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قواعد النشر:

ها، وأال تكون مستلة  ي المجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق ن�ش
ي البحوث المقدمة للن�ش �ن

ط �ن         ـ يش�ت
ي نشاط علمي سابق. 

من عمل أكاديمي )أطروحة أو رسالة(، وأال تكون موضوع مساهمة �ن

الكتــب، وعــروض األطروحــات،  جمــات، والقــراءات، ومراجعــات  بنــ�ش ال�ت ـ تعــ�ن المجلــة أيضــا          
والمتابعــات العلميــة حــول المؤتمــرات، والنــدوات، والنشــاطات األكاديميــة الحديثــة، ذات الصلــة بالحقــول 

ي نطــاق اختصاصهــا.
ي تدخــل �ن المعرفيــة الــ�ت

ن مائــة  اوح بــ�ي يــة، يــ�ت ن ي باللغــة اإلنجل�ي
، أحدهمــا بلغــة الدراســة، والثــا�ن ن        ـ يرفــق كل بحــث بملخصــ�ي

ة  يــة ال تقــل عــن ثــالث وال تتجــاوز خمســة، وبالســ�ي ن وثالثمائــة كلمــة، وبكلمــات مفاتيــح بالعربيــة واإلنجل�ي
للباحــث. الذاتيــة 

ي للمجلة.
و�ن يد اإللك�ت        ـ ترسل البحوث مطبوعة، ومضبوطة، ومراجعة بدقة إىل ال�ب

ي أن تقــل عــدد كلمــات البحــوث والدراســات عــن خمســة آالف كلمــة وال تتجــاوز ثمانيــة آالف 
       ـ ال ينبــىن

ن  ي ذلــك المالحــق واألشــكال المرفقــة. أمــا قــراءات الكتــب، وعــرض األطروحــات، والتقاريــر، فبــ�ي
كلمــة، بمــا �ن

ألــف وخمســة آالف كلمــة. 

ي ملفــات مســتقلة، ويشــار فـــي أســفل 
       ـ ترســل الجــداول، والصــور، والخرائــط، واألشــكال المرفقــة �ن

. ن ي المــ�ت
الوثيقــة إىل عنوانهــا، ومصدرهــا؛ مــع تحديــد موضعهــا �ن

قيــم آىلي تسلســىلي متجــدد، خــاص بــكل صفحــة، ومثبــت  ي ب�ت
       ـ تتقيــد البحــوث عــىل مســتوى الحــوا�ش

. ن ي أســفلها، وال يقبــل نظــام اإلحــاالت داخــل المــ�ت
�ن

: اســم المؤلــف، وعنــوان الكتــاب،  ي
ي التوثيــق عــىل الشــكل اآل�ت

       ـ تعتمــد األصــول العلميــة المتعارفــة �ن
، ومكانهــا، ورقــم الطبعــة، وتاريخهــا، ثــم  ، أو دار النــ�ش جــم؛ إن توفــرا، ثــم اســم النــا�ش واســم المحقــق، أو الم�ت
ك أو أعمال مؤتمرات وندوات(؛ فيذكر  رقم الصفحة. وإذا تعلق األمر بمســاهمة ضمن كتاب )تأليف مشــ�ت
ة، أو منســق فريق  ك، أو المؤتمر، والجهة النا�ش اســم الكاتب، وعنوان المســاهمة، وموضوع التأليف المشــ�ت
، ومكانهــا، ورقــم الطبعــة، وتاريخهــا، ثــم رقــم الصفحــة. أمــا بالنســبة للمجــالت؛ فيذكــر  التأليــف، ثــم دار النــ�ش
ي تصدرهــا، وعددهــا، وتاريخــه، فرقــم الصفحــة.  اســم الكاتــب، وعنــوان المقــال، ثــم اســم المجلــة، والجهــة الــ�ت
ومســاهمات  المجــالت،  لمقــاالت  بالنســبة  ة  واألخــ�ي األوىل  ن  الصفحتــ�ي أرقــام  تحــدد  المراجــع  الئحــة  ي 

و�ن
كة. األعمــال المشــ�ت

. ن      ـ  تختم كل دراسة بقائمة المصادر والمراجع مرتبة ترتيبا هجائيا حسب أسماء الشهرة، أو ألقاب المؤلف�ي
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       ـ تختــص هيــأة تحريــر المجلــة بإجــازة، أو رفــض قــراءات الكتــب، وعــروض األطروحــات، وتقاريــر 
للتحكيــم. أهليتهــا  مــدى  وتقــرر  والدراســات،  للبحــوث  األوىلي  بالفحــص  تختــص  العلميــة. كمــا  األنشــطة 

       ـ تخضع جميع البحوث، بعد إجازتها من هيأة التحرير، للتحكيم العلمي عىل نحو �ي. وللمجلة؛ 
ي قبولهــا 

، أن تطلــب إجــراء تعديــالت شــكلية، أو شــاملة عــىل البحــوث قبــل الحســم �ن ن بنــاء عــىل رأي المحكمــ�ي
 . ي

النها�ئ

ن بها، وهي غ�ي ملزمة بإبداء أسباب الرفض.        ـ تبلغ المجلة قرارات الرفض إىل المعني�ي

ي صحــة البيانــات، ودقــة 
       ـ تعــ�ب المــواد المنشــورة عــن آراء أصحابهــا، ويتحملــون كامــل المســؤولية �ن

واالســتنتاجات.  المعلومــات، 

ي الهامــش، 
، و14 �ن ن ي المــ�ت

       ـ تطبــع البحــوث بخــط مــن نــوع: Traditional Arabic، مقاســه: 16 �ن
: Traditional Arabic 16 Gras، والعناويــن الفرعيــة:  ن األســطر، والعنــوان الرئيــسي بمســافة عاديــة بــ�ي
يــة، فتكتــب بخــط مــن نــوع:  ن ن الفرنســية، أو اإلنجل�ي Traditional Arabic 14 Gras. أمــا البحــوث باللغتــ�ي
ي الصفحات؛ فتضبط 

ي الهامش. أما مقاييس حوا�ش
، و12 �ن ن ي الم�ت

Times New Roman مقاســه: 14 �ن
: 02,50، يســار: 02، رأس الورقــة: 01,50، أســفل الورقــة: 01,25. ن : أعــىل: 02، أســفل: 02، يمــ�ي كمــا يــىلي
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احملتويات
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العثمانّيــة( ـ د. حــاج بنيــردد. حــاج بنيــرد ـ  الجزائــر
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بسم هللا الرحمن الرحيم

افتتاحية:
ن  ن يــدي العــدد الخامــس مــن مجلــة ذخائــر للعلــوم اإلنســانية، أن نشــكر جميــع القــراء والباحثــ�ي ي�نــا، بــ�ي
ي التواصــل الدائــم مــع المجلــة، 

مــن مختلــف الميــوالت األكاديميــة، واالنتمــاءات القطريــة، الذيــن لــم يتوانــوا �ن
ي 

ي تنويــــــع وإثــراء مضامينهــا. كمــا أبــدوا مالحظاتهــم ونصائحهــم للــر�ت
وســاهموا بنتــاج أبحاثهــم، وزبــدة أفكارهــم �ن

، فكانــوا فعــال نعــم الســند. بهــذا المنــ�ب العلــمي

اح  ، ممــن يســهرون عــىل تقويــم تلــك األعمــال، وانتقائهــا، واقــ�ت ن وال يفوتنــا التنويــه بــأداء الســادة المحكمــ�ي
ن والعضــد. ســبل تجويدهــا، فكانــوا لنــا نعــم الُمعــ�ي

ي هــذا العــدد، وشــكلت عمــاده، ورصعــت صفحاتــه؛ فقــد وصلتنــا مــن 
هــا �ن ي تمــت إجــازة ن�ش أمــا البحــوث الــ�ت

يــا، شــاملة لتخصصــات: العقيــدة، والفقــه، والقــراءات،  كل مــن المغــرب والجزائــر وقطــر والســعودية ونيج�ي
ـــــخ، واألنســاب، والجغرافيــة، فضــال عــن مــواد األبــواب الثابتــة، مــن عــروض الرســائل،  واللغــة العربيــة، والتاريـ

ي كتــب. 
وتقاريــر األنشــطة العلميــة، وقــراءات �ن

ن  ن المقبلــ�ي  ومــن بــاب الذكــرى، وللرفــع مــن فــرص اجتيــاز عتبــة التحكيــم؛ فإننــا نلتمــس مــن الســادة الباحثــ�ي
: عــىل إرســال مســاهماتهم، التقيــد بمــا يــىلي

ي قواعد الن�ش بالمجلة.
ام التوصيات التقنية المحددة �ن : الحرص عىل اح�ت - عىل المستوى الشكىلي

والنحويــة  اإلمالئيــة  لألخطــاء  تفاديــا  بدقــة،  البحــث  تمحيــص  عــىل  العمــل  اللغــوي:  المســتوى  عــىل   -
قيــم. ال�ت لعالمــات  الســليم  التوظيــف  إغفــال  دون  األســلوب،  لجــودة  وضمانــا  والمطبعيــة، 

ام  ي معالجــة إشــكالية واضحــة، واحــ�ت
: اعتمــاد منهــج، أو مناهــج علميــة دقيقــة �ن ي - عــىل المســتوى المنهــحب

ي التنــاول، واألمانــة العلميــة.
ي لألفــكار، والموضوعيــة �ن

البنــاء الســليم، والتسلســل المنطــ�ت

ي اختيار المواضيع قيد الدراسة.
- عىل مستوى المحتوى: تحري التجديد واإلبداع �ن

ي نتوصل بها، وهي مجرد أدوات مســاعدة ألداء الرســالة  ي تمحيص المواد ال�ت
إن هذه الضوابط حاســمة �ن

ي متنــاول الطاقــات العلميــة الواعــدة، 
ي تســى المجلــة للقيــام بهــا عــىل أحســن وجــه، وال شــك أنهــا �ن النبيلــة الــ�ت

   . ي والعلــمي
والهمــم الرائــدة، التواقــة للنمــاء المعــر�ن

ي الختام، نسأل هللا أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يكلل المساعي والجهود بحسن المآب.
و�ن

: 21 رمضان الكريم 1440 ـه / 27 ماي 2019م ي
فاس �ن

ن مدير مجلة ذخائر للعلوم اإلنسانية: الدكتور عبد الباسط المستع�ي



10

دراسات
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يف التأصيل القرآني للعقيدة: )1( - دراسة يف دواعي االشتغال 
ومسوغاته -)رؤية يف جتديد الدرس الكالمي املعاصر وتطويره(

ي د. عبد العظيم صغ�ي
يعة والدراسات اإلسالمية - جامعة قطر كلية ال�ش

ملخص:

ي للعقيــدة«، وهــو 
وع »التأصيــل القــرآ�ن ي انبــ�ن عليهــا مــ�ش يهــدف هــذا البحــث إىل بيــان األســس النظريــة الــ�ت

ي تجديــد علــم الــكالم، تتوســل بعــدة معرفيــة 
عبــارة عــن محاولــة علميــة جــادة لعــرض وجهــة نظــر جديــدة �ن

ن يــدي كل الغيوريــن عــىل 
ومنهجيــة متكاملــة، نبســطها عــىل صفحــات مجلــة »ذخائــر للعلــوم اإلنســانية« بــ�ي

أصــول الديــن والذائذيــن عــن حياضــه، بهــدف إقناعهــم بجــدوى االشــتغال المبــا�ش عــىل اســتخالص الــدروس 
العقديــة واســتنطاقها مــن النــص المؤســس لهــا، وهــو القــرآن الكريــم.

وع العلــمي منــذ عقــد مــن الزمــان، بعــد أن التحــق كاتــب هــذا البحــث بجامعــة  ي هــذا المــ�ش
 وقــد بــدأ التفكــ�ي �ن

، أســتاذا للعقيــدة والفكــر اإلســالمي بمؤسســة دار الحديــث الحســنية للدراســات اإلســالمية العليــا،  ن القرويــ�ي
وكان الســىي جــادا طيلــة الســنوات الخــواىلي الســتنبات المالمــح المعرفيــة المؤطــرة لهــذا االشــتغال، والضابطــة 

للعمــل فيــه، والمســيجة لــه مــن الزلــل.

وع، سأقترص عىل بيان الشق المتعلق  ها ألول مرة للتعريف بهذا الم�ش ف بن�ش ي أ�ش ي هاته الدراسة ال�ت
�ن

ي للعقيــدة« والجــواب عــن راهنيتــه وجــدواه 
بتحديــد الــدواعي والمســوغات الباعثــة عــىل »التأصيــل القــرآ�ن

وع الحقــا بحــول هللا  اليــوم؛ عــىل أن ننــ�ش تباعــا مــا تبــ�ت مــن الخلفيــات المعرفيــة والتطبيقيــة لهــذا المــ�ش
وقوتــه.

، التجديد، العقيدة، علم الكالم. ي
الكلمات المفتاحية: التأصيل القرآ�ن

Abstract:

This piece of research aims at demonstrating theoretical bases on which the 
project of Quranic rooting of the Islamic doctrine. This project is a systematic 
attempt to present a recent perspective on renewal theology of speech. It is go-
ing to be published in Dakhaeir Journal for Human Sciences for those who strive 



12

for knowledge and preserving the roots of religion so as to convince them of the 
importance of drawing the necessary conclusions and lessons related to doctrine 
from the Qur’an. Thinking about this scholarly projected started a decade ago 
immediately after the researcher joined Al-Qaraouiyin university and later Dar 
Al-Hadith Al Hassaneya institute for higher Islamic Studies as a professor of the 
doctrine and Islamic thought. Since then, an objective serious study came to es-
tablish a framework renewing on theology of speech and modelling its features.

The researcher confines himself, in his first-time publishing study, to define this 
project besides to identifying concerns and motives connected to the founda-
tions and clarifying the reason why it is important nowadays. Later the remaining 
knowledge and applied backgrounds of this research will be published.

Keywords: Quranic assets, renewal, doctrine, theology of speech.

استهالل:	

ورتــه، إذ اإلجمــاع يــكاد ينعقــد عليــه،  لــم يعــد اليــوم مستســاغا الحديــث عــن جــدوى تجديــد علــم الــكالم و�ن
ورة التجديــد وتؤكــده، بــل إن الحجــج  إال مــا شــذ مــن اتجاهــات فكريــة تتوســل بأدلــة نــرى أنهــا تشــهد لــرصن
ن بعلــم  ي يســوقها أصحــاب هاتــه االتجاهــات ليســت إال اســتثناءات تؤكــد القاعــدة: إجمــاع أغلــب المهتمــ�ي الــ�ت
ن  ي المنهــج والمضامــ�ي

ورة تقديــم صياغــات جديــدة للــدرس الــكالمي المعــا�، صياغــات تنظــر �ن الــكالم عــىل �ن
ي عملية المصاحبة الواعية لفعل 

ة هذا العلم، وجعله منخرطا �ن شــيد مســ�ي واألهداف والوســائل القمينة ب�ت
ي ال يتأســس عليهــا عمــل، إىل االنغــراس  اإلنســان وســلوكه، وتنقلــه مــن ســاحات المشاكســات النظريــة الــ�ت
ي رفــد حيــاة األمــم والشــعوب بمــا يصلــح حالهــا، ويعينهــا عــىل االنعتــاق مــن أ� التخلــف 

الــواعي والمســؤول �ن
الجاثــم عــىل فكرهــا واقتصادهــا، ويمدهــا بمــا بــه  تتحقــق مقومــات نهوضهــا  وتقدمهــا.

ي تجديــد علــم الــكالم، تتوســل 
ي الورقــات اآلتيــة محاولــة هادئــة ومتواضعــة لعــرض وجهــة نظــر جديــدة �ن

�ن
بعــدة معرفيــة ومنهجيــة متكاملــة، نعرضهــا عــىل كل الغيوريــن عــىل أصــول الديــن والذائذيــن عــن حياضــه، 
النــص  مــن  واســتنطاقها  العقديــة  الــدروس  اســتخالص  عــىل  المبــا�ش  االشــتغال  بجــدوى  إقناعهــم  بهــدف 
المؤســس لهــا، وهــو القــرآن الكريــم، كمــا أنهــا تــروم تقاســم همــوم هاتــه التجربــة البكــر معهــم، بهــدف تقويمهــا 
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اهــا مــن أســقام، وتســديد مــا تضمنتــه مــن ســليم األنظــار  وتصويـــب مــا اعــوج فيهــا مــن أفهــام، ونقــد مــا اع�ت
واألفــكار.

ح المباحــث التاليــة، صــوى ومنــارات موضحــة لهــذا العمــل وشــارحة للحظــات تشــكله،  تحقيقــا لذلــك، نقــ�ت
ي ارتقاهــا حــ�ت اســتوى مرحليــا عــىل مــا هــو عليــه: ودالــة عــىل الــدرج الــ�ت

المبحث األول: رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة 

: فتحت المدينة بالقرآن  ي
المبحث الثا�ن

المبحث الثالث: التجديد الذي نريد

ي ومسوغاته
المبحث الرابع: فـي دواعي التأصيل القرآ�ن

مقدمة مستأنفة. 

املبحث األول: رحلة األلف ميل تبدأ خبطوة

ي للعقيدة«، ويدعو 
وع »التأصيل القرآ�ن ي انب�ن عليها م�ش * هذا البحث يحفل ببيان األسس النظرية ال�ت

ي تطويــره، وقــد بــدأ التفكــ�ي فيــه منــذ عقــد مــن الزمــان، بعــد أن التحــق كاتــب هاتــه 
ن إىل المســاعدة �ن المهتمــ�ي

، أســتاذا للعقيــدة والفكــر اإلســالمي بمؤسســة دار الحديــث الحســنية للدراســات  ن الدراســة بجامعــة القرويــ�ي
اإلســالمية العليــا، وكان الســىي جــادا طيلــة الســنوات الخــواىلي الســتنبات المالمــح المعرفيــة المؤطــرة لهــذا 

: االشــتغال، والضابطــة للعمــل فيــه، والمســيجة لــه مــن الزلــل، خاصــة مــا يتعلــق بالتــاىلي

ي للعقيــدة« والجــواب عــن راهنيتــه وجــدواه 
تحديــد الــدواعي والمســوغات الباعثــة عــىل »التأصيــل القــرآ�ن

اليــوم؛

وع العىلي المبارك؛ توضيح المقاصد التعبدية والمعرفية والمنهجية من هذا الم�ش

ي 
ي هــذا الســبيل الالحــب، الراغــب بصــدق �ن

ي المنطلقــات المعرفيــة المؤطــرة لــكل ســىي �ن
التفكــ�ي عميقــا �ن

ي إثباتهــا وتثبيتهــا؛
االلتصــاق بعقيــدة القــرآن، والكشــف عــن منهــج القــرآن الكريــم �ن

ي للعقيــدة«، وتقاســمها مــع 
اح عــدة منهجيــة واضحــة وعمليــة لخــوض غمــار تجربــة »التأصيــل القــرآ�ن اقــ�ت

ن مــن الطلبــة واألســاتيذ؛ المهتمــ�ي

ي 
يلهــا عــىل النــص القــرآ�ن ن تجريــب هاتــه العــدة المنهجيــة، واختبــار مــدى إجرائيتهــا وســ�ب فعاليتهــا عنــد ت�ن

المعجــز؛ 
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ن  كاء فاعلــ�ي ي للعقيــدة«، بــدءا بالبحــث عــن �ش
وع »التأصيــل القــرآ�ن وضــع تصــور واضــح لســبل تنفيــذ مــ�ش

ي 
ي تطويــره، مــرورا بالتمــاس مخــارج وســبل متنوعــة لترصيفــه علميــا وأكاديميــا �ن

ن �ن ن لــه، ومســاهم�ي فيــه، متبنــ�ي
ه والتعريــف بــه عــىل نطــاق واســع. الجامعــات والمؤسســات ومرابــع البحــث العلــمي المتخصــص، وانتهــاء بنــ�ش

وع، ســأقترص عىل بيان الشــق المتعلق  ها ألول مرة تعريفا بهذا الم�ش ف بن�ش ي أ�ش ي هاته الدراســة ال�ت
* �ن

ي للعقيدة« 
بالنقطة األوىل فقط، وهي المتعلقة بتحديد الدواعي والمسوغات الباعثة عىل »التأصيل القرآ�ن

والجــواب عــن راهنيتــه وجــدواه اليــوم؛ عــىل أن ننــ�ش تباعــا مــا تبــ�ت مــن الخلفيــات المعرفيــة والتطبيقيــة لهــذا 
وع الحقــا بحــول هللا وقوتــه. المــ�ش

ي للعقيــدة« وعيــا منــا 
وع »التأصيــل القــرآ�ن * بدأنــا بالحديــث عــن الخلفيــات المعرفيــة والمنهجيــة لمــ�ش

بإمامة العلم للعمل، وليقيننا أن المشــاريــــع العلمية غ�ي المســنودة بتطور نظري محكم، ال تلبث أن تتوارى 
ي غيــاب مــا يســندها ويحفظهــا ويمدهــا بالتجــدد والعطــاء.

وتنكمــش �ن

وع-  بعــد إحــكام خلفياتــه النظريــة- توجهــه للعمــل المبــا�ش  بمــوازاة لذلــك، فالهــم الغالــب عــىل هــذا المــ�ش
، ومراهنتــه عــىل مراكمــة التجربــة، عــ�ب إعمــال  ي

عــىل كتــاب هللا تعــاىل، واحتفالــه بالجانــب العمــىلي والتطبيــ�ت
ي محاولــة الكشــف عــن مــراد هللا تعــاىل مــن اآليــات المدروســة، بخلفيــة 

حهــا �ن ي يق�ت األدوات المنهجيــة الــ�ت
عقديــة واضحــة.

وع، عن تجاوب ملفت للطلبة معه، وتفهمهم ال�يــــع لمقتضيات  * كشفت التجارب األوىل لهذا الم�ش
ي إنضاجــه عــ�ب محاوالتهــم، 

االشــتغال عليــه، بــل إنهــم صــاروا جــزءا منــه، يطــورون بعــض جوانبــه، ويســهمون �ن
ح العلــمي  ي هــذا المقــ�ت

ي لفــت انتباهنــا إىل بعــض مكامــن القــوة والضعــف �ن
ي كان لكثــ�ي منهــا األثــر البالــغ �ن الــ�ت

المبارك.

وع األم، ومــن شــأنها أن تمــده بنظــر جديــد،  * هنــاك اهتمامــات علميــة موازيــة، تعتــ�ب رافــدا لهــذا المــ�ش
ي القــرآن الكريــم، مــن هاتــه االهتمامــات:

وريــة لفهــم مكونــات المنظومــة العقديــة �ن وتكســبه األدوات الرصن

: ي القرآن الكريم ع�ب
ى �ن 1( القيام بدراسات مصطلحية للمفاهيم العقدية الك�ب

ي مضمونا وعددا،	 
ي النص القرآ�ن

تتبع مواردها �ن

إيراد أقوال المف�ين للمفهوم،	 

البحث عن الخلفيات العقدية لهاته األقوال وتوجيهها ونقدها،	 

 	، ي
ي السياق القرآ�ن

استخالص دالالت المفهوم العقدية �ن
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ن حزبــا مــن القــرآن الكريــم، عــ�ب قــراءة  ي ثالثــ�ي
ي تتبــع مفهــوم »اإليمــان« �ن

وقــد وفقنــا بحمــد هلل تعــاىل، �ن
ي ذكــر فيهــا هــذا المفهــوم، مــع محاولــة الســتخالص األبعــاد الدالليــة لــه حســب  متأنيــة لجميــع اآليــات الــ�ت

ي ورد فيهــا. الســياقات الــ�ت

ي للعقيــدة، ومــن 
ي التأســيس القــرآ�ن

2( القيــام بأبحــاث نظريــة تســتهدف الكشــف عــن جهــود العلمــاء �ن
والــذي وســمه  النجبــاء  ي  أحــد طلبــ�ت بــه  قــام  الــذي  البحــث  الصــدد،  هــذا  ي 

�ن عليهــا  فــت  أ�ش ي  الــ�ت البحــوث 
ي الحســن األشــعري، مــن خــالل » رســالة إىل أهــل الثغــر«، وقــد كان مــن  ي للعقيــدة عنــد أ�ب

بـ«التأصيــل القــرآ�ن
ي نوقشــت ســنة 2013بمؤسســة دار الحديــث الحســنية، وحظيــت بتقديــر خــاص مــن  أفضــل البحــوث الــ�ت
 ، ي تســتحق النــ�ش ي حلتــه بجميــل النعــوت، ورفعتــه ليتبــوأ مكانــه ضمــن البحــوث الــ�ت لجنــة المناقشــة، الــ�ت
ســخ  ، ول�ن وع العلــمي ي هــذا المــ�ش

وقــد ســعيت للعمــل عــىل طبعــه، ليكــون شــهادة ناطقــة عــىل ســالمة الســ�ي �ن
ي هــذا الــدرب ذي المحجــة الالحبــة بحــول هللا وقوتــه، فــكان أن أدرج ضمــن 

ن �ن بــه أقــدام الطلبــة المشــتغل�ي
منشــورات وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية لعــام 2016م1.

ى، نســى مــن خاللــه إىل تتبــع أعمــال نخبــة منتقــاة  وع نعكــف عــىل وضــع معالمــه الكــ�ب 3( وهنــاك مــ�ش
ي تأصيــل مباحــث العقيــدة وقضاياهــا مــن القــرآن 

ي منــح الكشــف عــن جهودهــم �ن
مــن العلمــاء والمفكريــن، �ن

ي للعقيــدة عنــد بديــع الزمــان النــور�ي 
وع بــإذن هللا: » التأصيــل القــرآ�ن الكريــم، وســيكون فاتحــة هــذا المــ�ش

ه وأشــاد بــه)2(. كيــا، فأكــ�ب رحمــه هللا«، وقــد تباحثــت فيــه مــع أحــد علمــاء العقيــدة ب�ت

ي دراســته عقديــا، قــراءة 
، وتجتهــد �ن ي

ي تقــارب النــص القــرآ�ن 4( تجميــع الكتــب والدراســات واألبحــاث الــ�ت
وع وإنضاجــه، ونقــدا لمــا يمكــن أن نســجله عليهــا  ي تطويــر المــ�ش

لهــا، واســتخالصا لمــا يمكننــا اإلفــادة منــه �ن
يــل. ن ي الفهــم والت�ن

مــن اختــالالت �ن

ي 
وبمــوازاة لذلــك، ســنعمل عــىل فتــح واجهــة التحقيــق العلــمي للكتابــات المســكونة بهــم التأصيــل القــرآ�ن

للعقيــدة، مثــل كتــاب العالمــة عبــد الحميــد الفــراهي حــول »حجــج القــرآن«، وكتــاب »أدلــة التوحيــد والبعــث 
والنبــوة مــن القــرآن المكســية للقلــوب مزيــد اإليمــان واإليقــان« البــن مخلــص رحمهمــا هللا تعــاىل.

ي 
ي للعقيــدة والبحــث �ن

5( توجيــه الطلبــة لبنــاء مشــاريعهم الفكريــة عــىل أســاٍس يتغــ�ي التأصيــل القــرآ�ن
فــت بحمــد هللا  ، وقــد أطلقنــا بحمــد هللا سلســلة مــن هاتــه البحــوث، أ�ش ي

المقاصــد العقديــة للنــص القــرآ�ن
ي كل أســالك التعليــم العــاىلي بــدءا باإلجــازة 

ي طــور اإلنجــاز، �ن
تعــاىل عــىل مناقشــة بعضهــا، وال زالــت األخــرى �ن

والماســ�ت وانتهــاء بالدكتــوراه

1-التأصيــل القــرآين للعقيــدة عنــد اإلمــام أيب الحســن األشــعري مــن خــال كتابــه »رســالة إىل أهــل الثغــر«، ذ. عبــد الحميــد مومــن، منشــورات وزارة األوقــاف والشــؤون 
اإلســامية، دار أيب رقــراق للطباعــة والنــر، الربــاط / 2016م.

2- يتعلق األمر بالشيخ العامة: األستاذ محمد ذاكر جتني، ممثل وقف خريات يف دنيزيل برتكيا، ومدرس العقيدة بها ملا يفوق من ثاثني سنة.
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س بأدبيــات حداثيــة، وتريــد  ي تتــ�ت ن بخطــورة اإلنتاجــات الفكريــة الــ�ت 6( توعيــة الطلبــة وعمــوم الباحثــ�ي
ي تفكيــك النــص وتأويلــه، دون تبيئــة لهــا أو مراعــاة لخصوصيــات القــرآن الكريــم، 

إعمــال اآلليــات الغربيــة �ن
ي التصــورات 

وذلــك عــ�ب التعريــف بهاتــه اإلنتاجــات والوقــوف عنــد مقاتلهــا المنهجيــة وأعطابهــا الهيكليــة �ن
. ن والمضامــ�ي

ويتأســس هــذا االهتمــام العلــمي مــن قبلنــا عــىل مســلمة واضحــة جــدا، تتعلــق بتحقيــق أحــد أهــم مقاصــد 
ن ممــا ليــس عقيــدة قرآنيــة، وعــىل رأس ذلــك  ن الطلبــة والباحثــ�ي ي للعقيــدة«، وهي تحصــ�ي

»التأصيــل القــرآ�ن
ي للعقيــدة« كشــف 

«  مــن تخبيــص وتلفيــق، ومــن مهمــات »التأصيــل القــرآ�ن ن مــا يــرد عــىل ألســنة »القرآنيــ�ي
التبــاس وجهــة هــؤالء ومــن شــايعهم أوقــال بمقاالتهــم.

الكريــم، ومتابعــة اإلصــدارات  القــرآن  ي 
المؤتمــرات الوطنيــة والدوليــة المتخصصــة �ن 7( متابعــة أعمــال 

ونية عىل الشبكة العنكبوتية وأرشفتها.  اإللك�ت

املبحث الثاني: فتحت املدينة بالقرآن)1(

ي كان عليها  ي هللا عنها، واصفة الحال ال�ت
ن عائشة رصن »فتحت المدينة بالقرآن«، هكذا تحدثت أم المؤمن�ي

عة: االستماع للقرآن الكريم. األنصار لحظة دخولهم اإلسالم، دخول كانت بوابته الم�ش

ي 
« رصن ي منهــا بواحــدة، ذلــك أن »مصعــب بــن عمــ�ي

ة وقائــع كاشــفة لهاتــه الحقيقــة، نكتــ�ن ي كتــب الســ�ي
�ن

ي هللا عنــه، وســاء ذلــك ســادتها: »أســيد 
ي المدينــة بصحبــة أســعد بــن زرارة رصن

هللا عنــه، كان ينــ�ش اإلســالم �ن
ي النــاس، فلمــا رآه 

« و«ســعد بــن معــاذ« الــذي أمــر أســيدا بالتوجــه لمصعــب لكفــه عــن التأثــ�ي �ن بــن حضــ�ي
: »هــذا ســيد قومــه قــد جــاءك، فاصــدق هللا فيــه«، قــال مصعــب:  »أســعد بــن زرارة« قــال لمصعــب بــن عمــ�ي
النــا إن  ن »إن يجلــس أكلمــه«. فوقــف عليهمــا متشــتما )2(، فقــال: »مــا جــاء بكمــا إلينــا تســفهان ضعفاءنــا؟ اع�ت
كانــت لكمــا بأنفســكما حاجــة«، فقــال لــه مصعــب: »أو تجلــس فتســمع فــإن رضيــت أمــرا قبلتــه، وإن كرهتــه 
كــف عنــك مــا تكــره؟«، قــال: »أنصفــت«، ثــم ركــز حربتــه وجلــس إليهمــا، فكلمــه مصعــب باإلســالم وقــرأ 
اقــه وتســهله، ثــم قــال أســيد: »مــا أحســن  ي إ�ش

ي وجهــه اإلســالم قبــل أن يتكلــم �ن
عليــه القــرآن، فــوهللا لعرفنــا �ن

ي هــذا الديــن؟« قــاال لــه: »تغتســل فتطهــر وتطهــر 
هــذا الــكالم وأجملــه، كيــف تصنعــون إذا أردتــم أن تدخلــوا �ن

«، فقــام فاغتســل وطهــر ثوبيــه وتشــهد شــهادة الحــق ثــم قــام فركــع  ثوبيــك، ثــم تشــهد شــهادة الحــق ثــم تصــىلي
ي رجــال – يقصــد ســعد بــن معــاذ- إن اتبعكمــا لــم يتخلــف عنــه أحــد مــن قومــه، 

ن ثــم قــال لهمــا: »إن ورا�ئ ركعتــ�ي
ي ناديهــم، فلمــا نظــر إليــه 

وسأرســله إليكمــا اآلن«، ثــم أخــذ حربتــه وانــرصف إىل ســعد وقومــه وهــم جلــوس �ن

1- عــن عائشــة ريض اللــه عنهــا عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »فتحــت املدينــة بالقــرآن وفتحــت ســائر البــاد بالســيف«، تهذيــب الكــال، للحافــظ املــزي، و«تهذيــب 
التهذيــب« البــن حجــر:9/10.

2- »تشتم، وتغتم، والتشتم أن يريد خشونة جانبه«: »التعليقات والنوادر«، أبو عيل الهجري/ص29.  
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ســعد بــن معــاذ مقبــال، قــال:« أحلــف بــاهلل لقــد جاءكــم أســيد بغــ�ي الوجــه الــذي ذهــب بــه مــن عندكــم«، فلمــا  
، فــوهللا مــا رأيــت بهمــا بأســا، وقــد  ن وقــف عــىل النــادي قــال لــه ســعد: »مــا فعلــت ؟«، قــال: »كلمــت الرجلــ�ي
نهيتهمــا، فقــاال : نفعــل مــا أحببــت«، ثــم أخــذ الحربــة مــن يــده ثــم قــال: »وهللا مــا أراك أغنيــت شــيئا، ثــم خــرج 
ن عــرف ســعد أن أســيدا إنمــا أراد منــه أن يســمع منهمــا، فوقــف عليهمــا  إليهمــا« ، فلمــا رآهمــا ســعد مطمئنــ�ي
ي وبينــك مــن القرابــة )كان ابــن خالتــه( مــا رمــت  متشــتما، ثــم قــال ألســعد بــن زرارة: »يــا أبــا أمامــة لــوال مــا بيــ�ن
ي دارنــا بمــا نكــره؟« فقــال لــه مصعــب:« أو تقعــد فتســمع فــإن رضيــت أمــرا ورغبــت فيــه 

، أتغشــانا �ن ي هــذا مــ�ن
قبلتــه، وإن كرهتــه عزلنــا عنــك مــا تكــره؟«، قــال ســعد: »أنصفــت«، ثــم ركــز الحربــة وجلــس، فعــرض عليــه 
اقــه وتســهله«، ثــم قــال  ي وجهــه اإلســالم قبــل أن يتكلــم إل�ش

اإلســالم وقــرأ عليــه القــرآن، قــاال: »فعرفنــا وهللا �ن
ي هــذا الديــن؟« قــاال: »تغتســل فتطهــر وتطهــر ثوبيــك، ثــم 

لهمــا: »كيــف تصنعــون إذا أنتــم أســلمتم ودخلتــم �ن
ن  «، فقــام فاغتســل وطهــر ثوبيــه وتشــهد شــهادة الحــق ثــم ركــع ركعتــ�ي ن تشــهد شــهادة الحــق ثــم تصــىلي ركعتــ�ي

. ثــم أخــذ حربتــه، فأقبــل عامــدا إىل نــادي قومــه ومعــه أســيد بــن حضــ�ي

 فلمــا رآه قومــه مقبــال، قالــوا: »نحلــف بــاهلل لقــد رجــع إليكــم ســعد بغــ�ي الوجــه الــذي ذهــب بــه مــن عندكــم«، 
ي عبــد األشــهل كيــف تعلمــون أمــري فيكــم؟«، قالــوا: »ســيدنا وأفضلنــا رأيــا،  فلمــا وقــف عليهــم قــال: »يــا بــ�ن
وأيمننــا نقيبــة«، قــال: »فــإن كالم رجالكــم ونســائكم عــىلي حــرام حــ�ت تؤمنــوا بــاهلل وبرســوله«، فــوهللا مــا أمــس 
ل أســعد بــن زرارة،  ن ي عبــد األشــهل رجــل وال امــرأة إال مســلما ومســلمة، ورجــع أســعد ومصعــب إىل مــ�ن ي دار بــ�ن

�ن
فأقــام عنــده يدعــو النــاس إىل اإلســالم، حــ�ت لــم تبــق دار مــن دور األنصــار إال وفيهــا رجــال ونســاء مســلمون«)1(.

ي نفــوس مرهفــة 
هكــذا »فتحــت المدينــة بالقــرآن«، وهي عبــارة دالــة عــىل عمــق األثــر الــذي أحدثــه القــرآن �ن

الثقيــل« المشــبع بالعــ�ب  ي اآلن ذاتــه متذوقــة لصنــف جديــد مــن »القــول 
، لكنهــا �ن ي العــر�ب الحــس بالبيــان 

ي القــرآن الكريــم، والدخــول 
ي االســتجابة الطوعيــة وال�يعــة للرســالة المتضمنــة �ن

والــدالالت، ثقالــة تبــدت �ن
ي الديــن الجديــد.

�ن

ي عهــد رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم، فقــد نــص الحافــظ ابــن رجــب 
 ولقــد كان هــذا هــو دأب الدعــوة �ن

ي اإلســالم الــذي هــو الــرصاط 
ي رســائله أنــه عليــه الســالم: »كان يدعــو الخلــق بالقــرآن إىل الدخــول �ن

الحنبــىلي �ن
ن كأكابــر المهاجريــن واألنصــار، ولهــذا المعــ�ن قــال مالــك:  المســتقيم؛ وبذلــك اســتجاب لــه خــواص المؤمنــ�ي

ي اإلســالم بســماع القــرآن«)3(.
: أن أهلهــا إنمــا دخلــوا �ن ي فتحــت المدينــة بالقــرآن)2(، يعــ�ن

1- ينظر النص بكامله يف :«الروض األنف وبهامشه سرية ابن هشام«، اإلمام عبد الرحمن السهييل، تحقيق عبد الرحمن الوكيل:ج2/ ص258.
2- »ســؤاالت ابــن الجنيــد«، أليب زكريــا يحيــى بــن ابــن معــني/ ص 382: »عــن عائشــة قالــت: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »فتحــت املدينــة بالقــرآن وفتحــت 

املدائــن بالســيف«، قــال يحيــى: »ليــس بــيء، أصحــاب مالــك يروونــه مــن كام مالــك«.
3- »مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبيل«، تحقيق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواين: ج 1/ ص 206.
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ح  ي فتــح قلــوب أهلهــا، ومعــه فتــح عقولهــم لتقبــل عقيــدة التوحيــد، و�ش إن فتــح المدينــة بالقــرآن، يعــ�ن
ي رأوا براهينهــا  ي اإليمــان والتســليم هلل تعــاىل بالعبوديــة، والتصديــق بالرســالة الخاتمــة الــ�ت

أفئدتهــم لتقبــل معــا�ن
ي المعجــزة المحمولــة عــىل أكــف البيــان، وهنــا نــرى كيــف صــاروا يطرحــون العقائــد 

متجــالة عــىل نحــو آ� �ن
الوثنيــة خلفهــم ظهريــا، وكيــف صــارت العقيــدة التوحيديــة الجديــدة تؤطــر ســلوكهم وتوجهــه، لصناعــة الحياة 

وفتــح المدائــن واألمصــار، ومعهــا القلــوب والبصائــر.

ي هللا عنه من »الروض 
« رصن ي جعلتنا ننقل النص الموثق لقصة »مصعب بن عم�ي ي هي ال�ت

هاته المعا�ن
ي هاتــه الدراســة الهادفــة إىل بيــان قيمــة 

األنــف« عــىل طولــه، لمــا يحملــه مــن دالالت قويــة، نســتصحبها �ن
ي ســبيل تجديــد مســتأنف للممارســة 

المســى الــذي نريــد التدليــل عــىل وجاهتــه وقيمتــه العلميــة والمنهجيــة، �ن
الكالميــة، عــىل هــدي مــن مصدرهــا المؤســس: القــرآن الكريــم.

املبحث الثالث: التجديد الذي نريد

ن مــن الفقــرات أعــاله، أن المســى الــذي تــروم تحقيقــه هاتــه الدراســة، يتوجــه رأســا لالشــتغال عــىل  تبــ�ي
ي 

ي نســق معر�ن
ي أفق ترتيبها وتنظيمها، لتعرض �ن

القرآن الكريم، واســتكناه مضامينه العقدية واســتنطاقها، �ن
متكامــل.

ي تفضــل العالمــة الدكتــور يوســف  ي هاتــه المقاربــة، يتمــاه مــع الــدالالت الــ�ت
وعليــه فمفهــوم التجديــد �ن

ء إىل مــا كان عليــه يــوم نشــأ وظهــر،  ي
القرضــاوي ببيانهــا، عندمــا عــرف التجديــد بأنــه: »محاولــة العــودة بالــسش

بحيــث يبــدو مــع قدمــه كأنــه جديــد، وذلــك بتقويــة مــا وهي منــه، وترميــم مــا بلـــي، ورتــق مــا انفتــق، حــ�ت يعــود 
ء  ي

أقــرب مــا يكــون إىل صورتــه األوىل. فالتجديــد ليــس معنــاه تغيــ�ي طبيعــة القديــم، أو االســتعاضة عنــه بــسش
ء«.)1( ي

ي �ش
آخــر مســتحدث مبتكــر، فهــذا ليــس مــن التجديــد �ن

 لذلــك، ال نمــل مــن اإلشــارة إىل أن حــادي هاتــه المحاولــة العلميــة وحداءهــا، الســىي الجــاد للتأســيس 
ي تقديرنــا عــن 

ي الــدرس الــكالمي المعــا� البعيــد �ن
لممارســة كالميــة متخصصــة، تســد الخصــاص المهــول �ن

ي عهــد الرســول صــىل هللا عليــه 
القــرآن الكريــم، وتدعــوه وتقنعــه للعــودة بالــدرس العقــدي: »إىل حيــث كان �ن

: »إحيــاء مــا انــدرس مــن العمــل  ي
وســلم وصحابتــه ومــن تبعهــم بإحســان«)2(، أي أن هــذا المســى يجتهــد �ن

ي الشــق المتعلــق بقواعــد االعتقــاد وكلياتــه، وتطبيقاتــه وســبل 
مــن الكتــاب والســنة والعمــل بمقتضاهمــا«)3(، �ن

ات هــذا الواقــع المتفلــت، وينصــت بهــدوء إىل  يــال يــراعي متغــ�ي ن يلــه عــىل واقــع األفــراد والمجتمعــات، ت�ن ن ت�ن

1- »من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا«، يوسف القرضاوي، ص28.
2-  نفسه، ص28.

3-  نســبه الحافــظ املنــاوي للعلقمــي، يف ســياق رشحــه لحديــث: » إن اللــه يبعــث لهــذه األمــة عــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا«، املنــاوي، فيــض القديــر 
رشح الجامــع الصغــري: ج1/ ص14.
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ي العهــد النبــوي 
مــا رشــح مــن الخالصــات المســتمدة مــن الفحــص الدقيــق آلليــات إثبــات العقيــدة وتثبيتهــا �ن

والخالفــة الراشــدة.

ي هاتــه الدراســة، ال نــدعي اإلتيــان بابتــكار جديــد، وال نتجــاوز الحقيقــة قيــد أنملــة، إذا قلنــا 
لذلــك، فنحــن �ن

ي للعقيــدة« هــو: »الفهــم الجديــد القويــم للنــص، فهمــا يهــدي 
بــأن الهــدف الرئيــس مــن قولنــا »التأصيــل القــرآ�ن

.)1(» ي عــرص يعيشــه، معالجــة نابعــة مــن هــدي الــوحي
المســلم لمعالجــة مشــكالته وقضايــا واقعــه �ن

ي صمــت آذاننــا بغيــة  ، ال رائحــة تشــم فيــه للدعــوات الــ�ت ي هاتــه الدراســة واضــح وجــىلي
مرادنــا مــن التجديــد �ن

ي أفــق تجــاوزه.
إلغــاء النــص أو تبديلــه �ن

ي  ومــن مقتضيــات الوضــوح أن نقــول بــأن التحــدي صعــب، فتقويــة مــا وهي مــن االجتهــادات العقديــة الــ�ت
ي  ة، إذ إن متــون التفســ�ي حبــىل بالتوجيــه المذهــ�ب ي رحــاب القــرآن الكريــم، يحتــاج إىل جهــود كبــ�ي

شــيدت �ن
ي عــن 

المؤطــر بالخلفيــة العقديــة الظاهــرة أو المرمــوزة للمفــ�، وهــو توجيــه غالبــا مــا كان يحيــد بالنــص القــرآ�ن
ن أو دحــض آخــر. ي معــ�ي مراميــه لصالــح الدفــاع عــن اختيــار مذهــ�ب

ي تاريــــــخ الفكــر الــكالمي فدونــه خــرط القتــاد، ذلــك 
ي شــيدت �ن  أمــا ترميــم مــا بلـــي مــن النظريــات والــرؤى الــ�ت

أن حكمنــا ببــىل هاتــه النظريــات متوجــه لبيــان خصيصــة طالـــما تــأذى منهــا المســلمون، وهي ابتعادهــم الــواعي 
أو الــالواعي عــن حيــاض القــرآن الكريــم وهديــه، وإدماجهــم غــ�ي المســتبرص للمفاهيــم الوافــدة مــن المنطــق 
ي عــن  يبتــه فادحــة، وهي االنســحاب التدريــحب األرســ�ي ورؤى فالســفة اليونــان واإلغريــق، إدمــاج كانــت �ن
ي  اســتمداد النظريــات والــرؤى الكالميــة مــن القــرآن الكريــم. أمــا رتــق مــا انفتــق مــن االســتدالالت العقديــة، الــ�ت
ي 

نافحــت بصــدق عــن العقيــدة اإلســالمية، فحاجتــه للعــودة إىل القــرآن الكريــم أشــد، خاصــة ونحــن نعيــش �ن
عــرص ال يســلس القيــاد إال لـــمن امتلــك ناصيــة المعرفــة وتســلح بأدواتهــا الفاتحــة.

ي هاتــه الدراســة يتماهيــان ويخــدم الواحــد منهمــا اآلخــر، فنحــن نقــدم هاتــه 
ي كلمــة، التأصيــل والتجديــد �ن

�ن
ي علــم الــكالم، ونــرى أن التجديــد هنــا يتحقــق بالعــودة 

الدراســة باعتبارهــا مدخــال مــن مداخــل التجديــد �ن
ي التجربــة النبويــة والخالفــة الراشــدة، 

ي القــرآن الكريــم، وعمــال �ن
بالــدرس الــكالمي إىل أصولــه المؤسســة، نظــرا �ن

ي رحــاب الــدرس الــكالمي والغيوريــن 
ن �ن حــه عــىل أنظــار المعتكفــ�ي وفعــل التأصيــل هنــا هــو التجديــد الــذي نق�ت

عليــه.

املبحث الرابع: يف دواعي التأصيل القرآني ومسوغاته

ي للعقيــدة مدخــال لتجديــد علــم أصــول الديــن 
اح التأصيــل القــرآ�ن ي حــدت بنــا إىل اقــ�ت مــا هي المســوغات الــ�ت

1- »االجتهاد والتجديد سبيل الوراثة الحضارية«، د. عمر عبيد حسنة، ص20. 
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ي تقــف خلــف هــذا التوجــه وتســند توجهنــا فيــه؟ وتطويــره؟، ومــا هي الــدواعي الــ�ت

ي الدواعي والمسوغات اآلتية:
يمكن إجمال ذلك �ن

ورة الرجــوع إىل القــرآن الكريــم، اســتمدادا  أوال: تنصيــص علمــاء األمــة قديمهــم وحديثهــم عــل رصن
لهــا،  وتأصيــال  العقيــدة  ألصــول 

لــة  ن ن مــن أهــل الســنة والمع�ت ن أحــد مــن »الفــرق المنتميــة إىل المســلم�ي فقــد نقــل ابــن حــزم أنــه ال خــالف بــ�ي
ي معــرض نقــده 

ي القــرآن«)1(، وذكــر محمــد جــواد مغنيــة �ن
ي وجــوب األخــذ بمــا �ن

والخــوارج والمرجئــة والزيديــة �ن
لبعــض األدبيــات الشــيعية الحاثــة عــىل الفرقــة والتفــرق، أنــه: »ليــس عنــد الشــيعة كتــاب يؤمنــون بــأن كل مــا 

فيــه حــق وصــواب مــن أولــه إىل آخــره غــ�ي القــرآن الكريــم«)2(.

اث والتجديد- أن: »كل ما كنت  ي ال�ت
وعه �ن ي معرض بسطه لم�ش

ي - �ن
ي ترصيــــح ملفت، يقرر حسن حن�ن

و�ن
اث القديــم  ي القــرآن الكريــم، ثــم أقــرأ الــ�ت

ة التحــرر مــن االســتعمار كنــت أجــده �ن ي فــ�ت
أبحــث عنــه كإنســان يعيــش �ن

ي والعقل الثالث 
ة والعقل األول والعقل الثا�ن ن بالفلســفة، فأجد نظرية العقول الع�ش باعتباري من المشــتغل�ي

 ، ي والعقــل الرابــع والصــورة والمــادة والمــكان والزمــان وخلــق العالــم والقــدم والحــدوث، وال أجــد شــيئا يخاطبــ�ن
ن  ال أجــد شــيئا أســتطيع بــه أن أســاعد نفــسي عــىل التحــرر مــن االســتعمار، فحدثــت لــدي أزمــة، مــا العالقــة بــ�ي

؟«)3(. ي اث الــذي ال يخاطبــ�ن ن القديــم والجديــد؟ مــا أصــل هــذا الــ�ت ؟ مــا العالقــة بــ�ي ي والحــا�ن
المــاصن

وصفــت الترصيــــــح الســابق بالملفــت، ألن مقتــىن ترصيحــه بــأن :«كل مــا كنــت أبحــث عنــه كإنســان يعيــش 
وع الــذي ســيبنيه  ي القــرآن الكريــم«، يســتلزم أن يكــون المــ�ش

ة التحــرر مــن االســتعمار كنــت أجــده �ن ي فــ�ت
�ن

وع  ي مــ�ش
ء مــن ذلــك �ن ي

ي القــرآن الكريــم كال أو بعضــا، لكننــا ال نظفــر بــسش
الحقــا، كاشــفا عــن هــذا الــذي وجــده �ن

ــح للداللــة عــىل هــذا الــوعي الجمــىي مــن الســنة  ـ ـ ـ اتــه، ويعنينــا هنــا اســتصحاب هــذا الترصيـ الرجــل وال تنظ�ي
)4( بتضمــن القــرآن الكريــم لـــ«كل مــا يجــب األخــذ بــه« بعبــارة ابــن حــزم، أو »أن كل مــا  ن والشــيعة ثــم الحداثيــ�ي
 ، ي

فيــه حــق وصــواب مــن أولــه إىل آخــره« بتعبــ�ي مغنيــة، أو أن »فيــه كل مــا يبحــث عنــه اإلنســان« بتعبــ�ي حنــ�ن
ومــن هــذا الـــ«كل« بطبيعــة الحــال: أصــول الديــن والمعتقــد.

ورة الرجــوع إىل القــرآن الكريــم مــن قبــل  لذلــك، تواتــرت الشــهادات وتعــددت الدعــوات الحاثــة عــىل �ن
ن عــىل هــدي  ن والفالســفة، لتشــييد معالــم فلســفة إســالمية قرآنيــة المحتــد، ولتنقيــة تــراث المســلم�ي المتكلمــ�ي

1- »اإلحكام يف أصول األحكام«، البن حزم، ج.1، ص96.
2- »رضورات الدين واملذهب عند الشيعة اإلمامية«، ملحمد جواد مغنية، مجلة »رسالة اإلسام« سنة 1950.

3- حسن حنفي، »من العقيدة إىل الثورة - محاولة إلعادة بناء علم أصول الدين«، ص310.
4- يــرى جــورج طرابيــي يف كتابــه: »مــن إســام القــرآن إىل إســام الحديــث: النشــأة املســتأنفة«/ ص 269، أن »األصــل القــرآين يقــوم لــكل دوائــر الحضــارة العربيــة اإلســامية 

ــام املركز«. مق
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مــن إطارهــم المرجــىي المؤســس، فـــ« القــرآن العظيــم لــم يــدرس حــ�ت اليــوم مــن الناحيــة الفلســفية دراســة 
ن وفالســفة لــم يعرفــوا كيــف يفيــدون مــن القــرآن  ن مــن متكلمــ�ي كافيــة، أو بعبــارة أخــرى إن المفكريــن المســلم�ي
ي  يقية أك�ث عمقا من النظرات العجىل ال�ت ن الفائدة الكاملة، ولذلك فالقرآن الكريم بحاجة إىل معالجة ميتاف�ي
تــه الخارجيــة، إن الفالســفة  ي لــم تبلــغ منــه بعــد ق�ش قدمهــا لنــا الفالســفة اإلســالميون حــول بعــض آياتــه، والــ�ت
ن وعلمــاء الــكالم لــم يهتــدوا بهــدي األصــول اإلســالمية ولــم يبذلــوا قصــارى جهودهــم لتعميقهــا،  اإلســالمي�ي
ي وصلتنــا عــ�ب  ولــو فعلــوا ذلــك لــكان لدينــا اليــوم فلســفة إســالمية أصيلــة تغايــر تلــك الفلســفة اإلســالمية الــ�ت
التاريــــخ، إذ ال يقبل من الفلســفة اإلســالمية الجديرة بهذا اإلســم، أن تظل ضائعة وســط التيارات الفلســفية 
ي اقتبســت عنهــا أصولهــا، بــل كان يجــدر بهــا أن تخــط وســط ذلــك خطــا واضحــا  اليونانيــة والغنوصيــة الــ�ت
ت مــن حولهــا، يكــون لبــه قرآنيــا ويســتفيد مــن  ي أثــ�ي ي جميــع المشــكالت الــ�ت

ن بــه الفلســفة اإلســالمية �ن تتمــ�ي
ي التاريــــــخ، 

اث الــذي ال يتعــارض مــع هــذا اللــب«)1(، كمــا أن األمــة اإلســالمية إذا أرادت:« أن تعيــد دورهــا �ن الــ�ت
: القــرآن الكريــم والرســول  اث وتنقيتــه مــن كل دخيــل باســتخدام اإلطــار المرجــىي فعليهــا أن تقــوم بمراجعــة الــ�ت
ي  ي ضــوء مــن الكتــاب والســنة، بحيــث نعالــج قضايانــا الــ�ت

: »تجديــد علــم الــكالم �ن األســوة«)2(، وذلــك عــ�ب
ن القدمــاء، وإنمــا نســتفيد مــن عطــاء هــذا العــرص العلــمي  نعيشــها بمنهــج جديــد ال ينقطــع عــن منهــج المتكلمــ�ي
وعنــا الــذي ننــادي  ي معالجــة هــذه المشــكالت، تقديســا لكتــاب ربنــا وســنة نبينــا، وليــس ثــورة عليهــم. وم�ش

�ن
، ليــس فيــه خيانــة للمــوروث أو تنصــل منــه، وإنمــا كمــا تأســس علــم الــكالم للدفــاع  ي

وع إســالمي قــرآ�ن بــه، هــو مــ�ش
عــن العقائــد ومشــكالت عاشــوها هــم، فنحــن أمنــاء عــىل نفــس الوظيفــة، نفعــل كمــا فعــل القدمــاء، عالجــوا 
المشــاكل بمنطــق علمهــم، فنعالــج مشــاكلنا نحــن بمنطــق عرصنــا ومــا يمكــن أن نســتفيده مــن منهــج القدمــاء«.

)3(

ورة العودة للقرآن، إن رمنا تجديد علم الكالم  لكن عىل الرغم من تنصيص الشــهادات الســابقة، عىل �ن
حــون مخرجــات منهجيــة  ون الكيــف، وال يق�ت وتطويــره، إال أننــا نجدهــم يتوقفــون عنــد هاتــه الدعــوة وال يبــا�ش

ي القــرآن الكريــم.
للولــوج إىل المنظومــة العقديــة �ن

، ي ال تنتهي
ي فضاءاته الىت

ثانيا: غلبة التنظ�ي عل دعاوى تجديد علم الكالم وتحليقها �ن

وقــد ألفينــا هــذا األمــر مضطــردا عنــد كبــار دعــاة التجديــد مــن مختلــف التيــارات والمذاهــب العقديــة، إال 
ي إيــران تحديــدا. ومــن المحاذيــر المســجلة عــىل هــذا 

أنــه بلــغ حــد التخمــة عنــد أنصــار علــم الــكالم الجديــد �ن
ي مــا وقــع فيــه متكلمــة األمــس مــن 

التوجــه، قــرص االهتمــام بعلــم الــكالم عــىل النخبــة، ممــا يخــسش معــه الوقــوع �ن
عــزل للــدرس العقــدي عــن العامــة والواقــع.

1- »نحو فلسفة إسامية معارصة«، الدكتور عبد اللطيف عبادة/ ص 302.
2- »عوامل ظهور الفرق يف الفكر اإلسامي«، أ.د، مسعود عبد الله خليفة الوزاين/ ص 328.

3- »ال بــد مــن بعــث الحيــاة يف علــم الــكام«، حــوار ملجلــة »مــدارك« مــع الدكتــور محمــد الســيد الجلينــد، أســتاذ الفلســفة اإلســامية بــدار العلــوم ، جامعــة القاهــرة، 
أجــرى الحــوار: إســام عبــد العزيــز وعبــد اللــه الطحــاوي/  13-04-2009.
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اك للنــاس،  ي إ�ش
ي تقديرنــا، إن الرجــوع إىل القــرآن الكريــم الســتلهام الــدروس العقديــة منــه، سيســهم �ن

و�ن
ي تهمهــم، عــ�ب البحــث عــن حلــول لهــا مــن كتــاب هللا، الــذي جــاء مخاطبــا لهــم دون  ي القضايــا الــ�ت

كل النــاس، �ن
اســتثناء.

ن  ثالثــا: االنفتــاح المبالــغ فيــه لدعــاوى التجديــد عــل المــدارس الغربيــة، وابتعادهــا تدريجيــا عــن معــ�ي
القــرآن الكريــم، وهاتــه الملحوظــة ترتبــط بســابقتها، إال أنــا أفردناهــا بالحديــث لمــا �نــا نشــاهده مــن ســيل 
بــة اإلســالم،  للكتابــات الداعيــة لتجديــد علــم الــكالم اإلســالمي بــأدوات غــ�ي إســالمية، وبمناهــج ال صلــة لهــا ب�ت

ي بيئــات غــ�ي إســالمية، وبنظريــات نحتتهــا عقــول تؤلــه اإلنســان ال هللا.
وبأنظــار اســتنبتت �ن

إن إطاللــة �يعــة عــىل الدوريــات المتنوعــة اآلتيــة مــن لبنــان وإيــران مثــال، تكشــف حجــم هــذا االنفتــاح 
ي الغرب،  إال أن من دبجها 

ي كتبت �ن ها عن تلك ال�ت ن ومقداره، لدرجة �نا معها نقرأ مشاريــــع فكرية، ال يم�ي
ي الغــرب وطــرق مقاربتهــم للنصــوص المقدســة عندهــم، فــراح 

ن الجــدد �ن مســلم اســتهوته أنظــار الالهوتيــ�ي
هــا بلغــة الضــاد ليــس إال.  ين�ش

ي التجديــد، وال اســتنقاصي 
ن ضــد المذهبيــة الشــيعية �ن ال يفهــم مــن كالمي هــذا وجــود أي نــوع مــن التحــ�ي

ي هــذا الســياق، لكــن الــذي 
ي توظفهــا �ن مــن قيمتهــا وجدواهــا، وال التنقيــص مــن فعاليــة األدوات المنهجيــة الــ�ت

ي هــو تعويلهــا الكبــ�ي عــىل أدوات »فلســفة الديــن« الغربيــة، وعملهــا المســتميت عــىل استنســاخ أدوات  يعنيــ�ن
، ومنه القرآن  ي ي قراءة النص الدي�ن

ي تجديد علم الكالم، والســىي الجاد الســتنباتها وتوظيفها �ن
الهرمنوطيقا �ن

الكريــم.

ي هنــا أن أســوق شــهادة لرجــٍل خــ�ب فعــل االستنســاخ غــ�ي المــدروس للمفاهيــم والنظريــات، وأثــره  وحســ�ب
يعــة«، يقــول الشــيخ  ي ال�ش

ي »القبــض والبســط �ن
ي معــرض نقــده لنظريــة »�وش« �ن

عــىل الفكــر والنظــر، فــ�ن
«، يــرون مــن المســتحيل تحقــق الفهــم خــارج إطــار  ن مثــل »غادامــ�ي : »الكثــ�ي مــن النســبي�ي ي

صــادق الريجا�ن
، يتنفــس داخــل تقاليــد أجنبيــة عــىل  التقاليــد، وحســب هــذه الرؤيــة فــإن صاحــب القبــض والبســط شــاء أم أ�ب
التقاليــد المحليــة، ممــا يجعــل اســتخدام تلــك األدوات والمفاهيــم المقتبســة مــن العلــوم اإلنســانية الغربيــة 
ن تبتــ�  لتوظيفهــا داخــل التقاليــد المحليــة نوعــا مــن التســطيح والســذاجة. إن تلــك المفاهيــم واألدوات حــ�ي

ن التقاليــد المحليــة« )1(  مــن بيئتهــا تفقــد معانيهــا ولــن يكــون مــن الممكــن التوفيــق بينهــا وبــ�ي

، بدليــل انحســار االستشــهاد  ي
ي صيغتــه القديمــة عــن النبــع القــرآ�ن

رابعــا: االقتنــاع ببعــد الــدرس الــكالمي �ن
ي علــم الــكالم أن يتجــاوز 

ي كتبهــا أعــالم ومنظــرون، ال يمكــن للباحــث �ن ي كثــ�ي مــن المظــان الــ�ت
باآليــات القرآنيــة �ن

أطاريحهم.

1- »االجتهاد الكامي مناهج ورؤى متنوعة يف الكام  الجديد«، حوار مع صادق الريجاين: ص 274.
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ي   اإليــحب الديــن  لعضــد  الــكالم«  علــم  ي 
بكتــاب »المواقــف �ن مثــال  ب  نــرصن أن  يمكــن  ذلــك،  عــىل  للتمثيــل 

العلــوم  بنــاء  الــكالم  أنــه : »عــىل علــم  يقــرر  النهائيــة لمذهــب األشــاعرة«)1(، فهــو  الصياغــة  الــذي: »يمثــل 
عيــة واألحــكام الفقهيــة، إذ لــوال ثبــوت الصانــع بصفاتــه لــم يتصــور علــم التفســ�ي والحديــث وال علــم الفقــه  ال�ش
ي اإليمــان باليــوم اآلخــر مــن درجــة التقليــد إىل درجــة اإليقــان، وذلــك اإليقــان هــو الســبب 

�ت �ن وأصولــه، وبــه يــ�ت
، فوجــب أن يعتــ�ن بهــذا العلــم كل االعتنــاء«)2(، إال أن  ي العقــ�ب

ي الدنيــا والفــوز والفــالح �ن
للهــدى والنجــاح �ن

ي االنشــغال بمباحث الفلســفة وقضاياها، بعيدا عن االســتنباط من القرآن الكريم 
هذا االعتناء عنده تمثل �ن

ن لوصفــه بأنــه: »كتــاب فلســفة ممــزوج  ي مــا نــدر، وهــذا مــا دفــع ببعــض الباحثــ�ي
أو حــ�ت االستشــهاد بــه إال �ن

ن ذهــب دارس آخــر للقــول بــأن: »هــذا  ي حــ�ي
بعلــم الــكالم، ال كتــاب كالم  يتعــرض ألقــوال الفالســفة«)3(، �ن

ه مــن الكتــب الكالميــة المتأخــرة يلحــظ فيهــا اإلعــراض التــام عــن آثــار النبــوة، فالمتقدمــون مــن  الكتــاب وغــ�ي
ي ـ  أهــل الــكالم والتصــوف كانــوا يخلطــون ذلــك بأصــول مــن الكتــاب والســنة واآلثــار، وأمــا المصنــف ـ أي اإليــحب

وأمثالــه مــن المتأخريــن فلــم يذكــروا إال األصــول المبتدعــة وأعرضــوا عــن الكتــاب والســنة«)4(.

ي هــذا لحكــم، لكــن اإلعــراض عــن الكتــاب والســنة حاصــل 
ن �ن ال تخــ�ن عــىل الــدارس نفحــة المبالغــة والتحــ�ي

ي هــذا البــاب.
، وكتــاب »المواقــف« نمــوذج متفــرد �ن ن ي كتــب المتكلمــ�ي

بنســب متفاوتــة �ن

ي هنــا شــهادة فحــل مــن فحــول النهضــة، وهــو الشــيخ محمــد عبــده الــذي دبــج »رســالة التوحيــد«  تكفيــ�ن
، وكيــف عبثــت  ن بقولــه: »هــذا مجمــل مــن تاريــــــخ هــذا العلــم ينبئــك كيــف أســس عــىل قواعــد مــن الكتــاب المبــ�ي

، حــ�ت خرجــوا بــه عــن قصــده، وبعــدوا بــه عــن حــده« )5(.  ن ي نهايــة األمــر أيــدي المفرقــ�ي
بــه �ن

يــرى الشــيخ محمــد عبــده رحمــه هللا، أن العبــث بعلــم الــكالم والخــروج بــه عــن قصــده وإبعــاده عــن حــده، 
ي أسس عليها هذا العلم، لذلك نرى أن من المهمات المستعجلة  ي االبتعاد عن القواعد القرآنية ال�ت

متمثل �ن
، العــودة إىل بيــان قواعــد أصــول الديــن ومدامكــه مــن  ن حــه عــىل أنظــار الباحثــ�ي وع العلــمي الــذي نق�ت لهــذا المــ�ش

القــرآن الكريم.

خامســا: عقــم الــدرس الــكالمي القديــم، وعــدم قدرتــه عــل مســايرة العــر تصــورا ومنهجــا وطــرق إقنــاع، 
بســب عــدة عوامــل منهــا: 

ي االستدالل عىل قضايا العقيدة.
1( »هيمنة المنطق األرس�ي �ن

1- »يف علم الكام –األشاعرة »، د. أحمد صبحي/ ص 357.
2- »كتاب املواقف«، عضد الدين اإليجي/ ص 22.

3- »فخر الدين الرازي وآراؤه الكامية والفلسفية«، تأليف محمد الزركان / ص 611.
4- »نقــد املواقــف يف علــم الــكام لعضــد الديــن اإليجــي«، املؤمتــر الــدويل التاســع للفلســفة يف كليــة دار العلــوم القاهــرة إبريــل  2004، الــذي عقــد تحــت عنــوان: مناهــج 

العلــوم اإلســامية بــني التقليــد والتجديــد ) الحلقــة األوىل علــم الــكام( / ص3.
5- »رسالة التوحيد«، محمد عبده، ص53.
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ن النظر والعمل. عة التجريدية أو الفصام ب�ي ن 2(  طغيان ال�ن

. 3(  تفريــــغ علم الكالم من محتواه االجتماعي

4( تراجع دور العقل وشيوع التقليد«)1(.

مــن جهتنــا، نــرى أن االحتمــاء بالقــرآن الكريــم باعتبــاره مصــدرا مؤسســا للــدرس العقــدي، عاصــم مــن هاتــه 
العوامــل األربعــة وضامــن لعــدم الوقــوع فيهــا.

وعليــه، فرجــوع هاتــه الدراســة للقــرآن الكريــم واعتمادهــا الكبــ�ي عــىل اســتنطاق الــدروس العقديــة منــه، فيــه 
، وبالتــاىلي فهــو  ن ي وقــع فيهــا أغلــب مــن ســلف مــن المتكلمــ�ي تجــاوز ألغلــب المالحظــات المذكــورة أعــاله، والــ�ت

ي جــواره.
عــودة بالممارســة الكالميــة إىل رشــدها الــذي ال يتحقــق إال بــإزاء القــرآن الكريــم و�ن

مقدمة مستأنفة:

ي للعقيــدة«، 
ي وثقــت لبدايــة رحلتنــا المباركــة  اقتفــاء ألثــر »التأصيــل القــرآ�ن تلكــم كانــت الخطــوات األوىل الــ�ت

ل القــرآن أن  يتــوج المســ�ي بعــد نضــج هــذا العمــل  ن ي كــرم ُمــ�ن
وهي رحلــة ترســم لنفســها آفاقــا واعــدة، وتطمــع �ن

ي 
ي التدبر العقدي للقرآن الكريم، إضافة إىل جامع تاريحن

وبلوغه الرشد إن شاء هللا تعاىل، بإصدار موسوعة �ن
وط العلميــة  ئ لــه األســباب والــ�ش لتفاســ�ي آيــات العقائــد، وهــو األمــر الــذي نرجــو مــن البــارئ جــل وعــال، أن يهــ�ي
ي مجلــة 

وع �ن والموضوعيــة للتحقــق واإلنجــاز، ونرجــو أن يكــون صــدور باكــورة دراســاتنا التعريفيــة بهــذا المــ�ش
ي 

ي هــذا المســ�ي الــذي يزكــو بصحبــة القــرآن الكريــم، وخدمــة عقيــدة القــرآن، �ن
ئ بــه �ن »�اج« شــعاع نــور نســتض�ي

ي الفكــر والواقــع وســائر دروب الحيــاة.
ن لرســالة القــرآن وأحــكام القــرآن �ن أفــق التمكــ�ي

وإن أول الغيث قطر، ثم ينهمر.

وهللا المستعان وعليه التكالن.

الئحة املصادر واملراجع:

وت، الطبعــة  ة، دار الجيــل – بــ�ي ، عضــد الديــن: »كتــاب المواقــف«، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن عمــ�ي ي اإليــحب
1، 1997م.

ي أصول األحكام«، 
ي الظاهري: »اإلحكام �ن ابن حزم، أبو محمد عىلي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرط�ب

وت، )د.ت(. تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، دار اآلفاق الجديدة، ب�ي

1- »علم الكام الجديد وفلسفة الدين«، عبد الجبار الرفاعي / ص25.
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أســتاذ  »مــدارك«،  لمجلــة  حــوار  الــكالم«،  علــم  ي 
�ن الحيــاة  بعــث  مــن  بــد  الســيد: »ال  الجلينــد، محمــد 

الفلســفة اإلســالمية بــدار العلــوم، جامعــة القاهــرة، أجــرى الحــوار: إســالم عبــد العزيــز وعبــد هللا الطحــاوي/
ــخ:   2009-04-13. ـ ـ ـ بتاريـ

 ، بنــاء علــم أصــول الديــن«، مكتبــة مدبــوىلي الثــورة - محاولــة إلعــادة  ، حســن: »مــن العقيــدة إىل  ي
حنــ�ن

1988م. القاهــرة، 

للطباعــة  اإلســالمي  المكتــب  الحضاريــة«،  الوراثــة  ســبيل  والتجديــد  عبيــد: »االجتهــاد  د. عمــر  حســنة، 
1998م.  ، والنــ�ش

 ،» ، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب: »مجمــوع رســائل الحافــظ ابــن رجــب الحنبــىلي الحنبــىلي
، الفــاروق  ي

، تحقيــق: أبــو مصعــب طلعــت بــن فــؤاد الحلــوا�ن ي
تحقيــق: أبــو مصعــب طلعــت بــن فــؤاد الحلــوا�ن

، ط 2، 2003 م. الحديثــة للطباعــة والنــ�ش

، عبد الجبار: الرفاعي

، سلســلة 	  ي
ي الكالم الجديــد«، حــوار مــع صــادق الريجــا�ن

»االجتهــاد الــكالمي مناهــج ورؤى متنوعــة �ن
وت، )د.ت(. ــع، بــ�ي ـ ـ ـ »قضايــا إســالمية معــا�ة«، دار الهــادي للطباعــة والنــ�ش والتوزيـ

»علم الكالم الجديد وفلسفة الدين«، دار الهادي للطباعة والن�ش والتوزيــــع، 2002م.	 

وت،  ، بــ�ي ي
، جــورج: »مــن إســالم القــرآن إىل إســالم الحديــث: النشــأة المســتأنفة«، دار الســا�ت ي

طرابيــسش
2010م. ط1، 

ورات الدين والمذهب عند الشيعة اإلمامية«، مجلة رسالة اإلسالم المرصية،  مغنية، محمد جواد: »�ن
، سنة 1950م. ي

العدد الرابع، المجلد الثا�ن

ح  ن بــن عــىلي بــن زيــن العابديــن الحــدادي: »فيــض القديــر �ش المنــاوي، زيــن الديــن محمــد بــن تــاج العارفــ�ي
ى – مــرص، الطبعــة:1، 1356م. «، المكتبــة التجاريــة الكــ�ب الجامــع الصغــ�ي
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األسس النظرية للتيار العقالني والفريق النقلي يف استنباط املقاصد 
العقدية - دراسة مقارنة -

د. عزيز أخميم 
كلية أصول الدين – تطوان – المغرب

ملخص:

يعــة، وإن قضيــة المقاصــد لتســتحق مــن  عيــون قضيــة مقاصــد ال�ش مــن أكــ�ث مــا يتعمــق فيــه الباحثــون ال�ش
ع إال لغايات يريدها، وكماالت يحبها. ولكن  ع ما �ش مها؛ ألن هللا تعاىل لم ي�ش

ِّ
كل مسلم أن يتعلمها وأن يعل

يعــة، بــل إن العقيــدة كذلــك لهــا مقاصــد هي أعظــم المقاصــد،  قضيــة المقاصــد ليســت هي فقــط مضمــون ال�ش
ي البحــوث األكاديميــة المعــا�ة بقــدر مــا وجدتــه مقاصــد 

غــ�ي أن قضيــة مقاصــد العقيــدة لــم تحــظ بأهميــة �ن
. ومــن تــم جــاء هــذا البحــث ليســلط الضــوء عــىل األســس  ن ــف فيهــا إال قليــل مــن الباحثــ�ي

ّ
يعــة، فلــم يؤل ال�ش

ي اســتنباط المقاصــد العقديــة.
ي بــ�ن عليهــا أصحــاب التيــار العقــىلي والنقــىلي منهجهــم �ن النظريــة الــ�ت

. يعة، مقاصد العقيدة، نظرية، العقل ووجهة الوحي الكلمات المفتاحية: مقاصد ال�ش

Abstract:

One of the deepest topics that the researcher deal with is Maqassid Al-Shari-
ah )legal objectives, henceforth(; that every Muslim needs to learn and teach as 
God legitimates everything merely for objectives he wants or perfections he likes. 
However, legal objectives are not limited to Al-Shariah only while the doctrine’s 
)Aaqida( objectives are considered as the greatest ones though the issue of doc-
trine’s objectives has never been the priority in the modern academic research 
as the legal objectives; only a few pieces of research has been written on that. 
So, this research comes to shed more light on the basics of the theory on which 
raison and revelation trend builds their method to deduce the objectives of the 
doctrine.

Keywords: legal objectives )Maqassid A-shshariaa(; doctrine objectives )Maqa-
ssid Al-aqida(; theory; reason and revelation trend.    
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مقدمة:

الحمــد هلل الــذي لــم يــزل عليمــا قديــرًا، وصــىل هللا وســلم عــىل ســيدنا محمــد الــذي أرســله إىل النــاس كافــة 
ًا.  كثــ�ي

ً
ًا ونذيــرًا وعــىل آلــه وصحبــه وســلم تســليما بشــ�ي

ن لســ�ب  ا لــه جانبــه مــن التخصــص، ولــم يتــ�ع انتبــاه الباحثــ�ي ن وبعــد، لــم تكــن المقاصــد العقديــة علمــا متمــ�ي
ن هيــأ هللا مــن يتحمــل أعبــاء إخراجــه علمــا مســتقال لــه  ة حــ�ي ي اآلونــة األخــ�ي

أغــواره وتجليــة مضامينــه إال �ن
ه بضوابطــه وأسســه ومقوماتــه. ن خصوصيتــه وتمــ�ي

 ، ن ي بدايتهــا إذ أن ثمــة إحساســا بوجــود جوانــب لــم تطلهــا يــد البابحثــ�ي
وكانــت فكــرة هــذا العمــل غائمــة �ن

فتشــكلت لــدي الفكــرة وتنامــت عــىل مهــل مــع مزيــد اإلطــالع عــىل اســتنباط العلمــاء للمقاصــد العقديــة عــىل 
مــر العصــور.

يــة يجعلهــا محــط دراســة مســتمرة  ي حيــاة الب�ش
إن التحــدي الــذي تطرحــه قضيــة العقيــدة ومقاصدهــا �ن

ي 
ي كل عــرص ومــرص، ممــا يفــرض اســتمرارية الصياغــة المعرفيــة لهــا للتحــدي بهــا �ن

لوجــود التحــدي بهــا ولهــا �ن
مواجهــة العقائــد والمذاهــب واألفــكار.

: ن ن مختلف�ي ي استنباطهم للمقاصد العقدية مساررين منهجي�ي
ولقد سلك العلماء �ن

ي جرأته عىل إيالج جميع مسائل العقيدة ميدان المعالجة 
ن �ن المسلك األول: سلك الطرح العقىلي المتس�ن

يقيــة الوثوقيــة أو  ن ب الميتاف�ي العقليــة – مــع التحفــظ أحيانــا – والميــل إىل كبــح عنــان التنظــ�ي والركــون إىل �ن
ي المســائل العقدية اإللهية.

التفويصية، خاصة �ن

ا إياهــا  ي يرفــض تقنيــات العقــل وتقييداتــه للنصــوص، معتــ�ب
: قــد طبعــه اتجــاه نقــىلي نّصــا�ن ي

المســلك الثــا�ن
ي نهايــة المطــاف. ويصــل هــذا التوجــه مــداه بمعانقتــه للتصــوف ذي المنهــج 

مثابــة لتحريــف الديــن وإلغائــه �ن
ي عندمــا يعتــ�ب مســألة العقيــدة مــن المواهــب الربانيــة والمنــح الرحمانيــة؛ فاإليمــان – عمومــا –  إلقــاء 

الــذو�ت
ات اســتدالالت ال منطقيــة،  ي هــذه التنظــ�ي

ي ال دخــل فيــه لكســب المــرء وال الجتهــاده ويعتمــد أحيانــا �ن
نــورا�ن

هي عبــارة عــن تقريــر لمســلمات ال تتجــاوز مســتوى الدعــوى – عقــال - أو لمقــوالت اتخــذت مظهــر المبــادئ 
الثابتــة والثوابــت الراســخة.

ي هــذا الموضــوع، وقــد جــاء هــذا 
ــز جهــدي للبحــث �ن

ّ
لهــذه األهميــة البالغــة القصــوى، انصــب اهتمــامي وترك

ي كل مبحــث عــددا مــن المطالــب، وخاتمــة. 
البحــث مصممــا مــن مقدمــة وثالثــة مباحــث، �ن

ي هــذا الموضــوع، 
ي المنهــج العلــمي الدقيــق وذلــك بالرجــوع إىل المصــادر األصليــة �ن ي بحــ�ث

مــت �ن ن وقــد ال�ت
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وتحريــر المذاهــب المختلفــة مــن مراجعتهــا تحريــرا دقيقــا، وتوثيــق النصــوص والتجــرد مــن البحــث، وبنــاء 
ي الجهــد. النتائــج عــن مقدمــات صحيحــة مــا وســع�ن

املبحث األول: مفهوم املقاصد العقدية وأنواعها ودالالتها.

ن فكــر اإلنســان وشــعوره وســلوكه، النابعــة مــن الفطــرة  لمــا كانــت العقيــدة تشــكل فضــاء رحبــا جامعــا بــ�ي
المتأثــرة بالوجــود والوجــدان، رغــم تبايــن الملــل والنحــل ومــع تغايــر األزمــان واألوطــان، يجــدر بنــا التعريــف 

. ي
ي الحقــل المعــر�ن

بهــذا المصطلــح، وتتبــع مدلولــه �ن

المضمــون  ن وإن كان  المتقدمــ�ي ي االســتعمال، ولــم يعهــد عنــد 
العقديــة جديــد �ن المقاصــد  إن مصطلــح 

عيــة، وقــد أفــادوا وأجــادوا فيــه  ن فقهائنــا وهــو اصطــالح المقاصــد ال�ش حاصــال ومتــداوال لديهــم، فالــذي شــاع بــ�ي
. وممــن  عي ، وكأنهــا تعاريــف تــروم الجانــب الفقــ�ي الــ�ش فجعلــوه مرادفــا للحكمــة والمصلحــة والعلــة، والمعــ�ن
يعــة متضمنــة لألحــكام الفقهيــة  أعــ� تعريفــا قريبــا مــن المقاصــد العقديــة ابــن تيميــة، حيــث اعتــ�ب أن ال�ش
ي أفعالــه ســبحانه«1، ويقــول أيضــا: »والخلــق 

ي شــأن الحكمــة: »هي الغايــات والمقاصــد �ن
والعقديــة فيقــول �ن

ي أن يكــون هللا هــو معبودهــم، الــذي تنتــ�ي إليــه محبتهــم وإرادتهــم، ويكــون ذلــك غايــة 
صالحهــم وســعادتهم �ن

الغايــات ونهايــة النهايــات، وهــو الــذي يجــب أن يكــون المــراد المقصــود بالحــركات«2.

عــىل  أولويتهــا  ن  ويبــ�ي يحــوم حولهــا  أنــه كان  إال  العقديــة  المقاصــد  بتعريــف  يــرصح  لــم  تيميــة وإن  فابــن 
عية، ويش�ي ابن القيم الجوزية ألهمية المقاصد والمقصود والنية واالعتقاد بقوله: »وقاعدة  المقاصد ال�ش
ي 

ة �ن ي الترصفــات والعبــارات كمــا هي معتــ�ب
ة �ن ي ال يجــوز هدمهــا أن المقاصــد واالعتقــادات معتــ�ب يعــة الــ�ت ال�ش

ء حــالال أو حرامــا، وصحيحــا أو فاســدا، وطاعــة  ي
التقربــات والعبــادات، فالقصــد والنيــة واالعتقــاد يجعــل الــسش

أو معصيــة«3.

: »ما يرمي الشارع الحكيم إىل تحققه من سلوكيات  ن المعا�ين هي فالمقاصد العقدية عند بعض الباحث�ي
ب العقائد اإليمانية بما يعود عىل المؤمن بصالح العاجل واآلجل«4.  ّ عملية ومنهجية من وراء ت�ش

ي رام الشــارع تحقيقهــا  وبنــاء عليــه، يمكــن القــول أّن المقاصــد العقديــة هي الغايــات واأل�ار العقديــة الــ�ت
ي كل جــزء مــن 

ي كل أبوابهــا وأركانهــا، و�ن
ي واألهــداف الملحوظــة للعقيــدة �ن

عنــد ركــن مــن أركانهــا، أو هي المعــا�ن
أجزائهــا.
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ج 3/ ص 79.

4- انظــر: مقاصــد العقائــد عنــد اإلمــام العــز بــن عبــد الســام، لبوطيــب عبــد القــادر، رســالة ماجســتري، نوقشــت ســنة 2013م، إرشاف الدكتــور عــار جيــدل، كليــة العلــوم 
اإلســامية – الخروبــة – جامعــة الجزائــر. ص: 30.
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فالمقصــد العقــدي مــن إرســال الرســل مثــال: االقتــداء بهــم، واالتصــال بهــم، ومعرفــة مــا ســلكوه، ألنــه طريــق 
ء واضــح يوصلنــا إىل طريــق الحــق، وتجســيد  ي

هــو طريــق الحــق الــذي أمــن مــن الشــيطان، وحــ�ت نتشــبت بــسش
ي األســواق«1 اآليــة.

ي �ن
مفهــوم القــدوة واقعــا معيشــا »يــاكل الطعــام ويمــسش

 وعىل هذا يمكن تقسيم مقاصد العقيدة إىل مقاصد عامة وخاصة:

ي يتــم اســتقراؤها مــن مجمــوع مباحــث اإليمــان الســتة كلهــا، وتبتــدئ  أ- المقاصــد العامــة: وهي المقاصــد الــ�ت
كمرحلــة أوليــة بوجــوب اإليمــان بجميــع أركان اإليمــان، مــن مثــل توحيــد هللا عــز وجــل الــذي تتجــىل أعــىل 
ي تحريــر اإلنســان عقــال وبدنــا، وإصالحــه حــاال ومــآال، والمقصــد مــن بعثــة الرســل 

مقاصــده أو مقصــده العــام �ن
هــو هدايــة النــاس إىل عبــادة الخالــق وإفــراده عــز وجــل بالوحدانيــة والطاعــة، وحفــظ عقــول النــاس مــن كل 
ي أركان 

ك والهــوى ويعلمهــم أمــور دينهــم ونــ�ش الرحمــة، وإقامــة القســط، وينســحب األمــر عــىل بــا�ت ألــوان الــ�ش
اإليمــان واســتخراج مقاصدهــا العامــة.

ب- المقاصــد الخاصــة: وهي المقاصــد المســتخرجة مــن مبحــث خــاص مــن مباحــث اإليمــان مــن مثــل 
اإليمــان بــاهلل تعــاىل ومــا يجــب أن يثبــت لــه مــن صفــات، ومــا يجــوز أن يتصــف بــه، ومــا يجــب أن ينــ�ن عنــه، 
واســتخراج مقاصــد هــذه الصفــات أو مقصــد كل صفــة عــىل حــدة، وأيضــا مــن مثــل اإليمــان باليــوم اآلخــر، 
ومــا أعــده هللا مــن نعيــم ألهــل اإليمــان وجحيــم ألهــل الكفــر، ومقاصــد األمــر بالطاعــة، ومقاصــد النــ�ي عــن 
المعصيــة، ومقاصــد االبتــالء والجــزاء والعقــاب... وهــذه المقاصــد تســتخرج مــن متعلقــات أصــول اإليمــان أو 

مــن مســائله.

املبحث الثاني: األسس النظرية للمقاصد العقدية عند الفريق النقلي
املطلب األول: منهج التيار النقلي يف استنباط املقاصد العقدية

ي اتجــاه 
إن المنقــول عــن الســلف فيمــا يخــص القضايــا الدينيــة ذات المنــح العقــدي هــو إشــارات تصــب �ن

ي هــذه األمــور.
ي إطــار مــن التســليم والتفويــض – عــن الخــوض �ن

واحــد وهــو االمتنــاع – �ن

ي معمعــة الجــدل لذاتــه، بــل إن اهتمامهــم 
ي هــذه المرحلــة هوايــة الدخــول �ن

ن �ن ولــم يكــن لــوعي األقدمــ�ي
ي 

اض اإلســهام �ن ي معمعــة المناظــرات، وعــىل افــ�ت
، دون الدخــول �ن انصــب عــىل محاربــة ممارســة الجــدل ال غــ�ي

ي اإلحجــام والتوقــف والتفويــض.
ي نطــاق تقريــر رؤيــة الســلف المتلخصــة �ن

ذلــك فإنــه انحــرص �ن

ي نقولهــم عــىل إيــراد النصــوص مــن غــ�ي تفســ�ي وال 
وقــد اقتــرص األقدمــون – أو مــا يعرفــون بالســلف – �ن

1- سورة الفرقان اآلية 7.
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تأويــل – وهــو مــا نبــه إليــه العالمــة ابــن الجــوزي1 - إذ تواتــرت المصــادر الناقلــة لمقــوالت الســلف عــىل امتنــاع 
ي مســائل النظــر. أمــا الخــوض فيهــا أو اتخــاذ أي موقــف تفصيــىلي أيــا كان منهــا فإنــه يعــد 

هــؤالء عــن الخــوض �ن
– حســب االســتنتاج الــذي يتــم الخلــوص إليــه هنــا – خارجــا عــن إيطــار أقــوال الســلف وغــ�ي محســوب عليهــم.

وليــس مــا يتــم إقــراره هنــا مــن محــض التقــول عــىل الســلف، بــل إن لــه أكــ�ث مــن دليــل وبرهــان، إذ أكــد أبــو 
ي هــذا 

ي رده عــىل الزنادقــة فقــال: »وقــد كان مــن مــىن مــن الســلف يكرهــون �ن
ســعيد الــدارمي هــذه المســألة �ن

ي مســائل األصــول النظريــة. ومــا أشــبهه«2، يعــ�ن

ي مؤلفــه )مســائل اإلمــام أحمــد بــن حنبــل( 
ن �ن ي صاحــب الســ�ن

ونقــل أبــو داود ســليمان األشــعت السجســتا�ن
! قــال: ذلــك أحــرى  ي ! قــال: ال يدعــ�ن ي »أن هــذا األخــ�ي ســأله رجــل عــن القــدري: هــل يجــادل؟ قــال: مــا يعجبــ�ن

أن ال تكلمــه إذا كان صاحــب جــدال«3، ونقــل عنــه أيضــا: »هــذه األحاديــث نرويــهــا كمــا جــاءت«4.

وحينمــا ناقــش اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ادعــاء الجهميــة أن القــرآن غــ�ي هللا، وإذا كان غــ�ي هللا فــال يكــون إال 
ي القــرآن: إن القــرآن أنــا، ولــم يقــل: 

مخلوقــا أشــار إىل أن هــذا مــن المغاليــط، »وأن هللا جــل ثنــاؤه لــم يقــل �ن
ه كان  ، فمــن ســم القــرآن باســم ســماه هللا بــه كان مــن المهتديــن ومــن ســماه باســم غــ�ي ي، وقــال هــو كالمي غــ�ي

.5» ن مــن الضالــ�ي

ــغ إن  ـ ـ ـ ونــه عصمــة مــن الزيـ ي بالصيــغ النصيــة كان – كمــا يبــدو – ديــدن الســلف ألنهــم يعت�ب
ام الحــر�ن ن فااللــ�ت

ي التقيــد لمــن يريــد اتبــاع طريــق الســلف عنــد إطــالق األلفــاظ بصيغــة 
ن الحــق أو عــن شــماله. وينبــىن عــن يمــ�ي

ادفــات تــؤدي المعــ�ن ذاتــه  ي اســتعمال مــا يعتــ�ب م�ت
الســمع دون أي تــرصف أو إعــادة صياغــة لهــا أو اجتهــاد �ن

الــذي دلــت عليــه النصــوص.

