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الجنان 
مجلة علمية محّكمة- ف�صلية 

ت�شدر عن مركز البحث العلمي في جامعة الجنان

الم�صرف العام : اأ. د. منى حداد يكن  / رئي�صة الجامعة 
نائب الم�صرف العام : اأ. د. علي الغا / نائب الرئي�س ل�ص�ؤون البحث العلمي 

المدير : د. هدى حداد 

هيئة التحرير:
اأ�صتاذ م�صاعد د. ريا�س عثمان رئي�س التحرير

د. كل�ديا �صحادة اللغة الفرن�صية
اأ. لينا الجراح م�صاعداً للغة الفرن�صية واالإنكليزية 

اأ. مالك خليل م�صاعداً للغة العربية 
اأ. الحبيب عبد الغني م�صاعداً للغة العربية

اأمين �صر التحرير : اأ. عايدة كبارة 

الم�شت�شارون: 
اأ.د. عاطف عطية: علم االإجتماع 

اأ.د. عبد الغني عماد: علم اإجتماع ترب�ي 
اأ.د. مهى خير بك: لغة عربية 

اأ. د. محم�د عب�د: فقه واأ�ص�له 
اأ. د. �صعدي �صناوي: لغة عربية 

اأ.د. انط�ان ديري: هند�صة 
اأ. د. ج�زيف فا�صل : عل�م �صيا�صية 
اأ.د. عمر عبد ال�صالم تدمري: تاريخ

اأ.د. اأحمد �صفر: اإقت�صاد اإ�صالمي 
اأ.د. منذر حمزة: مايكروب�ل�جي 

اأ.د. خالد ح�صين: فيزياء واإعجاز علمي في القراآن الكريم
اأ.د. ب�صار الح�صن: هند�صة 

اأ.د. اأ�صامة كبارة: �صحافة و اإعالم 
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اأ.د. ح�صن الرفاعي: اإقت�صاد اإ�صالمي 
اأ.م.د. ماجد الدروي�س: عل�م الحديث 

د. ف�از حالب: طبيب ن�صائي
اأ.م.د. محمد خالد: �صحة عامة 

د. عمار يكن: هند�صة واإدارة اأعمال
د. ثائر عل�ان: �صيدلة 

د. ح�صام �صباط: اأ�ص�ل الفقه وح�صارة
د. ربى �صعراني: تربية

د. غادة �صبيح: لغة فرن�صية
د. ريما بركة: لغة فرن�صية

قواعد الن�شر 
»الجن���ان« مجل���ة علمية محّكمة ، ت�صدر عن مركز البحث العلمي – جامعة الجنان، غايتها ن�صر االأبحاث الجدية 
ل االأبحاث التي تعالج م�صاكل  والمحكم���ة في مختلف العل�م، وتن�صر باللغات العربية واالإنكليزية والفرن�صية، ُتف�صّ

تحتاج اإلى حل اأو تطرح نظريات افترا�صية. 

هدف المجلة 
اإن ه���دف المجل���ة في االأ�صا����س ه� الم�صاهمة في اإ�صافة جدي���دة للعل�م االإن�صانية اأو العلمي���ة، فالما�صي ه� هذا 
الحا�ص���ر، وبم���ا اأن العلم تراكمي ف���اإن علينا واجب القيام بهذا الدور، لذلك ف���اإن �صيا�صة المجلة هي على ال�جه 

التالي :
1. تخ�صي�س مح�ر واحد لكل عدد من اأعدادها اإذا اأمكن، واإال تنّ�عت اأبحاث العدد.

2.  ُيطرح الم��ص�ع العام والمحاور التي يمكن للباحثين الكتابة فيها، مع حرية التن�يع ، فالعناوين المطروحة هي 
ال�صتدرار االأفكار واإثارة الح�صرية العلمية .

3.  ال ُتن�ص���ر االأبح���اث اإال بعد خ�ص�عها للتحكيم ، واإدارة المرك���ز غير ملزمة باإعادة االأبحاث التي لم تقبل وذلك 
دون تعليل ل�صبب عدم نجاحها.

