الت                      ايل:  12/8/2017، ومت االط                      الع علي                      ه بت                      اري   2016
eg/publications/annualreports.aspx-http://www.pma.ps/ar 

، األونكتاد، سلع التبادل التجاري الفلسطيين: حنو االنتعاش االقتصادي وتكوين الدولة إعادة بناء قطا  .31
مت  .2011)نيويورك وجنيف: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وحدة مساعدة الشعب الفلسطيين(، 

، من خالل الرابط: 12/8/2017االطالع عليه بتاري : 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2010d1_ar.pdf 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2326.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/739/default.aspx
http://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
http://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/fragmented_lives_2016_arabic.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1883.pdf
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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 العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك  مستوى األحباث إىل

؛ 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 علمياً يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

 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 ونصفُيكتب 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 )،  ول والصور والرسومات , مبا يف ذلك اجلدا
 ويستىن من هذا العدد املالحق واإلستباانت.

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: ُيكتب عنوان البحث ابللغتني -3
 جري وامليالدي.، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلالعربية واإلجنليزية 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
، مع مالحظة ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية

 أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.إشتمال امللخص على 

 يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط الصفحة خبط مسيك. -6

واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  تطبع اجلداول  -7
 .يف كل أجزاء البحث …) 3,2, 1 (إىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة  % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  -8
 .يةالعرب

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 احلق بعد ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.

سحب البحث ورغبته يف عدم   يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه  -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .ال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

ها يف هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسل •
 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث بعد  •
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) خالل هذا الفيديو التوضيحي ذلك من

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) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب 
 . 145، ص: 2. ج: 2دار الكتب العلمية. ط:  بريوت:

 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 . 150، ص: 3ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

للمؤلف، وذلك   يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق •
 الطريقة التالية:ابتباع 

 الكتاب ملؤلف واحد:

. حتقيـق: عبــد السالم حممد. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب 
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع (.1979أمحد اهلمذاين. )ابن خالويه، احلسني بن 

 . حتقيق: عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.إعراب 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:

 . كواالملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية.التجديد (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )

 



 املقالة يف جملة علمية:

. اجمللة املصرية للدراسات النفسية الذكاء". (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على2002راضي، فوقية حممد. )
 . 36-27. ص 36. العدد: 12اجمللد: 

 املقالة يف مؤمتر:

املؤمتر الدويل للقرآن  (. "أثر املرأة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 ين العابدين.. ماليزاي: جامعة السلطان ز الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زجنلة يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات" (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 املؤلفات املرتمجة:

 انو: املؤسسة الدينية.. )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجناتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث اىل إدارة معتمد -13

هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب   -14
 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا

 .لتحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسبابقرار هيئة ا  -15

 ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً  -16

هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث عزيزي الباحث إن   مالحظة:
 .الشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هبا

 



 آليات النشر واإلحالة:

يوماً لتزويد  30 إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم
لألخذ  أشهر( 3يومًا )  90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 ابملالحظات .

وية الدور وزخم  ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أول
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Content 

 

 .………………………………………………1اإلدارة والتخطيط من منظور إسالمي .1
 ..……………………21لتخطيط ابلسيناريو يف الفكر اإلسالمي دراسة أتصيلية من منظور إداريا .2
-1343)الشيخ اللييب حممد علي املالكي ورحلته اإلصالحية والدينية إىل بالد املاليو وإندونيسيا .3

 ..………………………………………………………………45هـ( 1345
 ..…………………66( وأثرها يف إحداث التغيري املنشود ملسو هيلع هللا ىلصالقيادة التحويلية يف حياة النيب حممد ) .4
 ………………………………95ية وعالقتها ابلقراءات والتجويد:دراسة حتليلةاللهجات العرب .5
 ..…………………………113املقاصد الشرعية يف التشريع اإلسالمي على ضوء القرآن والسنة .6
مستوى الوالء التنظيمي من منظور إسالمي إىل موظفي القطاع التعليمي يف مدينة اجلبيل الصناعية ، اململكة  .7

 ..…………………………………………………………131العربية السعودية
 .……………………………159الوقائي يف سورة املائدةنظرة عامة يف مقاصد الشريعة للطب   .8
 …189التفكري العلمي: مفهومه، أمهيته، أهدافه وخصائصه يف ضوء الرتبية اإلسالمية )دراسة وصفية حتليلية( .9
الواقع االقتصادي التنموي الفلسطيين يف ظل مفهوم إسالمي للتنمية ويف ظل االعتماد على اتفاقية ابريس  .10

 .………………………………………………………213واملساعدات اخلارجية