ورة المعــ�ن نفســه  لذلــك وجدنــا التيــار النقــىلي يعتــ�ب »هــذه األحاديــث نرويــهــا كمــا جــاءت« ال تــؤدي بالــرصن
ي 

الــذي تــدل عليــه أقــوال بعــض المتأخريــن مــن مثــل قــول ابــن تيميــة بـــ »إثبــات األســماء والصفــات مــع نــ�ن
ـهــا بــال تعطيــل«6، ألن هنــاك إضافــة جديــدة، وهي االتيــان بمعــ�ن  يـ ن مماثلــة المخلوقــات إثباتــا بــال تشــبيه وت�ن

ا أو فهمــا لموقــف الســلف. اإلثبــات عــىل الطريقــة المذكــورة، وهي ليســت قــوال للســلف بــل تفســ�ي

ن أن نــورد هــذا النــص كمــا هــو دون تدخــل  ي كــذا وبــ�ي ن أن نقــول عــن النــص إنــه كــذا أو يعــ�ن والفــرق واضــح بــ�ي
ا للنــص أو فهمــا لــه؛ وتفســ�ي النــص  ي صياغتــه بطريقــة جديــدة، ألن هــذه الطريقــة الجديــدة تســم تفســ�ي

منــا �ن

1- انظر: دفع شبهة التشبيه والرد عى املجسمة البن الجوزي ص: 18.
2- انظر: الرد عى الزنادقة أليب سعيد الدارمي ص: 280.

3- انظر: مسائل اإلمام أحمد أليب داود ص: 112.
4- انظر: عقائد السلف للنشار ص: 11.

5- انظر: الرد عى الجهمية ألحمد بن حنبل ص: 73.
6- الفتاوى البن تيمية ج: 3، ص: 4.
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)أو فهمــه( ليــس بنــص.

ي أوكــد تقنياتــه جمــودا عــىل قوالــب النــص دون أي تــرصف فيهــا، ألن هــذا 
ي �ن

ن يقتــىن فمذهــب النقليــ�ي
التــرصف – مهمــا كان – يســتلزم إضافــة جديــدة ال يمكــن اعتمادهــا مســلمة شــأنها شــأن النــص.

ن عــىل علــم الــكالم والفلســفة  ي إنــكار حقيقــة جليــة هي إنــكار النقليــ�ي ي الواقــع فــإن هــذا التحليــل ال يعــ�ن
و�ن

ن للنظــرة الســلفية يحيــل إمكانيــة صياغــة  ي أن نجــد بعــض المتحمســ�ي
كمــا فعــل الســلف األوائــل، وال غرابــة �ن

ي أو مــا ســماه الهــوى الفــار�ي صياغــة فلســفية تســ�ي »عــىل خــط 
النظريــات المتخــذة مــن المنطــق اليونــا�ن

ي القــرآن وأســوة الرســول«1. 
مســتقيم مــع مصــادر اإلســالم ومحكماتــه �ن

ي 
ي االصطــالح الفلســ�ن

ويســوق الدليــل عــىل ذلــك باســتعراض نشــأة علــم الــكالم الــذي يقابــل عنــده – �ن
ي متاهاتــه 

لــة �ن ن – المنطــق عنــد اليونــان؛ يقــول أحمــد مــو� ســالم: »هــذا المنطــق هــو أول مــا تــردى المع�ت
ي تورطــوا وغرقــوا فيهــا؛ وهي الزعــم بــأن  ن عــىل منحــدره إىل هاويــة المحنــة الــ�ت لقــ�ي ن واختــالس سفســطته م�ن

مخلــوق«2. القــرآن 

ي بعــض األحيــان – إال 
ن لــم يكــن – �ن لكــن هــذا اإلنــكار أو التحامــل عــىل علــم الــكالم والفلســفة مــن النقليــ�ي

ير  ي مسى لت�ب
ن المتحكمة؛ فانطلقوا �ن ي وجه عقلية الكالمي�ي

نوعا من الدفاع عن رؤيتهم النقلية الجديدة �ن
ي معرفــة مــا يجــب اإليمــان بــه إىل القــرآن وإىل الحديــث، ال يصــدرون 

رؤيتهــم مــن أن الســلف كانــوا يلجــأون �ن
اللذيــن  النقــل  تأويــل  العقــل وأو  تــام الجتهــاد  اجتنــاب  ي 

ذلــك �ن همــا، وال يطمئنــون لســواهما؛ كل  عــن غ�ي
عــا  ي وضعــت لهــا لغــة و�ش ي تعطيــل النصــوص والتجــاوز بهــا عــن معانيهــا الــ�ت

همــا النقليــون أصــل الفتنــة �ن يعت�ب
ي كانــت تهــدف –  همــا مــن الجمعيــات ال�يــة الــ�ت إىل معــان وآراء دخيلــة تتبناهــا الباطنيــة3 أو الغنوصيــة4 وغ�ي
ج بنفوســهم مــن  ن ي قلوبــهــم وامــ�ت

يعــة وإضــالل معتقديهــا وبلبلــة مــا اســتقر �ن ن – إىل هــدم ال�ش ي نظــر الســلفي�ي
�ن

ي صفــاء وشــفافية فطريــة مالئمــة لطبيعــة العــرب الذيــن 
عقائــد واضحــة ال لبــس فيهــا وال شــائبة مــن غمــوض �ن

ي أصالتهــم أهــل منطــق أو فلســفة.
لــم يكونــوا �ن

ت محاوالتهم  ي آرائهم بمنهج الســلف إذ اعت�ب
ن �ن ام النقلي�ي ن ي التســاؤل عن ال�ت

ولكن المشــكلة هنا تتمثل �ن

1- العقل العريب ومنهج التفكري اإلسامي ألحمد موىس سامل ص: 241.
2- املصدر نفسه ص: 242.

3- الباطنيــة: مــن الفــرق الخارجــة عــن اإلســام، وعقيدتهــم أن أحــد الصانعــني قديــم هــو اإللــه الفاعــل، واإللــه خلــق النفــس، فاإللــه هــو األول والنفــس هــو الثــاين وهــا 
مدبــرا هــذا العــامل، ثــم إنهــم قالــوا إنهــا يدبــران العــامل بتدبــري الكواكــب الســبعة والطبائــع األوىل، وقولهــم هــذا بعينــه قــول املجــوس؛ ألنَّ مؤســس الباطنيــة مجــويس وهــو 

ميمــون بــن ديصــان املعــروف بالقــداح - جــد العبيديــني -.

انظر: مجموع فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية 35/ 144-120، الفرق بني الفرق ص: 299-265، فضائح الباطنية ص: 11-14.
4- الغنوصيــة: فرقــة دينيــة فلســفية متعــددة الصــور مبدؤهــا أن املعرفــة الحقــة هــو الكشــف عــن طريــق الحــدس الحاصــل عــن اتحــاد العــارف باملعــروف وليــس عــن 
ــاين )غنوســيس( يعنــي  ــا كان خطرهــا، وهــي مأخــوذة مــن اللفــظ اليون ــان، ومــن هن ــاك حواجــز أو فــروق بــني األدي ــه ليــس هن ــم واإلســتدالل، ويعتقــد أن ــق العل طري

)معرفــة( وقــد نشــأت يف القــرن األول امليــادي بتأثــري اختــاط الثقافــة اليوناينــة بثقافــة الــرق. انظــر إبراهيــم هــال يف مقدمــة الواليــة والطريــق إليهــا ص: 77.



33

تطبيــق ألقــوال الســلف وصياغتهــا صياغــات جديــدة نوعــا مــن االجتهــاد المتجــاوز لحــدود مرســوم الســلف، 
. ن ي قضايــا الــرد عــىل المخالفــ�ي

وخاصــة �ن

املطلب الثاني: رفض حتكيم العقل يف املقاصد العقدية.

ي أهليــة العقــل 
ي المقاصــد العقديــة عــىل تشــكيكه بدايــة �ن

لقــد انبــ�ن رفــض تيــار النقــل لتحكيــم العقــل �ن
ي داللــة النصــوص عــىل مــا اســتحدثه العقــل مــن مصطلحــات. ثــم إن القبــول 

لذلــك، ثــم مــن خــالل التشــكيك �ن
ي عندهــم عبثيــة إرســال الرســل.

بمبــدأ اســتئثار العقــل بالمعرفــة يقتــىن

ن هذا التيار – التيار النقىلي – إىل القول بفســاد تحكيمه نظرا القتصاره عىل الحســيات  بل يذهب أســاط�ي
هم فيما يبدو أنه تحامل شديد، ويحملون  ن وغ�ي وإنكاره للغيبيات، ويحملون العقل مسؤولية كفر الدهري�ي
العقــل كذلــك مســؤولية إنــكار الصفــات اإللهيــة، وهــو اتهــام صحيــح إىل حــد مــا؛ وقــد بــرروه بخــوف تعــدد 

لــة1. أمــا اتهامــه العقــل بكونــه وراء تشــبيه الصفــات اإللهيــة بالجســمية فهــو مــن  ن القدمــاء كمــا هــو مذهــب المع�ت
ي أحــكام القــرآن وإبطالهــا.

قبيــل التحامــل، ألن مــن يــرى هــذه الرؤيــة ينتهــج الطعــن �ن

ن العلــم  لقــد اســتحدث ممارســو الــكالم والنظــر اصطالحــات خاصــة بدراســتهم الكالميــة وارتأوهــا أداة لتلقــ�ي
ووســيلة لتخفيــف مؤونــة التعلــم؛ وهــو أمــر يعتقــدون أن علــم الــكالم لــم يشــذ فيــه عــن ســائر العلــوم اإلســالمية 

ي شــهدت اســتحداثا مماثال. األخرى ال�ت

ي  ي داللــة القــرآن عــىل تلــك المصطلحــات المســتحدثة، الــ�ت
يــر ويشــكك �ن ف بهــذا الت�ب لكــن تيــار النقــل ال يعــ�ت

ي القــرآن داللــة عــىل 
ــغ ومجــرة إىل الضــالل، ويتســائل: هــل �ن ـ ـ ـ هــا انحرافــا عــن هــدي القــرآن ومدعــاة للزيـ يعت�ب

»قائــم بالــذات«؟ أم قديــم؟.

املطلب الثالث: حماوالت التيار النقلي لتأصيل املقاصد العقدية.

ي 
ي اســتنباط المقاصــد العقديــة باالمتنــاع عــن اســتعمال النظــر �ن

ســى التيــار النقــىلي إىل تأصيــل منهجــه �ن
ي 

ي الوقــت نفســه إىل االقتصــار عــىل مــا �ن
ي ذلــك إىل طريقــة الســلف األوائــل، داعيــا �ن

ميــدان العقيــدة مســتندا �ن
النصــوص القرآنيــة والنبويــة.

ي المســائل النظريــة ليؤكــد 
ي ذلــك مــن ذهــاب ســلف األمــة إىل االمتنــاع عــن الخــوض �ن

وينطلــق هــذا التيــار �ن
ي  نــدق وهــو يشــ�ي بذلــك إىل العبــارة الــ�ت ن وعيتــه، بــل يــرى أنــه يعــد عندهــم مــن ال�ت أن ذلــك دليــل عــىل عــدم م�ش
ي مجــال المســائل النظريــة فاألرجــح 

اشــتهرت: »مــن تمنطــق فقــد تزنــدق«، ويعتقــد أن مــا نســب إىل الســلف �ن
أنــه مدســوس عليهــم. وقــد نظــم أحدهــم فقــال:

1- انظر: فضل االعتزال لعبد الجبار ص: 129.
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ندق يسطر ن وليس يرى الخوض األئمة بل جرى *** لديهم من أفعال ال�ت

وما قد روي من ذاك عنهم فحمله *** عىل الدس أوىل بالصواب وأظهرا1

ويــرون أن مــن يمنــع اســتنباط المقاصــد العقديــة مــن النصــوص مــردود عليــه بنــص القــرآن، خاصــة مــن 
ي صــدور الذيــن أوتــوا العلــم 

ك؛ قــال تعــاىل: »بــل هــو آيــات بينــات �ن ي حــدود التعبــد والتــ�ب
يقــرص تعــاطي القــرآن �ن

ي 
م منهــج الســلف، ذلــك أنــه �ن ن ومــا يجحــد بآياتنــا إال الظالمــون«2. ويبــدو أن التيــار النقــىلي قــد حــاول أن يلــ�ت

ي شــكل انتقــادات لتحكيــم العقــل أو إلــزام لمحكميــه لــم يخــرج عــن حــدود المعارضــة 
ي ســاقها �ن أطروحاتــه الــ�ت

عي  والنقــد؛ فالبعــض منهــم عندمــا يســتبعد الحكــم العقــىلي فإنــه إنمــا يســتبدل بــه مــا يــرى أنــه الحكــم الــ�ش
ي توصل إليها  ي النصوص، دون أن يستنطق هذه النصوص أو يعيد صياغتها، ورفضه للنتائج ال�ت

المبثوث �ن
ع عليــه؛  ي أفــكار مضــادة لتلــك النتائــج المرفوضــة، إال فيمــا نــص الــ�ش ي تبــ�ن مــن يحكمــون العقــل لــم يكــن يعــ�ن

ي القضيــة.
ع عندهــم هــو الحكــم �ن فالــ�ش

ي اســتنباط المقاصــد العقديــة ذا مغــزى هــام، وقــد ســعوا إىل االستشــهاد 
ي �ن ويعتــ�ب هــذا المســلك المنهــحب

بالنصــوص عــىل تلــك االعتقــادات، بينمــا اكتــ�ن بعضهــم برفــض تلــك النتائــج العقليــة؛ ألنهــا انبنــت عنــده عــىل 
ي إثبــات ذلــك إنمــا هــو فيمــا نــص عليــه 

ي ذلــك عنــده ثبــوت عكســها؛ ألن المرجــع �ن منهــج خطــأ دون أن يعــ�ن
.3 ع ليــس غــ�ي الــ�ش

ي استنباط العقائد بمثل هذا االنسجام، فأين يكمن الخلل إذن؟
وإذا كانت المنهجية عندهم �ن

ي أطروحــات هــذا التيــار العقديــة. ولــم يكــن مــن الغريــب أن يدعــو 
ي تلــك الفلتــات العرفانيــة �ن

يكمــن الخلــل �ن
ي مســائل العقيــدة الغيبيــة، لكــن يبــدو أن هــذه الدعــوة تفقــد انســجامها مــع 

إىل التوقــف عــن اجتهــاد العقــل �ن
المنهــج العــام.

إن التوجــه العــام لهــذا التيــار اتجــه نحــو اعتبــار النصــوص مرتبــة وفــق أولويــات ملحــوظ لــدى أوىلي النظــر 
ي المراحــل األوىل 

ـها، بــل يالحــظ أن هــذا المنهــج قــد تــم اتباعــه �ن مــن أصحــاب الفــرق عــىل اختــالف مشــاربـ
؛ إذ انقســموا آنــذاك – بنــاء عــىل اعتبــار اإليجابيــة والســلبية الــذي ال يســتبعد  ن ن المســلم�ي مــن الخــالف بــ�ي

يــن: ن كب�ي التناقضــات – إىل فريقــ�ي

ي لتنــرصف إىل محــض المشــاركة الفاعلــة 
: واإليجابيــة هنــا تفقــد بعدهــا القيــمي واألخــال�ت ي االتجــاه اإليجــا�ب

ي هــذا المنــح:
والمؤثــرة، ونرصــد �ن

1- انظر: الزعفرانية ملحمد مامي ابن البخاري ص: 82.
2- سورة العنكبوت اآلية 49.

3- انظر: الرصاع الفكري ألحمد ولد محمد سامل ص: 91.
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ي عرصهــم اتجاهــا فكريــا متطرفــا، ويحتجــون بنصــوص مــن القــرآن والحديــث 
- فرقــة الخــوارج، وقــد مثلــوا �ن

ي يرونهــا  ون طبقــا لقواعــده، ويرمــون عــرض الحائــط أو يتجاهلــون النصــوص األخــرى الــ�ت ويرونهــا دســتورا يســ�ي
ي نهجهم المتشدد، ويرفعون شعارا التجاههم هو اآلية الكريمة: »إن الحكم إال هلل«1.

هم �ن حاجزا أمام س�ي

- فرقة المكفرة، وهي جناح سيا�ي للخوارج، ومن أدلتهم حديث )لم يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه(2.

ي موضــوع القضــاء والقــدر بحيــث أصبحــت القضيــة المركزيــة 
ن �ن - القدريــة، وإطالقهــا هنــا يشــمل الخائضــ�ي

ا. ا أو تســي�ي ا تخيــ�ي ي جداالتهــم بغــض النظــر عــن موقفهــم حريــة أو جــ�ب
�ن

ي الموضــوع مــن مثــل قولــه تعــاىل: 
ونهــا المعتمــد �ن ي يعت�ب ويســوق أولــو القائــل بالحريــة والتخيــ�ي األدلــة الــ�ت

ي ذلــك أدلــة أخــرى مــن مثــل قولــه 
ون المرجــع �ن يــون فيعتــ�ب »فمــن شــاء فليومــن ومــن شــاء فليكفــر«3. أمــا الج�ب

تعــاىل: »ومــا تشــاؤون إال أن يشــاء هللا«4.

: ونقصــد بــه االتجــاه التســليمي الــذي يبتعــد أصحابــه عــن مجــاالت الجــدل والمناظــرة،  ي االتجــاه الســل�ب
ويشــمل هــذا اللقــب:

فون أنفســهم بأهل الســنة والجماعة،  - القاعدين: وهم المالزمون للجماعة، وســيعرفون فيما بعد أو يعرِّ
ويصبــح شــعار هــؤالء »يــد هللا مــع الجماعــة«5.

- المرجئة: وتمثل هذه الفرقة امتدادا لفكر الفرقة السابقة، ولكنهم يتجاوزون بفكرتهم المدى السيا�ي 
ي عندهم عدم الحكم بتفسيق العصاة ووجوب التماس المعاذير لهم ما داموا 

إىل رحاب الدين، حيث ينبىن
، وشعارهم. ن ن محمدي�ي مسلم�ي

فهــذه الفــرق ســعت بقــوة إىل تأصيــل وتأســيس مذهبهــا وفــق نصــوص قرآنيــة ونبويــة6، واعتمــدت منهجــا 
يعتــ�ب النصــوص مرتبــة وفــق أولويــات خاصــة بــكل فرقــة واتجــاه. 

املبحث الثالث: األسس النظرية للمقاصد العقدية عند التيار العقالني.
املطلب األول: منهج االستدالل عند التيار العقالني يف استنباط املقاصد العقدية

 لضمــان صحــة المعتقــد، وأوجبــوا لذلــك 
ً
ي العقيــدة أمــرًا محتمــا

ي أن اجتنــاب التقليــد �ن
يعتــ�ب االتجــاه العقــال�ن

1- سورة يوسف اآلية 40.
2- أخرجه الحاكم يف املستدرك، يف كتاب اإلميان ج 1/ص: 10.

3- سورة الكهف اآلية 29.
4- سورة التكوير اآلية 29.

5- أخرجه الرتمذي يف الصحيح رقم 2256.
6- انظر: تأويل مختلف الحديث البن قتيبة ص: 3 وما بعدها. 



36

ي دعــم المعتقــدات حــ�ت يصــل المــرء بعقلــه وفكــره إىل مــا هــو عليــه مــن اعتقــاد هــو 
اســتعمال األدلــة العقليــة �ن

الصحيح.

ي العقائــد، بــل يبــدو 
ي النظــر �ن

ولكــن اســتعمال النظــر عندهــم ليــس عــىل إطالقــه؛ فلــم يرخــوا العنــان لمبتــىن
ي 

ي اســتعمال ذلــك النظــر الــذي ينبــىن
ي النهايــة وضعــوا قوالــب منهجيــة لذلــك وارتأوهــا مجــاال محــددا �ن

أنهــم �ن
هــم. ال أو غ�ي ن ونــه زالت العقــل عنــد أهــل االعــ�ت أن يخــرج عنهــا إىل مــا يعت�ب

ي حقيقتهــا تأسيســية للعقائــد، بــل كانــت تدعيميــة؛ بمعــ�ن 
ي تصــورات عقليــة لــم تكــن �ن

وضــع التيــار العقــال�ن
ي 

ي إثبــات العقائــد أو نفيهــا، بــل كانــت �ن
ي جميــع األحــوال أساســا �ن

أن هــذه االســتدالالت العقليــة لــم تكــن �ن
ي 

طــا لنــ�ن بعــض األحيــان مســوقة إىل االســتدالل عــىل عقائــد ســبق اثباتهــا، وقــد جعلــوا تعلــم هــذه التصــورات �ش
كــوا مجــال النظــر عريــا مــن الضوابــط أو خلــوا مــن القواعــد، لكــن يمكــن  التقليــد عــن المعتقــد، لكنهــم لــم ي�ت
هنــة العقليــة ال يتحقــق فيــه  ي ال�ب

اض عــىل هــذا النهــج بــأّن مــن يطلــع عــىل هــذه الضوابــط أو القواعــد �ن االعــ�ت
ي تلــك الضوابــط. ي المحصلــة النهائيــة مقلــد لواضــىي تلــك القواعــد ومقنــ�ن

بشــكل جــىلي انتفــاء التقليــد، ألنــه �ن

ي عبــد هللا بــن الفاضــل؛ فأشــار إىل أّن تعلــم األدلــة العقليــة مــن  ي البنــاء المنهــحب
وقــد تنبــه إىل هــذه الثغــرة �ن

ب لذلــك مثــاال حســيا؛ فجهــل األمكنــة يســتلزم اتخــاد أدالء لهــا  تواليــف األئمــة ال يســتلزم تقليــدا لهــم، ويــرصن
وري بهــا؛ وهــو ال يعــد عنــده تقليــدا، ألن معرفتهــا تحققــت بحصــول  حــ�ت مشــاهدتها وحصــول العلــم الــرصن
ي تحديــد األمكنــة وتعيينهــا 

؛ ألنــه عــىل فــرض رجــوع هــؤالء األدالء عــن ســابق قولهــم �ن العلــم بهــا ال بتقليــد الغــ�ي
ورة  ورة العقليــة كالــرصن وري بهــا، والــرصن فــإّن ذلــك ال أثــر لــه وال التفــات إليــه بعــد مــا تــم حصــول العلــم الــرصن

الحســية1.

ي المفهــوم للتقليــد، وهــو 
ي هــذا المقــام يجعلــون االقتنــاع العقــىلي الجــازم باألمــر مقابــال �ن

والحقيقــة أنهــم �ن
ي عمــوم مفهومــه وإطــالق معنــاه يقابلــه االجتهــاد العقــىلي 

اصطــالح يمكــن اعتبــاره خاصــا بهــم، ألن التقليــد �ن
ء مــن  ي

الحــر الــذي قــد يصــل إىل االقتنــاع بمــا اقتنــع بــه األشــاعرة أو إىل االقتنــاع ببعضــه، وربمــا ال يقتنــع بــسش
ذلــك عــىل اإلطــالق.

العقديــة  التأليــف  أصحــاب  مــن  ســبقه  مــن  عــن  العقــدي  منهجــه  ي 
�ن الحديــث  ي 

العقــال�ن التيــار  ويصــدر 
ن حينمــا يقتحــم لجنــة التفويــض، ويقــف عــىل  المتعــددة، والــذي يمثــل وعي الخلــف وجســارة عقلــه المتســ�ن
ثغــرات التســليم. كمــا يؤكــد أصحــاب هــذا التيــار أنهــم لــم يزيــدوا شــيئا عــىل نهــج القــرآن والســنة والســلف 

الصالــح.

1- انظر: تحفة املتابع السني لعبد الله بن فاضل ص: 28.
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ي أدلــة العقيــدة حــ�ت يلــزم مــن عــدم معرفتــه 
ي �ن

ء مــن المســتحدثات عنــد التيــار العقــال�ن ي
وال دخــل لــسش

عــدم معرفــة األدلــة؛ فمــن قــال ذلــك كان كمــن قــال إّن الصحابــة جاهلــون بقواعــد اللغــة لعــدم علمهــم الفاعــل 
ي هي مصطلحــات مســتحدثة1. ن الــ�ت والمفعــول بــه والحــال والتميــ�ي

فالمقصــد العقــدي عنــد هــذا التيــار إنمــا هــو معرفــة الحــق بمــا يســتلزمه قطعــا، فبــأي كيفيــة حصــل – بلفــظ 
أو بغــ�ي لفــظ – حصــل المقصــود. ومــن الوهــم ربــط معرفــة العقائــد بواســطة االصطالحــات وقرصهــا عليهــا 
ألنهــا مجــرد وســيلة مــن الوســائل. ويشــكل هــذا االتجــاه محاولــة لغربلــة بعــض أفــكار المتأخريــن الذيــن يربطــون 
 ، ن الحرمــ�ي وإمــام   ، ي واإلســفرايي�ن  ، ي

الباقــال�ن ي 
الــكالم2، كالقــاصن علــم  مصطلحــات  بمعرفــة  المعتقــد  صحــة 

ن  ي أصــول الديــن، بــل يجــب النظــر، ألن المطلــوب فيــه اليقــ�ي
والــرازي، واآلمــدي، فقــد قالــوا: ال يجــوز التقليــد �ن

ى: »فالــذي عليــه الجمهــور والمحققــون مــن أهــل  ح العقيــدة الكــ�ب ي �ش
والقطــع، يقــول اإلمــام الســنو�ي �ن

هم من األئمة أنه ال يصح االكتفاء به – أي  ن وغ�ي ي وإمام الحرم�ي
الســنة كالشــيخ األشــعري واألســتاذ والقاصن

ي العقائــد الدينيــة«3.
التقليــد- �ن

املطلب الثاني: حماوالت التيار العقلي لتأصيل املقاصد العقدية.

ن  والنقــل وســيلت�ي العقــل  اعتبــار  مــن  العقديــة  المقاصــد  تأسيســه الســتنباط  ي 
�ن ي 

العقــال�ن التيــار  ينطلــق 
هنــة العقليــة  ن وســائل ال�ب للوصــول إىل الحقيقــة، حيــث يعتــ�ب هــذا المنطلــق القائــم عــىل اعتبــار التكامــل بــ�ي
ن طرائــق االســتدالالت النقليــة ينبــع كذلــك مــن أّن ثبــوت النقــل متوقــف عــىل العقــل والنقــل حــاض عــىل  وبــ�ي

اســتعمال العقــل.

إنــه يقســم موضوعــات  بــل  ؛  العقــىلي الحكــم  مــن مقدمــات  انطالقــا  المعتقــدات  العقــىلي  التيــار  بــ�ن  وقــد 
التوحيــد بنــاء عــىل مــا يســتلزمه هــذا الحكــم، وهــو الوجــوب واالســتحالة والجــواز ثــم يعــرج بعــد ذلــك عــىل ذكــر 
ن  4، ويبــدو أن أصحــاب هــذا التيــار يســعون إىل حســم إشــكال التعــارض بــ�ي

منشــدها الســمىي ودليلهــا النقــىلي
ي بنــاء منهــج العقيــدة؛ فلــم يخصــص أي منهمــا هــذا الموضــوع بنقــاش 

العقــل والنقــل منــذ المقدمــات األوىل �ن
عــىل اعتبــاره شــائكا، بــل ذهــب كل منهمــا بــدال مــن ذلــك إىل اعتبــار تقديــم العقــل عــىل التقــل مقدمــة أساســية 

ي بنــاء منهــج شــامل لمنظومتــه العقديــة.
منــذ اللحظــة األوىل لالنطــالق منهــا �ن

ي معالجتــه ألغلــب األبــواب العقديــة الخــروج بمقاصــد عقديــة، ومــن المســائل 
ولهــذا حــاول هــذا التيــار �ن

ت وكانــت موضــوع نقــاش مســائل المعيــة، والبعــث باألجســاد، ومســألة الصــالح واألصلــح، والتوســل  ي أثــ�ي الــ�ت

1- انظر: وسيلة السعادة للمختار بن بونة ص: 16-17.
2- انظر: محصل أفكار املتقدمني واملتأخرين للرازي ص: 30 – 31.

3- انظر: رشح السنوسية الكربى للسنويس ص: 32.
4- انظر: رشح أم الرباهني لامام السنويس ص: 1 وما بعدها، و ص: 6 فا بعدها.
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ي هــذه المســائل عــىل المعيــة ألنهــا مســألة أكــ�ث فيهــا العلمــاء البحــث 
ي الحديــث �ن

هــا، وســنقترص هنــا �ن وغ�ي
. ي

ن التيــار العقــال�ن خاصــة بــ�ي

بهــا  الكتــاب والســنة واإليمــان  ي 
الــواردة �ن بالصفــات  اإلقــرار  الســنة والجماعــة مجتمعــون عــىل  أهــل  إن 

وحملهــا عــىل الحقيقــة ال عــىل المجــاز، إال أنهــم ال يكيفــون شــيئا مــن ذلــك وال يحــددون فيــه صفــة محصــورة، 
لة والخوارج فكلهم ينكرها، وال يحمل شيئا منها عىل الحقيقة، ويزعمون  ن وأما أهل البدع والجهمية والمع�ت
ء منهــا مشــبه وهــم عنــد مــن أثبتهــا نافــون، والحــق فيمــا قالــه القائلــون بمــا نطــق بــه كتــاب هللا  ي

أن مــن أقــر بــسش
وســنة رســوله وهــم أئمــة الجماعــة.

وأما بالنسبة آليات المعية فذكر فيها ثالثة أقوال:

ي الصفــات، فيفــوض فيهــا مــن غــ�ي تكييــف وال تأويــل عــىل طريقــة الســلف 
القــول األول: إن المعيــة داخلــة �ن

ي الصفات.
�ن

: تأويل المعية بالعلم دون الذات. ي
القول الثا�ن

ي كل مكان بذاته.
القول الثالث: هو قول الجهمية وهو أن هللا تعاىل �ن

ن العقليــة دلــت عــىل اتصافــه تعــاىل بالجهــة  اهــ�ي ي ألن ال�ب
وقــد ذهــب أصحــاب التيــار العقــىلي إىل القــول الثــا�ن

ومعارض لألدلة العقلية، كما أن معيته تعاىل للحوادث بذاته من المحال لوجوب مخالفته تعاىل للحوادث 
ألنــه لــو ماثلهــا فيمــا يجــوز عليهــا ومــا يســتحيل لــكان قديــم األلوهيــة وحادثــا للمماثلــة إياهــا فيتناقــض، فليــس 
لــه مــن مخصــص  ي ذلــك البــد 

جرمــا التصــاف الجــرم باألعــراض الحادثــة ومــالزم الحــادث حــادث. وهــو �ن
يخصــه بمــا اتصــف بــه مــن األجنــاس عــن مقابلــه والتخصيــص دليــل الحــدوث، ويســتحيل أن تصاحــب ذاتــه 
تعــاىل القديمــة الحــوادث أيضــا، ألن التخــ�ي يســتحيل عليــه تعــاىل وهــو مــن صفــات نفــس الجــرم، والمتخــ�ي 

ه معــه.  ي مداخلــة غــ�ي
ه أن يحــل حيــث حــل هــو، وللممانعــة نفســها ومعناهــا نــ�ن هــو الممانــع غــ�ي

املبحث الرابع: أسباب اختالف العقليني والنقليني يف استنباط املقاصد 
العقلية

ي مجــال المقاصــد العقديــة 
ال نســطيع ونحــن نحــاول إبــراز مــا توصلــت لــه المدرســتان )العقليــة والنقليــة( �ن

ي لن يتضح الموضوع إال بالمرور عليها، وذلك راجع  من مقررات إال أن نسلط الضوء عىل بعض المسائل ال�ت
ي األســس المنهجيــة 

ن يرجــع إىل االختــالف �ن ن المدرســت�ي ي اســتنباط المقاصــد العقديــة بــ�ي
إىل أن التفــاوت �ن

ي اســتنباطها وتقريرهــا، وتبعــا الختــالف تلــك األســس المنهجيــة تجلــت قضايــا عقديــة كانــت محــل 
المعتمــدة �ن

ن ممــار�ي النظــر ومســتنب�ي العقائــد. خــالف بــ�ي
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: ن ي انشطر الخالف حولها إىل قسم�ي ن هذه القضايا موضوع الصفات اإللهية ال�ت وكان من ب�ي

. ن ي عدد مع�ي
أحدهما: خالف حول تعداد الصفات وحرصها �ن

يا. : فخالف حول تأويلها و�فها عن ظاهرها بالنسبة إىل ما كان منها خ�ب ي
أما الثا�ن

ولــم يقــف الخــالف عنــد عمــوم هــذه الصفــات اإللهيــة بــل تعــداه إىل متعلقاتهــا؛ فكانــت متعلقــات صفــة 
ي مرحلــة متطــورة مــن 

ن العلمــاء. و�ن ن كانــت صفــة القــدرة اإللهيــة محــل مراجعــة بــ�ي ي حــ�ي
الــكالم محــل نقــاش �ن

ي قضايــا المعــاد الغيبيــة، وتركــز الخــالف فيهــا 
ن العقليــة والنقليــة بــرز الخــالف كذلــك �ن ن المدرســت�ي الخــالف بــ�ي

ه؟.  ن الجســد أو بغــ�ي حــول حــ�ش األجســاد يــوم البعــث للجــزاء: هــل هــو بعــ�ي

 خامتة

قبــل أن يحــّط القلــم رحالــه بعــد هــذه الرحلــة، ال منــاص قبــل ذلــك مــن تســجيل مــا وصلــت إليــه مــن خــالل 
ن ميال إىل اعتبار النصوص – قرآنا أو حديثا – مرتبة  هذه الدراسة، وهو أن لدى كل من المسارين المنهجي�ي
وفــق أولويــات بعضهــا فــوق بعــض، وتبعــا لمــدى اعتبــار العلويــة الخــاص بــكل منهمــا يســى أصحابــه – ربمــا 
ي مبناهــا أومعناهــا 

عــىل ســبيل االضطــرار – إىل اّطــراح النصــوص األخــرى أو تقييــد مدلولهــا؛ ألنهــا ال تســاوق �ن
ي نظــر أهــل االتجــاه بمثابــة 

المنطــق األم، الــذي تــم اعتمــاده دســتورا منهجيــا انطالقــا مــن نصــوص تعتــ�ب �ن
الثابــت الــذي ال يتحــول والمبــدأ الــذي ال يتبــدل.

ي مجــال أهليــة العقــل 
ن عــىل النصــوص باختــالف الموضــوع؛ فــ�ن ن أصحــاب هذيــن االتجاهــ�ي ويختلــف تركــ�ي

ومكانتــه يركــز أصحــاب الطــرح المــوادِّ للعقــل عــىل اآليــات الحاّضــة عــىل التفكــر واألحاديــث الحاثــة عــىل التدبــر 
ي أنعــم هللا بهــا عــىل اإلنســان مــن أجــل اســتخدامها  ن الكــون ونواميســه، وعــىل اعتمــاد خــذه الملكــة الــ�ت ي قوانــ�ي

�ن
ي فهم كتاب هللا الذي امتدح أوىلي الن�ي واإلبصار وأهل التفكر والتدبر الذين يعقلون ويفقهون ويعلمون.

�ن

ي تــدل  كــزون عــىل تلــك اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة الــ�ت ن ف�ي ي مــن النقليــ�ي
أمــا أصحــاب الطــرح النّصــا�ن

ون اســتنتاجات العقــل إضافــة بــإزاء  داللــة ظاهريــة عــىل مــا يخالــف مقتضيــات العقــل ومســتلزماته، ويعتــ�ب
النــص ال محــل لهــا مــن االعتبــار مــا دام الديــن قــد اكتمــل بنــص القــرآن »اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت 
ي ورضيــت لكــم اإلســالم دينــا«1، وتصبــح آيــة مثــل قولــه تعــاىل: »ويخلــق مــا ال تعلمــون«2 مقدمــة  عليكــم نعمــ�ت
ي ربما يفهم منها امتداح استعمال  ي النصوص ال�ت

ي مجال أهلية النظر ومكانته عىل با�ت
ن �ن عند هؤالء النقلي�ي

النظــر لمزيــد الفهــم واالســتيعاب.

1- سورة املائدة اآلية 4.
2- سورة النحل اآلية 8
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ي بالجهــل والقصــور بــل الدالــة كذلــك عــىل جــ�ب 
وبالجملــة فــإن النصــوص الحاكمــة عــىل العقــل اإلنســا�ن

ة عندهــم عــىل حســاب النصــوص الدالــة عــىل أهميــة النظــر والتفكــر  ي مســألة االعتقــاد هي المعتــ�ب
اإلنســان �ن

ي ســىي إىل اســتبعاد أي كســب لعقــل اإلنســان أو اجتهــاده مــن مثــل قولــه تعــاىل: »فمــن يــرد 
والتدبــر، وذلــك �ن

ي الســماء«1. 
ح صــدره لإلســالم ومــن يــرد أن يضلــه يجعــل صــدره ضيقــا حرجــا كأنمــا يصعــد �ن هللا أن يهديــه يــ�ش

قائمة املصادر واملراجع:

- القرآن الكريم برواية ورش.

ي )ت 728ـه(، مجمــوع الفتــاوى، ، خــرج أحاديثــه عامــر الجــزار وأنــور 
ي الديــن أحمــد الحــرا�ن

- ابــن تيميــة، تــ�ت
الباز، دار الوفاء - مرص، الطبعة الثالثة ســنة 1426ـه/2005م.

- ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، جامعــة اإلمــام محمــد ســعود – 
الطبعــة األوىل ســنة 1979. الســعودية، 

ح العقيدة األصفهانية، تعليق حسن مخلوف، دار الكتب الحديثية – القاهرة. - ابن تيمية، �ش

ي بــن ســالمة  - ابــن حنبــل، أبــو عبــد هللا، أحمــد )ت 241ـه(، الــرد عــىل الجهميــة والزنادقــة، تحقيــق صــ�ب
، دار الثبــات للنــ�ش والتوزيــــــع الطبعــة األوىل. د. ت. ن شــاه�ي

، نواكشــوط،  ي للبحــث العلــمي
ي ، مخطــوط بالمعهــد الموريتــا�ن - ابــن فاضــل، عبــد هللا، تحفــة المتابــع الســ�ن

رقم: 1355.

وت – لبنان، د . ت. ، ب�ي ي - ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث ، دار الكتاب العر�ب

ن ، تحقيق محمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب  ن عن رب العالم�ي - ابن القيم الجوزية، إعالم الموقع�ي
وت – لبنان، الطبعة األوىل، 1411ـه /1991م. العلمية، ي�ي

ي معاذ طارق  ي )ت 275ـه(، مســائل اإلمام أحمد، تحقيق أ�ب
- أبو داود، ســليمان بن األشــعث السجســتا�ن

بــن عــوض هللا بــن محمــد، مكتبــة ابــن تيميــة، مــرص، الطبعــة األوىل، ســنة 1420 ـه - 1999م.

ي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العرصيــة  ن الفــرق، تحقيــق محمــد محــ�ي - البغــدادي، عبــد القاهــر الفــرق بــ�ي
وت – لبنــان، ســنة 1416ـه/ 1995ـه. صيــدا، بــ�ي

وت  ي بــ�ي ن ، دار الكتــب العــر�ب - الحاكــم، أبــو عبــد هللا النيســبوري )ت 405ـه(، المســتدرك عــىل الصحيحــ�ي
– لبنان، د . ت.

1- سورة األنعام اآلية 126.
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 ، ي ي ســعيد، الــرد عــىل الزنادقــة، ضمــن كتــاب عقائــد الســلف للعــىلي ســامي النشــار وعمــار طالــ�ب ، أ�ب - الــدارمي
منشــأة المعــارف األســكندرية، ســنة 1971م.

ن والمتأخرين ، المطبعة الحسينية بالقاهرة، د . ت. - الرازي، فخر الدين، محصل أفكار المتقدم�ي

ى، المطبعة الوهبية، القاهرة، 1292ـه.  ح السنوسية الك�ب ، محمد بن يوسف، �ش - السنو�ي

ي المطبعــة اليمنيــة، القاهــرة - 
ح العقيــدة الصغــرى، تحشــية الدســو�ت ، محمــد بــن يوســف، �ش - الســنو�ي

مــرص، د.ت.

، أبــو حامــد محمــد )ت 505ـه( فضائــح الباطنيــة، تحقيــق عبــد الرحمــن بــدوي، مؤسســة دار  - الغــزاىلي
الكتــب الثقافيــة - الكويــت. د . ت.

، عقائد السلف، منشأة األسكندرية، سنة 1961م.  - النشار، عىلي سامي

الرسائل الجامعية:

، نوقشــت  - بوطيــب عبــد القــادر، مقاصــد العقائــد عنــد اإلمــام العــز بــن عبــد الســالم، ، رســالة ماجســت�ي
اف الدكتــور عمــار جيــدل، كليــة العلــوم اإلســالمية – الخروبــة – جامعــة الجزائــر. ســنة 2013م، إ�ش

ن األشــعرية والســلفية، بحــث الســنة األوىل مــن المرحلــة  - ولــد محمــد ســالم، أحمــد، الــرصاع الفكــري بــ�ي
الثالثــة، جامعــة الزيتونــة، ســنة 1991م – 1992م. 
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املسائل الفقهية اليت حكى فيها ابن رشد إمجاع الصحابة يف كتابه 
بداية اجملتهد ونهاية املقتصد

)القسم الثاني1∗: من أول الفرائض إلى نهاية الكتاب(

اك الدكتور أحمد بن صالح ال�ب
أستاذ مشارك - قسم الدراسات اإلسالمية 

بية - جامعة األم�ي سطام بن عبدالعزيز - السعودية كلية ال�ت

ملخص:

ي كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من إجماع للصحابة 
يتناول هذا البحث ما ذكره اإلمام ابن رشد �ن

ي هذا البحث عىل ما اعتدَّ به ابن رشد من إجماع للصحابة دون 
ي المسائل الفقهية المختلفة، واقترصت �ن

�ن
اض فناقشــها  ي لــم يعتــد بهــا، حيــث أورد ابــن رشــد بعــض إجماعــات الصحابــة عــىل ســبيل االعــ�ت المســائل الــ�ت
ي هــذا البحــث عــىل ذكــر مــا نقلــه ابــن رشــد مــن إجمــاع للصحابــة مــن أول الكتــاب إىل نهايــة 

هــا، واقتــرصت �ن وردَّ
ي نقــل فيهــا اإلجمــاع ابــن  ي تلــك المســائل الــ�ت

الوصايــا، وقمــت بذكــر مــن نقــل إجمــاع الصحابــة مــن العلمــاء �ن
رشــد، كمــا ذكــرت مســتند هــذا اإلجمــاع، دون التعــرض لتنــاول المســألة بالدراســة الفقهيــة المقارنــة.

الكلمات المفتاحية: إجماع الصحابة، ابن رشد، فقه، قضايا فقهية.

Abstract:

This article tackles prophet’s companions’ consensus on different juristic issues 
that Imam Ibn Rushd mentioned in his volume book entitled ”The Beginning for 
the Studious and the End for the Selective”. This study is limited to what Ibn Rushd 
assumed to be a general consensus of companions without matters that were not 
recognized that he reported some consensus to be discussed and then repudiat-
ed. Therefore, this research is limited to mention what Ibn Rushd reported as a 
consensus of companions from the first book to the end of the commandments. 
In addition, the researcher points out to the scholars who transferred compan-
ions’ consensus on matters quoted in Ibn Rushd’s book regardless of tackling the 
matter in a systematic comparative jurisprudence study.

1- نر القسم األول بالعدد الثالث من مجلة ذخائر للعلوم اإلنسانية، يونيو 2018م.
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	املبحث الثالث: املسائل اليت تضمنت إمجاع الصحابة
املطلب األول: مرياث اجلدات

ي بكــر، فــأراد أن يجعــل الســدس  قــال ابــن رشــد رحمــه هللا: »وروى مالــك)1( أيًضــا أنــه أتــت الجدتــان إىل أ�ب
ي لــو ماتــت وهــو حي كان إياهــا يــرث! فجعــل أبــو بكــر  ك الــ�ت ي مــن قبــل األم، فقــال لــه رجــل: أمــا إنــك تــ�ت للــ�ت

ي هــذا هــذه الســنة، وإجمــاع الصحابــة«)2(.
الســدس بينهمــا. قالــوا: فواجــب أال يتعــدى �ن

الوهــاب)6(،  عبــد  ي 
والقــاصن والنــووي)5(،  والمــاوردي)4(،  الجصــاص)3(،  اإلجمــاع:  هــذا  حــى  وممــن 

وابــن حجــر   ،)11( الكرمــا�ني ــك 
َ
َمل وابــن  )9(، والمظهــري)10(،  ي

العســقال�ن )8(،وابــن حجــر 
ي والباحب  ،)7(

وال�خــسي
بــن  إبراهيــم  بــن  وأحمــد  القــاري)16(،  وعــىلي   ،)15( بيــ�ني ال�ش والخطيــب   ،)14( والرمــىلي ودامــاد)13(،   ،)12(

الهيتــمي
عيس)17(.

ء يــروى عــن ابــن  ي
ن فلهــن الســدس، وهــو اتفــاق الصحابــة، إال �ش وقــال الجصــاص: »والجــدات وإن كــ�ث

لــة األب«)19(. لــة األم)18(، ولهــا الثلــث، كمــا أن الجــد بم�نن ن ي هللا عنــه مــن أن الجــدة بم�ن
عبــاس رصن

ي إعطائها السدس مع سؤال الناس 
ي بكر)20( وعمر)21( رصني هللا عنهما �ن وقال الماوردي: »وألن قضية أ�ب

-صــىل هللا عليــه وســلم-وقبول الصحابــة  ة ومحمــد بــن مســلمة)22( ذلــك عــن الن�بي عــن فرضهــا، وروايــة المغــ�ي

1- موطأ مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )2/513 رقم 5(.
2- بداية املجتهد ونهاية املقتصد البن رشد )4/ 134(.

3- رشح مخترص الطحاوي للجصاص )4/ 90(.
4- الحاوي الكبري للاوردي )8/ 110(.

5- املجموع رشح املهذب للنووي )16/ 75(.
6- عيون املسائل للقايض عبد الوهاب املاليك )ص: 633(، واملعونة عى مذهب أهل املدينة له )1667(.

7- املبسوط للرسخيس )دار املعرفة-بريوت-د.ط-1414هـ-1993م( ج29 ص165-168.
8- املنتقى للباجي )دار الكتاب اإلسامي-القاهرة-الطبعة الثانية-د.ت( ج6 ص237-239.

9- التفسري املظهري ملحمد ثناء الله املظهري )2 ق 2/ 29(.
10- م ن )2 ق 2/ 29(.

11- رشح املصابيح البن امللك )3/ 527(.
12- تحفة املحتاج للهيتمي )دار إحياء الرتاث العريب-د.ط-د.ت( ج6 ص405.

13- مجمع األنهر لداماد )دار إحياء الرتاث العريب-د.ط-د.ت( ج2 ص751-752.
14- نهاية املحتاج إىل رشح املنهاج للرميل )6/ 20(.

15- مغني املحتاج للخطيب الربيني )دار الكتب العلمية-الطبعة األوىل-1415هـ-1994م( ج4 ص25-27
16- مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح لعيل القاري )5/ 2031(.

17- توضيح املقاصد رشح الكافية الشافية نونية ابن القيم ألحمد بن إبراهيم بن عيىس )1/ 218(.
18- مصنف ابن أيب شيبة )6/ 263 رقم 31245(، وروي عن ابن عباس أنه أعطى الجدة السدس، انظر: مصنف ابن أيب شيبة )6/ 219 رقم 31273(.

19- رشح مخترص الطحاوي للجصاص )4/ 90(.
20- املعجم الكبري للطرباين )19/ 230 رقم 512(.

21-م ن )19/ 230 رقم 512(.
22- ســنن أيب داود )3/ 121رقــم 2894(، وســنن الرتمــذي )3/ 490 رقــم 2100(، وقــال ابــن امللقــن يف البــدر املنــري )7/ 207(: هــذا الحديــث صحيــح، رواه باللفــظ املذكــور 
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ذلك منهما مع العمل به إجماع منعقد ال يسوغ خالفه« )1(.

)3(
ي
)2( والبيهــ�ت ي

ا�ن وقــال النــووي: »وقــد وردت أحاديــث متصلــة صحيحــة تؤيــد قصــة قبيصــة عنــد الطــ�ب
)4( وابــن ماجــه)5( وأ�ب القاســم ابــن منــده، وقــد نقــل محمــد بــن نــرص مــن أصحــاب الشــافىي اتفــاق 

ي والدارقطــ�ن
الصحابــة عليــه«)6(.

ي هللا عنــه -لمــا جاءتــه الجــدة ... فأعطاهــا 
ي عبــد الوهــاب: »والحجــة فيــه: أن أبــا بكــر -رصن

وقــال القــاصن
الســدس، وذلــك بمحــرصن الصحابــة وهــم متوافــرون، فصــار ذلــك نصــا فيهــا. ثــم جــاءت الجــدة الثانيــة وهي أم 
ك،  ي قضيــت كانــت لغــ�ي ي هللا عنــه -فقــال: ال أجــد لــك شــيًئا، والقضيــة الــ�ت

األب إىل عمــر بــن الخطــاب -رصن
فــإن اجتمعتمــا فيــه فهــو بينكمــا، وأيتكمــا خلــت بــه فهــو لهــا. وهــذا بحضــور الصحابــة، ولــم ينكــر ذلــك أحــد 

منهــم، وال عارضــه فيــه معــارض.«)7(. 

ي القــرآن فــ�ي ثابتــة 
بــأن الجــدة صاحبــة فــرض وفريضتهــا، وإن كان ال تتــىل �ن : »اعلــم  وقــال ال�خــسي

.)8( حجــة«  بإجماعهــم  وكــ�ن  والخلــف،  والســلف  الصحابــة  وإجمــاع  المشــهورة  بالســنة 

ة اتضــح األمــر عنــده)9( وتنــاه فيــه اجتهــاده  : »فلمــا قــال محمــد بــن مســلمة مثــل مــا قــال المغــ�ي ي وقــال البــاحب
ي هذه 

ي مأل من الصحابة اســتدعاهم �ن
ي صىل هللا عليه وســلم بذلك �ن ن من الصحابة عن الن�ب �ي

َ
إلخبار فاضل

ي هللا عنه« )10(. 
القضية، فلم يأت أحد منهم بخالفها، فأنفذه لها أبو بكر -رصن

ي صــىل هللا عليــه وســلم جعــل للجــدة الســدس إذا  : »حديــث بريــدة أن النــ�ب ي
وقــال ابــن حجــر العســقال�ن

ن عــىل ذلــك« )11(.  ي عــن محمــد بــن نــرص أنــه نقــل اتفــاق الصحابــة والتابعــ�ي
لــم تكــن دونهــا أم ... وذكــر البيهــ�ت

وكذلك قال المظهري)12(.

اثهــا ...  ي بكــر تســأله م�ي : »عــن قبيصــة بــن ذؤيــب أنــه قــال: جــاءت الجــدة إىل أ�ب ي
ــك الكرمــا�ن

َ
وقــال ابــن َمل

مالــك يف »املوطــأ« وأصحــاب »الســنن« األربعــة: د ت ق ن، مــن حديــث ابــن شــهاب، عــن عثــان بــن إســحاق بــن خرشــة، عــن قبيصــة بــه. وقــال الرتمــذي: هــذا حديــث 
صحيــح حســن.

1- الحاوي الكبري للاوردي )8/ 110(.
2- املعجم الكبري للطرباين )19/ 228 رقم 510(.  
3- السنن الكربى للبيهقي )6/384 رقم 12337(.

4- سنن الدارقطني )5/ 160 رقم 4134(
5- سنن ابن ماجه )2/ 909 رقم 2724(.

6- املجموع رشح املهذب للنووي )16/ 75(.
7- عيون املسائل للقايض عبد الوهاب املاليك )ص: 633(، واملعونة عى مذهب أهل املدينة له )1667(.

8- املبسوط للرسخيس )دار املعرفة-بريوت-د.ط-1414هـ-1993م( ج29 ص165-168.
9- أي: عند أيب بكر الصديق ريض الله عنه.

10- املنتقى للباجي )دار الكتاب اإلسامي-القاهرة-الطبعة الثانية-د.ت( ج6 ص237-239.
11- التلخيص الحبري البن حجر العسقاين ط العلمية )3/ 187(.

12- التفسري املظهري ملحمد ثناء الله املظهري )2 ق 2/ 29(.



45

وكان ذلــك بمحــرصن مــن الصحابــة، ولــم ينكــر عليــه فــكان إجماًعــا« )1(. 

ي 
؛ ألن المــراد بالجمــع �ن : »وللجــدة الســدس، وكــذا الجــدات؛ أي: الجدتــان فأكــ�ث وقــال ابــن حجــر الهيتــمي

هــذا البــاب مــا فــوق الواحــد ... وعليــه إجمــاع الصحابــة«)2(.

ي الســدس، إذا كــن ثابتــات 
كن �ن وقــال دامــاد: »للجــدة الصحيحــة وإن تعــددت كأم األم مــع األب فيشــ�ت

ي الســدس، وكان ذلــك بمحــرصن 
ن �ن ن الجدتــ�ي ك بــ�ي ي هللا تعــاىل عنــه-أ�ش

ي الدرجــة ...وأبــو بكــر -رصن
متحاذيــات �ن

الصحابــة، ولــم ينكــر عليــه أحــد فــكان إجماًعــا« )3(.

ي هــذا البــاب مــا 
؛ إذ المــراد بالجمــع �ن : »وللجــدة الســدس، وكــذا الجــدات؛ أي: الجدتــان فأكــ�ث وقــال الرمــىلي

فــوق الواحــد ... وأجمــع عليــه الصحابــة.«)4(.

ي داود)5( أنــه عليــه الصــالة والســالم أعــ� الســدس لثــالث  ي مراســيل أ�ب
: »و�ن ي بيــ�ن وقــال الخطيــب ال�ش

جــدات، وحــى اإلمــام)6( فيــه إجمــاع الصحابــة« )7(.

وقــال عــىلي القــاري: »وهــذا ترصيــــــح بمــا علــم ضمًنــا، وتوضيــح لمنطــوق مــا فهــم مفهوًمــا، والخطــاب للجــدة 
مــن طــرف األب والجــدة مــن طــرف األم: فهــو بينكمــا، وأيتكمــا خلــت بــه؛ أي: انفــردت بالســدس فهــو لهــا، وكان 

ذلــك بمحــرصن مــن الصحابــة، ولــم ينكــر عليــه أحــد، فــكان إجماًعــا« )8(.

وقــال أحمــد بــن إبراهيــم بــن عيــس »إن خــ�ب الواحــد لــو لــم يفــد العلــم لــم يثبــت بــه الصحابــة التحليــل 
ي األرض إىل آخــر الدهــر، فهــذا الصديــق -رصن 

والتحريــم واالباحــة والفــروض، ويجعــل ذلــك ديًنــا ُيــدان بــه �ن
يعــة مســتمرة إىل يــوم القيامــة بخــ�ب محمــد  ي القــرآن فــرض الجــدة، وجعلــه �ش

ي �ن ي الفــروض الــ�ت
هللا عنــه -زاد �ن

ي 
ي إثبــات هــذا الفــرض حكــم نــص القــرآن �ن

ة بــن شــعبة فقــط، وجعــل حكــم ذلــك الخــ�ب �ن بــن مســلمة والمغــ�ي
إثبــات فــرض األم، ثــم اتفــق الصحابــة والمســلمون بعدهــم عــىل إثباتــه بخــ�ب الواحــد«)9(.

مستند هذا اإلجماع: 

-عــن قبيصــة بــن ذؤيــب، أن أبــا بكــر، قــال: هــل ســمع أحــد منكــم مــن رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم 

1- رشح املصابيح البن امللك )3/ 527(.
2- تحفة املحتاج للهيتمي )دار إحياء الرتاث العريب-د.ط-د.ت( ج6 ص405.

3- مجمع األنهر لداماد)دار إحياء الرتاث العريب-د.ط-د.ت( ج2 ص751-752.
4- نهاية املحتاج إىل رشح املنهاج للرميل )6/ 20(.

5- املراسيل أليب داود )ص260 رقم355(.
6- أي: اإلمام النووي. 

7-مغني املحتاج للخطيب الربيني )دار الكتب العلمية-الطبعة األوىل-1415هـ-1994م( ج4 ص25-27
8- مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح لعيل القاري )5/ 2031(.

9- توضيح املقاصد رشح الكافية الشافية نونية ابن القيم ألحمد بن إبراهيم بن عيىس )1/ 218(.
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ي لهــا بالســدس، 
ة بــن شــعبة فقــال: شــهدت رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم يقــىن فيهــا شــيئا؟ فقــام المغــ�ي

فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال: شهدت رسول هللا صىل هللا عليه وسلم 
ي لهــا بالســدس، فأعطاهــا أبــو بكــر الســدس)1(.

يقــىن

ي صــىل هللا عليــه وســلم جعــل للجــدة الســدس، إذا لــم يكــن دونهــا  ي هللا عنــه »أن النــ�ب
- وعــن بريــدة رصن

أم«)2(.

- وعــن خارجــة بــن مصعــب عــن منصــور عــن إبراهيــم عــن عبــد الرحمــن بــن يزيــد، قــال: »أعــ� رســول هللا 
ن مــن قبــل األب وواحــدة مــن قبــل األم«)3(. صــىل هللا عليــه وســلم ثــالث جــدات الســدس؛ اثنتــ�ي

املطلب الثاني: إثبات النسب بالقافة:

قــال ابــن رشــد رحمــه هللا: »وعمــدة اســتدالل مــن قــال بالقافــة مــا رواه مالــك)4( عــن ســليمان بــن يســار أن 
ي اإلســالم، فــأ�ت رجــالن 

عمــر بــن الخطــاب كان يليــط أوالد الجاهليــة بمــن اســتالطهم)5(؛ أي: بمــن ادعاهــم �ن
بــه عمــر بالــدرة، ثــم دعــا  كا فيــه، فرصن كالهمــا يــدعي ولــد امــرأة، فدعــا قائًفــا فنظــر إليــه، فقــال القائــف: لقــد اشــ�ت
ي إبــل ألهلهــا فــال يفارقهــا حــ�ت يظــن، 

ي �ن
ن - يــأ�ت ك، فقالــت: كان هــذا - ألحــد الرجلــ�ي ي بخــ�ب يــ�ن المــرأة فقــال: أخ�ب

: اآلخــر،  ي ونظــن أنــه قــد اســتمر بهــا حمــل، ثــم انــرصف عنهــا فأهريقــت عليــه دًمــا، ثــم خلــف هــذا عليهــا؛ تعــ�ن
فــال أدري أيهمــا هــو، فكــ�ب القائــف، فقــال عمــر للغــالم: وال أيهمــا شــئت، قالــوا: فقضــاء عمــر بمحــرصن مــن 

الصحابــة بالقافــة مــن غــ�ي إنــكار واحــد منهــم هــو كاإلجمــاع«)6(. 

)11(، وابن  )10(،والكاسا�ني ي
)7(، وابن قدامة)8(، والماوردي)9(، والصنعا�ن وممن نقل هذا اإلجماع: ابن عبد ال�ب

1- مســند أحمــد ط الرســالة )29/ 493 رقــم 17978(، وموطــأ مالــك )2/513 رقــم 4(، واملســتدرك للحاكــم )4/ 376 رقــم 7978( وقــال: هــذا حديــث صحيــح عــى رشط 
الشــيخني ومل يخرجــاه« ووافقــه الذهبــي. وقــال البغــوي يف رشح الســنة )8/ 346(: هــذا حديــث حســن.

2- ســنن أيب داود )3/ 122رقــم 2895(، قــال ابــن امللقــن يف البــدر املنــري )7/ 211(: وذكــر ابــن الســكن يف »صحاحــه« هــذا الحديــث. وقــال ابــن حجــر يف التلخيــص الحبــري 
)3/ 187(: صححــه ابــن الســكن. وقــال يف بلــوغ املــرام مــن أدلــة األحــكام )ص367(: وصححــه ابــن خزميــة وابــن الجــارود، وقــواه ابــن عــدي.

3- ســنن الدارقطنــي )5/ 159 رقــم 4131(، وســنن البيهقــي الكــربى )6/ 386 رقــم 12348(، واملراســيل أليب داود )ص 260(، قــال ابــن عبــد الهــادي يف تنقيــح التحقيــق )4/ 
269(: هــذا مرســل، وخارجــة بــن مصعــب ضعفــه ابــن معــني وغــريه، وقــال النســايئ وغــريه: مــرتوك، وهــذا الحديــث مشــهور مــن مراســيل إبراهيــم. وقــال ابــن امللقــن يف 
البــدر املنــري )7/ 212(: ورواه )الدارقطنــي( أيضــا، والبيهقــي أيضــا مــن روايــة الحســن: »أنــه عليــه الصــاة والســام ورث ثــاث جــدات« وهــذا أيضــا مرســل، قــال البيهقــي 
)وفيــه تأكيــد للمرســل الثــاين وهــو املــروي عــن جاعــة مــن الصحابــة. ثــم روى البيهقــي( بإســناده عــن محمــد بــن نــرص قــال: جــاءت األخبــار عــن الصحابــة وعــن جاعــة 
مــن التابعــني أنهــم ورثــوا ثــاث جــدات، مــع الحديــث املنقطــع الــذي روي عــن رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم -: »أنــه ورث ثــاث جــدات. وال نعلــم )عــن أحــد( 
مــن الصحابــة )خــاف( ذلــك، إال مــا روينــا عــن ســعد بــن أيب وقــاص أنــه قــال البــن مســعود: »أنتــم )الذيــن( تفرضــون لثــاث جــدات؟! كأنــه ينكــر ذلــك« )مــا( ال يثبــت 

)أهــل( املعرفــة بالحديــث إســناده.
4- موطأ مالك )2/740رقم 22(.

5- التاط ولًدا واستاطه: استلحقه وادعاه. انظر: املحكم واملحيط األعظم البن سيده )9/ 238(، وأساس الباغة للزمخري )2/ 184(.
6- بداية املجتهد ونهاية املقتصد البن رشد )4/ 142، 143(.

7- االستذكار البن عبد الرب )7/ 173(.
8- املغني البن قدامة )6/125(.

9- الحاوي الكبري )17/382(.
10- سبل السام للصنعاين )دار الحديث-د.ط-د.ت( ج2 ص594-596.

11- بدائع الصنائع للكاساين )دار الكتب العلمية-الطبعة الثانية-1406هـ-1986م( ج6 ص243-245.
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وأبــو   ،)7(
ي والرجــراحب مفلــح)6(،  وابــن  الجوزيــة)5(،  قيــم  وابــن   ،)4(

ي والبــاحب  ،)3(
والزيلــىي  ،)2( ي

والبابــر�ت الهمــام)1(، 
 ،)13( ي

والرحيبــا�ن  ،)12( ي
والبهــو�ت  ،)11( والمغــر�بي القــاري)10(،  عــىلي  ومــال   ،)9(

ي والســفاري�ن  ،)8(
الملــ�ي المحاســن 
والمباركفــوري)14(.

ي القضــاء بالقافــة، فــروي عــن عمــر)15( وابــن عبــاس)16( وأنــس 
: »وأمــا قــول أهــل الحجــاز �ن قــال ابــن عبــد الــ�ب

بن مالك)17(، وال مخالف لهم من الصحابة« )18(.

ي صىل هللا عليه وسلم)19(، وال اعتمد  وقال ابن قدامة: »فلوال جواز االعتماد عىل القافة؛ لما ُ�َّ به الن�ب

.)21( ة الصحابة، فلم ينكره منكر، فكان إجماًعا«)20(. وكذلك قال الرحيبا�ني عليه، وألن عمر قىن به بحرصن

ي األنســاب، إذا اشــتبهت، والعمــل فيهــا بالقيافة...ويــدل 
وقــال المــاوردي: »والدليــل عــىل اعتبــار الشــبه �ن

ي هللا عنهم -أنهم فعلوه، وأقروا عليه، ولم ينكروه«)22(.
ي الصحابة -رصن

عليه من طريق اإلجماع اشتهاره �ن

: »فقــىن عمــر بمحــرصن مــن الصحابــة بالقيافــة مــن غــ�ي إنــكار مــن واحــد منهــم، فــكان  ي
وقــال الصنعــا�ن

كاإلجمــاع تقــوى بــه أدلــة القيافــة، قالــوا: وهــو مــروي عــن ابــن عبــاس وأنــس بــن مالــك، وال مخالــف لهمــا مــن 
الصحابة« )23(. 

ي زمن سيدنا 
ي هللا عنهم، فإنه روي أنه وقعت هذه الحادثة �ن

: »ولنا إجماع الصحابة رصن ي
وقال الكاسا�ن

1- فتح القدير للشوكاين )دار الفكر-د.ط-د.ت( ج5 ص50-55.
2- العناية رشح الهداية للبابريت )دار الفكر-د.ط-د.ت( ج5 ص50-55.

3- تبيني الحقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي )دار الكتاب اإلسامي-الطبعة الثانية-د.ت( ج3 ص105-106. 
4- املنتقى للباجي )دار الكتاب اإلسامي-القاهرة-الطبعة الثانية-د.ت( ج6 ص14-15.

5- الطرق الحكمية يف السياسة الرعية ط عامل الفوائد البن قيم الجوزية )2/ 573(.
6- املبدع يف رشح املقنع البن مفلح )5/ 147(.

7- مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف رشح املدونة وحل مشكاتها للرجراجي )5/ 354(
8- املعترص من املخترص من مشكل اآلثار أليب املحاسن امللطي )2/ 47(.

9- كشف اللثام رشح عمدة األحكام للسفاريني )5/ 586(.
10- مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح لعيل القاري )5/ 2169(.

11- البدر التام رشح بلوغ املرام للمغريب )8/ 271(.
12- رشح منتهى اإلرادات للبهويت )عامل الكتب-الطبعة األوىل-1414هـ-1993م( ج2 ص395-394، والروض املربع له )1/ 319(، وكشاف القناع له أيًضا )4/ 236(.

13- مطالب أويل النهى )املكتب اإلسامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م( ج4 ص260-262.
14- تحفة األحوذي للمباركفوري )6/ 275(.

15- معرفة السنن واآلثار للبيهقي )14/ 367 رقم 20317(.  
16-م ن )14/ 367 رقم 20328(.  
17-م ن )14/ 367 رقم 20322(.  

18- االستذكار البن عبد الرب )7/ 173(.
19- يعنــي: الحديــث الــذي رواه البخــاري يف صحيحــه )5/ 23 رقــم 3731(، ومســلم يف صحيحــه )2/ 1082 رقــم1459( وفيــه: عــن عائشــة ريض اللــه عنهــا، قالــت: دخــل 
عــيل قائــف، والنبــي صــى اللــه عليــه وســلم شــاهد، وأســامة بــن زيــد وزيــد بــن حارثــة مضطجعــان، فقــال: إن هــذه األقــدام بعضهــا مــن بعــض. قــال: »فــرُسَّ بذلــك النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم وأعجبــه، فأخــرب بــه عائشــة«.
20- املغني البن قدامة )6/125(.

21- مطالب أويل النهى للرحيباين )املكتب اإلسامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م( ج4 ص260-262.
22- الحاوي الكبري للاوردي)17/ 382(.

23- سبل السام للصنعاين )دار الحديث-د.ط-د.ت( ج2 ص594-596.
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ن لهمــا، هــو ابنهمــا يرثهمــا ويرثانــه،  ــس عليهمــا، ولــو بينــا لبــ�ي ــح، لبســا فلبَّ ــ ـ يـ ي هللا عنــه، فكتــب إىل �ش
عمــر رصن

وكان ذلــك بمحــرصن مــن الصحابــة، ولــم ينقــل أنــه أنكــر عليــه منكــر، فيكــون إجماًعــا«)1(.

ي هــذه الحادثــة: لبســا فلبــس عليهمــا، 
يــــــح �ن ي هللا تعــاىل عنــه إىل �ش

وقــال ابــن الهمــام: »ولنــا كتــاب عمــر رصن
ي هللا 

ي منهمــا، وكان ذلــك بمحــرصن مــن الصحابــة رصن
ن لهمــا، هــو ابنهمــا يرثهمــا ويرثانــه، وهــو للبــا�ت ولــو بينــا لبــ�ي

.)3( ي
ي هللا عنــه مثــل ذلــك«)2(، وكذلــك قــال البابــر�ت

، وعــن عــىلي رصن ن عنهــم أجمعــ�ي

ن  يــــــح رحمــه هللا: لبســا فلبــس عليهمــا، ولــو بينــا لبــ�ي ي هللا عنــه-إىل �ش
: »ولنــا كتــاب عمــر-رصن وقــال الزيلــىي

، وهــو  ي منهمــا، وكان ذلــك بمحــرصن مــن الصحابــة مــن غــ�ي نكــ�ي
لهمــا، هــو ابنهمــا يرثهمــا ويرثانــه، وهــو للبــا�ت

)4( وابــن عبــاس وزيــد بــن ثابــت«)5(.
مذهــب عــىلي

، ولــم  : »عــن عمــر أنــه قــال لــه: وال مــن شــئت منهمــا، ومثــل هــذه القضيــة ممــا يشــيع وينتــ�ش ي وقــال البــاحب
يخالفــه أحــد مــن الصحابــة، فثبــت أنــه إجمــاع«)6(.

اشدين  ة رسول هللا -صىل هللا عليه وسلم -وعمل خلفائه الرَّ وقال ابن قيم الجوزية: »وقد دلَّ عليها سنَّ
ي مو� األشــعري)7(، وابن عباس،  ي طالب، وأ�ب والصحابة من بعدهم، منهم عمر بن الخطاب، وعىلي بن أ�ب

ي الصحابة« )8(.
ي هللا عنهم -وال مخالف لهم �ن

وأنس بن مالك -رصن

ق أســارير وجهــه، فقــال:  ي -صــىل هللا عليــه وســلم -دخــل عليهــا تــ�ب وقــال ابــن مفلــح: »عــن عائشــة أن النــ�ب
ي نظــر آنًفــا إىل زيــد وأســامة، وقــد غطيــا رؤوســهما وبــدت أقدامهمــا، فقــال: إن هــذه  ألــم تــري أن مجزًزاالمدلــحب

ة الصحابــة، فــكان إجماًعــا« )9(. األقــدام بعضهــا مــن بعــض«، وقــىن بــه عمــر بحــرصن

ي هللا 
: »فــدل عــىل أن القافــة دليــل يعمــل بــه ... فقــال: حكــم بذلــك عمــر بــن الخطــاب -رصن ي وقــال الرجــراحب

ي هللا عنهم -من غ�ي إنكار من واحد منهم، فصار ذلك كاإلجماع« )10(.
عنه -بمحرصن جماعة الصحابة -رصن

ة الصحابــة، مــن غــ�ي إنــكار  : »إن عمــر بــن الخطــاب قــىن بقــول القائــف بحــرصن وقــال أبــو المحاســن الملــ�ي

ن اش�تكا �ني طهر امرأة فولدت، فدعا عمر القافة فقالوا: أخذ الشبه 
عليه، عىل ما روى ابن عمر)11(: أن رجل�ي

1- بدائع الصنائع للكاساين )دار الكتب العلمية-الطبعة الثانية-1406هـ-1986م( ج6 ص243-245.
2- فتح القدير للشوكاين )دار الفكر-د.ط-د.ت( ج5 ص50-55.

3- العناية رشح الهداية للبابريت )دار الفكر-د.ط-د.ت( ج5 ص50-55.
4- مصنف ابن أيب شيبة )6/ 286 رقم 31466(، ورشح معاين اآلثار للطحاوي )4/164 رقم 6174(.

5- تبيني الحقائق للزيلعي )دار الكتاب اإلسامي-الطبعة الثانية-د.ت( ج3 ص105-106. 
6- املنتقى للباجي )دار الكتاب اإلسامي-القاهرة-الطبعة الثانية-د.ت( ج6 ص14-15.

7- مصنف عبد الرزاق )7/361رقم 13479(.
8- الطرق الحكمية يف السياسة الرعية ط عامل الفوائد البن قيم الجوزية )2/ 573(.

9- املبدع يف رشح املقنع البن مفلح )5/ 147(.
10- مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف رشح املدونة وحل مشكاتها للرجراجي )5/ 354(

11- رشح مشكل اآلثار للطحاوي )12/ 252رقم 4782(.
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منهمــا جميًعــا، وجعلــه بينهمــا« )1(.

ي ذلــك، بــل حكــم 
ــا �ن ي الصحابــة مــن خالــف عمــر وعليًّ

ي الهــدي)2(: وال يعــرف قــط �ن
: »قــال �ن ي وقــال الســفاري�ن

تــه المهاجــرون واألنصــار، فلــم ينكــره منهــم منكــر« )3(. ي المدينــة، وبحرصن
عمــر بــذا �ن

ي هــذه 
ــح �ن ـ ـ ـ يـ ي هللا تعــاىل عنــه -إىل �ش

وقــال عــىلي القــاري: »قــال صاحــب الهدايــة)4(: ولنــا كتــاب عمــر -رصن
ن جــاءت بولــد، فادعيــاه، فكتــب إليــه  يكــ�ي ن �ش ي جاريــة بــ�ي

يًحــا كتــب إىل عمــر بــن الخطــاب �ن الحادثــة ذكــر أن �ش
ي منهمــا، وكان ذلــك 

ن لهمــا هــو ابنهمــا يرثهمــا ويرثانــه، وهــو للبــا�ت عمــر أنهمــا لبســا فلبــس عليهمــا، ولــو بينــا لبــ�ي
، فحــل محــل اإلجمــاع« )5(.  بمحــرصن مــن الصحابــة مــن غــ�ي نكــ�ي

ي هللا عنهــم بالقيافــة مــن غــ�ي إنــكار مــن واحــد 
: »فقــىن عمــر بمحــرصن مــن الصحابــة رصن ي وقــال المغــر�ب

منهم، فكان كاإلجماع. قالوا: وهو مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك، وال مخالف لهما من الصحابة« )6(.

: »وإن ادعــاه؛ أي: اللقيــط اثنــان، كل منهمــا يقــول: إنــه ولــده... فــإن ألحقتــه القافــة بواحــد  ي
وقــال البهــو�ت

ي هللا عنــه، ولــم ينكــر، فــكان إجماًعــا«)7(.
لحــق بــه لقضــاء عمــر رصن

ي طهــر امــرأة فحملــت فولــدت غالًمــا 
كا �ن ن اشــ�ت ي رجلــ�ي

وقــال المباركفــوري: »عــن ســعيد بــن المســيب)8( �ن
يشــبههما، فرفــع ذلــك إىل عمــر بــن الخطــاب، فدعــا القافــة فنظــروا، فقالــوا: نــراه يشــبههما، فألحقــه بهمــا 
ي ذلــك، بــل حكــم 

ي هللا عنهمــا �ن
ــا رصن ي الصحابــة مــن خالــف عمــر وعليًّ

وجعلــه يرثهمــا ويرثانــه، وال ُيعــرف قــط �ن
ة المهاجريــن واألنصــار، فلــم ينكــر منهــم منكــر« )9(. ي المدينــة وبحــرصن

عمــر بهــذا �ن

مستند هذا اإلجماع: 

ق أســارير  ي هللا عنهــا، أن رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم دخــل عليهــا مــ�وًرا، تــ�ب
- عــن عائشــة رصن

ي لزيــد، وأســامة، ورأى أقدامهمــا: إن بعــض هــذه األقــدام مــن  وجهــه، فقــال: »ألــم تســمىي مــا قــال المدلــحب
بعض«)10(.

1- املعترص من املخترص من مشكل اآلثار أليب املحاسن امللطي )2/ 47(.
2- زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم الجوزية )5/ 376(.

3- كشف اللثام رشح عمدة األحكام للسفاريني )5/ 586(.
4- هو املرغيناين، انظر: الهداية يف رشح بداية املبتدي )2/316(.

5- مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح لعيل القاري )5/ 2169(.
6- البدر التام رشح بلوغ املرام للمغريب )8/21(، )10/ 96(.

7- رشح منتهى اإلرادات للبهويت )عامل الكتب-الطبعة األوىل-1414هـ-1993م( ج2 ص395-394، والروض املربع له )1/ 319(، وكشاف القناع له أيًضا )4/ 236(.
8- السنن الكربى للبيهقي )10/445 رقم 21265(، ورشح مشكل اآلثار للطحاوي )12/252 رقم 4782(.

9- تحفة األحوذي للمباركفوري )6/ 275(.
10- صحيح البخاري )4/ 189 رقم 3555(، وصحيح مسلم )2/ 1081 رقم 1459(.
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املطلب الثالث: القتل شبه العمد:

ي هــل بينهمــا وســط أم ال؟ وهــو الــذي 
قــال ابــن رشــد رحمــه هللا: »القتــل صنفــان: عمــد، وخطــأ. واختلفــوا �ن

)3(، وعثمــان)4(، وزيــد بــن ثابــت)5(، وأبــو 
يســمونه شــبه العمــد)1( ... وبإثباتــه قــال عمــر بــن الخطــاب)2(، وعــىلي

ة)7(، وال مخالــف لهــم مــن الصحابــة«)8(. مــو� األشــعري)6(، والمغــ�ي

 ،)13( )11(، والجصــاص)12(، وال�خــسي )9(، والمــاوردي)10(، والرويــا�ني وممــن نقــل هــذا اإلجمــاع: ابــن عبــد الــ�ب
.)17( ي

)14(، والقدوري)15(، وابن نور الدين)16(، والعمرا�ن ي
والكاسا�ن

ة بــن شــعبة  ي مــو� والمغــ�ي : »عــن عمــر بــن الخطــاب وعثمــان وعــىلي وزيــد بــن ثابــت وأ�ب قــال ابــن عبــد الــ�ب
ي أسنان اإلبل فيها،

ي هللا عنهم أنهم أثبتوا شبه العمد، وقضوا فيه بالدية المغلظة، وإن كانوا اختلفوا �ن
رصن

وال مخالف لهم من الصحابة« )18(.

وقــال المــاوردي: »وأمــا اإلجمــاع فهــو مــروي عــن عمــر وعثمــان وعــىلي وابــن مســعود)19( وزيــد بــن ثابــت 
ي بعــض أحكامــه، ولــم 

ي هللا تعــاىل عنهــم؛ أنهــم اتفقــوا عــىل عمــد الخطــأ، وإن اختلفــوا �ن
ة بــن شــعبة رصن والمغــ�ي

.)21( ي الصحابــة مخالــف فصــار إجماًعــا« )20(. وكذلــك قــال الرويــا�ني
ُيعــرف لهــم �ن

ن إجمــاع الصحابــة عــىل شــبه العمــد، وأنــه قســم ثالــث ليــس بعمــد محــض وال  وقــال الجصــاص: »وممــا يبــ�ي
ي الخطــأ، ثــم اختالفهــم 

ي أســنان اإلبــل �ن
خطــأ محــض؛ اختــالف أصحــاب رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم �ن

1- شــبه العمــد أن ترمــى إنســانًا بــيء ليــس مــن عادتــه أن يقتــل مثلــه، وليــس مــن غرضــك قتلــه، فيصــادف قضــاء وقــدًرا فيقــع يف مقتــل فيقتــل، فتجــب فيــه الديــة 
دون القصــاص. انظــر: النهايــة يف غريــب الحديــث واألثــر )2/ 442(.

2- مصنف ابن أيب شيبة )5/ 347 رقم 26757(.
3- مصنف عبد الرزاق الصنعاين )9/ 277رقم 17198(، ومصنف ابن أيب شيبة )5/ 348رقم 26766(. 

4- مصنف ابن أيب شيبة )5/ 347رقم 26759(.
5-م ن )5/ 347 رقم 26759(.
6-م ن )5/ 347 رقم 26760(.
7-م ن )5/ 347 رقم 26760(.

8- بداية املجتهد ونهاية املقتصد البن رشد )4/ 179(.
9- االستذكار البن عبد الرب )8/ 165(.

10- الحاوي الكبري للاوردي )12/ 212(.
11- بحر املذهب للروياين )12/ 193(.

12- أحكام القرآن للجصاص )3/ 202( قمحاوي.
13- املبسوط للرسخيس )26/ 65(.

14- بدائع الصنائع للكاساين )7/ 251(.
15- التجريد للقدوري )11/ 5696(.

16- تيسري البيان ألحكام القرآن البن نور الدين )2/ 470، 471(.
17- البيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين )11/ 483(.

18- االستذكار البن عبد الرب )8/ 165(.
19- مصنف عبد الرزاق الصنعاين )9/ 277رقم 17196(، ومصنف ابن أيب شيبة )5/ 347 رقم 26755(.

20- الحاوي الكبري )12/ 212(.
21- بحر املذهب للروياين )12/ 193(.
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ي أســنان شــبه العمــد، وأنهــا أغلــظ مــن الخطــأ؛ منهــم عــىلي وعمــر وعبــد هللا بــن مســعود وعثمــان بــن عفــان 
�ن

ي 
ي شــبه العمــد أغلــظ منهــا �ن

ة بــن شــعبة، كل هــؤالء أثبــت أســنان اإلبــل �ن وزيــد بــن ثابــت وأبــو مــو� والمغــ�ي
الخطــأ«)1(.

ي  ي هللا عنــه -أن النــ�ب
ع بــه عــىل مــا رواه النعمــان بــن بشــ�ي -رصن : »إن شــبه العمــد ورد الــ�ش وقــال ال�خــسي

-صــىل هللا عليــه وســلم -قــال »أال إن قتيــل خطــأ العمــد قتيــل الســوط والعصــا، وفيــه مائــة مــن اإلبــل أربعــون 
ي بطونهــا أوالدهــا«)2(، والصحابــة اتفقــوا عــىل شــبه العمــد حيــث أوجبــوا الديــة فيــه مغلظــة«)3(.

منهــا خلفــة �ن

: »وأمــا شــبه العمــد فيتعلــق بــه أحــكام، منهــا: وجــوب الديــة المغلظــة عــىل العاقلــة، أمــا  ي
وقــال الكاســا�ن

وجوب الدية فألن القصاص امتنع وجوبه مع وجود القتل العمد للشبهة فتجب الدية.وأما صفة التغليظ 
ي هللا عنهــم«)4(.

فإلجمــاع الصحابــة -رصن

ء واحــد، فجعــل ابــن  ي
وقــال القــدوري: »وألن الصحابــة اتفقــوا أن تغليــظ شــبه العمــد عــىل الخطــأ يقــع بــسش

مســعود ديــة الخطــأ أرباًعــا« )5(.

وقال ابن نور الدين: »ذهب جمهور فقهاِء األمصاِر إىل أن بينهما وســًطا ُيســمَّ شــبه العمد، فلم يوجبوا 
ة بــن  ي هللا تعــاىل عنهــم - وأبــا مــو� والمغــ�ي

ــا، وزيــد بــن ثابــت -رصن فيــه القصــاص... أن عمــر، وعثمــان، وعليًّ
ي هللا تعــاىل عنهــم - قالــوا بإثبــات ذلــك، ولــم يخالفهــم مــن الصحابــة أحــد، فــكان إجماًعــا فيــه، أو 

شــعبة -رصن
كاإلجماع«)6(.

ي قتيل شبه العمد 
ي هللا عنهما وأرضاهما: أنهما قاال: أال إن �ن

: »وروي عن عمر وعىلي –رصن ي
وقال العمرا�ن

ن الثنيــة)7( إىل بــازل)8( عامهــا، وال مخالــف لهمــا  ي بطونهــا أوالدهــا، مــا بــ�ي
مائــة مــن اإلبــل، منهــا أربعــون خلفــة، �ن

ي هللا عنهم« )9(.
ي الصحابة –رصن

�ن

مستند هذا اإلجماع: 

- عن عبد هللا بن عمرو، أن رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، قال: مسدد: خطب يوم الفتح بمكة فك�ب 

1- أحكام القرآن للجصاص )3/ 202( قمحاوي.
2- رواه النســايئ يف ســننه )8/ 41 رقــم4795( قــال الزيلعــي يف نصــب الرايــة )4/ 331(: روي مــن حديــث عبــد اللــه بــن عمــرو، ومــن حديــث ابــن عمــر، ومــن حديــث ابــن 

عبــاس وغريهــم. وقــال ابــن حجــر يف الدرايــة يف تخريــج أحاديــث الهدايــة )2/ 261(: وقــال ابــن القطــان: هــو حديــث صحيــح.
3- املبسوط للرسخيس )26/ 65(.

4- بدائع الصنائع للكاساين )7/ 251(.
5- التجريد للقدوري )11/ 5696(.

6- تيسري البيان ألحكام القرآن البن نور الدين )2/ 470، 471(.
7- الثنية: الناقة الطاعنة يف السادسة، والبعري ثني. انظر: تاج العروس ملرتىض الزبيدي )37/ 296(.

8- بــازل: أصلــه يف أســنان اإلبــل، وهــو أن البعــري إذا تــم لــه مثــان ســنني قيــل لــه بــازل عــام ثــم بــازل عامــني وذلــك حــني يتــم ســن شــبابه وتكمــل قوتــه ثــم يأخــذ بعــد 
ذلــك يف النقصــان. انظــر: غريــب الحديــث للخطــايب )2/ 171(.

9- البيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين )11/ 483(.
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ثالثــا ثــم قــال: »ال إلــه إال هللا وحــده، صــدق وعــده، ونــرص عبــده، وهــزم األحــزاب وحــده« -إىل هاهنــا حفظتــه 
، إال مــا  ي الجاهليــة تذكــر وتــدع مــن دم، أو مــال تحــت قــدمي

عــن مســدد، ثــم اتفقــا- »أال إن كل مأثــرة كانــت �ن
كان مــن ســقاية الحــاج، وســدانة البيــت« ثــم قــال: »أال إن ديــة الخطــأ شــبه العمــد مــا كان بالســوط، والعصــا،  

ي بطــون أوالدهــا«)1(.
مائــة مــن اإلبــل: منهــا أربعــون �ن

ي صــىل هللا عليــه وســلم قــال: »عقــل شــبه العمــد  - عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، أن النــ�ب
و الشــيطان  ن مغلــظ مثــل عقــل العمــد، وال يقتــل صاحبــه« قــال: وزادنــا خليــل، عــن ابــن راشــد، »وذلــك أن يــ�ن

ي غــ�ي ضغينــة، وال حمــل ســالح«)2(.
ي عميــا �ن

ن النــاس، فتكــون دمــاء �ن بــ�ي

املطلب الرابع: دية العمد ليست على العاقلة:

قــال ابــن رشــد رحمــه هللا: »وأمــا ديــة العمــد فجمهورهــم عــىل أنهــا ليســت عــىل العاقلــة؛ لمــا روي عــن ابــن 
ي عمد«)3(« )4(.

ا، وال صلًحا �ن
ً
اف عباس، وال مخالف له من الصحابة -أنه قال: »ال تحمل العاقلة عمًدا، وال اع�ت

)7(، وابــن 
)5(، وابــن قدامــة)6(، وعبــد الرحمــن المقــد�ي الجماعيــىلي وممــن نقــل هــذا اإلجمــاع: ابــن عبــد الــ�ب

)11(، وأبــو البقــاء)12(، وزكريــا األنصــاري)13(، وابــن ضويــان)14(. )10(، والبهــو�تي ي
)9(، والرحيبــا�ن

ي مفلح)8(،والســفاري�ن

ــا، وال مخالــف لــه 
ً
اف : »عــن ابــن عبــاس قــال: ال تحمــل العاقلــة عمــًدا وال صلًحــا وال اع�ت قــال ابــن عبــد الــ�ب

من الصحابة« )15(.

اف، وما دون الثلث ... ولنا  وقال ابن قدامة: »والعاقلة ال تحمل العبد، وال العمد، وال الصلح، وال االع�ت

1- ســنن أيب داود )4/ 185رقــم 4547(، وســنن النســايئ )8/ 40 رقــم 4791(، وســنن ابــن ماجــه )2/ 877 رقــم 2627(، قــال ابــن حجــر يف الدرايــة يف تخريــج أحاديــث الهدايــة 
)2/ 261(: وقــال ابــن القطــان هــو حديــث صحيــح وال يــره هــذا االختــاف فــإن عقبــة ثقــة وقــد قيــل إن القاســم بــن ربيعــة عــن عبــد اللــه بــن عمــر أخرجــه أصحــاب 
الســنن وابــن أيب شــيبة وعبــد الــرزاق وأحمــد وإســحاق والشــافعي والــراوي لــه كذلــك عــن القاســم عــيل بــن زيــد بــن جدعــان وهــو ضعيــف. وقــال الزيلعــي يف نصــب 

الرايــة )4/ 356(: وصححــه ابــن القطــان. وصححــه األلبــاين يف إرواء الغليــل يف تخريــج أحاديــث منــار الســبيل )7/ 256(.  
2- ســنن أيب داود )4/ 190 رقــم 4565(، ومســند أحمــد )11/327 رقــم 6718( قــال الزيلعــي يف نصــب الرايــة )4/ 332(: قــال يف التنقيــح: محمــد بــن راشــد يعــرف باملكحــول، 
وثقــه أحمــد، وابــن معــني، والنســايئ، وغريهــم، وقــال ابــن عــدي: إذا حــدث عنــه ثقــة فحديثــه مســتقيم، انتهــى. وحســنه األلبــاين يف صحيــح الجامــع الصغــري وزيادتــه )2/ 

743 رقــم 4013(.
3- السنن الكربى للبيهقي )8/182رقم 16361(.

4- بداية املجتهد ونهاية املقتصد البن رشد )4/ 195(.
5- االستذكار البن عبد الرب )8/ 101(.

6- املغني )مكتبة القاهرة-د.ط -1388هـ 1968م( ج8 ص382
7- الرح الكبري عى منت املقنع لعبد الرحمن املقديس الجاعييل )9/ 653(.

8- املبدع )دار الكتب العلمية - بريوت - لبنان-الطبعة األوىل-1418 هـ- 1997 م( ج7 ص345-346
9- كشف اللثام رشح عمدة األحكام للسفاريني )6/ 165(.

10- مطالب أويل النهى )املكتب اإلسامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م( ج6 ص141-142.
11- رشح منتهى اإلرادات للبهويت )عامل الكتب-الطبعة األوىل-1414هـ-1993م( ج3 ص326، وكشاف القناع له )6/ 62(.

12- النجم الوهاج يف رشح املنهاج أليب البقاء )8/ 561(.
13- أسنى املطالب يف رشح روض الطالب )4/ 83(.

14- منار السبيل يف رشح الدليل البن ضويان )2/ 355(.
15- االستذكار البن عبد الرب )8/ 101(.
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ي صــىل هللا عليــه وســلم أنــه قــال: ال تحمــل العاقلــة عمــًدا، وال عًبــدا، وال صلًحــا،  مــا روى ابــن عبــاس عــن النــ�ب
ي الصحابــة مخالًفــا، فيكــون إجماًعــا«)1(. 