�شروط اأ�شا�شية: 
1. الجدة في البحث، والت�ثيق في الهام�س وفق ق�اعد البحث العلمي )يرفق دليل الباحث(.

2. اأال تزيد عدد �صفحات البحث على 30 �صفحة.
3. التعهد باأال يك�ن البحث قد ُن�صر من قبل ولن ين�صر اإال بعد ت�صريح من هيئة المجلة.

4. اإر�صال البحث على عن�ان المجلة االإلكتروني وعند عدم ت�صلم اإ�صعار باال�صتالم فال بد من اإر�صاله مّرة اأخرى. 
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5. تزويد اإدارة المجلة بال�صيرة الذاتية مع �ص�رة للكاتب.
6. مقدمة تبين: الحقل الذي يعالجه البحث مع تحديد للم�صكلة واالأهداف المفتر�صة.

7. المنهجية المّتبعة في البحث مع ذكر لكل ال��صائل الم�صتعملة والمراحل المتبعة، وقائمة بالمراجع في اآخر البحث.
8. على الباحث مراعاة �صالمة اللغة والتدقيق قبل االإر�صال 

خطوات التحكيم: 
يح����ل البحث المقب����ل �صكالً اإلى اأ�صتاذي���ن متخ�ص�صين في المادة الت���ي ح�تها الدرا�ص���ة، وت�ؤخذ النتيجة من 

حا�صل مجم�ع عالمتي االأ�صتاذين مق�ص�مة على اإثنين . 

مالحظات �شكلية: 
1. يتم الت�ثيق في الهام�س.

2. يذكر اإ�صم الم�ؤلف اأوالً ، الكتاب، النا�صر، مكانه، الطبعة، ال�صنة، ال�صفحة )عند ذكر المرجع للمرة االأولى(. 
3. وعند تكرار ا�صتعمال المرجع يكتب: اإ�صم الم�ؤلف، الكتاب، م. �س. �س.

وفي النهاية: 
اإن مجل���ة الجن���ان جاءت لالإ�صهام بجديد وت�ص���ق الطريق اأمام الباحثين الجادين، اآمل���ة الت��صل اإلى بحث علمي 
نم�ذج���ي ي�صتخدم الطاق���ات المحلية ويك�ن رفداً للثروة ال�طنية، من منطل���ق المناف�صة وال�صعي اإلى االأف�صل اإن 

�صاء اهلل تعالى. 
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االفتتاحية
االإن�صانية وجدلية الح�صارة

اأ.د. منى حداد
رئي�سة جامعة الجنان

ف���ي كل ي�م ت�صرق في���ه ال�صم�س ويتعاقب فيه الليل والنهار، ي�صه���د العالم اإنجازاً جديداً على 
م�صت����ى الب�صري���ة جمعاء �صحياً وثقافي���ا ومعرفيا. فبمقدار ما يزداد الت�ا�ص���ل بين النا�س تتالقح 

الثقافات كنتاج جديد لفكر تعاقبت عليه اأجيال وح�صارات .
ورغ���م هذا التط�ر المت�صارع اإال اأن القيمة الحقيقية تبقى لالإن�صان، فه� مناط التط�ر وحجر 

الزاوية ومح�ر الرقي في ميدان �صباق مفت�ح.
ولك�ن، نق�لها باألم وح�صرة لم تقترن �صناعة االإن�صان و�صناعة م�صتقبله ورفاهيته بما يحفظ 
لالإن�ص���ان كرامت���ه، فقد اأدى التط�ر التكن�ل�جي اإلى ت�صدع كبير في البنية االأ�صا�صية، بما تمثل من 
اإرادة وحرية وتحليل عقلي وقدرة على ر�صم الهدف، حيث اأن البيئة المحيطة باتت اأ�صيرة لمفاهيم 

غريبة عن العقل والج�هر، كالكذب والخداع والباطل والظلم . 
اإن مهمتن���ا الي�م �صعبة وخطيرة حيث تكمن ال�صع�بة في اإيجاد البيئة الحا�صنة التي تحترم 
القي���م ف���ي هذا االإن�ص���ان، وتحت���رم ان�صانيته وتع���زز مفاهيم البن���اء ال�صحيح الت���ي تتر�صم خطى 
االإن�صانية الجامعة بخيرها ونمائها وازدهارها واطمئنانها وحياتها، اإذ لي�صت القيمة للثروة المادية 
اأو النزعة اإلى الظلم والقهر وا�صتنزاف ثروات ال�صع�ب وتاريخها ومقد�صاتها على ما نراه في كثير 