ــا عليــه، ولــم نعــرف لــه �ن
ً
ــا. وروي عــن ابــن عبــاس موقوف

ً
اف وال اع�ت

.)2(
وكذلــك قــال عبــد الرحمــن المقــد�ي

وقال ابن مفلح: »وال تحمل العاقلة عمًدا، ســواء كان مما يجب فيه القصاص أو ال؛ لما روى ابن عباس 
ــا، ولــم 

ً
ــا. وروي عــن ابــن عبــاس موقوف

ً
اف مرفوًعــا، قــال: ال تحمــل العاقلــة عمــًدا، وال عبــًدا، وال صلًحــا، وال اع�ت

ي الصحابــة مخالــف، فيكــون كاإلجمــاع«)3(.
ُيعــرف لــه �ن

ي هللا عنهما -: أنه قال: ال تحمل العاقلة عمًدا، وال عبًدا، 
: »ولنا ما روى ابن عباس -رصن ي وقال السفاري�ن

ي الصحابة مخالف، فيكون إجماًعا«)4(.
ا، ولم ُيعرف له �ن

ً
ا، روي عنه مرفوًعا وموقوف

ً
اف وال صلًحا، وال اع�ت

ًافــا. وروي  : »عــن ابــن عبــاس مرفوًعــا: ال تحمــل العاقلــة عمــًدا وال عبــًدا وال صلًحــا وال اع�ت ي
وقــال الرحيبــا�ن

ــا، وال يعــرف لــه مخالــف مــن الصحابــة«)5(.
ً
عــن ابــن عبــاس موقوف

: »وال تحمــل العاقلــة عمــًدا وجــب بــه قــود... لحديــث ابــن عبــاس مرفوًعــا: ال تحمــل العاقلــة  ي
وقــال البهــو�ت

ــا. وال يعــرف لــه مخالــف مــن الصحابــة«)6(.
ً
اف عمــًدا وال عبــًدا وال صلًحــا وال اع�ت

ــا. قــال ابــن عبــد 
ً
اف وقــال أبــو البقــاء: »عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: ال تحمــل العاقلــة عمــًدا وال صلًحــا وال اع�ت

: وال مخالــف لــه مــن الصحابــة« )7(. وكذلــك قــال زكريــا األنصــاري)8(. الــ�ب

وقــال ابــن ضويــان: »وال تحمــل العاقلــة عمــًدا، وال عبــًدا، وال إقــراًرا، وال صلًحــا؛ لقــول ابــن عبــاس: ال تحمــل 
ــا. وال ُيعــرف لــه مخالــف مــن الصحابــة«)9(.

ً
اف العاقلــة عمــًدا، وال عبــًدا، وال صلًحــا، وال اع�ت

مستند هذا اإلجماع: 

- عــن عبــادة بــن الصامــت أن رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم قــال: »ال تجعلــوا عــىل العاقلــة مــن ديــة 
ف شيًئا«)10(. المع�ت

1- املغني البن قدامة )مكتبة القاهرة-د.ط -1388هـ 1968م( ج8 ص382
2- الرح الكبري عى منت املقنع لعبد الرحمن املقديس الجاعييل )9/ 653(.

3- املبدع البن مفلح )دار الكتب العلمية - بريوت - لبنان-الطبعة األوىل-1418 هـ- 1997 م( ج7 ص345-346
4- كشف اللثام رشح عمدة األحكام للسفاريني )6/ 165(.

5- مطالب أويل النهى للرحيباين )املكتب اإلسامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م( ج6 ص141-142.
6- رشح منتهى اإلرادات للبهويت )عامل الكتب-الطبعة األوىل-1414هـ-1993م( ج3 ص326، وكشاف القناع له )6/ 62(.

7- النجم الوهاج يف رشح املنهاج أليب البقاء )8/ 561(.
8- أسنى املطالب يف رشح روض الطالب لزكريا األنصاري )4/ 83(.

9- منار السبيل يف رشح الدليل البن ضويان )2/ 355(.
10- ســنن الدارقطنــي )4/ 234 رقــم 3378(، ومســند الشــاميني للطــرباين )3/220 رقــم 2124(، قــال الهيثمــي يف مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد )6/ 301(: رواه الطــرباين، 
وفيــه الحــارث بــن نبهــان، وهــو مــرتوك. وقــال ابــن حجــر يف الدرايــة يف تخريــج أحاديــث الهدايــة: إســناده ســاقط. وقــال األلبــاين يف السلســة الضعيفــة واملوضوعــة: موضــوع.
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ي صــىل هللا عليــه وســلم أنــه قــال: »ال تحمــل العاقلــة عمــًدا، وال عبــًدا، وال  - وعــن ابــن عبــاس، عــن النــ�ب
ــا« )1(.

ً
اف صلًحــا، وال اع�ت

املطلب اخلامس: يف اهلامشة عشر الدية:

قــال ابــن رشــد رحمــه هللا: »وأمــا الهاشــمة ففيهــا عنــد الجمهــور)2( عــ�ش الديــة، وروي ذلــك عــن زيــد بــن 
ثابــت)3(، وال مخالــف لــه مــن الصحابــة«)4(.

)5(، وابــن قدامــة)6(، والنــووي)7(، وأبــو الوليــد ابــن رشــد الجــد)8(،  وممــن حــى هــذا اإلجمــاع: ابــن عبــد الــ�ب
ضويــان)13(. وابــن   ،)12( ي

والرحيبــا�ن  ،)11( والبهــو�تي  ،)10( ي
والعمــرا�ن والجنــدي)9(، 

ي الهاشــمة: عــ�ش مــن اإلبــل، وال مخالــف لــه مــن الصحابــة 
: »عــن زيــد بــن ثابــت أنــه قــال �ن قــال ابــن عبــد الــ�ب

علمته«)14(.

ي صــىل هللا عليــه وســلم فيهــا  ي الهاشــمة عــ�ش مــن اإلبــل ... ولــم يبلغنــا عــن النــ�ب
وقــال ابــن قدامــة: »و�ن

ر بعــ�ش مــن اإلبــل. روى ذلــك قبيصــة بــن  تقديــر، وأكــ�ث مــن بلغنــا قولــه مــن أهــل العلــم، عــىل أن أرشــها)15( مقــدَّ
ذؤيــب، عــن زيــد بــن ثابــت... ولنــا، قــول زيــد، ومثــل ذلــك الظاهــر أنــه توقيــف، وألنــه لــم نعــرف لــه مخالًفــا ف 

1- هــذا الحديــث أخرجــه الدارقطنــي يف ســننه )4/ 234 رقــم 3378(، والطــرباين يف مســند الشــاميني )3/220 رقــم 2124( بلفــظ: ال تجعلــوا عــى العاقلــة مــن ديــة املعــرتف 
شــيئا. وقــال الذهبــي يف التلخيــص الحبــري ط العلميــة )4/ 93(: حديــث: ال تحمــل العاقلــة عمــدا وال اعرتافــا؛ قــال إمــام الحرمــني يف »النهايــة«: روى الفقهــاء فذكــر هــذا 
الحديــث بلفــظ: »ال تحمــل العاقلــة عبــدا وال اعرتافــا«، قــال: وغالــب ظنــي أن الصحيــح الــذي أورده أمئــة الحديــث: »ال تحمــل العاقلــة عمــدا وال اعرتافــا«. وقــال الرافعــي 
يف أواخــر البــاب: هــذا الحديــث تكلمــوا يف ثبوتــه. وقــال ابــن الصبــاغ: مل يثبــت متصــا؛ وإمنــا هــو موقــوف عــى ابــن عبــاس، انتهــى. ويف جميــع هــذا نظــر، فقــد روى 
الدارقطنــي والطــرباين يف »مســند الشــاميني » مــن حديــث عبــادة بــن الصامــت: »أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »ال تجعلــوا عــى العاقلــة مــن ديــة املعــرتف 
شــيئا، وإســناده واه، فيــه محمــد بــن ســعيد املصلــوب؛ وهــو كــذاب، وفيــه الحــارث بــن نبهــان4، وهــو منكــر الحديــث، وروى الدارقطنــي والبيهقــي مــن حديــث عمــر 

]مرفوعــا[ »العمــد والعبــد والصلــح واالعــرتاف ال تعقلــه العاقلــة«، وهــو منقطــع، ويف إســناده عبــد امللــك بــن حســني؛ وهــو ضعيــف.

قال البيهقي: واملحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله، وري أيضا عن ابن عباس: »ال تحمل العاقلة عمدا وال صلحا وال اعرتافا وال ما جنى اململوك«.
2- األصــل املعــروف باملبســوط للشــيباين )4/ 443(، واملبســوط للرسخــيس )26/74(، واملقدمــات املمهــدات البــن رشــد الجــد )3/ 324(، ومنــح الجليــل رشح مختــرص خليــل 

لعليــش )9/ 105(، واألم للشــافعي )6/ 82(، ومختــرص املــزين )8/ 351(، ومختــرص الخرقــي )ص129(، واملغنــي البــن قدامــة )8/472(.
3- السنن الكربى للبيهقي )8/ 144 رقم 16203(، ومصنف عبد الرزاق )9/ 307رقم 17321(، )9/314 رقم 17348(. 

4- بداية املجتهد ونهاية املقتصد البن رشد )4/ 203(.
5- االستذكار البن عبد الرب )8/ 95(.

6- املغني البن قدامة )مكتبة القاهرة-د.ط -1388هـ 1968م( ج8 ص472-473.
7- املجموع رشح املهذب للنووي )19/ 67(.

8- املقدمات املمهدات أليب الوليد ابن رشد الجد )دار الغرب اإلسامي-الطبعة األوىل-1408 هـ- 1988 م( ج3 ص324-325.
9- التوضيح يف رشح مخترص ابن الحاجب لضياء الدين الجندي )8/ 138(.
10- البيان )دار املنهاج-الطبعة األوىل-1421 هـ- 2000 م( ج11 ص509.

11- رشح منتهى اإلرادات للبهويت)عامل الكتب-الطبعة األوىل-1414هـ-1993م( ج3 ص320، والروض املربع له )1/457(.
12- مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى للرحيباين )6/131(.

13- منار السبيل يف رشح الدليل البن ضويان )2/ 350(.
14- االستذكار البن عبد الرب )8/ 95(.

15- قال الليث: األرش: دية الجراحة. انظر: تهذيب اللغة للهروي )11/ 279(، والصحاح للجوهري )3/995(.
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.)2( ي
ي عــرصه، فــكان إجماًعــا« )1(.وكذلــك قــال الرحيبــا�ن

ي الصحابة فكان إجماًعا« )3(.
وقال النووي: »دليلنا: ما روى عن زيد بن ثابت وال مخالف له �ن

فهــا مــن العلمــاء، وهــم الجمهــور، عــ�ش مــن  وقــال أبــو الوليــد ابــن رشــد الجــد: »وديــة الهاشــمة عنــد مــن عرَّ
ي حنيفــة، وروي ذلــك عــن زيــد بــن ثابــت، وال مخالــف لــه مــن الصحابــة«)4(. ، وأ�ب اإلبــل، وهــو مذهــب الشــافىي

فها-وهــم الجمهور-عــ�ش مــن اإلبــل، وهــو مذهــب الشــافىي  وقــال الجنــدي: »وديــة الهاشــمة عنــد مــن عرَّ
ي هللا عنهــم« )5(.

ي حنيفــة، وروي ذلــك عــن زيــد بــن ثابــت، وال مخالــف لــه مــن الصحابــة رصن وأ�ب

ي هللا عنــه: 
ي الهاشــمة عــ�ش مــن اإلبــل... دليلنــا: مــا روي عــن زيــد بــن ثابــت رصن

: »ويجــب �ن ي
وقــال العمــرا�ن

، فــدل عــىل أنــه  ن ي هللا عنهــم أجمعــ�ي
ي الصحابــة رصن

ي الهاشــمة عــ�ش مــن اإلبــل، وال مخالــف لــه �ن
أنــه قــال: و�ن
إجمــاع« )6(.

ة أبعــرة،  زه وتهشــمه؛ أي: تكــ�ه، وفيهــا عــ�ش ي توضــح العظــم؛ أي: تــ�ب : »الهاشــمة؛ أي: الــ�ت ي
وقــال البهــو�ت

قــال  الصحابــة«)7(، وكذلــك  مــن  لــه مخالــف  يعــرف  ثابــت، وال  بــن  بــن ذؤيــب عــن زيــد  روي عــن قبيصــة 
.)8( ي

الرحيبــا�ن

ة أبعــرة، روي عــن زيــد بــن ثابــت،  ي توضــح العظــم وتهشــمه، وفيهــا: عــ�ش وقــال ابــن ضويــان: »الهاشــمة الــ�ت
ي عــرصه مــن الصحابــة«)9(.

ولــم ُيعــرف لــه مخالــف �ن

مستند هذا اإلجماع: 

ي -صــىل هللا عليــه وســلم -فيهــا تقديــر، وأكــ�ث مــن بلغنــا قولــه مــن أهــل  قــال ابــن قدامــة: »ولــم يبلغنــا عــن النــ�ب
ر بع�ش من اإلبل. روى ذلك قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت«)10(. العلم، عىل أن أرشها مقدَّ

املطلب السادس: فيمن يقيم احلد على اململوك:

قــال ابــن رشــد رحمــه هللا: »روي عنــه -صــىل هللا عليــه وســلم -أنــه قــال: »أقيمــوا الحــدود عــىل مــا ملكــت 

1- املغني )مكتبة القاهرة-د.ط -1388هـ 1968م( ج8 ص472-473.
2- مطالب أويل النهى للرحيباين )6/ 129(.

3- املجموع رشح املهذب للنووي )19/ 67(.
4- املقدمات املمهدات أليب الوليد ابن رشد الجد )دار الغرب اإلسامي-الطبعة األوىل-1408 هـ- 1988 م( ج3 ص324-325.

5- التوضيح يف رشح مخترص ابن الحاجب لضياء الدين الجندي )8/ 138(.
6- البيان )دار املنهاج-الطبعة األوىل-1421 هـ- 2000 م( ج11 ص509.

7- رشح منتهى اإلرادات )عامل الكتب-الطبعة األوىل-1414هـ-1993م( ج3 ص320، والروض املربع له )1/457(.
8- مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى للرحيباين )6/131(.

9- منار السبيل يف رشح الدليل البن ضويان )2/ 350(.
10- املغني البن قدامة )8/ 472(.
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أيمانكــم«، وألنــه أيًضــا مــروي عــن جماعــة مــن الصحابــة، وال مخالــف لهــم، منهــم ابــن عمــر)1( وابــن مســعود)2(، 
وأنس)3»( )4(.

)8(، وابــن الملقــن)9(، 
ي )5(، وابــن قدامــة)6(، والمــاوردي)7(، والقرطــ�ب وممــن حــى هــذا اإلجمــاع: ابــن عبــد الــ�ب

.)13( ي
)12(، والرحيبــا�ن ي

)11(، والبهــو�ت وابــن بطــال)10(، والعمــرا�ني

: »وروي عــن جماعــة مــن الصحابــة أنهــم أقامــوا الحــدود عــىل مــا ملكــت أيمانهــم، منهــم  قــال ابــن عبــد الــ�ب
ابــن عمــر، وابــن مســعود، وأنــس، وال مخالــف لهــم مــن الصحابــة«)14(.

وقــال ابــن قدامــة: »ولنــا مــا روي عــن ابــن عمــر، أنــه قــال: إذا كانــت األمــة ذات زوج، ُرفعــت إىل الســلطان، 

وإن لــم يكــن لهــا زوج، جلدهــا ســيدها نصــف مــا عــىل المحصــن)15(. ولــم نعــرف لــه مخالًفــا �ني عــرصه، فــكان 
إجماًعا« )16(.

وقــال المــاوردي: »يجــوز للســيد إقامــة الحــدود عــىل عبيــده وإمائــه... وألنــه إجمــاع الصحابــة. فقــد روى 

ن زنــت)17(. وروي أن عائشــة رصني هللا  ت أمــة لهــا الحــد حــ�ي ي هللا عنهــا حــدَّ
حســن بــن محمــد أن فاطمــة رصن

عنهــا قطعــت جاريــة لهــا �قــت)18(، وروي أن حفصــة رصني هللا عنهــا قتلــت جاريــة لهــا ســحرتها)19(. وروى 

ي هللا عنه قطع يد غالم له �ق)20(. وروي أن أبا برزة جلد وليدة له زنت)21(. 
نافع أن عبد هللا بن عمر رصن

وروي أن معقــل بــن مقــرن أ�ت عبــد هللا بــن مســعود فســأله عــن أمــة لــه زنــت، فقــال: اجلدهــا)22(. وروي عــن 
يحــ�ي بــن ســعيد األنصــاري، عــن أبيــه، قــال: كانــت األنصــار عنــد رأس الحــول يخرجــون مــن ز�ن مــن إمائهــم 

1- السنن الكربى للبيهقي )8/ 422 رقم 17089(.
2-م ن )8/423 رقم 17093(.
3-م ن )8/423 رقم 17094(. 

4- بداية املجتهد ونهاية املقتصد )4/ 228(.
5- االستذكار البن عبد الرب )7/ 508(، والتمهيد )9/ 105(.

6- الكايف يف فقه اإلمام أحمد: )4/ 107(.
7- تفسري القرطبي )5/ 144(.

8-م ن )5/ 144(.
9- التوضيح لرح الجامع الصحيح البن امللقن )31/ 251(.

10- رشح صحيح البخاري البن بطال )8/ 473(.
11- البيان يف املذهب الشافعي للعمراين: )12/ 377(.

12- رشح منتهى اإلرادات = دقائق أويل النهى لرح املنتهى )3/ 336(، وكشاف القناع له )6/ 79(.
13- مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى للرحيباين )6/ 160(.

14- االستذكار البن عبد الرب )7/ 508(، والتمهيد )9/ 105(.
15- مصنف عبد الرزاق )7/ 395 رقم 13610(.

16- املغني )مكتبة القاهرة-د.ط -1388هـ 1968م( ج9 ص53-52، والكايف يف فقه اإلمام أحمد: )4/ 107(.
17- السنن الكربى للبيهقي )8/ 427 رقم 17107(، ومصنف ابن أيب شيبة )5/ 491 رقم 28278(.

18- معرفة السنن واآلثار للبيهقي )12/ 371(.
19- السنن الكربى للبيهقي )8/234 رقم 16499(، 

20- السنن الكربى للبيهقي )8/ 428 رقم 17110(، ومصنف ابن أيب شيبة )5/ 491 رقم 28282(.
21- السنن الكربى للبيهقي )8/ 428 رقم 17110، 17111(، ومصنف ابن أيب شيبة )5/ 491 رقم 28283(.

22- السنن الكربى للبيهقي )8/ 428 رقم 17110(، ومصنف ابن أيب شيبة )5/491 رقم 28277(.
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ي مجالســهم)1(، وال ُيعــرف لهــم مخالــف، فــدل عــىل أنــه إجمــاع«)2(.
فيجلدونهــم �ن

: »وروي عــن جماعــة مــن الصحابــة أنهــم أقامــوا الحــدود عــىل عبيدهــم، منهــم ابــن عمــر  ي وقــال القرطــ�ب
وأنــس، وال مخالــف لهــم مــن الصحابــة«)3(.

هــم أنهــم كانــوا يقيمــون الحــدود عــىل  وقــال ابــن الملقــن: »وروي عــن ابــن عمــر وابــن مســعود وأنــس وغ�ي
عبيدهــم، وال مخالــف لهــم مــن الصحابــة« )4(.

هــم أنهــم أقامــوا الحــدود عــىل عبيدهــم،  وقــال ابــن بطــال: »روى عــن ابــن عمــر وابــن مســعود وأنــس وغ�ي
وال مخالــف لهــم مــن الصحابــة« )5(.

ي هللا عنهــا فقطعتهــا. وروى الشــافىي رحمــه هللا 
ن رصن : »�قــت أمــة لعائشــة أم المؤمنــ�ي ي

وقــال العمــرا�ن
ي 

تعــاىل: أن فاطمــة بنــت رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم كانــت لهــا أمــة فزنــت فجلدتهــا. وال مخالــف لهــم �ن
ي هللا عنهــم، فــدل عــىل أنــه إجمــاع ال خــالف فيــه« )6(.

الصحابــة رصن

ُرفعــت  جــة  مزوَّ األمــة  إذا كانــت  عمــر:  ابــن  لقــول  مزوجــة؛  أمــة  عــىل  ســيد  يقيمــه  : »وال  ي
البهــو�ت وقــال 

إىل الســلطان، فــإن لــم يكــن لهــا زوج جلدهــا ســيدها نصــف مــا عــىل المحصــن، وال يعــرف لــه مخالــف مــن 

.)8( ي
الرحيبــا�ن قــال  وكــذا  الصحابــة«)7(. 

مستند هذا اإلجماع: 

- عــن عــىلي أنــه خطــب، فقــال: يــا أيهــا النــاس، أقيمــوا عــىل أرقائكــم الحــد، مــن أحصــن منهــم، ومــن لــم 
ي أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، 

يحصن، فإن أمة لرســول هللا صىل هللا عليه وســلم زنت، فأمر�ن
ي صــىل هللا عليــه وســلم، فقــال: »أحســنت«» )9(. فخشــيت إن أنــا جلدتهــا أن أقتلهــا، فذكــرت ذلــك للنــ�ب

ي هريــرة، أن رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم، ســئل عــن األمــة إذا زنــت، ولــم تحصــن، قــال: »إن  - وعــن أ�ب
«، قــال ابــن شــهاب:  زنــت فاجلدوهــا، ثــم إن زنــت فاجلدوهــا، ثــم إن زنــت فاجلدوهــا، ثــم بيعوهــا ولــو بضفــ�ي

»ال أدري أبعد الثالثة أو الرابعة«)10(.

1- السنن الكربى للبيهقي )8/ 428 رقم 17109(، ومصنف ابن أيب شيبة )5/ 491 رقم 28284(.
2- الحاوي الكبري للاوردي )13/ 246(.

3- تفسري القرطبي )5/ 144(.
4- التوضيح لرح الجامع الصحيح البن امللقن )31/ 251(.

5- رشح صحيح البخاري البن بطال )8/ 473(.
6- البيان يف املذهب الشافعي للعمراين: )12/ 377(.

7- رشح منتهى اإلرادات )3/ 336(، وكشاف القناع له )6/ 79(.
8- مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى للرحيباين )6/ 160(.

9- صحيح مسلم )3/ 1330 رقم 1705(.
10- صحيح البخاري )3/ 71 رقم 2153(، وصحيح مسلم )3/ 1329 رقم 1703(.
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 ، ي هللا عنــه، قــال: فجــرت جاريــة آلل رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم، فقــال: »يــا عــىلي
- وعــن عــىلي رصن

، أفرغــت« قلــت:  انطلــق فأقــم عليهــا الحــد«، فانطلقــت فــإذا بهــا دم يســيل لــم ينقطــع، فأتيتــه، فقــال: »يــا عــىلي
أتيتهــا ودمهــا يســيل، فقــال: »دعهــا حــ�ت ينقطــع دمهــا، ثــم أقــم عليهــا الحــد، وأقيمــوا الحــدود عــىل مــا ملكــت 

أيمانكم«)1(.

املطلب السابع: درء احلدود: 

ي هللا عنــه -وابــن مســعود)3(، وال مخالــف لهمــا 
قــال ابــن رشــد رحمــه هللا: »وبــدرء الحــد قــال عمــر)2( -رصن

مــن الصحابــة«)4(.

.)9( ي
)8(، والرحيبا�ن ي

)6(، والجصاص)7(،والبهو�ت ي
وممن نقل هذا اإلجماع: الماوردي)5(، والعمرا�ن

إجمــاع  وهــو  عنــه،  الحــد  درء  ي 
�ن شــبهة  بتحريمــه  جهلــه  ألن  عنــه؛  الحــد  »ســقوط  المــاوردي:  قــال 

.)10 بــة«) الصحا

ي حــدود هللا بالتوقــف عــن الشــهادة؟... يجــوز؛ 
: »وهــل يجــوز للحاكــم أن يعــرض للشــهود �ن ي

وقــال العمــرا�ن
ة)11(، ولــم ينكــر عليــه أحــد مــن  ي التوقــف عــن الشــهادة عــىل المغــ�ي

ي هللا عنــه -عــرض لزيــاد �ن
ألن عمــر –رصن

ي هللا عنهــم«)12(. وإنمــا فعــل ذلــك عمــر رصني هللا عنــه درًءا للحــد.
الصحابــة –رصن

 �ق مــن بيــت المــال، فكتــب فيــه ســعد إىل عمــر، فكتــب إليــه 
ً

وقــال الجصــاص: »عــن القاســم أن رجــا
عمر: ليس عليه قطع؛ له فيه نصيب)13(، وال نعلم عن أحد من الصحابة خالف ذلك، وأيًضا لما كان حقه 

1- ســنن أيب داود )4/ 161 رقــم 4473(، ومســند أحمــد )2/ 138 رقــم 736(، قــال ابــن امللقــن يف البــدر املنــري )8/ 627(: قــال أبــو داود: ورواه شــعبة، عــن عبــد األعــى، 
وقــال: »ال تربهــا حتــى تضــع« واألول أصــح. ورواه النســايئ مــن هذيــن الطريقــني، ويف إســنادها عبــد األعــى بــن عامــر الثعلبــي، قــال فيــه أحمــد وأبــو زرعــة: ضعيــف 
الحديــث. وقــال يحيــى: تعــرف وتنكــر. وقــال مــرة: ثقــة. وقــال النســايئ يف »ســننه الكــربى«: ليــس بــذاك القــوي. وقــال ابــن عــدي: حــدث بأشــياء ال يتابــع عليهــا. قلــت: 
لكــن تابــع عبــد األعــى الســدي فــرواه، عــن عبــد خــري، عــن عــيل مرفوعــا: »إذا زنــت إماؤكــم فأقيمــوا عليهــن الحــدود أحصــن أو مل يحصــن«. رواه البيهقــي يف »ســننه« 
كذلــك، ويف »صحيــح مســلم« عــن عــيل ريض اللــه عنــه »أنــه خطــب فقــال: يــا أيهــا النــاس، أقيمــوا الحــدود عــى أرقائكــم مــن أحصــن منهــم ومــن مل يحصــن، فــإن أمــة 
لرســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم -زنــت فأمــرين رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم - أن أجلدهــا، فأتيتهــا فــإذا هــي حديثــة عهــد بنفــاس، فخشــيت إن أنــا جلدتهــا 

أن أقتلهــا، فذكــرت ذلــك للنبــي »فقــال( أحســنت، حتــى متاثــل«(( .
2- مصنف ابن أيب شيبة )5/511 رقم 28493(، والسنن الصغري للبيهقي )3/ 302 رقم 2588(.
3- مصنف ابن أيب شيبة )5/511 رقم 28494(، والسنن الصغري للبيهقي )3/ 302 رقم 2588(.

4- بداية املجتهد ونهاية املقتصد )4/ 234(.
5- الحاوي الكبري للاوردي )6/ 64(.

6- البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )13/ 365(.
7- أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي )4/ 77(.

8- رشح منتهى اإلرادات )عامل الكتب-الطبعة األوىل-1414هـ-1993م( ج3 ص577.
9- مطالب أويل النهى )املكتب اإلسامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م( ج6 ص594.

10- الحاوي الكبري للاوردي )6/ 64(.
11- السنن الكربى للبيهقي )8/ 408 رقم 17043(، ومصنف ابن أيب شيبة )5/ 545 رقم28824(.

12- البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )13/ 365(.
13- مصنف ابن أيب شيبة )5/ 518 رقم28563(.
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ه؛ فــال يقطــع«)1(. ن غــ�ي ن فيــه ســواء، فصــار كســارق مــال بينــه وبــ�ي وحــق ســائر المســلم�ي

: »وللحاكــم أن يعــرض لهــم؛ أي: الشــهود بالتوقــف عنهــا؛ أي: الشــهادة كتعريضــه لمقــر  ي
وقــال البهــو�ت

ة بالزنــا، وجــاء زيــاد ليشــهد عــرض لــه  جــع عــن إقــراره؛ ألن عمــر لمــا شــهد عنــده الثالثــة عــىل المغــ�ي بحــد هلل ل�ي
ح بالزنــا، وقــال: رأيــت أمــًرا قبيًحــا، فــرح  بالرجــوع وقــال: مــا عنــدك يــا ســلخ العقــاب، وصــاح بــه، فلمــا لــم يــرصِّ

.)3( ي
عمــر وحمــد هللا، وكان بمحــرصن مــن الصحابــة ولــم ُينكــر«)2(. وكذلــك قــال الرحيبــا�ن

مستند هذا اإلجماع: 

ي صــىل هللا عليــه وســلم قــال لــه:  ي هللا عنهمــا، قــال: لمــا أ�ت ماعــز بــن مالــك النــ�ب
- عــن ابــن عبــاس رصن

، قــال: فعنــد ذلــك أمــر  ي »لعلــك قبلــت، أو غمــزت، أو نظــرت« قــال: ال يــا رســول هللا، قــال: »أنكتهــا«. ال يكــ�ن
برجمــه)4(.

ي صــىل هللا عليــه وســلم، فقــال: يــا رســول  ي هللا عنــه، قــال: جــاء ماعــز بــن مالــك إىل النــ�ب
- وعــن بريــدة رصن

، فقــال: »ويحــك، ارجــع فاســتغفر هللا وتــب إليــه«، قــال: فرجــع غــ�ي بعيــد، ثــم جــاء، فقــال: يــا  ي
هللا، طهــر�ن

، فقــال رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم: »ويحــك، ارجــع فاســتغفر هللا وتــب إليــه«،  ي
رســول هللا، طهــر�ن

ي صــىل هللا عليــه وســلم: مثــل ذلــك  ، فقــال النــ�ب ي
قــال: فرجــع غــ�ي بعيــد، ثــم جــاء، فقــال: يــا رســول هللا، طهــر�ن

، فســأل رســول هللا صــىل هللا  حــ�ت إذا كانــت الرابعــة، قــال لــه رســول هللا: »فيــم أطهــرك؟« فقــال: مــن الــز�ن
ب خمــًرا؟« فقــام رجــل فاســتنكهه، فلــم  عليــه وســلم: »أبــه جنــون؟« فأخــ�ب أنــه ليــس بمجنــون، فقــال: »أ�ش
يجــد منــه ريــــــح خمــر، قــال: فقــال رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم: »أزنيــت؟« فقــال: نعــم، فأمــر بــه فرجــم، 
، قائــل يقــول: لقــد هلــك، لقــد أحاطــت بــه خطيئتــه، وقائــل يقــول: مــا توبــة أفضــل  ن فــكان النــاس فيــه فرقتــ�ي
ي بالحجــارة، قــال:  ي يــده، ثــم قــال: اقتلــ�ن

ي صــىل هللا عليــه وســلم فوضــع يــده �ن مــن توبــة ماعــز، أنــه جــاء إىل النــ�ب
ن أو ثالثــة، ثــم جــاء رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم وهــم جلــوس، فســلم ثــم جلــس،  فلبثــوا بذلــك يومــ�ي
فقــال: »اســتغفروا لماعــز بــن مالــك«، قــال: فقالــوا: غفــر هللا لماعــز بــن مالــك، قــال: فقــال رســول هللا صــىل 
ن أمــة لوســعتهم«، قــال: ثــم جاءتــه امــرأة مــن غامــد مــن األزد،  هللا عليــه وســلم: »لقــد تــاب توبــة لــو قســمت بــ�ي
ي إليــه« فقالــت: أراك تريــد أن  ، فقــال: »ويحــك ارجــىي فاســتغفري هللا وتــو�ب ي

فقالــت: يــا رســول هللا، طهــر�ن
، فقــال: »آنــت؟« قالــت:  ي كمــا رددت ماعــز بــن مالــك، قــال: »ومــا ذاك؟« قالــت: إنهــا حبــىل مــن الــز�ن

تــردد�ن
ي  ي بطنــك«، قــال: فكفلهــا رجــل مــن األنصــار حــ�ت وضعــت، قــال: فــأ�ت النــ�ب

نعــم، فقــال لهــا: »حــ�ت تضــىي مــا �ن

1- أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي )4/ 77(.
2- رشح منتهى اإلرادات )عامل الكتب-الطبعة األوىل-1414هـ-1993م( ج3 ص577.

3- مطالب أويل النهى )املكتب اإلسامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م( ج6 ص594.
4- صحيح البخاري )8/ 167 رقم 6824(.



60

ا ليــس لــه  ً ا ال نرجمهــا ونــدع ولدهــا صغــ�ي
ً
صــىل هللا عليــه وســلم، فقــال: »قــد وضعــت الغامديــة«، فقــال: »إذ

ي هللا، قــال: فرجمهــا)1(. مــن يرضعــه«، فقــام رجــل مــن األنصــار، فقــال: إىلي رضاعــه يــا نــ�ب

ي صــىل هللا عليــه وســلم بســارق فقالــوا: �ق قــال: مــا أخالــه �ق قــال:  ي النــ�ب
ي هريــرة، قــال أ�ت - وعــن أ�ب

ي بــه« فذهــب بــه فقطــع، 
بــىل قــد فعلــت يــا رســول هللا قــال: »اذهبــوا بــه فاقطعــوه، ثــم احســموه، ثــم ائتــو�ن

ي صــىل هللا عليــه وســلم فقــال: »تــب إىل هللا« قــال: تبــت إىل هللا قــال: »تــاب هللا  ي بــه النــ�ب
ثــم حســم، ثــم أ�ت

ي عــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن ثوبــان)3(. عليــك«، أو قــال: »اللهــم تــب عليــه«)2(. ورواه الدارقطــ�ن

ي هللا عنهمــا أن رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم قــال: »مــن ســ�ت مســلًما 
-وعــن عبــد هللا بــن عمــر رصن

ه هللا يــوم القيامــة«)4(. ســ�ت

ي هريــرة قــال: قــال رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم: »ادفعــوا الحــدود مــا وجدتــم لــه مدفًعــا«)5(.  - وعــن أ�ب
ن مــا اســتطعتم،  - وعــن عائشــة، قالــت: قــال رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم: »ادرءوا الحــدود عــن المســلم�ي
ي 

�ن يخــ�ئ  أن  مــن  لــه  خــ�ي  العفــو  ي 
�ن يخــ�ئ  أن  اإلمــام  فــإن  للمســلم مخرًجــا فخلــوا ســبيله،  فــإن وجدتــم 

العقوبــة«)6(.

خامتة:

ن من خالل هذا البحث النتائج التالية:  تب�ي

ي الجزء الخاص بالبحث ظهرت غزارة علم اإلمام ابن رشد وسعة اطالعه.
- من خالل استقراء الكتاب �ن

- ظهــرت أهميــة كتــاب بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد لــكل مــن أراد أن يقــف عــىل مذاهــب العلمــاء 
الفقهيــة.  وآرائهــم 

1- صحيح مسلم )3/ 1321رقم 1695(.
2- املســتدرك للحاكــم )4/ 422 رقــم 8150(، ومســند البــزار )15/ 46 رقــم 8259(، ورشح معــاين اآلثــار للطحــاوي )3/168 رقــم 4974(. وقــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح 
عــى رشط مســلم ومل يخرجاه.وقــال الهيثمــي يف مجمــع الزوائــد )6/ 276(: رواه البــزار عــن شــيخه أحمــد بــن أبــان القــريش، وثقــه ابــن حبــان، وبقيــة رجالــه رجــال الصحيــح.

3- سنن الدارقطني )4/ 98 رقم 3164(، قال ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام )5/ 298(: رواه الدارقطني متصًا بإسناد ال بأس به. 
4- صحيح البخاري )3/ 128 رقم 2442(، ومسلم )4/ 1996رقم 2580(.

5- ســنن ابــن ماجــه )2/ 850 رقــم 2545( قــال ابــن امللقــن يف البــدر املنــري )8/ 613(: يف إســناده إبراهيــم بــن الفضــل املخزومــي وهــو ضعيــف. وقــال البوصــريي يف مصبــاح 
الزجاجــة )3/ 103(: هــذا إســناد ضعيــف إبراهيــم بــن الفضــل املخزومــي ضعفــه أحمــد وابــن معــني والبخــاري والنســايئ واألزدي والدارقطنــي ولــه شــاهد مــن حديــث 

عائشــة رواه الرتمــذي يف الجامــع مرفوعــا وموقوفــا بلفــظ ادرؤا الحــدود عــن املســلمني مــا اســتطعتم الحديــث وقــال كونــه موقوفــا أصــح.
6- ســنن الرتمــذي )3/ 85 رقــم 1424(، واملســتدرك للحاكــم )4/426 رقــم 8163(، والســنن الكــربى للبيهقــي )8/ 413 رقــم 17057(، وقــال الرتمــذي: حديــث عائشــة، ال نعرفــه 
مرفوعــا إال مــن حديــث محمــد بــن ربيعــة، عــن يزيــد بــن زيــاد الدمشــقي، عــن الزهــري، عــن عــروة، عــن عائشــة، عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ورواه وكيــع، عــن 
يزيــد بــن زيــاد نحــوه، ومل يرفعــه وروايــة وكيــع أصــح، وقــد روي نحــو هــذا عــن غــري واحــد مــن أصحــاب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنهــم قالــوا مثــل ذلــك ويزيــد بــن 
زيــاد الدمشــقي ضعيــف يف الحديــث، ويزيــد بــن أيب زيــاد الكــويف أثبــت مــن هــذا وأقــدم. وقــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح اإلســناد ومل يخرجــاه. وقــال ابــن حجــر يف 
التلخيــص الحبــري )4/ 105(: قلــت: ورواه أبــو محمــد بــن حــزم يف كتــاب اإليصــال مــن حديــث عمــر موقوفـًـا عليــه بإســناد صحيــح، ويف ابــن أيب شــيبة مــن طريــق إبراهيــم 
النخعــي، عــن عمــر: ألن أخطــئ يف الحــدود بالشــبهات، أحــب إيل مــن أن أقيمهــا بالشــبهات، ويف مســند أيب حنيفــة للحــاريث مــن طريــق مقســم عــن ابــن عبــاس بلفــظ 
األصــل مرفوًعــا. وحســن األلبــاين روايــة البيهقــي، وقــال: هــو عنــد البيهقــي يف »الســنن« )8/238( بســند حســن عــن ابــن مســعود موقوفـًـا عليــه. انظــر السلســلة الضعيفــة 

واملوضوعــة )5/ 223 رقــم 2198(.
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ي الجــزء 
ي هــذا الكتــاب �ن

- تبينــت دقــة نقــل اإلمــام ابــن رشــد إلجمــاع الصحابــة، فــكل مــا اعتــدَّ بــه ابــن رشــد �ن
ه ممــا يــدل عــىل صحــة نقلــه. موضــوع البحــث مــن إجماعــات للصحابــة قــد نقلــه غــ�ي

ض عليها،  ي كتابه وناقشــها واع�ت
وأما ما لم يعتد به اإلمام ابن رشــد من إجماعات للصحابة، قد أوردها �ن

ولو بمجرد التلميح باستخدام ألفاظ مثل: )زعم، ظن(.

ي هــذا الجــزء موضــوع البحــث واعتــدَّ بهــا 
ي نقــل فيهــا ابــن رشــد إجمــاع الصحابــة �ن - وقــد بلغــت المســائل الــ�ت

ي نقلــه إلجمــاع 
ه فيهــا إجمــاع الصحابــة، فتبينــت دقــة ابــن رشــد �ن ُ ســبع إجماعــات، كلهــا قــد نقــل العلمــاء غــ�ي

الصحابــة.

الئحةاملصادر  واملراجع: 

القرآن الكريم برواية حفص.

ي الظاهــري  ي محمــد عــىلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلــسي القرطــ�ب ي أصــول األحــكام، أل�ب
اإلحــكام �ن

 : : 456ـه(، المحقــق: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، قــدم لــه: األســتاذ الدكتــور إحســان عبــاس، النــا�ش )المتــو�ن
وت، عــدد األجــزاء: 8. دار اآلفــاق الجديــدة، بــ�ي

ي 
إرشــاد الفحــول إىلي تحقيــق الحــق مــن علــم األصــول، لمحمــد بــن عــىلي بــن محمــد بــن عبــد هللا الشــوكا�ن

: 1250ـه(، المحقــق: الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة، دمشــق - كفــر بطنــا، قــدم لــه: الشــيخ خليــل  ي )المتــو�ن اليمــ�ن
، الطبعــة: الطبعــة األوىل 1419ـه -  ي : دار الكتــاب العــر�ب الميــس والدكتــور وىلي الديــن صالــح فرفــور، النــا�ش

1999م.

: 538ـه(، تحقيــق:  ي جــار هللا )المتــو�ن أســاس البالغــة، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــ�ش
وت – لبنان، الطبعة: األوىل، 1419 ـه - 1998 م. : دار الكتب العلمية، ب�ي محمد باسل عيون السود، النا�ش

 : ي )المتــو�ن االســتذكار، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن محمــد بــن عبــد الــ�ب بــن عاصــم النمــري القرطــ�ب
وت، الطبعــة:  : دار الكتــب العلميــة – بــ�ي 463ـه(، تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد عــىلي معــوض، النــا�ش

األوىل، 1421 – 2000.

ح روض الطالــب، المؤلــف: زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا األنصــاري، زيــن الديــن أبــو  ي �ش
أســ�ن المطالــب �ن

. : دار الكتــاب اإلســالمي : 926ـه(، عــدد األجــزاء: 4، النــا�ش يحــ�ي الســنيىي )المتــو�ن

: 189ـه(،  ي )المتــو�ن
األصــل المعــروف بالمبســوط، أبــو عبــد هللا محمــد بــن الحســن بــن فرقــد الشــيبا�ن

. ي
: إدارة القــرآن والعلــوم اإلســالمية – كراتــسش ، النــا�ش ي

المحقــق: أبــو الوفــا األفغــا�ن
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المطلــب  عبــد  بــن  شــافع  بــن  عثمــان  بــن  العبــاس  بــن  إدريــس  بــن  محمــد  عبــد هللا  أبــو  الشــافىي  األم، 
 : النــ�ش وت، ســنة  بــ�ي المعرفــة –  : دار  النــا�ش 204ـه(،   : المــىي )المتــو�ن ي 

القــر�ش ي  المطلــ�ب بــن عبــد منــاف 
1410ـه/1990م.

، أبــو المحاســن عبــد الواحــد بــن إســماعيل )ت 502  ي
(، الرويــا�ن ي فــروع المذهــب الشــافىي

بحــر المذهــب )�ن
: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: األوىل، 2009 م.  ـه(، المحقــق: طــارق فتــحي الســيد، النــا�ش

 : ي )المتو�ن
ي عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركسش ي أصول الفقه، أل�ب

البحر المحيط �ن
، الطبعة: األوىل، 1414ـه - 1994م. ي : دار الكت�ب 794ـه(، النا�ش

ي  بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطــ�ب
: 1425ـه -  ــخ النــ�ش ـ ـ ـ : دار الحديــث – القاهــرة، تاريـ : 595ـه(، النــا�ش الشــه�ي بابــن رشــد الحفيــد )المتــو�ن

.2004

ي 
ي الحنــ�ن

ائــع، المؤلــف: عــالء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســا�ن ي ترتيــب ال�ش
بدائــع الصنائــع �ن

: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثانيــة، 1406ـه - 1986م. : 587ـه(، النــا�ش )المتــو�ن

 : ي )المتــو�ن ، المعــروف بالَمغــِر�ب ّ الــالعي بــن ســعيد  بــن محمــد  ن  المــرام، الحســ�ي بلــوغ  ح  التمــام �ش البــدر 
: دار هجــر، الطبعــة: األوىل، جـــ 1 - 2 )1414 ـه -  1119 ـه(، المحقــق: عــىلي بــن عبــد هللا الزبــن، النــا�ش

1994 م(، جـــ 3 - 5 )1424 ـه - 2003 م(، جـــ 6 - 10 )1428 ـه - 2007 م.

، ابــن الملقــن �اج الديــن أبــو حفــص  ح الكبــ�ي ي الــ�ش
ــج األحاديــث واألثــار الواقعــة �ن ـ ـ ـ ي تخريـ

البــدر المنــ�ي �ن
أبــو الغيــط وعبــد هللا  : 804ـه(، المحقــق: مصطــ�ن  بــن أحمــد الشــافىي المــرصي )المتــو�ن بــن عــىلي  عمــر 
ــع - الرياض-الســعودية، الطبعــة: االوىل،  ـ ـ ـ : دار الهجــرة للنــ�ش والتوزيـ بــن ســليمان ويــا� بــن كمــال، النــا�ش

1425هـــ-2004م.

ي الشــافىي  ي اليمــ�ن
ي الخــ�ي بــن ســالم العمــرا�ن ن يحــ�ي بــن أ�ب ، أبــو الحســ�ي ي مذهــب اإلمــام الشــافىي

البيــان �ن
: دار المنهــاج – جــدة، الطبعــة: األوىل، 1421  : 558ـه(، المحقــق: قاســم محمــد النــوري، النــا�ش )المتــو�ن

هـــ- 2000 م. 

 ، ي الفا�ي ي كتاب األحكام، المؤلف: عىلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحم�ي
بيان الوهم واإليهام �ن

: دار طيبة – الرياض،  ن آيت ســعيد، النا�ش : 628ـه(، المحقق: د. الحســ�ي أبو الحســن ابن القطان )المتو�ن
الطبعة: األوىل، 1418هـ-1997م.
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ــخ اإلســالم َوَوفيــات المشــاه�ي َواألعــالم، شــمس الديــن أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن  ـ ـ ـ تاريـ
 ، : دار الغــرب اإلســالمي : 748ـه(، المحقــق: الدكتــور بشــار عــّواد معــروف، النــا�ش ي )المتــو�ن اْيمــاز الذهــ�ب

َ
ق

الطبعــة: األوىل، 2003 م.

تاريــــــخ قضــاة األندلــس )المرقبــة العليــا فيمــن يســتحق القضــاء والفتيــا(، المؤلــف: أبــو الحســن عــىلي بــن عبــد 
: نحــو 792ـه(، المحقــق:  ي األندلــسي )المتــو�ن

هللا بــن محمــد بــن محمــد ابــن الحســن الجــذامي النباهيالمالــ�ت
وت/لبنــان، الطبعــة:  : دار اآلفــاق الجديــدة - ب�ي ي دار اآلفــاق الجديــدة، النــا�ش

ي �ن اث العــر�ب لجنــة إحيــاء الــ�ت
الخامســة، 1403ـه -1983م. 

، فخــر  ، المؤلــف: عثمــان بــن عــىلي بــن محجــن البــارعي ِّ ي �بِ
ْ
ــل ن الدقائــق وحاشــية الشِّ ح كــ�ن ن الحقائــق �ش تبيــ�ي

: 743 ـه(، الحاشــية: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يونــس  ي )المتــو�ن
الديــن الزيلــىي الحنــ�ن

يــة - بــوالق، القاهــرة،  ى األم�ي : المطبعــة الكــ�ب : 1021 ـه(، النــا�ش ُّ )المتــو�ن ي �بِ
ْ
ــل بــن إســماعيل بــن يونــس الشِّ

الطبعــة: األوىل، 1313 ـه.

: 428 ـه(،  ن القــدوري )المتــو�ن التجريــد، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان أبــو الحســ�ي
 : المحقــق: مركــز الدراســات الفقهيــة واالقتصاديــة، أ. د محمــد أحمــد �اج ... أ. د عــىلي جمعــة محمــد، النــا�ش

دار الســالم – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1427 ـه - 2006 م.

المباركفــورى  الرحيــم  بــن عبــد  الرحمــن  العــال محمــد عبــد  أبــو  مــذي،  ال�ت ح جامــع  بــ�ش األحــوذي  تحفــة 
وت. بــ�ي  – العلميــة  الكتــب  دار   : النــا�ش 1353ـه(،   : )المتــو�ن

، روجعــت وصححــت: عــىل  ح المنهــاج، أحمــد بــن محمــد بــن عــىلي بــن حجــر الهيتــمي ي �ش
تحفــة المحتــاج �ن

ى بمــرص لصاحبهــا مصطــ�ن محمــد،  : المكتبــة التجاريــة الكــ�ب عــدة نســخ بمعرفــة لجنــة مــن العلمــاء، النــا�ش
وت(.  ي - بــ�ي اث العــر�ب : 1357 ـه - 1983 م، )ثــم صورتهــا دار إحيــاء الــ�ت عــام النــ�ش

ي بكــر بــن فــرح األنصــاري  ي )الجامــع ألحــكام القــرآن(، أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن أ�ب تفســ�ي القرطــ�ب
: دار  ي وإبراهيــم أطفيــش، النــا�ش

دو�ن : 671ـه(، تحقيــق: أحمــد الــ�ب ي )المتــو�ن ي شــمس الديــن القرطــ�ب الخــزرحب
الكتــب المرصيــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1384ـه - 1964 م.

: مكتبــة  ، النــا�ش ي التونــسي التفســ�ي المظهــري، المؤلــف: المظهــري، محمــد ثنــاء هللا، المحقــق: غــالم نــ�ب
الرشــدية – الباكســتان، الطبعــة: 1412 ـه.

 : ي بكــر القضــاعي البلنــسي )المتــو�ن التكملــة لكتــاب الصلــة، المؤلــف: ابــن األبــار، محمــد بــن عبــد هللا بــن أ�ب
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: 1415هـ- 1995م. : دار الفكر للطباعة – لبنان، سنة الن�ش 658ـه(، المحقق: عبد السالم الهراس، النا�ش

، المؤلــف: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــىلي بــن محمــد  ــج أحاديــث الرافــىي الكبــ�ي ـ ـ ـ ي تخريـ
التلخيــص الحبــ�ي �ن

: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الطبعــة األوىل  : 852ـه(، النــا�ش ي )المتــو�ن
بــن أحمــد بــن حجــر العســقال�ن

1989م.  1419ـه. 

ي أحاديــث التعليــق، المؤلــف: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي الحنبــىلي 
تنقيــح التحقيــق �ن

: أضــواء  ، دار النــ�ش ي
: 744 ـه(، تحقيــق: ســامي بــن محمــد بــن جــاد هللا وعبــد العزيــز بــن نــا� الخبــا�ن )المتــو�ن

الســلف – الريــاض، الطبعــة: األوىل، 1428 ـه - 2007 م.

: 370ـه(، المحقــق: محمــد  تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد بــن األزهــري الهــروي، أبــو منصــور )المتــو�ن
وت، الطبعــة: األوىل، 2001م. ي – بــ�ي اث العــر�ب : دار إحيــاء الــ�ت عــوض مرعــب، النــا�ش

بــن عبــد هللا  المؤلــف: محمــد  الــرواة وأنســابهم وألقابهــم وكناهــم،  أســماء  ي ضبــط 
المشــتبه �ن توضيــح 

، شــمس الديــن، الشــه�ي بابــن نــا�  ي الشــافىي
ي بكــر( بــن محمــد ابــن أحمــد بــن مجاهــد القيــسي الدمشــ�ت )أ�ب

وت، الطبعة:  : مؤسســة الرســالة – ب�ي ، النا�ش : 842ـه(، المحقق: محمد نعيم العرقســو�ي الدين )المتو�ن
األوىل، 1993م. 

ح قصيــدة اإلمــام ابــن القيــم، المؤلــف: أحمــد بــن إبراهيــم بــن  ي �ش
توضيــح المقاصــد وتصحيــح القواعــد �ن

 : : 1327ـه(، المحقــق: زهــ�ي الشــاويش، النــا�ش حمــد بــن محمــد بــن حمــد بــن عبــد هللا بــن عيــس )المتــو�ن
وت، الطبعــة: الثالثــة، 1406. المكتــب اإلســالمي – بــ�ي

ح المختــرص الفــرعي البــن الحاجــب، المؤلــف: خليــل بــن إســحاق بــن مــو�، ضيــاء الديــن  ي �ش
التوضيــح �ن

: مركــز  : 776ـه(، المحقــق: د. أحمــد بــن عبــد الكريــم نجيــب، النــا�ش الجنــدي المالــ�ي المــرصي )المتــو�ن
اث، الطبعــة: األوىل، 1429ـه - 2008م . نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة الــ�ت

ح الجامــع الصحيــح، ابــن الملقــن �اج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــىلي بــن أحمــد الشــافىي  التوضيــح لــ�ش
: دار النــوادر،  اث، النــا�ش : 804ـه(، المحقــق: دار الفــالح للبحــث العلــمي وتحقيــق الــ�ت المــرصي )المتــو�ن

دمشــق – ســوريا، الطبعــة: األوىل، 1429 ـه - 2008 م.

ي الشــافىي  بــن الخطيــب اليمــ�ن بــن إبراهيــم  بــن عــىلي بــن عبــد هللا  تيســ�ي البيــان ألحــكام القــرآن، محمــد 
: دار النــوادر، ســوريا،  ن الحــرش، النــا�ش : 825 ـه(، بعنايــة: عبــد المعــ�ي المشــهور بـــ »ابــن نــور الديــن« )المتــو�ن

الطبعــة: األوىل، 1433 ـه - 2012 م.
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، المؤلــف: أبــو الحســن عــىلي بــن  ي
ح مختــرص المــز�ن ي فقــه مذهــب اإلمــام الشــافىي وهــو �ش

الحــاوي الكبــ�ي �ن
: 450ـه(، المحقــق: الشــيخ  محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــرصي البغــدادي، الشــه�ي بالمــاوردي )المتــو�ن
وت – لبنــان،  : دار الكتــب العلميــة، بــ�ي عــىلي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، النــا�ش

الطبعــة: األوىل، 1419 ـه -1999 م.

الملــك  بــن عبــد  بــن محمــد  أبــو عبــد هللا محمــد  المؤلــف:  الموصــول والصلــة،  ي  لكتــا�ب الذيــل والتكملــة 
الدكتــور  الدكتــور إحســان عبــاس،  : 703 ـه(، حققــة وعلــق عليــه:  )المتــو�ن ي 

المراكــسش األنصــاري األو�ي 
، تونــس، الطبعــة: األوىل،  : دار الغــرب اإلســالمي يفــة، الدكتــور بشــار عــواد معــروف، النــا�ش محمــد بــن �ش

م.  2012

ح زاد المســتقنع، المؤلــف: منصــور بــن يونــس بــن صــالح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس  الــروض المربــــع �ش
ن وتعليقــات الشــيخ الســعدي، خــرج  : 1051ـه(، ومعــه: حاشــية الشــيخ العثيمــ�ي ي الحنبــىلي )المتــو�ن

البهــو�ت
: دار المؤيــد - مؤسســة الرســالة. أحاديثــه: عبــد القــدوس محمــد نذيــر، النــا�ش

ي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة  ي هــدي خــ�ي العبــاد، محمــد بــن أ�ب
زاد المعــاد �ن

وت - مكتبــة المنــار اإلســالمية، الكويــت، الطبعــة: الســابعة  : مؤسســة الرســالة، بــ�ي : 751ـه(، النــا�ش )المتــو�ن
ون، 1415ـه /1994م. والعــ�ش

، أبــو إبراهيــم،  ي
ي ثــم الصنعــا�ن

، الكحــال�ن ي ســبل الســالم، محمــد بــن إســماعيل بــن صــالح بــن محمــد الحســ�ن
: دار الحديــث. : 1182ـه(، النــا�ش عــز الديــن، المعــروف كأســالفه باألمــ�ي )المتــو�ن

ي األمــة، أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــا� الديــن، 
ئ �ن سلســلة األحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســ�ي

المعــارف،  دار   : النــ�ش دار  : 1420ـه(،  )المتــو�ن ي 
األلبــا�ن األشــقودري  آدم،  بــن  ي 

نجــا�ت بــن  نــوح  الحــاج  بــن 
الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: األوىل، 1412 ـه / 1992 م.

ي  : دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيــس البــا�ب ، النــا�ش ي
ن ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــا�ت ســ�ن

. ي الحل�ب

وت. : المكتبة العرصية، صيدا – ب�ي ي الدين عبد الحميد، النا�ش ي داود، المحقق: محمد مح�ي ن أ�ب س�ن

 : أبــو عيــس )المتــو�ن مــذي،  بــن الضحــاك، ال�ت بــن مــو�  َســْورة  بــن  بــن عيــس  مــذي، محمــد  ن ال�ت ســ�ن
ي )جـــ 3(، وإبراهيــم عطــوة 

279ـه(، تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر )جـــ 1، 2(، ومحمــد فــؤاد عبــد البــا�ت
ي – مــرص،  ي الحلــ�ب كــة مكتبــة ومطبعــة مصطــ�ن البــا�ب : �ش يــف )جـــ 4، 5(، النــا�ش ي األزهــر ال�ش

عــوض المــدرس �ن
الطبعــة: الثانيــة، 1395 ـه - 1975 م.
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بــن دينــار  النعمــان  بــن  بــن مســعود  بــن مهــدي  بــن أحمــد  بــن عمــر  الحســن عــىلي  أبــو   ، ي الدارقطــ�ن ن  ســ�ن
: 385ـه(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: شــعيب االرنــؤوط، حســن عبــد  ي )المتــو�ن البغــدادي الدارقطــ�ن
وت – لبنــان، الطبعــة:  : مؤسســة الرســالة، بــ�ي ، عبــد اللطيــف حــرز هللا، أحمــد برهــوم، النــا�ش ي المنعــم شــل�ب

األوىل، 1424 ـه - 2004 م.

وت – لبنــان،  : دار الكتــب العلميــة، بــ�ي ، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، النــا�ش ي
ى للبيهــ�ت ن الكــ�ب الســ�ن

الطبعــة: الثالثــة، 1424 ـه - 2003 م.

: مكتــب المطبوعــات اإلســالمية – حلــب، الطبعــة:  ، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، النــا�ش ي
ن النســا�ئ ســ�ن

الثانيــة، 1406ـه – 1986م.

ي )ت748ـه( )مؤسسة الرسالة-  س�ي أعالم النبالء لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذه�ب
وت- لبنان 1422ـه/2001م(. ب�ي

الَعكــري  العمــاد  ابــن  بــن محمــد  بــن أحمــد  الــحي  المؤلــف: عبــد  مــن ذهــب،  ي أخبــار 
الذهــب �ن شــذرات 

: 1089ـه(، حققــه: محمــود األرنــاؤوط، خــرج أحاديثــه: عبــد القــادر األرنــاؤوط،  ، أبــو الفــالح )المتــو�ن الحنبــىلي
وت، الطبعــة: األوىل، 1406 ـه - 1986 م. ، دمشــق – بــ�ي : دار ابــن كثــ�ي النــا�ش

 : ن بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافىي )المتو�ن ي السنة، أبو محمد الحس�ي ح السنة، مح�ي �ش
وت،  : المكتــب اإلســالمي - دمشــق، بــ�ي 516ـه(، تحقيــق: شــعيب األرنؤوط-محمــد زهــ�ي الشــاويش، النــا�ش

الطبعة: الثانية، 1403ـه - 1983م.

ف  ي للنــ�ش والتوزيــــــع، أ�ش : دار الكتــاب العــر�ب ي الفــرج ابــن قدامــة، النــا�ش ن المقنــع أل�ب ح الكبــ�ي عــىل مــ�ت الــ�ش
عــىل طباعتــه: محمــد رشــيد رضــا صاحــب المنــار. 

ي الديــن يحــ�ي  ح صحيــح مســلم بــن الحجــاج(، المؤلــف: أبــو زكريــا محــ�ي ح صحيــح مســلم )المنهــاج �ش �ش
وت، الطبعــة: الثانيــة، 1392ـه. ي – بــ�ي اث العــر�ب : دار إحيــاء الــ�ت : 676ـه(، النــا�ش ف النــووي )المتــو�ن بــن �ش

ي اآلثــار للطحــاوي، حققــه وقــدم لــه: )محمــد زهــري النجــار - محمــد ســيد جــاد الحــق( مــن علمــاء 
ح معــا�ن �ش

يــف، راجعــه ورقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: د يوســف عبــد الرحمــن المرعشــىلي - الباحــث بمركــز  األزهــر ال�ش
: عالــم الكتــب، الطبعــة: األوىل - 1414 ـه، 1994 م. خدمــة الســنة بالمدينــة النبويــة، النــا�ش

: عالم الكتب، الطبعة: األوىل، 1414ـه - 1993م. ، النا�ش ي
ح منت� اإلرادات للبهو�ت �ش

العلــم  : دار  النــا�ش الغفــور عطــار،  ، تحقيــق: أحمــد عبــد  ي للفــارا�ب العربيــة  اللغــة وصحــاح  تــاج  الصحــاح 
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الرابعــة 1407 هـــ  - 1987 م. الطبعــة:  وت،  بــ�ي ن –  للماليــ�ي

عــن  )مصــورة  النجــاة  طــوق  دار   : النــا�ش النــا�،  نــا�  بــن  زهــ�ي  محمــد  المحقــق:  البخــاري،  صحيــح 
1422ـه. األوىل،  الطبعــة:   ،) ي

البــا�ت عبــد  فــؤاد  محمــد  ترقيــم  بإضافــة  الســلطانية 

وت. ي – ب�ي اث العر�ب : دار إحياء ال�ت ، النا�ش ي
صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد البا�ت

ي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة )691 -  عيــة، أبــو عبــد هللا محمــد بــن أ�ب ي السياســة ال�ش
الطــرق الحكميــة �ن

: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة، الطبعة: األوىل، 1428 ـه. 751(، المحقق: نايف بن أحمد الحمد، النا�ش

ح الهدايــة، محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الديــن أبــو عبــد هللا ابــن الشــيخ شــمس الديــن  العنايــة �ش
: دار الفكــر : 786ـه(، النــا�ش ي )المتــو�ن

ابــن الشــيخ جمــال الديــن الــرومي البابــر�ت

: 422ـه(،  ي البغــدادي المالــ�ي )المتــو�ن عيــون المســائل، أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن عــىلي بــن نــرص الثعلــ�ب
وت –  ــع، بــ�ي ـ ـ ـ : دار ابــن حــزم للطباعــة والنــ�ش والتوزيـ ــد إبراهيــم بورويبــة، النــا�ش دراســة وتحقيــق: عــىلي محمَّ

لبنــان، الطبعــة: األوىل، 1430 ـه - 2009 م.

: 1250ـه، دار الفكــر،  ي )المتــو�ن ي اليمــ�ن
فتــح القديــر، محمــد بــن عــىلي بــن محمــد بــن عبــد هللا الشــوكا�ن

وت. بــ�ي

ي وفيات أعيان الدهر، المؤلف: أبو محمد الطيب بن عبد هللا بن أحمد بن عىلي بامخرمة، 
قالدة النحر �ن

: دار المنهاج  ي به: بو جمعة مكري / خالد زواري، النا�ش مي الشافىي )870 - 947 ـه(، ُع�ن ي الحرصن
الِهجرا�ن

– جدة، الطبعة: األوىل، 1428 ـه - 2008 م.

 : ي الحنبــىلي )المتــو�ن
كشــاف القنــاع لمنصــور بــن يونــس بــن صــالح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهــو�ت

: دار الكتــب العلميــة. النــا�ش 1051ـه(، 

ي  ح عمدة األحكام، المؤلف: شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاري�ن كشف اللثام �ش
: وزارة األوقــاف  : 1188 ـه(، اعتــ�ن بــه تحقيقــا وضبطــا وتخريجــا: نــور الديــن طالــب، النــا�ش الحنبــىلي )المتــو�ن

والشؤون اإلسالمية - الكويت، دار النوادر – سوريا، الطبعة: األوىل، 1428 ـه - 2007 م.

وت – لبنان، الطبعة: األوىل، 1418  : دار الكتب العلمية، ب�ي ح المقنع، البن مفلح، النا�ش ي �ش
المبدع �ن

ـه - 1997 م. 

: 1414ـه - 1993م. وت، تاريــــخ الن�ش : دار المعرفة – ب�ي ، النا�ش المبسوط لل�خسي
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ي زاده, 
ح ملتــ�ت األبحــر، المؤلــف: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ســليمان المدعــو بشــيحن ي �ش

مجمــع األنهــر �ن
. ي اث العــر�ب : دار إحيــاء الــ�ت : 1078ـه(، النــا�ش يعــرف بدامــاد أفنــدي )المتــو�ن

ي بكــر بــن ســليمان الهيثــمي  مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، المؤلــف: أبــو الحســن نــور الديــن عــىلي بــن أ�ب
 1414 : ، القاهــرة، عــام النــ�ش : مكتبــة القــد�ي ، النــا�ش : 807ـه(، المحقــق: حســام الديــن القــد�ي )المتــو�ن

ـه، 1994 م.

ف  ي الديــن يحــ�ي بــن �ش «، المؤلــف: أبــو زكريــا محــ�ي ح المهــذب »مــع تكملــة الســبىي والمطيــىي المجمــوع �ش
.) : دار الفكــر، )طبعــة كاملــة معهــا تكملــة الســبىي والمطيــىي : 676ـه(، النــا�ش النــووي )المتــو�ن

: دار الكتــب العلميــة –  المحكــم والمحيــط األعظــم البــن ســيده، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، النــا�ش
وت، الطبعــة: األوىل، 1421 ـه - 2000 م.  بــ�ي

(، أبــو القاســم عمــر بــن  ي
ي عبــد هللا أحمــد بــن حنبــل الشــيبا�ن ي عــىل مذهــب ا�ب

ن الخــر�ت ي )مــ�ت
مختــرص الخــر�ت

اث، الطبعــة: 1413هـــ-1993م. : دار الصحابــة للــ�ت : 334ـه(، النــا�ش ي )المتــو�ن
ن بــن عبــد هللا الخــر�ت الحســ�ي

: دار  : 264ـه(، النــا�ش ( )المتــو�ن ي
، )إســماعيل بــن يحــ�ي بــن إســماعيل، أبــو إبراهيــم المــز�ن ي

مختــرص المــز�ن
: 1410ـه/1990م. وت، ســنة النــ�ش المعرفــة – بــ�ي

ي أصــول الفقــه عــىل مذهــب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، البــن اللحــام، عــالء الديــن أبــو الحســن عــىلي 
المختــرص �ن

 : : 803ـه(، المحقــق: د. محمــد مظهربقــا، النــا�ش ي الحنبــىلي )المتــو�ن
بــن محمــد بــن عبــاس البعــىلي الدمشــ�ت

جامعــة الملــك عبــد العزيــز - مكــة المكرمــة.

ي 
ِجْســتا�ن المراســيل، أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــ�ي بــن شــداد بــن عمــرو األزدي السِّ

األوىل،  الطبعــة:  وت،  بــ�ي  – الرســالة  : مؤسســة  النــا�ش األرنــاؤوط،  شــعيب  المحقــق:  : 275ـه(،  )المتــو�ن
1408ـه.

نــور الديــن  أبــو الحســن  بــن )ســلطان( محمــد،  ح مشــكاة المصابيــح، المؤلــف: عــىلي  مرقــاة المفاتيــح �ش
وت – لبنــان، الطبعــة: األوىل، 1422ـه -  : دار الفكــر، بــ�ي : 1014ـه(، النــا�ش المــال الهــروي القــاري )المتــو�ن

2002م.

، المؤلــف: أبــو عبــد هللا الحاكــم محمــد بــن عبــد هللا بــن محمــد بــن حمدويــه  ن المســتدرك عــىل الصحيحــ�ي
: 405ـه(، تحقيــق: مصطــ�ن  ي النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )المتــو�ن

ي الطهمــا�ن عيــم بــن الحكــم الضــ�ب
ُ
بــن ن

وت، الطبعــة: األوىل، 1411ـه – 1990م. : دار الكتــب العلميــة – بــ�ي عبــد القــادر عطــا، النــا�ش
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مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، المؤلــف: أبــو عبــد هللا أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد 
اف: د عبــد هللا بــن  : 241ـه(، المحقــق: شــعيب األرنــؤوط- عــادل مرشــد، وآخــرون، إ�ش ي )المتــو�ن

الشــيبا�ن
: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: األوىل، 1421 ـه - 2001 م. ، النــا�ش كي

عبــد المحســن الــ�ت

ار المنشــور باســم البحــر الزخــار، المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق بــن خــالد بــن  ن  مســند الــ�ب
: 292ـه(، المحقــق: محفــوظ الرحمــن زيــن هللا، )حقــق األجــزاء  ار )المتــو�ن ن عبيــد هللا العتــىي المعــروف بالــ�ب
ي عبــد الخالــق الشــافىي )حقــق الجــزء  مــن 1 إىل 9(، وعــادل بــن ســعد )حقــق األجــزاء مــن 10 إىل 17(، وصــ�ب
: مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة المنــورة، الطبعــة: األوىل، )بــدأت 1988م، وانتهــت 2009م. 18(، النــا�ش

 : ي )المتــو�ن
ا�ن ، أبــو القاســم الطــ�ب ، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــ�ي اللخــمي الشــامي ن مســند الشــامي�ي

وت، الطبعــة: األوىل،  : مؤسســة الرســالة – بــ�ي ، النــا�ش ي
360ـه(، المحقــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســل�ن

.1984 – 1405

ي العبسي  ي شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواس�ت ي شيبة، لبكر بن أ�ب مصنف ابن أ�ب
الطبعــة: األوىل،  الريــاض،  الرشــد –  : مكتبــة  النــا�ش الحــوت،  المحقــق: كمــال يوســف  235ـه(،   : )المتــو�ن

 .1409

وت، الطبعــة:  : المكتــب اإلســالمي – بــ�ي ، النــا�ش مصنــف عبــد الــرزاق، المحقــق: حبيــب الرحمــن األعظــمي
الثانيــة، 1403ـه.

الســيوطي شــهرة،  بــن عبــده  بــن ســعد  المؤلــف: مصطــ�ن  المنتــ�،  ح غايــة  ي �ش
النــ� �ن مطالــب أوىلي 

، الطبعــة: الثانيــة،  : المكتــب اإلســالمي : 1243ـه(، النــا�ش ي الحنبــىلي )المتــو�ن
الرحيبــا�ن مولــدا ثــم الدمشــ�ت

1994م6.  - 1415ـه 

، أبــو عبــد هللا، شــمس الديــن  ي الفضــل البعــىلي ي الفتــح بــن أ�ب المطلــع عــىل ألفــاظ المقنــع، لمحمــد بــن أ�ب
الســوادي  مكتبــة   : النــا�ش الخطيــب،  محمــود  ن  وياســ�ي األرنــاؤوط  محمــود  المحقــق:  709ـه(،   : )المتــو�ن

ــع، الطبعــة: الطبعــة األوىل 1423ـه - 2003 م. ـ ـ ـ للتوزيـ

المعتــرص مــن المختــرص مــن مشــكل اآلثــار، المؤلــف: يوســف بــن مــو� بــن محمــد، أبــو المحاســن جمــال 
وت. : عالــم الكتــب – بــ�ي : 803ـه(، النــا�ش ي )المتــو�ن

ــ�ي الحنــ�ن
َ
الديــن الَمل

ي تلخيــص أخبــار المغــرب مــن لــدن فتــح األندلــس إىل آخــر عــرص الموحديــن، المؤلــف: عبــد 
المعجــب �ن

الديــن  صــالح  الدكتــور  المحقــق:  : 647ـه(،  )المتــو�ن الديــن  ي  محــ�ي  ، ي
المراكــسش التميــمي  عــىلي  بــن  الواحــد 

2006م.  - األوىل، 1426ـه  الطبعــة:  وت،  العرصيــة، صيدا-بــ�ي المكتبــة   : النــا�ش الهــواري، 
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 : ي )المتــو�ن
ا�ن ، أبــو القاســم الطــ�ب ، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــ�ي اللخــمي الشــامي المعجــم الكبــ�ي

ابــن تيميــة – القاهــرة، الطبعــة:  : مكتبــة  ، دار النــ�ش ي
بــن عبــد المجيــد الســل�ن 360ـه(، المحقــق: حمــدي 

الثانيــة.

ي 
، أبــو بكــر البيهــ�ت ي

ْوِجــردي الخراســا�ن ن بــن عــىلي بــن مــو� الُخْ�َ ن واآلثــار، أحمــد بــن الحســ�ي معرفــة الســ�ن
ي 

ون: جامعــة الدراســات اإلســالمية )كراتــسش ، النــا�ش ي ن قلعــحب : 458ـه(، المحقــق: عبــد المعــ�ي أمــ�ي )المتــو�ن
وت(، دار الــوعي )حلــب - دمشــق(، دار الوفــاء )المنصــورة - القاهــرة(،  - باكســتان(، دار قتيبــة )دمشــق -بــ�ي

الطبعــة: األوىل، 1412ـه - 1991م.

المعونــة عــىل مذهــب عالــم المدينــة »اإلمــام مالــك بــن أنــس«، المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن 
: المكتبــة  : 422ـه(، المحقــق: حميــش عبــد الحــّق، النــا�ش ي البغــدادي المالــ�ي )المتــو�ن عــىلي بــن نــرص الثعلــ�ب
القــرى بمكــة  الكتــاب: رســالة دكتــوراة بجامعــة أم  البــاز - مكــة المكرمــة، أصــل  التجاريــة، مصطــ�ن أحمــد 

المكرمــة.

: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: األوىل،  ، النــا�ش ي بيــ�ن ي ألفــاظ المنهــاج لل�ش
ي المحتــاج إىل معرفــة معــا�ن مغــ�ن

1415ـه - 1994م.

: 1388ـه - 1968م.  : مكتبة القاهرة، عدد األجزاء: 10، تاريــــخ الن�ش ، البن قدامة، النا�ش ي المغ�ن

: 395ـه(،  ن )المتــو�ن ي الــرازي، أبــو الحســ�ي معجــم مقاييــس اللغــة، ألحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزويــ�ن
: 1399ـه - 1979م. : دار الفكــر، عــام النــ�ش المحقــق: عبــد الســالم محمــد هــارون، النــا�ش

 ، : دار الغرب اإلســالمي ، النا�ش ي ي الوليد ابن رشــد، تحقيق: الدكتور محمد ححب المقدمات الممهدات أل�ب
وت – لبنان، الطبعة: األوىل، 1408 ـه - 1988 م. ب�ي

: 1353ـه(، المحقــق:  ح الدليــل، ابــن ضويــان، إبراهيــم بــن محمــد بــن ســالم )المتــو�ن ي �ش
منــار الســبيل �ن

، الطبعــة: الســابعة 1409 هـــ-1989م، عــدد األجــزاء: 2.مَناِهــُج  : المكتــب اإلســالمي زهــ�ي الشــاويش، النــا�ش
نــة وَحــلِّ ُمشــِكالتها، المؤلــف: أبــو الحســن عــىلي بــن ســعيد  ِح المَدوَّ َ ي �ش

ِويــل �ن
ْ
أ حِصيــِل ونتائــج لطائــف التَّ التَّ

: دار ابــن حــزم،  ، النــا�ش ّ : بعــد 633ـه(، اعتــ�ن بــه: أبــو الفضــل الّدمَيــاطي - أحمــد بــن عــىلي ي )المتــو�ن الرجــراحب
الطبعــة: األوىل، 1428 ـه - 2007 م.

: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مرص، الطبعة: األوىل، 1332 ـه،  ، النا�ش ي ح الموطأ للباحب المنت�ت �ش
، القاهرة - الطبعة: الثانية(.  )ثم صورتها دار الكتاب اإلسالمي

: 1409ـه/1989م. وت، تاريــــخ الن�ش : دار الفكر – ب�ي ح مخترص خليل لعليش، النا�ش منح الجليل �ش
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: 179ـه(، صححــه ورقمــه  ي )المتــو�ن
موطــأ مالــك، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر األصبــحي المــد�ن

وت – لبنــان، عــام  ، بــ�ي ي اث العــر�ب : دار إحيــاء الــ�ت ، النــا�ش ي
وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: محمــد فــؤاد عبــد البــا�ت

: 1406 ـه - 1985 م. النــ�ش

ي أبــو البقــاء  ِمــ�ي ح المنهــاج، كمــال الديــن، محمــد بــن مــو� بــن عيــس بــن عــىلي الدَّ ي �ش
النجــم الوهــاج �ن

: دار المنهــاج )جــدة(، المحقــق: لجنــة علميــة، الطبعــة: األوىل، 1425ـه  : 808ـه(، النــا�ش الشــافىي )المتــو�ن
- 2004م.

الريــان  : مؤسســة  النــا�ش ، المحقــق: محمــد عوامــة،  ــج أحاديــث الهدايــة للزيلــىي ـ ـ ـ ي تخريـ
نصــب الرايــة �ن

األوىل،  الطبعــة:  الســعودية،   – جــدة  اإلســالمية-  للثقافــة  القبلــة  دار  -لبنــان/  وت  بــ�ي  - والنــ�ش  للطباعــة 
/1997م. 1418ـه 

ة - 1404ـه/1984م. وت، الطبعة: ط أخ�ي : دار الفكر، ب�ي ، النا�ش نهاية المحتاج للرمىلي

وت، 1399ـه - 1979م، تحقيق: طاهر  : المكتبة العلمية - ب�ي ي غريب الحديث واألثر، النا�ش
النهاية �ن

. أحمــد الــزاوي - محمــود محمــد الطنــاحي

، أبــو  ي
ي المرغينــا�ن

ي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغــا�ن ح بدايــة المبتــدي، المؤلــف: عــىلي بــن أ�ب ي �ش
الهدايــة �ن

وت  ي - ب�ي اث العر�ب : دار إحياء ال�ت : 593ـه(، المحقق: طالل يوســف، النا�ش الحســن برهان الدين )المتو�ن
– لبنــان.

ي بالوفيــات: صــالح الديــن بــن أيبــك الصفــدي، تحقيــق أحمــد األرنــاؤوط وتــركي مصطــ�ن )دار إحيــاء 
الــوا�ن

وت، 1420ـه/2000م(.  اث- بــ�ي الــ�ت
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إسهامات أوقاف الغرب اإلسالمي يف بناء جمتمع أخوي
دة. فاطمة سويطط

مندوبية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 فاس - المغرب

ملخص:

ي تطــور وتنميــة المجتمعــات 
يــة �ن ي األعمــال الخ�ي

ة مــع بــا�ت قــام الوقــف بــكل أنواعــه وأشــكاله بــأدوار كبــ�ي
اإلســالمية، ورغــم مــا عرفتــه األوقــاف مــن تراجــع ملحــوظ عــىل مســتوى العنايــة والتدبــ�ي يبــ�ت الوقــف مــن 
ي المجتمــع، لــم يختــص 

حيــث أهدافــه ومقاصــده، وســيلة فعالــة للنهــوض بالكثــ�ي مــن المرافــق الحيويــة �ن
ي 

الحبــس بفئــة دون أخــرى، كمــا لــم يختــص بالرجــل دون المــرأة، نظــرا للثــواب واألجــر الــذي يلحــق المحبــس �ن
. ي التطــوعي ي هــذا العمــل الخــ�ي

حياتــه وبعــد وفاتــه فقــد ســاهمت المــرأة إىل جانــب الرجــل بــل تنافســا معــا �ن

ي إظهــار التماســك 
ي كان للوقــف دورا بــارزا �ن وســيحاول هــذا البحــث الوقــوف عــىل اهــم وأبــرز المجــاالت الــ�ت

ي ســد 
ز كيــف ســاهمت األوقــاف �ن ، وســي�ب ي الغــرب اإلســالمي

ن مختلــف فئــات المجتمــع الواحــد �ن والتــآزر بــ�ي
ي خصوصــا. ي دول المغــرب العــر�ب

ي مختلــف بنيــات المجتمعــات العربيــة اإلســالمية �ن
الخصــاص الحاصــل �ن

، وتدعــو  ن ي حيــاة المســلم�ي
ز مركزيــة الوقــف �ن ي تــ�ب ي خاتمتــه إىل أهــم التوصيــات الــ�ت

كمــا ســيخلص البحــث �ن
ي مــن خــالل  ي تمويــل االســتثمار البــ�ش

إىل إعــادة االعتبــار إىل األوقــاف عــىل اعتبــار الوقــف مؤسســة تســاهم �ن
ي مجــاالت مختلفــة، 

اإلنفــاق عــىل التعليــم والصحــة. ومــن خــالل توفــ�ي أيــدي عاملــة متخصصــة ومتنوعــة �ن
بتنــوع أشــكال الوقــف والجهــات الموقــوف عليهــا.

، التضامن. الكلمات المفتاحية: الوقف، اإلسالم، المجتمع، الغرب اإلسالمي

Abstract:

Entailed estate )Waqf(, in all its forms, plays a great role with the rest of the 
charitable works in the development of the Islamic societies. Despite the notice-
able decrease in the level of care and management, the entailed estate remains in 
terms of its aims and purposes an effective means of promoting many vital facil-
ities in the society. It is not limited to one group nor was it limited to the man on 
the expense of another group or woman, but woman competed in this voluntary 
charitable work with man because of the reward of blessing that the endower 
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receives in his life and after his death. This research tries to identify the most im-
portant and prominent fields that have played a prominent role in showing collab-
oration and solidarity among different groups in the Islamic West and highlights 
how religious entailed estates have helped to close the special status that exists 
in different Arab Islamic societies, particularly in the Arab Maghreb countries. The 
research concludes with the most important recommendations that highlight the 
centrality of the entailed estates in Muslim life and call for the rehabilitation of 
religious endowments as an institution that contributes to the financing of human 
investment through expenditure on education and health besides to the provi-
sion of specialized and diversified manpower in various fields, in a variety of forms 
of endowments and those endowed for.

Keywords: entailed estate )waqf(; Islam; society; Maghreb countries; solidarity.

مقدمة: 

ي حــث اإلســالم عليهــا،  شــكل الوقــف وســيلة فعالــة إلشــاعة ثقافــة الخــ�ي والقيــام بأعمــال الــ�ب واإلحســان الــ�ت
ي الداريــن. وقــد ســارع المســلمون إىل 

ي يثــاب عليهــا صاحبهــا �ن ورغــب فيهــا باعتبارهــا مــن الصدقــات الجاريــة الــ�ت
التنــازل عــن أمالكهــم وتوقيفهــا عــىل أبــواب الخــ�ي المختلفــة منــذ عــرص النبــوة، وتتابعــت األوقــاف وتنوعــت 

ي تزكيــة النفــس، وتربيتهــا عــىل البــذل والعطــاء.
عــ�ب العصــور، رغبــة مــن أصحابهــا �ن

ن مستوى عيش الناس وتنمية مستوياتهم االجتماعية واالقتصادية  ي تطوير وتحس�ي
وقد ساهم الوقف �ن

ن عــ�ب العصــور والحقــب التاريخيــة،  والعلميــة ورعايــة أحوالهــم الصحيــة. وإعمــار البنيــان الحضــاري للمســلم�ي
ي هــذا المجــال 

ولــم يختــص الوقــف بفئــة اجتماعيــة دون أخــرى، بــل ســاهمت الطبقــة العليــا والمتوســطة �ن
ي تحصينــه 

ي، ولهــذا شــكل الوقــف قاعــدة صلبــة مــن قواعــد بنــاء المجتمــع، ودعامــة أساســية �ن ي الخــ�ي
الوقــ�ن

هــا. مــن آفــات الفقــر والخصاصــة والجهــل والمــرض وغ�ي

ي باعتباره محورا  ي تقوم بالدرجة األوىل عىل العنرص الب�ش ي المفهوم اإلسالمي وال�ت
ونظرا ألهمية التنمية �ن

يعــة الخمســة، المتمثلــة  ي عــىل تحقيــق مقاصــد ال�ش ي تنبــ�ن يــة المســتدامة الــ�ت ي تحقيــق التنميــة الب�ش
ومرتكــزا �ن

ي دينــه، ومالــه، ونفســه، وعقلــه، ونْســله، مــن خــالل تنميــة مجموعــة مــن المجــاالت: 
ي كفايــة المســلم �ن

�ن
مجــال تنميــة الحيــاة الدينيــة، ومجــال تنميــة الحيــاة الثقافيــة والتعليميــة، ومجــال تنميــة األحــوال الصحيــة، 

ومجــال التنميــة االقتصاديــة، وتوفــ�ي منــاخ فكــري وإداري وتكافــىلي مناســٍب لتحقيــق التنميــة الشــاملة.
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أنواعهــا وأهدافهــا وأشــكالها،  العامــة عــىل اختــالف  ي مجــال األوقــاف 
ا �ن ن ق ســباقا ومتمــ�ي المــ�ش وإن كان 

ي مجــال الحبــس كمــا يطلــق عليــه مغاربيــا، بــل يعتــ�ب بعــض 
ة �ن فــإن الغــرب اإلســالمي عــرف بــدوره نهضــة كبــ�ي

ي المغــرب مــع بدايــة الفتوحــات اإلســالمية، حيــث شــيدت الجوامــع 
ن أن الوقــف ظهــر �ن ن والمهتمــ�ي المؤرخــ�ي

ن النــاس. والمــدارس والمارســتانات لتقويــة روابــط التكافــل والتعــاون االجتمــاعي بــ�ي

ي األحــكام«، ومــن اســتقالل ذمــة المــرأة الماليــة، 
وانطالقــا مــن القاعــدة الفقهيــة »النســاء شــقائق الرجــال �ن

األوقــاف  ي 
إســهامها �ن الدنيــوي واألخــروي، كان  والتفــوق  ن  التمــ�ي إىل مراتــب  المســلمة  المــرأة  تشــوف  ومــن 

ن إســهاما هامــا وملحوظــا. العامــة والخاصــة للمســلم�ي

ي هــذا 
مــن هــذا المنطلــق شــملت أوقــاف النســاء معظــم أبــواب الــ�ب واإلحســان، إن لــم أقــل كلهــا، وســأحاول �ن

ي مختلــف المجــاالت. كمــا ســأتحدث 
ي الغــرب اإلســالمي �ن

البحــث تســليط الضــوء عــىل اإلســهامات الحبســية �ن
ي 

زة الــدور الــذي قامــت بــه �ن ن وضعيتهــا االجتماعيــة، مــ�ب ي خصصــت للمــرأة مــن أجــل تحســ�ي عــن األوقــاف الــ�ت
يعــة مــن جانــب الوجــود والعــدم.  حفــظ كليــات ال�ش

مدخل: تعريفات

ي اللغة واالصطالح.
ي صلب الموضوع، ال بد من إعطاء تعريف �يــــع ومخترص للوقف �ن

قبل الخوض �ن

الوقف لغة: قال ابن فارس: » الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل عىل المكوث«1. 

ي سبيل هللا، ويضيف 
ي لسان العرب الوقف بمع�ن الحبس والتسبيل2، أي وقف منفعة وجعلها �ن

وجاء �ن
صاحــب لســان العــرب أن الحبــس هــو المنــع، يقــال: وقــف فــالن أرضــه وقفــا مؤبــدا، إذا جعلهــا حبيســا ال تبــاع 
ي وقفــه، وال يصــح ألحــد أن يغــ�ي مــن 

وال توهــب وال تــورث3، والتحبيــس هــو التأبيــد، بمعــ�ن ال يرجــع الواقــف �ن
مــراد المحبس شــيئا.

ي الوقــف:  ي المغــ�ن
الوقــف اصطالحــا: تعــددت تعريفــات الوقــف واختلفــت مــن مذهــب إىل آخــر، جــاء �ن

ي صــىل هللا عليــه وســلم لعمــر  »تحبيــس األصــل وتســبيل الثمــرة او المنفعــة«4، وهــو مســتنبط مــن قــول النــ�ب
ي هللا عنه »حبس األصل وسبل الثمرة« 5.
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ولیھــا أن فیــه.« أخرجــه البخــاري يف الوصایــا، بــاب: الــروط يف الوقــف، برقــم )2737( ومســلم يف الوصیــة، بــاب الوقــف، برقــم )1632( واللفــظ ملســلم.
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 وعرفــه صاحــب كشــاف القنــاع بقولــه: » تحبيــس مالــك، مطلــق التــرصف، مالــه المنتفــع بــه مــع بقــاء 
ي رقبتــه، بــرصف ريعــه إىل جهــة بــر، تقربــا إىل هللا تعــاىل«1. 

ه �ن عينــه، بقطــع التــرصف الواقــف وغــ�ي

، مــن ذلــك قولــه تعــاىل: »وان تصدقــوا  ن وع بالكتــاب والســنة وإجمــاع المســلم�ي وعيتــه: الوقــف مــ�ش وم�ش
.3 » ن خــ�ي لكــم إن كنتــم تعلمــون«2 وقولــه تعــاىل »ومــا يفعلــوا مــن خــ�ي فلــن يكفــروه وهللا عليــم بالمتقــ�ي

ي صــىل هللا عليــه وســلم »إذا مــات ابــن اإلنســان انقطــع عملــه إال مــن  مــا أخرجــه اإلمــام مســلم عــن النــ�ب

ثــالث: إال مــن صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه«4. وقــد حمــل األئمــة الصدقــة الجاريــة 
عــىل الوقــف5.

ي دعــم 
ة أساســية �ن ن ، العتبــاره ركــ�ي ي

وقــد تزامنــت نشــأة األوقــاف مــع بــزوغ المجتمــع اإلســالمي المؤسســا�ت
: » إن الوقــف مــن  ي جميــع البــ�ن التحتيــة للدولــة الحديثــة الناشــئة. يقــول اإلمــام الشــافىي

بــل المســاهمة �ن
ي الجاهليــة »6، مضيفــا: » لــم يحبــس أهــل الجاهليــة فيمــا 

خصائــص أهــل اإلســالم،  وال يعــرف أن ذلــك وقــع �ن
علمــت إنمــا حبــس ألهــل اإلســالم«7،وحظيت الجوانــب اإلنســانية بأولويــة الواقفــون والواقفــات مــن النســاء، 

ن عــىل أهمهــا.     كــ�ي وســأحاول ال�ت

املبحث األول: أوقاف اجملال االجتماعي

ي أوالهــا الشــارع الحكيــم للجانــب االجتمــاعي وللتكافــل والتعــاون الــذي يقــوي األوا�  نظــرا لألهميــة الــ�ت
ي كثــ�ي مــن نجواهــم إال مــن أمــر بصدقــة أو معــروف أو إصــالح 

ن النــاس يقــول هللا تعــاىل ))ال خــ�ي �ن والروابــط بــ�ي

ق والمغــرب ولكــن الــ�ب مــن أمــن  ن النــاس( 8. ويقــول ســبحانه وتعــاىل )ليــس الــ�ب أن تلــوا وجوهكــم قبــل المــ�ش بــ�ي
ن وابــن  ن وأ�ت المــال عــىل حبــه ذوي القــر�ب واليتــام والمســاك�ي بــاهلل واليــوم األخــر والمالئكــة والكتــب والنبيــ�ي
ي 

ي الوقــف �ن
ي الرقــاب وأقــام الصــالة وأ�ت الــزكاة( 9 مــن هنــا، مــن بــاب الــ�ب واإلحســان حــ�ن

ن و�ن الســبيل والســائل�ي
، ومن أهم مظاهر  وتجليات  ي الغرب اإلســالمي

ن �ن ي أولويات المحبســ�ي
الجانب االجتماعي بالتنوع والســبق �ن
 : هــذا النــوع مــن الوقــف أذكــر مــا يــىلي

1-  كشاف القناع، منصور بن يونس البهويت، ت: هال مصيلحي مصطفى، دار الفكر، بريوت، د.ط 1402هـ، 4 / 240.
2- الربقة/ 280.

3- آل عمران/ 115.
4- صحيــح مســلم، كتــاب الوصيــة، بــاب مــا يلحــق اإلنســان مــن الثــواب بعــد وفاتــه تحــت رقــم 1631، 3 / 1255. أبــو داود، كتــاب الوصايــا، بــاب مــا جــاء يف الصدقــة 

عــن امليــت، حديــث رقــم 2880، 3 / 117.
5- التنوير رشح الجامع الصغري، محمد بن إساعيل الكحاين الصنعاين، تحقيق: محمد إسحاق، مكتبة دار اإلسام الرياض، ط: 1  2/ 208.

6- حاشية البجريمي عى تحفة الحبيب عى رشح الخطيب، سلان البجريمي املرصي، دار الفكر، ط 1995، 2 / 242.
7- املرجع السابق.

8-  النساء: 114.
9- البقرة: 177.
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- إنشــاء دور العجــزة واألرامــل: اســتكماال لواجــب الــ�ب واإلحســان الــذي أمــر بــه الحــق ســبحانه اتجــاه ذوي 
األرحــام واألقــارب، أوقــف المــرأة وهي مصــدر الرعايــة والرحمــة إىل جانــب الرجــل دورا وأنشــأت مرافــق إليــواء 
ن حبســت أخريــات منافــع وأصــول عقــارات لتوفــ�ي مســتلزمات  ي حــ�ي

واحتضــان مــن ال عائــل لــه وال مــأوى، �ن
الء دور األوقــاف مــن مــأكل وملبــس. ن العيــش الكريــم لــ�ن

ي المجتمــع 
ي للوقــف، فلــ�ي ال يشــعر فــرد �ن

 - تكاليــف األعــراس والوالئــم: هــذا مــن روعــة المطلــب اإلحســا�ن
ي وقــف الحــىلي والمالبــس ومســتلزمات تزيــن العرائــس، 

اإلســالمي بالــدون وبالفــارق االجتمــاعي تســابق النســاء �ن
ن الدور المخصصة إلقامة الحفالت، وقد اشتهرت مدينة فاس، ومكناس ومراكش  كما تكلف الرجال بتجه�ي
ن الــذي يســتهدف للفئــات المتوســطة  هــا مــن المــدن العتيقــة بهــذا النــوع مــن التكافــل االجتمــاعي المتمــ�ي وغ�ي

والمعوزة.

ن  ــع رياضــات وقفيــة، توزعــت بــ�ي ـ ي مدينــة فــاس وهي المعروفــة بتعــدد أوقافهــا وتنوعهــا، كان هنــاك أربـ
و�ن

ــزت كلُّ واحــدة منهــا بالفــرش  ي حي الجزيــرة، وريــاض جحــا، والصاغــة، ورحبــة القيــس، ُجهِّ
بــدرب الســعود �ن

ن 
َ
ن الذيــن ال ســك ن المحتاجــ�ي ــج، وخصصــت واحــدة منهــا لتعريــس المكفوفــ�ي ـ ـ ـ ويـ ن واألثــاث الالئــق بوليمــة ال�ت

ن عرائســهم. ن وتزيــ�ي لهــم، وإلقامــة مراســيم زفافهــم، وتجهــ�ي

ــج الشــباب العــزاب الذيــن تضيــق أيديهــم وذويــهــم عــن تكاليــف  ــ ـ ويـ ن كمــا أوقفــوا أمــالكا وســبلوا مداخيلهــا ل�ت
الــزواج مــن مهــر وتوابعــه.

ي أســس الحيــاة 
ي تقــوم عليهــا بــا�ت ي اإلســالم، مركزيتهــا الــ�ت

: إن محوريــة األ�ة �ن ن  دور إصــالح ذات البــ�ي
ي الكــون 

ابــط قوامــه المــودة والرحمــة، ومــن ســنة هللا �ن وع مجتمــع م�ت ي بنــاء مــ�ش
اإلنســانية، جعلهــا أولويــة �ن

االختــالف، ومــن طبيعــة البــ�ش التحــاور والنقــاش، واالختــالف والخــالف نتيجــة طبيعيــة لحيــاة زوجيــة تجمــع 
ن وارد، لهــذا  ن الطرفــ�ي ن يحتاجــان إىل مــدة زمنيــة للتأقلــم والتقــارب. وحــدوث خصــام وتنافــر بــ�ي ن طرفــ�ي بــ�ي
ة بهــذا التشــنج الــذي قــد يعصــف  ن والمحبســات ذات البعــد االجتمــاعي عــىل درايــة كبــ�ي كانــت رؤيــة المحبســ�ي

ي تماســك وترابــط بــل وتقــدم المجتمعــات وضمــان اســتقرارها.  
باللبنــة األســاس �ن

ن  ي وضعيــة خصــام وتنافــر بــ�ي
مــن هنــا أســس الواقفــون رجــاال ونســاء دورا خصصوهــا للعنايــة بالنســاء �ن

أزواجهــن، الحتــواء الوضــع وعــدم تــرك البــاب مفتوحــا أمــام أي تدخــل قــد يزيــد مــن تعقيــد الوضــع.

ي 
ية ذات البعد اإلنسا�ن ي األعمال الخ�ي

ي تنافس العاصمة العلمية للمغرب �ن وتعت�ب مدينة مراكش وهي ال�ت
ي يقــع 

ي اهتمــت بهــذا جانــب االجتمــاعي وخصصــت دار وقــف للنســاء الــال�ت مــن أوائــل المــدن المغربيــة الــ�ت
ــر، وكانــت 

ُ
ــر، ُيِقْمــَن فيهــا آِكالت شــاربات، حــ�ت يــزول هــذا الخصــام والتناف

ُ
ن أزواجهــنَّ خصــام وتناف بينهــنَّ وبــ�ي
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هنــاك أوقــاف عديــدة حبســت عــىل الوجــه الخــاص مــن وجــوه الــ�ب واإلحســان، وذلــك باإلنفــاق عــىل الُمقيمــات 
فيهــا، والقائمــات عــىل خدمــة الوافــدات عليهــا1.  

ي المجتمــع 
ي الحيــاة االجتماعيــة �ن

احة: إن حافظيــه المــرأة وانخراطهــا بشــكل كىلي �ن دور الضيافــة واالســ�ت
ن األقطــار  حــال والتنقــل بــ�ي ي تســهيل وتيســ�ي عمليــة ال�ت

المســلم، جعلهــا تســاهم جنبــا إىل جنــب مــع الرجــل �ن
ون دون  اإلســالمية، فخصصــت أوقــاف إلنشــاء دور - وهــو مــا يعــرف أالن بالفنــادق- إليــواء  الغربــاء المــارُّ
ن عليهــم، كمــا  بــل حبســت مداخيــل وقفيــة مــن أجــل اإلنفــاق عــىل رواد هــذه المحــالت والعاملــ�ي مقابــل، 
دون بالطعــام والمالبــس  ــا، وُيــَزوَّ

ً
ن لهــم وال مــأًوى، َيقطنــون فيهــا مجان

َ
يــة لمــن ال ســك ئ الخ�ي أنشــأت المــالحب

صيًفــا وشــتاء 2.

ي المجتمــع 
اإلنــارة العموميــة: ممــا حفلــت بــه الحــواالت الحبســية أوقــاف تــدل عــىل عظمــة التكافــل �ن

، ال أظــن ان المجتمعــات الغربيــة قــد ســبقت إليهــا، هي األوقــاف الخاصــة بإنــارة الــدروب الُمظلمــة  اإلســالمي
ي   لعــدد مــن الســوامر )الفوانيــس( الــ�ت

ً
نــت »الحوالــة العبــد الرحمانيــة« الئحــة كمدينــة »فــاس«، وقــد تضمَّ

 بالئحــة الموقوفــات عــىل  
ً
كانــت ُتوقــد بعــد غــروب الشــمس إلنــارة األمكنــة المظلمــة مــن »فــاس«، مصحوبــة

ذلك3.

وأوقــاف الميــاه وســقاية الســبيل: وهــو مــا اشــتهر بــه المغاربــة وخصوصــا أهــل فــاس، فــال تــكاد تخلــو حومــة 
مــن أحيــاء المدينــة العتيقــة لفــاس مــن ســقاية و«معــدة »4، وال زالــت بعضهــا إىل اآلن شــاهدة عــىل الــدور 
ي مجــال الميــاه باعتبــار المــاء هــو الحيــاة، كمــا حبســت أمــالكا 

ي المغــرب �ن
الفعــال الــذي قامــت بــه األوقــاف �ن

ومداخيــل عــىل حْفــر اآلبــار، والعيــون، ومــدِّ القنــوات لنْقــل الميــاه مــن منابعهــا إىل أماكــن اســتعمالها.

ي ســبيل 
وبمــا ان المــاء هــو مصــدر النظافــة والطهــارة، فقــد حبســت معظــم حمامــات المــدن العتيقــة �ن

هللا، وحــدد ثمــن رمــزي للمســتفيدين مــن هــذه المرافــق الحيويــة لتــرصف عــىل مختلــف احتياجــات الفئــات 
ي المــدن المغربيــة 

ــر الشــيخ محمد المــىي النــا�ي أن الحمامــات يرجــع أكــ�ب عــدٍد منهــا �ن
َ
المعــوزة، وقــد ذك

ْجــرة 
ُ
ِرَيُتهــا منخفضــة، وأ

ْ
ك

َ
ونهــا مراكــز للطهــارة اإلســالمية، فكانــت أ ن كانــوا َيعت�ب إىل األحبــاس؛ ألن الُمحبســ�ي

 ،5 ً
االســتحمام بهــا رخيصــة

ة الديــون، فكمــا يقــال الديــن  أوقــاف ســداد الديــون: إن أكــ�ث مــا يهــدد راحــة بــال واســتقرار اإلنســان وهــو كــ�ث

1-  الوقف يف الفقه اإلسامي، عبد العزيز بن عبد الله، منشورات وزارة األوقاف املغربية، 1/ 140.
2- البعد الثقايف واملجتمعي للوقف الخريي يف اإلسام؛ السعيد بوركبة، مجلة دعوة الحق، العدد )363 - 365(، السنة 2002م. ص:84 

3- املرجع السابق ص 84.
4- وهي عني جارية توجد بجوار الرياضات والدور ببعض ازقة مدينة فاس،

5-  أوقاف النساء مناذج ملشاركة املرأة يف النهضة الحضارية، ريهام أحمد خفاجي، مجلة أوقاف، العدد 4، سنة 2003م/ ص  27.
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مذلــة بالنهــار ومهانــة بالليــل، فــكان مــن بــاب صيانــة الكرامــة اإلنســانية، وحفــظ مــاء وجــه المديــن، ان حبســت 
، وقــد اشــتهر هــذا النــوع مــن الوقــف  ن ي بــاب ســداد ديــون المدينــ�ي

أوقــاف مهمــة نــص أصحابهــا عــىل �فهــا �ن
ن مــن مالــه  «؛ حيــث خصــص صندوقــا ألداء ديــون المع�يــن المســجون�ي ي ي عهــد الســلطان »أبــو عنــان المريــ�ن

�ن
ي وعليــه دْيــن مــن الديــون مــن 

الخــاص بســائر الجهــات المغربيــة، وإطــالق �احهــم، وقضــاء ديــون َمــن تــو�نِّ
بيــت المــال1.

ن الذيــن قــد يحــدث لهــم عــارض مــا فتنكــ�  ا لقلــوب الصنــاع والمتدربــ�ي ي او الماعــون: جــ�ب
أوقــاف األوا�ن

آنيــة رب المعمــل أو الصنعــة، فخصــص الواقفــون أحباســا وجعلــوا ريعهــا لتعويــض مــا أتلفــه المســتخدمون 
والمســاعدون ألســيادهم.

هــا عــن  ن ي تم�ي ء صعــب، والمــرأة بخصوصياتهــا وبعاطفتهــا الــ�ت ي
أوقــاف رعايــة اليتيــم: اإلحســاس باليتــم �ش

ا من عائدات أوقافها لصالح رعاية اليتيمات  ً ْصت جانًبا كب�ي ي الحياة، أنشأت أوقاف وخصَّ
يكها �ن الرجل، �ش

ي نصــوص حبســها 
طت المــرأة وهي صانعــة األجيــال، �ن َ ، واشــ�ت ــا؛ لضمــان ُحســن تنشــئتهنَّ ــا وتربويًّ ــا ومعنويًّ ماديًّ

 والقــراءة، وِحفــظ القــرآن، وتعليــم القــراءة 
َ
ئ الوقفيــة الكتابــة أن تــرصف المردوديــات عــىل تعليــم فتيــات المــالحب

يــف، ومبــادئ الحســاب، وفنــون الطبــخ، والخياطــة والتطريــز، وكل مــا يتعلــق بمســتقبل  ي المصحــف ال�ش
�ن

ربــات البيــوت الناجحــات ســواء أكانــت زوجــة أو أمــا. 

يــة، واحتضــن فئــة مــن  ي التنميــة الب�ش
وبذلــك يكــون هــذا النــوع مــن الوقــف قــد ســاهم بشــكل مبــا�ش �ن

. د والضيــاع إن لــم تجــد مــن يمــد يــد المســاعدة ويوجــه ويبــ�ن هــا التــ�ش المجتمــع قــد يكــون مص�ي

: »رعايــة األيتــام لــم تكــن صفحــات ُتســّطر بهــا الكتــب العلميــة والفقهيــة بــل كانــت  يقــول عيــس القــدومي
ن وعامــة النــاس كذلــك، لتوقــ�ي حيــاة كريمــة  ه أهــل الخــ�ي والــ�ب والعلمــاء والســالط�ي واقًعــا يتنافــس عــىل توفــ�ي
ي 

ي ســد ثغــرة اجتماعيــة كان ســيعا�ن
ي أفــراد مجتمعهــم، والوقــف كان لــه دور كبــ�ي �ن

لأليتــام ليعيشــوا مثــل بــا�ت
ي 

ي عــالج المشــكالت االجتماعيــة �ن
ي حالــة إهمالهــا، وهــذا يؤكــد أهميــة الوقــف �ن

منهــا المجتمــع المســلم �ن
المجتمــع«2.

املبحث الثاني: أوقاف اجملال الديين والعلمي والثقايف

حة،  ي أرض المغرب وتشتمل عىل المساجد والزوايا واأل�ن
تعت�ب المنشآت الدينية أك�ث العمائر القائمة �ن

3، يقــول صاحــب كتــاب الوقــف وبنيــة المكتبــة  ي يمتــد تاريخهــا مــن الفتــح اإلســالمي إىل العــرص الحــا�ن الــ�ت

1-البعد الثقايف واملجتمعي للوقف الخريي ص 84.
2-  من روائع أوقاف املسلمني كفالة األيتام ورعايتهم، عيىس القدومي، مقال منشور مبجلة: الحضارة سبق وريادة وتجديد.

3-  تاريخ املغرب يف العرص اإلسامي، د عبد العزيز سامل، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، ط 1999، ص 5.
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ي المجتمعــات اإلســالمية عــىل مــدى قــرون طــوال 
ي إرســاء دعائــم ثقافــة متنوعــة، �ن

العربيــة: » أســهم الوقــف �ن
منها: 

ن فيها، واإلنفاق عىل طلبة العلم ن المدرس�ي تشييد المدارس وتعي�ي

ي التعليم، بإيجاد زوايا العلم وحلقات الدرس.
االستفادة من المساجد �ن

ي المدارس والمساجد والربط والمارستانات.1
العناية بتوف�ي مصادر للمعلومات �ن

ي 
ي المساهمة الفعالة �ن

وال يتخلف اثنان عىل أن الدور األساس لألوقاف الدينية والتعليمية له دور بارز �ن
ي الحيــاة االجتماعيــة باعتبارهــا 

التنشــئة الدينيــة والتعليميــة والثقافيــة، مــن هنــا انتقلــت مســاهمة الواقفــون �ن
ي مجــال العلــم والتعليــم عــ�ب العصــور، خاصــة وأن المغاربــة جعلــوا مــن 

فاعــال رئيســيا فيهــا إىل مســاهمتهم �ن
األحبــاس مصــدرا ومــوردا شــبه دائــم لتمويــل الجامعــات ودور التعليــم ومكتبــات الكتــب عــىل اختــالف أنواعهــا 

ومشاربــها.

ي 
، فقــد كان اإلنفــاق والبــذل �ن ئــب دائمــا للمعــاىلي ن ت�ش أوقــاف الجوامــع والمســاجد: إن همــم الصالحــ�ي

ي تنافــس فيهــا الرجــال والنســاء - وال يزالــون - ونظــرا لمركزيــة المســجد  ســبيل هللا مــن أعظــم القربــات الــ�ت
، كان وال يــزال أول مرفــق يقــام عنــد  ن ي حيــاة المســلم�ي

بويــة والتعليميــة، ونظــرا لمحوريتــه �ن وتعــدد وظائفــه ال�ت
ي أي بقعــة مــن األرض، إتباعــا لســنة المصطــ�ن صــىل هللا عليــه، ومعلــوم أن المســاجد هي 

الفتــح والحلــول �ن
وقــف هلل تعــاىل منــذ القــدم باعتبارهــا بيــوت هلل يذكــر فيهــا اســمه عــز وجــل.

ي عبــد هللا محمــد بــن عبــد هللا  ن بنــت الشــيخ الفقيــه أ�ب فهــا هي الســيدة الفاضلــة فاطمــة الفهريــة، أم البنــ�ي
ي ورثــت رحمهــا هللا تعــاىل ثــروة عــن والدهــا تــأ�ب إال أن يكــون آلخرتهــا نصيــب منهــا،  ، الــ�ت ي

وا�ن الفهــري القــ�ي
ك صدقــة جاريــة امتثــاال لقولــه صــىل هللا عليــه وســلم » إذا مــات  فاهتــدت وهي المــرأة الصالحــة إىل أن تــ�ت
3، وحرصــت عــىل أال تشــوب بنــاءه شــائبة،  ن اإلنســان انقطــع عملــه إال مــن ثالثــة«2؛ فأسســت جامــع القرويــ�ي

ي بنائــه إال مــا هــو حــالل �ف، ونــذرت أن تصــوم طيلــة مــدة بنائــه.
وأال يدخــل �ن

ن كجامــع وجامعــة، فهــو قبلــة الــزوار والماريــن، وإليــه يحــج  وال يخــ�ن عــىل أحــد الــدور الــذي تقــوم بــه القرويــ�ي
عي مــن كل البلــدان، فقــد تخــرج منــه وال يــزال كبــار شــيوخ المذهــب المالــ�ي الذيــن تفــرق  طــالب العلــم الــ�ش
ي اآلفــاق، وقــد ســمي بالمســجد الجامــع الجتمــاع أهــل المدينــة فيــه، ليبــ�ت �حــا تاريخيــا شــاهدا 

تالمذتهــم �ن
ي حفــظ الحيــاة الدينيــة والعلميــة، ووقفــا عــىل صاحبــة المبــادرة الطيبــة.

عــىل دوره �ن

1-الوقف وبنية املكتبة العربية استيطان للموروث الثقايف، يحيى محمود ساعايت مركز امللك فيصل للبحوث، ط 2، 1996، ص 16. 
2- الحديث سبق تخريجه.

3- أسس جامع القرويني سنة 245ه.
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ن داخــل المغــرب وخارجــه، ونظــرا  ت أوقــاف القرويــ�ي وإليــه ترجــع معظــم أوقــاف مدينــة فــاس1، بــل انتــ�ش
لهــذه المكانــة العاليــة للجامــع والجامعــة حــرص الواقفــون والمحبســون عــ�ب مختلــف العصــور رجــاال ونســاء، 
ه بــكل مــا  ن ي وربــاع، مــن أجــل توســعته، وترميمــه، وتجهــ�ي

، عــىل وقــف أمالكــم مــن أراصن ي
حكامــا ومجتمــع مــد�ن

ي اآلفــاق.
ن مركــز إشــعاع علــمي ذائــع صيتــه �ن يلــزم رواده مــن علمــاء وطلبــة وزوار، حــ�ت أصبحــت القرويــ�ي

ن أنشــأت مريم2 األخت الصغرى لفاطمة الفهرية جامع األندلس لتدعم  ي الشــق المقابل لعدوة القروي�ي
�ن

الفاســية. وقــد  العــدوة  العلــم مــن ســاكنة  ي عــدوة األندلــس، وقفــا منهــا لتقريــب مصــدر 
العلميــة �ن الحركــة 

ي ذلك، وال زال 
3. وقد أصابت �ن ن ته الباحثة عفاف عبد العزيز حميد الشقيق األصغر لمسجد القروي�ي اعت�ب

ن وعــدوة  : عــدوة القرويــ�ي ن ن وجامــع األندلــس معلمتــان بارزتــان قســمتا مدينــة فــاس إىل عدوتــ�ي جامــع القرويــ�ي
األندلــس. 

كما شــيدت الســيدة الوزكيتية مســجد باب دكالة بمراكش، وجهزته بالكتب، وخصصت أحباســا للكرا�ي 
العلمية به4.

ن مــن الرجــال فــال تعــد وال  هــذه بعــض أوقــاف النســاء عــىل الجوامــع والمســاجد، أمــا أوقــاف المحبســ�ي
ن النــاس، وكمــا ســاهمت  ي بــ�ي

ي والثقــا�ن ي الــوعي الديــ�ن
ي الحــوا�ن والبــوادي وســاهمت �ن

ت �ن تحــى، بــل انتــ�ش
ي دعــم الحركــة التعليميــة وتوفــ�ي مــا يلــزم لهــا.

�ن

أوقاف المدارس والمكتبات والكتب:

ن تعاليــم الديــن  لقــد اهتــم الواقفــون المغاربــة بالمــدارس ودور التعليــم ورباطــات تحفيــظ القــرآن وتلقــ�ي
ي وتقــدم المجتمــع، فظهــر 

ي ر�ت
، ومركزيتــه �ن ن ي حيــاة المســلم�ي

اإلســالمي منــذ القــدم، نظــرا لمحوريــة التعليــم �ن
ي ســبيل هللا مــن اجــل دعــم الحركــة 

تأثــ�ي ذلــك عــىل جميــع منــاحي الحيــاة، وتســابقوا لبنــاء المــدارس ووقفهــا �ن
ورياتــه مــن  ائــح المجتمــع، ووفــروا كل حاجــات التعليــم إضافــة إىل �ن ن مختلــف �ش بــ�ي العلميــة والثقافيــة 

ات مدرســية.  ن ن ومســاكن وأدوات ومعــدات وتجهــ�ي مدرســ�ي

، بــل  بــل لــم يقتــرص المغاربــة عــىل وقــف ممتلكاتهــم ومنافــع أصولهــم العقاريــة عــىل بــالد الغــرب اإلســالمي
ي هــذا المجــال 

ي تعميــم االســتفادة منــه، شــملت أوقافهــم �ن
لفائــق شــغفهم بالعلــم والمعرفــة ورغبــة منهــم �ن

ي  هــم مــن العواصــم الــ�ت يــف، وغ�ي العلــمي بلدانــا مختلفــة كمكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة، والقــدس ال�ش
ـهم، ن العديــد مــن النــاس عــىل اختــالف أجناســهم ومشــاربـ كانــت تعتــ�ب نقطــة إشــعاع ومحــور تواصــل بــ�ي

1- التي بلغت حوايل 7125 ملكا محبسا باإلضافة إىل األرايض الفاحية والقطع العارية والتي ترف عليها نظارة أوقاف فاس.
2- عمر رضا كحالة 5/ 42.

3- عفاف عبد العزيز حميد، بحث »مساهات املرأة يف الوقف اإلسامي العلمي: مناذج عرب التاريخ » ص 10.
4- أوقاف مكناس يف عهدا ملوىل إساعيل ط وزارة األوقاف املغربية 1993، ص82.
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الجنــس  مــن  ي حيوانيتــه 
الحيوانــات �ن قــد شــاركته جميــع  ابــن خلــدون: »  يقــول  ولمــا كان اإلنســان كمــا 

ن عنهــا بالفكــر الــذي يهتــدي بــه لتحصيــل معاشــه، والتعــاون  والحركــة والغــذاء والكــن وغــ�ي ذلــك، إنمــا تمــ�ي
ء لذلــك التعــاون، وقبــول مــا جــاءت بــه األنبيــاء عــن هللا تعــاىل والعمــل  ي عليــه بأبنــاء جنســه، واالجتمــاع المهــ�ي
، وتحقيــق ذلــك بتغذيتــه  عي بــه وإتبــاع صــالح أخــراه« 1 كان حفــظ هــذا العقــل مــن جهــة الوجــود واجــب �ش
ي البــ�ش لحاجــة اإلنســان 

وري وطبيــىي �ن ئ للعمــل، يقــول ابــن خلــدون: » أن التعليــم �ن بالعلــم النافــع المنــسش
ي ال تتيــ� بالفهــم والــوعي فقــط، بــل بملكــة خاصــة تحصــل بالتعليم«2،ومــن  إىل معرفــة العلــوم المختلفــة الــ�ت
ي العمليــة التعليميــة هي بنــاء المــدارس، والمكتبــات 

ي ســاهمت بشــكل ملحــوظ �ن أهــم الوســائل الحبســية الــ�ت
ووقــف الكتــب عليهمــا.

ي العمليــة التعليميــة والثقافيــة، ونظــرا الرتفــاع تكلفــة الكتــاب وندرتــه 
ن بأهميــة الكتــاب �ن وعيــا مــن المحبســ�ي

ي العواصــم والحــوا�ن 
أحيانــا، تنافــس ذوو الهمــم العاليــة ومحبــو الــدار اآلخــرة عــىل إنشــاء المكتبــات الوقفيــة �ن

ي األندلــس والمغــرب عــىل مــر العصــور، بــل 
ت مكتبــات الوقــف �ن وقــرب المســاجد الجامعــة، لــذا فقــد انتــ�ش

ي قامت عليها كل أنواع  هناك من اعت�ب أن مكتبات المســاجد - باعتبار المســجد وقفا هلل – النواة األوىل ال�ت
المكتبــات األحــرى.

ت المكتبات الحبسية، لذا سأتحدث عن بعضها: ي األندلس ك�ث
ف�ن

هــم، ليســتلهموا مــن  ن وغ�ي ي كان يحــج أليهــا الطــالب مــن العــرب المســلم�ي مكتبــة مســجد طليطلــة: الــ�ت
ة كتبهــا، وقــد بلــغ صيتهــا كافــة أنحــاء أوروبــا3.  تنــوع وكــ�ث

ن بالكثــ�ي مــن الكتــب، وعــىل رأســهم الفقيــه ابــن لــب  مكتبــة مســجد مالقــة: دعمــه العديــد مــن المحبســ�ي
الــذي حبــس جــزءا مهمــا مــن مكتبتــه الخاصــة.

ن لهــا طاقمــا إداريــا،  ي أسســها الحاكــم األمــوي المســتنرص بــاهلل، وقــد عــ�ي  مكتبــة الجامــع الكبــ�ي بقرطبــة: الــ�ت
وجمــع لهــا أفضــل النســاخ، واختــار أفضــل الصنــاع لتغليــف وتجليــد الكتــب، وأوقــف عليهــا أوقــاف جعلتهــا 

ي أوربــا وإفريقيــا وآســيا. 
ة �ن تحتــل مرتبــة كبــ�ي

ي 
ي الحســن عــىلي الشــاري4، الــذي أفــ�ن عمــره �ن  مدرســة ومكتبــة الشــاري بســبتة: نســبة إىل صاحبهــا أ�ب

ــخ: »أود هنــا أن  ـ ـ ـ ي التاريـ
خدمــة العلــم والتنقيــب عــن أمهــات الكتــب والمصــادر، يقــول جمــال بــامي الباحــث �ن

1- ديــوان املبتــدأ والخــرب يف تاريــخ العــرب والرببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن الكــرب، املشــهور مبقدمــة ابــن خلــدون، عبــد الرحــان بــن خلــدون، تحقيــق: خليــل 
ــريوت، ط: 2001، 1/ 542-543 شــحادة، دار الفكــر ب

2- املرجع السابق 1/ 542.
3-تاريخ الفلسفة يف اإلسام، ترجمة وتحقيق محمد عبد الهادي أبو ريدة، دار النهضة العربية،1938م ص238.

4-أبــو الحســن الغافقــي الشــاري، نســبة إىل بلــدة شــارة رشق األندلــس، املقــريء، تــويف ســنة694هـ، ينظــر: اإلكــال يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف يف األســاء 
والكنــى واألنســاب، ابــن ماكــوال، 4/524. 
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ي المدينة، وقد 
ي أسســها أبو الحســن الشــاري بمدينته ســبته تعت�ب األول من نوعها �ن أشــ�ي إىل أن المدرســة ال�ت

بناهــا عالمتنــا مــن مالــه الخــاص، ووقــف عليهــا مكتبــة زاخــرة ضمــت أعالمــا ونفائــس كمــا أعلمنــا بذلــك تلميــذه 
ي كتابــه ”صلــة الصلــة”… وقــد كانــت هــذه المدرســة المباركــة باعثــا الحتضــان مدينــة ســبتة لمراكــز 

ابــن الزبــ�ي �ن
علميــة متعــّددة، مــن مســاجد وجوامــع وكتاتيــب ورباطــات«1.

ت  ي األندلــس والمغــرب عــىل مــر العصــور، وبفضــل وقــف الكتــب انتــ�ش
ت ظاهــرة وقــف الكتــب �ن كمــا انتــ�ش

ي العالــم اإلســالمي وشــملت جميــع طبقــات النــاس، تنافــس المحبســون عــىل وقــف كتبهــم ووضعهــا 
الثقافــة �ن

ي األندلس، 
ي تنشــيط حركة التأليف �ن

رهن إشــارة المكتبات والخزانات الحبســية، وقد ســاهم وقف الكتب �ن
ي شــ�ت أصنــاف العلــوم نظــرا لوجــود منــاخ مناســب داخــل المكتبــات 

ة مــن المؤلفــات �ن وظهــرت أنــواع كثــ�ي
ن ونســاخ وكتــب وضيافــة. الوقفيــة مــن موظفــ�ي

 هــذا جعــل المكتبــات بكتبهــا الوقفيــة تفتــح أبــواب المعرفــة أمــام الجميــع، فارتفعــت نســبة الــوعي عنــد 
هــم. العامــة قبــل الخاصــة، فتخــرج العديــد مــن العلمــاء والكتــاب والشــعراء والنقــاد وغ�ي

ها العديد من المكتبات  ي المغرب األقى عرفت المدن العتيقة كفاس ومراكش وطنجة وتطوان وغ�ي
ف�ن

بويــة، وســأتحدث عــن  ي العمليــة التعليميــة ال�ت
ي ســاهمت بنصيــب وافــر �ن الحبســية، والحزانــات الوقفيــة الــ�ت

أوقــاف بعــض مــدارس العاصمــة العلميــة للمغــرب فــاس، لكونهــا أعــرق المــدن الوقفيــة.

ز ظاهــرة علميــة فريــدة ســيكون لهــا  ة ســت�ب ي هــذه الفــ�ت
ن �ن  وأمــام هــذا االزدهــار العلــمي الــذي عرفتــه القرويــ�ي

ي خدمــة الشــخصية الدينيــة للمغــرب بمختلــف تجلياتهــا، وسيســتمر أثرهــا ومداهــا إىل اليــوم وهي 
أثــر واضــح �ن

ي عمومهــا بمختلــف تفريعاتهــا 
ي خدمــة الثقافــة اإلســالمية �ن

ي كان لهــا دور بــارز �ن ظاهــرة الكــرا�ي العلميــة الــ�ت
ي جوانبــه العمليــة والعقديــة والســلوكية كمــا اختارهــا المغاربــة وذلــك 

ي ترســيخ قيــم التديــن �ن
المعرفيــة،  وكــذا �ن

ي جانــب مــن هــذه الجوانــب، حيــث كانــت ثمــة كــرا�ي لتدريــس كتــب الفقــه 
مــن خــالل تخصــص بعــض منهــا �ن

ي العقيــدة األشــعرية، وأخــرى لتدريــس كتــب التصــوف. وهــذه الكــرا�ي هي 
، وأخــرى لتدريــس متــون �ن المالــ�ي

بمثابــة مناصــب علميــة ُتخصــص لتدريــس علــم مــن العلــوم أو كتــب معينــة، ُتحّبــس عليهــا أوقــاف يســتفيد 
ن تــم إنشــاء أول كــر�ي  منهــا األســاتذة والطلبــة، ويرجــع تأســيس هــذه الكــرا�ي إىل عــام 651ـه/1253م حــ�ي

عيــم2.
ُ
ي ن ، وكتــاب حليــة األوليــاء أل�ب ي لألســتاذية لتفســ�ي الثعالــ�ب

ة العلمــاء الذيــن كانــوا يفــدون إليهــا مــن  ي هــذه الكــرا�ي العلميــة خــ�ي
ن �ن  وقــد تصــدى للتدريــس والتلقــ�ي

ء الــذي دفــع  ي
، الــسش ة طالبهــا ومتعلميهــا الوافديــن مــن أقطــار شــ�ت داخــل وخــارج المغــرب، نظــرا ألهميتهــا وكــ�ث

1- مقال حول أيب الحسن الشاري السبتي، جال بامي، الجريدة اإللكرتونية ميثاق الرابطة.
2- الرابطة املحمدية للعلاء، مركز درا سيا إساعيل، عبد الرحيم السوين، مقال بعنوان: الكرايس العلمية بجامعة القرويني.
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ي فلكها. 
ن إىل دعمها وزيادة األوقاف عليها. و�ف ريــــع األمالك المحبسة عليها وعىل من يدور �ن المحسن�ي

ي هربت خارج المغرب جع إليها يعقوب المنصور معظم الكتب ال�ت ي اس�ت   مدرسة الصفارين1: ال�ت

مدرســة فاس الجديد أو مدرســة دار المخزن2، خصصت لقراءة القرآن وتدريس العلم، وأوقفت عليها 
المرتبات والمؤن الشــهرية.

، كانــت مؤلفــة مــن  ي ي العهــد المريــ�ن
ــج3: تعــد مــن أجمــل المعالــم التاريخيــة الوقفيــة �ن ـ ـ ـ  مدرســة الصهريـ

ى والمدرســة الصغــرى، ثــم ســميت  ن تحيــط كل واحــدة منهــا بصحــن، أطلــق عليهــا أواًل المدرســة الكــ�ب بنايتــ�ي
ن   يتوســط الصحــن كلــه، ثــم ســميت األخــرى مدرســة الســبعي�ي

ً
 مربعــا

ً
ــج ألن صهريجــا ـ ـ ـ األوىل مدرســة الصهريـ

ي مــن المحتمــل أنهــا كانــت تــدرس بهــا، كمــا كانــت تتوفــر عــىل بيــوت خاصــة  نســبة إىل القــراءات الســبع الــ�ت
بالطلبــة الذيــن كانــوا يفــدون عليهــا مــن مختلــف ربــوع البــالد لألخــذ والتتلمــذ عــىل أيــدي علمائهــا وشــيوخها.

 ، ن ، وهي ثالــث أجمــل مدرســة مــن بنــاء المرينــ�ي ن مدرســة العطاريــن4: بنيــت بالقــرب مــن جامــع القرويــ�ي
ي العمليــة التعليميــة والثقافيــة، وخرجــت العديــد مــن العلمــاء، و ال زالــت معلمــة تاريخيــة 

ســاهمت بدورهــا �ن
ي بالمدينــة. 

تــدل عــىل العمــق الوقــ�ن

ي  ت مفخــرة مــدارس فــاس، والــ�ت ي وقتهــا، واعتــ�ب
المدرســة البوعنانيــة5 بفــاس: احتلــت مكانــة مرموقــة �ن

ة طالبهــا وتوفرهــا عــىل ســكن طالبهــا وروادهــا وإدارييهــا.   ة نظــرا لموقعهــا وكــ�ث شــملت أوقافــا كثــ�ي

الــذي حبســها صاحبهــا  بالمغــرب  الوقــف  الخزانــة الصبيحيــة 6بســال معلمــة أخــرى مــن معالــم  وتعتــ�ب 
ن مطبــوع  لتكــون وقفــا عــىل العلمــاء وطلبــة العلــم وعامــة القــراء، وكانــت تضــم حــواىلي أربعــة آالف كتــاب بــ�ي
ن بإدارتهــا، وقــد حافــظ ابنــه عبــد هللا  ومخطــوط، كمــا جعــل لهــا مــوردا ماليــا قــارا يــرصف عليهــا وعــىل القائمــ�ي

عــىل إرث والــده الحبــسي بــل قــام بتحبيــس بنايــة ســكنية لتوســعة الخزانــة.   

املبحث الثالث: الوقف والرعاية الصحية

ي يجــب حفظهــا وجــودا وعدمــا، حفــظ العقــل، وبالتــاىلي الحفــاظ عــىل اإلنســان  عيــة الــ�ت مــن الكليــات ال�ش
ي الجســم الســليم، مــن هنــا جــاء اهتمــام الوقــف اإلســالمي 

ن جســما، ألن العقــل الســليم �ن ن الســوي عقــال، ومــ�ت

1- اختلف يف تاريخ نشأتها واملرجح هو سنة 675هـ من طرف السلطان أبو يوسف املريني
2- انشأت سنة 720هـ من قبل السلطان أبو سعيد املريني.

3- أسست سنة 721هـ من طرف أبو الحسن املريني قبل أن يتوىل الحكم.
4- أنشأت سنة 723هـ من طرف أبو سعيد املريني.

5- مدرســة البوعنانية بفاس، أسســها الســلطان أبو عنــان املريني مــا بــني 1355-1350، تعتــرب مــن أشــهر مــدارس فــاس واملغرب فباإلضافــة إىل دورهــا كمؤسســة لتعليــم 
وإقامــة الطلبــة، كانــت تقــام فيها صــاة الجمعــة. تشــغيلها مجهولــة.

6- نسبة إىل محبسها املرحوم محمد بن الطيب الصبيحي الذي أوقفها سنة 1378هـ.



84

ي هــذا الوجــه مــن وجــوه الــ�ب واإلحســان، 
ن �ن ــا، فــكان أن تنافــس أغنيــاء المســلم�ي ــا وعقليًّ برعايــة المســلم بدنيًّ

ي واســعة إلنشــاء المستشــفيات، وكليــات الطــب التعليميــة، وتطويــر الطــب والصيدلــة 
فحبســوا أمــالكا وأراصن

ي الطــب”؛ البــن 
تــب الصيدلــة والطــب؛ ككتــاب ”الكليــات �ن

ُ
والعلــوم المرتبطــة بهــا، واإلنفــاق عــىل تأليــف ك

ي ُعِرفــت باســم: ”ُدور الشــفاء”، و”ُدور العافيــة”،  فــوا األوقــاف الكاملــة للمجمعــات الصحيــة الــ�ت
َ
رشــد، كمــا أوق

ــة، وبنــاء أحيــاء طبيــة متكاملــة  و”البيمارســتانات” الخاصــة بمعالجــة األمــراض النفســية والعقليــة والعصبيَّ
هــا عــىل أحســن وجــٍه1. الِخدمــات والمرافــق؛ لتقــوم بمهامِّ

لهــا نظــارة خاصــة  المارســتانات، فقــد خصصــت  ي حبســت عــىل  الــ�ت فــاس ونظــرا لألوقــاف  ي مدينــة 
فــ�ن

ي نظــارة أوقــاف فــاس، وتكلفــت 
ف عــىل تســي�ي هــذه األمــالك، قبــل أن تدمــج �ن ســميت نظــارة المارســتان، تــ�ش

، وتمثــل ذلــك فيمــا وقفــوه مــن األمــوال إلنشــاء المستشــفيات 
ً
 عظيمــا

ً
األوقــاف برعايــة الصحــة العامــة اهتمامــا

ة مرتفعــة جعــل كل  والــدور الصحيــة لعــالج اإلنســان بــل والحيــوان. فتحركــت عجلــة التطبيــب والعــالج بوثــ�ي
ي بنــاء مجتمــع أخــوي ينعــم بالصحــة والعافيــة.

ي تنخــرط �ن طبقــات المجتمــع المغــر�ب

ي القرن 
س �ن سِّ

ُ
ي المغرب، نذكر: مارستان »سيدي فرج«2 الذي أ

ي داع صيتها �ن ومن أهم المارستانات ال�ت
ي بصحــة اإلنســان والحيــوان  يــن الميــالدي، وكان يعتــ�ن الســابع الهجــري، واســتمرَّ العمــل بــه إىل القــرن الع�ش
ى، وُيــرصف 

ً
صيبــت بــأذ

ُ
ْقــالق إذا انكــَ�ت أو أ

َّ
صــت بــه أوقــاف لعــالج الطيــور، خاصــة طيــور الل ، وُخصِّ والطــ�ي

مــن هــذه األوقــاف عــىل َمــن ُيضمدهــا وُيداويــهــا وُيطعمهــا3 

 ، ن يقــول عنــه صاحــب ســلوة األنفــاس: » مــكان يقيــم بــه المــرصن الذيــن بعقولهــم مــرض وهــو المجانــ�ي
ن الذيــن ال ملجــأ  ن ليضــم مــرصن المســلم�ي ويســم ذلــك النــكان ســيدي فــرج... بــ�ن هــذا المــكان أحــد الســالط�ي
وال مــأوى يــأوون إليــه، وســمي بــاب الفــرج ألن المــرصن كانــوا يجــدون فيــه مــا يفــرج كربــهــم، وقــد حبســت عليــه 

ي كانــت تــرصف علتهــا عليــه«4. الحبــوس الــ�ت

صــت بــه أوقــاف لعــالج الطيــور خاصــة  ويقــول الدكتــور البشــ�ي بنجلــون حــول مستشــ�ن ســيدي فــرج: وُخصِّ
طائر اللقالق إذا انك�ت أو أصيبت بأذى، ويرصف من هذه األوقاف عىل من يضمدها ويداويــها ويطعمها، 
ن الذيــن يعزفــون للمــرصن كل أســبوع ليخففــوا عنهــم آالمهــم، وُينَفــق مــن هــذه  كمــا ُرِصــدت أوقــاف للموســيقي�ي

به غسل المو�ت الغرباء وتكفينهم وإقبارهم5.
َّ
األوقاف عىل ما يتطل

1- أثر الوقف يف تنمية املجتمع؛ نعمت عبد اللطيف مشهور، مركز صالح عبد الله كامل لاقتصاد اإلسامي، جامعة األزهر 1997م. ص 89 -90.
2- أنشأه السلطان أبو يعقوب يوسف سنة 685هـ، وجدده السلطان أبو عنان سنة 766هـ.

3- أوقــاف النســاء، منــاذج ملشــاركة املــرأة يف النهضــة الحضاريــة، دراســة للحالــة املرصيــة يف النصــف األول مــن القــرن العريــن؛ ريهــام أحمــد خفاجــي، مجلــة أوقــاف، 
العــدد )4(، الســنة 1424 هـــ - 2003م. ص 34.

4-نقا عن كتاب األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس، ابن أيب زرع، سنة1326ه، ص 216.
5- مقال حول تاريخ البيارستانات يف املغرب، البشري بنجلون باملستشفى الجامعي الحسن الثاين بفاس، مجلة الجمعية املغربية للتواصل الصحي.
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ن مــن أنحــاء المغــرب، بقْصــد العــالج  ي وجــه المجانــ�ي
وكان بالربــاط مارســتان “محمــد الغــازي”، مفتوحــا �ن
واالستشــفاء، وكانــت لــه أوقــاف خاصــة لهــذا الغــرض1.

ن باألمراض الُمعدية الُمستعصية  ، والمصاب�ي ن صت محالت حبسية تأوي بعض أصناف المعاق�ي كما ُخصِّ
العــالج، فــكان بفــاس ربــٌض َيســكنه المجذومــون، ولهــم رئيــس َيجمــع مداخيــل العقــارات الموقوفــة عليهــم، 

ء2. ي
ورات، بحيــث ال يحتاجــون إىل �ش ويوفــر لهــؤالء المــرصن كلَّ الــرصن

ي عــىل فاقــدي البــرص وذوو األمــراض المزمنــة  ي العبــاس الســب�ت ي مراكــش كان هنــاك مستشــ�ن حبســه أ�ب
و�ن

ي العالمــة محمــد بــن عبــد العزيــز بنعبــد هللا أن أول بيمارســتان ُعــرف  والمســتعصية 3. ويــرى الباحــث المغــر�ب
بإفريقيــا الشــمالية هــو الــذي أسســه المنصــور الموحــدي بمراكــش.

املبحث الرابع: الوقف والنهوض االقتصادي

ي 
ن لمؤسســة الوقــف �ن لقــد أثبتــت التجربــة التاريخيــة عــ�ب القــرون الماضيــة الــدور الكبــ�ي والعطــاء المتمــ�ي

ي الــدول اإلســالمية، والمتتبــع ألســاليب االنتفــاع االقتصــادي لمؤسســة الوقــف 
تمويــل التنميــة االقتصاديــة �ن

ي عائــدات واســتثمارات 
 مختلفــة مــن مصــادر ثــروة المجتمــع تمثلــت �ن

ً
منــد نشــأته ســيجد أنــه شــمل أنواعــا

، إىل مختلــف العقــارات  ن األمــالك المحبســة ســواء كانــت رباعــا أو فالحــة، أراض زراعيــة، وحدائــق وبســات�ي
ن وأدوات اإلنتاج، فضاًل عن السفن التجارية والنقود. وسأذكر بعض مجاالت الوقف االقتصادي: والدكاك�ي

ء الموقــوف هــو إســداء خدمــة للموقــوف عليــه،  ي
الوقــف وســد الخصــاص: إن الغــرض المبــا�ش مــن الــسش

ة  ي المجتمــع قــد تؤثــر ســلبا عــىل أفــراده، فأمــوال الوقــف تنتــج خدمــات اســتهالكية مبــا�ش
وســد خلــة ظهــرت �ن

ي المجــاالت الســابقة، وهــذا النــوع مــن 
للغــرض الموقوفــة عليــه، مثــال ذلــك مــا ســبق وان تحدثــت عنــه �ن

ي الفالحيــة البوريــة 
 مــن وجــوه الخــ�ي العامــة، كغــالت الزيتــون واألراصن

ً
الوقــف يمكــن أن يكــون غرضــه وجهــا

منهــا والســقوية، ويقصــد منــه أساســا إشــباع حاجــات النــاس.

 فريــدًا مــن نوعــه؛ ألن أصحــاب رؤوس األمــوال ســخروا هــذه 
ً
ال شــك أن كل ذلــك يحقــق تكافــاًل اجتماعيــا

حيــاة كريمــة،  بذلــك  لهــم  فكفلــوا  المجتمــع،  أفــراد  مــن  المعوزيــن  ســد حاجــات  ي 
�ن أوقفوهــا  ي  الــ�ت األمــوال 

ي ســؤال النــاس. وبذلــك يكــون اإلســالم 
وحفظــوا عليهــم إنســانيتهم وعزتهــم مــن غــ�ي إراقــة مــاء وجوههــم �ن

ي تواجــه العالــم وهي مشــكلة الفقــر والبطالــة  قــد أوجــد وســيلة لعــالج مشــكلة مــن المشــاكل االقتصاديــة الــ�ت
ي العطــاء 

ن بــدوره المســتمر �ن فشــكل الوقــف بذلــك حلقــة مــن حلقــات التكافــل والتضامــن، ال ســيما وأنــه يتمــ�ي

1- أوقاف النساء، مناذج ملشاركة املرأة يف النهضة الحضارية، مجلة أوقاف، ص 35.
2- املرجع السابق ص 35.
3- املرجع السابق ص 35.
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ي إمكانيــة 
 �ن

ً
واإلنفــاق، حيــث إن عينــه ال تســتهلك، وهــذا بــدوره يضمــن لنــا ضمــن الظــروف الطبيعيــة دوامــا

ســد الحاجــات الملحــة للمجتمــع1.

الوقف والحد من أزمة اإلســكان: فمعظم محالته الســكنية تكرى ألصحاب الدخل المحدود، والفئات 
ا، باإلضافــة إىل ســك�ن األرامــل  ي المــدن العتيقــة كثــ�ي

المعــوزة عــىل أســاس ضآلــة مبلــغ الكــراء. وهــذا يالحــظ �ن
والمعوزيــن والغربــاء. واأليتــام.

مــن  ي تحتــل نســبة مهمــة  الــ�ت التجاريــة  الحبســية  المحــالت  تلعــب   : التــداوىلي التجــاري  الوقــف والــدور 
، كمــا تعمــل عــىل تشــجيع االســتثمارات  ي الحركــة االقتصاديــة بشــكل مبــا�ش

ا �ن ن المــدن العتيقــة دورا كبــ�ي دكاكــ�ي
ي العــرض والطلــب، وتنميــة الحركــة التجاريــة داخــل المــدن. 

المحليــة، والتأثــ�ي �ن

النظــام اإلســالم، يمكــن  بــه  الــذي جــاء   مــن التمويــل 
ً
أيمــن العمــر: »والوقــف بكونــه نوعــا يقــول محمــد 

ي تحريــك المــال وتداولــه؛ وذلــك ألن األمــوال المدخــرة عنــد األغنيــاء إذا أوقفوهــا بحيــث 
االســتفادة منــه �ن

ــح عــىل الموقــوف عليهــم، فإننــا بذلــك االســتغالل التجــاري وجهنــا جــزءًا  ـ   يــدّر بربـ
ً
تســتغل اســتغالاًل تجاريــا

ي الطلــب 
ي الطلــب، وعندمــا تحــدث الزيــادة �ن

مــن المــال إىل الســوق التجاريــة، األمــر الــذي ســيؤدي إىل زيــادة �ن
2» ن ي اإلنتــاج لتلبيــة رغبــات الطالبــ�ي

تــب عــىل ذلــك زيــادة �ن ي�ت

 الوقــف والحــد مــن البطالــة: إن الوقــف بتنــوع أهدافــه وتداخلهــا يصبــح مصــدر حركــة عموديــة وأفقيــة 
، تنافــس عــىل النوعيــة، وتنافــس عــىل الكميــة. هــذا التنافــس  ن ي اتجاهــ�ي

متصلــة، تنتــج عنهــا زيــادة المنافســة �ن
ينتج عنه إقامة منشآت تجارية من مصانع، ومستشفيات، وبالتاىلي ينشأ لدينا سوق عمل لتلبية احتياجات 
ي البطالــة وقلــة 

ي الســابق تعــا�ن
تــب عــىل ذلــك مــن تشــغيل أيــدي عاملــة كانــت �ن هــذه المنشــآت التجاريــة ممــا ي�ت

ي 
يــد الطلــب عــىل الســلع �ن ن ي يدهــا المــال ويصبــح لديهــا احتياجــات، ف�ي

العمــل، وهــذه األيــدي العاملــة يتحــرك �ن
األســواق بســبب توفــر الســيولة النقديــة، وهكــذا نالحــظ أن  العمليــة أصبحــت متواليــة ونشــطة 3.

، والتنــوع الكبــ�ي  ي المجتمــع اإلســالمي
: »شــيوع ظاهــرة الوقــف �ن ي

الوقــف االســتثماري: يقــول الدكتــور شــو�ت
ــد حركــة اســتثمارية شــاملة مــن خــالل إنشــاء الصناعــات 

ّ
ي األمــوال الموقوفــة، والجهــات الموقــوف عليهــا، ول

�ن
ي تخــدم أغــراض الوقــف، ومــن ذلــك عــىل ســبيل المثــال: صناعــة الســجاد، وصناعــة  العديــدة وتطويرهــا الــ�ت
ي ازدهــرت مــن جــراء عمليــة الوقــف ومــا تولــد عنهــا مــن صناعــات  العطــور والبخــور، … هــذه الصناعــات الــ�ت
، ومــا تولــد عنهــا مــن دخــول ومرتبــات وأثمــان، كل ذلــك  ن خادمــة ومكملــة، ومــن عمــل فيهــا مــن عمــال وفنيــ�ي
يعــّد إضافــات مســتمرة إىل الطاقــة اإلنتاجيــة القائمــة، أو بعبــارة أخــرى : مزيــدًا مــن االســتثمارات اإلنتاجيــة، 

1- الوقف ودوره يف التنمية االقتصادية، أمين محمد العمر،  ص 26.
2- املردع السابق ص 27.
3- املرجع السابق ص 28.
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ي تعتــ�ب دعامــة ألي تقــدم اقتصــادي«1. والــ�ت

ي ماليــة الدولــة: تعمــل األوقــاف كمــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك عــىل ســد حاجــات 
الوقــف والمســاهمة �ن

ة عــن الدولــة،  ي تحمــل نفقــات ومصاريــف كثــ�ي
المجتمــع ومتطلباتــه الملحــة، بــل وســاهمت بشــكل واضــح �ن

وذلــك بتكفلهــا بمشــاريــــع البنيــة التحتيــة األساســية وتنميتهــا مــن خــالل الوقــف عــىل الطــرق واآلبــار والجســور 
هــا. »ولقــد كان لإلنفــاق عــىل هــذه الخدمــات المتعــددة أثــر بــارز عــىل اإلنفــاق  والقــالع ومحطــات الميــاه وغ�ي
ي يمكــن أن تقــع عــىل الدولــة لتمويــل هــذه  ًا مــن الضغــوط الــ�ت ز هــذا األثــر مــن حيــث إنــه خفــف كثــ�ي العــام، ويــ�ب

الخدمــات المتعــددة«2.

ي مجــاىلي 
ي �ن

ي أصبحــت ترهــق كاهــل الدولــة ماديــا، وأصبــح الــكل يتملــص مــن الوضــع الــكار�ث مــن األمــور الــ�ت
ي 

ا �ن ي حبســت عــىل الشــئون التعليميــة والصحيــة قــد تحملــت جــزءا كبــ�ي التعليــم والصحــة، نجــد األوقــاف الــ�ت
انيــة العامــة للدولــة. ن تخفيــف العــبء عــن الم�ي

يعــه  ... انفــرد اإلســالم بت�ش
ً
 واقتصاديــا

ً
 واجتماعيــا

ً
 وتعليميــا

ً
مــن هنــا يعتــ�ب الوقــف منهجــا متكامــال دينيــا

. ــخ اإلســالمي ـ ـ ـ ي التاريـ
ة النمــاذج الوقفيــة �ن ن الســلف والخلــف، ممــا أدى إىل كــ�ث والحث عليــه، َراِبطــا فيــه بــ�ي

خامتــة:

ي أن أخلــص إىل بيــان أهــم الخالصــات  بعــد هــذا العــرض الموجــز لبعــض جوانــب موضــوع الوقــف، يمكنــ�ن
مــن هــذا البحــث:

ي نــدب ديننــا الحنيــف إىل فعلهــا وألــح عليهــا لمــا فيهــا مــن المصالــح  عيــة الــ�ت 1 – الوقــف مــن المعامــالت ال�ش
الدنيوية واألخروية. 

ن رجاال ونساء. 2 –  من خصوصية اإلسالم أن ترك باب االجتهاد مفتوحا أمام الواقف�ي

ي تحقيــق مصالــح متعــددة 
ي الفقــه، كان لــه األثــر البــارز �ن

3- تنــوع مظاهــر الوقــف وتعــدد أوجــه اســتغالله �ن
. للمجتمــع اإلســالمي

ن جعلــت المســجد والجامــع محــور معظــم المــالك المحبســة،  ي وجــدان المحبســ�ي
4- مركزيــة المســجد �ن

ــع الوقــف. ــ ـ فمنــه ينبثــق وإليــه يعــود ريـ

ن االستثمار وتطويره  ي الوقف، فإن فرص تحس�ي
 للموقف الفق�ي الذي يي� عملية الترصف �ن

ً
5 – طبقا

. تكــون أك�ب

1- شوقي دنيا: أثر الوقف يف إنجاز التنمية الشاملة ص139.
2-  الوقف ودوره يف التنمية االقتصادية، أمين محمد العمر، ص 31.
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ي صلــب المشــاركة الفعالــة 
ي عمليــة الوقــف والســهر عــىل حســن اســتغالله جعلهــا �ن

6 –  مســاهمة المــرأة �ن
ي اســتمرار مقومــات الحضــارة اإلســالمية.

�ن

 للبقــاء والــدوام مــن 
ً
7 – العنايــة باألمــالك المحبســة ســواء كانــت رباعــا أو فالحــة تجعــل الوقــف صالحــا

خالل اإلنفاق عليه من غلته، أو من األموال الموقوفة. وبذلك نضمن دوام الدخل وسد حاجات المعوزين 
مــن أفــراد المجتمــع.

ي مــن خــالل اإلنفــاق عــىل التعليــم والصحــة.  ي تمويــل االســتثمار البــ�ش
  8- مســاهمة مؤسســة الوقــف �ن

ي مجــاالت مختلفــة، بتنــوع ألشــكال الوقــف والجهــات 
ومــن خــالل توفــ�ي أيــدي عاملــة متخصصــة ومتنوعــة �ن

الموقــوف عليهــا.

ي ناحية معينة. 
9 – يعد استثمار الوقف مجااًل من مجاالت تحريك األموال وعدم تركزها �ن

10 – يعــد الوقــف مــوردا مهمــا يعمــل عــىل تعزيــز الموازنــة العامــة للدولــة مــن خــالل تكفلــه بكثــ�ي مــن 
ي تــر�ت باألمــة إىل ركــب الحضــارة  ي نفســه يعتــ�ب مــن أهــم العوامــل الــ�ت

ي تثقــل كاهــل الدولــة و�ن النفقــات الــ�ت
والتطــور. 

ن وضعيته يجب عىل الساهرين  ي خدمة اإلنسان وتحس�ي
ي القيام بدورها الريادي �ن

ول�ي تستمر األحباس �ن
والتنظيميــة  يعيــة  الت�ش األســس  تطويــر  عــىل  تعمــل  أن  ومؤسســات حكوميــة  أفــرادا  األوقــاف  تســي�ي  عــىل 

ي. وتســهيل الضوابــط الحبســية.  المؤطــرة للوقــف الخــ�ي

الئحة املصادر واملراجع:

القرآن الكريم برواية ورش.

ــخ؛ الســعيد بوركبــة، مجلــة دعــوة الحــق - العــدد  ـ ـ ـ ي الحيــاة المجتمعيــة بالمغــرب عــ�ب التاريـ
آثــار الوقــف �ن

الســنة 1991م.  ،)284(

اللطيــف مشــهور، مركــز صالــح عبــدهللا كامــل لالقتصــاد  عبــد  نعمــت  المجتمــع؛  تنميــة  ي 
الوقــف �ن أثــر 

1997م. األزهــر  جامعــة   ، اإلســالمي

ي األســماء والكــ�ن واألنســاب أبــو نــرص عــىلي بــن هبــة 
ي رفــع االرتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف �ن

اإلكمــال �ن
وت، الطبعــة 1، 1990م هللا بــن جعفــر بــن ماكــوال، دار الكتــب العلميــة، بــ�ي

ي زرع ط 1326. ي أخبار ملوك المغرب وتاريــــخ مدينة فاس، ابن أ�ب
األنيس المطرب بروض القرطاس �ن
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ي النصــف األول 
ي النهضــة الحضاريــة، دراســة للحالــة المرصيــة �ن

أوقــاف النســاء، نمــاذج لمشــاركة المــرأة �ن
، مجلــة أوقــاف، العــدد )4(، الســنة 1424 ـه - 2003م. ي ـهــام أحمــد خفــاحب يــن؛ ريـ مــن القــرن الع�ش

ي عهــد مــوالي إســماعيل؛ رقيــة بلمقــدم، منشــورات وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، 
أوقــاف مكنــاس �ن

ط 1413 ـه - 1993م.

ي اإلســالم؛ الســعيد بوركبــة، مجلــة دعــوة الحــق، العــدد )363 
ي �ن ي والمجتمــىي للوقــف الخــ�ي

البعــد الثقــا�ن
- 365(، الســنة 2002م.

، دار الهداية. ن تاج العروس من جواهر القاموس، محمد الزبيدي، مجموعة من المحقق�ي

. ي المغرب، البش�ي بنجلون، مجلة الجمعية المغربية للتواصل الصحي
تاريــــخ البيمارستانات �ن

ي اإلسالم، ترجمة وتحقيق عبد الهادي أبو ريدة، دار النهضة العربية، ط 1938.
تاريــــخ الفلسفة �ن

، عبد العزيز سالم، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية، ط 1999. ي العرص اإلسالمي
تاريــــخ المغرب �ن

وت، ط  ي بــ�ي اث العــر�ب تهذيــب اللغــة، محمــد األزهــري الهــروي، تحقيــق: محمــد عــوض، دار إحيــاء الــ�ت
.2001

، المحقــق:  ي
، الكحــال�ن ي ، محمــد بــن إســماعيل بــن صــالح بــن محمــد الحســ�ن ِ ِغــ�ي ُح الَجاِمــع الصَّ ْ َ نويــُر �ش التَّ

ــد إبراهيــم، مكتبــة دار الســالم، الريــاض، ط: 1، 2011 م. ــد إســحاق محمَّ محمَّ

العرصيــة  المكتبــة  الحميــد،  الديــن عبــد  ي  األشــعث، تحقيــق: محمــد محــ�ي بــن  ي داود، ســليمان  أ�ب ن  ســ�ن
وت. بــ�ي

، مركــز دراس ابــن إســماعيل، الرابطــة المحمديــة  ي
، عبــد الرحيــم الســو�ن ن الكــرا�ي العلميــة بجامعــة القرويــ�ي

للعلماء.

وت، ط 1402ـه  ، دار الفكر ب�ي ، ت: هالل مصط�ن مصيلحي ي
كشاف القناع، منصور ين يونس البهو�ت

، المحقــق: محمــد زهــ�ي بــن نــا�  ي
صحيــح البخــاري: محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد هللا البخــاري الجعــ�ن

النــا�، دار طــوق النجــاة الطبعــة: األوىل، 1422ـه.

 ، ي
ي النيســابوري المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد البــا�ت صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــ�ي

وت. ، بــ�ي ي اث العــر�ب دار إحيــاء الــ�ت

وت. لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ب�ي
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.1968 : ، ابن قدامة، مكتبة القاهرة، تاريــــخ الن�ش ي المغ�ن

، عفــاف عبــد العزيــز حميــد، ط وزارة األوقــاف المغربيــة  ي الوقــف اإلســالمي العلــمي
مســاهمات المــرأة �ن

.1993

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر ط 1979.

وت، ط 2001. مقدمة اين خلدون، ت: خليل شحادة، دار الفكر ب�ي

؛ محمد بن عبد العزيز بن عبد هللا، منشورات وزارة األوقاف المغربية. ي الفكر اإلسالمي
الوقف �ن

، مركــز الملــك فيصــل  ي
، يحــ�ي محمــود ســاعا�ت ي

الوقــف وبنيــة المكتبــة العربيــة اســتيطان للمــوروث الثقــا�ن
للبحــوث، ط 2، 1996.
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أثر املوصول لفظا املفصول معنى يف القرآن على التفسري والعلوم 
الشرعية

د. رشيد عموري
بــاحث بمركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات )مفاد(
فاس - المغرب

ملخص:

القــرآن، وحاصلــه أن  ي علــوم 
يعتــ�ب موضــوع الموصــول لفظــا المفصــول معــ�ن مــن المباحــث المهمــة �ن

، ويــزول  ي المعــ�ن
ن وهــذا هــو معــ�ن الموصــول لفظــا، لكــن يختلفــان �ن ن متصلتــ�ي اآليــة تكــون مركبــة مــن جملتــ�ي

ي الجملــة األوىل. وضبــط هــذا العلــم 
ي اآليــة عــىل معــ�ن آخــر غــ�ي المــراد �ن

اإلشــكال بحمــل الجملــة الثانيــة �ن
وري لفهــم القــرآن الكريــم. �ن

ي القــرآن 
إن ضبــط مبحــث الموصــول لفظــا المفصــول مع�ن يعيننــا عــىل فهــم بعــض األحــكام الفقهيــة �ن

ي القــرآن الكريــم، وفهــم بعــض أ�ار 
ا فهــم معــا�ن الكريــم، ويعيننــا عــىل فهــم بعــض األحــكام العقديــة، وأخــ�ي

. ي
القــرآ�ن الوقــف 

. عية، التفس�ي ، العلوم ال�ش الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، الموصول لفظا، المفصول مع�ن

Abstract:

Amongst the cardinal research in science of Qur’an is the compound sentence; 
a verse includes two simple sentences connected with a conjunction but differ in 
meaning where the second sentence holds on a meaning other than the one in 
the first sentence. Mastering this science is necessary for the Holy Quran to be 
grasped. Mastering this science helps researchers to understand some jurispru-
dential as well as doctrinal rules in holy Qur’an. Finally, it is a means to understand 
intended meanings of the Qur’an and secretes of Qur’anic entailed estate.  

Keywords: Holy Qur’an; compound sentence; connected meaning; separated 
meaning; Islamic Science; Interpretation of the Koran.
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مقدمة:

القــرآن، وقــال اإلمــام  ي علــوم 
يعتــ�ب موضــوع الموصــول لفظــا المفصــول معــ�ن مــن المباحــث المهمــة �ن

الســيوطي بأنــه موضــوع جديــر باإلفــراد بالتصنيــف، وبــه تحصــل فوائــد وحــل إشــكاالت1، وبــاب الموصــول 
والمفصــول يدخــل تحــت بحــوث الوقــف، وهــو بــاب عظيــم. وحاصلــه ان لفــظ اآليــة يكــون متصــال لكــن يمنــع 
ن ويــزول اإلشــكال  ن متصلتــ�ي حمــل المعــ�ن المتأخــر عــىل المعــ�ن األول لحكمــة فتكــون اآليــة مركبــة مــن جملتــ�ي
ي الجملــة األوىل ويمثــل لهــذا بقولــه تعــاىل: ﴿ومــا 

ي اآليــة عــىل معــ�ن آخــر غــ�ي المــراد �ن
بحمــل الجملــة الثانيــة �ن

يعلــم تأويلــه إال هللا والراســخون﴾2 فإنــه عــىل تقديــر الوصــل يكــون: »الراســخون يعلمــون تأويلــه » وعــىل 
ي 

ي الوقــف عــىل لفــظ الجاللــة »هللا« اختلــف العلمــاء �ن
تقديــر الفصــل بخالفــه. وبســبب اختــالف القــراء �ن

ي ســورة آل عمــران، وهــل هــذا علــم اختــص بــه هللا ســبحانه وتعــاىل؟ 
تأويــل اآليــات المتشــابهات المذكــورة �ن

ي العلــم أيضــا. ومــن األمثلــة أيضــا قولــه تعــاىل: ﴿أنــا راودتــه عــن 
ن �ن مــه ســبحانه للعلمــاء الراســخ�ي

ّ
أم هــو علــم عل

ن هي عــىل لســان  ي لــم أخنــه بالغيــب ﴾ فاآليــة إىل قولــه مــن الصادقــ�ي
، ذلــك ليعلــم أ�ن ن نفســه وإنــه لمــن الصادقــ�ي

ي لــم أخنــه بالغيــب﴾ مــن قــول يوســف عليــه الســالم. وكذلــك قولــه ﴿إن هللا 
زليخــا، وقولــه تعــاىل: ﴿ليعلــم أ�ن

ذيــن آمنــوا وعملــوا الّصالحــات جّنــات تجــري مــن تحتهــا األنهــار﴾ ثــّم الــكالم لتمــام المعــ�ن لثــواب 
ّ
يدخــل ال

ذيــن كفــروا يتمتعــون ويأكلــون كمــا تــأكل األنعــام والّنــار مثــوى لهــم﴾ فلــو 
ّ
ذيــن آمنــوا ثــّم اســتأنف فقــال: ﴿وال

ّ
ال

ذيــن 
ّ
ذيــن كفــروا﴾ لــكان قــد وصفهــم بدخــول الجنــات مــع ال

ّ
وصلهــا واصــل ولــم يقطعهــا باســتثناء فقــال: ﴿وال

ي 
ي الفصــل لتمــام المعــ�ن وحــذروا مــن الفصــل حيــث ينبــىن

آمنــوا؛ لذلــك حــذر العلمــاء مــن الوصــل حيــث ينبــىن
الوصــل ألن المعــ�ن لــم يتــم3.

ي اســتنباط االحــكام 
ي التفســ�ي و�ن

ي بــاب الموصــول والمفصــول أثــر �ن
ن العلمــاء �ن وقــد كان لهــذا االختــالف بــ�ي

الفقهية. 

علــم المفصــول والموصــول كمــا ســبقت اإلشــارة يدخــل تحــت مبحــث الوقــف، ومــن العلمــاء المغاربــة 
الذيــن اعتنــوا بهــذا المبحــث االمــام أبــو عبــد الهبــ�ي )ت930ـه( واضــع الوقــف بالمغــرب، وقــد اعتــ�ن بهــذا 
ــق رحمــه هللا تعــاىل أيمــا توفيــق، 

ّ
، وقــد وف ي اإلعــراب والمعــ�ن ي الوقــف المغــر�ب

االمــر أيمــا اهتمــام فقــد راع �ن
وتلــ�ت المغاربــة وقفــه هــذا بالقبــول، ولــم يكــد القــرن الحــادي عــ�ش ينتصــف حــ�ت عــم الوقــف الهبــ�ي ربــوع 
المغــرب، لكــن كان للعلمــاء اســتدراكات عــىل بعــض وقوفــه، حيــث اســتدركوا عليــه أن ذلــك الوقــف لــم يــراعي 
لــم يراعيهمــا معــا، وقــد تقــى العلمــاء هــذه االســتدراكات وأجابــوا عــن  ، أو  يــراعي المعــ�ن لــم  اإلعــراب، أو 

1- اإلتقان يف علوم القرآن، جال الدين السيوطي، املحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة املرصية العامة للكتاب، الطبعة: 1394هـ/ 1974 م، 1/255.
2- آل عمران، 7.

3- فهم القرآن ومعانيه، الحارث بن أسد املحاسبي، املحقق: حسني القوتيل، دار الكندي، دار الفكر – بريوت، الطبعة: الثانية، 1398 ه، ص: 496.
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ي علــوم القــرآن: 
ي الوقــف. ولبيــان أهميــة هــذا المبحــث �ن

كثــ�ي منهــا، وتحفظــوا عــىل كثــ�ي مــن اجتهاداتــه �ن
المفصــول والموصــول، وبيــان بعــض اســتدراكات العلمــاء عــىل اإلمــام الهبــ�ي وعالقــة هــذه االســتدراكات 

: ت تصميمــا للبحــث عــىل الشــكل التــاىلي بمبحــث المفصــول والموصــول فقــد اخــ�ت

ي الوقف.
1- مذاهب القراء �ن

. ي
ي المفصول والموصول عىل المع�ن القرآ�ن

2- أثر االختالف �ن

. ي الحكم الفق�ي
ي المفصول والموصول �ن

3- اثر االختالف �ن

ي المفصول والموصول عىل الجانب العقدي.
4- أثر االختالف �ن

. 5- استدراكات العلماء عىل وقف اإلمام الهب�ي

ي المفصول والموصول عىل المع�ن وعىل الحكم الفق�ي 
    ويــهدف هذا البحث إىل بيان أثر االختالف �ن

وعــىل الجانــب العقــدي، وبيــان بعــض اســتدراكات العلمــاء عــىل اإلمــام الهبــ�ي وعالقــة هــذه االســتدراكات 
. بمبحــث المفصــول والموصــول، باالعتمــاد عــىل المنهــج التحليــىلي

احملور األول: مذاهب القراء يف الوقف

ي القــرآن 
   ســبقت اإلشــارة إىل أن علــم المفصــول والموصــول يدخــل تحــت مبحــث الوقــف، والوقــف �ن

الكريــم لــه أهميــة بالغــة. قــال عنــه الّنكــزاوّي: »بــاب الوقــف عظيــم القــدر جليــل الخطــر ألنــه اليتــأ�ت ألحــد 
 بمعرفــة الفواصــل«1. وقــال عبــد هللا بــن عمــر: 

ّ
عّيــة منــه إل ّ ــة ال�ش

ّ
ي القــرآن، وال اســتنباط األدل

معرفــة معــا�ن
ل الســورة عــىل محمــد - صــىل هللا  ن »لقــد عشــنا برهــة مــن دهرنــا، وإن أحدنــا ليــؤ�ت اإليمــان قبــل القــرآن، وتــ�ن
ي أن يوقــف عنــده منــه كمــا تتعلمــون أنتــم القــرآن اليــوم، ولقــد 

عليــه وســلم - فنتعلــم حاللهــا وحرامهــا، ومــا ينبــىن
ن فاتحتــه إىل خاتمتــه ومــا يــدري مــا آمــره وال  رأينــا اليــوم رجــااًل يــؤ�ت أحدهــم القــرآن قبــل اإليمــان، يقــرأ مــا بــ�ي
ي أن يوقــف عنــده منه....قــال النحــاس: فهــذا يــدل عــىل أنهــم كانــوا يتعلمــون الوقــوف كمــا 

زاجــره وال مــا ينبــىن
يتعلــون القــرآن«2.

ي ذلــك، فقــال ابــن األنبــارّي: »الوقــف 
اصطلــح األئّمــة عــىل أّن ألنــواع الوقــف واالبتــداء أســماء، واختلفــوا �ن

ذي يحســن الوقف عليه واالبتداء بما بعده وال يكون بعده 
ّ
، وحســٌن، وقبيٌح. فالّتاّم: ال عىل ثالثة أوجه: تامٌّ

ــق بــه كقولــه: ﴿وأولئــك هــم المفلحــون﴾ وقولــه: ﴿أم لــم تنذرهــم ال يؤمنــون﴾ .
ّ
مــا يتعل

1- اإلتقان للسيوطي، 1/283.
2- منار الهدى يف بيان الوقف واالبتدا، أحمد األشموين، الطبعة الثانية، رشكة مصطفى الحلبي مبرص، 1973م،  5.



94

بعــده، كقولــه: ﴿الحمــد لّل﴾ ألّن  بمــا  االبتــداء  الوقــف عليــه وال يحســن  ــذي يحســن 
ّ
ال هــو  والحســن: 

لمــا قبلــه. ﴾ ال يحســن لكونــه صفــة  ن العالمــ�ي االبتــداء  ب: ﴿رّب 

ه:  ــذي ليــس بتــاّم وال حســن، كالوقــف عــىل »بســم« مــن قولــه: ﴿بســم الّل﴾1 . وقــال غــ�ي
ّ
والقبيــح: هــو ال

وك. الوقــف ينقســم إىل أربعــة أقســام: تــاّم مختــار، وكاف جائــز، وحســن مفهــوم، وقبيــح مــ�ت

ورة2.  وقــال الّســجاوندّي: الوقــف عــىل خمــس مراتــب: الزٌم، ومطلــٌق، وجائــٌز، ومجــّوٌز لوجــه، ومرّخــٌص �ن
ب تاّم وشــبيه به وناقص وشــبيه به وحســن وشــبيه به، وقبيح  يل عىل ثمانية أ�ن ن ي الّت�ن

ه: الوقف �ن وقال غ�ي
وشــبيه به.

ي 
ي أقســام الوقــف غــ�ي منضبــط وال منحــرص وأقــرب مــا قلتــه �ن

وقــال ابــن الجــزرّي: أكــ�ث مــا ذكــر الّنــاس �ن
ضبطــه: أّن الوقــف ينقســم إىل اختيــارّي واضطــرارّي، ألّن الــكالم إّمــا أن يتــّم أو ال، فــإن تــّم كان اختياريــا3. 
ي الوقــف فقــال: »وقــد يكــون 

ي غايــة األهميــة، وهي أن العلمــاء قــد يختلفــون �ن
ونبــه ابــن الجــزري إىل مســألة �ن

 الّل﴾ تــامٌّ إن كان مــا 
ّ

ي تفســ�ي وإعــراب وقــراءة، غــ�ي تــاّم عــىل آخــر، نحــو: ﴿ومــا يعلــم تأويلــه إل
الوقــف تاّمــا �ن

بعــده مســتأنفا، غــ�ي تــاّم إن كان معطوفــا«4. وعــىل هــذا ُتوجــه كثــ�ي مــن وقوفــات اإلمــام الهبــ�ي ألنــه وقــف 
ن آيــة لــم يتــم معناهــا، لكــن بالتدقيــق وكثــ�ي مــن  ي لــه الوقــف؛ ففصــل بــ�ي

حســب بعــض العلمــاء حيــث ال ينبــىن
ن أن لتلــك اآليــة إعــراب غــ�ي اإلعــراب المتبــادر للذهــن، وتفســ�ي غــ�ي التفســ�ي الشــائع. التمحيــص يتبــ�ي

وقــدم ابــن الجــزري مثــاال عــن اختــالف الوقــف نظــرا الختــالف القــراءات القرآنيــة فقــال: » ونحــو: ﴿مثابــة 
للّنــاس وأمنــا﴾ تــامٌّ عــىل قــراءة: ﴿واّتخــذوا﴾ بكــ� الخــاء، كاف عــىل قــراءة الفتــح. ونحــو: ﴿إىل �اط العزيــز 

الحميــد﴾ تــامٌّ عــىل قــراءة مــن رفــع االســم الكريــم بعدهــا، حســٌن عــىل قــراءة مــن خفــض«5.

هــا 
ّ
ن ســنة﴾ كان المعــ�ن إن  عليهــم أربعــ�ي

ٌ
هــا محّرمــة

ّ
ــه إذا وقــف عــىل: ﴿فإن

ّ
وأّمــا احتياجــه إىل الّتفســ�ي فألن

ن   عليهــم أبــدا، وأّن الّتيــه أربعــ�ي
ٌ
هــا محّرمــة

ّ
 عليهــم هــذه المــّدة، وإذا وقــف عــىل: ﴿عليهــم﴾ كان المعــ�ن إن

ٌ
محّرمــة

.6 ي هــذا إىل الّتفســ�ي
فرجــع �ن

وتحــدث ابــن الجــزري أيضــا عــن مســألة مهمــة وهي الوقــف عــىل كلمــة معينــة قــد يكــون تامــا عنــد قــوم كافيــا 
 ﴾ ن عنــد آخريــن فقــال:« وقــد يكــون الوقــف حســنا عــىل تقديــر وكافيــا أو تاّمــا عــىل آخــر نحــو: ﴿هــدى للمّتقــ�ي
ه:  حسٌن إن جعل ما بعده نعتا كاف إن جعل خ�ب مقدر أو مفعول مقدر عىل القطع تامٌّ إن جعل مبتدأ خ�ب

1- نفس املصدر، 1/284.
2- منار الهدى يف بيان الوقف واالبتدا، 1/286-287.

3- النر يف القراءات العر، شمس الدين ابن الجزري، املحقق: عيل محمد الضباع، املطبعة التجارية الكربى، 1/225-226.
4- املصدر السابق، 1/227.
5- املصدر السابق، 1/227. 

6- النر يف القراءات العر، 1/228. ينظر أيضا: اإلتقان للسيوطي، 1/297. 
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مــون 
ّ
﴿أولئــك﴾1. وإن لــم يتــّم الــكالم كان الوقــف عليــه اضطرارّيــا وهــو المســّم بالقبيــح، نحــو قولــه: ﴿يعل

الّنــاس الّســحر﴾ كاف إن جعلــت مــا بعــده نافيــة حســٌن إّن فــّ�ت موصولــة«2.

، وابن كث�ي وحمزة  ي الوقف واالبتداء، فنافٌع كان يراعي محاســنهما بحســب المع�ن
ألئّمة القّراء مذاهٌب �ن

 ﴾ ٌ مــه بــ�ش
ّ
مــا يعل

ّ
 الّل﴾ و﴿ومــا يشــعركم﴾، ﴿إن

ّ
: ﴿ومــا يعلــم تأويلــه إل حيــث ينقطــع الّنفــس، واســتث�ن ابــن كثــ�ي

ّ حيــث تــّم الــكالم، وأبــو عمــرو يتعمــد رؤوس اآلي، ويقــول: هــو أحــّب  ي
فتعّمــد الوقــف عليهــا، وعاصــٌم والكســا�ئ

.3 ٌ
، فقــد قــال بعضهــم: إّن الوقــف عليــه ســّنة ّ إىلي

احملور الثاني: أثر االختالف يف املفصول واملوصول على املعنى القرآني.

جاء رجالن إىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلم فتشّهد أحدهما فقال: من يطع هللا ورسوله فقد رشد4 
ومــن يعصهمــا. قــال أبــو جعفــر النحــاس: فقــال رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم بئــس الخطيــب أنــت فقــم، 
ي أن تصــل كالمــك »ومــن يعصهمــا فقــد غــوى«، أو تقــف عــىل »رســوله فقــد رشــد«. فــإذا كان هــذا 

كان ينبــىن
ي كتــاب هللا أشــّد كراهــة، ولــكان المنــع مــن رســول 

ي الــكالم الــذي يكلــم بــه بعــض النــاس بعضــا كان �ن
مكروهــا �ن

هللا صــىل هللا عليــه وســلم بذلــك أوكــد5.

مــا 
ّ
ورٌة، ألّن معرفــة مقاطــع الــكالم إن وأّمــا حاجــة علــم المفصــول معــ�ن والموصــول لفظــا إىل المعــ�ن فــرصن

تكــون بعــد معرفــة معنــاه كقولــه تعــاىل: ﴿وال يحزنــك قولهــم إّن العــّزة لّل﴾ فقولــه: ﴿إّن العــّزة﴾ اســتئناٌف ال 

: ال يحزنــك يــا  ، ولــكان المعــ�ن ن كــ�ي مقولهــم6. فلــو وصــل القــارئ اآليــة كانــت لفظــة ﴿إّن العــّزة﴾ مــن كالم الم�ش
محمد صىل هللا عليه وسلم كالمهم هذا.

ــْت  َقــْد َهمَّ
َ
ي قولــه تعــاىل: ﴿ َول

ي �ن
ي المفصــول والموصــول عــىل المعــ�ن القــرآ�ن

ن أثــر االختــالف �ن مثــال ثــان يبــ�ي
ْت ِبِه﴾ ويبتدئ: ﴿َوَهمَّ  َقْد َهمَّ

َ
ْوِلِه: ﴿َول

َ
 ق

َ
ِه﴾7، حيث يحسن الوقف  َعىل ى ُبْرَهاَن َربِّ

َ
ْن َرأ

َ
 أ

َ
ْول

َ
ِبِه َوَهمَّ ِبَها ل

ــوُن 
ُ
 »، َوَيك

َ
ــْول

َ
َم َجــَواُب » ل ُقــدِّ

َ
َهــمَّ ِبَهــا » ف

َ
ــِه ل ى ُبْرَهــاَن َربِّ

َ
ْن َرأ

َ
 أ

َ
ــْول

َ
: »ل ِبَهــا﴾ فيكــون المعــ�ن كمــا قــال الســيوطي

ــَك 
ْ
ــال َيْحُزن

َ
«8. مثــال آخــر قولــه تعــاىل: ﴿ف ٌ ِبــ�ي

َ
ِلــَك ك

َ
ي ذ ِ

ْصــٌل �ن
َ
َمْعــ�نَ أ

ْ
 ال

َ
ــة

َ
نَّ َمْعِرف

َ
ِلــَك أ

َ
ُعِلــَم ِبذ

َ
ــُه ُمْنَتِفًيــا ف َهمُّ

وَن َوَمــا ُيْعِلُنــوَن﴾ )9( فالوقــف عــىل كلمــة »قولهــم« الزم ويحســن؛ ألنــه لــو وصــل  ــُم َمــا ُيــِ�ُّ
َ
ْعل

َ
ــا ن

َّ
ُهــْم إن

ُ
ْول

َ
ق

1- النر يف القراءات العر، 1/229.
2- نفس املصدر، 1/228.

3- اإلتقان للسيوطي، 1/ 298
4- أخرجه مسلم، صحيح مسلم، املحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، كتاب الجمعة، باب تخفيف الّصاة والخطبة، رقم: 870. 

5- القطع واالئتاف، أبو جعفر النحاس، تحقيق عبد الرحمن املطرودي، دار عامل الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 1992م، 12-13.
6- اإلتقان للسيوطي، 1/297.

7- سورة يوسف، 24.
8- اإلتقان للسيوطي، 1/298.

9-سورة يس، 86.
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وَن َوَمــا ُيْعِلُنــوَن﴾ مــن َمُقــوِل الكافريــن وهــو ليــس كذلــك، وكــذا  ــُم َمــا ُيــِ�ُّ
َ
ْعل

َ
ــا ن

َّ
بمــا بعــده ألوهــم أن جملــة: ﴿ِإن

ُ ﴾ 1 فالوقــف عــىل »يســمعون« الزم  َمــْو�تَ َيْبَعُثُهــُم اللَّ
ْ
ِذيــَن َيْســَمُعوَن َوال

َّ
َمــا َيْســَتِجيُب ال

َّ
قولــه ســبحانه: ﴿ِإن

كون  ﴾ يشــ�ت ُ َمــْو�تَ َيْبَعُثُهــُم اللَّ
ْ
« مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوال ويحســن؛ ألنــه لــو وصــل بمــا بعــده ألوهــم أن »المــو�ت

ي االســتجابة.
مــع األحيــاء �ن

احملور الثالث: أثر االختالف يف املفصول واملوصول يف احلكم الفقهي

، ويظهــر هــذا جليــا مــن خــالل األمثلــة  ي اســتنباط الحكــم الفقــ�ي
ي المفصــول والموصــول أثــر �ن

لالختــالف �ن
ي كتاب الوقف:« ال بّد للقارئ من معرفة بعض مذاهب األئّمة المشهورين 

المقدمة لذلك. قال الّنكزاوّي �ن
ي الوقــف عــىل مذهــب 

ي القــرآن مواضــع ينبــىن
ن عــىل معرفــة الوقــف واالبتــداء؛ ألّن �ن ي الفقــه، ألّن ذلــك يعــ�ي

�ن
بعضهــم، ويمتنــع عــىل مذهــب آخريــن«2.

ذيــن يرمــون المحصنــات ثــّم لــم يأتــوا 
ّ
ي قولــه تعــاىل: ﴿وال تقبلــوا لهــم شــهادة أبــدا﴾ مــن اآليــة: ﴿وال

الوقــف �ن
ذيــن تابــوا مــن 

ّ
 ال

ّ
ن جلــدة وال تقبلــوا لهــم شــهادة أبــدا وأولئــك هــم الفاســقون إل بأربعــة شــهداء فاجلدوهــم ثمانــ�ي

بعــد ذلــك وأصلحــوا فــإّن الّل غفــوٌر رحيــٌم﴾

قــال أبــو جعفــر النحــاس: » فــإن هــذا يعــرف التمــام فيــه مــن جهــة الفقــه، ومــن قــال: القــاذف ال تقبــل 
شــهادته وإن تــاب كان وقفــه عــىل: ﴿وال تقبلــوا لهــم شــهادة أبــدا﴾ .... ومــن قــال تقبــل شــهادته كان التمــام 

عنــده: ﴿فــإن هللا غفــور رحيــم﴾«3.

ي األرض فليــس عليكــم جنــاٌح أن تقــرصوا مــن الّصــالة إن خفتــم أن 
بتــم �ن ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: ﴿وإذا �ن

ــه ال قــرص مــع األمــن وقــد قــال 
ّ
وٌط بالخــوف وأن ي أّن القــرص مــ�ش

ذيــن كفــروا﴾ فــإّن ظاهــر اآليــة يقتــىن
ّ
يفتنكــم ال

ن أّن هــذا مــن الموصــول المفصــول. فأخــرج ابــن  ول بــ�يّ ن  منهــم عائشــة، لكــن ســبب الــ�نّ
ٌ
بــه لظاهــر اآليــة جماعــة

ي النجــار رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم فقالــوا: يــا رســول  جريــر مــن حديــث عــىلي قــال: ســأل قــوم مــن بــ�ن
ي األرض فليــس عليكــم جنــاٌح أن تقــرصوا 

بتــم �ن ؟ فأنــزل الّل: ﴿وإذا �ن ي
ّ

ي األرض فكيــف نصــىل
ب �ن ــا نــرصن

ّ
الّل إن

 الّظهــر 
ّ

م فصــىل
ّ
 الّل عليــه وســل

ّ
ّ صــىل ي ، فلّمــا كان بعــد ذلــك بحــول غــزا الّنــ�ب مــن الّصــالة﴾ ثــّم انقطــع الــوحي

 شــددتم عليهــم! فقــال قائــٌل منهــم: إّن 
ّ

كــون: لقــد أمكنكــم محّمــٌد وأصحابــه مــن ظهورهــم هــا فقــال الم�ش
ذيــن كفــروا﴾ إىل قولــه: ﴿عذابــا 

ّ
: ﴿إن خفتــم أن يفتنكــم ال ن ن الّصالتــ�ي ي أثرهــا فأنــزل الّل بــ�ي

لهــم أخــرى مثلهــا �ن
ٌط فيمــا بعــده وهــو صــالة  ن بهــذا الحديــث أّن قولــه: ﴿إن خفتــم﴾ �ش لــت صــالة الخــوف، فتبــ�يّ ن مهينــا﴾، ف�ن

1-سورة األنعام، 36.
2- اإلتقان للسيوطي، 1/297.