مما ا�صتجلبته ح�صارة الي�م.
م���ن هنا فاإننا،في جامعة الجنان،�صاأننا �صاأن الكثيرين م���ن الذين يحاول�ن بث روح االإن�صان 
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الفا�ص���ل رغ���م كل المحاذير والمع�ق���ات، ورغم خط�رة المهم���ة لجهة ال�صير عك����س تيار مت�صارع 
وج���ارف. فاالإن�صان لي�س ع���دداً اأو رقماً اأو حتى مجرد ح�ص�ر غير فاعل،  واإنما ه� قيمة بحد ذاته، 
قيم���ة  بفك���ره ،قيمة بثقافته،قيمة بح�صارته واأخالقه ومداد حب���ره واإعمال عقله )ولقد كرمنا بني 

اآدم(  وهنا كان مناط التكريم. 
اإن البح���ث العلم���ي ونتاج���ه له� اأكب���ر حافز لنا على الم�ص���ي قدما في الطري���ق ال�صاق الذي 
اخترن���ا، لقناعتن���ا اأن���ه الطريق الحق، وتقديرن���ا لذواتنا كب�صر. فم���ا االإن�ص���ان اإال مجم�عة القلب 
والج�ص���د والعاطفة وال�ج���دان،اإذا لم يحفظها ويرعاها فقد فرط في م�صار ل���ن يمنحه اإياه �ص�اه، 

واإنها الأمان�ة واأي اأمان�ة .
اإن جامعة الجنان من خالل حراكها في بيئتها ومجتمعها ومحيطها االإقليمي هي نقطة ال��صل 
وااللتقاء بين م�صارب واأعراق مختلفة، وهي اإذ تعزز هذا ال��صل بالبحث العلمي، تجد نف�صها معنية 
ببناء ح�صارة متجددة تحمل روح الع�صر، وروحه ال�صابة تحمل مالمح اإن�صانية فيها الخير والنماء، 

تحترم متطلبات القلب و العاطفة وال�جدان .
حقيقة اإن الب�صرية هي في اأ�صد الحاجة اإلى هذا، فاأين هم �ص�رك�اوؤن��ا.
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مقدمة
اأ.د. علي الغا
نائب رئي�س جامعة الجنان ل�س�ؤون البحث العلمي

واإن متاأخ���راً، ي�ص���در الع���دد الثالث م���ن مجلة الجنان حام���الً في طي���ات �صفحاته باقة من 
الم��ص�ع���ات المختلفة، وقد تناول���ت عالمية الزكاة واأزمة الحكم والجمال ف���ي االإ�صالم، كما اأنها 
ح����ت اأبحاثاً في تن�ع اإدارة المعرفة من خالل تن����ع الم�اقع ال�ظيفية، اإ�صافة اإلى درا�صة ميدانية 
ع���ن الج����دة في قطاع التاأمين ف���ي الجزائر، ومح���ددات الح�كمة ومعاييره���ا، ودرا�صة قيمة نح� 

تط�ير ال�صيا�صات الزك�ية من االإ�صتهالك اإلى االإنتاج.
كما اأن هذا العدد ح�ى اأبحاثاً في العالج النف�صي من منظ�ر اإ�صالمي، ودرا�صة عن ال�صغ�ط 
النف�صي���ة لالعبي كرة ال�صلة في فل�صطين، وال�صعادة في م�صاع���دة الغير واأخيراً �صياغة الم�صطلح 

العلمي بين الت�ريث والتحديث، اإحياء اللغة اأم ا�صطراب المفاهيم.
اإن اإدارة المجل���ة تعتذرع���ن ن�صر اأبحاث مط�ل���ة، لكنها َتِعْد باأنها الم���رة االأخيرة، ولن ُين�صر 

بعدها اأي بحث تجاوز الثالثين �صفحة وفق �صروط الطباعة المعلن عنها.
اإن القائمين على التحكيم وقب�ل االأبحاث يعلم�ن اأن المعرفة ال�صائدة والم�صتعملة هي م�جة 
تك�صرت على ال�صاطئ واألقت حم�لتها، ولم تعد كافية لي�م غد، اإن ثروة جيل غير كافية لجيل اآخر، 

بل على االأول زرع البذور وترك قطاف ثمارها لمن بعده.
حب���ذا ل� تكرم من لديه القدرة على تزويد البحث العلمي بدرا�صة م�صتقبلية، تت�قع، تخطط، 
تفتر�س الحل�ل، فالخطاأ هنا محم�د على حد ق�ل اأدي�ص�ن من اأنه ف�صل ع�صرة اآالف مرة في اإ�صاءة 
الم�صب���اح لكن���ه كان يتعلم عند ف�ص���ل كل تجربة اأنها لي�ص���ت الطريق ال�صليم لل��ص����ل اإلى الهدف 

المن�ص�د.
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اإن االأخط���اء الت���ي يقع فيه���ا الباحث اأثناء عمل���ه الممنهج هي المعالم عل���ى طريق اكت�صاف 
جديد.

لق���د تاأخر الباحث����ن في عالمنا عن رك�ب المخاطر، فالالآلئ تحتاج اإلى غ�ا�صين ال يفكرون 
بما �صيتعر�ص�ن له من مخاطر، وكذا المت�غل�ن في �صبر اأغ�ار الفكر وا�صتخدام المادة ال�صتخراج 

ما فيها مما تحتاجه الب�صرية المتزايدة، اأعدادها الم�صطردة حاجاتها با�صتمرار.
وعلى اأمل ا�صتقبال اأبحاث افترا�صية ن�صت�دعكم اهلل تعالى واإلى العدد الرابع اإن �صاء اهلل.
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الدكتور محمود اإ�سماعيل 
اأ�ستاذ الفقه المقارن في جامعة الجنان

التاأ�صيل ال�صرعي  لعالمية الزكاة 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
الحم���د هلل ال���ذي اأنزل على عب���ده الكتاب ولم يجعل ل���ه ع�جا، وال�ص���الة وال�صالم على من 

اأر�صله ربه رحمة للعالمين، وعلى اآله و�صحبه اأجمعين، وبعد :
فاإن���ه لما ك���ان الدي���ن االإ�صالمي ه� الدي���ن العالمي الأنه خات���م الر�صاالت، ولم���ا كان ر�ص�ل 
اهلل ه���� المبع�ث رحمة وهداية للنا�س كافة، فال بد اأن تك����ن اأركان دينه وتعاليُمه م�صتملة على 
خ�صائ����س العالمية، واإذا كانت الزكاة في االإ�صالم تمثل الركن الثالث من اأركانه الخم�صة، فال بد 
اأن يك�ن هذا الركن )الزكاة( م�صتمالً على هذا المعنى وهذه المزية، الأن ركن ال�صيئ يحمل مزاياه 

وخ�صائ�صه.
وعندم���ا نريد الكالم عن عالمي���ة الزكاة فاإنه ال بد من التاأ�صيل ال�صرعي لعالمية هذا الركن 

العظيم، وفيما يلي عر�ٌس لعنا�صر ومفردات البحث في ذلك:

اأوًل: عالمية الدين الإ�شالمي:
 اأ- اعتراف االأمم ال�صابقة واأنبياوؤهم بذلك.

 ب- عم�م الن�ص��س الدالة على عالمية ر�صالة االإ�صالم.
 ج- تعميم الكتب التي اأر�صلها اإلى مل�ك وحكام زمانه.
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ثانيًا: الت�شريع والن�شو�ص الخا�شة بالزكاة:
اأ - الن�ص��س االآمرة بالزكاة وداللتها.

ب - م�صارف الزكاة وداللتها.   
1- م�صرف الفقراء والم�صاكين.

2- م�صرف العاملين عليها.
3- م�صرف الم�ؤلفة قل�بهم.

4 - م�صرف الغارمين.
5- م�صرف ابن ال�صبيل.