3- القطع واالئتاف للنحاس، 463.
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ي اآليــة حســن1. 
ي صــالة القــرص، وقــال ابــن جريــر: هــذا تأويــٌل �ن

الخــوف ال �ن

ي غــ�ي الخــوف بالقــرآن. 
فــإن صــّح هــذا الخــ�ب فليــس ألحــد معــه مقــاٌل، ويكــون فيــه دليــٌل عــىل القــرص �ن

ي األرض فليــس عليكــم جنــاٌح أن 
بتــم �ن وقــد روي عــن ابــن عّبــاس أيضــا مثلــه، قــال: إّن قولــه تعــاىل: ﴿ وإذا �ن

ي الخــوف 
ذيــن كفــروا﴾ �ن

ّ
ي الّســفر، ثــّم نــزل: ﴿إن خفتــم أن يفتنكــم ال

ي الّصــالة �ن
تقــرصوا مــن الّصــالة﴾ نزلــت �ن

ي األرض فليــس عليكــم جنــاٌح 
بتــم �ن . فقولــه ﴿وإذا �ن ن ن وحكمــ�ي بعدهــا بعــام. فاآليــة عــىل هــذا تضّمنــت قضّيتــ�ي

ط، والّتقديــر:  ي الّســفر، وتــّم الــكالم، ثــم ابتــدأ فريضــة أخــرى فقــّدم الــ�شّ
ي بــه �ن أن تقــرصوا مــن الّصــالة﴾ يعــ�ن

ذيــن كفــروا وإذا كنــت فيهــم فأقمــت لهــم الّصــالة2.
ّ
إن خفتــم أن يفتنكــم ال

احملور الرابع: اثر االختالف يف املفصول واملوصول يف احلكم العقدي

ــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وجعــل 
ّ
ي قولــه تعــاىل: ﴿هــو ال

أشــكل الوقــف عــىل كلمــة »آتاهمــا« الثانيــة �ن
ن آتيتنا  منها زوجها ليسكن إليها فلّما تغّشاها حملت حمال خفيفا فمّرت به فلّما أثقلت دعوا الّل ربـّبهما ل�ئ
كــون﴾3.  كاء فيمــا آتاهمــا فتعــاىل الّل عّمــا ي�ش صالحــا لنكونــّن مــن الّشــاكرين، فلّمــا آتاهمــا صالحــا جعــال لــه �ش
ك آلدم عليــه الســالم وزوجــه حــواء، فذكــر كثــ�ي مــن المف�يــن أقــواال ال  ألن ظاهرهــا يــدل عــىل نســبة الــ�ش
الســالم  4، وحاصلهــا أن آدم عليــه  التفســ�ي ي كتــب 

الموضوعــة والمبثوثــة �ن مــن اإل�ائيليــات  تصــح، وهي 
ن اىل آدم وزوجــه حــواء وقــال لهمــا إن أردتمــا  ة، فجــاء إبليــس اللعــ�ي ابتــاله هللا بوفــاة الولــد بعــد الــوالدة مبــا�ش

أن يعيــش لكمــا هــذا الولــد فســمياه عبــد الحــارث فســمياه بذلــك5. والصــواب أن قولــه تعــاىل: ﴿فتعــاىل عّمــا 
اكهــم األصنــام فهــو كمــا قــال الســدي مــن الموصــول لفظــا المفصــول  كــون﴾ تخلــص إىل قصــة العــرب وإ�ش ي�ش
كــون( بعــد التثنيــة، ولــو كانــت القصــة واحــدة  ، ويوضــح ذلــك كمــا قيــل تغيــ�ي الضمــ�ي إىل الجمــع )ي�ش معــ�ن

ي آدم 
كان6.  والمحققون من المف�ين: منهم من نحا منح العالمة ابن كث�ي فجعل اآلية األوىل �ن لقيل ي�ش

كاء هلل  ن مــن ذريتهمــا، أي: جعــال أوالدهمــا �ش كــ�ي ي الم�ش
وحــواء وجعــل قولــه: ﴿فلّمــا آتاهمــا صالحــا﴾ اآليــة �ن

ك  . ومنهــم مــن نحــا المنــح األول فنســب الــ�ش كــر واألنــ�ث
ّ

فيمــا أتاهمــا، والمــراد بهــم، الجنــس، أي: جنــس الذ
آلدم عليــه الســالم وحــواء بســبب غيــاب الموصــول لفظــا المفصــول معــ�ن عــن اآليــة عنهــم، وبســبب تظافــر 

ي الموضــوع.
عــدد مــن األحاديــث الضعيفــة �ن

1- اإلتقان للسيوطي، 1/ 297.
2- الجامــع ألحــكام القــرآن، شــمس الديــن القرطبــي، تحقيــق: أحمــد الــربدوين وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب املرصيــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1384هـــ - 1964 م، 

.5/362-363
3- االعراف، 189-190.

4- اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري، محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة، مكتبة السنة، الطبعة: الرابعة،  209.
5- جامع البيان يف تأويل القرآن، أبو جعفر الطربي، 13/311.

6- روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين، شــهاب الديــن األلــويس، املحقــق: عــيل عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، 1415 
هـ.، 5/133
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ي قولــه تعــاىل: ﴿ مــن بعثنــا مــن مرقدنــا هــذا. هــذا مــا وعــد الّرحمــن﴾ فالوقــف عــىل »مرقدنــا 
المثــال الثــا�ن

، فيكــون هــذا  ن هــذا« هــو قــول الكفــار، والقــول: »هــذا مــا وعــد الّرحمــن« هــو قــول المالئكــة، أو قــول المؤمنــ�ي
   .1 مــن الموصــول لفظــا المفصــول معــ�ن

ي صــىل هللا عليــه وآلــه  ُروُه﴾2فالضمــ�ي فيهمــا للنــ�ب
ِّ
ُروُه َوُتَوق المثــال الثالــث: قولــه ســبحانه وتعــاىل: ﴿َوُتَعــزِّ

ــُروُه﴾ هــو الــذي يظهــر هــذا المعــ�ن 
ِّ
ُحوُه﴾ بعدهــا هلل تعــاىل، والوقــف عــىل ﴿وُتَوق ي ﴿وُتَســبِّ

وســلم والضمــ�ي �ن
المــراد3.

ي وضعتهــا 
ي إ�ن ﴾مــن قولــه ﴿ فلمــا وضعتهــا قالــت ر�ب المثــال الرابــع: الوقــف عــىل قولــه تعــاىل: ﴿وضعتهــا أن�ث

ن وإســكان  ﴾  فالوقــف هنــا كاف عــىل قــراءة مــن قــرأ بفتــح العــ�ي أنــ�ث وهللا أعلــم بمــا وضعــت وليــس الذكــر كاألنــ�ث
ي قوله﴿وضعــت﴾4  ألن ذلــك إخبــار مــن هللا عــن أم مريــم فهــو منفصــل عــن كالم أم مريــم ومســتأنف. 

التــاء �ن
. وليــس بوقــف لمــن قــرأ: ﴿بمــا وضعــت ﴾بضــم التــاء  فيكــون هــذا مــن بــاب الموصــول لفظــا المفصــول معــ�ن
ي هــذه الحالــة، فكأنهــا 

﴾ألنــه مــن كالمهــا فــال يفصــل بينــه،  فالــكالم موصــول �ن وعليــه فــال يقــف عــىل ﴿أن�ث
ي وضعتهــا أنــ�ث وأنــت يــارب أعلــم بمــا وضعــت5.

قالــت اعتــذارا :إ�ن

ــُق َمــا َيَشــاُء َوَيْخَتــاُر﴾6، فالوقــف المشــهور هــو الوقــف عــىل الفعــل 
ُ
ــَك َيْخل المثــال الرابــع: قولــه تعــاىل: ﴿َوَربُّ

يختــار، وفيــه حكــم عقــدي أن التدبــ�ي واالختيــار هلل تعــاىل وليــس ألحــد آخــر، وهنــاك مــن وقــف عــىل الفعــل 
:« إن  ي

»يشــاء«، وجعــل االختيــار للعبــد، وهي مســألة عقديــة تناولهــا علمــاء الــكالم األجــالء. قــال األشــمو�ن
ــُق َمــا َيَشــاُء 

ُ
ــَك َيْخل لــة، كمــا لــو وقــف عــىل قولــه: ﴿َوَربُّ ن معرفتــه ُتْظِهــر مذهــب أهــل الســنة مــن مذهــب المع�ت

ي اختيــار الخلــق الختيــار الحــق؛ فليــس ألحــد 
َوَيْخَتــاُر﴾  فالوقــف عــىل »يختــار« هــو مذهــب أهــل الســنة؛ لنــ�ن

ة هلل تعــاىل«7. أن يختــار، بــل الخــ�ي

احملور اخلامس: استدراكات العلماء على وقف اإلمام اهلبطي رمحه اهلل

8 رحمــه هللا تعــاىل، وقــد وافــق 
ي القــرآن الكريــم هــو وقــف اإلمــام الهبــ�ي

الوقــف المعتمــد عنــد المغاربــة �ن
ا مــن وقــوف القــراء الكبــار، وانفــرد بمجموعــة مــن الوقــوف، منهــا مــا استحســنه العلمــاء، ومنهــا  وقفــه عــددا كبــ�ي

1- اإلتقان للسيوطي، 1/312.
2- سورة الفتح، 9.

3- انظر اإلضاءة يف أصول القراءة، عيل محمد الضباع، املكتبة األزهرية للرتاث، الطبعة األوىل، 1999م، 40-41.
4- )وضعت(بفتح العني وإسكان التاء قراءة نافع وأيب عمرو وحفص وحمزة والكسايئ وأيب جعفر والباقون بإسكان العني وضم التاء.

5- إيضاح الوقف واالبتداء، أبو بكر األنباري، املحقق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 1390هـ - 1971م.  2/575-576.
6- القصص، 68.

7- منار الهدى يف الوقف واالبتدا، 5.
8- هــو أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أيب جمعــة الهبطــي الســات، واضــع وقــف املصحــف املغــريب ولــد أبــو عبــد اللــه الهبطــي يف حــدود منتصــف القــرن التاســع الهجــري، 
بقريــة اهباطــة مــن قبيلــة ســاته، إحــدى قبائــل شــال املغــرب، عــى بعــد نحــو 50 كيلومــرتا مــن مدينــة العرائــش. تــويف 930 هـــ. ينظــر شــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات 

املالكيــة، محمــد بــن ســامل مخلــوف، دار الكتــب العلميــة، لبنــان الطبعــة األوىل، 2003 م.،  1/400-401.
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ي مؤلفــه »منحــة الــرؤوف 
ن اإلمــام ســيدي أحمــد بــن الصديــق �ن مــا انتقــده بعضهــم، ومــن المنتقديــن المحَدثــ�ي

ن عــن وقــف اإلمــام الهبــ�ي بعــض العلمــاء قديمــا  «. ومــن المدافعــ�ي ي بيــان ضعــف الشــيخ الهبــ�ي
المعــ�ي �ن

ن  كالعالمــة ابــن عبــد الســالم الفــا�ي الــذي حــاول أن يجــد تخريجــات لهــذه الوقــوف المنتقــدة1، ومــن المدافعــ�ي
ي كثــ�ي مــن أوقــاف القــرآن 

ي بيــان دوافــع اإلمــام الهبــ�ي �ن
ن الشــيخ ابــن حنفيــة عابديــن2 الــذي ُوفــق �ن المحَدثــ�ي

: الكريــم. وهــذه بعــض األمثلــة مــن الوقــوف المنتقــدة عــىل اإلمــام الهبــ�ي

ن  واألقربــ�ي للوالديــن  الوصيــة  ا.  خــ�ي تــرك  إن  المــوت  أحدكــم  حــرصن  إذا  عليكــم  ﴿كتــب  تعــاىل:  قــال   -1
.3﴾ ن المتقــ�ي عــىل  حقــا  بالمعــروف. 

ي لمــا لــم يســم فاعلــه »كتــب« ونائــب  ن الفعــل المبــ�ن ا« يــؤدي إىل الفصــل بــ�ي قيــل الوقــف عــىل كلمــة »خــ�ي
ن الفعــل وفاعلــه أو  ي الوقــف هــو القــرآن الكريــم هــو أال يفصــل بــ�ي

الفاعــل »الوصيــة«، ومــن الضوابــط العامــة �ن
ن الحــال وصاحبــه  ن المعطــوف والمعطــوف عليــه، أو بــ�ي ، وبــ�ي ن المبتــدأ والخــ�ب نائــب الفاعــل، وأال يفصــل بــ�ي
ن هــذه العوامــل ومعموالتهــا إذا وجــد العالــم مســوغا لذلــك، ويحتــاج  . ويجــوز الفصــل بــ�ي لــ�ي ال يختــل المعــ�ن
ن الفعــل وهــو  ا، ففصــل بــ�ي العالــم إىل التقديــر والتأويــل. قــال  عبــد هللا بــن الصديــق: »ووقــف الهبــ�ي عــىل خــ�ي
ي للمجهــول ونائــب الفاعــل وهــو الوصيــة، وتصحيحــه يحتــاج إىل تقديــر، فيــه تكلــف وخــروج عــن  كتــب المبــ�ن
ي أو الحســن وليــس 

ي هــذا الوقــف وجعلــه مــن الوقــف الــكا�ن
ورة وال حاجــة«4 وانتقــد الــدا�ن الظاهــر، لغــ�ي �ن

ي وقفــه هــذا بيــان المــوصي بــه والــذي هــو 
تامــا5. وقيــل إن نائــب الفاعــل هــو »عليكــم« ولــم يقصــد الهبــ�ي �ن

: »ولعــل هــذا مطمــح  الوصيــة للوالديــن، ثــم اســتأنف ذكــر المــوص بــه بيانــا. قــال ابــن عبــد الســالم الفــا�ي
ا«6 . الهبــ�ي وعليــه الوقــف عنــد خــ�ي

2-قــال تعــاىل: ﴿كانــوا قليــال. مــن اليــل مــا يهجعــون﴾7 حيــث وقــف اإلمــام الهبــ�ي عــىل كلمــة »قليــال« 
نــا »قليــال« راجعــة عــىل الصحابــة  والوقــف المشــهور هــو عــىل الفعــل »يهجعــون«. ويــزول اإلشــكال إذا اعت�ب
أو عــىل نصــارى نجــران الذيــن أســلموا وليــس عــىل الليــل أي قلــة مــن الصحابــة أو مــن النصــارى الذيــن أســلموا 
ي 

هــم  مــن يقــوم أغلــب الليــل، وهــذا التفســ�ي قالــه الضحــاك8، وقــال بــأن قلــة كانــت تقــوم الليــل وكان هــذا �ن
بدايــة اإلســالم.

1- القراء والقراءات، سعيد أعراب، دار الغرب اإلسامي، الطبعة األوىل، 1990م.187.
2- يف كتابه: منهجية ابن أيب جمعة الهبطي يف أوقاف القرآن. 

3- البقرة، 180.
4- منحة الرؤوف املعطي يف بيان وقف اإلمام الهبطي، عبد الله بن الصديق، دار الطباعة الحديثة، الدار البيضاء، بدون سنة الطبع.

5- املكتفي يف الوقف واالبتدا، أبو عمرو الداين، املحقق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار عار، الطبعة: األوىل، 1422 هـ - 2001 م، 29.
6- القراء والقراءات، 187.

7- الذاريات، 17.
8- البحــر املحيــط يف التفســري، أبــو حيــان األندلــيس، املحقــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر – بــريوت، الطبعــة: 1420 هـــ، 9/551.  جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن، أبــو 
جعفــر الطــربي، املحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة الطبعــة: األوىل، 1420 هـــ - 2000 م،   22/410. ورجــح القرطبــي الليــل عــى العــدد ينظــر الجامــع للقرطبي، 

17/36.  22/410. ورجــح القرطبــي الليــل عــى العــدد ينظــر الجامــع للقرطبــي، 17/36.
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يــل مــا يهجعــون﴾«1.  
ّ
قــال الضحــاك: » المحســنون كانــوا قليــال هــذه مفصولــة، ثــم اســتأنف فقــال ﴿مــن الل

: والــكالم مّتصــل بعضــه ببعــض، ومعنــاه: كانــوا قليــال مــن الليــل الــذي يهجعــون، أي كانــوا قليــال   ي وقــال الثعلــ�ب
ي تأويــل المصــدر كقولــه: بمــا ظلمــوا أي بظلمهــم،2 

مــن الليــل هجوعهــم ألّن )مــا( إذا اتصــل بــه الفعــل صــار �ن
م 

ّ
 هللا عليــه وســل

ّ
قــال عطــاء: المــراد بهــؤالء القليــل: يمانــون مــن نصــارى نجــران، والشــام آمنــوا بمحمــد صــىل

وصدقــوه3. وقــال ابــن عطيــة الوقــف عــىل »قليــال« وقــف حســن4.

ي ظلــل مــن الغمــام. والمالئكــة﴾5. وقــف اإلمــام الهبــ�ي 
3-قــال تعــاىل: ﴿هــل ينظــرون إال أن يأتيهــم هللا �ن

ن إتيــان هللا وإتيــان المالئكــة ألنهــا مرفوعــة، مــع أن الوقــف المشــهور  عــىل كلمــة »الغمــام« فوقــف ليفصــل بــ�ي
ه،  ي تســاوي صفــات هللا مــع غــ�ي

هــو بالعطــف أي عطــف » المالئكــة« عــىل لفــظ »هللا«، والعطــف ال يقتــىن
وتعــرب »المالئكــة« عنــد الهبــ�ي فاعــال لفعــل محــذوف. فهــذا مــن التأويــل؛ فإتيــان هللا أمــره أو نهيــه.  أمــا مــن 

ن الوصــل6. قــرأ بجــر »المالئكــة« فيتعــ�ي

العطــف  ن  بــ�ي الهبــ�ي فصــل  اإلمــام  بــأن  فقــال  الصديــق  بــن  الشــيخ عبــد هللا  التأويــل عــىل  وغــاب هــذا 
موجــب7. وال  داع  بــال  عليــه  والمعطــوف 

يــب عليكــم. اليــوم يغفــر هللا لكــم﴾8. وقــف اإلمــام الهبــ�ي عــىل كلمــة » عليكــم«  4- قــال تعــاىل: ﴿قــال ال ت�ث
فتصبــح آيــة: اليــوم يغفــر هللا لكــم خــ�ب بينمــا وقــف جمهــور القــراء عــىل كلمــة » اليــوم« هي دعــاء مــن يوســف 
عليــه الســالم هلل ســبحانه وتعــاىل أن يغفــر إلخوتــه. وقــال الشــيخ عبــد هللا بــن الصديــق: » وال أدري لــم وقــف 
 .9» الهبــ�ي عــىل عليكــم؟ وخالــف جمهــور القــراء، وخالــف الحديــث، وغــ�ي معــ�ن اآليــة مــن الدعــاء إىل الخــ�ب
جعــل الجملــة خــ�ب ولــو وقــف عنــد اليــوم كانــت الجملــة الثانيــة دعــاء والحديــث الــذي يعنيــه الشــيخ ابــن 
َيــْوَم َيْغِفــُر 

ْ
ــُم ال

ُ
ْيك

َ
يــَب َعل ِ

ْ �ث
َ
 ت

َ
الصديــق هــو مــا قالــه الرســول صــىل هللا عليــه وســلم لقريــش لمــا فتــح مكــة: » »ل

ن هــل وقــف الرســول الكريــم عــىل لفــظ » 
«10، والحديــث عــىل ضعفــه ال يبــ�ي نَ اِحِمــ�ي ْرَحــُم الرَّ

َ
ــْم َوُهــَو أ

ُ
ك

َ
هللُا ل

عليكــم » أو عــىل » اليــوم«. والوقــف الــذي اختــاره الهبــ�ي  زكتــه اللغــة العربيــة وقــد بــ�ن العلمــاء الوقــف عــىل 

1- جامع البيان يف تأويل القرآن، 22/411.
2- اإلتقان للسيوطي، 9/111-112.

3- التّفســري البســيط، أبــو الحســن الواحــدي، النيســابوري، املحقــق: أصــل تحقيقــه يف )15( رســالة دكتــوراة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود، ثــم قامــت لجنــة علميــة مــن 
الجامعــة بســبكه وتنســيقه، عــادة البحــث العلمــي، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية، الطبعــة: األوىل، 1430 ه، ـ4/175.

4- املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، ابــن عطيــة األندلــيس املحــاريب، املحقــق: عبــد الســام عبــد الشــايف محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــريوت، الطبعــة: األوىل - 
1422 هـ . 5/175.

5- البقرة، 210.
6- منهجية ابن أيب جمعة الهبطي يف أوقاف القرآن، ابن حنفية العابدين، دار اإلمام مالك للكتاب، الطبعة األوىل، 2006م. 103.

7- منحة الرؤوف املعطي، 10.
8- سورة يوسف، 92

9- منحة الرؤوف املعطي، 17.
10- دالئل النبوة، أبو بكر البيهقي، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: األوىل - 1405 هـ،  5/58.
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يــب«. قــال » فمــن نصــب الظــرف) اليــوم( بخــ�ب ال وقــف عــىل اليــوم، ومــن  ي لفــظ » ال ت�ث
إعــراب خــ�ب »ال« �ن

نصبــه بيغفــر وقــف عــىل عليكــم«1. ومــع ذلــك فهــذا الوقــف مرجــوح آلن الوقــف عــىل : عليكــم » يفيــد أن 
الجملــة الثانيــة خــ�ب وتفيــد مغفــرة هللا إلخــوة يوســف والســؤال كيــف ليوســف عليــه الســالم أن يعلــم مغفــرة 
هللا إلخوتــه إال إذا أوحي إليــه بذلــك، وال علــم لنــا بذلــك لذلــك يســتحب حمــل الــكالم عــىل أصلــه وبأنــه لــم 

هــم بمغفــرة هللا تعــاىل وبأنــه اكتــ�ن بالدعــاء لهــم. يخ�ب

5- قولــه تعــاىل: ﴿ســيصىل نــارا ذات لهــب وامرأتــه. حمالــة الحطــب﴾ . وقــف اإلمــام الهبــ�ي عــىل كلمــة » 
ي لهــب« أمــا وقــف الجمهــور فالوقــف عــىل كلمــة » لهــب« وتصبــح  وامرأتــه« عــىل أنهــا معطوفــة عــىل كلمــة » أ�ب
ي وقــف اإلمــام الهبــ�ي نحتــاج إىل تقديــر مبتــدأ محــذوف 

، بينمــا �ن كلمــة » وامرأتــه« مبتــدأ و«حمالــة« خــ�ب

تقديــره »وهي حمالــة« واألصــل عــدم التقديــر كمــا قــال الشــيخ عبــد هللا بــن الصديــق2. ولعــل اإلمــام الهبــ�ي 
يد عليــه بأنهــا ســتحمل  ن ي لهــب ســتصىل نــارا ذات لهــب مثــل زوجهــا وســ�ت ن أن امــرأة أ�ب أراد بوقفــه هــذا أن يبــ�ي
ي صىل هللا عليه وســلم ليؤذي قدميه  ي طريق الن�ب

ي نار جهنم عقوبة لها لحملها الشــوك وإلقائه �ن
الحطب �ن

ي بالنميمــة وألهــا كانــت تعــ�ي رســول هللا صــىل هللا عليــه وســلم بالفقــر.
وقيــل عقوبــة لهــا ألنهــا كانــت تمــسش

خامتة:

ص إىل:
ُ
ي رحاب هذا البحث فإنه خل

بعد هذه الجولة المقتضبة �ن

ي علــوم القــرآن، وهــو يدخــل ضمــن 
-  موضــوع الموصــول لفظــا المفصــول معــ�ن مــن المباحــث المهمــة �ن

ي القــرآن الكريــم.
دراســة مباحــث الوقــف �ن

ي القرآن الكريم من العلوم المهمة المساعدة عىل حسن فهم 
- معرفة الموصول لفظا المفصول مع�ن �ن

اآلية فهما صحيحا، وعىل االستنباط.

ــة 
ّ
ي القــرآن، وال اســتنباط األدل

ي القــرآن الكريــم لــه أهميــة بالغــة ألنــه اليتــأ�ت ألحــد معرفــة معــا�ن
-  الوقــف �ن

 بمعرفــة الفواصــل كمــا قــال النكــزاوي رحمــه هللا.
ّ

عّيــة منــه إل ال�شّ

ي القــرآن الكريــم غــ�ي منضبطــة، والتقســيم المشــهور هــو تقســيم 
- أغلــب تقســيمات العلمــاء للوقــف �ن

األنبــاري.

ي تفســ�ي وإعــراب وقــراءة، غــ�ي تــاّم عــىل آخــر. ومــن 
ي الوقــف، فقــد يكــون الوقــف تاّمــا �ن

- يختلــف العلمــاء �ن
ي وقفــه 

ن أنــه لــم يــراعي �ن ي ذلــك الوقــف. فــإن تبــ�ي
ــأ العالــم عــىل وقفــه إال بعــد معرفــة دوافعــه �ن تــم فــال ُيخطَّ

1- منهجية ابن أيب جمعة الهبطي يف أوقاف القرآن، 132.
2- ضعف وقف اإلمام الهبطي، 26.
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ن أن وقفــه يخالــف قواعــد اللغــة العربيــة  ه بعيــد كل البعــد عــن مضمــون اآليــة، أو تبــ�ي التفســ�ي وأن تفســ�ي
ن أن وقفــه ذلــك يمــس الجانــب العقــدي فإنــه يــرد.  مخالفــة �يحــة غــ�ي مقبولــة، أو تبــ�ي

ي بعــض الوقــوف 
ي، ويمكــن أن يعــاد النظــر �ن ة، وهــو اجتهــاد بــ�ش - وقــف اإلمــام الهبــ�ي لــه حســنات كثــ�ي

ــح والــذي اتســمت بــه بعــض الــردود عــىل  ـ ـ ـ المنتقــدة عليــه بموضوعيــة وتجــرد وبعيــد عــن التحامــل والتجريـ
وقفــه.

ي 
، واإلمــام الهبــ�ي راع �ن ي بــاب الموصــول لفظــا المفصــول معــ�ن

ي انتقــدت عليــه تخــل �ن -الوقــوف الــ�ت
ي كالم هللا تعــاىل، عــرف 

، وكانــت لــه وقفــات نتيجــة تدبــره الكثــ�ي �ن ي
وقفــه قواعــد اللغــة العربيــة، والمعــ�ن القــرآ�ن

العلمــاء بعضهــا وغــاب عنهــم بعضهــا.

الئحة املصادر واملراجع:

، المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المرصيــة  ي علــوم القــرآن، جــالل الديــن الســيوطي
- اإلتقــان �ن

العامــة للكتــاب، الطبعــة: 1394ـه/ 1974 م. 

، محمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبــو شــهبة، مكتبــة الســنة،  ي كتــب التفســ�ي
- اإل�ائيليــات والموضوعــات �ن

الطبعــة: الرابعــة.

اث، الطبعة األوىل، 1999م.  ي أصول القراءة، عىلي محمد الضباع، المكتبة األزهرية لل�ت
- اإلضاءة �ن

ي الديــن عبــد الرحمــن رمضــان، مطبوعــات  - إيضــاح الوقــف واالبتــداء، أبــو بكــر األنبــاري، المحقــق: محــ�ي
مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 1390ـه - 1971م.

وت ي محمد جميل، دار الفكر - ب�ي
، المحقق: صد�ت ، أبو حيان األندلسي ي التفس�ي

- البحر المحيط �ن

الطبعة: 1420 ـه.

ي )15( رســالة دكتــوراة 
- الّتفســ�ي البســيط، أبــو الحســن الواحــدي، النيســابوري، المحقــق: أصــل تحقيقــه �ن

بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود، ثــم قامــت لجنــة علميــة مــن الجامعــة بســبكه وتنســيقه، عمــادة البحــث 
، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، الطبعــة: األوىل، 1430 ـه العلــمي

ي، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ي تأويل القرآن، أبو جعفر الط�ب
- جامع البيان �ن

الطبعة: األوىل، 1420 ـه - 2000 م. 

ي وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب 
دو�ن ، تحقيــق: أحمــد الــ�ب ي - الجامــع ألحــكام القــرآن، شــمس الديــن القرطــ�ب
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المرصيــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1384ـه - 1964 م

وت، الطبعة: األوىل - 1405 ـه. ، دار الكتب العلمية – ب�ي ي
- دالئل النبوة، أبو بكر البيه�ت

، المحقــق: عــىلي عبــد  ، شــهاب الديــن األلــو�ي ي
ي تفســ�ي القــرآن العظيــم والســبع المثــا�ن

ي �ن
- روح المعــا�ن

وت، الطبعــة: األوىل، 1415 ـه. البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بــ�ي

ي طبقــات المالكيــة، محمــد بــن ســالم مخلــوف، دار الكتــب العلميــة، لبنــان الطبعــة 
-شــجرة النــور الزكيــة �ن

األوىل، 2003 م.
وت.  ، ب�ي ي اث العر�ب ، دار إحياء ال�ت ي

- صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد البا�ت

، دار الكنــدي، دار الفكــر –  ن القوتــىلي ، المحقــق: حســ�ي ي -فهــم القــرآن ومعانيــه، الحــارث بــن أســد المحاســ�ب
وت، الطبعــة: الثانيــة، 1398  بــ�ي

، الطبعة األوىل، 1990م. - القراء والقراءات، سعيد أعراب، دار الغرب اإلسالمي

- القطــع واالئتــالف، أبــو جعفــر النحــاس، تحقيــق عبــد الرحمــن المطــرودي، دار عالــم الكتــب، الريــاض، 
الطبعــة األوىل، 1992م.

، المحقــق: عبــد الســالم عبــد  ي ي تفســ�ي الكتــاب العزيــز، ابــن عطيــة األندلــسي المحــار�ب
ن �ن - المحــرر الوجــ�ي

وت، الطبعــة: األوىل - 1422 هـــ . ي محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــ�ي
الشــا�ن

ي الديــن عبــد الرحمــن رمضــان، دار عمــار،  ، المحقــق: محــ�ي ي
ي الوقــف واالبتــدا، أبــو عمــرو الــدا�ن

ي �ن
- المكتــ�ن

الطبعــة: األوىل، 1422 ـه - 2001 م.

ي بمــرص،  كــة مصطــ�ن الحلــ�ب ، الطبعــة الثانيــة، �ش ي
ي بيــان الوقــف واالبتــدا، أحمــد األشــمو�ن

- منــار الهــدى �ن
1973م.

، عبــد هللا بــن الصديــق، دار الطباعــة الحديثــة،  ي بيــان وقــف اإلمــام الهبــ�ي
-  منحــة الــرؤوف المعــ�ي �ن

الــدار البيضــاء، بــدون ســنة الطبــع.

، شــمس الديــن ابــن الجــزري، المحقــق: عــىلي محمــد الضبــاع، المطبعــة التجاريــة  ي القــراءات العــ�ش
-النــ�ش �ن

ى. الك�ب

ي أوقــاف القــرآن، ابــن حنفيــة العابديــن، دار اإلمــام مالــك للكتــاب، 
ي جمعــة الهبــ�ي �ن - منهجيــة ابــن أ�ب

2006م.  األوىل،  الطبعــة 
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دور الكتاتيب يف تعليم مهارة القراءة للناطقني بغري العربية: 
مدينة َكُنو أمنوذجا

يل د. محمد منصور ج�ب
يا قسم اللغة العربية - جامعة بايرو - كنو - نيج�ي

ملخص:

الكريــم ومبــادئ  القــرآن  ل يتعلــم فيــه األطفــال  ن المــ�ن يــا أول مدرســة بعــد  ي شــمال نيج�ي
ــاب �ن تَّ

ُ
الك ُيعتــ�ب 

ة مــا قبــل االســتعمار  ، وهــو المركــز األســا�ي لتعليــم مهــارة القــراءة والكتابــة العربيــة منــذ فــ�ت الديــن اإلســالمي
ي 

�ن ُتســتعمل  للدولــة  رســمية  لغــة  يــة  ن اإلنجل�ي ي صــارت  الغــر�ب التعليــم  ء  ي مــحب وبعــد  المنطقــة.  ي 
�ن ي 

يطــا�ن ال�ب
ي تثقيــف أفــراده مبــادئ 

المناهــج التعليميــة العامــة، وهــذا ممــا أنــس أو يــكاد ُينــسي المجتمــع دور الكتاتيــب �ن
. وعليــه، فــإن هــذا البحــث يهــدف  ي تعليــم الديــن اإلســالمي

ي تمثــل دورا إيجابيــا �ن القــراءة والكتابــة العربيــة والــ�ت
ن مهــارة القــراءة عــىل المســتوى التقليــدي بغيــة توضيــح  ي تعليــم الناشــئ�ي

يــة �ن إىل إبــراز دور الكتاتيــب النيج�ي
ي مدينــة كنــو عــىل وجــه الخصــوص. وســيتعرض البحــث للتعبــ�ي 

يــا عامــة و�ن ي نيج�ي
إســهامات هــذه المــدارس �ن

ي تجديــد مناهــج هــذه المــدارس 
ح الحلــول المتمثــل �ن ا يقــ�ت ي تواجــه هــذه المــدارس، ثــم أخــ�ي عــن المشــاكل الــ�ت

، عــ�ب االســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة المتطــورة.  ي والحــا�ن
ن المــاصن وإعدادهــا إعــدادا موضوعيــا يجمــع بــ�ي

ي تعليــم مهــارة القــراءة العربيــة 
ن �ن يــ�ي ز إســهامات العلمــاء النيج�ي ي كونــه يــ�ب

هــذا، وتتمثــل أهميــة البحــث �ن
ي 

ا إىل مكانتهــا �ن ُنــو مشــ�ي
َ
ي مدينــة ك

بــوي للكتاتيــب �ن هــا، كمــا أنــه يكشــف الغطــاء عــن النظــام ال�ت ن بغ�ي للناطقــ�ي
ي تتنــاول قضايــا البحــث.

ي �ن
ي.  وســنعتمد المنهــج الوصــ�ن المجتمــع النيجــ�ي

، مناهج. ي
يطا�ن الكلمات المفتاحية: الكتاتيب، العربية، نيجريا، االستعمار ال�ب

Abstract:

In northern Nigeria, the qur’anic school is the first school after the house where 
children learn the Holy Quran and the principles of the Islamic religion, which is 
the basic centre for the teaching of Arabic literacy since pre-British colonization 
in the region. After the arrival of Western education, English became the official 
language of the state used in general educational curricula, forgetting the role of 
the community in educating its members the principles of Arabic reading and writ-
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ing, which plays a positive role in the teaching of the Islamic religion. Therefore, 
this research aims to highlight the role of the Nigerian qur’anic schools in teaching 
young people the skill of reading at the traditional level in order to clarify the con-
tributions of these schools in Nigeria in general and in the city of Kano in particu-
lar. The research addresses the problems facing these schools. Finally, it proposes 
the solution which includes: renewing the curricula of these schools, preparing 
the system objectively, combining the past and the present by using modern 
advanced technologies. The importance of this research is that it highlights the 
contributions of Nigerian scholars in teaching Arabic reading skill to none native 
speakers. It also explains the educational system of the qur’anic schools in the city 
of Kano as well as pointing its capacity in the Nigerian society. The researcher uses 
the descriptive approach in clarifying the research content.

Keywords: qur’anic school; Arabic; Nigeria; British colonization; curricula.

مقدمة:

يــا، وخاصــة  ي نيج�ي
هــا �ن ن بغ�ي ي تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــ�ي

ي �ن تجــدر اإلشــارة إىل أن للكتاتيــب دور إيجــا�ب
مــا يمــت بصلــة إىل تعليــم مهــارة القــراءة والكتابــة العربيــة، حيــث تخــرج مــن هــذه المــدارس جماعــة أجــادوا 
ــوِري، حــ�ت أن بعضهــم 

ُ
ان

َ
َهْوَســا والُيوْرَبــا والك

ْ
تــالوة القــرآن الكريــم حفظــا واســتظهارا، وخاصــة مــن شــعوب ال

فــإن  . وعليــه،  ي نطقــا وكتابــة، كمــا اتخــذوه جــ�ا واصــال إىل معرفــة الديــن اإلســالمي العــر�ب اللســان  أجــادوا 
هــا  ن بغ�ي ي تعليــم مهــارة القــراءة العربيــة للناطقــ�ي

هــذه الورقــة تهــدف إىل كشــف الغطــاء عــن دور الكتاتيــب �ن
ي 

ا إىل إســهاماتها �ن يــا عــ�ب توضيــح مفهــوم الكتاتيــب ومناهجهــا التعليميــة، مشــ�ي ي مدينــة كنــو شــماىلي نيج�ي
�ن

يــة بغيــة  ي هــذه البــالد النيج�ي
ي تواجــه المــدارس القرآنيــة �ن تثقيــف المجتمــع. وقــد أوضــح البحــث المشــاكل الــ�ت

ي قدمــا ســعيا للوصــول إىل 
ي تعرقــل هــذه المــدارس عــن المــىن الوصــول إىل الحلــول عــن األوضــاع الســلبية الــ�ت

يــا عامــة،  ي نيج�ي
ي مدينــة كنــو خاصــة و�ن

بويــة. وقــد توصــل البحــث إىل نتائــج، منهــا: أن الكتاتيــب �ن أهدافهــا ال�ت
ي تعليــم أفــراد المجتمــع مهــارة القــراءة العربيــة وفقــا لمتطلبــات المنهــج التعليــمي 

ا �ن قــد أســهمت إســهاما كبــ�ي
يــا الشــمالية، وجديــر بالذكــر، أن مهــارة القــراءة هي الوســيلة الجوهريــة لمعرفــة اللغــة  ي نيج�ي

المحــىلي الســائد �ن
ي عــىل هــذه اللغــة الهيبــة 

العربيــة لغــة الديــن المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بتعلــم وتعليــم القــرآن الكريــم الــذي يضــ�ن
ام، كمــا أنهــا وســيلة أساســية إىل معرفــة التعاليــم اإلســالمية، ممــا جعــل تعلــم اللغــة العربيــة  والقداســة واالحــ�ت
. وهــذا مــا  يــا وســيلة إىل الغايــة، وهي تعلــم القــرآن الكريــم والديــن اإلســالمي ي نيج�ي

لــدى طــالب الكتاتيــب �ن
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ي المــدارس القرآنيــة 
أدى إىل وجــود المجهــودات الفرديــة والجماعيــة والخارجيــة تهتــم بتعلمهــا وتعليمهــا �ن

ي كتاتيــب كنــو عــىل وجــه الخصــوص. وهــذه المجهــودات جعلــت مــن أبنــاء مدينــة كنــو 
يــة عامــة و�ن النيج�ي

مهــرة بالقــرآن الكريــم، وعلمــاء، وأدبــاء، وقضــاة، وغــ�ي ذلــك مــن المياديــن المعرفيــة، واألعمــال المهنيــة.

املبحث األول: مفهوم الكتاتيب

ّتــاب: موضــع 
ُ
ــاب بضــم الــكاف وتشــديد التــاء، وهي مــن مــادة )كتــب(. والك تَّ

ُ
ي اللغــة، جمــع ك

الكتاتيــب �ن
ي الكلمــة أيضــا، ويــراد بهــا: جمــع كاتــب، نحــو 

(، والجمــع: الكتاتيــب والمكاتــب. وتــأ�ت ن ــاب )الكاتبــ�ي تَّ
ُ
تعليــم الك

ــاب.1 تَّ
ُ
قولــك: رجــل كاتــب، والجمــع: ك

ــان، ومعنــاه: الكاتبــون، والمكتــب كمقعــد، ويقصــد بــه:  ــاب كُرمَّ تَّ
ُ
وزآبــادي: والك ي القامــوس المحيــط للف�ي

و�ن
ــاب والمكتــب واحــد، فغلــط، والجمــع كتاتيــب، وهــو: ســهم صغــ�ي  تَّ

ُ
موضــع التعليــم. أمــا قــول الجوهــري: الك
 2. مــدور الــرأس يتعلــم بــه الصغــ�ي الــرمي

ــاب( ويــراد بهــا: مــكان صغــ�ي لتعليــم الصبيــان القــراءة والكتابــة،  تَّ
ُ
ي القامــوس المنجــد، وردت كلمــة )الك

و�ن
ي األصــل.3 

وتحفيظهــم القــرآن. وجمعــه: كتاتيــب. وهــو جمــع كاتــب �ن

بالنظــر إىل التعريفــات الثالثــة يســتنتج القــارئ أن الــدالالت اللغويــة للكلمــة: تــدل عــىل المــكان المخصــص 
، أمــا موضــع التعليــم فيســم المكتــب  ن ــاب جمــع مــرادف للكاتبــ�ي تَّ

ُ
وزآبــادي يــرى أن الك للتعليــم، إال أن الف�ي

ي هــذا الصــدد يكــون خــ�ي معــ�ب عــن المعــ�ن المقصــود بالكلمــة.
ــاب. ولعــل الســياق �ن تَّ

ُ
وليــس الك

 ، ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن المدلــول اللغــوي للفظــة، ينــ�ي الطريــق نحــو الوصــول إىل معناهــا االصطــالحي
ــاب بأنــه: »مــكان صغــ�ي يســع  تَّ

ُ
ي معــرض الحديــث عــن الك

حيــث أوضــح الشــيخ آدم عبــد هللا اإللــوري وهــو �ن
ا من  ن ي بيت المعلم، أو حانوتا، أو دهل�ي

، وقد يكون غرفة �ن ن اف معلم أو معلم�ي عددا من الصبيان تحت إ�ش
ي غالبــا إذا بلــغ ســت ســنوات مــن العمــر، ليتلــ�ت التعليــم نظــ�ي  ل أو المســجد، يذهــب إليــه الصــ�ب ن ن المــ�ن دهالــ�ي

ي كل أســبوع، أو كل شــهر أو ســنة«.4 
ن �ن أجــر أو ُجعــل معــ�ي

ي مــدن 
ولعــل الشــيخ اإللــوري يريــد بقولــه: نظــ�ي أجــر او ُجعــل، مــا يقــوم بــه بعــض الكتاتيــب، وخاصــة �ن

التلميــذ  يقدمهــا  األربعــاء،  يــوم  ُتدفــع  الغالــب  ي 
بســيطة، و�ن مــن وضــع رســومات مدرســية  يــا  نيج�ي شــماىلي 

ي الُعــرف المحــىلي )Kudin Laraba(، وغالبــا مــا تعــود ثمراتهــا إىل منفعــة التالميــذ، 
إىل المــدرس. وتســم �ن

1- ابن منظور، لسان العرب، ط1، دار صادر، بيروت، )د.ت(، : 1\698.
2- الفيروزآبادي، القاموس املخيط، )د.ت(،: 1\165.

3- شهاب الدين، أبو عمرو، القاموس املنجد، ط1، دار الفكر، بيروت-لبنان،2003م: 923.
4- سكيرج، سليمان أرزي، الكتاتيب في كنو بين املا�سي والحاضر، مؤسسة غورن دوت�سي، كنو، 2008م: 6.
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يــن للمصابيــح أو غــ�ي ذلــك ممــا  ن اء البســط يجلــس عليهــا الدارســون، أو األباريــق للوضــوء، أو الب�ن ُتســتعمل لــ�ش
يمــت بصلــة إىل الحوائــج المدرســية.

ي هللا عنــه، حيــث 
جــع تاريخهــا إىل عهــد عمــر بــن الخطــاب رصن أمــا الكتاتيــب مــن حيــث النشــأة والتطــور، ف�ي

ي 
ــخ القــرآن وغرائــب رســمه وحكمــه«: أن أول مــن جمــع األوالد �ن ـ ـ ـ ي كتابــه »تاريـ

ذكــر الشــيخ محمــد طاهــر �ن
ي هللا عنــه، حيــث أمــر عامــر بــن عبــد هللا الخــزاعي أن يالزمهــم للتعليــم، 

المكتــب هــو عمــر بــن الخطــاب رصن
ي اللــوح، ويلقــن الفهيــم مــن غــ�ي كتــاب، وســألوه تخفيفــا 

وجعــل رزقــه مــن بيــت المــال، وأمــر أن يكتــب للبليــد �ن
، ومــن صــالة الظهــر إىل العــرص،  لزمــن التعليــم، فأمــر المــدرس بالجلــوس بعــد صــالة الصبــح إىل الضــح العــاىلي

يحوا بقيــة النهــار.1 ويســ�ت

املبحث الثاني: نظام التعليم يف الكتاتيب النيجريية

ي 
يــة، فإنــه قريــب مــن منهــج أهــل المغــرب. وقــد ذكــر ابــن خلــدون �ن ي الكتاتيــب النيج�ي

أمــا نظــام التعليــم �ن
ي تعليــم الصغــار، يقتــرص عــىل تعليــم القــرآن 

بــر �ن مقدمتــه بــأن منهــج أهــل المغــرب ومــن تبعهــم مــن قــرى ال�ب
ئ  فقــط، وكانــوا يأخــذون أثنــاء المدارســة مبــادئ الرســم، واختــالف حملــة القــرآن فيــه. وال يخلطــون ذلــك بــسش
ه ممــا يتصــل بفــن  ي مجالــس تعليمهــم، ال مــن حديــث وال مــن فقــه، وال مــن شــعر وال مــن غــ�ي

ممــا ســواه �ن
القــول.2 

واســتظهاره  القــرآن  بتــالوة  يهتمــون  مــا  غالبــا  يــا  نيج�ي ي 
�ن القرآنيــة  المــدارس  أن  بالذكــر،  الجديــر  ومــن 

ئ مــن العلــوم، وقــد يكتفــون بحفــظ بعــض الســور القصــار لتأديــة الصلــوات  حفظــا، وال يخلطــون القــرآن بــسش
ي بيــوت 

ي التوحيــد والفقــه خصوصــا �ن
ي القليــل مــن يضيــف إىل القــرآن دروســا �ن

المفروضــة، وربمــا يوجــد �ن
المشــهورين.3  العلمــاء 

، يفــد إليهــا  ن ي تربيــة الناشــئ�ي
يــة تمثــل دور المــدارس االبتدائيــة �ن ي األمــر، فــإن الكتاتيــب النيج�ي

وغايــة مــا �ن
ي الكلمــة  5 إىل10 ســنوات(، والمتعلــم فيهــا يســم )Almajiri(. وتعــ�ن ن التالميــذ منــذ الطفولــة المبكــرة )مــا بــ�ي
َماِجِري(. ولعل سبب هذه التسمية 

ْ
بالعربية )المهاجر(، فحذف منها الهاء، وألحق بآخرها ياء، فصارت )َال

ة تنقــالت هــؤالء التالميــذ مــن بالدهــم إىل بــالد أخــرى طلبــا لمعرفــة قــراءة القــرآن وحفظــه. وفيمــا  يرجــع إىل كــ�ث
بعــد، تطــورت دالالت هــذه الكلمــة، فأصبحــت تــدل عــىل المتســول، لكــون هــؤالء التالميــذ يتســولون طلبــا 
للمــأكل، وكمــا يقصــد بهــا أيضــا: التلميــذ بمعنــاه العــام.4 وقــد أوضــح األســتاذ عــىلي أبوبكــر دور هــذه المــدارس 

1- املرجع السابق: 7.
2- ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، ط1، دار الهيثم، القاهرة، 2005م: 476.

3- اإللوري، آدم عبد هللا )الشيخ(، اإلسالم في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي، ط1، مكتبة اإلسكندرية، مصر، 2014م،: 76-77.
4- Adam, Sulaiman Usman, Tsangaya A Sabon Karni, Government Printing Press, Kano, 2011, P: 43-44.
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: قســم يتلــ�ت فيــه الصبيــان دروس القــرآن الكريــم قــراءة  ن ، حيــث قســمها إىل قســم�ي ن ي تثقيــف أبنــاء المســلم�ي
�ن

وترتيــال مــن غــ�ي حفــظ، وقســم يــدرب التالميــذ عــىل التــالوة وحفــظ القــرآن.

ي 
ي الخامســة مــن عمــره. ويطلــق عليهــا �ن

والقســم األول كمرحلــة ابتدائيــة، يلتحــق التلميــذ بهــذه المدرســة �ن
ن يســتخدمون األلواح لكتابة  العرف المحىلي تســمية )Makarantar Allo( أي مدرســة اللوح، ألن الدارســ�ي
دروســهم فيهــا. وبعضهــم يســمونها: )Makarantar Toka( بمعــ�ن مدرســة الرمــاد، للداللــة عــىل مــا يفعلــه 
ان يســتضيئون بهــا ليــال  الدارســون فيهــا مــن جمــع حزمــة الحطــب أو الحشــيش أو القضبــان الشــتعال النــ�ي

لمراجعــة دروســهم.

المجتمــع إال  ي 
إذ قلمــا تجــد أ�ة �ن يــا،  ي شــماىلي نيج�ي

يــا �ن المــدارس جماه�ي مــن  النــوع  وقــد أصبــح هــذا 
ــاب، وذلــك ألن األب المســلم ال يجــد راحــة البــال إال بعــد إلحــاق ولــده أو بنتــه بهــا طمعــا  تَّ

ُ
وتلتحــق أفرادهــا بالك

كا بتــالوة آي الذكــر الحكيــم. للثــواب، وتــ�ب

أمــا طريقــة التدريــس فيهــا، فــال تــزال تراثيــة، ُيلــ�ت التديــس باللغــة األم )لغــة الهوســا(، ومؤهــالت المــدرس 
فيهــا: أن يتمكــن مــن قــراءة القــرآن كلــه قــراءة صحيحــة، ويحفــظ عــىل األقــل حزبــا واحــدا، مــن ســورة األعــىل إىل 
ي هــذه المدرســة، وهــو 

، فقــد أحــ�ن كفــاءة التدريــس �ن ن طــ�ي ســورة النــاس. فمــ�ت مــا تحصــل عــىل هذيــن ال�ش
ي بيتــه.1

بــا �ن
َّ
تا

ُ
جديــر بــأن يؤســس ك

املبحث الثالث: أهمية الكتاتيب يف مدينة كنو
: ي

 1 - نبذة تاريخية عن مدينة كنو وموقعها الجغرا�ن

ي  ْتِشــَنة، وواليــة ِجَغــاَوا مــن ناحيــ�ت
َ
يــا، تحدهــا غربــا واليــة ك ُتعتــ�ب مدينــة كنــو إحــدى واليــات شــمال نيج�ي

ن نســمة وفقــا للتعــداد  ة ماليــ�ي ــا جنوبــا. ويبلــغ عــدد ســكانها حــواىلي عــ�ش
َ
ُدون

َ
، وواليــة ك ي ق والشــمال الغــر�ب الــ�ش

ي 2006م. وهي ثانيــة المــدن مــن حيــث عــدد الســكان بعــد الُجــوْس العاصمــة القديمــة.2   ي الوطــ�ن
الســكا�ن

وقد ع�ب الشيخ آدم عبد هللا اإللوري عن مدينة كنو بأنها »أشهر بالد هوسا القديمة والحديثة وأوسعها 
ن هــل هــم  ي ســكانه األولــ�ي

ــف فيــه«. كمــا يختلــف المؤرخــون �ن
َ
وأرقاهــا، ويرجــع تاريخهــا إىل عــرص بعيــد ُمختل

ابــرة الحــدادون الذيــن نزلــوا بهــا حــول جبــل داال )Dutsen Dala(، يصنعــون مــن الحديــد األســلحة وآالت  ال�ب
الزراعــة، أم هــم النوبــة الذيــن نزلــوا بهــا للصيــد ثــم لحــق بهــم اآلخــرون مزارعــون ممــن هاجــروا مــن شــمال 

ى، فتكونــت بهــم القريــة متوســطة الســكان.3  أفريقيــا عــ�ب الصحــراء الكــ�ب

1- علي، أبوبكر )الدكتور(، الثقافة العربية في نيجيريا، ط2، دار األمة، كنو-نيجيريا، 2014م: 185.
2- سكيرج، املرجع السابق: 51.

3- اإللوري، آدم عبد هللا )الشيخ(، موجز تاريخ نيجيريا، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1965م: 81.
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ي كنو، حيث ب�ن القصور والحصون واألسوار، 
َفا، وكان عهده أزه العصور �ن

ْ
ومن أشهر ملوكها محمد ُرن

وجدد بناء الجامع، ووسع رحابه ح�ت صار يضم نحو خمسة آالف مصل.

ي إىل كنــو ومكــث بهــا مــدة تــوىل فيهــا القضــاء واإلمامــة، 
ي عهــده وصــل الشــيخ محمــد المغيــىلي التلمســا�ن

و�ن
ي كنــو، 

ت �ن وتــزوج بهــا وخلــف ثالثــة أوالد، وهــم: أحمــد، وعيــس، والســيد األبيــض. وقــد نمــت ذريتــه وانتــ�ش
.)Sharifai( :وأصبــح لديهــم حــارة معروفــة تســم

ي 
، والشــيخ عبد الرحمن الســيوطي –أحد مؤل�ن ي

ي عهده الشــيخ عبد الرحمن الزنا�ت
وكذلك حرصن إىل كنو �ن

هم من األعالم.1   -، وغ�ي ن تفس�ي الجالل�ي

ي أفريقيــا مــن الناحيــة التجاريــة، والثقافيــة، والسياســية،  وبالجملــة، فــإن مدينــة كنــو مــن أهــم مــدن غــر�ب
ي العــرص الراهــن. وهي مدينــة محاطــة بســور ضخــم طويــل، يرجــع 

وهي مركــز الثقافــات اإلســالمية والعربيــة �ن
تاريخــه إىل عهــد أمــ�ي كنــو ِغِجَمــاُس، وقــد بنــاه لحمايــة المدينــة مــن غــارات األعــداء. وللســور أبــواب للدخــول، 

ي منتصــف الليــل، ويفتحــه بعــد الفجــر.2
وكل بــاب لــه حــارس يغلقــه �ن

ي كنو ووظائفها العلمية المتعددة:
2 – نشأة الكتاتيب �ن

ي بــالد الهوســا إىل مجهــودات األمــراء الذيــن فتحــوا أبوابهــم للعلمــاء الوافديــن مــن 
يرجــع تاريــــــخ الكتاتيــب �ن

ئ  ة الميــالدي، حيــث أنــسش ، وذلــك منــذ القــرن التاســع الهجــري، والخامــس عــ�ش ي المغــرب والســودان الغــر�ب
ي يندوتــو )Yandoto( بــأرض غوبــر )Gobir( بعــد مــا اســتضافوا العلمــاء مــن الســودان 

المعاهــد القرآنيــة �ن
)835ـه=1413م(.3  ســنة 

وقــد ذكــرت المراجــع التاريخيــة أن الملــك مــاي عــىلي غنــج أجــزل العطــاء للعلمــاء وأمــر برفــع الخــراج عنهــم، 
ي القــرن 

ي بعــد انتقــال مملكــة كانــم برنــو إىل انغزرغــم �ن
كمــا أهــدى ألســتذه أرضــا واســعا لتأســيس المعهــد القــرآ�ن

ة الميــالدي.4  الخامــس عــ�ش

َفــا، حيــث اســتضاف 
ْ
جــع التاريــــــخ إىل عهــد األمــ�ي محمــد ُرن ي مدينــة كنــو، ف�ي

وفيمــا يتعلــق بنشــأة الكتاتيــب �ن
ن  . ومــن بــ�ي ن العلمــا مــن مــرص وتونــس، واســتعان بهــم لتأســيس المعاهــد الغرآنيــة بغيــة تعليــم أبنــاء المســلم�ي
، والشــيخ عبــد الرحمــن  ، والشــيخ عبــد الرحمــن الســيوطي ي

هــؤالي العلمــاء الشــيخ محمــد المغيــىلي التلمســا�ن
ي تعليــم 

ي مدينــة كنــو وأســهمت إســهاما فعــاال مثمــرا �ن
، وعــىل إثــر هــذه المجهــودات تأســت الكتاتيــب �ن ي

الزيــا�ت
: ن بغــ�ي العربيــة، عــل نحــو مــا يــىلي مهــارة القــراءة للناطقــ�ي

1- املرجع نفسه: 82.
2- سكيرج، املرجع السابق: 52.

3- Sunusi Iguda K\Nassarawa, Tsarin Tsangayun Alqur’ani A Arewacin Najeriya, K2 Graphics, Kano, 2006, 
p: 32.
4- Adam, Sulaiman, p: 22.
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ْي:
َ

ْرز
َ
و أ

ُ
أ - معهد الشيخ َمْنذ

ْرَزْي تحت محافظة داال )Dala Local Government Area(، ومؤسسها 
َ
ي حارة أ

هو معهد كب�ي يقع �ن
. ُ
الشيخ محمود بن محمود الملقب بَمْنذ

ن  ي ســنة 1970م، وعمره أربــع وثمان�ي
ي جمهورية النيجر حاليا، وتو�ن

ولد ســنة 1865م، بَدَمَغَرْم الواقعة �ن
ســنة. وكان الشــيخ متواضعــا، محبــا للعلــم وأهلــه، خادمــا للقــرآن الكريــم، يرتلــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار.1 

ْدَهــَم، ثــم أهــدى لــه أمــ�ي كنــو 
َ
ــْم أ

َ
ي بيــت الشــيخ َمال

ي حــارة قــوق )Koki( بمدينــة كنــو �ن
أســس هــذ المعهــد �ن

ي حــارة أرزي، فانتقــل الشــيخ إليهــا بعــد بنــاء بيتــه هنــاك، إىل أن توفــاه 
الحــاج عبــد هللا بايــرو أرضــا واســعة �ن

هللا، ســنة 1970م.

ي التدريس:
- منهجه �ن

صــار بيــت الشــيخ منتــدى للتالميــذ ودارا للمعــارف، يفــد إليــه الطــالب رجــاال وركبانــا، مــن كل فــج عميــق، 
ي ال يريــد بهــا مــن النــاس جــزاء وال شــكورا، بــل كان بجانــب التدريــس يشــتغل  فتقبــل الشــيخ هــذه المهنــة الــ�ت

. ن هــم مــن المحتاجــ�ي بالزراعــة إلطعــام تالميــذه وغ�ي

: ي التدريس، فقد قسم الشيخ معهده إىل ثالث أوقات للدوام، وهي عىل النحو التاىلي
وأما منهجه �ن

ة إىل ارتفاع الشمس. دوام الصباح: كان يقوم فيه للتدريس بعد صالة الصبح مبا�ش

ة إىل االصفرار. دوام المساء: يجلس فيه الشيخ بعد صالة العرص مبا�ش

ة ليــال، أو حســب مــا تقتضيــه الظــروف  دوام الليــل: يجلــس فيــه الشــيخ بعــد العشــاء إىل الســاعة العــا�ش
واألحــوال.

وال يختلــف منهجــه التعليــمي عــن منهــج الكتاتيــب الســالفة الذكــر، وهــو تعليــم قــراءة آي الذكــر الحكيــم 
مكتوبــة عــىل األلــواح للقــراءة والحفــظ واالســتظهار.

- تجديد المنهج التعليمي بهذا المعهد: 

منــذو  تــم فيــه تعديــل اســم المعهــد إىل »معهــد الشــيخ  ي الزمــن تطــور المعهــد تطــورا هائــال 
وبعــد مــىن

ي الفقــه 
لتجويــد القــرآن والمبــادئ اإلســالمية أرزي«. وقــد تــم تجديــد منهجــه التعليــمي بإضافــة دروســا �ن

ن  وخمســ�ي خمســة  مــن  المعهــد  ويتكــون  التجويــد.  وعلــم  العربيــة،  واللغــة  القــرآن،  وعلــوم  والحديــث، 

1- املرجع السابق: 67.
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ن مدرســا.1  فصــال، وأربعــة آالف  تلميــذ، تحــت رعايــة خمســة وخمســ�ي

: وكانت الفصول موزعة وفقا للنظام التاىلي

عــىل  تــدرس جماعيــا  الهجائيــة:  الحــروف  مــن  ابتــداء  القــراءة،  مهــارة  األطفــال  لتعليــم  فصــول مختصــة 
ي األلــواح 

ي الــذي يتعلــم التالميــذ دروســهم فــرادى، وكانــت الحــروف مكتوبــة �ن
ا�ث الســبورة، بــدال مــن النظــام الــ�ت

الخشــبية.

فصــول مختصــة لتعليــم القــرآن جماعيــا: يقــرأ كل تلميــذ عنــد أســتاذه، ثــم يؤمــر بالمراجعــة، ثــم ينضمــون 
ي 

ي الحفــظ. ويــرحب مــن التالميــذ أن يحفظــوا أحزابــا معينــة �ن
إىل فصــل للمراجعــة الجماعيــة بغيــة اإلتقــان �ن

الســنة الدراســية.

فصــول مختصــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم: تتكــون هــذه الفصــول مــن التالميــذ األذكيــاء تــم اختيارهــم مــن 
إىل  الفصــول مقســمة  القــرآن وتجويــده. وكانــت  لحفــظ  تدريبهــم  بغيــة  والمــران  الدربــة  بعــد  فصــول شــ�ت 
يــن ســنة، ُيتوقــع منهــم  ن عــ�ش ســنوات إىل ع�ش : قســم للذكــور وقســم لإلنــاث. وكانــت أعمارهــم مــا بــ�ي ن قســم�ي

ــع ســنوات. ـ ي أربـ
أن يحفظــوا القــرآن �ن

ًدوُد:
َ
ي ن ِ

و�ن
ُ
ب. معهد غ

ــوِق بمدينــة كنــو، ومؤسســها الشــيخ إبراهيــم بــن صالــح الملقــب ب »نــدود«. 
ُ
ي حــارة ق

يقــع هــذا المعهــد �ن
ي 

ي ســنة 1945م، �ن
ي واليــة ِجَغــاَوا، وتــو�ن

ي محافظــة َجاُهــْن، الواقعــة حاليــا �ن
ْوَجــَر �ن

َ
ولــد عــام 1885م، بقريــة أ

 2.)Zangon Barebari( حــارة زنغــون بــرى بــري

. ومــن  ن وكان الشــيخ ورعــا محبــا للعلــم وأهلــه، خادمــا للقــرآن الكريــم، كريمــا ال تبخــل يــداه عــىل المحتاجــ�ي
ون. هــم كثــ�ي ــا، وغ�ي

َ
ي َطــْن َزْرغ ِ

ــو�ن
ُ
ــْم غ

َ
ــْم معــاذ َمَغَمــا، وَمال

َ
ا، وَمال

َ
ك ــْم حســن َطــْن َبــِ�ْ

َ
تالميــذه َمال

ي التدريس:
- منهجه �ن

ي األلــواح، 
ه مــن المهــرة بالقــرآن: يحيــط بــه التالميــذ ودروســهم مكتوبــة �ن ي التدريــس، فهــو كغــ�ي

أمــا منهجــه �ن
ثــم يدرســهم فــرادى، كل واحــد يتابعــه عنــد القــراءة، وإذا رأى مكانــا أخطــأ فيــه التلميــذ، عندئــذ يأمــره الشــيخ 
ي قــد يتغافــل عنهــا الشــيخ.  ي تصحيــح األخطــاء الــ�ت

بالتصحيــح حــاال، وبجــواره جماعــة مــن القــراء يســاعدونه �ن
ي هــذا المعهــد، وهي طريقــة تراثيــة كمــا هــو ســالف الذكــر.3 

وهــذه الطريقــة هي الســائدة �ن

1- املرجع السابق: 72.
2- املجع نفسه: 79.

3- املرجع السابق: 81.
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ا:
َ
ْرغ

َ
ي َطْن ز ِ

و�ن
ُ
ت. معهد الشيخ غ

واِك. ومؤسســها الشــيخ صالــح عبــد هللا بــن عبــد هللا، 
َ
ي حــارة قــوق )Koki( بجــوار َيــْن أ

يقــع هــذا المعهــد �ن
ي والية كنو، وهو من أصل كانوري، هاجر والده من ميدغري 

ي )Katogi(، �ن
ي بلد كاتوعن

ولد عام 1916م، �ن
)Maiduguri( إىل كنــو، واســتقر بهــا إىل أن توفــاه هللا. فقامــت أمــه برعايتــه، وربتــه تربيــة حســنة.

ي التدريس:
- منهجه �ن

ي الكتاتيــب، وبعــد التدريــس يحــرصن حلقــة 
ي بيتــه بالطريقــة المعتــادة �ن

كان الشــيخ يــدرس القــرآن الكريــم �ن
ي بيتــه 

ي نــدود لالســتمرار بالتدريــس هنــاك مســاء، وبعــد وفــاة أســتاذه أذن لــه خليفتــه بــأن يســتقر �ن
أســتاذه غــو�ن

ن ســنة تقريبــا، تخــرج منــه مــا يربــو عــىل ألــف  للتدريــس، وعندئــذ تــم تأســيس معهــده، والــذي يبلــغ اليــوم خمســ�ي
حافــظ للقــرآن الكريــم.

ي دعــم وتنميــة هــذا المعهــد، حيــث ينفــق أموالــه 
وكان للحــاج ســنو�ي طــن تاتــا )Dantata( فضــل كبــ�ي �ن

ي يهــوذا«، إىل ميدغــري  ِ
ــو�ن

ُ
خدمــة لكتــاب هللا تعــاىل وحملتــه، وهــو الــذي أرســل نجــل لشــيخ الملقــب ب »غ

للتعلــم، كمــا بعثــه إىل مــرص عــام 1975م،-1977م، لتعلــم علــوم القــرآن ومــا يحتويــه مــن علــم الجويــد وعلــم 
القــراءات.1 

ي الزمــن، حيــث انضــم إىل ركــب 
يــا، تــم تجديــد منهجــه بعــد مــىن ي نيج�ي

ه مــن المعاهــد �ن وهــذا المعهــد كغــ�ي
يــة  ن المــدارس القرآنيــة الثانويــة النظاميــة، لهــا مناهــج تهــدف إىل تعليــم القــرآن الكريــم واللغــة العربيــة واإلنجل�ي

هــا مــن المــواد المهنيــة، والدراســات اإلســالمية. وغ�ي

، وخاصــة  ي
الوصــ�ن المنهــج  تعليمهــا  نظــام  ي 

تتبــ�ن �ن يــا  ي نيج�ي
القرآنيــة �ن المعهــد  أن  وتجــدر اإلشــارة إىل 

ي بكفــاءة  فيمــا يمــت بصلــة إىل تدريــس مهــارة القــراءة الــت يتحــدث عنهــا هــذا البحــث. وكان هــا المنهــج يعتــ�ن
بحيــث   )Cognitive Development( والعقليــة  الجســمية  وأعمارهــم  إمكانياتهــم،  حيــث  مــن  التالميــذ 

بويــة بصــورة ناجحــة.2 يتمكــن التلميــذ مــن الوصــول إىل األهــداف ال�ت

املبحث الرابع: دور الكتاتيب يف تعليم مهارة القراءة للناطقني بغري 
العربية

ي 
�ن وُتعتــ�ب  المعــارف،  إىل  للوصــول  بــاب  ألنهــا  المجتمــع،  تثقيــف  ي 

�ن ُتنكــر  ال  أهميــة  القــراءة  لمهــارة  إن 

1- املرجع السلبق: 87.
2- Sunusi, Iguda, p: 101.
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الكتابــة.1  ثــم  فالقــراءة  والــكالم،  االســتماع  ي 
مهــار�ت بعــد  الثالــث  المســتوى 

ي تعليــم مهــارة القــراءة العربيــة، فيمكــن تصنيــف ذلــك وفقــا لنظــام الكتاتيــب، 
وفيمــا يتعلــق بــدور الكتاتيــب �ن

: ي بتنميــة إمكانيــات التلميــذ واســتعداداته عــىل نحــو مــا يــىلي ي تعتــ�ن والــ�ت

المرحلــة األوىل: )حفــظ الســور القصــار(: تبتــدئ هــذه المرحلــة منــذ الطفولــة المبكــرة، إذا أفصــح الطفــل 
واقتــدر عــىل الــكالم، فيبــدأ المــدرس بتلقينــه قــراءة القــرآن الكريــم حفظــا، مــن ســورة الفاتحــة إىل ســورة الفيــل.

  المرحلــة الثانيــة )تعليــم الحــروف غــ�ي المشــكولة=Babbaku(: تبتــدئ هــذه المرحلــة بتعليــم التلميــذ 
 ، ي ، وتكــون الحــروف مكتوبــة عــىل اللــوح الخشــ�ب ي قــراءة أحــرف القــرآن بــدون شــكل  عــىل نمــط الخــط المغــر�ب
ولــكل حــرف لقــب هوســاوي وفقــا لهيئتــه نطقــا وكتابــة، ابتــداء باالســتعاذة وانتهــاء إىل ســورة الفيــل. يكتــب 
المــدرس الحــروف الهجائيــة غــ�ي مشــكولة وفقــا إلمكانيــة التلميــذ، نحــو: )أ، ع، و، ذ(، يقــرأ األســتاذ حرفــا بعــد 
ا إىل  حــرف والتلميــذ يســتمع، ثــم يعيــد القــراءة لمــرة ثانيــة، ثــم يأمــر التلميــذ بــأن يتابــع القــراءة إثــر قراءتــه مشــ�ي
ة يقــرأ التلميــذ وحــده بمحــرصن المــدرس وهــو يصحــح لــه  ي الخطــوة األخــ�ي

الحــرف المكــرر قراءتــه بأصبعــه. و�ن
ل إىل مــكان للمراجعــة والتكــرار. ن األخطــاء نطقــا وقــراءة، ثــم يأمــره أن يعــ�ت

لــه ســورة الفاتحــة غــ�ي مشــكولة ليتعلــم النطــق  وبعــد االنتهــاء مــن قــراءة االســتعاذة والبســملة، يكتــب 
، ثــم ســورة اإلخــالص، فســورة اللهــب، تليهــا ســورة النــرص، وهكــذا حــ�ت  ن بحروفهــا متصلــة، ثــم المعوذتــ�ي
يصــل إىل ســورة الهمــزة. وكانــت طريقــة التدريــس هنــا تهــدف إىل تعليــم التلميــذ كيفيــة النطــق بالحــروف غــ�ي 
ي الســور القرآنية المدروســة ابتداء باالســتعاذة والبســملة. ولكل حرف من الحروف 

مشــكولة وفقا لورودها �ن
: الهجائيــة تســمية مقابلــة باللغــة المحليــة )لغــة الهوســا( عــىل النحــو التــاىلي

1- خالــد، حســن عبــد هللا )الدكتــور(، مهــارة الــكالم لــدى الطالــب النيجيــري، مجلــة الحكمــة، العــدد 4\1، قســم الدراســات اإلســالمية، جامعــة عمــر مو�ســى يــرأدوا، 
كتشــنة-نيجيريا، 2005م: 288.
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الحروف بعد األلقاب العربيةاأللقاب الهوساويةالحروف
التركيب

ا
ع
و
ذ
با

هلل
من

الشيطن
الرجيم

Alu

Ambaki

Wau

Zal
Ba+Alu Baki

Lallan+Hakuri
Minjaye+Nun’ara

Alu+Lanjaye+Shin Mairu-
wa+Ya+Damula Han-

nu+Nun”Ara
 A l u + L a m + R a + J i n
K a r a m i + Y a + M i » A r a

األلف
العين 

الواو
الذال

الباء+األلف
الالم+الالم+الهاء

امليم+النون
األلف+الالم+الشين+الياء+الطاء+النون

األلف+الالم+الجيم+الياء+امليم

مــن  بــاهلل  أعــوذ 
الرجيــم الشــيطن 

ي الهوســاوي. وكانــت هــذه الطريقــة 
ا�ث ممــا ســبق ذكــره يســتنتج القــارئ مهــارة قــراءة االســتعاذة وفقــا للمنهــج الــ�ت

ي البالد. ويمثل هذا 
ية وخاصة المنطقة الشــمالية، منذ نشــأة الكتاتيب �ن ي البالد النيج�ي

التدريســية ســائدة �ن
ة للتالميــذ، وخاصــة  المنهــج كيفيــة تعليــم الحــروف العربيــة باللغــة األم )لغــة الهوســا(، فكانــت طريقــة ُمَيــ�َّ

فيمــا يمــت بصلــة إىل تــالوة آي الذكــر الحكيــم، قــراءة وترتيــال، وحفظــا واســتظهارا.

ي بــالد 
ي بذلتهــا هــذه المــدارس لتعليــم مهــارة القــراءة العربيــة �ن وع الرغــم مــن المجهــودات الجبــارة الــ�ت

ي 
ي لغــة الهوســا، مثــا \ح\ �ن

الهوســا، إال أن هنــاك مشــاكل تتعلــق بالنطــق لبعــض الحــروف غــ�ي الموجــودة �ن
(..وهكذا.  ن (، فتنطق الما \ل\ )وال الالل�ي ن ي )وال الضال�ي

)الحمد( فتنطق هاء \ـه\ )الهمد(، والضاد \ض\ �ن
لــم تكــن موجــودة أثنــاء الكتابــة، بحيــث يقتــدر المــدرس عــىل كتابــة جميــع األحــرف  ولكــن هــذه المشــاكل 

والكلمــات القرآنيــة بدقــة متناهيــة.1

ي بــالد الهوســا، وخاصــة 
وفيمــا يــىلي نمــوذج آخــر يمثــل منهــج تدريــس قــراءة البســملة عــىل النمــط التقليــدي �ن

يا: مدينــة كنو-نيج�ي

1- Sunusi, Iguda, p: 94-95.
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الحروف بعد األلقاب العربيةاأللقاب الهوساويةالحروف
التركيب

بسم
هللا

الرحمن
الرحيم

Ba+Sin+Mi»Ara
Alu+Lallan+Hakuri

Alu+Lanjaye+Hakarami+Minjaye+Nun»Ara
Alu+Lanjaye+Ha Karami+Ya+Mi’ara

الباء+السين+امليم+األلف
+الالم+الالم+الهاء+األلف
+الالم+الحاء+امليم+النو
ن+الأللف+الالم+الحاء+ا

لياء+امليم

بسم هللا الرحمن 
الرحيم

اثيــة  هــا عــ�ب توظيــف الطريقــة ال�ت ن بغ�ي    ممــا ســبق ذكــره ُيســتنتج منهــج تدريــس القــراءة العربيــة للناطقــ�ي
باســتخدام لغــة الهوســا بغيــة تيســي�ي تعلــم قــراءة أحــرف البســملة للتالميــذ.

هذا فيما يتصل بتعليم الحروف غ�ي المشكولة. 

المرحلــة الثالثــة )تعليــم الحــروف المشــكولة=Farfaru(: وهي عبــارة عــن مرحلــة تعلــم انطــق بالحــركات 
ن التلميــذ الحــركات الثــالث )الفتــح  ابتــداء مــن االســتعاذة والبســملة إىل ســورة الفيــل. والرجــاء هنــا، أن يمــ�ي

والكــ� والضــم(، ثــم المــد بهــذه الحــركات، ثــم النطــق بالحــروف بالحــروف الســاكنة والمشــددة. 

وهذا الجدول يوضح كيفية تعليم الحروف مع الشكل:

الحروف بعد التركيبألقابها بالعربيةألقابها بالهوساالحروف املشكولة
َحْمُد

ْ
ل

َ
ا

هلِل

َرّبِ
ِميَن

َ
َعل

ْ
ال

Alu Da Fatha Bisa Shine \A\ Al Ya Dauri Lan-
 jaye+Hasabe Da Fatha Bisa Shine \Ha\ Ham Ya
 \Dauri Minjaye+Dal Da Ruf’a Bisa Shine \Du

َحْمــُد.
ْ

ل
َ
=ا

 Lanjaye Da Kisra Kasa Shine \Li\+Lanjaye Da
 Shadda Da Fatha Bisa Shine \La\ Laa Ya Ja Alu

=هلل.   \Ja+Hakuri Da Kisra Kasa Shine \Hi
 Ra Da Fatha Bisa Itace \Ra\+Baguje Da Shadda

. Da Kisra Kasa        = Itace \Bbi\َرّبِ
 Bil Ta Dauri Lanjaye+ Allikkafa Da Fatha Bisa
 Itace \A\ Aa Ta Ja Alu Ja+Lanjaye Da Fatha Bisa
 Shine \La\+Minjaye Da Kisra Kasa Shine \Mi\
Mii Ya Ja Ya+Nun’ara Da Fatha Bisa     =Itace \

ِميــَن.
َ
َعل

ْ
Na\ال

ِميَن
َ
َحْمٌد هلل َرّبِ الَعل

ْ
ل

َ
ا

يالحــظ القــارئ ممــا ســبق، أن منهــج القــراءة باأللقــاب الهوســاوية المشــكولة تســتغرق زمنــا أطــول، وذلــك ألن 
ن الصوائــت والصوامــت. وإذا تمكــن التلميــذ مــن ذلــك ينتقــل إىل: طريقــة النطــق بهــا مزدوجــة بــ�ي
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المرحلــة الرابعــة )قــراءة الجمــل واآليــات=Hajjatu\Tattashiya(: تبتــدئ هــذه المرحلــة بعــد مــا يتمكــن 
ن أو ثــالث آيــات عــىل قــدر فهمــه ثــم  التلميــذ مــن قــراءة الحــروف والكلمــات، فيبــدأ المــدرس يقــرؤه آيــة أو آيتــ�ي

يؤمــر بتكرارهــا إىل أن يتقنهــا حفظــا وقــراءة. وبعــد اإلتقــان يعــود إىل المــدرس للمزيد..وهكــذا.

ة أحزب.1  ي هذه المرحلة إىل أن يحفظوا خمسة أو ع�ش
وبعض الشيوخ يدربون تالميذهم �ن

 المرحلــة الخامســة )مرحلــة مــا قبــل النضــوج= Matakin Darasu(: قبــل إلحــاق التلميــذ بهــذه المرحلــة 
ي الــدروس مــن أســتاذه. 

ال بــد أن يتمكــن مــن القــراءة والكتابــة العربيــة، بحيــث يســتعد اســتعدادا كامــال لتلــ�ت
يبــدأ التلميــذ درســه بكتابــة الثمــن أو الربــــع مــن كل حــزب، ثــم ينضــم إىل حلقــة الــدرس أمــام المــدرس، وبجــواره 
ي تصحيح األخطاء نطقا وكتابة. وهكذا تســتمر حالته 

جماعة من حفاظ القرآن الكريم يســاعدون األســتاذ �ن
إىل أن يختــم القــرآن الكريــم )Saukar Zuku(، ثــم يســتمر هكــذا إىل أن يتمكــن مــن حفــظ القــرآن بأكملــه.2

املبحث اخلامس: الصعوبات والعوائق واحللول املقرتحة
ى: أ – التحديات الك�ب

ي مدينــة كنــو 
ن بالعربيــة، تواجــه الكتاتيــب �ن ي تعليــم القــراءة لغــ�ي الناطقــ�ي

بجانــب التطــوارت الملموســة �ن
بوية، وهذه المشــاكل تحتاج إىل العالج عىل الفور لحماية  ي مجاالتها ال�ت

يا عامة، مشــاكل �ن ي نيج�ي
خاصة و�ن

ن هــذه المشــاكل كمــا ذكــر الدكتــور عــىلي أبــو بكــر:  الجــو التعلــمي والتعليــمي مــن الضيــاع والذوبــان. ومــن بــ�ي
ي األعمال الزراعية، 

ا من أوقات التعلم �ن ي الزراعية للفالحة، وهذا مما يذهب كث�ي
ي األراصن

تسخ�ي التالميذ �ن
ة التنقــالت مــن القــرى  ي هــذه المــدارس، كــ�ث

ي نتائجهــم الدراســية. ومــن العوائــق التعلميــة �ن
ممــا يعكــس ســلبا �ن

ي األســواق وطرقــات المدينــة،3 وبعضهــم 
ن �ن إىل المــدن بــال مؤنــة كافيــة، وهــذا ممــا يجعــل التالميــذ متســول�ي

ليــة ألفــراد المدينــة، وبعضهــم يشــتغلون بالصناعــات اليدويــة، مثــل تقليــم  ن يســتأجرون للقيــام باألعمــال الم�ن
األظافــر، وتنظيــف األحذيــة واأللبســة، بغيــة الحصــول عــىل مــا ُيســد بــه الرمــق.

ي النقاط التالية:
ة، يمكن حرصها �ن ي تواجه هذه المدارس كث�ي وبالجملة فإن المشاكل ال�ت

ي األعمال الزراعية )وهذا األمر خاص بالمدارس الريفية( 
تسخ�ي التالميذ �ن

ة التنقالت من القرى إىل المدن ك�ث

مجاوزة الحد عند العقوبة.

1- املرجع السابق: 105.
2- املرجع نفسه: 105.

3- علي، أبو بكر )الدكتور(، املرجع السابق: 187.
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قلة االهتمام بالنظافة.

المشاكل االقتصادية.

. حاجة إىل تجديد المنهج التعليمي

حة: ب – بعض الحلول المق�ت

بية األطفال من حيث نموهم الجسمي والعقىلي والنفسي ح�ت يكونوا  بوية العناية ب�ت ي المناهج ال�ت
تقتىن

بويــة واالقتصاديــة والصحيــة )ممــا  ي مــن المشــاكل ال�ت
يــة تعــا�ن هــم. وبمــا أن الكتاتيــب النيج�ي أســوة حســنة لغ�ي

ح الباحــث حلــوال  بويــة(، فمــن المستحســن أن يقــ�ت ي قدمــا نحــو الوصــول إىل أهدافهــا ال�ت
يعرقلهــا عــن المــىن

حــات ُيــرحب أن تكــون حــال لهــا: لهــذه المشــاكل. وفيمــا يــىلي مق�ت

ي العناية بالتعلم والتعليم:
ن �ن ك�ي ال�ت

. وال يكــون ذلــك إال بنبــذ األعمــال الهامشــية  ي
يقصــد الباحــث بذلــك: إدارة األوقــات التعليميــة كمــا ينبــىن

ليــة  ن ي القيــام بــأداء الخدمــات الم�ن
هم �ن ي المــزارع واألســواق، أو تســخ�ي

الُمذهبــة ألوقــات التعليــم، كالشــتغال �ن
ي تشــغل التلميــذ عــن العنايــة باألوقــات  وريــة، وغــ�ي ذلــك ممــا يمــت بصلــة إىل الحوائــج اإلنســانية الــ�ت غــ�ي الرصن

. ي
الدراســية كمــا ينبــىن

بوية لأل�: المسئولية ال�ت

بية اإلسالمية، ألن هللا سبحانه وتعاىل جعل هذه  بية أبنائهم وفقا لمتطلبات ال�ت عىل اآلباء أن يعتنوا ب�ت
وُدَهــا 

ُ
ــاًرا َوق

َ
ــْم ن

ُ
ْهِليك

َ
ْم َوأ

ُ
ُفَســك

ْ
ن
َ
ــوا أ

ُ
ِذيــَن آَمُنــوا ق

َّ
َهــا ال يُّ

َ
األمانــة عــىل عواتقهــم، قــال الحــق ســبحانه وتعــاىل: »َيــا أ

ــوَن َمــا ُيْؤَمــُروَن« ]التحريــم/ 6[ 
ُ
َمَرُهــْم َوَيْفَعل

َ
َ َمــا أ  َيْعُصــوَن اللَّ

َ
ٌظ ِشــَداٌد ل

َ
 ِغــا

ٌ
ــة

َ
ِئك

َ
ْيَهــا َما

َ
ِحَجــاَرُة َعل

ْ
ــاُس َوال النَّ

ن بعــدم الغفلــة عــن موعظــة أنفســهم وأهليهــم،  ي اآليــة تنبيــه المؤمنــ�ي
 ذكــر ابــن عاشــور التونــسي أنــه: ورد �ن

ي ذلــك بعــض األذى.1
وأال يرصفهــم اســتبقاء الــود والمحبــة بينهــم عــن إســداء النصيحــة لهــم، وإن كان �ن

ي ســنواتهم المبكــرة بــال زاد وال دعــم 
بيــة األطفــال، إرســالهم مــن القــرى إىل المــدن �ن فمــن االســتخفاف ب�ت

يــا عامــة،  ي شــماىلي نيج�ي
ي كنــو خاصــة، و�ن

ي نظــام الكتاتيــب �ن
بويــة �ن اقتصــادي كاف، وهــذا مــن أهــم العوائــق ال�ت

بويــة. ي ذلــك مــن إيجــاد نتائــج عقيمــة مؤديــة إىل فشــل األهــداف ال�ت
لمــا �ن

إجراء الجزاء أو العقوبة بطريقة مناسبة:

1-التون�سي، محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس، )د.ت.(: 28\365.
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، وذلــك ألن التلميــذ  ي النجــاح إىل المجــال التعليــمي
إن إجــراء الجــزاء أو العقوبــة بطريقــة مناســبة ممــا يضــ�ن

ن  إذا بــذل جهــدا محمــودا، فأثــ�ن عليــه المــدرس، أو قــدم إليــه جائــزة، فــإن ذلــك ممــا يثــ�ي الشــعور بالمنافســة بــ�ي
التالميــذ، كمــا أن العقوبــة بطريقــة مناســبة تحــذر التلميــذ مــن ارتــكاب المنهيــات، والرجــاء أن يجتنــب المــدرس 
ي نفــوس التالميــذ، كمــا تعكــس ســلبا 

ي معاقبــة التلميــذ، ألن العقوبــة القاســية تــزرع البغضــاء �ن
تجــاوز الحــد �ن

ي حياتهــم المدرســية.
�ن

مراعاة النظافة:

ممــا ال يجــادل فيــه اثنــان، أن البيئــة المدرســية تحتــاج إىل مراعــاة النظافــة جســميا ومكانيــا، فالنظافــة تــؤدي 
إىل تكويــن جــوًّ تعلــمي مناســب )Conducive Learning Atmosphere(، وعــدم مراعــاة النظافــة يعكــس 
ن عــىل النظافــة  ي حيــاة التلميــذ. لقــد أثــ�ن الحــق ســبحانه وتعــاىل عــىل الصحابــة )أهــل قبــاء( المحافظــ�ي

ســلبا �ن
ِريــَن« ]التوبــة/ 108[ هِّ ُمطَّ

ْ
ُ ُيِحــبُّ ال ــُروا َواللَّ ْن َيَتَطهَّ

َ
ــوَن أ بقولــه: »ِفيــِه ِرجــاٌل ُيِحبُّ

ن الرجــال الذيــن يحبــون أن يتطهــروا بأنهــم بنــو عمــرو  ي صــىل هللا عليــه وســلم بــ�يَّ ي الصحيــح أن النــ�ب
 ثبــت �ن

ي هللا عنهــم-. وذلــك يــدل عــىل أن المســجد الــذي أســس عــىل التقــوى 
بــن عــوف أصحــاب مســجد قبــاء -رصن

هــو مســجدهم.1

الدعم االقتصادي:

ي حاجــة ماســة إىل الدعــم االقتصــادي، لكونهــا عمليــة بعيــدة المــدى، تهــدف إىل 
بويــة �ن إن العمليــة ال�ت

إعــداد الفــرد وتوجيــه ســلوكه نحــو تحقيــق أغــراض معينــة، وعليــه، فــإن البيئــة التعليميــة ال تكــون صالحــة إال 
ن نحــو أداء واجباتــه المدرســية. وبــدون الــزاد تتوفــر فيــه الحوائــج  كــ�ي ئ التلميــذ لل�ت ، وذلــك ممــا يهــ�ي ي

بالــزاد الــكا�ن
اإلنســانية االقتصاديــة، ممــا يــرصف اهتمامــه عــن التعلــم ســعيا إىل قضــاء هــذه الحوائــج. 

بوية: تجديد المناهج ال�ت

ي 
ا�ث ي الكتاتيــب ملحــة لكونهــا موضوعــة عــىل النمــط الــ�ت

بويــة �ن أصبحــت الحاجــة إىل تجديــد المناهــج ال�ت
ة، وقــد يكــون التجديــد عــ�ب االســتعانة بالوســائل  القديــم، وبتجديــد المناهــج تصبــح العمليــة التعليميــة يســ�ي
قــد  المــدارس  هــذه  فتكــون   ، ي والتكنولــوحب بــوي  ال�ت الحضــاري  التطــور  عــن  الناتجــة  الحديثــة  التدريســية 

. ي والحــا�ن
ن المــاصن اســتفادت مــن الجمــع بــ�ي

خامتة:

1- التون�سي، محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس، )د.ت.(: 11\32.
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ن مهــارة القــراءة العربيــة عــىل  ي تعليــم الناشــئ�ي
ي مدينــة كنــو دورا إيجابيــا فعــاال �ن

مــت المــدارس القرآنيــة �ن قدَّ
ي بــالد الهوســا، وال تنحــرص مجهــودات الكتاتيــب 

بــوي التقليــدي الســائد �ن ي وفقــا للنظــام ال�ت
ا�ث المســتوى الــ�ت

ن القــراءة فحســب، بــل أصبحــت هــذه المــدارس مراكــز تربويــة يتلــ�ت فيهــا الدارســون العلــوم  ي تعليــم الناشــئ�ي
�ن

، باإلضافــة إىل التــدرب عــىل أمــاط مــن الصناعــات  ي
ي عــىل قاعــدة الرســم العثمــا�ن الدينيــة وتقنيــة الخــط المغــر�ب

اليدويــة، كإصــالح األحذيــة وتنظيفهــا، وخياطــة القالنــس، وتقليــم األظافــر، والزراعــة، وغــ�ي ذلــك ممــا األعمــال 
ح لذلــك حلــوال  ي تواجــه هــذه المــدارس، ثــم اقــ�ت المهنيــة. وقــد تعــرض البحــث للحديــث عــن المشــاكل الــ�ت
، عــ�ب  ي والحــا�ن

ن المــاصن ي تجديــد مناهــج هــذه المــدارس وإعدادهــا إعــدادا موضوعيــا يجمــع بــ�ي
متمثــال �ن

ي المــدارس 
االســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة المتطــورة، وهــذا ممــا يــؤدي إىل تيســ�ي عمليــة التعلــم والتعليــم �ن

: القرآنيــة. وقــد توصــل البحــث إىل نتائــج، منهــا مــا يــىلي

ها. ن بغ�ي ي تعليم القراءة العربية للناطق�ي
ي مدينة كنو إسهاما إيجابيا ملموسا �ن

أسهمت الكتاتيب �ن

ي القديم.
ا�ث ي كنو تجري مناهجها التعليمية وفقا لمتطلبات النظام ال�ت

كانت معظم الكتاتيب �ن

ي بعــض الكتاتيــب عــ�ب تجديــد مناهجهــا التعليميــة كمــا يســتنتج ذلــك مــن 
بــدأ النظــام التعليــمي يتطــور �ن

ي طــن زرغــا.
معهــد الشــيخ منــذو أرزي، ومعهــد الشــيخ غــو�ن

ن  ن وغــ�ي ذلــك مــن المواطنــ�ي ي إعــداد جيــال مثمــرا مــن العلمــاء، والقضــاة، والمحامــ�ي
أســهمت كتاتيــب كنــو �ن

. ن الصالحــ�ي

بوية واالقتصادية والصحية. ي هذه المدراس من المشاكل ال�ت
تعا�ن

، بأن يشــمروا عن ســواعد الجد للبحث والتنقيب عن  ن ن والمتعلم�ي وأخ�ي يوصي الباحث إخوته الدارســ�ي
ي هــذه البــالد مــن النــواحي األمنيــة والثقافيــة والدينيــة، ممــا يــؤدي إىل إبــراز دور 

إســهامات المــدراس القرآنيــة �ن
ي الخدمــة اإلنســانية.

علمائنــا األجــالء �ن
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العلماء املتصوفة والسلطة واجملتمع يف مغرب القرن الثامن عشر:  
أمحد ابن عجيبة التطواني أمنوذجا

د. البش�ي أبرزاق
 أستاذ باحث - جامعة ابن زهر - أكادير - المغرب 

ملخص:

ي الدرقــاوي بقيــادة 
ي الــذي أحدثــه الخطــاب الصــو�ن

ي الوقــوف عنــد األثــر التاريــحن
ي هــذه الدراســة، رغبــة �ن

تــأ�ت
ي ســياق عالقة العالم المتصوف بالمجتمع والســلطة، من خالل دراســة محنته 

العالمة أحمد بن عجيبة؛ �ن
ي ذلــك، ثــم تأثــ�ي هــذه المحنــة عــىل 

بتطــوان؛ وتتبــع مــدى مســاهمة اإلعــالن العمــىلي عــن المبــادئ الدرقاويــة �ن
ي 

ي مدينــة تطــوان خاصــة. وتضمنــت الدراســة الســياق التاريــحن
ي المغــرب بشــكل عــام و�ن

وع الدرقــاوي �ن المــ�ش
العــام لمحنــة العالمــة أحمــد بــن عجيبــة ســنة 1795م، ثــم بعــض المالمــح مــن حيــاة ابــن عجيبــة، وفصــوال 

مــن هــذه المحنــة.

الكلمات المفتاح: العلماء المتصوفة، تطوان، المحنة، السلطة، المجتمع.

Abstract:

This study, which is to be seen in the historical impact of the Derqaouian Sufi 
speech, led by the prominent scholar ‘Ahmad BIN AJIBAH’, comes within the con-
text of the Sufi scientist relation with society and authority through studying its 
ordeal in Tetouan. It scrutinizes how the practical declaration of the Darqaouian 
principles contributed to this, and then the effect of this ordeal on his project in 
Morocco in general and in the city of Tetouan in particular. The study includes 
the following themes; first, The ordeal of Ahmad Bin Agaiba in 1795: The general 
historical context. Second, ordeal chapters of BIN AJIBAH including features from 
BIN AJIBAH’s life, and Ahmad BIN AJIBAH’s ordeal. 

Keywords: Sufi scholars, Tetouan, ordeal, authority, society.

مقدمة:

ي مــن القــرن الثامــن 
ي بعــض االرتــدادات، شــهد النصــف الثــا�ن ي الوقــت الــذي عــاش فيــه التصــوف المغــر�ب

�ن
ي الدرقــاوي)1737- ي عــ�ش الهجــري ظهــور الطريقــة الدرقاويــة بمشــيخة الشــيخ العــر�ب

عــ�ش الميــالدي الثــا�ن
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المرتبطــة  تجلياتــه  ي 
�ن ؛ خاصــة  المجتمــىي لواقعــه  رؤيــة جديــدة  تقديــم  وعــه  بم�ش حــاول  الــذي  1823م( 

ي جديــد.
ي بلــورة خطــاب صــو�ن

بالعالقــة مــع الممارســة الصوفيــة، وهــو مــا أســهم �ن

ي زروال1، ليحمــل لــواءه العالمــة أحمــد  وع الدرقــاوي مــع الشــيخ المؤســس وســط قبيلــة بــ�ن انطلــق المــ�ش
)1747-1809م( بمنطقــة شــمال المغــرب، حيــث تــم اإلعــالن الفعــىلي عــن المبــادئ  ي

ابــن عجيبــة التطــوا�ن
ي الحيــاة الصوفيــة 

األخالقيــة والمجتمعيــة العمليــة للطريقــة الدرقاويــة. ونظــرا لمــا أحدثــه ذلــك مــن تأثــ�ي �ن
، وما انطوى عليه من قواعد ســلوكية  ي

والمجتمعية لمدينة تطوان خاصة، فقد جوبه هذا الخطاب الصو�ن
وأخالقيــة بــردود فعــل قويــة مناهضــة؛ وخاصــة مــن طــرف مخــزن الســلطان مــوالي ســليمان)1792-1822م( 
ع، وتهديــدا للحيــاة المجتمعيــة المغربيــة آنــذاك،  فــة للــ�ش

َ
ي التعاليــم الدرقاويــة مخال

ي رأت �ن وبعــض الزوايــا الــ�ت
ي الســجن وانتهــت بمالحقــة أتبــاع طريقتــه 

ي انطلقــت بالــزج بــه �ن لتبــدأ فصــول محنــة أحمــد ابــن عجيبــة الــ�ت
بتطــوان. 

ن العلــوم النظرية/الظاهريــة مــن  ي تكوينــه بــ�ي
ولمــا كان أحمــد ابــن عجيبــة نموذجــا للعالــم الــذي جمــع �ن

عي  ن التنظــ�ي الــ�ش هــا، أي بــ�ي همــا، والعلــوم الســلوكية القائمــة عــىل تزكيــة النفــس وتطه�ي فقــه وحديــث وغ�ي
ي 

ي الــذي أحدثــه الخطــاب الصــو�ن
بيــة الصوفيــة، فــإن مبتــىن هــذه الدراســة هــو الوقــوف عنــد األثــر التاريــحن وال�ت

ي ســياق عالقــة العالــم المتصــوف بالمجتمــع والســلطة، مــن 
الدرقــاوي بقيــادة العالمــة أحمــد ابــن عحيبــة؛ �ن

ي ذلــك، ثــم تأثــ�ي 
خــالل دراســة محنتــه بتطــوان؛ وتتبــع مــدى إســهام اإلعــالن العمــىلي عــن المبــادئ الدرقاويــة �ن

ي مدينــة تطــوان خاصــة.
ي المغــرب بشــكل عــام و�ن

وع الدرقــاوي �ن ي المــ�ش
هــذه المحنــة �ن

أوال: حمنة العالمة أمحد ابن عجيبة سنة 1795: السياق التارخيي العام

ي اســتأثرت بهــا المدرســة الشــاذلية  ــخ التصــوف اإلســالمي يلحــظ تلــك المكانــة الهامــة الــ�ت ـ ـ ـ إن الــدارس لتاريـ
ي تاريــــخ الفكر 

ات �ن ي من تأث�ي
)ت.656ـه/1258م( بفكره الصو�ن ضمنه، نظرا لما أحدثه أبو الحسن الشاذىلي

ــخ المغــرب، ســواء عــىل مســتوى انتقــاد الطرقيــة القديمــة  ـ ـ ـ ي تاريـ
؛ والســيما �ن ي كل العالــم اإلســالمي

ي �ن
الصــو�ن

ي أصولــه إىل 
ي هــو الــذي يعــود �ن

، أم عــىل مســتوى اعتبــار التصــوف الحقيــ�ت ي
يــ�ت ن ي الميتاف�ي

وللتصــوف الفلســ�ن
كتــاب هللا وســنة رســوله صــىل هللا عليــه وســلم، ويقــوم عــىل أســاس تزكيــة النفــس والزهــد واالهتمــام بأســباب 
ق  ي المــ�ش

النــاس �ن ن  بــ�ي ـهــذه األســس انطلقــت الدعــوة الشــاذلية  إفــراط وال تفريــط. وبـ الحيــاة الدنيــا دون 
والمغــرب عــىل حــد ســواء.

ي الدرقاوي ) 1150هـ-1737م/1239هـ- وال غرو أن يكون ظهور الطريقة الدرقاوية عىل يد الشيخ العر�ب

ــة بنــي زروال: مظاهــر حياتهــا الثقافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة، مطبوعــات املركــز الجامعــي  ــة بشــال املغــرب. انظــر: محمــد الفــايس، قبيل 1- مــن القبائــل الجبلي
ــاط، الطبعــة األوىل، 1962. ــة، الرب ــة الشــالية الفني للبحــث العلمــي، مطبوعــات إفريقي
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ي المغــرب الحديــث. ومــن ثمــة فــإن أهميــة دراســة الفكــر 
ي �ن

1823م(، انعكاســا واضحــا لتجــدر الفكــر الصــو�ن
ي بشــكل عــام، لمــا  ــخ التصــوف المغــر�ب ـ ـ ـ ي تاريـ

ي كــون واضــع أسســه شــكل مرحلــة مؤثــرة �ن
ي الدرقــاوي �ن

الصــو�ن
ي الــذي عايشــه، حيــث االنحــالل مــن األســس الصوفيــة 

جــاء بــه مــن قــراءة جديــدة مســتوعبة للواقــع الصــو�ن
وع« أراد مــن خاللــه إحيــاء  ي الدرقــاوي بـ«مــ�ش . لقــد جــاء الشــيخ العــر�ب المغربيــة كمــا وضعهــا اإلمــام الشــاذىلي

المبــادئ الشــاذلية القديمــة1.

ي الدرقــاوي وورثــه تلميــذ تلميــذه أحمــد ابــن عجيبــة  لقــد ارتكــز الفكــر الدرقــاوي الــذي أسســه الشــيخ العــر�ب
، عــىل مبــدأي خــرق عوائــد المجتمــع والتجــرد عــن ملــذات الحيــاة الدنيــا، وهــذا التجــرد اعتــ�ب مــن  ي

التطــوا�ن
ي خاصــة2. 

ي عامــة وإدانــة معرفيــة وســلوكية لواقــع التصــوف الطــر�ت جوانــب متعــددة إفــرازا لحالــة الفكــر المغــر�ب
ب مــن وضعيــة  ي تجــاوب فئــات اجتماعيــة واســعة مــع مبادئهــا وشــعاراتها، ألنهــا تقــ�ت

وقــد تجــىل ذلــك »�ن
ن إليهــم  ونفســية عامــة النــاس. كمــا أن أذكارهــم الجماعيــة والجهريــة وســياحاتهم، كلهــا عنــا� تشــعر المنتمــ�ي
ي إطــار بيئتهــم وأفقهــم 

بالقــوة والتــآزر وتحقــق لهــم وجــودا معنويــا واجتماعيــا لــم يكــن بمســتطاعهم تحقيقــه �ن
المحــدود اإلمكانيــات والمهــدد باالســتمرار«3.

1- حول مؤسس الدرقاوية الشيخ العريب الدرقاوي، وأسس الفكر الصويف الدرقاوي، يرجع إىل املصنفات أسفله:

- موالي العريب الدرقاوي، شورا الطوية يف مذهب الصوفية، مخطوط املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بالرباط، رقم د1858 ضمن مجموع.

-  الريف بوزيان املعسكري، كنز األرسار يف مناقب العريب الدرقاوي وأصحابه األخيار، مخطوط املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بالرباط، رقم 2841 ك.

- عــيل الجمــل، اليواقبــت الحســان يف تــرف معــاين اإلنســان  أو نصيحــة املريــد يف طريــق أهــل الســلوك والتجريــد، تحقيــق عاصــم إبراهيــم الكيــايل، منشــورات محمــد 
عــيل بيضــون ، دار الكتــب العلميــة، بــريوت،  لبنــان، الطبعــة األوىل، 2005.

- الدرقاوي، العريب، مجموع رسائل ، تحقيق بسام محمد بارود، تقديم أحمد بن الخياط الزكاري، املجمع الثقايف أبوظبي ، الطبعة األوىل، 1999.

ــة  ــة للمملكــة املغربي ــة الوطني ــا العــريب الدرقــاوي، مخطــوط املكتب ــاغ وشــيخه موالن ــد الواحــد الدب ــا عب ــور القــوي يف ذكــر شــيخنا موالن - محمــد املهــدي الفــايس، الن
ــم ك2301. ــاط، رق بالرب

- عمــر بــن محمــد عاشــور األندلــيس، املقالــة املرضيــة يف بعــض أحــوال الطائفــة الدرقاويــة، مخطــوط املكتبــة الوطنيــة للمملكــة املغربيــة بالربــاط، رقــم د2372 ضمــن 
مجمــوع.

- محمد بن عبد القادر البوكييل، اإلشارة الكافية يف نتائج معرفة شيخ الرتبية، مخطوط املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بالرباط، رقم د1974.ضمن مجموع.

- أحمد ابن عجيبة، الفهرسة،   تحقيق وتقديم وتعليق عبد الحميد صالح حمدان، دار الغد العريب، القاهرة الطبعة األوىل، 1990.

- عبد املجيد الصغري،  إشكالية إصالح الفكر الصويف خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 1994.

 - E.M.Bellaire, «Les Derqaoua de Tanger», in Revue du monde musulman,V 39, paris, juin.1920, pp 98-118.

- E.M.Bellaire, «Essai sur L’histoire des confréries marocaines», Hespéris , T.1 ,1921, pp 141-159.             

- A.Generalep.j, Contribution  à l’étude des confréries religieuses musulmanes ,Alger, 1956.

- Jacques Berque, L’intérieur du Maghreb à 10-19 siècles, paris.1978.
2- محمــد الخــداري، دور الزوايــا والطــرق الصوفيــة يف العالقــات بــني املغــرب وواليــة الجزائــر، حالــة الزاويــة الدرقاويــة، أطروحــة دكتــوراه، مرقونــة، كليــة اآلداب، الربــاط، 

2005، ص 104.
3- أحمــد بــوكاري، اإلحيــاء والتجديــد الصــويف باملغــرب، ج1، منشــورات وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية باملغــرب، مطبعــة فضالــة، املحمديــة، الطبعــة األوىل، 2006، 

ص 142.
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، صارت الزاوية الدرقاوية  ن ي والمجتمىي المغربي�ي
ن الصو�ن ي الحقل�ي

ونظرا لما أحدثه هذا الفكر من تأث�ي �ن
ي محمــد الجنــوي 

1، إىل حــد دفــع الفقيــه التطــوا�ن التاســع عــ�ش ي القــرن 
مهيمنــة عــىل الســجال الســيا�ي �ن

 ، عــ�ش الثامــن  القــرن  أواخــر  ي فرنســا 
الثــورة �ن بحــدث  الدرقاويــة  تشــبيه ظهــور  إىل  )ت.1214ـه/1800م( 

ي هــذا القطــر والنصــارى الفرنصيــص قامــوا  
ة: »إن درقــاوة قامــوا �ن وعــ�ب عــن ذلــك مــن خــالل قولتــه الشــه�ي

ي مســتغربا عــن هــذه 
ي قطرهــم، وكلهــم ينشــأ منهــم فســاد هــذا العالــم«2. وقــد تســاءل الفقيــه أحمــد الرهــو�ن

�ن
ن وتنبــؤه بكونهمــا ســيؤديان إىل هــالك العالــم وإفســاده، وقــال: »هــل  ن الحدثــ�ي ي أقامهــا الجنــوي بــ�ي المقارنــة الــ�ت
كان يرى)محمــد الجنــوي( أن التصــوف عــىل العمــوم مفســد للمجتمــع الــذي يتطلــب الجــد والعمــل والبنــاء 

، ال الخمــول والكســل، واالنــزواء والتخريــب«3. والتعمــ�ي

ن ظهــور الدرقاويــة بالمغــرب وقيــام الثــورة الفرنســية، وإن كان يصــور قــوة الحركــة   والواقــع أن التشــبيه بــ�ي
ا.  اتهمــا مختلفــة اختالفــا كبــ�ي ن وتأث�ي هــا ومصادمتهــا للواقــع، فــإن ســياق ظهــور الحدثــ�ي الدرقاويــة وحجــم تأث�ي
ي متكامــل وداخــل مجتمــع يشــهد تحــوالت ماديــة 

ي إطــار ســياق حضــاري وتاريــحن
فالثــورة الفرنســية جــاءت �ن

ي تقاليــد صوفيــة4، ممــا يــدل عــىل تجــدر القيــم  ي وتصلــح وتحــ�ي ن أن الدرقاويــة جــاءت لتبــ�ن ي حــ�ي
ومعنويــة، �ن

ي بمختلــف مكوناتــه االجتماعيــة  والمعتقــدات الدينيــة عمومــا والصوفيــة بصفــة خاصــة داخــل الكيــان المغــر�ب
والثقافيــة5. 

ي ظل بنية مجتمعية 
ي الحياة المجتمعية المغربية، و�ن

ين للزاوية الدرقاوية �ن وأمام اإلشعاع والتأث�ي الكب�ي
متعــددة يشــكل المخــزن أحــد عنا�هــا األساســية، فــإن فهــم مالبســات محنــة العالمــة أحمــد ابــن عجيبــة 
ي تقديــم نظــرة عامــة 

الدرقــاوي بتطــوان ســنة 1795م عــىل عهــد مــوالي ســليمان)1792- 1822م(، يقتــىن
حــول واقــع الحيــاة الصوفيــة بتطــوان خــالل تلــك المرحلــة، وكــذا تحديــد طبيعــة عالقــة المخــزن بالزاويــة 
ي 

ي ســياقها التاريــحن
ي وضــع تلــك المحنــة �ن

ا �ن ة، ممــا مــن شــأنه أن يســاعد كثــ�ي الدرقاويــة إىل حــدود تلــك الفــ�ت
العــام. 

الحقائــق  ي 
والــكالم �ن الصوفيــة  المظاهــر والممارســات  أن  الســياق،  هــذا  ي 

إليــه �ن تجــدر االشــارة  إن ممــا 
ي صفــوف فئــات قليلــة ال صلــة 

الصوفيــة لــم تكــن أمــرا معروفــا بمدينــة تطــوان قبــل ظهــور الدرقاويــة بهــا،إال �ن
لهــا بالعلــم وأهلــه6، هــذا بالرغــم مــن وجــود عــدد مــن الزوايــا بالمدينــة؛ كالزاويــة الفاســية والنا�يــة والوزانيــة 

1- عبد الله حمودي، الشيخ واملريد، ترجمة عبد املجيد جحفة، الطبعة الثانية، دار توبقال للنر، الدار البيضاء، 2000، ص 114.
2- محمد داود، تاريخ تطوان، ج6، املطبعة املهدية، تطوان، 1966، ص 195.

3-  نفسه، نفس الصفحة.
4- أحمــد بــوكاري، »جوانــب مــن الحيــاة الدينيــة يف العهــد العلــوي«، جامعــة مــوالي عــي الرشيــف الخريفيــة، أعــامل الــدورة الخامســة، دار املناهــل للطباعــة والنــر، 

الربــاط، 1996، ص ص 171- 172.
5- نفسه، ص 164.

6- محمد داود، تاريخ تطوان، ج 7، املطبعة امللكية، الرباط، 1990، ص ص 335- 336.
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ي الحقائــق  
هــا كان محــدودا لســكوتها وفراغهــا، حيــث » الفقــراء ومظاهــر وال كالم ال �ن والريســونية،إال أن تأث�ي

ي العامة من الناس، كما هو حال 
ي العاديات«1، وح�ت إن كان لها تأث�ي فإنما �ن

ي الماديات، بل وال ح�ت �ن
وال �ن

ي الوقــت الــذي اتجهــت فيــه بعــض الزوايــا، خاصــة الريســونية، 
ن الحمدوشــية والعيســاوية. هــذا �ن الطريقتــ�ي

لتعزيز مكانتها االجتماعية والسياســية بشــمال المغرب، من خالل نســج عالقات قوية مع الســلطة الحاكمة 
ي صحبهــا عــدم  ي الســنوات األوىل مــن حكمــه الــ�ت

بقيــادة مــوالي ســليمان الــذي وظــف هــذا التقــارب، خاصــة �ن
وع الدرقــاوي  اســتقرار لســلطته بمدينــة تطــوان. فكيــف أثــر هــذا الوضــع عــىل عالقــة مــوالي ســليمان بالمــ�ش

بمدينــة تطــوان؟.

ن المخزن والدرقاوية  ن العالقة ب�ي ، فإن الطابع العام الذي م�ي ن ن الطرف�ي بالرغم من وجود مظاهر التوتر ب�ي
ام واالحتضــان. ولعــل هــذا مــا أكدتــه مختلــف الظهائــر  ابــن عجيبــة هــو طابــع التوقــ�ي واالحــ�ت قبــل محنــة 

الســلطانية خــالل تلــك المرحلــة:

ي  ي الدرقــاوي ســكان قريــة بــ�ن ي عهــد الســلطان محمــد بــن عبــد هللا(1757-1790م) وجــد الشــيخ العــر�ب
فــ�ن

يــــــح ويطالبــون الغيــث  يــــــح الــوىلي أحمــد بــن يوســف، ويطوفــون بالرصن ي زروال ذبحــوا عــىل �ن احمــد بنــواحي بــ�ن
ي بــأن اإلجابــة ال تحصــل لكــم إال إذا نرصتــم الســلطان بقلوبكــم  والرحمــة مــن هللا، فقــال:« وإذا بنفــسي تحدثــ�ن
ي ذلــك الوقــت بــل وال يذكــره إال بالقــوة«2.

وجوارحكــم، وبأعــىل أصواتكــم ثــالث مــرات، إذ كان ال ينــرصه أحــد �ن

الســلطة  إىل  يحيــل  تصــور  الزاويــة،  شــيخ  تصــور  ي 
�ن الســلطان  لمكانــة  المختلفــة  الرمزيــة  الــدالالت  إنهــا 

ي أرضــه، ونموذجــا متعاليــا عــن 
كــة وظــل هللا �ن األخالقيــة الدينيــة للســلطان عــىل الشــيخ، باعتبــاره مصــدرا لل�ب

الدنيــوي3. الواقــع 

، اســتجابة الدرقاويــة لنــداء جهــاد نصــارى ســبتة مــن  ن ن الجانبــ�ي ن لنــا مظاهــر أخــرى للتعــاون بــ�ي وممــا يبــ�ي
ن  ي مــن المشــارك�ي فــاء درقــاوة بقيــادة الشــيخ العــر�ب يــد)1790- 1792م(، إذ كان �ش ن قبــل الســلطان مــوالي ال�ي

ي تلــك العمليــات الجهاديــة.
�ن

ي 
وبانفــراد مــوالي الســلطان مــوالي ســليمان بالحكــم ســتظهر توجهــات دينيــة جديــدة تجــاه الفكــر الصــو�ن

ي 
عامــة والفكــر الدرقــاوي بشــكل خــاص. فقــد كانــت التوجهــات العامــة المؤطــرة لسياســة مــوالي ســليمان �ن

ى  ي التحــوالت الكــ�ب
اته �ن از والحــذر مــن األجانــب، ويجــد ذلــك تفســ�ي عالقاتــه الخارجيــة تتمحــور حــول االحــ�ت

1- محمد داود، تاريخ تطوان، ج 3، مطبوعات معهد موالي الحسن، املطبعة املهدية، تطوان،  ص 211.
2- العريب الدرقاوي، شورا الطوية يف مذهب الصوفية ، مخطوط املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بالرباط، رقم د1858، ضمن مجموع، ص 155.

 M.Tozy, Champ et contre champ politique – religieux au Maroc .doctorat d’état en science politique. : 3- انظر
..univ. aix En provence Marseille, polycopie,1984.p50

عن: نور الدين الزاهي، بركة السلطان، دفاتر وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2007، ص 87.
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ي شــهدها العالــم )الثــورة الفرنســية ســنة 1789، الحملــة الفرنســية عــىل مــرص ســنة 1798، والتنافــس  الــ�ت
ي دفعتــه إلعــالن سياســة اقتصاديــة ودينيــة  ي حــوض البحــر األبيــض المتوســط...(، والــ�ت

ي �ن ن الفرنــسي اإلنجلــ�ي
جديــدة.

از داخىلي للموىل سليمان من الزاوية الدرقاوية؟  فهل يمكن الحديث عن اح�ت

يفة منذ وصولها إىل الحكم، فإن موالي سليمان  إذا كان احتكار السلطة هو طموح مؤسسة السلطة ال�ش
ي خدمــة سياســة ســلطانية تســى إىل 

عيــا �ن كان هــو أول مــن حــاول مأسســة هــذا الطمــوح بوضعــه خطابــا �ش

هــا شــيوخ  ي اعت�ب جاع طــور العظمــة1. وهكــذا جــاءت خطبتــه المشــهورة ضــد البــدع، والــ�ت الهيمنــة، قصــد اســ�ت

الزوايــا بمثابــة إعــالن حــرب ضدهــا، األمــر الــذي ســيكرس انفصــال الســلطة عــن المجتمــع2. فكيــف كان رد 
فعــل مــوالي ســليمان تجــاه بــوادر االنفصــال مــع الزاويــة الدرقاويــة وفكرهــا؟.

إن المتتبع لفصول سياســة موالي ســليمان تجاه الزاوية الدرقاوية ســيجد أن هذه العالقة لم تكن ثابتة، 
ات: فبعــد حــادث نكبــة العالمــة ابــن عجيبــة الدرقــاوي بتطــوان ســنة 1795- الــذي  بــل اتخــذت صــورة المتغــ�ي
ي محــور خــاص- جــاءت مرحلــة حــاول فيهــا الســلطان احتــواء الزاويــة، إال أن حــدوث 

ســنفصل فيــه القــول �ن
ي  العــر�ب الحــرب عليهــا بســجن شــيخها  يعلــن  الســلطان  للزاويــة جعلــت  السياســية  التوجهــات  ي 

تحــوالت �ن
. الدرقــاوي خــالل العقــد األول مــن القــرن التاســع عــ�ش

ي والزاويــة الدرقاويــة كمــا جســدتها محنــة ابــن 
ي عالقــة المخــزن الســليما�ن

 بعــد مرحلــة االنفصــال األوىل �ن
رات؛ إذ غــ�ي مــوالي  ي عالقتــه بالزاويــة كانــت وراءهــا عــدة مــ�ب

عجيبــة، دشــن مــوالي ســليمان مرحلــة جديــدة �ن
ي اســتتباب ســلطته 

ســليمان سياســته تجــاه الزاويــة بإثبــات حضورهــا المجتمــىي عــ�ب اتخاذهــا ســندا أساســيا �ن
الداخليــة ومكانتــه والخارجيــة.

ي الدرقــاوي  ، عمــد الســلطان مــوالي ســليمان إىل توظيــف شــيخ الزاويــة العــر�ب فعــىل المســتوى الداخــىلي
ي رســالة مــن عبــد الســالم ابــن مــوالي 

ي الســلطة مــوالي مســلمة. جــاء �ن
ن أخيــه وخصمــه �ن وســيطا بينــه وبــ�ي

ي الدرقــاوي: ســليمان إىل الشــيخ العــر�ب

»يأمــرك الســلطان أيــده هللا )مــوالي ســليمان( أن تتوجــه )...( لمــوالي مســلمة )...( فالمؤكــد عليــك أن 

ك...«3. وقــد نجــح  ي هــذا األمــر لعــل هللا يجعــل الفتــح عــىل يــدك فأنــت أوىل بهــذه الســنة مــن غــ�ي
تتحــزم �ن

ي مهمتــه، فبعــد وســاطته رجــع مــوالي مســلمة مــن وهــران إىل سجلماســة واســتقر بــدار أبيــه ورتــب لــه 
الشــيخ �ن

1- محمد  ظريف، مؤسسة السلطان الرشيف باملغرب محاولة يف الرتكيب، أفريقيا الرق، 1988، ص ص 151- 156.
2- عبــد اللطيــف حســني، جوانــب مــن األوضــاع السياســية واالجتاعيــة باملغــرب خــال عهــد مــوالي ســليان، ضمــن جامعــة مــوالي عــي الرشيــف الخريفيــة، أعــال 

الــدورة الرابعــة، الريصــاين، دجنــرب 1992، ص 124.
3- رسالة بتاريخ 22 ربيع الثاين 1212هـ/ 14 أكتوبر 1797م.
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الســلطان موالي ســليمان ما يكفيه1.

ي الدرقــاوي يتوســط لــدى مــوالي ســليمان إلطــالق �اح أحــد  وخــالل ســنة 1797م وجدنــا الشــيخ العــر�ب

ي مالــك وهــو القائــد الطاهــر بــن الحفيــان2. ومــن هنــا فمــوالي ســليمان بمباركتــه لحصــار  ســجناء قبيلــة بــ�ن
ــع هــذه الزاويــة وليــس القضــاء عليهــا نهائيــا. إذ إن  ـ ـ ـ ى-، إنمــا يريــد تطويـ ومحنــة الدرقاويــة بتطــوان –كمــا ســ�ن
المخــزن أدرك آنــذاك أنــه ال يمكــن أن يضمــن تــوازن ســلطته دون القــوى المجتمعيــة األخــرى وخاصــة الزاويــا 

والقبائــل.

ي 
�ن الدرقاويــة، خاصــة  للزاويــة  صــار  الــذي  الكبــ�ي  ي  الخــارحب لإلشــعاع  ونظــرا   ، ي الخــارحب المســتوى  وعــىل 

يــف بالجزائــر أحــد أتبــاع  الجزائــر. فقــد وظــف مــوالي ســليمان ذلــك ألخــذ البيعــة مــن عبــد القــادر بــن ال�ش
ي الدرقــاوي وجماعتــه قــدم إىل مدينــة  الطريقــة الدرقاويــة بوهــران. فقــد ذكــر المعســكري أن الشــيخ العــر�ب
يــف بطلــب مــن الســلطان مــوالي ســليمان3. وهــران ســنة 1220ـه/1805م عــىل العالــم عبــد القــادر بــن ال�ش

ي المناطــق 
ي أصبــح يشــكلها الحضــور الدرقــاوي الكبــ�ي  �ن إنهــا داللــة واضحــة عــىل الهواجــس السياســية الــ�ت

ي الغــرب الجزائــري خاصــة. ولمــا كان إثبــات الســلطة 
قيــة مــن المغــرب عامــة، و�ن الشــمالية والشــمالية ال�ش

ي وهــران أمــر كاف بالنســبة للمخــزن 
ن �ن الماديــة والرمزيــة هــو هــدف الســلطان، فــإن أخــذ بيعــة كبــ�ي الدرقاويــ�ي

ي للزاويــة الدرقاويــة لــم 
ن واحتــواء المخــزن الســليما�ن ليؤكــد عمــل الزاويــة تحــت ســلطته. إال أن توافــق الطرفــ�ي

ة المهادنــة والصلــح  يــدم طويــال؛ إذ بــدا نــوع مــن التوتــر بينهمــا، توتــر انتقــل بوضعيــة الزاويــة الدرقاويــة مــن فــ�ت
ي توطيــد الســلطان الســيا�ي للمــوىل ســليمان، إىل مرحلــة المواجهــة. وكان مــن أكــ�ب مــا جســد هــذه 

واإلســهام �ن
ي صفــر 1236ـه/1820م.

ي الســجن �ن
ي الدرقــاوي �ن المواجهــة الــزج بالشــيخ العــر�ب

ي عرفتهــا البــالد قبيــل هــذا الحــادث كمجاعــة 1817، وطاعــون 1818، وواقعــة زيــان  ونتيجــة لألزمــات الــ�ت
 4 ي

ي الــوزا�ن ي بكــر مهــاوش وشــيخ زاويــة وزان الحــاج العــر�ب ي الدرقــاوي وأ�ب ي مايــو 1819، أصــدر كل مــن العــر�ب
�ن

يــد ســنة 1820، ثــم توليــة أخيــه ســعيد ابــن  ن فتــوى  خلــع مــوالي ســليمان وتوليــة ابــن أخيــه إبراهيــم بــن ال�ي
ي إضعــاف ســلطة مــوالي ســليمان6. 

يــد مــن بعــده5، لتســهم بذلــك الزاويــة الدرقاويــة �ن ن ال�ي

1- النارصي، االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص، ج8، تحقيق جعفر النارصي ومحمد النارصي، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1997، ص 92. 
2- الضعيف الرباطي، تاريخ الضعيف، ج2، دراسة وتحقيق محمد البوزيدي الشيخي، دار الثقافة للنر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 2005.ص 532.

3- الريف بوزيان املعسكري، كنز األرسار يف مناقب العريب الدرقاوي وأصحابه األخيار، مخطوط املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بالرباط، رقم 2841 ك، ص 29.
.Castellanos, Historia de Marruecos ,Tánger,1898  : 4- انظر

5- يقــول محمــد األمــني البــزاز يف هــذا الصــدد: »ميكــن القــول بــدون غلــو، أن فكــرة خلــع الســلطان بــدأت تلــوح يف األفــق عــى األقــل منــذ 1817. ففــي الوقــت الــذي 
رمــى القحــط بــكل قوتــه عــى البــاد، وعظــم األمــر عــى النــاس مــن شــدة الغــاء أقــدم مــوالي ســليان عــى املوافقــة عــى تصديــر الحبــوب إىل املســيحيني. أدى هــذا 
القــرار )...( إىل موجــة مــن القلــق والغضــب يف صفــوف الشــعب، وخاصــة منــه الفقــراء. والظاهــر أن زعــاء الزوايــا كان لهــم دورهــم يف تأجيــج هــذا الغضــب، أو قــل إنهــم 
وجــدوا الفرصــة مواتيــة للدعايــة ضــد الســلطان الــذي ســبق لــه أن حــاول تقليــص نفوذهــم. وكانــت هنــاك مصادفــة مواتيــة أخــرى ملثــل هــذه الدعايــة بعــد أن أقــدم 
عــى إبطــال ســنة الجهــاد البحــري يف الســنة نفســها)1817(«. انظــر: تاريــخ األوبئــة واملجاعــات باملغــرب يف القرنــني الثامــن عــرش والتاســع عــرش، منشــورات كليــة اآلداب 

والعلــوم اإلنســانية بالربــاط، سلســلة رســائل وأطروحــات رقــم: 18، 1992، ص 136.
6- عبد اللطيف حسني، م س، ص 124.
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ي توجيــه 
لقــد أعــ� هــذا الحــدث للزاويــة الدرقاويــة بعــدا سياســيا؛ إذ أضحــت حركــة سياســية مســاهمة �ن

ي الدرقاوي  ي شــأن زعامة العر�ب
المســار الســيا�ي للدولة. إال أن الســلطان موالي ســليمان لم يكن متســاهال �ن

. وكان مــوالي ســليمان يظــن أنــه بهــذا الفعــل ســيحجم نفــوذ القــوى الدينيــة  ن فســجنه لمــدة تقــارب الســنت�ي
وســيضمن اســتقرار ســلطته، ولكنــه لــم يشــعر أنــه كان يقلــم أظافــر دولتــه1.

ي أنــه كلمــا عارضــت الزاويــة توجهــات المخــزن بشــكل 
وهكــذا، فالمنطــق المؤطــر لهــذه العالقــة يتحــدد �ن

ي أمــس الحاجــة إىل عملهــا 
مبــا�ش أو غــ�ي مبــا�ش كان تدخــل المخــزن قويــا وعنيفــا اتجاههــا. وكلمــا كان المخــزن �ن

تقــرب منهــا قصــد احتوائهــا. إن المخــزن بهــذا المنطــق ال يريــد للزاويــة أن تتجــاوز الحــدود المرســومة لهــا مــن 
ي تجاوز  قبله. لتكون بذلك للمخزن نظرته الخاصة تجاه أدوار الزاوية، وهي نظرة مخالفة لنظرة الزاوية ال�ت

وعهــا الوظائــف الدينيــة والمجتمعيــة إىل الوظائــف السياســية.   م�ش

تأكيــد  الخصــوص هــو  الدرقاويــة عــىل وجــه  الزوايــا عمومــا والزاويــة  الممــارس ضــد  فالعنــف  ومــن هنــا، 
وعيــة ســلطته ال يمكــن أن  ي المجتمــع؛ حضــور يؤكــده الســلطان الــذي يــرى أن م�ش

ي �ن
للحضــور الســلطا�ن

تتنــا�ن مــع ذلــك«2. وبذلــك  الدينيــة  القــوة تهديــدا وممارســة، بالرغــم مــن« أن ســلطته  تســتمد إال بتأكيــد 
. ي مــن القــرن التاســع عــ�ش

الثــا�ن ن الزاويــة الدرقاويــة والمخــزن خــالل العقــد  بــ�ي الهــوة  توســعت 

ي 
�ن مشــيختها  وتوليــه  الدرقاويــة  بالزاويــة  )1774-1845م(  ي 

التطــوا�ن الحــراق  محمــد  الشــيخ  وبالتحــاق 
الشــأن  ي 

التدخــل �ن الحــراق  ال  ن ، وذلــك نظــرا العــ�ت ن الطرفــ�ي ن  بــ�ي العالقــة  ي 
بــوادر االنفــراج �ن بــدأت  الشــمال 

ي نونــ�ب 1820، وعــن مبايعــة 
يــد ســلطانا بفــاس �ن ن الســيا�ي عندمــا امتنــع عــن مبايعــة مــوالي إبراهيــم بــن ال�ي

ي الدرقــاوي المســاند لخلــع مــوالي  العــر�ب ي تطــوان ســنة 1821 بالرغــم مــن موقــف شــيخه 
أخيــه ســعيد �ن

ي عالقــة الزاويــة بالمخــزن، اتضحــت معالمــه بشــكل 
ي توجيــه مســار جديــد �ن

ســليمان. وكان لذلــك أثــر كبــ�ي �ن
أســاس بتوليــة مــوالي عبــد الرحمــان بــن هشــام حكــم البــالد ) 1822-1859م(، والــذي أطلــق �اح الشــيخ 

ي بمســقط رأســه4.
ه لمــا تــو�ن يحــا عــىل قــ�ب ي حياتــه، وبــ�ن لــه �ن

ي الدرقــاوي مــن الســجن3، وأكرمــه �ن العــر�ب

ثانيا: أمحد بن عجيبة وحمنة الدرقاوية يف تطوان
أ- مالمح من حياة أمحد ابن عجيبة

- 1224ـه/ 1747م- 1809م(  ) 1160ـه  ي 
التطــوا�ن األنجــري  ابــن عجيبــة  أحمــد  العبــاس  أبــو  ينحــدر 

1- محمد داود، تاريخ تطوان، ج3، م س، هامش ص 210.
2- محمد ظريف، م س، ص 133.

3- محمد البشري الفايس ، قبيلة بني زروال، م س، ص 46.
4-  العــريب املــريف، الحســام املــرشيف لقطــع لســان الســاب العجــز يف الناطــق بخرافــات الجعســوس يسء الظــن أكنســوس ، مخطــوط املكتبــة الوطنيــة للمملكــة املغربيــة 
بالربــاط، رقــم 2276، ص 287 . عــن :خديجــة بــن بوســلهام، املخــزن واملجتمــع يف النصــف األول مــن القــرن التاســع عــرش، عهــد مــوالي عبــد الرحــان بــن هشــام، أطروحــة 

لنيــل الدكتــوراه يف التاريــخ، مرقونــة،  كليــة اآلداب بالربــاط، 2006، ص 270.
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ي كــون لديــه 
ي هــذا الوســط الصــو�ن

مــن أ�ة معروفــة بالتقــوى والصــالح. ويظهــر أن ابــن عجيبــة الــذي نشــأ �ن
ي ذكــر أنــواع مــن 

ي الكرامــات دون نقــد أو تمحيــص إلمكانيــة وقوعهــا، وهــذا مــا يفــ� لنــا إطنابــه �ن
االعتقــاد �ن

الكرامــات باعتبارهــا وقائــع الشــك فيهــا ســواء منهــا الغريــب أم المقبــول1.

ي ســنة 1180ـه 
ن طلــب العلــم والتدريــس والتفــرغ للزهــد والعبــادة. فــ�ن مــرت أطــوار حيــاة ابــن عجيبــة بــ�ي

/1766م انتقــل إىل تطــوان للدراســة عــىل يــد علمــاء المدينــة لمــدة عــ�ش ســنوات، وانتقــل بعــد ذلــك إىل فــاس 
ن . حيــث أتــم تحصيلــه العلــمي عــىل يــد علمــاء القرويــ�ي

ي مســاجد تطــوان وزواياهــا 
ي ســنة 1184ـه/1780م عــاد ابــن عجيبــة إىل تطــوان ليشــتغل بالتدريــس �ن

و�ن
وحهــا، فتاقــت نفســه إىل الزهــد واالنقطــاع عــن زخــارف  ن عديــدة. وقــد قــرأ »الحكــم العطائيــة« وطالــع �ش ســن�ي

الحيــاة الدنيــا، واالشــتغال بالعبــادة، ثــم بــدا لــه أن ينتســب للتصــوف2.

ي 
انخــرط �ن إذ  الباطــن،  لعلــوم  ليتفــرغ  الظاهــري  مــن علمــه  ابــن عجيبــة  انســلخ  ي 1208ـه/ 1794م 

و�ن
ي الدرقــاوي،  ي تلقاهــا عــىل يــد الشــيخ محمــد البوزيــدي الغمــاري تلميــذ الشــيخ العــر�ب الطريقــة الدرقاويــة الــ�ت
ي كان  يعــة، وهي الصفــات الــ�ت ن علــم الحقيقــة وعلــم ال�ش ليصبــح ابــن عجيبــة فقيهــا وحجــة صوفيــة، جامعــا بــ�ي

. ي الدرقــاوي لنــ�ش فكــره اإلصــالحي يبحــث عنهــا الشــيخ العــر�ب

ى3: ويمكن تقسيم حياة أحمد بن عجيبة إىل ثالث مراحل فكرية وأخالقية ك�ب

بية الحسية ) 1747- 1765م(؛ - مرحلة الطفولة أو ال�ت

- مرحلة الشباب وطلب العلم والعمل ) 1765- 1794م(؛

- مرحلة الوالية ومقام اإلحسان )1794- 1809م(.

شــمال  ي 
�ن الدرقــاوي  وع  المــ�ش لــواء  ابــن عجيبــة حامــال  أصبــح  التصــوف  بخيــار طريــق  اقتناعــه  وغــداة 

المغــرب.  

ي 
ي معظمــه واقــع متــأزم؛ فقــد ولــد �ن

ي الــذي عــا�ه ابــن عجيبــة �ن وكان الواقــع الســيا�ي واالجتمــاعي المغــر�ب
ي جاءت  ي أعقبت وفاة الســلطان إســماعيل، وتتبع القالقل ال�ت ن ســنة )1727- 1757م( ال�ت ظل أزمة الثالث�ي
ي الحكــم نتيجــة 

بعــد وفــاة الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد هللا ســنة 1790م، ومــا شــهدته البــالد مــن أزمــة �ن
يــد ومــوالي مســلمة ومــوالي هشــام ومــوالي ســليمان.  ن ن مــوالي ال�ي ن األمــراء خاصــة بــ�ي الــرصاع المحتــدم بــ�ي

1- عبــد املجيــد الصغــري، إشــكالية إصــالح  الفكــر الصــويف يف القرنــني الثامــن عــرش والتاســع عــرش، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، الطبعــة الثانيــة، 1994، ص 
.118

2-  محمد داود، تاريخ تطوان ، ج3، م س،  ص  206.
3- عبد املجيد الصغري، م س، ص  120.
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ي اعتناقــه الطريقــة 
ي حيــاة الرجــل وفكــره، بحيــث أســهمت �ن

والشــك أن لتلــك األحــداث جميعهــا أثــر كبــ�ي �ن
ي شــمال المغــرب.

« باســمها �ن الدرقاويــة، ليصبــح »الناطــق الرســمي

 صوفيــا درقاويــا، 
ً
ن )1794- 1809م(، شــيخا ة دامــت مابــ�ي ي فــ�ت

ي ظــل الحكــم الســليما�ن
وعــاش ابــن عجيبــة �ن

ي للمحنــة والمحاكمــة.
وعــه الصــو�ن تعــرض خاللهــا م�ش

ب- حمنة أمحد ابن عجيبة:

خلخلــت الزاويــة الدرقاويــة بتعاليمهــا الجديــدة القيــم المجتمعيــة الســائدة1. كمــا حظيــت بإقبــال وانتشــار 
ي 

ي خــارج المغــرب أيضــا. وهكــذا وصلــت إىل شــمال المغــرب �ن
البــوادي والمــدن المغربيــة، و�ن ي 

ن �ن واســع�ي
ي 

ي الــذي كان لــه »أكــ�ب األثــر �ن
التســعينيات مــن القــرن الثامــن عــ�ش مــع الشــيخ أحمــد ابــن عجيبــة التطــوا�ن

تأصيل أصول الدرقاوية وتقعيد قواعدها الصوفية«2، واإلعالن عن مبادئها األخالقية والمجتمعية بشمال 
ي 

المغــرب، إىل جانــب تجســيده لنمــاذج مــن الممارســات الســلوكية، كلبســه المرقعــات وركــب الحمــار والمــسش
هــا. وهي ســلوكيات تجســد حســب المدرســة الدرقاويــة إخــالص العبــد  بالحفــا وكشــف الــرأس والســؤال، وغ�ي

يعــة الصافيــة3. هلل وعلــو المنصــب وتطبيــق ال�ش

ي بــدا مــن العمــل عــىل الحــد مــن انتشــار هــذا الفكــر واســتمراره 
أمــام هــذا الوضــع لــم يجــد المخــزن الســليما�ن

وا أن الممارســات والمبــادئ الدرقاويــة ممارســات  ي العلمــاء والفقهــاء ســندا قويــا، إذ اعتــ�ب
خاصــة وأنــه وجــد �ن
يعــة. مخالفــة لل�ش

الزاويــة  اقتــالع  اتيجية  اســ�ت لذلــك  فبلــور  ع،  الــ�ش خــارج  الزاويــة  وضــع  مــن  أول  ســليمان  مــوالي  وكان  
تضمــن  أن  أرادت  إذا  ي 

/الســلطا�ن الرسمي باإلســالم  ارتباطهــا  ورة  تدجينهــا و�ن عــىل  والعمــل  مــن جذورهــا 
ي وســيلة حازمــة لضمــان  اتيجية أن يعتــ�ب األســاس الديــ�ن اســتمراريتها. لقــد أراد مــوالي ســليمان بهــذه االســ�ت
ي االتجــاه نفســه  اعتــ�ب علمــاء الظاهــر )الفقهــاء( أن ظهــور الدرقاويــة خطــر عــىل 

قــوة دولتــه وتماســكها، و�ن
ي مخــاض فكــري وســيا�ي حســمته 

ع. فدخــل المجتمــع �ن القيــم المجتمعيــة التقليديــة وخــروج عــن جــادة الــ�ش
المخزنيــة لصالحهــا. الســلطة 

ى: وهكذا، تمخض عن ظهور وانتشار الدرقاوية بشمال المغرب ثالثة توجهات ك�ب

1- يقــول محمــد املنصــور يف هــذا الصــدد:« ظهــرت الطريقــة الدرقاويــة كحركــة تجديديــة يف إطــار التصــوف الشــاذيل باملغــرب، وكان طمــوح مؤسســها مــوالي العــريب 
الدرقــاوي أن ينفــخ روحــا جديــدة يف التصــوف املغــريب الــذي طغــت عليــه املاديــات وأصبــح تجــارة يف يــد شــيوخ الزوايــا . ولكــن الطريقــة الدرقاويــة جــاءت كذلــك كثــورة 
اجتاعيــة، وكثــورة عــى قيــم املجتمــع«. محمــد املنصــور، »تطــوان واملخــزن يف عهــد مــوالي ســليان)1792- 1822(«، ضمــن نــدوة  تطــوان خــالل القــرن الثامــن عــرش، 

منشــورات جامعــة عبــد املالــك الســعدي كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بتطــوان ومدرســة امللــك فهــد العليــا للرتجمــة، تطــوان، 1993، ص 13.
2- حســن عــزوزي، »محاولــة إصــاح  الفكــر الصــويف يف عهــد مــوالي ســليان، ابــن عجيبــة كنمــوذج«، ضمــن جامعــة مــوالي عــي الرشيــف الخريفيــة، أعــامل الــدورة 

الرابعــة، الريصــاين، دجنــرب 1992، ص 136.
3- أحمد ابن عجيبة، الفهرسة،   تحقيق وتقديم وتعليق عبد الحميد صالح حمدان، دار الغد العريب، القاهرة الطبعة األوىل، 1990ص ص 54- 56. 
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- التوجه الدرقاوي بقيادة أحمد ابن عجيبة وأتباع الدرقاوية بتطوان؛

فاء؛ ية بتطوان من علماء و�ش - التوجه الذي تمثله النخبة الحرصن

ي الشمال ) تطوان أساسا(.
- توجه المخزن بقيادة السلطان وممثليه �ن

فــإذا كانــت الدرقاويــة صاحبــة فكــر يدعــو إىل الزهــد والتقشــف والمســكنة وخــرق العوائــد...، فــإن أصحــاب 
ن نجــد أن المبــدأ العــام  ي حــ�ي

لــم يكونــوا عــىل اســتعداد لتغيــ�ي الواقــع التقليــدي المعيــش، �ن ي 
التوجــه الثــا�ن

ي قــد تهــدد االســتقرار الفكــري للمجتمــع ومعــه االســتقرار  للمــوىل ســليمان هــو رفــض الطرقيــة والســيما الــ�ت
ي 

ن المخزن الســليما�ن كا سياســيا ب�ي الســيا�ي للســلطة المركزية. وبذلك شــكلت معارضة الفكر الدرقاوي مشــ�ت
اف بتطــوان. والعلمــاء واأل�ش

وهكــذا اعتــ�ب معارضــو ابــن عجيبــة وخصومــه دعوتــه »دعــوة انقالبيــة مــن حيــث أنهــا تدعــو إىل التغيــ�ي 

ي ومــا تقتضيــه األوضــاع األخالقيــة المتعــارف عليهــا«1. لينطلــق  ي عليهــا المجتمــع المغــر�ب وتعــارض الحالــة الــ�ت
ي عــام 

ي تنظيــم حملــة ضــد أتبــاع الطريقــة �ن
بذلــك حمــان الرصيــدي -قائــد مــوالي ســليمان عــىل تطــوان- �ن

ي البارزيــن وأصحابــه مــن أتبــاع الطريقــة  1795م، وقــام باعتقــال أحمــد بــن عجيبــة أحــد أتبــاع مــوالي العــر�ب
ي الســجن2.

والــزج بهــم �ن

وع الدرقــاوي ككل، مــا تحــدث عنــه  وممــا يفيــد أن المســتهدف األســاس مــن ســجن ابــن عجيبــة هــو المــ�ش
ي الدرقــاوي إىل  ي بعثتــه للشــيخ العــر�ب

محمــد بــن عبــد هللا المكــودي، أحــد أتبــاع الطريقــة الدرقاويــة، وهــو �ن
ي الســجن، حيــث 

ن إىل تطــوان لزيــارة أحمــد ابــن عجيبــة ومــن معــه مــن اإلخــوان �ن شــمال المغــرب، متوجهــ�ي
قــال:

»فلمــا وصلنــا الــوادي المســم بوصفيحــة توضأنــا وصلينــا الظهــر، وقصدنــا المدينــة )تطــوان( عــىل ذكــر 
ويقظــة وســكون ووقــار، فدخلنــا عــىل البــاب، فلــم نصــل الحــداد حــ�ت اجتمعــت علينــا هيلولــة عظيمــة مــن 
ي 

الرجــال والصبيــان، وهــم يقولــون: هاهــم هاهــم، ونحــن عــىل حالنــا مــن الســكون وكل واحــد يذكــر هللا �ن
ون مــن الزبانيــة قــد أحاطــت بنــا، اثنــان مــع كل واحــد، كأننــا محاربــون  نفســه، فلــم نشــعر حــ�ت إال واثنــان وعــ�ش

هلل ورســوله«3.

وع الدرقــاوي بتطــوان مــن  ي تعــرض لهــا المــ�ش ن حجــم التعبئــة المضــادة الــ�ت ومــن خــالل هــذا الــكالم يتبــ�ي

1- حسن عزوزي، م س، ص 144.
ــدار  ــايف العــريب، ال ــز الثق ــدة، املرك ــة محمــد حبي ــن 1822-1792، ترجمــه عــن اإلنجليزي ــة والدي ــل االســتعامر: املجتمــع والدول 2-  راجــع، محمــد املنصــور، املغــرب قب

البيضــاء، بــريوت، الطبعــة األوىل، 2006، ص ص 282- 283.
3- محمــد بــن عبــد اللــه املكــودي، اإلرشــاد والتبيــان يف رد مــا أنكــره الرؤســاء مــن أهــل تطــوان، تقديــم وتحقيــق عبــد املجيــد البــوكاري، منشــورات جمعيــة تطــاون 

أســمري، تطــوان، 2008، ص 51.
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ن والســلطة المحليــة الذيــن ألبــوا ســاكنة المدينــة ضــد ابــن عجيبــة وضــد كل  اف الريســوني�ي قبــل العلمــاء واأل�ش
.1 ن الدرقاويــ�ي

إنهــا داللــة واضحــة عــىل تأثــ�ي خصوصيــات الدعــوة الدرقاويــة وخطورتهــا، خصوصيــات أثــارت حفيظــة 
ي محاربــة الطريقــة 

ي �ن
كــوا معهــم بقيــة المجتمــع التطــوا�ن العلمــاء والســلطة عــىل حــد ســواء، فــأرادوا أن ي�ش

ن النــاس. الدرقاويــة وأتباعهــا، أو عــىل األقــل الحــد مــن تغلغلهــا بــ�ي

ي فهرســة 
والمتتبــع لتفاصيــل محاكمــة أتبــاع الطريقــة الدرقاويــة بتطــوان كمــا قدمهــا المكــودي2، وكمــا جــاء �ن

ي شــأن 
ابــن عجيبــة، ليلحــظ الطابــع الســيا�ي لهــذا اإلجــراء. فقــد كتــب القائــد الرصيــدي إىل مــوالي ســليمان �ن

.3» المحاكمــة، فــرد عليــه قائــال: »إن لــم يرجــع الفقيــه ابــن عجيبــة عــن ذلــك، فقيــده واســجنه وأرســله إىلي

ا وبقــوة عنــد ممثــىلي الســلطة  اجــع عــن المبــادئ، هــو نفســه الــذي نجــده حــا�ن وهــذا الهاجــس، هاجــس ال�ت
ن وفد المكودي والقائد الرصيدي،  المركزية بتطوان. فهذا حارس السجن المسم أحمد الزواق الوسيط ب�ي
نجــده يســاوم أتبــاع الطريقــة الدرقاويــة عــىل التخــىلي عــن مبادئهــم، بعدمــا أكــره ابــن عجيبــة وأخيــه عــىل ذلــك4. 

فيقــول عــىل لســان المكــودي:

»يقــول لكــم القائــد: إن شــئتم أن ترجعــوا عــن طريقــة البدعــة إىل الســنة، ومــن الضــالل إىل الهــدى، ومــن 
عون المرقعات، وتشــهدون عىل أنفســكم أمام العلماء وســيدي عىلي  ن ، وتتوبون إىل هللا، وت�ن ن الشــك إىل اليق�ي
بــن ريســون، كمــا فعــل ســيدي أحمــد وأخــوه، فإنكــم تذهبــون بســالم وال بــأس عليكــم  وإن امتنعتــم فــال تلومــون 

إال أنفســكم، الســجن والقنــب والمــاء...«5.

بــل وألبــوا  قــرارات محنتهــم،  اتخــاذ  ي 
ي مشــاركتهم �ن

، �ن ن ويتجــىل تحالــف علمــاء الظاهــر ضــد الدرقاويــ�ي
، واتخذوا قرارات قاســية تجاههم. فقد هم القائد الرصيدي بإطالق �اح  ن الســلطة المحلية ضد الدرقاوي�ي
ء، فــإن هــؤالء إن رجعــوا فالفقــراء كلهــم  ي

المكــودي وأصحابــه، فقــال لــه العلمــاء: »إن أطلقتهــم فمــا جئــت بــسش
يرجعــون )...( فقــال القائــد: ليــس ىلي رأي إنمــا الــرأي رأي العلمــاء«6.

ة داخــل الســجن، وتتضــح معالــم ذلــك فيمــا تــردد  ولقــد واجــه أحمــد بــن عجيبــة وأصحابــه معانــاة كبــ�ي
ي اســتقباله 

مــن أقــوال المكــودي، وهــو يتحــدث عــن حــارس الســجن أحمــد الــزواق المذكــور، عندمــا قــال �ن

1- عبد املجيد الصغري، إشكالية إصالح الفكر الصويف، م س، ص 183.
2- املكودي، م س، ص 51- 57.

3- ابن عجيبة، الفهرسة، م س، ص 58.
4- جــاء محمــد املكــودي ومــن معــه لزيــارة تطــوان وأحمــد ابــن عجيبــة يف الســجن، فوجــدوا أنفســهم أيضــا داخــل الســجن وعرضــة لـ«محاكــم التفتيــش«. يرجــع إىل 

ــان، م س، ص 52- 54. ــاد والتبي ــودي، اإلرش املك
5- املكودي، م س، ص 52.

6- نفسه،  ص 53.
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لهــم: »هاتــوا العصــا أزفــل فجــاءوا يهرولــون، وهــو يزبــد ويرعــد وينطــق بــكالم يليــق بأمثالــه....«1. ثــم تحــدث 
ب  ي الســجن، وقــد �ن

المكــودي قائــال: »فوجدنــا ســيدي أحمــد بــن عجيبــة ومــن معــه، ولهــم ثالثــة أيــام �ن
ـهــم الــزواق المذكــور....«2. بـ جلهــم، �ن

، ووفــق تصوراتهــم، فــإن الســجن بالنســبة إليهــم منحــة وابتــالء مــن هللا تعــاىل.  ن إال أن المتصوفــة الدرقاويــ�ي
ن م�وريــن، ألنهــم أوذوا  يقــول محمــد داود:« دخــل الشــيخ ابــن عجيبــة وأصحابــه الســجن، فكانــوا فيــه فرحــ�ي

ي قراءة وصايا 
ي هللا، وصاروا يذكرون هللا ويتذاكرون ويقرؤون القرآن و يلقنون األوراد...«3. ويتضح هذا �ن

�ن
ي تحثهــم عــىل الثبــات والصــ�ب عــىل األذى4. ن بتطــوان والــ�ت ي ألتباعــه المســجون�ي الشــيخ مــوالي العــر�ب

وع  المــ�ش مســار  ي 
�ن ذلــك  أثــر  وكيــف  ي محاكمتــه؟، 

�ن ابــن عجيبــة  اعتمدهــا خصــوم  ي  الــ�ت رات  المــ�ب فمــا 
المغــرب؟ بشــمال  الدرقــاوي  المجتمــىي 

ة لــه،  لقــد حــاول معارضــو الفكــر الدرقــاوي بتطــوان أن يبحثــوا عــن مســوغات إلعــالن مواجهتهــم المبــا�ش
فــإذا كان أحمــد ابــن عجيبــة هــو الناطــق الرســمي باســم الدرقاويــة هنــاك، فــإن مواجهتــه وســجنه هــو تصــد 

وع الفكــري الــذي يدافــع عنــه. للمــ�ش

ي فصل عنونه بـ«ذكر امتحاننا بالسجن والخروج 
ي »فهرسته« مالبسات سجنه �ن

وقد قدم ابن عجيبة �ن
ي البــالد، نقــم علينــا بعــض مــن ينتســب إىل 

مــن الوطــن«، قــال فيــه: »ولمــا ظهــر الطريــق وانتــ�ش ذكــر هللا �ن
وزان فعمــل علينــا ببينــات جلهــا زوريــة بأحــوال ظلمانيــة، يريــد بذلــك إطفــاء نــور هللا، وهللا متــم نــوره. ثــم إن 
ي غيبتــه، وهــو بــريء مــن ذلــك، إنمــا لقنهــا 

ي أنــه دخــل داره، ولقــن امرأتــه الــورد �ن
بعــض العــوام، اعتــدى عــىل أحن

 ، ي
ه،  وهــو ال يعرفهــا، فشــكا ذلــك إىل ســيدي عــىلي بــن أحمــد بــن القطــب الــوزا�ن ي دار غــ�ي

مــع بعــض النســاء �ن
، فأمــر بقبضــه،  ي

فأرســله إىل قائــد تطــوان يشــتىي بحالــه. وكتــب فقيهــه الفلــوس إىل القائــد يأمــره بقبــض أحن
 : ي أنــه مقبــوض بقبيلــة أنجــرا خرجــت معــه، حــ�ت قدمــت معــه إىل القائــد، فلمــا أمــر بســجنه قــال ىلي فلمــا بلغــ�ن
ي معــه، ثــم أمــر فقــراء تطــوان كلهــم فكانــوا  ، فأمــر بســج�ن ي

»أنــت ال دعــوى ىلي عليــك، فقلــت: أنــا ال أفــارق أحن
ي الســجن«5.

معنــا �ن

 ، ر موضــوعي ي الســجن ال يســتند إىل أي مــ�ب
وباالســتناد إىل الروايــة المذكــورة، نجــد أن وضــع ابــن عجيبــة �ن

ي ينتظرهــا 
ممــا يفيــد أن مصاحبــة ابــن عجيبــة ألخيــه نحــو المحاكمــة إنمــا هي فرصــة كان الممثــل المخــز�ن

1-  نفسه،  نفس الصفحة.
2- نفسه، ص 52.

3- محمد داود، تاريخ تطوان، ج3،  م س، ص 207.
4- يرجع إىل: رسائل موالي العريب الدرقاوي ألتباعه بتطوان، مخطوط املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بالربا ط ، رقم د1856، ص ص 254- 270.

5- ابن عجيبة، الفهرسة، م س ، ص 57.
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وعــه. وإذا لــم يكــن األمــر كــذاك، فبمــاذا نفــ� القبــض عــىل كل أتبــاع الطريقــة  لالنتقــام منــه ومــن فكــره وم�ش
ي الســجن؟.

بتطــوان والــزج بهــم �ن

ومهما كان األمر، فإن محنة أتباع الطريقة الدرقاوية بشمال المغرب كما جسدتها محنة ابن عجيبة،كان 
ي العنا� التالية:

وراءها أسباب متعددة، يمكن إجمالها �ن

ي إعالن المبادئ الفكرية واألخالقية والمجتمعية لدعوته1.
- جرأة أحمد ابن عجيبة �ن

ي البوادي2.
ي المنطقة وخاصة �ن

- االنتشار الواسع للفكر الدرقاوي �ن

ن علمــاء الباطــن )المتصوفــة(، وانســالخ ابــن عجيبــة  ن علمــاء الظاهــر )الفقهــاء( وبــ�ي - احتــدام الــرصاع بــ�ي
ي أهــل العلــم والجــاه وقــد كان منهــم، فخشــوا أن 

ي تنــا�ن من«زمــرة العلمــاء الفقهــاء وتظاهــره بتلــك المظاهــر الــ�ت
ه فيضيــع العلــم الظاهــر«3. تتــ�ب عــدواه إىل غــ�ي

ي الطريقــة الدرقاويــة، وهاجــس اســتفحال 
- المكانــة العلميــة واالجتماعيــة ألحمــد ابــن عجيبــة وانخراطــه �ن

ي كون«الســلطة لــم تتعامــل باألســلوب 
أمــر الدرقاويــة دفــع المخــزن إىل التدخــل عــ�ب محاكمتــه، ويتضــح ذلــك �ن

ي كانــت توجــد بتطــوان«4، كالفاســية والنا�يــة والوزانيــة.  نفســه مــع فقهــاء الطــرق والزوايــا األخــرى الــ�ت

- ظرفية إعالن المبادئ الدرقاوية عىل لســان أحمد ابن عجيبة، حيث إن الســلطان موالي ســليمان »لم 
، حيــث كان هدفــه األول هــو الحفــاظ عــىل األمــن واالســتقرار وضمــان  ن يمــض عــىل توليــه الحكــم ســوى ســنت�ي

ن  ا وبشــكل كب�ي لدى الســلطت�ي ي البالد إذًا حا�ن
ة كتطوان«5. فكان تأث�ي الوضع الســيا�ي �ن والء المدن الكب�ي

المحليــة والمركزيــة، نتيجــة الخــوف مــن قــوة شــوكة ابــن عجيبــة وأتباعــه فينقلــب الوضــع إىل حركــة سياســية 
حقيقيــة صعبــة االحتــواء.

ه اصطدمــت  ي والمجتمــىي ومحاولــة تغيــ�ي
وبنــاء عــىل مــا ســبق، يتضــح أن قــراءة ابــن عجيبــة لواقعــه الصــو�ن

الريســونية  الزاويــة  اف  وأ�ش الظاهــر  علمــاء  ي 
�ن ممثلــة   ، ي

التطــوا�ن المجتمــع   مــن  ثوابــت ومؤسســات  بقــوة 
ي ذلــك محنتــه ومحنــة أتبــاع الطريقــة الدرقاويــة بالشــمال عــىل حــد ســواء. فكيــف 

، فــكان �ن والمخــزن المحــىلي
ه بعــد هــذه المحنــة؟ ثــم أال يمكــن القــول إن   وع« الدرقــاوي ومصــ�ي انعكــس هــذا الواقــع عــىل مســار »المــ�ش

وع« يحمــل بــوادر فشــله أصــال؟. هــذا »المــ�ش

1- عبد املجيد الصغري، م س، ص 184.
2- محمد املنصور، م س، ص ص 282- 283.

3- محمد داود، ج3، م س، ص 211.
4-محمــد ابــن عــزوز حكيــم، »نكبــة العامــة ابــن عجيبــة مــن خــال مصــدر إســباين معــارص«، ضمــن نــدوة الشــيخ أحمــد ابــن عجيبــة املفكــر و العــامل الصــويف، منشــورات 

جمعيــة تطــاون أســمري، تطــوان، الطبعــة األوىل، 2006، ص 122. 
5- محمد الخداري، »درقاوة واملخزن يف عهد موالي سليان ) 1792- 1822(«، مجلة أمل، العدد 22- 23 ، السنة الثامنة، 2001، ص 68.



135

ي الدرقــاوي اســتوعب درس محنــة أتباعــه بتطــوان بقيــادة  لقــد بينــت األحــداث أن الشــيخ مــوالي العــر�ب
ي خطــة جديــدة لمواجهــة الوضــع، حيــث عمــد مــن  العالمــة أحمــد ابــن عجيبــة، إذ وجــد نفســه مضطــرا لتبــ�ن
ن لجــأ بعــض أشــياخ  ي حــ�ي

جهــة إىل إخــالء المــدن مــن أتباعــه وتوجيههــم نحــو البــوادي والمناطــق البعيــدة، �ن
ي تنشــيط العالقــات 

الدرقاويــة وأتباعهــا مــن جهــة أخــرى إىل نــ�ش الطريقــة بالجزائــر. وكان لذلــك أثــر كبــ�ي �ن
ن هنــاك. ن البلديــن1، خاصــة بعــد قيادتهــم الثــورة ضــد األتــراك العثمانيــ�ي االجتماعيــة والثقافيــة بــ�ي

ي ذهــب إليهــا األســتاذ أحمــد بــوكاري، بالقــول إن الدرقاويــة لــم تكتســب قيمتهــا  وهنــا تتأكــد الخالصــة الــ�ت
الفعليــة والعمليــة إال مــن خــالل احتــواء الواقــع لهــا أكــ�ث مــن محاوالتهــا تغيــ�ي هــذا الواقــع2. وتظهــر قيمــة هــذه 

: ن ن أساســيت�ي ي مســألت�ي
الخالصــة �ن

- موقف الفقهاء والمتصوفة من الطريقة الدرقاوية؛

- نجاح الدرقاوية وإشعاعها لم يتحقق إال بعد أن تخلت عن كل مظاهر االنتقاد الموجهة إليها وتأقلمت 
ي خاصة.  

ي والصو�ن ي المغر�ب إىل حد بعيد مع خصوصيات الواقع الدي�ن

ي 
وع الدرقــاوي، إذ انتــ�ش نفــوذ الزاويــة �ن واســتطاع هــذا المنهــج الجديــد أن يحقــق نتائــج إيجابيــة للمــ�ش

قيــة مــن البــالد.  ي المناطــق الشــمالية ال�ش
المناطــق الشــمالية خاصــة الجبليــة منهــا و�ن

خامتة:

ي نســتنتج 
ي وفصولهــا خــالل العهــد الســليما�ن

بتتبعنــا لســياق محنــة العالمــة أحمــد ابــن عجيبــة التطــوا�ن
: ي

جملــة مــن الخالصــات يمكــن صياغتهــا عــىل الشــكل اآل�ت

ي عالقتهما 
ن الفقهاء وأشياخ التصوف �ن - إن محنة ابن عجيبة، وإن كانت تعكس واقع الرصاع الفكري ب�ي

ي مغــرب أواخــر 
ي عامــة �ن

ن المخــزن والزاويــة والفكــر الصــو�ن بالمجتمــع، فإنهــا عكســت أيضــا واقــع الــرصاع بــ�ي
. القــرن الثامــن عــ�ش وبدايــة القــرن التاســع عــ�ش

- إذا كانت المؤسســة المخزنية عىل عهد الســلطان موالي ســليمان لم تســلك سياســة واحدة اتجاه زوايا 
عــرصه، فــإن سياســته تجــاه الزاويــة الدرقاويــة نجدهــا تتغــ�ي بتغــ�ي الظــروف التاريخيــة والسياســية.

ي تجــاه 
ي تطــوان عــن جوانــب مــن سياســة المخــزن الســليما�ن

- لقــد كشــف ظهــور الدرقاويــة وانتشــارها �ن
، ســلك سياســة مغايــرة  ن اف الريســوني�ي ي الوقــت الــذي وطــد فيــه عالقاتــه مــع األ�ش

: فــ�ن ي
الزوايــا والفكــر الصــو�ن

1- محمد الخداري، دور الزوايا والطرق الصوفية يف العالقات بني املغرب ووالية الجزائر، حالة الزاوية الدرقاوية، أطروحة الدكتوراه ، م س، ص 118.
2-  أحمد بوكاري، جوانب من الحياة  الدينية يف العهد العلوي...، م س، ص 164.
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مــع أتبــاع الطريقــة الدرقاويــة بقيــادة أحمــد ابــن عجيبــة.

ي ضبط توازنات السلطة السياسية السليمانية داخليا وخارجيا.
ة �ن - لقد ظلت الزاوية حا�ن

ي مرحلــة مــا بعــد نكبــة ابــن عجيبــة عــن أن المنطــق 
ن درقــاوة والمخــزن �ن - لقــد كشــفت تطــورات العالقــة بــ�ي

ي للمخــزن مــن جهــة، وإشــعاع الزاويــة مــن جهــة أخــرى. 
ن هــو الظــرف التاريــحن ن الطرفــ�ي المحــدد للعالقــة بــ�ي

الزاويــة  احتــواء  يحــاول  فإنــه  اســتقرار ســلطته  الزاويــة لضمــان  إىل دعــم  ي حاجــة 
المخــزن �ن يكــون  فعندمــا 

المواجهــة  خيــار  يســلك  المخــزن  فــإن  معينــا  ا  حــدًّ وســلطتها  الزاويــة  إشــعاع  يتجــاوز  وعندمــا  واســتمالتها، 
ي 

ن �ن ن الجانبــ�ي لتطويعهــا، كأنــه يريــد أن يرســم للزاويــة حــدودا ال يجــب تجاوزهــا، وكل ذلــك جعــل العالقــة بــ�ي
مــد وجــزر حســبما تقتضيــه مصلحتهــا ووضعيتهمــا.
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أنساب منطقة الّظهرة وسفوحها )دراسة إثنّية وتشّكالت اهلوّية يف 
الفرتة العثمانّية(

د د. حاج بن�ي
و - الجزائر

ّ
ي وز ن جامعة مولود معمري- ت�ي

ملخص: 

ي وقبــل االحتــالل 
ي الجزائــر، خــالل العهــد العثمــا�ن ي جبــال الّظهــرة غــر�ب

البحــث عبــارة عــن دراســة إثنيــة �ن
ّية واإلثنّية، والّتدافع فيما بينها، من خالل مجتمع اســتحكمت  ، بتتّبع التنّوعات والجماعات الب�ش ّ الفرنسي
، وعوامل االضطرابات  ن اف والمرابط�ي عليه القبلية، والمعتقدات، وعوامل االّتزان فيه من خالل عامل األ�ش
ل تهديــدا لهــذه الجماعــات 

ّ
ــذي بقــدر مــا شــك

ّ
، ال ّ ي والرّصاعــات فيمــا بينهــا، يضــاف إليهــا عامــل الّدخيــل واألجنــ�ب

ل 
ّ
تشــك ي 

�ن بقــدر كبــ�ي  أيضــا  وســاهم  المحلّيــة،  ّيــة  الب�ش للجماعــات  وتكاتــف  توّحــد  عامــل  ل 
ّ
شــك ّيــة،  الب�ش

المجتمــع الجزائــرّي الحديــث.

. ي
، جبال الّظهرة، الجزائر، المرابطون، العهد العثما�ن ي الت الهوية، التنّوع اإلث�ن

ّ
الكلمات المفتاحية: تشك

Abstract: 

The research is an ethnic study conducted in the western mountains of Dahra, 
Algeria tackling issues that took place during the Ottoman period before the 
French occupation. It tracks the variations besides to human and ethnic groups 
and defends them through a society dominated by tribalism, beliefs, equilibrium 
factors such as sovereigns, Almoravids, unrest and conflict in addition to foreigner 
and outsider factor. The latter is considered as a threat to these human groups as 
it has been a cause that unites and coalesces local human groups and contributed 
significantly to the formation of modern Algerian society. 

Keywords: Identity problems; ethnic diversity; Dahra Mountains; Algeria; mar-
abouts; Ottoman era.

متهيد: 

ه بــال ثمــرة، فالعصبّيــة  يــف، وهــو نــواة نظرّيــة العمــران عنــد ابــن خلــدون، وإن اعتــ�ب علــم األنســاب علــم �ش
هــا عــىل العصبّيــة والــوالء للقبيلــة، فقامــت دولــة 

ّ
ي العــرص الوســيط ارتكــزت كل

ي ُبنيــت عليهــا دول المغــرب �ن ــ�ت
ّ
ال
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ن عــىل بطــون لمتونــة وإخوانهــم مــن صنهاجــة الجنــوب، وقامــت دولــة الموّحديــن عــىل عصائــب  المرابطــ�ي
ــغ المغــرب األقــى واألوســط، وقبلهــم قامــت دولــة األدارســة عــىل ســواعد  ـ ـ ـ مصمــودة وإخوانهــم مــن أمازيـ
ي مرين  ي القرن الّســابع وما بعده من خالل بطون ب�ن

أوربة وبعض بطون زناتة، ودارت الّدائرة لبطون زناتة �ن
ي عبــد الــواد، ونازعهــم الملــك بنــو عمومتهــم مغــراوة بمنطقــة الّظهــرة )كانــت ُتســّم الّظهــرة ببــالد مغــراوة(،  وبــ�ن
واهــم -نتيجــة الــرّصاع الــّدامي 

ُ
يــس، ولّمــا ضعفــت عصائبهــم وتالشــت ق ن ببطحــاء شــلف والون�ش وبنــو توجــ�ي

(- فظهــر إىل الوجــود بهــذه المنطقــة  كي
ي )الــ�تّ

ي وبدايــة العــرص العثمــا�ن
ي أواخــر العــرص الّزيــا�ن

بينهــم ظهــرت �ن
ي  ة عــن بــ�ن

ّ
ي هــالل، وأّسســوا إمــارات مســتقل بطــون مــن زغبــة؛ وفروعهــا ســويد وصبيــح وفليتــة مــن عــرب بــ�ن

ي عمومتهــم  ي القــرن الّتاســع الهجــرّي، وأنهكتهــا الحــروب مــع بــ�ن
ذيــن شــاخت دولتهــم �ن

ّ
هــم، وال عبــد الــواد وغ�ي

ي البــالد 
ن تفّرقــت �ن ي توجــ�ي قــا، والّظاهــر أّن مغــراوة وبــ�ن ن �ش ي توجــ�ي ي عمومتهــم مغــراوة وبــ�ن ن غربــا، وبــ�ن المرينّيــ�ي

ي صــارت مدينــة  ــ�ت
ّ
كي ال

ي العهــد الــ�تّ
ي مازونــة �ن

ــده الوضــع �ن
ّ
واندمجــت مــع الوافديــن بطــون زغبــة، وهــذا مــا يؤك

ي 
اف عامــال رئيســا �ن ن واأل�ش يعمرهــا بعــض بطــون مغــراوة وبعــض فــروع صبيــح الهاللّيــة، وكان عامــل المرابطــ�ي

ي هذا الّصدد، فقد أدخلوا صنائعهم 
تعايش الجميع واندماجهم، وكذلك دور جالية األندلس ُيذكر فُيشكر �ن

ي ذوبان 
وفنونهم إىل تنس ومازونة وبوادي الّظهرة، حيث ارتسم جليا من خالل الحرف والغناء، ومّما زاد �ن

، فغــزو اإلســبان لســواحل  ّ ي ي بوتقــة واحــدة؛ هــو عامــل الّتهديــد األجنــ�ب
هــذه العنــا� مــع بعضهــا وانصهارهــا �ن

ي 
ورة االلتحــام وتوحيــد الّصــّف، وقــد عاينــوا جرائمهــم �ن الجزائــر واســتيالئهم عــىل وهــران جعــل الــكّل ُيــدرك �ن

ن ووصايتهــم عــىل الجزائــر، واســتعانتهم بهــم  حــّق الجاليــة المســلمة هنــاك، ُيضــاف إىل ذلــك حمايــة العثمانّيــ�ي
ن إىل قّوتهــم  ي الواقــع محتاجــ�ي

ن لهــم �ن ، فكانــوا رافضــ�ي ّ ي بحكــم الّرابطــة الّدينّيــة ووجــوب رّد المعتــدي األجنــ�ب
ي 

ن قبائــل العــرب �ن البحرّيــة لمكابــدة العــدّو والّربــاط عــىل الّثغــور. هــذه العوامــل أذابــت الفروقــات العصبّيــة بــ�ي
لت مــن هــذه 

ّ
ن هــؤالء جميعــا ودول المغــرب األوســط، فتشــك ي مــا بينهــا أيضــا، وبــ�ي

مــا بينهــا وقبائــل األمازيــــــغ �ن
، وحراســة  كة، ورابطــة الّديــن اإلســالمي اإلثنّيــات المختلفــة عنــا� موّحــدة تجمعهــا الّتقاليــد والعــادات المشــ�ت
ن وصنائعهــم؛ مّهــدت هــذه الّظــروف لتشــكيل هويــة  اف، وحضــارة المهاجريــن األندلســّي�ي ن واأل�ش المرابطــ�ي
ة، هي الهوّيــة الجزائرّيــة الحديثــة، وأردنــا مــن خــالل هــذا العمــل البحــث عــن كيفّيــة تأســيس هــذه  ن ّ جديــدة متمــ�ي
ت منطقــة  ، وقــد اخــ�ت ي شــعوب المغــرب الكبــ�ي

الهوّيــة، بمــا امتــازت بــه مــن خصائــص ثقافّيــة وذهنّيــة عــن بــا�ت
ل الهوّيــة الجزائرّيــة بمختلــف تمفصالتهــا وتركيباتهــا، وهــذا تســهيال لحــرص 

ّ
الّظهــرة نموذجــا الســتكناه تشــك

ي هــذا 
ي مــّرت بهــذه المنطقــة وتتّبــع مســارها الّطويــل، ثــّم الّتعــّرف عــىل اندماجهــا وانصهارهــا �ن ــ�ت

ّ
العنــا� ال

، نتيجــة هــذه الهوّيــة  ي
ي واألمازيــىن يــف والعــر�ب ّ ن المرابــط وال�ش الجيــل مــن الّنــاس، فصــار يصعــب الّتفريــق بــ�ي

الجديــدة المتفــّردة، هــذا مــا حاولــت تتّبعــه وجمعــه مــن خــالل أنســاب الّظهــرة وســفوحها بنــواحي شــلف، 
ي عصبّيــة واحــدة 

افهــا وأمازّيغهــا وعربّيهــا إضافــة إىل جاليــة األندلــس، وكيــف انصهــر الجميــع �ن ن أ�ش ت بــ�ي ن ّ فمــ�ي
ي 

ي العهــد الّزيــا�ن
ي ظهــرت مالمحهــا �ن ــ�ت

ّ
تشــمل هــذه المكّونــات المختلفــة، وهي مــا ُيعــرف بالهوّيــة الجزائرّيــة، وال
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ــت صامــدة لقــرون رغــم محــاوال تفتيتهــا وتشــتيتها، فقّدمــت بمــا البــّد مــن 
ّ
ة العثمانّيــة، وظل ي الفــ�ت

وتبلــورت �ن
ي علــوم الّنســب ومــا يختــّص بالمنطقــة المغاربّيــة عمومــا والجزائــر خصوصــا، وقــد وضعتهــا عــل 

معرفتــه �ن
شــكل مالحظــات متفّرقــة كمدخــل لتنــاول موضــوع اإلثنيــات بمنطقــة الّظهــرة وأحوازهــا فســّميتها بـــ )شــذرات 
تيــح لنــا 

ُ
ــر لنــا مــن مصــادر ومراجــع، وبمــا أ

ّ
ي علــم األنســاب(، ثــّم تدّرجــت نحــو بيــان هــذه المكّونــات بمــا توف

�ن
ي هوّيــة واحــدة )أي 

ن تعايــش هــذه العصبّيــات المختلفــة وتماهيهــا �ن ــزت عــىل تبيــ�ي
ّ
مــن وقــت وجهــد، وقــد رك

ي اّتخذتهــا نموذجــا لهــذا الغــرض، والشــّك أّن الوضــع ال يختلــف عــن  ــ�ت
ّ
الجزائرّيــة( مــن خــالل هــذه المنطقــة ال

ي مناطــق الجزائــر.
بــا�ت

شذرات يف علم األنساب:

ــق ابــن 
ّ
ي صلحــاء الشــلف، لمحّمــد الموف

ّ أرجــوزة )ســبيكة العقيــان( �ن ي
ي العهــد العثمــا�ن

مــن كتــب األنســاب �ن
ّ ألفّيتــه  ي

اف غريــس، ونظــم البــو�ن ي أ�ش
حــواء، ومحّمــد الجــوزي الّراشــدي بكتــاب )عقــد الجمــان الّنفيــس( �ن

هــا1.  ي )البســتان( وغ�ي
ي صلحــاء بونــة( وابــن مريــم �ن

)الــّدّرة المصونــة �ن

، لكنهم جمعوه ودونوه، فضاًل عن شيوعه  علم األنساب؛ هو علم عرفه المسلمون عن العرص الجاهىلي
ورات دينيــة واجتماعيــة وعســكرية  ة والراشــدين لــرصن ي عــرص الســ�ي

بينهــم. وقــد اســتمر االهتمــام باألنســاب �ن
ي 

الــذي حــرم اإلســالم العصبيــة القبليــة والتفاخــر باألنســاب فــإن لألنســاب أهمتهــا �ن ي الوقــت 
وإداريــة، و�ن

ن رواة الحديــث،  ن لتميــ�ي ي معرفــة أنســاب المحدثــ�ي
اث ... و�ن تطبيــق أحــكام األحــوال الشــخصية مــن زواج ومــ�ي

ي التنظيــم العســكري حيــث كانــت القبيلــة وحــدة مقاتلــة كمــا أنهــا كانــت أســاس التنظيــم 
ي توزيــــــع العطــاء، و�ن

و�ن
ي هللا عنــه أول تدويــن 

ي خالفــة عمــر رصن
ي األمصــار، ويمكــن أن نعتــ�ب ديــوان الجنــد �ن

االجتمــاعي واإلداري �ن
مــوا مــن 

ّ
أمــر بتعلــم األنســاب فقــال: »تعل الّرســول صــىل هللا عليــه وســلم  شــامل لألنســاب. وقــد صــحَّ أن 

ذين ال ينافسهم فيه أحٌد من األمم3، 
ّ
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم«2، وهذا العلم من خصائص العرب ال

تهــم وعلــّو أخالقهــم. فهــم وغ�ي وهــو رمــز أيضــا مــن رمــوز �ش

ون بقــول اإلمــام مالــك )ت179ـه(  
ّ
ي أنســابهم، ويســتدل

، لذلــك فالّنــاس مصّدقــون �ن ّ ي
ّ األنســاب علــٌم ظــ�ن

ي هللا عنــه-: »الّنســب كالحيــازة فمــن فمــن حــاز نســبا فهــو مصــّدق فيــه ...«4.
–رصن

1- انظر: تاريخ الجزائر الثّقايّف، 1/263.
ــرباين يف  ــه-، والطّ ــه عن ــرة –ريض الل 2- عــرص الخافــة الرّاشــدة، أكــرم العمــري، ص 315، والحديــث أخرجــه اإلمــام أحمــد يف )املســند( برقــم 8868 مــن حديــث أيب هري
)املعجــم األوســط( برقــم 8308، ويف )املعجــم الكبــري( برقــم 176 مــن حديــث العــاء بــن خارجــة، والحاكــم يف )املســتدرك عــى الّصحيحــني( برقــم 7284 مــن حديــث أيب 

هريــرة أيضــا، والبيهقــي يف )شــعب اإلميــان( برقــم 1594، والرتمــذي يف )الّســنن( برقــم 1979.
3- انظر: املوسوعة املوجزة يف التّاريخ اإلسامّي، املقّدمة.

4- املــرآة الجليّــة، ص 6، وسلســلة األصــول يف شــجرة أبنــاء الرّســول، ص 15، وأضــاف صاحــب )عقــد الجــان الّنفيــس، ص 10(: »... مقيّــد مبعرفــة الّنســب ملــن اّدعــاه وحــازه 
كحيــازة األمــاك، وإال فابــّد لــه مــن إقامــة البيّنــة ... وعليــه يحمــل قــول مــن قــال: مــن اّدعــى أنـّـه رشيــف ال يُصــّدق«.
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ي 
: »وعلــوم العــرب �ن ي

ي الجاهلّيــة، قــال الّشهرســتا�ن
ي العــرب، وكان مــن علومهــم �ن

علــم األنســاب قديــٌم �ن
: علــم الّرؤيــا، والّثالــث: علــم األنــواء«1،  ي

ــخ، واألديــان، والّثــا�ن ــ ـ الجاهلّيــة ثالثــة: األّول: علــم األنســاب، والّتواريـ
ــخ، فصــار جــزءا منــه، ولذلــك قــال  ـ ـ ـ ــخ واألخبــار ضمــن مباحــث علــم الّتاريـ ـ ـ ـ وانــدرج عنــد كثــ�ي مــن علمــاء الّتاريـ
المقريــزي: » الخفــاء أن معرفــة علــم التاريــــــخ المشــتمل عــىل علــم األنســاب مــن األمــور المطلوبــة، والمعــارف 

عيــة والمعــارف الدينيــة، ...«2. تــب عليــه مــن االحــكام ال�ش المندوبــة، لمــا ي�ت

ي  ي هللا عنــه-3، وعقيــل بــن أ�ب
ي علــم األنســاب منهــم أبــو بكــر الّصّديــق –رصن

اشــتهر كبــار األعيــان بتفّوقهــم �ن
ي علــم الّنســب وأّيــام العــرب«4، وكذلــك ســعيد بــن المســّيب5.

ي هللا عنــه-، وكان »ُيجتمــع إليــه �ن
طالــب –رصن

ي شــجرات األنســاب، ومنــه مــا لــم ُيــدّون 
ي كتــب األنســاب، و�ن

 يثبــت الّنســب بالّتواتــر، فمنــه مــا هــو مــدّون �ن
ي حكــم المفقــود، ولكــن تواطــأ الّنــاس بحكــم الّتواتــر عــىل هــذا الّنســب أو ذاك.

أو هــو �ن

الّنعــرة  وضعــف  األنســاب  اختــالط  مــع  ثمرتــه  ذهبــت  )ت808ـه(  خلــدون  ابــن  عنــد  األنســاب  وعلــم 
ي نظرّيــة العمــران،  ي يحصــل بهــا الملــك، وعليهــا تنبــ�ن ــ�ت

ّ
والعصبّيــة6، فاالعتنــاء باألنســاب هــو نــواة العصبّيــة ال

، بمعــ�ن أّن الّنســب إذا خــرج عــن الوضــوح وصــار مــن  ّ ولذلــك قــال: »الّنســب علــٌم الينفــع وجهالــة ال تــرصن
ي تحمــل عليهــا العصبّيــة فــال منفعــة  ــ�ت

ّ
قبيــل العلــوم ذهبــت فائــدة الوهــم فيــه عــن الّنفــس وانتفــت الّنعــرة ال

مــا قــال هــذا بعــد اختــالط األنســاب وصعوبــة الجــزم بهــا، وهــذه 
ّ
فيــه حينئــذ، وهللا أعلــم«7، وابــن خلــدون إن

، ووجدنــا أّن ابــن حــزم الّظاهــرّي )ت456ـه( يحكــم ببطــالن هــذا القــول،  ي اث العــر�ب ي الــ�تّ
المقولــة قديمــة �ن

، وصــّح أنــه  ّ فقــال: » فوضــح بمــا ذكرنــا بطــالن قــول مــن قــال إن علــم النســب علــم ال ينفــع، وجهالــة ال تــرصن
. وقــد أقــدم قــوم فنســبوا هــذا القــول إىل رســول هللا صــىل هللا  ّ بخــالف مــا قــال؛ وأنــه علــم ينفــع وجهــل يــرصن
ي هريــرة  ّ )ت463ـه( وأوقفــه عــىل أ�ب ّ المالــ�ي ي ّ القرطــ�ب  الفقيــه ابــن عبــد الــ�ب

ً
عليــه وســلم«8، وأنكــر ذلــك أيضــا

ــل 
ّ
ي هللا عنــه- أيضــا وال يثبــت10، وحملــه الّصنعــا�ني عــىل ذّم الّتوغ

ي هللا عنــه-9، وُروي عــن عمــر –رصن
–رصن

مــا يكــون علــم الّنســب ضــاّرا 
ّ
ســال بحيــث يشــغل عــن األهــّم ويزيــد عــىل كفايــة مــا ُينتفــع بــه11، وإن فيــه واالس�ت

ّ إذا كان  وجهالتــه تنفــع إذا كان يتوّصــل بــه إىل المفاخــرة والكــ�ب باألنســاب، وهــو علــٌم ال ينفــع وجهالــة ال تــرصن

1- نشوة الطّرب يف تاريخ جاهليّة العرب، ابن سعيد األندليس، ص 80، 81، وانظر: املخترص يف تاريخ البر، ابن شاهنشاه، 1/99. 
2- الثّار الّزكيّة للحركة الّسنوسيّة، 1/162، نقا من: الّدرر الّسنيّة يف أخبار الّسالة اإلدريسيّة، ص 6.

3- انظر مثا: نهاية األرب يف معرفة أنساب العرب، القلقشندّي، ص 12.
4- الجوهرة يف نسب الّنبّي وأصحابه العرة، محّمد التّلمسايّن الرُبّّي، 2/40.

5- انظر: املنتخب يف ذكر نسب قبائل العرب، عبد الرّحمن الامي، مقّدمة الكتاب.
6- انظر: مقّدمة ابن خلدون، ص 134.

7- مقّدمة ابن خلدون، ص 129.
8- جمهرة أنساب العرب، ابن حزم، مقّدمة املؤلّف، وانظر: التّوضيح لرح الجامع الّصحيح، ابن امللّقن، 20/18.

9- اإلنباه عى قبائل الّرواة، ابن عبد الرّب، ص 12، وانظر: التّنوير رشح الجامع الّصغري، األمري الّصنعاين 7/263.
10- انظر: فتح الباري، ابن حجر، 6/527.

11- انظر: التّنوير رشح الجامع الّصغري، األمري الّصنعاين، 5/59، وانظر كذلك: فيض القدير رشح الجامع الّصغري، محّمد عبد الّرؤوف املناوي، 3/252.
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ي طالــب –كــّرم هللا وجهــه-: ّ بــن أ�ب ّ وجهالتــه تنفــع، ومّمــا ُينســب لعــىلي تقّيــا، وإال فعلمــه يــرصن

مُّ َحـــــواُء
ُ
ُبوهم آَدُم َواأل

َ
َفـــاُء     أ

ْ
ك

َ
َالّناُس ِمْن ِجَهِة الّتْمِثيِل أ

َماُء
ْ
نُ َوال تْيَت بَفْخٍر من ذوي َحَسٍب     فإّن َحْسَبُهَما الّط�ي

َ
إْن أ

َ
ف

ْعَداُء1
َ
ِم أ

ْ
ِعل

ْ
ْهِل ال

َ
وَن أِل

ُ
اَن ُيْحِسُنُه     َوالَجاِهل

َ
لِّ اْمِرٍئ َما ك

ُ
َوَوْزُن ك

ي البــوادي مــن القفــر مــن العــرب وأمثالهــم، واختــالط األنســاب يقــع بســبب 
مــا يوجــد �ن

ّ
 و�يــــــح الّنســب إن

الحلــف والــوالء أو الفــرار مــن قومــه إىل آخريــن فيــّدعي بنســب هــؤالء2.

، ولهــذا نــرى اختــالف   ثــّم الّنســب قــد ُيتنــا� بطــول الّزمــن ويذهــب أهــل العلــم بــه فيخــ�ن عــىل األكــ�ث
ي أنســابهم وتضــارب آرائهــم3. 

الّنــاس �ن

يحــه لظاهــرة   اّدعــاء الّنســب وتضــارب اآلراء حولــه، وهــذا مــا الحظــه ابــن خلــدون عنــد ت�ش
ُ  ولهــذا كــ�ث

ٌ مــن الّرؤســاء عــىل القبائــل والعصائــب إىل  العصبّيــة واســتحقاق الملــك، فقــد قــال: »... وقــد يتشــّوف كثــ�ي
ي أهــل ذلــك الّنســب مــن شــجاعة أو كــرم أو ذكــر كيــف 

أنســاٍب يلهجــون بهــا، إّمــا لخصوصيــة فضيلــة كانــت �ن
ي الّنــاس لهــذا العهــد، فمــن 

ٌ �ن ي شــعوبه، ... وهــذا كثــ�ي
عــون إىل ذلــك الّنســب ويتوّرطــون بالّدعــوى �ن ن اّتفــق في�ن

هــم 
ّ
ن أن ي عبــد القــوّي بــن العّبــاس بــن توجــ�ي هــم مــن العــرب، .. ومــن ذلــك اّدعــاء بــ�ن

ّ
 أن

ً
ذلــك مــا يّدعيــه زناتــة جملــة

ي عبــد   باســم العّبــاس بــن عطّيــة أ�ب
ً
يــف وغلطــا ّ ي هــذا الّنســب ال�ش

مــن ولــد العّبــاس بــن عبــد المطلــب رغبــة �ن
ن  ــه كان منــذ أّول دولتهــم عــىل دعــوة العلوّيــ�ي

ّ
ن إىل المغــرب، ألن القــوّي، ولــم ُيعلــم دخــول أحــد مــن العّباســي�يّ

؟! وكذلــك مــا  ن ن فكيــف يكــون مــن ســبط العّبــاس أحــٌد مــن شــيعة العلوّيــ�ي أعدائهــم مــن األدارســة والعبيدّيــ�ي
هــم مــن ولــد القاســم بــن إدريــس ذهابــا إىل مــا اشــتهر 

ّ
ي عبــد الواحــد أن يّدعيــه أبنــاء زّيــان ملــوك تلمســان مــن بــ�ن

ي  : أنــت القاســم، أي بنــو القاســم، ... ولقــد بلغــ�ن ي
هــم مــن ولــد القاســم، فيقولــون بلســانهم الّزنــا�ت

ّ
ي نســبهم أن

�ن
ــه لّمــا قيــل لــه ذلــك أنكــره ... ومــن هــذا البــاب مــا يّدعيــه بنــو ســعد 

ّ
ــل ســلطانهم أن

ّ
أّن يغمراســن بــن زّيــان مؤث

ن  ي يدللــ�ت ي هللا عنــه-، وبنــو ســالمة شــيوخ بــ�ن
ي بكــر الّصّديــق –رصن هــم مــن ولــد أ�ب

ّ
ي يزيــد مــن زغبــة أن شــيوخ بــ�ن

يــف  ّ امكــة ...«4، واّدعــاء الّنســب ال�ش هــم مــن أعقــاب ال�ب
ّ
هــم مــن ســليم، والــّزواودة شــيوخ ريــاح أن

ّ
ن أن مــن توجــ�ي

ّ بــن محّمــد بــن عبــد  ، منهــم عــىل ســبيل المثــال مــا اّدعــاه عــىلي ّ ـــــخ اإلســالمي ي الّتاريـ
هــم معــروف وكثــ�ي �ن مــن غ�ي

ــه كان  
ّ
ن بالكوفــة، والعجيــب أن ّ بــن محّمــد مــن ذّريــة الحســ�ي ــه هــو عــىلي

ّ
ّ صاحــب الّزنــج مــن أن الّرحيــم العبقــسي

1- رشح زّروق عى الرّسالة، 2/1107.
2- انظر: مقّدمة ابن خلدون، ص 130.

3- انظر: نفسه، ص131.
4- مقّدمة ابن خلدون، ص 132، 133.
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 .1
معــا�ًا لــه بــل وعــاش بعــد مقتــل ذلــك المــّدعي

ي بنائــه ومحافــٌظ عــىل 
ي المجــد عالــم بمــا عانــاه �ن

نهايــة الحســب عنــد ابــن خلــدون أربعــة آبــاء، »وذلــك أّن بــا�ن
ي 

ــه مقــرّص �ن
ّ
ٌ ألبيــه فقــد ســمع منــه ذلــك وأخــده عنــه إال أن ي هي أســباب كونــه، وابنــه مــن بعــده مبــا�ش الخــالل الــ�ت

ي لــه، ثــّم إذا جــاء الّثالــث كان حّظــه االقتفــاء والّتقليــد خاّصــة فقــرّص 
ء عــن المعــا�ن ي

ّ ذلــك تقصــ�ي الّســامع بالــسش
 وأضــاع الخــالل الحافظــة 

ً
ــد عــن المجتهــد، ثــّم إذا جــاء الّرابــع قــرّص عــن طريقتهــم جملــة

ّ
ي تقصــ�ي المقل

عــن الّثــا�ن
لبناء مجدهم واحتقرها، ...«2.

ي اآلية الكريمة، 
 علم الّنسب عند ابن حزم )ت 456ـه( علٌم جليل؛ إذ به يحصل الّتعارف الُمشار إليه �ن

م- 
ّ
 هللا عليــه وســل

ّ
ي محّمــد –صــىل

م-، »فمــن شــّك �ن
ّ
 هللا عليــه وســل

ّ
ّ –صــىل ي ومنــه مــا هــو فــرض كنســب الّنــ�ب

ّ فهــو كافــر، غــ�ي عــارف بدينــه، إال أن ُيعــذر بشــّدة ظلمــة الجهــل،  ، أم أعجــمي ّ ، أم تميــمي ّ ي
، أم يمــا�ن ّ ي

أهــو قــر�ش
ن  ــق بــه اإليمــان كأّمهــات المؤمنــ�ي

ّ
ــم ذلــك، ويلــزم مــن صحبــه تعليمــه أيضــا«3، وكذلــك مــا يتعل

ّ
ويلزمــه أن يتعل

ي هللا عنهــم جميعــا-، 
ــق بــكّل فريــق منهــم، أو بأعيانهــم –رصن

ّ
والّصحابــة مــن المهاجريــن واألنصــار، ومــا يتعل

وهــو ال يحصــل إال بعلــم الّنســب4.

الّســّنة ال تجــوز  وط اإلمامــة عنــد أهــل  ي صــدر اإلســالم، ألّن مــن �ش
 أيضــا �ن

ً
ورّيــا الّنســب �ن كان علــم 

عــا مــن  ّتــب عــىل ذلــك �ش إال نســل قريــش، ومنهــا أن يعلــم أّمــه وأبــاه وأقاربــه لتحصــل الّصلــة وجميــع مــا ي�ت
يــف: »تعلمــوا مــن أنســابكم مــا  ّ المواريــث والــّزواج والواليــة والكفالــة ونحوهــا، ومنــه الحديــث الّنبــوّي ال�ش

أرحامكــم«5. بــه  تصلــون 

ــخ واألدب، »ألّن طالــب العلــم  ـ ـ ـ ي علــم الحديــث والّتاريـ
ي معرفــة الّرجــال والــّرواة �ن

وري أيضــا �ن وهــو �ن
ــف فيــه اســم أحــد عــىل غــ�ي جهتــه، أو نقــل   قــد ُصحِّ

ً
والحديــث إذا لــم يكــن يــدري علــم الّنســب وســمع حديثــا

 أنكــر ذلــك ورده إىل نســبه 
ً
، وباألخبــار عارفــا

ً
هــا، جــاز ذلــك عليــه. وإذا كان باألنســاب عالمــا مــن قبيلــة إىل غ�ي

ــ�ن 
ُ
ي موضعــه وحقيقــة أصلــه«6، وعلــم األنســاب حفــظ لنــا األســماء واأللقــاب والك

وأســمه، وأ�ت بالصــواب �ن
مــن الخلــط والّتحريــف والّتصحيــف والّضيــاع7.

تأســيس مدينــة فــاس نفســها، فقــد بناهــا إدريــس األصغــر )ت 213ـه( بــن إدريــس األكــ�ب )ت 175ـه( بــن 

1- انظر: جمهرة أنساب العرب، ابن حزم، ص 57.
2- مقّدمة ابن خلدون، ص 136، 137.

3- جمهرة أنساب العرب، ابن حزم، مقّدمة املؤلّف.
4- انظر: نفسه، مقّدمة املؤلّف.

5-  نفسه، مقّدمة املؤلّف.
6- األنساب، الّصحاري، مقّدمة املؤلّف.

7- انظر: شذرات الّذهب يف أخبار من ذهب، ابن العاد الحنبيّل، 1/81.
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ي طالب وفاطمة بنت رســول هللا صىل  عبد هللا الكامل بن الحســن المث�نّ بن الحســن الّســبط بن عىلي بن أ�ب
ــت عاصمــة لألدارســة حــ�ت ســنة 317هـــ1. 

ّ
هللا عليــه وســلم، وذلــك ســنة 182ـه، وقــد ظل

ن فــّروا  يهــم ونرصتهــم حــ�ي
ّ
هــم وَتَول  محّبــة أهــل البيــت وتوق�ي

ً
ــه ُعــرف عــن المغاربــة عمومــا

ّ
    والجــواب أن

ا مّمــن  ق والحجــاز، فوجــدوا فيهــم ُحســن العــزاء وتمــام الــوالء، وال أدّل أيضــا عــىل ذلــك مــن أّن كثــ�ي مــن المــ�ش
ن واّدعــاء  ن والمرينيــ�ي ي شــأن المرابطــ�ي

طمحــت نفســه إىل الّســلطة منهــم كان ينتســب إليهــم ولــو ُزورًا كمــا قيــل �ن
المهدوّيــة.

هــّم اجعلهــا دار علــم وفقــه، ُيتــىل 
ّ
ي بنائهــا رفــع يديــه وقــال: »الل

وع �ن كــر أّن إدريــس لّمــا أراد الــ�شّ
ُ
     وقــد ذ

ن بالّســّنة مــا أبقيتهــا« ثــّم أخــذ الِمْعــَول بيــده فابتــدأ  فيهــا كتابــك، وُتقــام بهــا حــدودك، واجعــل أهلهــا متمّســك�ي
ــَح حالــه بهــا، وقــد نزلهــا 

ُ
بحفــر األســاس2، فصــارت مدينــة فــاس بذلــك مــأوى للغربــاء، مــن دخلهــا أو ســكنها َصل

ي القديــم والحديــث دار 
هــم، فــ�ي �ن كثــ�ي مــن العلمــاء والفقهــاء والّصلحــاء واألدبــاء والّشــعراء واألطبــاء وغ�ي

علــم وفقــه وحديــث وعربيــة.

ونهــا أكــ�ب 
ُ
كــة والقداســة والواليــة عنــد المغاربــة عمومــا، وال يزالــون ُيعّظمونهــا وُيول واّتصفــت بصفــة ال�ب

ك بها الّناس،  ّ االهتمام لمكانة إدريس األزهر )ت 213ـه( بها ومقامه المشهور هناك، فقصده الّزائرون وت�ب
ي نمــّو وزيــادة وتكاثــر، خصوصــا مــع قــدوم 

ي ذلــك3، وال زالــت مدينــة فــاس �ن
بــوا �ن

ّ
وجــاورت ثــراه العلمــاء ورغ

« ســنة 245ـه،  ن ســب إليهــم وهــو »جامــع القرويــ�ي
ُ
وان، فبنــوا جامعــا ن المهاجريــن األوائــل مــن أهــل القــ�ي

ي هــذه المهّمــة »جامــع األندلــس« الــذي أّسســه 
ي العالــم، ونافســه �ن

وصــار أقــدم جامعــة للّدراســات العليــا �ن
المهاجــرون األندلســّيون األوائــل4. 

 ) الكبــ�ي المغــرب  )قبائــل  ّيــة  الب�ش كيبــة  ال�تّ أّن  ُيالحــظ  مــا  وســفوحها:  الّظهــرة  لمنطقــة  اإلثنّيــة  كيبــة  ال�تّ
ي أخبــار قبائــل المغــرب 

اعتمــدت عــىل الّظــّن الغالــب والمشــتهر مــن األخبــار، فقــد اعتمــد ابــن خلــدون مثــال �ن
ي 

ه وطــار �ن بــر وعــىل مــا تواتــر ذكــره وشــاع خــ�ب ي ســبقته إىل زمانــه عــىل مــا ذكــره نســابو ال�ب ي القــرون الــ�ت
الكبــ�ي �ن

األصقــاع بحيــث يســتحيل تواطؤهــم عــىل الكــذب5. 

يــس  ي منطقــة الّشــلف وتنــس ومازونــة ومــا يحيــط بهــا مــن جبــال الون�ش
ّيــة �ن كيبــة الب�ش تتنــّوع هــذه ال�تّ

ي اســتوطنتها مــن  ــ�ت
ّ
ن القبائــل ال ي شــمال إفريقيــا، وامتــازت كونهــا نقطــة صــدام منــذ القديــم بــ�ي

والّظهــرة، كبــا�ت

1- انظر:  جنى زهرة اآلس يف بناء مدينة فاس، عيل الجزنايئ، ص 25.
2- انظر : سلوة األنفاس، ج1 ص 73، وجنى زهرة اآلس، ص 22، 23.

3- انظر: سلوة األنفاس، ج1 ص 82  وما بعدها.
4- انظر: جنى زهرة اآلس، ص 91.

5- انظر: تاريخ ابن خلدون، 6/137.
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ي الغالــب تحــت ســيطرة 
ي الــرّصاع عــىل بســط الّنفــوذ عليهــا، وقــد كانــت �ن

ن دول شــمال إفريقيــا �ن جهــة، وبــ�ي
ي حــال ضعــف الــّدول 

 �ن
ً
ــغ، أو منهمــا معــا، وهــذا طبعــا ـ ـ ـ ي ســكنتها؛ ســواء مــن العــرب أو مــن األمازيـ ــ�ت

ّ
القبائــل ال

ت  ّي بهــا، فكــ�ث ي تعاقبــت عــىل المغــرب األوســط خصوصــا، وهــذا مــا جعلهــا عرضــة لعــدم االســتقرار البــ�ش ــ�ت
ّ
ال

: ي مــا يــىلي
كيبــة اإلثنّيــة بهــا تمّثلــت �ن الهجــرات منهــا وإليهــا، وأهــّم ال�ت

يــس والّظهــرة ومــا بينهمــا، فســكنتها بعــض  ي ســاكنت الون�ش ــ�ت
ّ
ــغ ال ـ ـ ـ ــغ: تعــّددت قبائــل األمازيـ ـ ـ ـ قبائــل األمازيـ

انها 
ّ
هــا مــن فــروع الّصنهاجــة وبعــض بطــون هــّوارة ومكناســة ومطماطــة، ولكــن أغلــب ســك بطــون كتامــة وغ�ي

هــم. ن ومغــراوة وبنــو ومانــو وغ�ي ي توجــ�ي ــغ كانــوا مــن فــروع زناتــة، كمطغــرة وبــ�ن ـ ـ ـ مــن األمازيـ

ّ ملــٌك  ي العــرص اإلســالمي
مغراوة: وهــم مــن أوســع بطــون زناتــة وأهــل البــأس والغلــب منهــم، وكان لهــم �ن

هــا، وموطنهــم بالمغــرب األوســط مــن شــلف  بفــاس، وسجلماســة )تافياللــت(، وتلمســان، وطرابلــس وغ�ي
قــا  يــس ووادي الّشــلف إىل البحــر، ينتــ�ي �ش إىل تلمســان1، وذكــروا أّن موطنهــم –بالّتحديــد- شــمال الون�ش
إىل قــرب مّتيجــة، وغربــا إىل البطحــاء ناحيــة وادي مينــة، يشــتمل عــىل جبــاٍل شــاهقة وســهول خصبــة ومــدن 
ذيــن 

ّ
ة، فأّمــا ال شــال2، وهــم بدورهــم بطــون كثــ�ي قــا، ومازونــة وتنــس و�ش عامــرة، منهــا مليانــة ووادي جــر �ش

ي عهــد الموّحديــن فهــم بنــو ورســيفان3، وذكــر ابــن خلــدون عــن بعــض نّســابة زناتــة أّن أكــ�ب 
بناحيــة الّشــلف �ن

هــم عــددًا ولهــم بــأس  ي وّرا، وكان بنــو ســنجاس أك�ث بطونهــم أربعــة، وهــم ســنجاس، وريغــة، واألغــواط، وبــ�ن
هــم أدركهــم 

ّ
بــت عليهــم المغــارم4، وقــد ذكــروا أن ن حــ�تّ ســاكنتهم بنــو هــالل و�ن وشــّدة، وكانــت لهــم أّيــاٌم وفــ�ت

هــم صــوالت بــن وزمــار هاجــر إىل المدينــة ووفــد  اإلســالم وهــم ذوو شــأن فأســلموا وحُســن إســالمهم، وأّن أم�ي
ــه أِ� 

ّ
ي هللا عنــه-، فاســتقبله وعقــد لــه قومــه ووطنــه، وقيــل إن

ن عثمــان بــن عّفــان –رصن عــىل أمــ�ي المؤمنــ�ي
ي أمّية5، وبــهذا أيضا نفهم دورهم  وأشخص إىل عثمان فأسلم وأقّره، لهذا ُاختّصت مغراوة بوالء عثمان وب�ن
ي أحــداث 

ي أمّيــة باألندلــس، وقــد كان لهــم دوٌر بــارٌز �ن ي بنــاء دولــة بــ�ن
ي مناهضــة الــّدول، و�ن

ي مــا بعــد �ن
ي �ن

الّتاريــحن
ن بالمغــرب األوســط6، وكانــت لهــم شــوكة وهيبــة  ن والة الفاطمّيــ�ي المغــرب األوســط، منهــا حروبــهــم مــع الّزيرّيــ�ي
ن  ن والمرينّيــ�ي ن الّزيانّيــ�ي ي الــرّصاع بــ�ي

أّيــام دولــة الموّحديــن فأقّروهــم عــىل بالدهــم بالشــلف7، وكان لهــم دور �ن
ن للّدولــة الّزيانّيــة، وتكــّررت فتنهــم  ن مناهضــ�ي ي توجــ�ي ن تــارًة أخــرى8، وكانــوا مــع بــ�ن ن الّزيانّيــ�ي تــارة، وبينهــم وبــ�ي
حــ�تّ إّن أبــا حّمــو مــو� األّول قــام بحربــهــم ســنة 711ـه، وابتــ�ن هنالــك قــرصه المعــروف اليــوم بعــّمي مــو� 

1- انظر: تاريخ الجزائر يف القديم والحديث، مبارك املييل، 1/109.
2- انظر: نفسه، 2/467.
3- انظر: نفسه، 2/327.

4- انظر: تاريخ ابن خلدون 7/63.
5- انظر: تاريخ ابن خلدون، 7/33.

6- انظر: تاريخ ابن خلدون، 6/204.
7- انظر: تاريخ ابن خلدون، 7/86.

8- انظر: تاريخ الجزائر يف القديم والحديث، 2/431.
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ي القــرن الّثامــن الهجــرّي 
ي �ن قــرب مازونــة1. وأّمــا بنــو وّرا مــن مغــراوة نقلهــم الّســلطان يوســف بــن يعقــوب المريــ�ن

إىل ناحيــة الّشــلف الرتيابــه منهــم2، وأّمــا مازونــة فقــد شــهدت اســتقرارا ووفــاء لبطــون مغــراوة منــذ نشــأتها إىل 
ي بدايــة األمــر ببطحــاء شــلف ووادي مينــة قبــل أن يصلــوا إىل 

ذيــن اســتقّروا �ن
ّ
غايــة قــدوم العــرب الهاللّيــة ال

أعــاىلي الّظهــرة عــن طريــق الّتعليــم والّتجــارة3. 

ن ســعيدة والمديــة، حياتهــم حيــاة ظعــن  ي مــا بــ�ي
ي تلمســان وجنــوب مغــراوة �ن

�ت : موطنهــم �ش ن بنــو توجــ�ي
يــس وأحــوازه صيفــا،  ، وبموطنهــم جبــل الون�ش ي اب والــّزاب الغــر�ب ن ي رحلــة الّشــتاء إىل مــ�ي

كمغــراوة، يبلغــون �ن
يــس4، وقــد عّدهــم ابــن خلــدون مــن  ا إىل الون�ش إىل غلبهــم بطــوٌن مــن زغبــة عــىل الّســهول فانقبضــوا أخــ�ي
ي أحــواز 

ي عبــد الــواد5، وتجاذبــوا الملــك والّرئاســة معهــم �ن ي مريــن وبــ�ن أقــوى بطــون زناتــة عــددا وشــوكة بعــد بــ�ن

ي القــرن الّســابع الهجــرّي أّيــام 
الّشــلف، إىل أن غالبهــم بنــو زّيــان وأضعفــوا مــن قّوتهــم6. وكانــت لهــم قبــل ذلــك �ن

ن عــىل جبــل  ة غالبهــم بنــو توجــ�ي ي عمومتهــم مغــراوة، ولّمــا ضعفــت شــوكة مغــراوة مــن حروبــهــم الكثــ�ي مــع بــ�ن

ن عــداوات  ن الّزيانّيــ�ي اق، وكانــت بينهــم وبــ�ي ن ومغــراوة أّيــام وفــاق وافــ�ت ي توجــ�ي ن بــ�ن يــس7. كمــا كانــت بــ�ي الون�ش
بــن  أن كــ� شــوكتهم يغمراســن  فيــه، إىل  لــوا 

ّ
المغــرب األوســط وتوغ الحفصّيــون  ـهــم ظاهــر  وحــروب، وبـ

، وقــد حــى ابــن  ن ي توجــ�ي ن ظهــر أمــر مغــراوة وبــ�ن مــا ضُعــف شــأن الّزيانيــ�ي
ّ
زيــان8. وكانــت األّيــام بينهــم دول، فكل

، ورّبمــا كانــت لهــم إمــارات  ن ي مريــن وأحيانــا للّزّيانّيــ�ي ي زمانــه بالّتفصيــل، وكانــوا أحيانــا أوليــاء لبــ�ن
خلــدون أّيامهــم �ن

ة.
ّ
مســتقل

ي وادي 
�ت ة ســكنت بالمنطقــة، ومنهــم بنــو ومانــو كانــوا يســكنون �ش بنــو ومانــو: وهنــاك قبائــل أمازيغّيــة كثــ�ي

، فــكان لهــم صيــت وذكــر  ن مينــة وأســافل الّشــلف، وظهــر أمرهــم بعــد إجــالء صنهاجــة لمغــراوة أّيــام الحّمادّيــ�ي
 ، ن بــت عليهــم بنــو عبــد الــواد وبنــو توجــ�ي

ّ
ن كانــت الكــّرة عليهــم فتغل ي أّيامهــم، وبعــد أن ضعــف أمــر الحمادّيــ�ي

�ن
ن الّنــاس أوزاعــا9. وازدرتهــم القبائــل فتفّرقــوا بــ�ي

يــس وُســّميت المنطقــة باســمهم،  ي الون�ش ســبت إىل هــوارة، ســكنوا غــر�ب
ُ
بنــو منــداس: وهــو قبيلــة أمازيغّيــة ن

ن الّنــاس، وهــؤالء أيضــا  هــم تفّرقــوا أوزاعــا أيضــا بــ�ي
ّ
إىل أن غالبتهــم مطماطــة عــىل بالدهــم وأخرجوهــم، ويبــدو أن

1- انظر: نفسه، 2/443.
2- انظر: تاريخ ابن خلدون، 7/65، 66.

3- Voir: MAZOUNA, Ancienne capitale du Dahara, Y. LOUKIL, Imprimerie Algérienne, Alger, 1912, p5 . 
4- انظر: تاريخ الجزائر يف القديم والحديث، 2/471.

5- انظر: تاريخ ابن خلدون، 7/79.

6- انظر: تاريخ ابن خلدون، 7/85.

7- انظر: تاريخ ابن خلدون، 7/87.
8- انظر: تاريخ ابن خلدون، 7/116.

9- انظر: تاريخ الجزائر يف القديم والحديث، 2/212.



149

ي تعاقبــت  ــ�ت
ّ
ن مختلــف الــّدول ال ة ومعــارك طاحنــة بــ�ي 1، وشــهدت هــذه المنطقــة حروبــا كثــ�ي ن غالبهــم بنــو توجــ�ي

هــا منطقــة عبــور مكشــوفة. 
ّ
ي ســاكنت المنطقــة، ألن ــ�ت

ّ
ن القبائــل األمازيغّيــة والعربّيــة ال ، وبــ�ي عــىل المغــرب الكبــ�ي

ي القــرن الّتاســع 
ي �ن

ن �ن ي أواخــر عهــد الّزيانّيــ�ي
ن ومغــراوة قــد خفتــت �ن ي توجــ�ي ن مــن بــ�ن ويبــدو أّن شــوكة الزناتّيــ�ي

هــا فــروع زغبــة الهاللّيــة، كمــا يبــدو أّن فلولهــا قــد اندمجــت مــع قبائــل العــرب، 
ّ
ــت محل

ّ
الهجــرّي ومــا بعــده، وحل

يــف الّدرقــاوي ســنة 1219ـه  ّ ، وخــ�ي مثــال عــىل ذلــك هــو ثــورة ابــن ال�ش ّ ي خصوصــا مــع تعــّدد الخطــر األجنــ�ب
اف وشــارك فيهــا العــرب وقبائــل زناتــة، فشــّدد العثمانّيــون الخنــاق عــىل الجميــع، وكان مــن  ي تزّعمهــا األ�ش ــ�ت

ّ
ال

  .2 ي
ي مازونــة أواخــر الحكــم العثمــا�ن

ــذي قتــل �ن
ّ
ي ال ضحاياهــم ابــن القنــدوز الّتوجيــ�ن

ن المناطــق والجبــال، وكّونــت  ــغ والعــرب بــ�ي ـ ـ ـ دت الكثــ�ي مــن قبائــل األمازيـ ّ وال شــّك أّن هــذه األحــداث �ش
ــغ، وتداخلــت لغاتهــم  ـ ـ ـ هــم مــن األمازيـ ن وغ�ي ي توجــ�ي ن مغــراوة وبــ�ن ــج بــ�ي ـ ـ ـ ّيــة بهــذه المناطــق مزيـ مجموعــة ب�ش

ولهجاتهــم.

 قبائــل العــرب: وصلــت الكثــ�ي مــن القبائــل العربّيــة إىل منطقــة الّظهــرة وأحوازهــا، خصوصــا بعــد الغــزوة 
ي القــرن الخامــس الهجــرّي ومــا بعــده، ووصلــت قبائــل ســليم وزغبــة؛ وُعرفــوا بالحشــم منــذ عهــد 

الهاللّيــة �ن
ي عهــد 

)مــن مليانــة إىل معســكر( �ن بــالد راشــد  باألجــواد، إىل  مــن قريــش؛ وُعرفــوا  أفــراد  ، ومعهــم  ن الزيانّيــ�ي
ي أحــواز وهــران، واختلطــوا مــع بعــض 

ي عامــر بــن زغبــة �ن الموّحديــن3، ومــن قبائــل الحشــم قبائــل قبائــل بــ�ن
ي المنطقــة، ومــن أبــرز وأقــوى القبائــل 

ــر مــن ظهورهــم �ن
ّ
ي وقــت مبك

ــغ4، ويبــدو أّن ذلــك كان �ن ـ ـ ـ قبائــل األمازيـ
ي صــارت تنــس وأحوازهــا أهــّم معاقلهــم،  ي اســتقّرت بمنطقــة الّظهــرة وســفوحها قبيلــة ســويد، الــ�ت ــ�ت

ّ
العربّيــة ال

هــم أّن ســويد بطــن مــن بطــون زغبــة الهاللّيــة مــن العــرب 
ّ
أن ي نســبهم، واألظهــر 

وبطــون زغبــة، وُاختلــف �ن
العدنانّيــة، وهــم ســويد بــن عامــر بــن مالــك بــن زغبــة5، ومــن فروعهــم أفخــاذ عديــدة منهــم صبيــح ومجاهــر 
، وكان  ن ي عهــد الّزيانّيــ�ي

ي أحــداث المغــرب األوســط، وبــرزوا بشــكل الفــت �ن
ا �ن وفليتــة6، وقــد لعبــوا دورا كبــ�ي

 ، ّ ي
7. كمــا كان لهــم دوٌر بــارز أّيــام الّتواجــد العثمــا�ن ن ي توجــ�ي مــن أخبارهــم معهــم مــا كان مــن أخبــار مغــراوة وبــ�ن

ة؛ ُعرفــت هــذه الحــروب باســم »ثــورة المحــال«،  ن العــداء، وجــرت بينهمــا حــروب كثــ�ي وقــد ناصبــوا العثمانــ�يّ
ن مــن الّزمــان، وكانــت قاعــدة هــذه الّثــورة قبيلــة ســويد  ي طانــت تّتقــد تــارًة وتخبــو تــارة أخــرى حــواىلي قرنــ�ي ــ�ت

ّ
ال

1- انظر: تاريخ ابن خلدون، 6/164.
2- انظر: تاريخ الجزائر الثّقايّف، أبو القاسم سعد الله، 1/223.

3- انظر: تسهيل املطالب لبغية الطّالب، محّمد األعرج الغرييس الفايّس، ص 370.
4- انظر: أنفس الّذخائر وأطيب املآثر، الطّيّب املّهاجي، ص 23.

5- انظر: معجم قبائل العرب القدمية والحديثة، عمر رضا كحالة، 1/221، وانظر: نفسه، 2/566، وانظر: تاريخ ابن خلدون، 6/44، 45.
ــويب الشــلف، انظــر: نفســه، 3/927، 928. ولكــن مــع دخــول  ــة( كان مركزهــا جن ــة، 2/441، و)فليت ــة، عمــر رضــا كحال ــل العــرب القدميــة والحديث 6- انظــر: معجــم قبائ

ــوا أوزاعــا بــني األصقــاع. االســتعار الفرنــيّس تفرّق
7- انظر: تاريخ ابن خلدون، 7/161.
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ــد مآثــر ســويد شــعراؤها عــ�ب الّشــعر 
ّ
ن قــد أجلوهــم منهــا1، وقــد خل العربّيــة بمدينــة تنــس، كمــا يبــدو أّن العثمانّيــ�ي

: ن ــذي ســّجل انتصــار ســويد عــىل العثمانّيــ�ي
ّ
الملحــون، منهــم الّشــاعر ابــن الّســويكت، ال

ي سطله 
ن الهبال �ن ك شارب�ي ن     وال�تّ ك جاروا واسويد عقابهم طافح�ي ال�تّ

ن امحاله2   ب راهم نازل�ي ال من جاب اخبار اْسويد         أين مرصن

ي أواخــر عهدهــم )القــرن الّتاســع 
ن �ن      ويبــدو أّن إمــارة ســويد بتنــس صــار لهــا شــبه اســتقالل عــن الّزيانّيــ�ي

ي 
اف، وأندلســّيون( قــد ذابــت �ن ــغ، وأ�ش ـ ـ ـ ي هــذه المنطقــة )عــرب، وأمازيـ

الهجــري(، وأّن العنــا� اإلثنّيــة �ن
ي بوتقــة واحــدة 

ي تماهــت �ن ــ�ت
ّ
لة مــن جميــع هــذه العنــا� ال

ّ
ي الحقيقــة مشــك

عصبّيــة ســويد وشــوكتها، وهي �ن
ن العنــا�  ي خصوصــا(، وابتــداء مــن هــذه المرحلــة صــار يصعــب الفصــل بــ�ي

ّ )اإلســبا�ن ي لمجابهــة الخطــر األجنــ�ب
ي إىل الجزائــر، فــإّن هــذه 

لة للمجتمــع الجزائــرّي بصفــة عاّمــة، وخاّصــة بعــد وصــول الحكــم العثمــا�ن
ّ
المشــك

ي جبــال الــّزواوة، وإمــارة ســويد 
ي الجزائــر ومّتيجــة، وإمــارة كوكــو �ن

اإلمــارات فقــدت اســتقاللّيتها، كالّثعالبــة �ن
بتنــس وأحوازهــا3، ويبــدو أّن هــذه العنــا� المكّونــة لقبائــل ســويد وقفــت ســّدا منيعــا أو عــىل األقــّل معيقــا أمــام 

  . ي
االمتــداد العثمــا�ن

ة، ُينســبون إىل  ان( ُيعرفــون بهــ�ب ن        ومــن فــروع ُســويد بطــن جهــة البطحــاء )شــلف الّســفىلي ناحيــة غلــ�ي
هــم مــن قــوم المقــداد بــن األســود، وهــم بهــذا مــن 

ّ
مجاهــر بــن ســويد، قــال ابــن خلــدون: »وهــم يزعمــون أن

قضاعــة، ومنهــم مــن يزعــم أنهــم مــن تجيــب إحــدى بطــون كنــدة وهللا أعلــم. ومــن ظواعــن ســويد هــؤالء 
ناجعــة يعرفــون بصبيــح، ونســبهم إىل صبيــح بــن عــالج بــن مالــك ولهــم عــدد وقــوة وهــم يظعنــون بظعــن ســويد 

بمقامهــم«4. ويقيمــون 

ي نســبتهم هــم التقاقــرة مــن المحــال 
جــوا بزناتــة بحيــث تــرّدد الّطّيــب الغريــسي �ن ن ذيــن ام�ت

ّ
       ومــن العــرب ال

 .5 ّ ي
هــم مــن زناتــة كانــوا مــن خــدم األجــواد، وانفصلــوا عنهــم أواخــر الحكــم العثمــا�ن

ّ
بالّشــلف، وأن

ســمت إىل 
ُ
ي المرحلــة العثمانّيــة قــد ق

ي بحثــه حــول مازونــة أّن هــذه المدينــة �ن
       ويذكــر يحــ�ي لوكيــل �ن

ن قبيلــة مديونــة  ن أوالد الّســايح والحساســنة أحــالف قبيلــة صبيــح الهاللّيــة، وبــ�ي ن بــ�ي ن بســور نتيجــة الفــ�ت جزئــ�ي
، والّظاهــر أّن الّصلــح لــم يــدم طويــال،  ن ن المتخاصمــ�ي اف البلــدة تدّخلــوا للّصلــح بــ�ي الزناتّيــة، ويذكــر أّن أ�ش
هــم كانــوا 

ّ
ي وضــع المتفــّرج، خاّصــة وأن

ي الغالــب، وأّن األتــراك كانــوا �ن
وأســباب الخصومــة هي أســباب تجــارّي �ن

1- انظر: تاريخ الجزائر الثّقايّف، أبو القاسم سعد الله، 1/212، 213.
2- انظر: تاريخ الجزائر الثّقايّف، أبو القاسم سعد الله، 2/315، ونفسه، 1/212، 213.

3- انظر: تاريخ الجزائر الثّقايف، 1/138.
4- تاريخ ابن خلدون، 6/65.

5- انظر: القول األعّم يف بيان نسب قبائل الحشم، الطّيّب الغرييس، ص 351.
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هــا1. ن مــن قبائــل المحــال وغ�ي مرفوضــ�ي

ي منطقة الّظهرة وسفوحها قديم، فقد ذكر 
ّ �ن  األندلسّيون والقروّيون: الّظاهر أّن وجود العنرص األندلسي

ن تنــس والشــلف بناهــا أمازيــــــغ مطغــرة، وكان يســكنها األندلســّيون والقروّيــون،  البكــرّي أّن مدينــة جليداســن بــ�ي
ــغ  ـ ـ ـ ن هــذه العنــا�، والملفــت للّنظــر أّن هــذه المدينــة ال يدخلهــا أمازيـ ــه قــد حصــل بهــا تمــازج بــ�ي

ّ
ويظهــر أن

برقجانــة ســكان تاجنــة القريبــة منهــا مــن وقــت غدرهــم بهــا2. وقــد ذكــروا أيضــا أّن ُبنــاة تنــس الحديثــة أّسســها 
هــم، وذلــك ســنة 262ـه،  ي وأبــو عائشــة والصقــر وصهيــب وغ�ي

البحريــون مــن أهــل األندلــس منهــم الكركــر�ن

3. ثــّم إّن هــذه العنــا� المختلفــة تعايشــت وتعاونــت  ة وأهــل تدمــ�ي ويســكنها مــن أهــل األندلــس أهــل البــ�ي
ي منازلهــم 

عــىل بنــاء مدينــة تنــس وتوســيعها، ورحــل إليهــم أهــل ســوق إبراهيــم، »فتوّســع لهــم أهــل أهــل تنــس �ن

ي أموالهــم، وتعاونــوا عــىل البنيــان. واتخــذوا الحصــن الــذي فيهــا اليــوم«4. ولــم تنقطــع هجــرات 
وشــاركوهم �ن

هــا عــىل الّســاحل الجزائــرّي، فلجــأ المهاجــرون  ن إليهــا خاّصــة بعــد الّنكبــة وتحّرشــات إســبانيا وغ�ي األندلســّي�ي
ي 

األندلســّيون إىل مــدن الّســاحل، ومــن أبرزهــا بــال شــّك مدينــة تنــس وأحوازهــا، وقــد اســتقّروا بهــا خاّصــة �ن
ك،  ّ المشــ�ت ي ، باعتبــار العــدّو األجنــ�ب ن هــم كانــوا مــن أشــّد الّنــاس والًء للعثمانّيــ�ي

ّ
ة العثمانّيــة. ومــا ُيالحــظ أن الفــ�ت

ـهــم بــرا  ي حروبـ
جاع األندلــس المفقــود، فشــاركوهم �ن ي البحــر وقدرتهــم عــىل اســ�ت

ن �ن وباعتبــار قــّوة العثمانّيــ�ي

هــم 
ّ
ي الّداخــل لتوطيــد األمــن واالســتقرار وازدهــار الّتجــارة5. ومّمــا ُيقــّوي هــذا أن

وبحــرا، كمــا تحالفــوا معهــم �ن
طوا عليهــم باإلذايــة والقتــل، 

ّ
، ونهبــوا أموالهــم وتســل ي

عوملــوا معاملــة ســّيئة مــن األعــراب بالغــرب الوهــرا�ن
، كقبيلــة  ن ي قامــت لمقاتلــة القبائــل المعتديــة عــىل األندلســ�يّ ــ�ت

ّ
ودافعــت عنهــم بعــض القبائــل كقبيلــة ســويد ال

ة، عــىل جرائمهــا6. هــ�ب

األشراف: 
تقديس األشراف: 

 ّ ي ذيــن ينتمــون بالّنســب للّنــ�ب
ّ
اف كظاهــرة لتقديــس األفــراد ال ن صنــع الّســادة واأل�ش      مجتمــع المســلم�ي

ي جميــع البلــدان، وقــد تطلــق عــىل الفــرد 
ت �ن هــم مــن الّنــاس، وانتــ�ش ة عــن غ�ي ن ّ هــم طبقــة عاليــة متمــ�ي واعت�ب

ي الّســودان والعــراق واليمــن 
يــف«، و�ن ّ ي مــرص والمغــرب لقــب »ال�ش

مــن هــذه الّطبقــة ألقــاب مختلفــة، مثــال �ن
ي إيــران وباكســتان وأفغانســتان »المــال« وجمعهــم 

«، و�ن ي بعــض أنحــاء الهنــد وتركيــا »المــ�ي
»الّســّيد«، و�ن

1- Voir: MAZOUNA, Ancienne capitale du Dahara, Y. LOUKIL, Imprimerie Algérienne, Alger, 1912, p7 .
2- انظر: تاريخ الجزائر يف القديم والحديث، 2/109.
3- انظر: تاريخ الجزائر يف القديم والحديث، 2/109.

4- تاريخ الجزائر يف القديم والحديث، 2/110.
5- انظر: تاريخ الجزائر الثّقايّف، أبو القاسم سعد الله، 1/141.

6- انظر: انبعاث اإلسام يف األندلس، عيّل بن محّمد الكتّاين، ص 180، وانظر: تسهيل املطالب لبغية الطّالب، ص 389، 390.
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، ومواســمهم مــن أهــّم أســباب  ي والّتكافــل االجتمــاعي ة الّتدّيــن الّشــع�ب ن «.1 وتقديــس األوليــاء هــو ركــ�ي »مــالىلي
ي الجزائــر بصفــة أخــّص، فالّتــوازن 

ي بصفــة عاّمــة، و�ن ي المغــرب العــر�ب
الّتالحــم وبنــاء المجتمــع الّتقليــدي �ن

ة، ال  ات كثــ�ي ن ّ عــىل تلــك الخصائــص والمواصفــات جعلــت مــن هــذا المجتمــع ينطبــع بممــ�ي ي االجتمــاعي المبــ�ن
ي الّشــعوب اإلســالمّية، وكــّون 

ه عــن بــا�ت ن ّ تغــال وفرنســا و....(، بــل وتمــ�ي ه عــن الغــرب آنــذاك )إســبانيا وال�ب ن ّ تمــ�ي
جــت فيهــا قيــم اإلســالم باألمازيغّيــة والعروبــة، كمــا دخلهــا عنــرص آخــر  ن مــع مــرور الوقــت أعــراف وعــادات، ام�ت
أيضــا تجمعهــم رابطــة اإلســالم  الحقيقــة  ي 

نكبــة األندلــس؛ وهــؤالء �ن إليهــا عقــب  ن  وهــو هجــرة األندلســّي�ي
ــخ حافظــت عــىل الّثابــت  ـ ـ ـ ي الّتاريـ

رة �ن
ّ

، أو ببيــان أدّق؛ كــّون كّل ذلــك هوّيــة متجــذ ّ ي - العــر�ب ي
والعنــرص األمازيــىن

ان، 
ّ
ــرت فيهــا أيضــا عوامــل أخــرى مــن ســلطة عثمانّيــة لــم ُيجمــع عليهــا الّســك

ّ
منهــا؛ مــن ديــن ولغــة وعــادات، وأث

هــا،  تغــال وفرنســا وغ�ي ي بقيــادة إســبانيا وال�ب ولكّنهــم محتاجــون إليهــا لدحــر الطــارئ اآلخــر، وهــو الغــزو األجنــ�ب
ولّمــا احتاجــت كّل عنــرص مــن هــذه العنــا� إىل بعضهــا البعــض؛ مــن أجــل المدافعــة والممانعــة، وللّتعــاون 
ي ســبل العيــش والكســب تمازجــت عاداتهــم واختلطــت ألســنتهم، »فصــارت لغــة الجميــع عربّيــة 

والّتعايــش �ن
مــن حيــث الوضــع عجمّيــة مــن حيــث تغيــ�ي اإلعــراب«2.

اف أوال دحــو  ي شــأن أ�ش
اف، فيقــول الّطّيــب الغريــسي مثــال �ن ام األ�ش ي عهــد األتــراك ُســّجل لهــم احــ�ت

     و�ن
ام عند ملوك األتراك، ح�تّ إّن بكّل محكمة من محكماتهم مسجدا مضافا إليه،  بالغرب: »... ولجّدهم اح�ت
ء مراعــاة لجنــاب ســيدي دحــو«3،  ي

ومــن دخلــه مــن أهــل المطالــب والجنايــات ال يتعــّرض لــه، وال يؤاخــذ بــسش
4، وكان  ي

ي العهــد العثمــا�ن
كــر عــن ســيدي محمــد بــن الهاشــمي شــيخ الّطريقــة الطيبّيــة �ن

ُ
وُتقبــل شــفاعاتهم كمــا ذ

اف  عّيــة5. وكان لبعــض األ�ش ، ولهــم عندهــم خطــط �ش ن اف المشــارفة حظــوة أيضــا عنــد أمــراء العثمانّيــ�ي لــأل�ش
يــف الّدرقــاوي6، ومنهــا  ّ ي زمــن ثــورة ابــن ال�ش

ن الحشــم �ن ن البــاي محّمــد الّصغــ�ي المقــالش وبــ�ي وســاطات بــ�ي
ام الّنــاس لهــم  ف الّنســب والعلــم، ورّبمــا أيضــا لخشــية احــ�ت اعتناؤهــم بالمشــارف بوهــران، الشــتهارهم بــ�ش
ي الّتعليــم والوظائــف، ونقلــوا بعضهــم إىل وهــران لذلــك، ومنهــم الّشــيخ الّطاهــر 

وطاعتهــم، فاســتعملوهم �ن
: »... كان عــل منهــاج والــده  ي

�ن ي المــ�ش ، وقــد كان أبــوه بالمغــرب األقــى، يقــول عنــه محّمــد العــر�ب ّ ي
�ن المــ�ش

ي تدريــس العلــوم وحســن الّســمت والّتــؤدة، نقلــه ملــك األتــراك لوهــران للّنفــع بــه، فكانــت العلمــاء 
وجــّده �ن

ه  ، وقــد جــ�ب ، وتــرد عليــه األســئلة فيجيــب عنهــا جوابــا شــافيا، وانتفــع بــه خلــق كثــ�ي ّ تختلــف إىل مجلســه العلــمي
عّيــة، وال  ه( ملــك األتــراك عــىل القضــاء بعــد إبائــه منــه وامتنــاع، فأحســن الّسياســة ال�شّ ي األصــل: أجــ�ب

)كــذا �ن

http://www.hurriyatsudan.com/?p=171274 :1- انظر
2- القول األعّم يف بيان أنساب قبائل الحشم، الطّيّب بن املختار الغرييس، ص 343.
3- القول األعّم يف بيان أنساب قبائل الحشم، الطّيّب بن املختار الغرييس، ص 330.

4- انظر: نفسه، ص 331، 332.

5- انظر: نفسه، ص 332، 333.
6- انظر: نفسه، ص 333.
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ي عدلــه وعــدم جــْوره ...«1.
يختلــف اثنــان �ن

اف  ن المغاربــة عمومــا بتقديــس األوليــاء، والّطاعــة المطلقــة والــوالء، ومــن هــؤالء المرابطــون األ�ش ّ وقــد تمــ�ي
يــف،  ّ ن المرابــط وال�ش فهــم وكراماتهــم، بــل صــاروا ال ُيفّرقــون بــ�ي ي أذهــان العاّمــة ب�ش

هــم مّمــن اســتقّر �ن وغ�ي
ي كتابــه )Les marabouts(2، وتحــّدث عــن ذلــك 

ي )Edmond Douté( �ن
وقــد تفّطــن لذلــك إدمــون دو�ت

ن عــىل  ي طثــ�ي مــن كتبــه وأبحاثــه مثــل )L’Islam Algérien en l’an 1900(3، ويبــدو أّن داللــة المرابطــ�ي
�ن

ي ذلــك الّزمــان اختّصــوا ببنــاء الّرباطــات 
اف �ن ّ تقديــرا، ألّن عاّمــة األ�ش ي

ي العهــد العثمــا�ن
اف متأّخــرة، رّبمــا �ن األ�ش

ــه ليــس كّل 
ّ
ّ )ت 1320ـه( بقولــه: »... ثــّم اعلــم أن والّزوايــا، وقــد فّصــل ذلــك الّطّيــب بــن المختــار الغريــسي

ا مــن الّنــاس لّمــا  يــف، بــل قــد يكــون المرابــط بربــري الّنســب، أو مــن مطلــق العــرب، وذلــك أّن كثــ�ي مرابــط �ش
ــق 

ّ
ن وتخل ي بــزّي المرابطــ�ي

ّ
ن باألصالــة، وشــاهد مــا هــم عليــه مــن الّســمت الحســن ... تــز�ي عايــن حــال المرابطــ�ي

يــف الّنســب  ــه �ش
ّ
بخلقهــم ولبــس شــعارهم فأطلــق هــذا االســم لوجــود معنــاه فيــه ظاهــرا، وظــّن الّنــاس أن

ي أهــل هــذا الوطــن«4 .
ف �ن ت دعــوى الــ�شّ

اف، ... ومــن أجــل ذلــك كــ�ثُ فعاملــوه معاملــة األ�ش

 أبنــاء عمومتــه تلمســان وأحوازهــا، فكانــت تلمســان 
ّ

ن األمصــار، تــوىل    ولّمــا تفــّرق أبنــاء إدريــس األصغــر بــ�ي
لولــد إدريــس بــن محّمــد بــن ســليمان، وتنــس لولــد إبراهيــم بــن محّمــد بــن ســليمان5، وإليهــم ُتنســب ممالــك 
محّمــد بــن إبراهيــم، وهي تنتــ�ش مــن متيجــة ومليانــة إىل ناحيــة مســتغانم ومــا ُيقابلهــا مــن البحــر المتوّســط،  
ي  ومنهــا تبــدأ ممالــك هــوارة، وآخــر مدنهــم ســوق إبراهيــم ناحيــة تنــس6، وهي ُتنســب إليــه عــىل مــا ذكــره اليعقــو�ب
ي 

ه، وقيــل ُتنســب إىل إبراهيــم بــن عيــس بــن محّمــد7، وكالهمــا مــن نســل ســليمان بــن عبــد هللا الكامــل أحن وغــ�ي
إدريــس مؤّســس دولــة األدارســة بالمغــرب. 

ان(8،  ن ن )تاجنــة( والغــزة )غلــ�ي ن بلــد الّتــ�ي ي الّطريــق بــ�ي
هــا �ن

ّ
     ومدينــة ســوق إبراهيــم هــذه ذكرهــا اإلدريــسي بأن

.9
وهي ناحية وادي اســىلي حســب مبارك الميىلي

ي اســتقرار 
، فالكلمــة األوىل ترجــع إليهــم �ن ي

ي العهــد العثمــا�ن
ن مكانــة هاّمــة �ن اف والمرابطــ�ي      وقــد كان لــأل�ش

يــف  ّ ي هــو ثــورة ال�ش
، والشــّك أّن أكــ�ب ثــورة تعــّرض لهــا الحكــم العثمــا�ن ي

المجتمــع أو ثوراتــه ضــّد الحكــم العثمــا�ن

1- ياقوتة الّنسب الوّهاجة، محّمد العريب املريف، مخطوط خاّص، 44ظ، 45و.
2- Les marabouts, Edmond Douté , éditions Alger livres, 2008, p 14. 

http://www.wikimaroc.com/.html :3- انظر: إدمون دويت، إضاءة عن مؤّسس أنرتوبولوجيا الّدين الكولونيالية باملغرب، يونس لوكييل عى الرابط
4- القــول األعــّم يف بيــان أنســاب قبائــل الحشــم، الطّيّــب بــن املختــار الغريــيس املختــاري، املطبعــة الخلدونيّــة بتلمســان، 1381هـــ، ص 329، وانظــر: تســهيل املطالــب لبغيــة 

الطّالــب، ص 371.
5- انظر: تاريخ ابن خلدون، 7/35، وانظر: الّنفحة املسكيّة يف الّسفارة الرّتكيّة، التمكرويت، ص 14.

6- انظر: تاريخ الجزائر يف القديم والحديث، مبارك املييل، 2/105، 106.
7- انظر: تاريخ الجزائر يف القديم والحديث، مبارك املييل، 2/108، وانظر: تحفة الحادي املطرب، ص 87.

8- انظر: صورة األرض، ابن حوقل، 1/90.
9- انظر: تاريخ الجزائر يف القديم والحديث، مبارك املييل، 2/109.
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ي الغــرب الجزائــري، وقــد كانــت الحــروب بينهمــا ســجال، وقــد تحــّدث عــن ذلــك شــعراء الملحــون 
الّدرقــاوي �ن

منهــم الّشــاعر بوعــالم بــن الّطّيــب الّســجراري، وهــو يصــف إحــدى انتصــارات درقــاوة عــىل األتــراك:

يف أو جاوا1 كي قّصة االجواد مع أتراك الّنوبة       يوم أن فزعهم ابن ال�شّ

هــم أقــّل ذكــرا، »ولــم يبــق معروفــا مــن هــذه الفــروع لهــذا 
ّ
ن أن اف الّســليمانّي�ي ي شــأن األ�ش

        ومّمــا ُيذكــر �ن
ي محّمــد بــن 

هــم يلتقــون جميعــا �ن
ّ
العهــد إال القليــل«2، واّتفــق الّنّســابة عــىل أّن فروعهــم بالغــرب الجزائــري، وأن

ن جبــل وهــران3. ســليمان دفــ�ي

ن ناحيــة الّشــلف أبنــاء محّمــد بــن ســليمان عــىلي بــن إدريــس بــن محمــد بــن ســليمان،  اف الّنازلــ�ي ومــن األ�ش
ّ مــن أوالد محّمــد بــن ســليمان  وأخــوه محّمــد بــن إدريــس بمســتغانم، ويعقــوب نــزل بمازونــة4، وبنــو عبــد الــحي
ي 

ن إليهــا مــن تــوات5،  وهــم أوالد يعقــوب بــن أحمــد بجبــل مغــراوة قــرب مازونــة6، ومنهــم �ن بــواد شــلف قادمــ�ي
ي مديونــة فــرع مــن أوالد داود بــن إدريــس8.

شــلف فــرع مــن أوال عبــد هللا بــن إدريــس7، و�ن

ي راشــد إىل وادي مينــة ولــه بهــا خلــف يعرفــون بــأوالد حــواء،  ي زمــن األتــراك مــن بــ�ن
وانتقــل ســيدي أبــو زيــد �ن

 بعضهــم القضــاء للبايــات9.
ّ

اشــتهروا بالعلــم وتــوىل

؛ وهــم  ن ي فقــد وقفــت عــىل مــن نســبه إىل الوطاســّي�ي اف مّجاجــة: وأّمــا أبــو الحســن عــىلي آبهلــول المجــاحب أ�ش
أمازيــــغ من بقايا لمتونة بالمغرب األقى، اعتمادا عىل صاحب )الفتح(10، وعّرض بكتاب )الّدّرة الوهاجة( 
11، وعنوانــه �ني صــورة لمخطــوط خــاّص هــو )ياقوتــة الّتســب الوّهاجــة، و�ني ضمنهــا  ّ ي

�ن ي المــ�ش لمحّمــد العــر�ب
ي الّتعريف 

الّتعريف بسيدي امحّمد بن عىلي موىل مجاجة(، »وإن شئت قلت: )اليواقيت الّثمينة الوّهاجة �ن
بســيدي محّمــد بــن عــىلي مــوىل مّجاجــة(«12، وقــد قّســمه عــىل مقّدمــة وخاتمــة وأربعــة أقســام، جعــل القســم 
ي الّتعريف بريحانة الّرســول 

ي �ن
م- والخلفاء األربعة، والقســم الّثا�ن

ّ
 هللا عليه وســل

ّ
ّ –صىل ي ي نســب الّن�ب

األّول �ن

1- انظر: تاريخ الجزائر الثّقايّف، أبو القاسم سعد الله، 2/316.
2- تسهيل املطالب لبغية الطالب، محّمد األعرج الغرييس، ص 370.

3- انظر: شجرة األصول، ص 133.
4- انظر: تحفة الحادي املطرب يف رفع نسب رشفاء املغرب، أبو القاسم الّزياين، ص 54.

5- انظــر: تحفــة الحــادي املطــرب، ص 87، وانظــر: سلســلة األصــول، ص 134، 135، وقــال: »ســكنوا تــوات وبعضهــم بــوادي شــلف«، وقــال )ص 136(: »وقــد كــر الّدخيــل 
فيهــم مّمــن ال يخــاف اللــه«.

6- انظر: تحفة الحادي املطرب، ص 81، وانظر: شجرة األصول، ص 136.
7- انظر: نفسه، ص 83.
8- انظر: نفسه، ص 86.

9- انظر: القول األعّم، الطّيّب الغرييس، ص 334.
10- هــو كتــاب )فتــح الرّحمــن يف رشح عقــد الجــان( للشــيّيخ محّمــد الجــوزّي الرّاشــدّي، رشح بــه كتــاب )عقــد الجــان الّنفيــس يف ذكــر األعيــان مــن أرشاف غريــس( 
لصاحبــه أيب زيــد عبــد الرّحمــن بــن عبــد اللــه التّوجينــّي )ق11هـــ( يف األنســاب، ورشحــه أيضــا أبــو راس الّنــارصي )ت 1238هـــ/ 1823م( بكتــاب )إيضــاح الغميــس وأنــوار 

الربجيــس بــرح عقــد الجــان الّنفيــس(.
11- انظر: تسهيل املطالب لبغية الطّالب، محّمد األعرج الغرييس، ص 391، 392.

12- ياقوتة الّنسب الوّهاجة، محّمد العريب املريّف، مخطوط خاّص، 4و، 4ظ. 
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ي الّتعريــف ببعــض ذّريــة 
ــذي هــو غايــة المــ�ن والّســول، والقســم الّثالــث �ن

ّ
موالنــا الحســن ابــن فاطمــة البتــول، ال

ي الّتعريــف بالقطــب الواضــح، والكوكــب 
ي هللا عنهمــا-، والقســم الّرابــع �ن

ن –رصن ن )الحســن والحســ�ي الّريحانتــ�ي
ي هــذا القســم، وهــو مــن فــروع داود بــن 

، وذكــر  شــجرته �ن ي ّ الالئــح؛ ســّيدي امحمــد ابــن عــىلي المجــاحب الّنــ�ي
ي بيــان نســبه عــىل 

فــاء غرناطــة وملوكهــا1، وقــد اعتمــد �ن ي حمــود �ش إدريــس األصغــر، وبيتهــم بيــت ملــك مــن بــ�ن
ه  ( ونســبه غــ�ي ي )ســمط الــالىلئ

ن األنســاب( لصاحبــه محّمــد بــن أحمــد المغــراوي2، واستئناســا بمــا �ن كتــاب )تميــ�ي
ي صاحــب الّزاويــة الفقيــه  إىل فــروع عمــر بــن إدريــس، ومــن أشــهرهم ســيدي محّمــد بــن عــىل آبهلــول المجــاحب
ّ وتوحيــد الّصفــوف أمــام  ي ي دعــم الحــّس الوطــ�ن

ا �ن المفــّ� )ت 1008ـه(، وكانــت زاويــة عامــرة لعبــت دورا كبــ�ي
ي أواخــر العهــد 

ي حــوض شــلف، كمــا لعبــوا دورا بــارزا �ن
ي واالجتمــاعي �ن ، إضافــة إىل دورهــا الّديــ�ن ي الغــزو األجنــ�ب

ي اســتقرار المنطقــة إثــر انتشــار الفــوصن وقطــاع الّطــرق، وأعانــوا األمــ�ي عبــد القــادر عــىل ذلــك3. 
ي �ن

العثمــا�ن

ن وادي ارهيــو، الملقــب  ي عبــد هللا )ت 820ـه( ابــن ســيدي واضــح دفــ�ي  وببطحــاء الشــلف فــرع ســيدي أ�ب
، وامتــألت بفروعــه البطحــاء،  ن اف البوعبدليــ�ي ي أ�ش

بالمغوفــل، وهــو مــن الفــروع المشيشــّية؛ وإليــه الّنســبة �ن
ن الّنســبة الحســنّية أو  ي نســبتهم بــ�ي

مــن أشــهرهم شــيخ الّطريقــة الّشــاذلّية عــّدة بــن غــالم هللا، واختلــف �ن
الحســينّية، ومــن الفــروع المشيشــّية أيضــا بالعطــاف فــرع ُيقــال لهــم عتبــة، منهــم الجيــالىلي بــن عبــد الحكــم 

األديــب الّنســابة4.  

وفرقــة مــن أحفــاد عيــس بــن إدريــس ببلــد الّســويد، وأوالد الّشــيخ البوعبيــدي بالعطــاف5، ومــن هــذا الفــرع 
ن جبــل الّديــس جهــة وادي الّشــلف قــرب مســتغانم6. يــف دفــ�ي ّ ســيدي يعقــوب ال�ش

ن ذكــروا فرقــة ببلــد ســويد ُتعــرف بــأوالد إبراهيــم الّتــازي، ومنهــم أفــراد ســاكنوا شــافع بــن  ومــن الحســينّي�ي
ّ بــن عبــد القــوّي، وكان أهلــه أصحــاب تاقدامــت،  زغبــة، وهــو ينتهــون إىل جعفــر الّصــادق، ومنهــم أيضــا عــىلي
ـهــا فرقــة أيضــا مــن أوالد مــو� الكاظــم، وبقبيلــة فليتــة فــرع أوالد  ولــه فــروع كــرام بــإّزاء وادي الّشــلف، وبـ

 .7 ســيدي عــىلي بــن يحــ�ي

ي الفــروع الحســنّية والحســينّية، كمــا ظــّل االنتمــاء إىل 
الّســاقية الحمــراء: لقــد ظــّل االنتمــاء إىل األدارســة وبــا�ت

ف وصّحــة االنتســاب إىل بيــت الّنبــوة8، ولهــذا كان للّســاقية  الّســاقية الحمــراء والغــرب عالمــة عــىل حفــظ الــ�شّ

1- انظر: سلسلة األصول يف شجرة أبناء الرّسول، سيدي عبد الله بن محّمد حشاف، نر الّذاكر املذكور، البليدة، ط1، 2006م، ص 101 وما بعدها.
2- انظر: ياقوتة الّنسب الوّهاجة، محّمد العريب املريف، مخطوط خاّص، 72ظ.

3- انظر: نفسه، 73ظ.
4- انظر: سلسلة األصول يف شجرة أبناء الرّسول، ص 48 وما بعدها.

5- انظر: نفسه، ص 84. 
6- انظر: نفسه، ص 83.

7- انظر: سلسلة األصول يف شجرة أبناء الرّسول، ص 153، 154.
8- انظر: تاريخ الجزائر الثّقايف، 7/319.
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اكــرة 
ّ

ي الذ
اف المغــرب األوســط )الجزائــر( خصوصــا، كمــا لهــا حضــوٌر قــوّي �ن ي أ�ش

الحمــراء حضــور قــوّي �ن
اف، منهــم فــرٌق  قــا وغربــا، وقــد حفلــت كتــب األنســاب باإلشــارة إىل مــن ســكنها مــن األ�ش انه �ش

ّ
الجماعّيــة لســك

ف االنتســاب إىل   أدعيــاء الــ�شّ
ُ مــن أوالد عبــد هللا بــن إدريــس1، وفيهــا فرقــة مــن أوالد حمــزة بــن إدريــس2، وكــ�ث

ن األتــراك3، وذكــروا أّن أوالد عبــد المؤمــن بقســنطينة مــن مرابــ�ي الّســاقية  الّســاقية الحمــراء أّيــام العثمانّيــ�ي
ن إىل  ها قدموا من الّســاقية الحمراء5، ومن مشــاه�ي المنســوب�ي الحمراء4، وكذلك كث�ي من مراب�ي زواوة وغ�ي
ي القــرن الّتاســع 

اب �ن ن الّســاقية الحمــراء أجــداد الّشــيخ اطفيــش، هاجــر أحــد أجــداده إىل ورقلــة، ومنهــا إىل مــ�ي
ي تلميــذ الّشــيخ عبــد 

7، وعــىلي بــن عمــر الطولــ�ت ي
الهجــرّي6، وكان بهــا نســب القادرّيــة إىل عبــد القــادر الجيــال�ن

ي القــرن الخامــس عــ�ش 
الّرحمــن األزهــرّي مؤّســس الّطريقــة الّرحمانّيــة، جــاء أجــداده مــن الّســاقية الحمــراء �ن

.8 ي
ي العهــد العثمــا�ن

ميــالدي �ن

فهــم ولــم يقــف  ذيــن ثبــت �ش
ّ
اف ال ي ذكــر األ�ش

ي )سلســلة األصــول( تتّمــة �ن
ي حشــالف �ن

وقــد عقــد القــاصن
فــروع  تتّبــع  أّن  العابديــن ببلدتهــا9، وقــد ذكــر  أبــو عمــران وزيــن  الشــلف  لهــم عــىل سلســلة، منهــم ببطحــاء 
اف ال يمكن حرصه، واإلحاطة بجميعهم يكاد يكون من المستحيل10، ولهذا ُيعّول �ني كث�ي من األحيان  األ�ش
اكــرة الجماعّيــة، وهي تفتقــر إىل الّتدويــن والّتحقيــق، وقــد تناقلهــا 

ّ
ي احتفظــت بهــا الذ ــ�ت

ّ
عــىل الّروايــة الّشــفوّية ال

اف، مــن  ن واأل�ش ي قضّيــة المرابطــ�ي
الّنــاس أجيــاال بعــد أجيــال، ويســتحيل الّتواطــؤ عــىل الكــذب خصوصــا �ن

ي 
ي أعــاىلي الّظهــرة، فقــد ارتســم �ن

ذلــك عــىل ســبيل المثــال، الــوىلي ســيدي زيــان المدفــون بقريــة ُتســّم باســمه �ن
ن مــن المغــرب. اف القادمــ�ي ــه مــن األ�ش

ّ
اكــرة الجماعّيــة أن

ّ
الذ

ي 
ي مــا ُاختّصــوا بــه، ويذكــر أبــو القاســم الزيــا�ن

 االنتســاب واالنتحــال آلل البيــت طمعــا �ن
ُ ــه كــ�ث

ّ
ومّمــا ُيالحــظ أن

ي عمــران فــروع  يــف ألصقــوا أنفســهم ببــ�ن ّ ن للّنســب ال�ش ي )ت 1249ـه/ 1833م( أّن أغلــب المنتحلــ�ي المغــر�ب
ن األمصار، قال: »... وفيه الّدخالء، وإليه يقصد أهل الّتلبيس والّتدليس«11،  تهم وتفّرقهم ب�ي األدارسة لك�ث
ي موضــع آخــر: »لكّنــك ال تــكاد تجــد رســما مــن رســوم أهــل الّدعــاوى 

فــة، ويقــول �ن ي بالمت�ش
ويســّميهم الّزيــا�ن

المكذوبــة إال وعليــه خطــوط العلمــاء وأشــكال الّشــهود وثبــوت القضــاة وإمضــاء الّنقبــاء، وهــم محكــوم عليهــم 

1- انظر: سلسلة األصول يف شجرة أبناء الرّسول، ص 83.
2- انظر: نفسه، ص 187، وهو استدراك من الّنارش عى املؤلّف اعتادا عى أحمد العشاوّي يف كتابه )التّحقيق يف الّنسب الوثيق(. 

3- انظر: تاريخ الجزائر الثّقايف، 1/241.
4- انظر: نفسه، 1/264.
5- انظر: نفسه، 1/464.
6- انظر: نفسه، 3/265.
7- انظر: نفسه، 4/42.

8- انظر: نفسه، 4/147.
9- انظر: سلسلة األصول يف شجرة أبناء الرّسول، ص 130.

10- انظر: نفسه، ص 132.
11- تحفة الحادي املطرب، ص 64.
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ي أيديهم من الّرســوم المزّورة والّشــجرات المســتعملة، ... فبســبب 
ي القديم، منّبه عىل ما �ن

فهم �ن ببطالن �ش
 الّنقابــة مــن ال علــم لــه وال معرفــة باألنســاب، 

ّ
ذلــك فســدت األنســاب وتســاوت األحســاب، ... وصــار يتــوىل

ي منــه المــال، ويقبــض الهدايــا والّرشــا، ويلحــق بأهــل  بــل صــارت الّنقابــة منصبــا دنيوّيــا ... وصــار الّنقيــب يجــ�ب
البيــت مــن ال نســب لــه فيهــم وال اّتصــال لــه بهــم ...«1.

ن كانوا من كّل األعراق،  ي الحقبة االستعمارّية أّن المرابط�ي
ي قام بها هانوتو ولوتورنو �ن �ت

ّ
وُتش�ي الّدراسات ال

وتوّصلوا إىل أّن فيهم من كان تركي األصل أو زنجّيا2.

ن إىل بــالد المغــرب، نزلــوا بتونــس  ي هللا عنــه- الّداخلــ�ي
 البوبكرّيــة: وهــم أحفــاد أبــو بكــر الّصّديــق –رصن

ي جهــة  ي الهجــرّي، وانتقــل فــرٌع منهــم إىل الجنــوب الغــر�ب
ي القــرن الثــا�ن

ــة �ن
ّ
بعــد أن طردهــم العّباســّيون مــن مك

ي القــرن الّثامــن الهجــرّي تقديــرا3، تنحــدر منهــا عــّدة أعــراش؛ 
ي العاليــة �ن البيــض وأحوازهــا تحــت قيــادة معمــر أ�ب

منهم أوالد ســيد الّشــيخ، وأوالد ســيدي أحمد المجذوب، وأوالد ســيد الّتاج، وأوالد نهار )من جهة األمومة( 
ي بلديــة عــّمي مــو�، ولــه 

ان �ن ن عم الّشــيخ بوعمامــة، ومنهــم ســيدي معمــر جهــة غلــ�ي هــم، ومــن مشــاه�ي وغ�ي
ن شــلف وتنــس تســّم باســمه »ســيدي معمــر«، وُيعــرف أيضــا بـــ »بومكحلــة«؛ أي  ي قريــة بــ�ي

يــــــح معــروف �ن �ن
ي واســتقّر معلما بقبيلة حميس،  صاحب البندقية، تذكر الّرواية أّن معمر أبا العالية قدم من الجنوب الغر�ب
ي حضانــة أّمــه 

ي الّطفــل �ن
ي كانــت حامــال أن تســّمي ابنهــا المولــود معمــر، وبــ�ت ــ�ت

ّ
وقبــل عودتــه أوص زوجتــه ال

ا، وذات يــوم وجــد ســالحا نارّيــا فــأراد منحــه ألحــد شــيوخه، فأوصــاه هــذا األخــ�ي باالحتفــاظ  ن ّ وتلــ�تّ تعليمــا ممــ�ي
ــه قــد يكــون مصــدر بركــة، واشــتهر باســم ســيدي معمــر بومكحلــة، ولّمــا كــ�ب صــار شــخصّية دينّيــة 

ّ
بــه ألن

ت تلــك العــادة  يحــه ُيــزار إىل يــوم الّنــاس هــذا، وانتــ�ش ة، وأّســس المهــر المحــدود للــّزواج4، وال يــزال �ن معتــ�ب
يــن  ي ســّنها وبقيــت إىل يومنــا هــذا، وُتعــرف ُبعــرف ســيدي معمــر، والّتقديــر أّن ســيدي معمــر صاحــب الق�ب ــ�ت

ّ
ال

  . كي
ي العهــد الــ�تّ

هــو شــخصّية عاشــت �ن

 ، ّ يف واألندلسي ّ وال�شّ ي
ي واألمازيىن ن العر�ب ن ب�ي        وقد تمازجت هذه العنا� بحيث صار يصعب الّتمي�ي

ن  ي عبــد الــواد الّزناتّيــ�ي ن مــن أحــالف بــ�ن ، فــكان بنــو عامــر الهاللّيــ�ي ي
وقــد ظهــرت بشــكل واضــح أواخــر العهــد الزيــا�ن

ن ومغــراوة مــن جهــة وضــّد ســويد الهاللّيــة مــن جهــة أخــرى، فهــذه  ي توجــ�ي ن وبــ�ن ضــّد خصومهــم مــن المرينّيــ�ي
نــرى  ولهــذا  واحــدة،  بوتقــة  ي 

�ن ينصهــرون  الجميــع  الّسياســية واالجتماعّيــة واالقتصادّيــة جعلــت  العوامــل 
ّدد  ي إثبــات هــذا العنــرص أو ذاك، فهــذا الّطّيــب الغريــسي مثــال يــ�ت

ّددون �ن ي يــ�ت
ي أواخــر العهــد العثمــا�ن

الّنّســابة �ن
هــم لــم يكــن لهــم أب يجمعهــم 

ّ
ن العــرب وزناتــة فيقــول: »... وكــذا المشاشــيل فإن ي نســبة إحــدى الفــرق بــ�ي

�ن

1- تحفة الحادي املطرب، ص 88، 89.
2- انظر: تاريخ الجزائر الثقايف، 3/181.

3- انظر: سرية البوبكريّة )أجداد أوالد سيد الّشيخ(، خليفة بن عارة، ترجمة: محّمد الّسنويس، مكتبة جودي مسعود، وهران، ط2، 2002م، ص 4 وما بعدها.
4- انظر: نفسه، ص 31 وما بعدها.
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هــم مــن زناتــة، ولّمــا غلــب العــرب عــىل هــذه الّنــواحي ... انحاشــوا إىل 
ّ
وال اّتصــال بعضهــم ببعــض، والّظاهــر أن

األجــواد وخدموهــم خدمــة مخصوصــة مــن رعي للــدواب، ... ولذلــك قيــل لهــم المشاشــيل، فــإّن معــ�ن هــذه 

بــر  ج هــذا الجيــل بال�ب ن ي موضــع آخــر: »... وقــد امــ�ت
اللفظــة عنــد زناتــة الخــدام، والواحــد منــه مشــيل«1. وقــال �ن

ي ...«2.
بــري مــن الزنــا�ت ن ال�ب ن بــ�ي ّ ّيــا فــال يــكاد اآلن يمــ�ي

ّ
اجــا كل ن ام�ت

نتائج البحث:

ي مجتمعــات المغــرب عــىل أســاس الّنســب واالرتبــاط 
ي مجتمــع المغــرب األوســط كبــا�ت

لت العصبّيــة �ن
ّ
تشــك

، ســواء كان عربّيــا أم أمازيغّيــا. ّ القبــىلي

ن هــذه العصائــب القبلّيــة للّســيطرة والّنفــوذ وتغليــب هــذه الّدولــة عــىل تلــك عــىل هــذا  قامــت المغالبــات بــ�ي
ي قيــام دول المغــرب األوســط وســقوطها.

ا �ن األســاس، ولعبــت دورا كبــ�ي

ل حقــول 
ّ
ى بالــوالء أو الّرضــوخ، مّمــا فتــح المجــال لتشــك ي العصبّيــات الكــ�ب

تماهــت العصبّيــات الّصغــرى �ن
ي 

برّيــة �ن ، كمــا تماهــت قبيلــة منــداس ال�ب كي
ي وبدايــة العهــد الــ�تّ

إثنّيــة جديــدة، وباألخــّص أواخــر الحكــم الّزّيــا�ن
. ن ي توجــ�ي ي عصبّيــة بــ�ن

ة تماهــت أيضــا �ن بــرّي أيضــا، وهــذه األخــ�ي مطماطــة ال�ب

ي منطقــة 
ي المغــرب األوســط عمومــا، وباألخــّص �ن

ي ضعفــت العصبّيــات األمازيغّيــة �ن
ي نهايــة الحكــم الّزّيــا�ن

�ن
ي مغــراوة  ي مــا بينهــا، كقبيلــ�ت

ن القبائــل األمازيغّيــة الّزناتّيــة �ن يــس؛ نتيجــة للرّصاعــات البينّيــة بــ�ي الّظهــرة والون�ش
ي عبــد الــواد(. ي تلمســان )بــ�ن

ن الّســلطة المركزّيــة �ن ن هــذه القبائــل وبــ�ي ، وبــ�ي ن ي توجــ�ي وبــ�ن

ة  هــا القبائــل العربّيــة أبرزهــا بطــون زغبــة الهاللّيــة كســويد وفروعهــا صبيــح وفليتــة وريــاح وهــ�ب
ّ
ــت محل

ّ
حل

ي مّتيجــة والجزائــر ويــّ�، ومــا ُيالحــظ هــو أّن القبائــل 
ي عامــر بنــواحي وهــران، وكالّثعالبــة �ن بإقليــم الّظهــرة، وبــ�ن

ل 
ّ
ي هــالل، وذلــك بالــوالء والحلــف أو بالّرضــوخ، وأصبحــت تشــك ي عصبّيــة بطــون بــ�ن

األمازيغّيــة قــد تماهــت �ن
ن عنــا�ه. معهــا نســيجا اجتماعّيــا واحــدا، ال تــكاد تفــّرق بــ�ي

ي اســتقرار المنطقــة أو اضطرابهــا خــالل 
ي التحــام هــذه العصبّيــات، و�ن

ا �ن اف دورًا كبــ�ي لعــب عنــرص األ�ش
ي توحيــد 

فــاء غريــس، أو �ن ي االســتقرار مــع �ش
يــف الّدرقــاوي، أو �ن ّ ة العثمانّيــة، كمــا حــدث مــع ثــورة ابــن ال�ش الفــ�ت

ي الّدعــوة 
اف مجاجــة �ن ي الّنابــع مــن عقيــدة الجهــاد ضــّد الغــزاة، ونقصــد بالّتحديــد دور أ�ش الحــّس الوطــ�ن

. ي
لحمايــة الّثغــور )تنــس( مــن الخطــر اإلســبا�ن

ي مــا بينهــا، فصــار يصعــب الّتفريــق 
أّدت هــذه العوامــل مجتمعــة إىل اندمــاج مكّونــات المجتمــع الجزائــرّي �ن

1- القول األعّم، الطّيّب الغرييس، ص 351.
2- نفسه، ص 352.
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يــف. ّ ي وال�ش ي والعــر�ب
ن األمازيــىن بــ�ي

ه، وهــذا هــو مفهــوم الهوّيــة الجزائرّيــة،  ن عــن غــ�ي ّ اندمــاج هــذه العنــا� جعلــت المجتمــع الجزائــرّي يتمــ�ي
عملــت العنــا� اإلثنّيــة المختلفــة عــىل تشــكيلها، وســاهمت الّظــروف الّسياســّية واالجتماعّيــة واالقتصادّيــة 

. ّ ي عــىل التحامهــا، بضعــف العصبّيــات القبلّيــة، وتعــّدد الخطــر األجنــ�ب

ل الهوّية الجزائرّية الحديثة.
ّ
ة العثمانّية هي بداية تشك ي وبداية الف�ت

نرى أّن أواخر العهد الّزّيا�ن

ي قــد تماهــت العنــا�  ــ�ت
ّ
الت الهويــة الجزائرّيــة الحديثــة، وال

ّ
يــس كعّينــة لتشــك أخذنــا منطقــة الّظهــرة والون�ش

ي 
ي )إســبانيا تحديــدا(، و�ن ي مواجهــة الّتهديــد األجنــ�ب

كت �ن ي عصبّيــة واحــدة، اشــ�ت
العصبّيــة القديمــة فيهــا �ن

ي 
ي )فتــح وهــران مثــال(، و�ن ي رّد الّتهديــد األجنــ�ب

؛ بالّتعــاون معــه حينــا �ن ي
الّتعامــل الحــذر مــع الوجــود العثمــا�ن

ي أواخــر 
يــف الّدرقــاوي �ن ّ ي الّثــورات الكثــ�ي عليــه، أشــهرها ثــورة ابــن ال�ش

رفــض وجــوده أحيانــا أخــرى، تمّثلــت �ن
. ن حكــم العثمانّيــ�ي

ن وبداية االحتالل الفرنسي للجزائر. ي ما بعد عىل رحيل العثمانّي�ي
هنّية الجديدة �ن

ّ
رت هذه الذ

ّ
أث

هــذه  تفكيــك  إىل  فســى جاهــدا  الجزائــرّي وعنا�هــا،  الهوّيــة  الت 
ّ
تشــك إىل   ّ الفرنــسي المســتعمر  انتبــه 

ي كانــت عائقــا حقيقّيــا أمــام قّواتــه لفــرض ســيطرته عــىل شــمال إفريقيــا، فســى إىل كــ�  ــ�ت
ّ
العصبّيــة الجديــدة ال

ي 
وع القضــاء عــىل االرســتقراطّية العربّيــة، �ن ة، أو مــا أســموه بمــ�ش ة وتفكيــك القبائــل المنتــ�ش العائــالت الكبــ�ي

ســّتينات القــرن الّتاســع عــ�ش )ســنة 1863م تحديــدا بقانــون األرض(1، وذلــك بالقضــاء عــىل األصــول العائلّيــة 
اف  بقيــادة األ�ش أو  بإيعــاز  العربّيــة كانــت  الّثــورات  أّن معظــم  لديهــم  ثبــت  أن  ، »بعــد  ي

المــاصن آثــار  وقطــع 
ي أصولهــم إىل أنســاب عريقــة«2.  

ن واألجــواد، وكّل هــؤالء يرجعــون �ن والمرابطــ�ي

مصادر البحث:

ي )ت 463ـه(، تحـــ:  ّ النمــري القرطــ�ب اإلنبــاه عــىل قبائــل الــّرواة، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا ابــن عبــد الــ�ب
وت، ط1، 1405ـه، 1985م. ، بــ�ي ي إبراهيــم األبيــاري، دار الكتــاب العــر�ب

ي )ت 1422ـه(، دار الكتــب العلمّيــة، 
ي األندلــس، عــىلي بــن محّمــد المنتــرص بــاهلل الكتــا�ن

انبعــاث اإلســالم �ن
وت، ط1، 1426ـه - 2005م. بــ�ي

، مطبعــة  ي ، ســيدي الّطّيــب المّهــاحب ي والحــا�ن
ي المــاصن

ي أهــّم مــا اّتفــق ىلي �ن
خائــر وأطيــب المآثــر �ن

ّ
أنفــس الذ

كــة الجزائرّيــة للّطبــع واألوراق بوهــران، دت. ال�شّ

1- انظر: تاريخ الجزائر الثّقايف، أبو القاسم سعد الله، 7/317.
2- نفسه، 7/318.
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وت، ط1، 1998م. ، ب�ي ّ ، أبو القاسم سعد هللا، دار الغرب اإلسالمي ّ ي
تاريــــخ الجزائر الّثقا�ن

ي القديــم والحديــث، مبــارك بــن محمــد الميــىلي الجزائــري )ت 1364ـه(، تقديــم: محمــد 
ــخ الجزائــر �ن ـ ـ ـ تاريـ

، المؤّسســة الوطنّيــة للكتــاب بالجزائــر، 1406ـه - 1986م. الميــىلي

، تقديم وتحقيق: رشيد الّزاوية،  ي
فاء المغرب، أبو القاسم الّزيا�ن ي رفع نسب �ش

تحفة الحادي المطرب �ن
منشورات وزارة األوقاف اإلسالمّية بالمملكة المغربّية، 1429ـه/ 2008م.

أبــو   ، ي
ثــم الصنعــا�ن ي 

، الكحــال�ن ي بــن صــالح الحســ�ن بــن إســماعيل  ، محّمــد  ح الجامــع الّصغــ�ي ْ َ نويــر �ش التَّ
ــد إبراهيــم، مكتبــة دار  ــد إســحاق محمَّ إبراهيــم، عــّز الّديــن، المعــروف باألمــ�ي )ت 1182ـه(، تحـــ: د. محمَّ

- 2011م. الّريــاض، ط1، 1432ـه  الّســالم، 

ح الجامــع الّصحيــح، �اج الّديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــىلي بــن أحمــد الّشــافىي المــرصي،  الّتوضيــح لــ�ش
اث، دار الّنــوادر، دمشــق،  المعــروف بابــن الملّقــن )ت 804ـه(، تحـــ: دار الفــالح للبحــث العلــمي وتحقيــق الــ�ت

ط1، 1429ـه - 2008م.

 - الّشــارقة  الّصحابــة  مكتبــة   ، ي �ب ــالَّ الصَّ محّمــد  محّمــد  عــىلي  ليبيــا،  ي 
�ن الّسنوســّية  للحركــة  الّزكّيــة  الّثمــار 

م.  2001  - ـه   1422 ط1،  القاهــرة،   ، ن الّتابعــ�ي ومكتبــة  اإلمــارات، 

ي الظاهــري )ت 456ـه(،  جمهــرة أنســاب العــرب، أبــو محّمــد عــىلي بــن أحمــد ابــن حــزم األندلــسي القرطــ�ب
وت، ط1، 1403م- 1983ـه. تحـــ: لجنــة مــن العلمــاء، دار الكتــب العلمّيــة، بــ�ي

ي المعروف 
لمسا�ن ي بكر بن عبد هللا األنصاري التِّ ة، محّمد بن أ�ب ّ وأصحابه الع�ش ي ي نسب الّن�ب

الجوهرة �ن
ــع،  ـ ـ ـ ، دار الّرفــاعي للّنــ�ش والّطباعــة والّتوزيـ ي ــق عليهــا: د. محّمــد التونــحب

ّ
ي )ت بعــد 645ـه(، نّقحهــا وعل ِّ ُ بالــ�ب
الّريــاض، ط1، 1403 ـه، 1983 م. 

، وىلي الّديــن أبــو زيــد  بــر ومــن عا�هــم مــن ذوي الّشــأن األكــ�ب ي تاريــــــخ العــرب وال�ب
ديــوان المبتــدأ والخــ�ب �ن

مي اإلشــبيىلي )ت 808ـه(، تحـــ: خليــل شــحادة، دار  عبــد الّرحمــن بــن محّمــد بــن محّمــد ابــن خلــدون الحــرصن
وت، ط2، 1408 ـه - 1988 م. الفكــر، بــ�ي

اكــر المذكــور، 
ّ

ي شــجرة أبنــاء الّرســول، ســيدي عبــد هللا بــن محّمــد حشــالف، نــ�ش الذ
سلســلة األصــول �ن

البليــدة، ط1، 2006م.

، مكتبــة جــودي  ة البوبكرّيــة )أجــداد أوالد ســيد الّشــيخ(، خليفــة بــن عمــارة، ترجمــة: محّمــد الّســنو�ي ســ�ي
مســعود، وهــران، ط2، 2002م.
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، أبــو  ّ بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد الَعكــري الحنبــىلي ي أخبــار مــن ذهــب، عبــد الــحي
هــب �ن

ّ
شــذرات الذ

، دمشق  الفالح )ت 1089ـه(، تحـ: محمود األرناؤوط، وخرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كث�ي
وت، ط1، 1406 ـه - 1986 م. – بــ�ي

، شــهاب الّديــن أبــو العّبــاس أحمــد بــن أحمــد بــن محّمــد  ي
وا�ن ي زيــد القــ�ي ن الّرســالة البــن أ�ب ح زّروق عــىل مــ�ت �ش

، المعــروف بـــ زروق )ت 899ـه(، اعتــ�ن بــه: أحمــد فريــد المزيــدي، دار الكتــب العلمّيــة،  نــسي الفــا�ي ال�ب
وت، ط1، 1427 ـه - 2006 م. بــ�ي

صــورة األرض، أبــو القاســم محمــد بــن حوقــل البغــدادي الموصــىلي )ت بعــد 367ـه(، دار صــادر، أفســت 
وت، 1938م. ليــدن، بــ�ي

، أكــرم بــن ضيــاء العمــري،  ن عــرص الخالفــة الّراشــدة محاولــة لنقــد الّروايــة الّتاريخّيــة وفــق منهــج المحّدثــ�ي
مكتبــة العبيــكان، الّريــاض، ط1، األوىل، 1430 ـه - 2009 م.

 ، ي اف غريــس، أبــو زيــد عبــد الّرحمــن بــن عبــد هللا الّتوجيــ�ن ي ذكــر األعيــان مــن أ�ش
عقــد الجمــان الّنفيــس �ن

، الجزائــر، ط1، 2005. ّ دار الخليــل القاســمي

، رقــم كتبــه  ي الّشــافىي
ح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــىلي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقال�ن فتــح البــاري �ش

وت، 1379ـه. ، دار المعرفــة، بــ�ي ي
وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد البــا�ت

ن بــن عــىلي  ، زيــن الّديــن محّمــد المدعــو بعبــد الــّرؤوف بــن تــاج العارفــ�ي ح الجامــع الّصغــ�ي فيــض القديــر �ش
ى، مــرص، ط1، 1356ـه. الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )ت 1031ـه(، المكتبــة الّتجارّيــة الكــ�ب

ي بيان أنساب قبائل الحشم، الّطّيب بن المختار الغريسي المختاري، المطبعة الخلدونّية 
القول األعّم �ن

بتلمسان، 1381ـه.

ي أربعــة كتــب، بلهاشــمي بــن بــكار، مطبعــة ابــن 
ــخ واألدب �ن ـ ـ ـ مجمــوع الّنســب والحســب والفضائــل والّتاريـ

خلــدون، تلمســان، الجزائــر، 1381هـــ- 1961م.

، أبــو الفــداء عمــاد الّديــن إســماعيل بــن عــىلي بــن محمــود بــن محمــد  ابــن شاهنشــاه  ي أخبــار البــ�ش
المختــرص �ن

بن أيوب، الملك المؤيد، صاحب حماة )ت 732ـه(، المطبعة الحسينّية المرصّية، ط1، دت.

ي ضبــط مــا تفــّرق مــن أوالد ســيدنا يحــ�ي بــن صفّيــة، الجيــالىلي بــن عبــد الحكــم، مطبعــة ابــن 
المــرآة الجلّيــة �ن

خلدون، تلمســان، الجزائر، 1372ـه.

ي )ت 1408ـه(، 
ي كحالــة الدمشــ�ت معجــم قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة، عمــر بــن رضــا بــن عبــد الغــ�ن
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وت، ط7، 1414ـه - 1994م. مؤّسســة الّرســالة، بــ�ي
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نشــوة الّطــرب �ن

األقــى، عّمــان –  األردن، دت.

، طبعة حجرّية، دت. ي
كّية، عىلي بن عبد هللا الجزوىلي الّتمكرو�ت ي الّسفارة ال�تّ

الّنفحة المسكّية �ن

ي معرفــة أنســاب العــرب، أبــو العّبــاس أحمــد بــن عــىلي القلقشــندي )ت821ـه(، تحـــ: إبراهيــم 
نهايــة األرب �ن

وت، ط2، 1400 ـه - 1980 م. ، بــ�ي ن اإلبيــاري، دار الكتــاب اللبنانــ�ي
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تدبري املوارد املائية السطحية باعتماد تقنية املطفية يف ظل 
التقلبات املناخية حبوض ورغة )الريف األوسط، مشال املغرب(

د.محمد بوطالقا
ي الجغرافيا الطبيعية، مخت�ب  الدراسات الجيوبيئية و التهيئة و التنمية المستدامة،

باحث �ن
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سايس - فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

ملخص:

ي يشــهدها مجــال حــوض ورغــة، ومــا رافقهــا مــن تراجــع  إن التحــوالت االجتماعيــة والتقلبــات المناخيــة الــ�ت
ات الجافــة، أفــرزت أزمــة مائيــة حــادة بهــذا المجــال الــذي عــا�ن مــن  ي كميــة وتوزيــــــع التســاقطات، وطــول الفــ�ت

�ن
ء الــذي دفــع الســكان إىل ابتــكار طــرق  ي

ن عائشــة، ازريــزار، بوهــودة...(. الــسش ي المــاء كمناطــق )عــ�ي
نقــص كبــ�ي �ن

ي هــذا الموضــوع 
ه بالكميــة الكافيــة للســاكنة المحليــة، وتجــدر اإلشــارة �ن ي تدبــ�ي المــاء؛ بغيــة توفــ�ي

جديــدة �ن
إىل الطبيعــة الجيولوجيــة للمنطقــة المكونــة مــن الصخــور الطفليــة غــ�ي النافــدة؛ ال تؤهلهــا الحتضــان فرشــة 
اجــع بذلــك صبيــب العيــون واألوديــة  ي حاجيــات الســكان وتقــاوم آثــار ســنوات الجفــاف الطــوال. في�ت مائيــة تلــ�ب

بمجــرد توقــف االمطــار، فتتحــول هــذه الفرشــات الباطنيــة إىل مــوارد مائيــة موســمية فقــط. 

ي 
ي تدبــ�ي الميــاه؛ تجلــت �ن

ي فرضتهــا الظــروف الطبيعيــة، وظــف اإلنســان تقنيــة جديــدة �ن أمــام أزمــة المــاء الــ�ت
ظهــور المطفيــات المائيــة؛ وهي عبــارة عــن تقنيــة لتدبــ�ي المــوارد المائيــة، تكــون عــىل شــكل صهاريــــــج محفــورة 
ويد الســاكنة  ن ات تراجع أو توقف األمطار ل�ت لبضع أمتار مكعبة، يتم تخزين المياه بها واســتعمالها خالل ف�ت
ي إلخــراج الســاكنة 

ة... باتــت هــذه التقنيــة كحــل آ�ن ي صغــ�ي
ن وآراصن ي بســات�ي

بالمــاء ولتوريــد الماشــية، وســ�ت
ي ربــط البــوادي )داخــل 

، يتمثــل �ن ي
ي انتظــار وضــع حــل جــذري ونهــا�ئ

المحليــة مــن مشــكل نقــص الميــاه، �ن
ب. الحــوض( بشــبكة المــاء الصالــح للــ�ش

، التقلبات المناخية، الريف األوسط، حوض ورغة، الندرة، المطفيات. الكلمات المفاتيح: الماء، التدب�ي

Abstract:

The social changes and climatic variations witnessed in the Ouergha hydro-
graphic basin as well as the simultaneous decrease in the amount of rainfall cou-
pled with its poor spatial and temporal distribution and longer periods of drought 
are all held responsible for the severe water shortage and crisis that is already 
acute in the region especially in the communes of Aïn aicha, Azrizar and Bouhou-
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da. The geological structure of the region is another obstacle as it is composed 
of impervious clay rocks which do not allow to form or feed a water table resis-
tant to long-term drought sequences. On this basis, water users in the Ouergha 
hydrographic basin have invented new techniques and alternatives to efficiently 
manage water sources in order to ensure a sufficient quantity for the population, 
livestock and local agriculture; reservoirs )Matfiya(. Reservoir is a technique for 
the management of water resources and its rational use emerged in the region. 
Reservoirs are of a few cubic meters buried in the ground, which are used to store 
rainwater from the winter season, for reuse during the drought of the summer 
season. This technique has become the solution to the scarcity of water ensuring 
the water supply of the local population, the watering of their flocks and the irri-
gation of their vegetable gardens pending the arrival of a radical and final: solu-
tion; to know the connection of the Ouergha watershed campaign to the national 
network of drinking water.

Keywords: water; management; climate variability; Central Rif; Ouergha basin; 
scarcity; reservoirs )Matfiyas(.

مقدمة:

ي شــهدها المغــرب بشــكل عــام وحــوض ورغــة بشــكل خــاص، وقعــا ســلبيا  خلفــت التقلبــات المناخيــة الــ�ت
ي تراجــع كبــ�ي عــىل مســتوى كميــات التســاقطات المطريــة، خاصــة منــذ ثمانينيــات وتســعينيات القــرن 

تمثــل �ن
، بل استمرت هذه الوضعية ح�ت مطلع األلفية الثالثة، إال أنها كانت أقل حدة مقارنة مع سابقتها؛  ي

الماصن
ات طويلــة مــن الجفــاف، أفــرزت معهــا اســتفحال أزمــة المــاء بالمجــال.  هــذه المرحلــة تخللتهــا فــ�ت

 أمــام الواقــع الحــاىلي الــذي فرضتــه الظــروف الطبيعيــة، تدخــل اإلنســان لحــل مشــكلته بواســطة تقنيــة 
ي 

ي ظهــور مــا يعــرف بالمطفيــات المائيــة، وذلــك بهــدف التخفيــف مــن وقــع الخصــاص المــا�ئ
تقليديــة، تتجــىل �ن

ي الــذي صــار يجمــع 
ي والمجــال بشــكل عــام. غــ�ي أن ازدواجيــة االســتغالل المــا�ئ

الــذي صــار يهــدد اإلنســان الريــ�ن
ن  ي الحديــث، فرضــت عــىل اإلنســان تحســ�ي ن األنظمــة التقليديــة الموروثــة وأنمــاط االســتهالك الحــرصن بــ�ي
مســتوى عيشــه، عــن طريــق تلبيــة مختلــف حاجياتــه اليوميــة، بمــا فيهــا المــاء كمــادة حيويــة للحفــاظ عــىل 

التوازنــات البيئيــة والسوســيومجالية المحليــة.
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ي لحوض ورغة 
1 . اإلطار الجغرا�ن

ن 1-1. مجال حوض ورغة موقع متم�ي

ينتــمي مجــال الدراســة ‘‘ حــوض ورغــة بعاليــة ســد الوحــدة ’’ إىل حــوض ســبو )انظــر الخريطــة 1: موقــع 
ن خ�ي عرض 34°23‘ و35°07‘ شمال  ي ب�ي

�ت ي جزئه الشماىلي ال�ش
حوض ورغة عالية سد الوحدة(، يقع �ن

ن خــ�ي طــول 3°55‘ و5°22‘ غــرب خــط غرينتــش. يغــ�ي حــوض ورغــة بعاليــة ســد  خــط االســتواء، وبــ�ي
الوحــدة مســاحة تقــدر ب 6150 كلــم2، يمتــد شــماال حــ�ت القمــم العليــا بسلســلة جبــال الريــف؛ عــىل رأســها 
اريــن وأفشــتال بمنطقــة بــاب بــرد حــ�ت بــاب تــازة، هــذه  ن ن 2456م بمنطقــة كتامــة وجبــال ت�ي قمــة جبــل تدغــ�ي
ي 

ي الجنــوب واألحــواض المتوســطية �ن
ن حــوض ورغــة �ن الحــدود الجغرافيــة شــكلت خطــا لتقســيم الميــاه بــ�ي

ي 
�ت ي الشــمال ال�ش

ي من حوض ورغة، وحوض »واد النكور« �ن ي الشــمال الغر�ب
الشــمال؛ كـــحوض«واد الو« �ن

منــه1.

أمــا جنوبــا؛ فيمتــد حــ�ت روافــد حــوض ســبو المنتميــة إىل تــالل مقدمــة الريــف، مشــكلة خــط تقســيم الميــاه 
ي الجنــوب. أمــا مــن جهــة الغــرب الســيما 

ن �ن ي ورافــده الرئيــسي واد اللــ�ب
�ت ي الجنــوب الــ�ش

مــع حــوض إينــاون �ن
ي الــذي يشــكل رافــدا لــواد  ي الجنــوب الغــر�ب

ي فيحــده عاليــة حــوض اللكــوس، وحــوض الــردو �ن الشــمال الغــر�ب
ي حــوض امســون، كل هاتــه الحــدود 

ق فيمتــد حــ�ت روافــد حــوض ملويــة المتمثلــة �ن ســبو. أمــا مــن جهــة الــ�ش
الوحــدة  بذلــك  مكونــة  الميــاه،  تقســيم  لخطــوط  مجــاالت  تشــكل  الوحــدة؛  ســد  عاليــة  ورغــة  حــوض  مــع 

الهيدروغرافيــة والطبوغرافيــة لحــوض ورغــة عاليــة ســد الوحــدة2.

اب اإلقليــمي للحســيمة مــن  ينتــمي حــوض ورغــة عاليــة ســد الوحــدة مــن الناحيــة اإلداريــة؛ إىل كل مــن الــ�ت
ـ يشــغل هــذا اإلقليــم القســم األكــ�ب مــن مســاحة هــذا  جهــة الشــمال، وإقليــم تاونــات مــن جهــة الجنــوب، 
ق )بالضبــط منطقــة تاينســت بالقــرب مــن  اب اإلقليــمي لتــازة  مــن جهــة الــ�ش ي ـ ، والــ�ت

الحــوض الهيدروغــرا�ن
، وإقليــم ســيدي قاســم، وبعــض  ي ي عاليــة الحــوض وبــورد(، وإقليــم شفشــاون بالشــمال الغــر�ب

ســد أســفالو �ن
اب اإلقليــمي لــوزان مــن جهــة الغــرب. األطــراف مــن الــ�ت

يضــم حــوض ورغــة عاليــة ســد الوحــدة عــدة أحــواض صغــرى ومتوســطة، تبلــغ حــواىلي 16 حوضــا موزعــة 
داخــل المجــال، وهي حــوض ا�ى، حــوض الســاهلة، حــوض أوالي، حــوض أمــزاز، حــوض أودور، حــوض 
الكــزار، حــوض أوديــار، حــوض ســاغورت، حــوض رأس ورغــة، حــوض أســفالو، وســتة أحــواض الباقيــة تحمــل 

1-  شــعوان جــال )2015(، توظيــف االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات الجغرافيــة يف دراســة التعريــة املائيــة بالريــف األوســط – حــوض أمــزاز أمنوذجــا-. بحــث لنيــل 
الدكتــوراه يف الجغرافيــا، كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ســايس فــاس، 400 ص.

2-  بوطاقــا محمــد )2019(: الهشاشــة البيئيــة بحــوض ورغــة وتزايــد حــدة األخطــار الطبيعيــة يف ظــل التقلبــات املناخيــة، أطروحــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه يف الجغرافيــا 
الطبيعيــة، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ســايس ـ فــاس، مختــرب الدراســات الجيوبيئيــة والتهيئــة – التنميــة املســتدامة، 421 ص.
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ن األحــواض الســابقة، وتتــدرج مــن العاليــة نحــو الســافلة. اســم ورغــة، تشــكل مجــال االلتقــاء بــ�ي

1- 2. حوض ورغة وسط طبيعي هش

س )انظر  ن البنية السطحية لحوض ورغة بهشاشتها، نتيجة وجود طبوغرافية وعرة وشديدة الترصن تتم�ي
س ومتبايــن  الخريطــة 2، فئــات االرتفــاع بحــوض ورغــة عاليــة ســد الوحــدة(، يطــىن عليهــا طابــع جبــىلي متــرصن
ي اتجــاه الجنــوب. ومــن ســمات الحــوض كذالــك 

ي تنخفــض قيمهــا مــن الشــمال �ن عــىل مســتوى االرتفاعــات، الــ�ت
قــه1.  ي تخ�ت شــدة التقطــع وقــوة االنحــدار بســبب كثافــة الشــبكة المائيــة الــ�ت

ي وجــود كتــل جبليــة متنوعــة 
يتمثــل �ن الحــوض بســطح معقــد،  ن  يتمــ�ي ي  الجيومورفلــوحب المســتوى  عــىل 

الشــكل: جبــال كتليــة ذات قمــم محدبــة تــارة، وجبــال مهــواة ذات قمــم حــادة )تأخــذ شــكل أعــراف( تــارة أخــرى، 
إضافــة إىل انتشــار الصفــوف )كتــل جبليــة صخريــة(  عــىل شــكل خطــوط متوازيــة تمتــد مــن غــرب الحــوض 
ي ســافلته...، ارتبــط هــذا 

ي عاليــة الحــوض ومتســعة �ن
قــه، مــع وجــود وأوديــة كثيفــة ذات قعــور ضيقــة �ن نحــو �ش

ي خــالل تكوينــه 
ي شــهدها النطــاق الريــ�ن ي والحركيــة المعقــدة والمركبــة، الــ�ت التنــوع بعمليــة البنــاء الجيولــوحب

ي وذلــك تبعــا لمراحــل وحقــب متالحقــة2. الجيولــوحب

الغلبــة  مــع  مقاومتهــا،  درجــة  مســتوى  عــىل  متباينــة  الصخــور  تظــل  الصخريــة؛  الطبيعــة  مســتوى  عــىل 
ي  ا�ب ن يبــ�ت القطــاع الــ�ت ي حــ�ي

للصخــور الهشــة والضعيفــة النفاذيــة، يغلــب عــىل تكويناتهــا الصلصــال والطفــل. �ن
بــة  ن بســيادة ال�ت ي ضعيــف وهــش، يتمــ�ي بمثابــة مــرآة عاكســة للطبيعــة الليتولوجيــة، بمعــ�ن آخــر؛ قطــاع تــرا�ب

الضعيفــة الســمك إىل المتوســطة. 

ي كثيف زاد من تدهور الوسط الطبيعي    1-3 عنر ب�ش

ي ؛ فــإن االســتقرار بحــوض ورغــة قديــم مــن الناحيــة التاريخيــة، أمــا مــن الناحيــة  عــىل المســتوى البــ�ش  

كــة، اريافــة...(3. أمــا فيمــا يخــص الكثافــة الســكانية فــ�ي  العرقيــة فيضــم عــدة قبائــل )اجبالــة، الحياينــة، ا�ش
ي 

مرتفعــة جــدا )انظــر الخريطــة 3، الكثافــة الســكانية ن/كلــم2 بحــوض ورغــة عاليــة ســد الوحــدة(، تصــل �ن
ــع4، بســبب تداخــل عــدة عوامــل منهــا تاريخيــة ارتبطــت  ـ ي كلــم  المربـ

المتوســط إىل حــواىلي 120 نســمة �ن
بظــروف االســتقرار القديــم بالحــوض وأخــرى طبيعيــة كتشــبث اإلنســان بالمســاحات المنبســطة القريبــة مــن 

1-  بوطاقــا محمــد )2012(: حــوض ورغــة وســط بيئــي هــش يف ظــل التقلبــات املناخيــة الحاليــة، بحــث لنيــل شــهادة املاســرت يف شــعبة الجغرافيــا، جامعــة ســيدي محمــد 
بــن عبــد اللــه،  كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ســايس ـ فــاس، مختــرب الدراســات الجيوبيئيــة والتهيئــة، 150 ص.

2- COMBE M., La Zone Prérifaine et les Rides Prérifaines. Ressources en eau du Maroc, Tome1, Domaines 
du Rif et du Maroc Oriental, Editions du service géologique du Maroc, Rabat 1971. PP 81-111.

3-  شــعوان جــال وعــيل فالــح )2017(، الزيــادة الســكانية والضغــط البــري عــى املجــال الطبيعــي بحــوض أمــزاز. مجلــة تيدغــني، العــدد 6، الحســيمة )ص 108. 123( 
ISSN:2028-9782

4-  اإلحصاء العام للسكان والسكنى 2014.
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العيــون واآلبــار والمنابــع  المهمــة، مثــل  المائيــة  المــوارد  بالقــرب مــن بعــض  مجــرى واد ورغــة وروافــده، أو 
ن لعبــت العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة دورا  ي حــ�ي

ي بربــر. �ن المائيــة كمــا هــو الحــال بمنبــع بوعــادل ومنبــع بــ�ن
ي اســتقرار الســكان بمواضــع دون أخــرى، خاصــة نمــوذج األســواق األســبوعية، فتوزيــــــع الســاكنة داخــل 

مهمــا �ن
ي أخــذت شــكال خاصــا بهــا تبعــا ألســباب نشــأتها المختلفــة1. حــوض ورغــة كان تبعــا لهــذه الظــروف الــ�ت

1-4 توزيــــع متباين للتساقطات

ــع الســنوي للتســاقطات المطريــة بمجــال حــوض ورغــة بتبايــن كبــ�ي مــن ســنة ألخــرى )انظــر  ـ ـ ـ ن التوزيـ يتمــ�ي

ي للتســاقطات المطريــة الســنوية بمحطــات حــوض ورغــة(، نتــج عنــه تــواىلي ســنوات  المبيــان 1: التوزيــــــع الزمــ�ن
ن 1956ــــ 1957 إىل 2014- ة الممتــدة مــا بــ�ي ة. مثــال خــالل الفــ�ت رطبــة وأخــرى جافــة مــع الغلبــة لهــذه األخــ�ي

2015، ســجلت محطة باب وندر أعىل كمية للتســاقطات 1577,8ملم خالل ســنة 1962ـ 1963، وأدناها 
ة المذكــورة بلــغ 746,9ملــم. 283,7ملــم خــالل ســنة 1998ـ 1999، وبمعــدل عــام خــالل الفــ�ت

ن 1957 ـ 1958 حــ�ت ســنة 2014 ـ 2015،  ة الممتــدة مــا بــ�ي  وســجلت محطــة جبــل ودكــة خــالل الفــ�ت
معدال عاما بلغ حواىلي 1586,4ملم، أعىل كميات من التساقطات كانت 3301,6 ملم سنة 1963-1962، 

ة الممتــدة  ن ســجلت محطــة بــورد خــالل الفــ�ت ي حــ�ي
ن أدناهــا كانــت 605,5ملــم ســنة 1994-1995. �ن ي حــ�ي

�ن
مــن ســنة 1973 ـ 1974 حــ�ت ســنة 2014 ـ 2015 ، معــدال عامــا وصــل إىل 470 ملــم، أعــىل كميــات مــن 

التســاقطات كانــت 1226 ملــم ســنة 2009-2010، وأدناهــا كانــت 180.3 ملــم ســنة 1995-1994. 

ة الممتــدة مــن ســنة 1978 ـ 1979  حــ�ت ســنة 2014 ـ 2015،  أمــا محطــة تابــودة فســجلت خــالل الفــ�ت
التســاقطات كانــت 1360 ملــم ســنة 2010-2009،  645 ملــم، أعــىل كميــات مــن  معــدال عامــا وصــل إىل 

وأدناهــا كانــت 285 ملــم ســنة 2005-2004.

ي المبيــان 
مــن خــالل معطيــات المحطــات المدروســة )بــاب ونــدر، جبــل ودكــة، تابــودة، وبــورد( )الممثلــة �ن

ي  ي للتســاقطات المطريــة الســنوية بمحطــات حــوض ورغــة(، نالحــظ أن التوزيــــــع الزمــ�ن رقــم 1: التوزيــــــع الزمــ�ن
ي كميــات التســاقطات مــن ســنة ألخــرى، 

ا، وتباينــا واضحــا ومهمــا �ن للسلســالت اإلحصائيــة عــرف تذبذبــا كبــ�ي
ممــا يــدل عــىل أن مجــال حــوض ورغــة شــهد تــواىلي عقــودا رطبــة نســبيا ســجلت قيمــا أعــىل مــن المعــدل، 
. وعقــودا تميــل  ي

ة الســتينيات وبدايــة ســبعينيات القــرن المــاصن ة الخمســينيات وفــ�ت يتعلــق األمــر بنهايــة فــ�ت

ة طويلــة امتــدت  ي كميــات التســاقطات2. تغــ�ي هــذه المرحلــة الجافــة فــ�ت
ا �ن إىل الجفــاف، شــهدت نقصــا كبــ�ي

ــوم  ــة اآلداب والعل ــه، كلي ــد الل ــن عب ــة، جامعــة ســيدي محمــد ب ــورة الدول ــل دكت ــف األوســط. أطروحــة لني ــوب الري 1-  ضايــض حســن )2005(، املجــال واملجتمــع جن
ــاس. اإلنســانية، ســايس ـ ف

2-  بنرباهيــم يوســف و بوطاقــا محمــد )2017(: الجفــاف املناخــي بحــوض ورغــة عاليــة ســد الوحــدة، دراســة كرونولوجيــة للتســاقطات املطريــة الســنوية، أعــال مختــرب 
الدراســات الجيوبيئيــة والتهيئــة – التنميــة املســتدامة، يف موضــوع؛ املــاء: املــوارد واملخاطــر والتهيئــة، منشــورات كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ســايس ـ فــاس، ص ـ ص: 
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ة الجفــاف هــذه كانــت لهــا انعكاســات وخيمــة  ة الحاليــة. فــ�ت ي حــ�ت الفــ�ت
مــن نهايــة ســبعينيات القــرن المــاصن

بــة بشــكل عــام.  ابيــة األخــرى كالغابــة وال�ت ي المــوارد ال�ت
وســلبية عــىل المــوارد المائيــة بشــكل خــاص، وعــىل بــا�ت

1 - 5 تش�ي خريطة التهاطل اىل تباين مجاىلي واضح .

ــع التســاقطات المطريــة بحــوض  ـ ـ ـ  انطالقــا مــن خريطــة فئــات التهاطــل المطــري )انظــر الخريطــة 4، توزيـ
ــع عامــل  ـ ـ ـ ي هــذا التوزيـ

ن لنــا أن التســاقطات تتــوزع بشــكل متبايــن داخــل حــوض ورغــة. يتحكــم �ن ورغــة(، يتبــ�ي
ق. فكميــة التســاقطات المطريــة  االرتفــاع الــذي يتــدرج مــن الشــمال نحــو الجنــوب ومــن الغــرب نحــو الــ�ش
ي كميات التساقطات، 

ايد من الجنوب نحو الشمال، فعند سافلة الحوض نسجل تناقصا مهما �ن ن بالحوض ت�ت
. ة تقــل عــن 500 ملــم، وذلــك راجــع إىل ضعــف االرتفــاع والــذي ال يتعــدى 400 مــ�ت هــذه األخــ�ي

ي أقــى الشــمال 
أمــا بالجهــة الشــمالية للحــوض فنســجل تســاقطات مهمــة تفــوق 1000 ملــم الســيما �ن

، وتعتــ�ب كتلــة جبــل  ي تتجــاوز ارتفاعاتهــا 1600 مــ�ت ، وذلــك مرتبــط بوجــود الجبــال العليــا والــ�ت ي والشــمال الغــر�ب
ي 

، تســتقبل أزيــد مــن 1600 ملــم مــن األمطــار �ن ن كأعــىل قمــة جبليــة بحــوض ورغــة حــواىلي 2456 مــ�ت تدغــ�ي
الســنة1.

ي بحوض ورغة
ي ظل التقلب المنا�ن

2. المطفيات وجهود التأقلم مع أزمة الماء �ن

2– 1 مفهوم المطفية

ن الفالحــة والمــاء، خاصــة بعــد نقــص وتراجــع التســاقطات المطريــة وضعــف  أفــرزت العالقــة القويــة بــ�ي
ي أثبتــت نجاعتهــا لتخزيــن وتدبــ�ي المــاء،  الخزانــات المائيــة الطبيعيــة، إىل تطويــر مجموعــة مــن التقنيــات، الــ�ت
ي 

ة لهــا عــدة تســميات: تســم بالمكــدان »les magden« �ن عــىل رأســها نجــد تقنيــة المطفيــة. هــذه األخــ�ي
ي فرنســا. المطفيــة 

ي الريــف ، »Les marnes« �ن
الجزائــر، وبالمطفيــة »«matfia أو النقــ�ي »la vogne« �ن

ي فضــاء مفتــوح، ذات أحجــام مــن بضــع أمتــار مكعبــة، يتــم فيهــا 
أو المطفيــات عبــارة عــن صهاريــــــج محفــورة �ن

، أو فــوق أســطح المنــازل، لضمــان توريــد  ي
ي الطريــق وداخــل حــدود الحــوض المــا�ئ

تخزيــن الميــاه الجاريــة �ن
ة...2 . ي حدائــق صغــ�ي

ي ســ�ت
الماشــية، وتوفــ�ي المــاء للســاكنة، واســتعمال مياههــا �ن

ي 
ي اتجاه صهريــــج محفور �ن

ي تجميع المياه الجارية فوق الســطح )أســطح المنازل( �ن
يكمن دور المطفية �ن

.15 -3
1-  بوطاقــا محمــد )2019(: الهشاشــة البيئيــة بحــوض ورغــة وتزايــد حــدة األخطــار الطبيعيــة يف ظــل التقلبــات املناخيــة، أطروحــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه يف الجغرافيــا 
الطبيعيــة، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ســايس ـ فــاس، مختــرب الدراســات الجيوبيئيــة والتهيئــة – التنميــة املســتدامة، 421 ص.
2- ROOSE E., et SABIR M.(2002), stratégies traditionnelles de conservation de l’eau et des sols dans le 
bassin méditerranéen. Classification en vue d’un usage renouvelle. IRD-ORSTOM, BP. 5045,34032 Mont-
pellier, France Courriel.
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ل )انظر الصورة رقم 1: أشــكال المطفيات بمجال الدراســة(، حيث طريقة بنائه  ن ركن أو زاوية من زوايا الم�ن
ي لســد مختلــف حاجيــات 

ــج ال تكــ�ن ـ ـ ـ ي الصهاريـ
بــة، غــ�ي أن الميــاه المجمعــة �ن ال تســمح بتــ�ب المــاء نحــو ال�ت

الســاكنة، لكنهــا تقلــص بشــكل ال بــأس بــه مــن نــدرة المــاء، الســيما خــالل فصــل الصيــف، حيــث يشــتد الحــر 
وتــزداد حــدة الجفــاف ببعــض أجــزاء الحــوض1.

2 - 2 المطفيات سبب ظهورها وأنواعها 

العقــود  ي 
تــواىلي ســنوات الجفــاف �ن ي مســت مجــال ورغــة، خاصــة  الــ�ت المناخيــة الحاليــة  كان للتقلبــات 

نتــج عنــه  الميــاه الســطحية بشــكل ملحــوظ،  ي عــىل مخــزون  أثــر ســل�ب  ، ي
المــاصن القــرن  ة مــن  الثالثــة األخــ�ي

المائيــة  العيــون واآلبــار باإلضافــة إىل بعــض األوديــة، بســبب تراجــع مســتوى الفرشــة  العديــد مــن  جفــاف 

ي كانــت تعمــل عــىل تزويــد المــوارد المائيــة الســطحية مثــل المنابــع والعيــون2. هكــذا فرضــت  الــ�ت الباطنيــة 
المنطقــة،  ي صــارت تعرفهــا  الــ�ت المــاء  أزمــة  البحــث عــن حــل للخــروج مــن  المحليــة  الســاكنة  الحاجــة عــىل 
ــج مائيــة متنقلــة بالشــاحنات، كمــا عملــت  ـ ـ ـ حــت الســلطات المحليــة عــىل الســاكنة االســتعانة بصهاريـ فاق�ت
الســلطات أيضــا عــىل توزيــــــع الصهاريــــــج عــىل األشــخاص الذيــن يتوفــرون عــىل جــرارات، ليقومــوا بجلــب المــاء 
ي تــم بناؤهــا مــن  ــج أو المطفيــات الــ�ت ـ ـ ـ ي الصهاريـ

مــن مختلــف المنابــع والمــوارد المائيــة المجــاورة، وإفراغــه �ن
ي هــذه 

ي تعــرف نقصــا حــادا �ن رة الــ�ت ي المناطــق المتــرصن
، الســيما �ن ن طــرف الجماعــات المحليــة ومصلحــة التجهــ�ي

الحيويــة. المــادة 

ي 
ي وصلــت ذروتهــا �ن ي واكبــت ظهــور المطفيــات كحــل إلخــراج الســاكنة مــن أزمــة المــاء، الــ�ت ي المرحلــة الــ�ت

�ن
ي البدايــة عــىل نــوع واحــد مــن 

ي )الثمانينيــات والتســعينيات(، كان يعتمــد �ن
يــن مــن القــرن المــاصن العقديــن األخ�ي

ن  ي قامــت وتكفلــت ببنائهــا الجماعــات المحليــة مــع مصلحــة التجهــ�ي المطفيــات وهــو المطفيــات الجماعيــة الــ�ت
ن عائشــة(. بإقليــم تاونــات )انظــر الصــورة رقــم 2: مطفيــة جماعيــة بعــ�ي

ــع غــ�ي  ـ ـ ـ ي حاجيــات الســاكنة المحليــة، نظــرا للتوزيـ إال أن هــذا النــوع مــن المطفيــات )الجماعيــة( لــم يلــ�ب
ــع المــاء لحســاب  ـ ـ ـ ي عرفهــا هــذا القطــاع ) مثــال توزيـ العــادل للمــاء إضافــة إىل ســوء التســي�ي والمحســوبية الــ�ت
رة والذيــن لهــم نفــوذ(، ممــا أدى إىل ظهــور المطفيــات  ن داخــل المناطــق المتــرصن ن القاطنــ�ي بعــض المســؤول�ي

الفرديــة أو الخاصــة )انظــر الصــورة رقــم 3: مطفيــة فرديــة ببوعــادل(، حيــث قــام عــدد مــن األفــراد خاصــة 

1-  بوطاقــا محمــد )2012(: حــوض ورغــة وســط بيئــي هــش يف ظــل التقلبــات املناخيــة الحاليــة، بحــث لنيــل شــهادة املاســرت يف شــعبة الجغرافيــا، جامعــة ســيدي محمــد 
بــن عبــد اللــه، كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ســايس ـ فــاس، مختــرب الدراســات الجيوبيئيــة والتهيئــة، 150 ص.

2-  بنرباهيــم يوســف و بوطاقــا محمــد )2017(: الجفــاف املناخــي بحــوض ورغــة عاليــة ســد الوحــدة، دراســة كرونولوجيــة للتســاقطات املطريــة الســنوية، أعــال مختــرب 
الدراســات الجيوبيئيــة والتهيئــة – التنميــة املســتدامة، يف موضــوع؛ املــاء: املــوارد واملخاطــر والتهيئــة، منشــورات كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ســايس ـ فــاس، ص ـ ص: 
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الميســورين منهــم ماديــا ببنــاء مطفياتهــم الخاصــة، اعتمــادا عــىل نمــوذج المطفيــات الجماعيــة، كمــا عمــل 
ة عــىل مســتوى الحجــم ناهيــك عــن  بعــض الســكان عــىل بنــاء مطفيــات متطــورة مــن حيــث تقنيــات البنــاء وكبــ�ي

نظافــة المــاء الــذي تخزنــه. 

ــع المجــاىلي لهــذه المطفيــات، هــو أنهــا لــم تشــمل كل الدواويــر  ـ ـ ـ أهــم مــا يمكــن مالحظتــه مــن خــالل التوزيـ
الموجــودة داخــل المجــال المــدروس نظــرا لشســاعته، لــذا يكــون مــا توصلنــا إليــه مــن نســب تظــل تقريبيــة، 
فحســب النتائــج المتوصــل إليهــا ) انظــر الجــدول رقــم 1؛ عــدد المطفيــات حســب الجماعــات المدروســة 
ن عائشــة وجماعــة ازريــزار، إذ بلــغ  ي جماعــة عــ�ي

بحــوض ورغــة(، نالحــظ أن المطفيــات تنتــ�ش بشــكل كبــ�ي �ن
ي ذلــك إىل نــدرة المــوارد 

مجموعهمــا معــا حــواىلي 59 مطفيــة، أي بنســبة تجــاوزت %49، ويرجــع الســبب �ن
المائيــة الموجــودة داخلهــا. 

ي الضفــة اليــ�ى مــن 
ن إذ أن الجهــة الموجــودة �ن أمــا فيمــا يخــص جماعــة بوعــادل، فتنقســم إىل قســم�ي

مجــرى واد ورغــة، تتوفــر عــىل مــوارد مائيــة مهمــة خاصــة منبــع بوعــادل والــذي يصــل صبيبــه إىل حــواىلي 
ة هنالــك. لكــن ســوء توزيــــــع المــوارد المائيــة داخــل تــراب  ي الثانيــة(، باإلضافــة إىل العيــون المنتــ�ش

)250 لــ�ت �ن
ن بضعــف المــوارد المائيــة وقلتهــا  ي الضفــة اليمــ�ن مــن مجــرى الــواد يتمــ�ي

الجماعــة، جعــل القســم الواقــع �ن
، حيــث وصــل عــدد المطفيــات المدروســة إىل  ن وميــ�ي خصوصــا ببعــض الدواويــر كــدوار العزيــب ودوار ال�ب
ي  20 مطفيــة، أي بنســبة وصلــت إىل %16.3، وذلــك راجــع إىل البنيــة الصخاريــة الطفليــة والصلصاليــة الــ�ت

ي ضعــف وغيــاب الفرشــة المائيــة بهــا.
ســاهمت �ن

ن نجــد جماعــة بوهــودة والمتوفــرة عــىل إمكانــات ال بــأس بهــا مــن الميــاه مثــل ســد بوهــودة وانتشــار  ي حــ�ي
 �ن

مــن  الفــردي، وتمثــل حــواىلي 15%  النــوع  مــن  بهــا، وأغلبهــا  للمطفيــات  انتشــارا  تعــرف  اآلبــار بشــكل مهــم، 
ن مديونــة فقــد بلــغ عــدد المطفيــات المدروســة بهــا  مجمــوع المطفيــات بمجــال الدراســة. أمــا بجماعــة عــ�ي

ن وصــل عددهــا بجماعــة أوالد داوود حــواىلي 14 مطفيــة  ي حــ�ي
حــواىلي 9 مطفيــات مشــكلة نســبة %7.5. �ن

بلغــت 11.67%. بنســبة 

ي عــرف إهمــاال 
ي المنطقــة، لكــن النــوع الثــا�ن

تظــل المطفيــات بنوعيهــا الفرديــة والجماعيــة هي الموجــودة �ن
ن نجــد أن المطفيــات  ي حــ�ي

ي لــم تعمــل عــىل صيانتهــا وحمايتهــا، �ن وتهميشــا مــن طــرف الســاكنة المحليــة والــ�ت
الفرديــة حظيــت بمكانتهــا الجيــدة، كونهــا تخضــع للمراقبــة والعنايــة مــن طــرف أصحابهــا بشــكل دائــم )انظــر 
الصورتــان رقــم 2 و 3(. رغــم هــذا كلــه فقــد ســاعدت المطفيــات بصفــة عامــة، عــىل توفــ�ي كميــات مهمــة مــن 

المــاء لســد جــزء مــن حاجيــات الســاكنة مــن هــذه المــادة الحيويــة.
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2- 3. طرق ملء المطفيات بواسطة المياه السطحية

اعتمــادا عــىل الدراســة الميدانيــة، يتــم مــلء المطفيــات بنوعيهــا الفرديــة أو الجماعيــة، بواســطة ثــالث طــرق 
: رئيســية، وهي محصورة عىل الشــكل التاىلي

أ - ملء المطفيات بمياه األمطار

هوامــش  عــىل  توضــع  قنــوات  عــدة  بواســطة  المنــازل،  أســطح  ميــاه  وخاصــة  األمطــار  ميــاه  جمــع  يتــم 
ي اتجاه  قناة رئيســية تنقل الماء نحو المطفية، ليســتعمل عند 

ها الماء النازل، �ن األســطح،حيث ينســاب ع�ب
ورة )انظــر الصورتــان رقــم 4 و 5: مــلء المطفيــات بميــاه األمطــار(. الــرصن

ب ـ ملء المطفيات بواسطة الصهاريــــج المتنقلة

ن 3م3 و 6م3  مــن المــاء، يختلــف ثمــن  اوح حمولتهــا بــ�ي ينقــل المــاء بواســطة شــاحنات صهريجيــة تــ�ت
ة فإن ثمن الحمولة الواحدة )6 م3(  ي حالة جلبه من الواد مبا�ش

الشــاحنة حســب نوعية وجودة المياه. ف�ن
ن بوعــادل مثــال فــإن ثمنهــا قــد يصــل  ي حالــة جلبــه مــن العيــون كعــ�ي

ن   100 و 150 درهــم، أمــا �ن اوح مابــ�ي يــ�ت
حــ�ت 300 درهــم، كمــا قــد ترتفــع تكاليــف جلــب المــاء بســبب مشــكل البعــد عــن مصــادر الميــاه. 

ي واآلبار والعيون
 ج ـ  ملء المطفيات بواسطة مياه السوا�ت

ي بعــض األحيــان 
تتعــدد األســاليب والتقنيــات المتبعــة لمــلء المطفيــات مــن منطقــة ألخــرى وقــد تتحكــم �ن

ي مــلء 
ي أهــم الطــرق واألســاليب المتبعــة �ن

األعــراف داخــل القبيلــة طــرق توزيــــــع الميــاه بهــا؛ ويمكــن إجمــال بــا�ت
 : المطفيــات فيمــا يــىلي

ن أحد أفراد األ�ة لجلب الماء بواسطة الدواب )األطفال مثال(.  تعي�ي

تكليف شخص مأجور للقيام بهذه العملية )جلب الماء بواسطة الدواب(. 

جلب الماء اىل المطفية باستخدام الساقية طبقا لألعراف المحلية؛ يطلق عليها بالدورة أو النوبة. 

ن أو ساقية )الجاذبية(.  استعمال قناة بالستيكية إليصال الماء إىل المطفية إما من ب�ئ أو ع�ي

 ...)la pompe électrique( ضخ الماء نحو المطفية بواسطة آالت الضخ الكهربائية

     2– 4  استعماالت مياه المطفيات 

ي توفــ�ي وتخزيــن كميــة ال بــأس بهــا مــن الميــاه، حيــث 
 ســاهم وجــود المطفيــات داخــل مجــال الدراســة، �ن

ي )انظــر الجــدول رقــم 2، أنــواع 
شــمل اســتعماله عــدة مجــاالت، يوضــح الجــدول رقــم )2( نتائــج العمــل الميــدا�ن
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اســتعماالت ميــاه المطفيــات(.

ي هــذا البحــث مــن 120 مطفيــة، أعطــت وفقــا للجــدول رقــم 2 : 41,67% 
تتكــون العينــة المعتمــدة �ن

ن تســتعمل  ي حــ�ي
ليــة مثــل النظافــة والغســيل، �ن ن ي مختلــف الخدمــات الم�ن

مــن المطفيــات تســتعمل مياههــا �ن
المخصصــة  المطفيــات  أمــا   . المــراعي مــن  القطيــع  عــودة  بعــد  ، خاصــة  ي

المــوا�ش توريــد  ي 
منهــا �ن  36,54%

ي 
ي ســ�ت

ة �ن وب فوصلــت نســبتها إىل %12,18، واســتعملت ميــاه المطفيــات ذات األحجــام الكبــ�ي للمــاء الــ�ش

ي محيــط الســكن، إذ بلغــت نســبتها حــواىلي %5,13. وتســتخدم  ميــاه المطفيــات كذلــك 
ي المتواجــدة �ن

األراصن
ي هــذا الجانــب إىل حــواىلي 

ي عمليــات البنــاء وعــرص الزيتــون، وتوفــ�ي المــاء للمســاجد، حيــث وصلــت نســبتها �ن
�ن

 .4,49%

ة  ــج الكبــ�ي ـ ـ ـ ي بعــض الصهاريـ
ي فقــد ظهــرت تقنيــات مشــابهة للمطفيــات تتمثــل �ن

وارتباطــا بموضــوع الســ�ت
ي تتل�ت كميات تســاقطات مهمة مثل منطقة باب برد؛ وتســتخدم  بعالية حوض ورغة، خاصة بالمناطق ال�ت
، وقــد تتعــدى الســعة التخزينيــة لبعضهــا 10000 مــ�ت مكعــب، وتنهــج نفــس  ي

هــذه الصهاريــــــج الضخمــة للســ�ت
ي غالــب األحيــان مــن اآلبــار وميــاه األمطــار. وذلــك بهــدف 

ي ملئهــا، ويتــم ملؤهــا �ن
مبــدأ المطفيــات الفرديــة �ن

، نظــرا  ي
ة الصيفيــة الحرجــة مــن أجــل تلبيــة حاجيــات الزراعــة مــن ميــاه الســ�ت ضمــان بقــاء الميــاه خــالل الفــ�ت

الرتفــاع نســبة اآلبــار ومعــدالت ضــخ الميــاه، ممــا يجعــل عــدد كبــ�ي مــن اآلبــار تنضــب خــالل فصــل الصيــف. 
وازدادت حــدة هــذا المشــكل بظهــور أصنــاف جديــد مــن القنــب الهنــدي مســتوردة مــن الخــارج تتطلــب وقتــا 

أطــول للنضــج تتعــد 6 أشــهر بينمــا الصنــف المحــىلي لــم يكــن يتعــدى 4 أشــهر1. تقودنــا هــذه التقنيــة إىل فكــرة 
ي تتلــ�ت أعــىل  ، ولــم تســلم منــه حــ�ت المناطــق الرطبــة بجبــال الريــف الــ�ت ي ارتفــاع كبــ�ي

أن الطلــب عــىل المــاء �ن
ي الدواويــر والجماعــات إىل نهــج 

ي وبالتــاىلي قــد يلجــأ ســكان بــا�ت كميــات تســاقطات مطريــة عــىل المســتوى الوطــ�ن
وب. ي والمــاء الــ�ش

تقنيــة المطفيــات لتلبيــة رغباتهــم مــن ميــاه الســ�ت

نالحظ مما ســبق إن اســتخدام مياه المطفيات لم يشــمل اســتعماال واحدا فقط، بل أن بعضها شــمل كل 
؛ فــان  المطفيــات  ي

وريــا، لكــن رغــم هــذا التخفيــف مــن وطــأة الخصــاص المــا�ئ عمــل يشــكل فيــه المــاء عنــرصا �ن
لم تستطع تلبية مختلف حاجيات الساكنة بشكل عام والفرد بشكل خاص، إذ الزالت تطلعات وانتظارات 
ي تعــرف نقصــا  ي المناطــق الــ�ت

ي هــذا البــاب، إليجــاد حــل لمشــكل المــاء خصوصــا �ن
الســاكنة الريفيــة مطروحــة �ن

ي الموارد المائية الســطحية2.
حادا �ن

1-  شــعوان جــال وعــيل فالــح )2017(، الزيــادة الســكانية والضغــط البــري عــى املجــال الطبيعــي بحــوض أمــزاز. مجلــة تيدغــني، العــدد 6، الحســيمة )ص 108. 123( 
ISSN:2028-9782

2-  جنــان لحســن )2005(، إشــكالية املــاء يف التوســع العمــراين ويف توازنــات البيئــة الحريــة باملــدن الصغــرى واملتوســطة، مدينــة صفــرو منودجــا، مجلــة دفاتــر جغرافيــة، 
العــدد األول، كليــة اآلداب ظهــر املهــراز ـ فــاس )ص 1ـ 12(.
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2 - 5ـ إيجابيات المطفيات

ــع المتبايــن للمطفيــات داخــل نطــاق الدراســة، فانهــا حققــت مجموعــة مــن النقــط اإليجابيــة،  ـ ـ ـ رغــم التوزيـ
ات الجفــاف،  ي عانــت منهــا خــالل فــ�ت ي ســاعدت الســاكنة المحليــة عــىل تخــ�ي أزمــة المــاء، خاصــة تلــك الــ�ت الــ�ت

ي :
ي مــا يــأ�ت

وهكــذا تتمثــل إيجابيــات المطفيــات �ن

ي فصل الصيف. 
ات الجفاف وخاصة �ن تخزين الماء الستعماله عند ف�ت

ي كان يقطعهــا األفــراد   قــرب المطفيــة مــن مقــر الســكن أدى إىل تقليــص أو إلغــاء المســافة الطويلــة الــ�ت
لجلــب المــاء مــن مــوارد مائيــة أخــرى بعيــدة عــن محــل ســكناهم. 

ي إلغــاء الــدور الــذي كان يقــوم بــه المكلــف بجلــب 
 ســاهمت المطفيــات )الفرديــة( القريبــة مــن الســكن �ن

ي أعمــال أخــرى(. 
المــاء ) و بالتــاىلي تســخ�ي طاقتــه �ن

لية وتوريد الماشية ...  ن ب وللخدمات الم�ن  توف�ي الماء لل�ش

ي والمغروسات الشجرية المحيطة بالسكن. 
ي إحياء مجموعة من األراصن

 ساهمت المطفيات �ن

 التقليل من عملية التعرية المائية النشيطة، خاصة فوق السفوح الطفلية الشديدة االنحدار. 

ي اســتفادت مــن هــذه التقنيــة، إمــا لتوفرهــا  هكــذا نــرى أن المطفيــات خففــت مــن قســاوة عيــش الســاكنة الــ�ت
عــىل إمكانيــات ماديــة أهلتهــا لبنائهــا، أو النضوائهــا تحــت لــواء الســلطات المحليــة والجهــات المســؤولة، حيــث 

ة بوضــع المطفيــات خاصــة الجماعيــة منهــا قــرب محــل ســكنهم.  قامــت هــذه األخــ�ي

   2 - 6. اإلكراهات المصاحبة لتقنية المطفيات

وع المطفيــات بمجــال حــوض ورغــة  وع فــوق البســيطة مــن مشــاكل أو صعوبــات، ومــ�ش ال يخلــو أي مــ�ش
ي النقــط اآلتيــة:

تخللتــه عــدة إكراهــات، تــم إجمالهــا �ن

ي تجمعــات ســكنية )دواويــر( دون آخــرى، أو بنائهــا بعيــدة عــن مقــرات 
إن بنــاء وإنشــاء مطفيــات جماعيــة �ن

ن الدواويــر.  الســك�ن أدى  إىل خلــق نزاعــات و �اعــات بــ�ي

ن مقــر الســكن ومــكان  أغلــب المطفيــات الجماعيــة؛ لــم تســتطع حــل مشــكل المســافة الطويلــة الفاصلــة بــ�ي
ن أكــ�ث مــن أربعــة تجمعــات ســكنية تتوســطهم مطفيــة جماعيــة واحــدة، وبالتــاىلي ظــل  جلــب المــاء، فمــن بــ�ي

تخصيــص فــرد مــن العائلــة لجلــب المــاء إشــكاال مطروحــا. 

ي إضعــاف فعاليــة المطفيــة، 
 ســاهم البنــاء التقليــدي للمطفيــات المعتمــد عــىل مــواد ووســائل بســيطة �ن
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ي حاجيــات الســاكنة  خاصــة فيمــا يتعلــق بالتخزيــن واالحتفــاظ بالمــاء لمــدة أطــول داخلهــا، وبالتــاىلي لــم تلــ�ب
ة الجفــاف. الســيما خــالل  فــ�ت

غيــاب الصيانــة المســتمرة للمطفيــة الصــورة )انظــر الصــورة 6، مشــكل التلــوث بآحــد المطفيــات( جعلهــا 
عرضــة للتلــوث.

ي جعلها عرضة للتوحل 
ي للمطفية عند سافلة السفح أو بالقرب من الوادي �ن

 ساهم الموضع الطبوغرا�ن
)انظر الصورة رقم 7، مشكل التوحل بآحد المطفيات( وبالتاىلي عدم االستفادة من مياهها. 

 . ي
ي عملية التوزيــــع العادل للماء، وبالتاىلي انتشار التدب�ي العشوا�ئ

غياب المراقبة المسؤولة �ن

خالصة

وع المطفيــات داخــل مجــال الدراســة؛ فرضتــه ظــروف مناخيــة خاصــة عــىل رأســها الجفــاف الــذي  إن مــ�ش
، وبالتاىلي فهو جاء استجابة ألزمة الماء، حيث  ي

عاشته المنطقة خالل ثمانينيات وتسعينيات القرن الماصن
حــة مواجهتــه باالعتمــاد عــىل  عملــت الجهــات المســؤولة عــىل التدخــل بهــدف إيجــاد حــل لهــذا المشــكل، مق�ت

: ن مخطط�ي

ي بنــاء المطفيــات خاصــة الجماعيــة منهــا، ثــم 
، تجــىل �ن ي

المخطــط األول : كان بمثابــة مــا يســم بالحــل اآل�ن
ــج المتنقلــة التابعــة للمناطــق المســتفيدة، كمــا عملــت الجهــات المســؤولة عــىل  ـ ـ ـ نقــل المــاء بواســطة الصهاريـ
ــج  ـ ـ ـ ن الذيــن يتوفــرون عــىل الجــرارات صهاريـ ي هــذه العمليــة، فأعطــت للمواطنــ�ي

اك الســاكنة المحليــة �ن إ�ش
متنقلــة، بهــدف المســاعدة والتعــاون عــىل جلــب المــاء مــن األوديــة القريبــة مــن الدواويــر خاصــة الــواد الرئيــسي 
اء شــاحنات صهريجيــة متنقلــة، تصــل حمولتهــا حــواىلي 6 م3  ن عائشــة عــىل �ش ورغــة. وعملــت جماعــة عــ�ي

ي مســتوى المــاء المنقــول إىل الســاكنة.
بغيــة الزيــادة �ن

ب،  : كان يهــدف إىل التخفيــف مــن الجفــاف مــن خــالل تزويــد المنطقــة بالمــاء الصالــح للــ�ش ي
المخطــط الثــا�ن

وب، منــذ مــا يناهــز  عــ�ش ســنوات  إذ أن المناطــق المدروســة عرفــت بدايــة وضــع شــبكة قنــوات المــاء الــ�ش
ي هــذا البــاب، حــ�ت 

وع أن يتحقــق و بقيــت مطامــح الســاكنة المحليــة عالقــة �ن فأكــ�ث لكــن لــم يكتــب لهــذا المــ�ش
وب. ســنة 2018 حيــث بــدأت أشــغال مــد بعــض الدواويــر والجماعــات بقنــوات المــاء الــ�ش

ي 
ي وليــس جــذري، ألن الحــل اآل�ن

 مــن هنــا نســتخلص أن الحــل الــذي قدمتــه الجهــات المســؤولة هــو آ�ن
ي كــون معظــم المطفيــات الجماعيــة 

ي التخطيــط، المتمثــل �ن
ح طغــت عليــه العشــوائية واالرتجاليــة �ن المقــ�ت

ي يهــدف إىل معرفــة الموضــع والموقــع 
ي بنيــت لــم ترافقهــا دراســة ميدانيــة قبليــة، لوضــع تصميــم عقــال�ن الــ�ت

األنســب إلنشــاء هــذه المطفيــات، بــل أكــ�ث مــن هــذا فــأن بعــض المطفيــات بنيــت خــارج التجمعــات الســكنية، 
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لــكل  بــة، ممــا جعلهــا عرضــة  ي ال�ت
ي عمــق كبــ�ي �ن

ي ســافلة الســفح ومطمــورا �ن
كمــا أن بعضهــا اآلخــر وجــد �ن

لــم تقــوم  وع  االحتمــاالت الســلبية ) التلــوث، التوحــل(، كمــا أن الجهــات المســؤولة عــن وضــع هــذا المــ�ش
الماشــية، للتوصــل ولــو  الســكان داخــل كل دوار ومعرفــة عــدد رؤوس  بدراســة تشــخيصية، لمعرفــة عــدد 
المراقبــة  الميــاه يوميــا، باإلضافــة إىل غيــاب  مــن  اســتهالكه  الــذي ســيتم  الحــد األد�ن  بنســب تقديريــة إىل 
ي تزويــد الســاكنة المحليــة بالمــاء 

والمتابعــة والمحاســبة مــن بدايــة العمليــة حــ�ت نهايتهــا. ســوء التدبــ�ي المتبــع �ن
وع مــن محتــواه، و بالتــاىلي عــدم  ي التخطيــط انعكــس ســلبا عــىل إفــراغ هــذا المــ�ش

وب، ثــم العشــوائية �ن الــ�ش
تلبيــة مختلــف حاجيــات الســكان مــن المــاء. 

البيبليوغرافيا:

الوحــدة،  ســد  عاليــة  ورغــة  بحــوض  ي 
المنــاحن الجفــاف   :)2017( بوطالقــا محمــد  و  يوســف  اهيــم  بن�ب ـ 
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�ن المســتدامة، 
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ي ظل التقلبات المناخية الحالية، بحث لنيل 
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ي ظل التقلبات 
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المناخيــة، أطروحــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه �ن
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ية بالمدن الصغرى  ي توازنات البيئة الحرصن
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ي التوسع العمرا�ن
ـ جنان لحسن )2005(، إشكالية الماء �ن
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املالحق:

الصورة رقم 1: أشكال المطفيات بمجال الدراسة. 

ن عائشة. ي مارس 2012، وأبريل 2015 بجماعة ع�ي
مصدر الصور: عمل ميدا�ن

                  

ن عائشة الصورة رقم 2: مطفية جماعية بع�ي

، أبريل 2015(   ي
)عمل ميدا�ن

 الصورة رقم 3: مطفية فردية ببوعادل 

، أبريل 2015(. ي
)عمل ميدا�ن
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الجماعات
المطفيات 

الفردية
المطفيات 

الجماعية
النسبة المئويةالمجموع

شمال 

واد ورغة

2412520.83ازريزار
1801815بوهودة
1912016.67بوعادل

جنوب 

واد ورغة

ن عائشة 2863428.33ع�ي
ن مديونة 9097.5ع�ي
1131411.67أوالد داوود

%10911120100المجموع

الجدول رقم )1(: عدد المطفيات حسب الجماعات المدروسة بحوض ورغة. 

ي أبريل. 2015             
مصدر المعطيات: عمل ميدا�ن
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الصورتان رقم 4 و 5: ملء المطفيات بواسطة مياه األمطار.

ي أبريل 2015.
مصدر المعطيات: عمل ميدا�ن

ي هذا النوع من االستعمالنوع االستعمال
عدد المطفيات �ن

النسبة 
المئوية %

لية ن 6541,67الخدمات الم�ن
5736,54تربية الماشية
وب 1912,18الماء ال�ش

ي
85,13الس�ت

74,49استعماالت أخرى

الجدول رقم 2: أنواع استعماالت مياه المطفيات.

ي أبريل 2015.
مصدر المعطيات: عمل ميدا�ن
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الصورة رقم 6: مشكل التلوث بآحد المطفيات. 

ي أبريل 2015.
مصدر المعطيات: عمل ميدا�ن

الصورة رقم 7: مشكل التوحل بآحد المطفيات. 

ي أبريل 2015.
مصدر المعطيات: عمل ميدا�ن
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  الخريطة 1: موقع حوض ورغة عالية سد الوحدة.
 ، ي 30 م�ت

مصدر المعطيات: الخرائط الطبوغرافية ذات مقياس 50000/1، والنموذج الرقمي لألراصن
بترصف.

الخريطة 2: فئات االرتفاع بحوض ورغة عالية سد الوحدة.
، بترصف. ي 30 م�ت

مصدر المعطيات: الخرائط الطبوغرافية ذات مقياس 50000/1، والنموذج الرقمي لألراصن
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الخريطة 3: الكثافة السكانية ن/كلم2 بحوض ورغة عالية سد الوحدة.

مصدر المعطيات: اإلحصاء العام للسكن والسك�ن سنة 2014، بترصف.

ي للتساقطات المطرية السنوية بمحطات حوض ورغة )-1956
المبيان 1: التوزيــــع الزمىن

 .)1957/2014-2015

ي لسبو، بترصف.
مصدر المعطيات: وكالة الحوض الما�ئ
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الخريطة 4: توزيــــع التساقطات المطرية بحوض ورغة )1956-1957/2014-2015(.

ي لسبو، بترصف.
مصدر المعطيات: وكالة الحوض الما�ئ
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أطروحات ورسائل
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تقرير حول أطروحة بعنوان: »األصولية وخطاب النهايات يف 
الديانات الثالث اليهودية واملسيحية واإلسالم: دراسة مقارنة«

مصط�ن العالم
 

ايــر2019 برحــاب كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية - ســايس، جامعــة ســيدي محمــد  نوقشــت يــوم 28 ف�ب
ي الديانــات الثــالث اليهوديــة 

بــن عبــد هللا أطروحــة جامعيــة تحــت عنــوان: األصوليــة وخطــاب النهايــات �ن
والمسيحية واإلسالم: دراسة مقارنة، أعدها الباحث مصط�ن العالم. وتشكلت لجنة المناقشة من السادة 
فــا ومقــررا، والدكتــور  ي )كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ســايس ـ فــاس(  م�ش األســاتذة: الدكتــور ســعيد كفايــ�ت
ات )كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ســايس ـ فــاس( رئيســا، والدكتــور عبــد الرحيــم العطــري  عبــد العزيــز انمــ�ي
)كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ســايس ـ فــاس( عضــوا، والدكتــورة ســناء الراشــدي )كليــة اآلداب والعلــوم 
بيــة والتكويــن  اإلنســانية ظهــر المهــراز ـ فــاس( عضــوا، والدكتــور إبراهيــم بورشاشــن )المركــز الجهــوي لمهــن ال�ت

ف جــدا. ة: مــ�ش ن ي نهايــة مداوالتهــا منــح الباحــث درجــة الدكتــوراه بمــ�ي
ـ ســيدي قاســم( عضــوا، وقــررت �ن

ن التقرير: وفيما يىلي الخطوط العريضة ألبرز مضام�ي

ي وخاصــة مــع قيــام 
لقــد كــ�ث الحديــث عــن موضــوع األصوليــة الدينيــة منــذ الســبعينات مــن القــرن المــاصن

ن تأسســت العديــد مــن المراكــز الدوليــة للبحــث ودراســة هــذه  ي إيــران. ومنــذ ذلــك الحــ�ي
الثــورة اإلســالمية �ن

ي مســتوى 
، مثلمــا تتبايــن �ن ي

ي أصلهــا الثقــا�ن
ي اتخــذت بعــدا كونيــا وشــملت حضــارات تختلــف �ن الظاهــرة الــ�ت

نموهــا االقتصــادي. كمــا تناثــرت الكتابــات هنــا وهنــاك لوصــف ظاهــرة األصوليــة الدينيــة المنبعثــة مــن موقعهــا 
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الشــغل  المســتقبلية  العالــم وأحداثــه  نهايــة  مــ�ح األحــداث. ولمــا كانــت  لتحتــل وســط  ي 
الخلــ�ن ي 

الهامــسش
الدكتــوراه:  شــهادة  لنيــل  الموضــوع  بهــذا  تقدمــت  منهــم،  ن  األصوليــ�ي وخاصــة  النــاس  مــن  لكثــ�ي  الشــاغل 
ي الديانــات الثــالث اليهوديــة والمســيحية واإلســالم ـ دراســة مقارنــة ـ فالحديــث 

األصوليــة وخطــاب النهايــات �ن
عــن النهايــات حديــث قديــم جديــد مــا زال يهيمــن عــىل الفكــر العقــدي لفهــم العالــم وأحداثــه. كمــا أن الحضــور 
ا واســعا مــن فكــر بعــض كبــار  ن ي عرصنــا الحــا�ن حــ�ي

ي جعلــه يشــغل �ن ي الفكــر الديــ�ن
القــوي لخطــاب النهايــات �ن

ي أمريــكا وبريطانيــا وكذلــك األصوليــون 
رجــاالت السياســة والديــن والعلــم وعامــة الشــعوب الغربيــة، وخاصــة �ن

ي مختلــف أنحــاء العالــم... 
اليهــود �ن

ن األصوليــات  ي تحــاول الربــط بــ�ي ي إطــار البحــوث والدراســات المســتقبلية الــ�ت
ويدخــل هــذا الموضــوع �ن

أحــداث  أو  الزمــان،  نبــوءات وأحــداث آخــر  اليهوديــة والمســيحية واإلســالم وبعــض  الثــالث،  الديانــات  ي 
�ن

بينهــا.  كة  المشــ�ت النهايــات 

اجلديد يف هذا البحث:

ن هذا البحث هو: إن الذي يم�ي

ك فيهــا الديانــات الثــالث عــىل شــكل ثنائيــات تــم اختيارهــا وفــق   أ ـ عرضــه لخطــاب النهايــات الــذي تشــ�ت
منهجيــة مدروســة، ونخــص بالذكــر:

ي الديانات اليهودية والمسيحية واإلسالم.
ة » �ن ـ•  »يأجوج ومأجوج« و« الحروب الدينية األخ�ي

ي الديانــات اليهوديــة والمســيحية 
»المســيح الدجــال« أو » عــدو المســيح« و«المســيح المنتظــر« �ن ـ• 

واإلســالم.

ي اإلسالم.
ن اليهودية والمسيحية و«الخالفة والمهدي المنتظر« �ن ي الديانت�ي

ي » �ن
»الملك األل�ن ـ• 

ي الديانات اليهودية والمسيحية واإلسالم.
يف« �ن » النبوءات« و«القدس ال�ش ـ• 

ي الديانــات اليهوديــة والمســيحية واإلســالم 
ب ـ كونــه أول دراســة تتنــاول مســتقبل األصوليــات الثــالث �ن

عــىل ضــوء نبــوءات آخــر الزمــان وأحداثــه.

ي األصــوىلي األصــوىلي والتوجــه نحــو آفــاق الســلم والســالم  ج ـ  تقديمــه رؤيــة متكاملــة لتجنــب الــرصاع الديــ�ن
. ن العالمي�ي
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ـ منهجية البحث: 

: ن مجموعة من المناهج نجملها فيما يىلي ن أيدينا الجمع ب�ي استلزم موضوع البحث الذي ب�ي

اليهوديــة والمســيحية  الديانــات  ي 
النصــوص �ن القائــم عــىل جمــع  المنهــج  : وهــو  ي

المنهــج االســتقرا�ئ ـ• 
المعتمــدة. مصادرهــا  مــن  واإلســالم 

ي لها صلة بالبحث. : وهو الذي أتاح ىلي الرجوع إىل بعض المصادر التاريخية ال�ت ي
المنهج التاريحن ـ• 

ي مــن وصــف دقيــق لألصوليــة الدينيــة وعالقتهــا بنبــوءات وأحــداث  : وهــو الــذي مكنــ�ن ي
المنهــج الوصــ�ن ـ• 

ي الديانــات الثــالث.
آخــر الزمــان �ن

ي الديانــات الثــالث مــن حيــث النشــأة والمالمــح 
ي مــن مقارنــة األصوليــة �ن المنهــج المقــارن: الــذي مكنــ�ن ـ• 

العامــة ونمــاذج الفــرق، وكذلــك لخطــاب النهايــات فيمــا يتعلــق بالمســيح الدجــال والمســيح المنتظــر ويأجــوج 
... ي

ومأجــوج والملــك األلــ�ن

ـ خطة البحث:

 يتكون البحث من مقدمة وستة فصول وخاتمة:

ي واجهــت  المقدمــة: ذكــرت فيهــا أهميــة الموضــوع ودواعي اختيــاره والدراســات الســابقة والصعوبــات الــ�ت
ي يطرحهــا. الباحــث ومنهجــه وأســلوبه وخطتــه واإلشــكالية الــ�ت

ي الديانات الثالث من حيث المفهوم لغة واصطالحا، 
الفصل األول: خصصته للحديث عن األصولية �ن

ا نمــاذج مــن فرقهــا، ويتعلــق  ن هــذه األصوليــات الدينيــة موضــوع الدراســة، وأخــ�ي ي تمــ�ي والمالمــح العامــة الــ�ت
ي  ي تمثــل األصوليــة اليهوديــة، وحركــة » األغلبيــة األخالقيــة« الــ�ت األمــر أساســا بحركــة » غــوش إيمونيــم« الــ�ت

ي تمثــل األصوليــة اإلســالمية. وتســتانتية األمريكيــة، وحركــة » اإلخــوان المســلمون« الــ�ت تمثــل األصوليــة ال�ب

ي الديانــات الثــالث 
ن مــن أحــداث النهايــات ونظــرة األصوليــات �ن ن عــىل حدثــ�ي كــ�ي : تــم فيــه ال�ت ي

الفصــل الثــا�ن
ي هــذا 

ن الديانــات الثــالث �ن لهمــا. فالحــدث األول يتنــاول حــرب« يأجــوج ومأجــوج« حيــث تمــت المقارنــة بــ�ي
ي فــ�ي الحــروب 

الحــدث عــىل مســتوى اللفــظ وداللتــه وزمــن ومــكان وقوعــه ووقائعــه ونهايتــه. أمــا الحــدث الثــا�ن
ي »معركــة غضــب الــرب« بالنســبة لألصوليــة اليهوديــة و« معركــة هرمجــدون« 

ة المتمثلــة �ن الدينيــة األخــ�ي
ى« بالنســبة لألصوليــة اإلســالمية. وتســتانتية األمريكيــة و«الملحمــة الكــ�ب بالنســبة لألصوليــة ال�ب

ن آخريــن مــن أحــداث النهايــات، يتعلــق األمــر بالمســيح  ي هــذا الفصــل حدثــ�ي
الفصــل الثالــث: تناولــت �ن
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ي  ي واألعمــال والخــوارق الــ�ت
الدجــال أم عــدو المســيح، حيــث تمــت دراســة هــذا الحــدث عــىل المســتوى اللفــ�ن

ي العــودة الثانيــة 
ي فيتمثــل �ن

ســيقوم بهــا المســيح الدجــال ومــكان وزمــن ظهــوره وهويــة أتباعــه. أمــا الحــدث الثــا�ن
ي والقصــد مــن عودتــه أو نزولــه، 

ي آخــر الزمــان، حيــث تناولتــه أيضــا عــىل المســتوى اللفــ�ن
للمســيح أو نزولــه �ن

وأيضــا ظهــور بعــض المســحاء الكذبــة الذيــن انتحلــوا هويتــه.

ن آخريــن مــن أحــداث النهايــات تنتظرهمــا األصوليــات  ي هــذا الفصــل إىل حدثــ�ي
الفصــل الرابــع: تطرقــت �ن

ن اليهوديــة والمســيحية وتضــارب آراء  ي الديانتــ�ي
ي �ن

ي الملــك األلــ�ن
ي الديانــات الثــالث: الحــدث األول يتمثــل �ن

�ن
ي فيتعلــق األمــر بالخالفــة اإلســالمية الســنية واإلمامــة 

الطوائــف اليهوديــة والمســيحية حولــه. أمــا الحــدث الثــا�ن
. ي والمهــدي المنتظــر الشــيىي الشــيعية وعالقــة كل واحــد منهمــا بالمهــدي المنتظــر الســ�ن

ي هــذا الفصــل عــن ثــالث قضايــا أساســية: القضيــة األوىل تتعلــق بالنبــوءات 
الفصــل الخامــس: تحدثــت �ن

ي الديانــات اليهوديــة والمســيحية واإلســالم انطالقــا مــن ســفري » دانيــال« و« حزقيــال« بالنســبة للعهــد 
�ن

ي ســورة » 
ي إ�ائيــل �ن ببــ�ن الخــاص  الجديــد، و« وعــد اآلخــرة«  للعهــد  بالنســبة  القديــم، و« رؤيــا يوحنــا« 

ي هي مــ�ح األحــداث  يــف الــ�ت اإل�اء« بالنســبة للديانــة اإلســالمية. أمــا القضيــة الثانيــة، فتتعلــق بالقــدس ال�ش
ي آخــر الزمــان بالنســبة للديانــات الثــالث، حيــث تناولــت قضيــة القــدس انطالقــا مــن أهميتهــا 

والنبــوءات �ن
ي 

الشــام وأهميتهــا �ن بــالد  ي هي  الــ�ت الثالثــة  القضيــة  ا تحدثــت عــن  . وأخــ�ي ي الديــ�ن ومآثرهــا وتراثهــا وموروثهــا 
ي اإلســالمي خاصــة. المــوروث الديــ�ن

ي هــذا الفصــل األخــ�ي مــن البحــث تناولــت فيــه خطــاب النهايــات وهــوس النبــوءات 
الفصــل الســادس: �ن

نيــت والســينما، وكذلــك قضيــة تأويــل هــذه  ي الغــرب مــن خــالل الكتابــة واإلعــالم واإلن�ت
التوراتيــة واإلنجيليــة �ن

النبــوءات وانعكاســاتها السياســية والدينيــة عــىل السياســة األمريكيــة خاصــة والغربيــة عامــة.

ي تدفع باتجاهه األصوليات  ي ال�ت ي إىل حتمية الرصاع الدي�ن
ا ختمت البحث بخالصات ونتائج تمىن وأخ�ي

الســالم واألمــن  نحــو  والتوجــه  والحــروب  الرصاعــات  لتفــادي  العمليــة  الخطــوات  بعــض  الدينيــة، وكذلــك 
. ن العالميــ�ي

الخاتمة: خصصتها ألهم الخالصات واالستنتاجات والتوصيات الخاصة بالبحث.

ـ أهم نتائج البحث:

ن عــىل األصوليــة اإلســالمية المتطرفــة  كــ�ي ي الديانــات الثــالث لكــن يتــم ال�ت
توجــد الحركــة األصوليــة �ن ـ• 

والتطــرف.  باإلرهــاب  اإلســالم  ربــط  لغــرض  فقــط 
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ي وصــف 
ي الديانــات الثــالث حــول بعــض أحــداث النهايــات. لكنهــم يختلفــون �ن

ـ•  يتفــق األصوليــون �ن
حدوثهــا. وطريقــة  األحــداث  هــذه 

يأجــوج  ي االعتقــاد بظهــور 
ن �ن اليهــود والمســيحي�ي ن  المســلمون وبعــض األصوليــ�ي يتفــق األصوليــون  ـ• 

، لكنهــم اختلفــوا  ن ي آخــر الزمــان وخوضهــم لحــرب وحشــية ضــد المســيح وأتباعــه مــن المؤمنــ�ي
ومأجــوج �ن

الحــرب ومكانهــا ووقائعهــا ونتائجهــا. هــذه  زمــن  حــول 

ة والحاســمة،  ي الديانــات الثــالث كل حســب ديانتــه بوجــود الحــرب الدينيــة األخــ�ي
يعتقــد األصوليــون �ن ـ• 

لكنهــم اختلفــوا حــول طبيعتهــا ومجريــات األحــداث فيهــا والقــوى المشــاركة فيهــا ونتائجهــا.

وتســتانت حــول ظهــور المســيح الدجــال أو ضــد  ن ال�ب يتفــق األصوليــون المســلمون وبعــض األصوليــ�ي ـ• 
المســيح. لكنهــم اختلفــوا حــول مــكان ظهــوره ومــدة وجــوده وطبيعــة وهويــة أتباعــه.  

ي الديانــات الثــالث حــول ظهــور المســيح المنتظــر، لكنهــم اختلفــوا حــول القصــد 
تتفــق األصوليــات �ن ـ• 

مــن ظهــوره.

 » ي
« أو »المشــيحا�ن ي

ن اليهــود الزمــن »المســيحا�ن وتســتانت وبعــض األصوليــ�ي ينتظــر األصوليــون ال�ب ـ• 
«. لكــن األصوليــة اإلســالمية تنتظــر خالفــة ســنية ثانيــة، وإمامــة شــيعية  ي

ويطلقــون عليــه اســم »الملــك األلــ�ن
معصومــة مــع المهــدي المنتظــر.

ي آخر الزمان، لكنهم اختلفوا 
ي مهديهما المنتظر �ن تنتظر األصولية اإلسالمية بشقيها الشيىي والس�ن ـ• 

ي األرض.
ي ســيقوم بهــا ومــدة مكوثــه �ن ي األعمــال الــ�ت

ي نســبه وزمــن ظهــوره، و�ن
�ن

ي المــوروث 
ة �ن ي تحتــل مســاحة كبــ�ي ي الديانــات الثــالث بنبــوءات آخــر الزمــان الــ�ت

تؤمــن األصوليــات �ن ـ• 
 . واإلســالمي والمســيحي  اليهــودي  ي  الديــ�ن

ي الديانــات 
ن �ن ة بقــوة خطــاب النهايــات، حيــث يســود االعتقــاد عنــد األصوليــ�ي مدينــة القــدس حــا�ن ـ• 

الثــالث أنهــا ســتكون مركــز األحــداث وعــىل أرضهــا ســتدور المعــارك والرصاعــات وبروحهــا تتعلــق النبــوءات. 
ي خطــاب النهايــات بالنســبة لألصوليــة اإلســالمية فقــط.

ة بقــوة �ن وســتظل بــالد الشــام أيضــا حــا�ن

ن فقــط بــل انتقــل إىل  ي الغــرب مقتــرصا عــىل األصوليــ�ي
لــم يعــد هــوس النبــوءات التوراتيــة واإلنجيليــة �ن ـ• 

ي إطــالق الــرصاع 
ي صناعــة الــرأي العــام. وكان وجــود إ�ائيــل عامــال حاســما �ن

مجــاالت أخــرى لهــا تأثــ�ي قــوي �ن
ي األصــوىلي واالعتقــاد ببدايــة تحقيــق نبــوءات وأحــداث آخــر الزمــان. الديــ�ن



190

رغــم أن كل المحــاوالت إلســقاط النبــوءات التوراتيــة واإلنجيليــة واإلســالمية عــىل الواقــع المعــا�  ـ• 
ي الديانــات الثــالث الزال يراودهــم حلــم تحقيقهــا وانتظــار 

ن �ن والمتغــ�ي لــم يكتــب لهــا النجــاح، فــإن األصوليــ�ي
وطهــا. اســتكمال �ش
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تقارير حول 
أنشطة علمية
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تقرير حول ندوة علمية دولية يف موضوع: النوازل الفقهية وقضايا 
الرتبية والتعليم واجملتمع باملغرب

إعداد: د. الطاهر قدوري
ق بية والتكوين لجهة ال�ش المركز الجهوي لمهن ال�ت
وجدة - المغرب
ق  بية والتكوين لجهة ال�ش نظمت شــعبتا االجتماعيات والدراســات اإلســالمية بالمركز الجهوي لمهن ال�ت
اكــة مــع مركــز الدراســات واألبحــاث االنســانية واالجتماعيــة بمدينــة وجــدة، نــدوة دوليــة حــول النــوازل  ب�ش
بيــة التعليــم والمجتمــع بالمغــرب، يــومي 19 و2 مــارس 2019، برحــاب مركــز الدراســات  الفقهيــة وقضايــا ال�ت
ن مــن مختلــف  ي هــذه النــدوة مجموعــة مــن الباحثــ�ي

واألبحــاث االنســانية واالجتماعيــة بوجــدة. وقــد شــارك �ن
مــن  والعديــد  المملكــة،  بمختلــف جهــات  والتكويــن  بيــة  ال�ت لمهــن  الجهويــة  والمراكــز  المغربيــة  الجامعــات 

ن مــن الشــقيقة الجزائــر وتونــس واإلمــارات العربيــة المتحــدة. المهتمــ�ي

لقد سطرت لهذه الندوة العلمية مجوعة من األهداف نذكر بعضها:

. اث النوازىلي االنفتاح عىل ال�ت  1-

ن العلوم. -2  تحقيق التكامل ب�ي

-3  انفتاح التاريــــخ عىل الدراسات اإلسالمية والعكس.

ـهــم لنســتفيد منهــا ونحــن  ي تجاربـ
بيــة والتعليــم عنــد القــدام ومحاولــة البحــث �ن مالمســة واقعــة ال�ت  4-

بويــة. ال�ت لمنظمتنــا  نؤســس 

بوية الحديثة. ن عىل ضوء النظريات ال�ت بوي عند الفقهاء النوازلي�ي اث ال�ت -5  مقارنة ال�ت

وقــد اســتمرت أشــغال هــذه النــدوة عــىل مــدار يــومي 19 و20 مــارس، برحــاب مركــز الدراســات االنســانية 
: ي

واالجتماعيــة بوجــدة، وقــد توزعــت أشــغال النــدوة عــىل خمــس جلســات كانــت عــىل الشــكل اآل�ت

بيــة والتعليــم: وقــد  الجلســة األوىل، كان عنوانهــا: النــوازل الفقهيــة: المفهــوم، والمنهــج وقضايــا ال�ت  1-
بوي، وكيف يمكن االستفادة  ركزت فيها المداخالت عىل معالجة مفهوم النازلة الفقهية عىل المستوى ال�ت

. بــوي والتعليــمي والمجتمــىي مــن النــوازل الفقهيــة عــىل المســتوى ال�ت

الجلســة الثانيــة، وســمت بالنــوازل الفقهيــة ومنهجيــة التعامــل معهــا: حــاول فيهــا المتدخلــون رصــد   2-
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بويــة، مــع إعطــاء نمــاذج عــن  ي يمكــن األخــذ بهــا عنــد التعامــل مــع النــوازل الفقهيــة ال�ت الطــرق والمنهــاج الــ�ت
. ن النوازليــ�ي الفقهــاء 

مســتوى  عــىل   . ي والبيداغــوحب ي 
الزمــا�ن التدبــ�ي  الفقهيــة:  النــوازل  تالمــس  أن  ح  اقــ�ت الثالثــة،  الجلســة   3-

الفئات العمرية وكيف تعامل معها الفقهاء، والتحديد العمري لبداية التمدرس، ونفقات التعليم وواجبات 
ي الباديــة والقريــة.

ي النهــوض بأوضــاء التعليــم �ن
المتعلــم والمعلــم، ومســاهم المجتمــع �ن

الجلســة الرابعــة اهتمــت بالنــوازل الفقهيــة ومرجعيتهــا التنظيميــة واإلداريــة: وناقــش فيــه المتدخلــون   4-
.. ن أهميــة الوقــف عــىل المؤسســات التعليميــة، مــن كتــب دور وبســات�ي

بيــة: وقــف فيــه  ي قضايــا ال�ت
الجلســة الخامســة حاولــت معالجــة النــوازل الفقهيــة: مشــاريــــع إصالحيــة �ن  5-

ي والحجــوي مثــال.  بــوي عنــد الشــاط�ب المهتمــون ببعــض التجــارب االصالحيــة عــىل المســتوى ال�ت

ن مــن علمــاء   وقــد عرفــت جلســات هــذه النــدوة العلميــة نقاشــا علميــا حــادا أبــان عــن تفاعــل كبــ�ي للمهتمــ�ي
بيــة والتكويــن وطلبــة الماســ�ت والدكتــوراه مــع العــروض  ن وطلبــة المركــز الجهــوي لمهــن ال�ت ن وباحثــ�ي ومهتمــ�ي
ي الجلســة الختاميــة، وكان 

المقدمــة، وقــد جمعــت اللجنــة المنظمــة العديــد مــن التوصيــات تــم تقديمهــا �ن
أبرزهــا:

اث،  بــوي، وعقــد سلســلة نــدوات تعالــج هــذا الــ�ت اث اإلســالمي ال�ت الدعــوة للمزيــد مــن االهتمــام بالــ�ت  1-
عــىل غــرار نــدوة النــوازل.

بية والتعليم. ي ميدان ال�ت
ن وتجاربــهم اإلصالحية �ن ن عند المسلم�ي بوي�ي التعريف باألعالم ال�ت  2-

. ن بوية عند المسلم�ي ي قاموس يضم مختلف المصطلحات ال�ت
التفك�ي �ن  3-

، مالها وما عليها. ن -4  فحص التجارب التعليمية عند المسلم�ي

-5  الدعوة لمزيد من انفتاح العلوم عىل بعضها البعض.

ي توسيع دائرة االهتمام لتشمل العلوم االنسانية والعلوم الحقة
-6  التفك�ي �ن

ن  وقــد كانــت مــن حســنات هــذه النــدوة الدوليــة أن طبعــت أشــغالها قبــل أن تنعقــد ووزعــت عــىل المشــارك�ي
. ن والمهتمــ�ي
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السرية العلمية للكاتب:

ي 
ي الدراســات القرآنيــة، ومتخصــص �ن

صاحــب الكتــاب هــو األســتاذ الباحــث خالــد البورقــادي، باحــث �ن
بيــة الوطنيــة والتكويــن  ي وزارة ال�ت

بيــة اإلســالمية �ن لمــادة ال�ت بيــة والتعليــم. يعمــل حاليــا مفتشــا  ميــدان ال�ت
ي والتعليــم العــاىلي والبحــث العلــمي بالمغــرب، ولــه مشــاركات واســعة تأطــ�ي وشــات ونــدوات تربويــة عــىل  المهــ�ن
ي 

، وســاهم �ن ي اتيحب امتــداد ربــوع البــالد. وهــو أيضــا عضــو باحــث بمركــز ابــن غــازي لألبحــاث والدراســات اإلســ�ت
الكثــ�ي مــن الملتقيــات والنــدوات الوطنيــة والدوليــة.

متهيد:

ي حياة األمة المســلمة، وهذه المكانة 
ي يحتلها القرآن الكريم �ن ال يخ�ن عىل كل مســلم األهمية البالغة ال�ت

ه وتبســيط  المرموقــة جعلــت العلمــاء يبذلــون جهدهــم لتعلمــه وتعليمــه وحفظــه والعمــل بــه، ومحاولــة تفســ�ي
فهمــه للناس.

ي مقدمــة 
، و�ن ن ولــم يكــن علمــاء الغــرب اإلســالمي بعيديــن عــن هــذا االهتمــام، بــل كانــوا دائمــا مــن الســباق�ي

ي أبــو 
: القــاصن ن ن الجليلــ�ي ن بعلــوم القــرآن كافــة، والتفســ�ي خاصــة. ونخــص بالذكــر هنــا العالمــ�ي ركــب المهتمــ�ي

ي الغرنــاطي )ت/ 74 ـه(. ومناســبة  محمــد عبــد الحــق ابــن عطيــة األندلــسي )ت/ 54ـه(، وابــن جــزي الكلــ�ب
ي التعامــل مــع 

ن منهجيــة كل واحــد منهمــا �ن تخصيصهــا بالــكالم، هي أن صاحــب الكتــاب حــاول المقارنــة بــ�ي
ال�ديــات اإل�ائيليــة.

مضامني الكتاب: 

ن وخاتمة. احتوى هذا الكتاب عىل مقدمة وفصل�ي

ي مقدمــة عملــه أن القــرآن الكريــم محفــوظ بحفــظ هللا عــز وجــل، وزاد مــن حفظــه اهتمــام 
ذكــر الكاتــب �ن

 ، ، كمــا ذكــر مصــادر التفســ�ي ي مــر منهــا علــم التفســ�ي العلمــاء بــه حفظــا وتــالوة وعمــال، ثــم ذكــر المراحــل الــ�ت
ي غفلــة األمــة، فأصبــح 

ي ت�بــت إىل كتــب التفســ�ي �ن ومــن بينهــا روايــات أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى الــ�ت
. ن النــاس يتناولونهــا عــىل شــكل أحجيــات وقصــص حــول األنبيــاء والمرســل�ي

ي جعلتــه يتنــاول  ثــم طــرح الكاتــب بعــض األســئلة حــول الموضــوع وذكــر عنــوان الكتــاب، وســطر الدوافــع الــ�ت
هــذا الموضــوع، واألهــداف المرجــوة منــه، وختــم المقدمــة بعــرض تصميــم البحــث.

«، قســم الكاتــب هــذا الفصــل إىل ثــالث مباحــث،  ي الفصــل األول المعنــون بــــ: »اإل�ائيليــات والتفســ�ي
�ن

، تــم ذكــر  . فتنــاول تعريــف اإل�ائيليــات وأنواعهــا وكيــف ت�بــت إىل علــم التفســ�ي ن وتحــت كل مبحــث مطلبــ�ي



197

ن منهــا. حكــم روايــة اإل�ائيليــات، وموقــف علمــاء المســلم�ي

ي روايــة اإل�ائيليــات«؛ 
ي ابــن عطيــة وابــن جــزي �ن ن منهــحب ي الــذي عنونــه بــــ: »مقارنــة بــ�ي

ي الفصــل الثــا�ن
أمــا �ن

فقســمه إىل ثــالث مباحــث، وتحــت كل مبحــث عــدة مطالــب وفــروع.

«، ثــم  ن ه: »المحــرر الوجــ�ي ي المبحــث األول مــع التعريــف بابــن عطيــة، وتعريــف تفســ�ي
ووقــف المؤلــف �ن

ه. ي تفســ�ي
المنهــج العــام الــذي ســلكه �ن

يــل«، ثــم ذكــر معالــم منهجــه  ن ه: »التســهيل لعلــوم الت�ن ي تنــاول تعريــف ابــن جــزي وتفســ�ي
ي المبحــث الثــا�ن

و�ن
ي كتابــه. 

�ن

ي روايــة اإل�ائيليــات، 
ي ابــن عطيــة وابــن جــزي �ن ن منهــحب أمــا المبحــث الثالــث فــكان عبــارة عــن مقارنــة بــ�ي

ي نــ�ي عنهــا، وقصــة هــاروت  مــع إيــراد بعــض األمثلــة لذلــك: قصــة آدم عليــه الســالم وأكلــه مــن الشــجرة الــ�ت
ي  ي إ�ائيــل، وقصــة داوود عليــه الســالم مــع جالــوت، وقصــة المائــدة، وقصــة نــ�ب ومــاروت، وقصــة تابــوت بــ�ن
هللا إبراهيــم خليــل الرحمــان، وقصــة يوســف عليــه الســالم، وقصــة قبيلــة عــاد، وقصــة الغرانيــق، وقضيــة زواج 
ي هللا عنهــا، ثــم ختــم هــذه المقارنــات بقضيــة 

ســيدنا محمــد صــىل هللا عليــه وســلم مــن زينــب ابــن جحــش رصن
إثبــات نبــوة ســيدنا محمــد صــىل هللا عليــه وســلم.

هدف الكتاب:

ي النقط التالية:
وضع الكاتب ثالث أهداف لبحثه هذا تتلخص �ن

ن إىل المزيد من العناية بتحرير كتب التفس�ي مما شابها من اإل�ائيليات والموضوعات  أ - دعوة الباحث�ي
ي أثــرت ســلبا عــىل هــذا العلــم. الــ�ت

ي التعامــل 
ب - بيــان موقــف بعــض المف�يــن مــن الغــرب اإلســالمي مــن اإل�ائيليــات، وتوضيــح منهجهــم �ن

معها.

ن  بــ�ي ي التعامــل مــع اإل�ائيليــات، مــع تســجيل الفــرق 
ابــن عطيــة وابــن جــزي �ن ج - ذكــر منهــج كل مــن 

. ن المنهجــ�ي

5. مزايا الكتاب:

ي 
ن بــه إىل إعــادة النظــر �ن ن بالتفســ�ي والمهتمــ�ي هــذا الكتــاب عبــارة عــن دعــوة �يحــة وصادقــة للمشــتغل�ي

ي تشــكل خطــرا عظيمــا عــىل عقــل  طريقــة تفســ�ي القــرآن الكريــم، وتحريــره وتنقيتــه مــن الروايــات اإل�ائيليــة الــ�ت
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المســلم وعقيدتــه. لهــذا وجــب لفــت االنتبــاه إليهــا، وأخــذ الحيطــة والحــذر منهــا. والنــاس المقصــودون بهــذا 
ي علــوم القــرآن عامــة.

ن �ن اإلنــذار هــم خطبــاء الجمعــة، والوعــاظ، وطلبــة العلــم خاصــة، والباحثــ�ي

لقــد أحســن الكاتــب تنــاول هــذا الموضــوع، بذكــر تعريــف مفصــل لإل�ائيليــات، وحكــم روايتهــا، وموقــف 
ي التعامــل مــع هــذه اإل�ائيليــات إىل تقســميهما إىل 

ن منهــا؛ حيــث وصــل اجتهــاد العلمــاء �ن علمــاء المســلم�ي
 : ثالثــة أنــواع وهي

عنــا عــىل ســبيل االســتئناس ال االعتمــاد، واســتدل القائلــون بهــذا الحكــم عــىل  أوال: جــواز روايــة مــا وافــق �ش
ي تبيــح ذلــك. األحاديــث النبويــة الصحيحــة الــ�ت

عنا. ي �ش
ثانيا: جواز رواية المسكوت عنه لالعتبار، وهذا النوع ال نؤمن به وال نكذبه، وال تأث�ي له �ن

عنــا إال إلنــكاره وإبطالــه وبيــان عــدم صحتــه، وأنــه ال يمــت إىل ديننــا  ثالثــا: عــدم جــواز روايــة مــا خالــف �ش
اإلســالمي بصلــة.

ي روايــة اإل�ائيليــات 
ابــن عطيــة وابــن جــزي �ن ن  بــ�ي الكاتــب هــذا العمــل بذكــر مقارنــة منهجيــة  تــوج  ثــم 

. فكانا رحمهما  ي كتب التفس�ي
ي عمت بها البلوى �ن ي التعامل مع هذه المرويات ال�ت

ا �ن ن ليعطينا نموذجا متم�ي
ن ويحكمان عليها بالضعف وعدم الثبوت، وأنها ال تستند إىل نقل  هللا يوردان هذه المرويات باختصار وج�ي
ي نفــس الحكــم إىل حــد التطابــق، 

اهمــا مــرة يتفقــان �ن ي بعــض األحيــان يرجحــان قــوال عــىل آخــر. ف�ت
صحيــح، و�ن

ف منهــا، إال أن كال  ي االختصــار. ومــع هــذا االحتيــاط الكبــ�ي مــن اإل�ائيليــات والموقــف المــ�ش
ومــرة يتفاوتــان �ن

ي كتابيهمــا، فــكان هــذا االنــزالق اســتثناء مــن القاعــدة 
ي �د هــذه المرويــات بشــكل يســ�ي �ن

ن ســقطا �ن العالمــ�ي
ي التعامــل معهــا.

وخروجــا طفيفــا عــىل منهجيهمــا �ن

خامتة: 

، وهو حشد اإل�ائيليات  لقد حاول الكاتب أن يضع أصبعه عىل مشكل كب�ي من مشكالت علم التفس�ي
ي نفــس الوقــت 

، وتــدل �ن ورة علميــة تفــ� المجمــل، وتؤثــت علــم التفســ�ي ي كتــب التفســ�ي عــىل أنهــا �ن
�ن

ي كانــت لهــا  عــىل اإلطــالع الواســع للمفــ�؛ لكــن هــذا المنهــج قــد مــأل تلــك الكتــب بال�ديــات اإل�ائيليــة الــ�ت
 ، ن ة عــىل العقــل المســلم؛ فانســاق النــاس مــع القصــص الخرافيــة، وغفلــوا عــن كالم رب العالمــ�ي ســلبيات كبــ�ي

ي تعطينــا الصــورة الصائبــة لفهــم كتــاب هللا عــز وجــل. واألحاديــث النبويــة الصحيحــة الــ�ت

، وذكــر موقــف العلمــاء منهــا، يعــ�ي للمســلم  ي كتــب التفســ�ي
إن التنبيــه عــىل وجــود هــذه ال�ديــات �ن

التعامــل معهــا. هــذه اإل�ائيليــات وكيفيــة  عــىل  للحكــم  الواضــح  ان  ن المــ�ي
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، وحســه النقــدي الفطــري، أن يتســاءل مــرات عديــدة، أيــن ذهــب  ي لقــد اســتطاع الكاتــب بأســلوبه المنهــحب
عقــل فــالن المفــ� وهــو يذكــر هــذه اإل�ائيليــات دون نقــد أو تنبيــه أو إشــارة إىل عــدم صحتهــا؟ وهــذه 
، وتحريرها  التســاؤالت تدل بشــكل واضح عىل انســجام الكاتب مع دعوته الرصيحة إىل تنقية كتب التفســ�ي

مــن هــذه المرويــات.

ي اإلجــراء واالســتثمار« قــد فتــح 
ن ابــن عطيــة ابــن جــزي �ن ي ال�ديــات اإل�ائيليــة: مقارنــة بــ�ي

إن كتــاب: »�ن
ي كتــب التفســ�ي وقراءتهــا قــراءة جديــدة نقديــة، تمكننــا مــن معرفــة الصالــح 

فعــال بابــا واســعا إلعــادة النظــر �ن
مــن هــذه المرويــات وغــ�ي الصالــح، وتمكننــا مــن األخــذ بناصيــة النقــد البنــاء لمعرفــة مــا نقبلــه منهمــا ومــا نــرده.