 6- نقل الزكاة . 

ثالثًا: التطبيق العملي لفري�شة الزكاة:
   .اأ - التطبيق في حياته

ب -  التطبيق في حياة الخلفاء الرا�صدين.
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الف�شل الأول:
عالمية الدين الإ�شالمي 

 اأ- اعتراف الأمم ال�شابقة واأنبياوؤهم بعموم ر�شالة الإ�شالم والنبي 
ف���ي ال�صف���ر االأول من الت����راة : اإن ولد اإ�صماعيل تك����ن يده على كل االأم���م، وكل االأمم تحت 

يده،وبجميع م�صاكن اإخ�ته ي�صكن)1(.
وه���ذا ت�صريح باأن ولد اإ�صماعيل يده على كل االأم���م وكل االأمم تحت يده،ومعل�م اأنه ال ي�جد 
نب���ي من ولد اإ�صماعيل اإال النب���ي . واإذا كانت كل االأمم تحت يده ويده على كل االأمم،فهذا معنى  

العالمية في ر�صالته واأنها عامة و�صاملة لكل االأمم وال�صع�ب. 
و�ص���دق اهلل العظيم اإذ يق�ل :{ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  
گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ 

گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ ڱڱ ں ں ڻ  })2(
ق���ال ابن اإ�صح���اق وقد كان فيما بلغني مما كان و�صع عي�صى ب���ن مريم فيما جاءه من اهلل في 
ى الح�اري لهم،حين ن�صخ لهم االإنجيل  االإنجيل الأهل االإنجيل من �صفة ر�ص�ل اهلل  مما اأثبت ُيحنَّ
ع���ن عهد عي�صى بن مريم عليه ال�صالم في ر�ص�ل اهلل اأنه قال: من اأبغ�صني فقد اأبغ�س الرب... 
ا هذا ال���ذي ير�صله اهلل اإليكم من عن���د الرب وروح  اإنه���م اأبغ�ص�ن���ي مجان���اً، فل� قد ج���اء الُمْنَحَمنَّ

القد�س،هذا الذي من عند الرب خرج فه� �صهيد علّي واأنتم اأي�صاً)3(.
���ا بال�صرياني���ة تعن���ي محم���داً وه� ن����س اأنه مر�صل م���ن عند ال���رب اإليهم وهم  والُمْنَحَمنَّ

الن�ص���ارى الذين اأر�صل فيهم عي�صى عليه ال�صالم، و�ص���دق اهلل اإذ يق�ل {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ      ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ  ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ  })4(.
ويعجبني هنا ما قاله )جلدزيهر( و )ارن�لد( و )ولدكه( : اإن محمداً عليه ال�صالم اأراد بدينه 
من���ذ اأوائ���ل الدع�ة اأن يك�ن دين���اً عالمياً ولم ير به مجرد عقيدة محلية،ونق����ل اإنه ل� كان ثبت اأنه 

1- الت�راة: �صفر التك�ين: 13:16
2- )االأعراف االآية 157(

3- ال�صيرة النب�ية البن ه�صام.
4- )ال�صف االآية 6(
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كتب اإلى هرقل وملك الفر�س وغيرهما من المل�ك يدع�هم اإلى االإ�صالم النتفى ال�صك بال�اقع)1(.
ومم���ا تقدم يتبين اأن االأنبي���اء ال�صابقين من اأ�صحاب الر�صاالت قد دع����ا اأق�امهم اإلى اتباع 
م���ا �صياأت���ي به النبي االأم���ي �صلى اهلل عليه و�صلم م���ن �صريعة وتعاليم، وهذا اعت���راف منهم بعم�م 

ر�صال���ة النبي ، وهذا م���ا اأخذ اهلل تعالى به العهد على االأنبي���اء واأتباعهم في ق�له تعالى: {ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ    

ۋ ۋ})2(

واأخذ العهد على االأنبياء اأخذ للعهد بذلك على اأممهم .
 ب-  الن�شو�ص الدالة على عالمية هذا الدين وعموم ر�شالته اإلى كل الب�شر 

اأوًل: من الكتاب:
ق�له تعالى : {ىث يث  حجمج جح مح جخ  })3(.  اأ- 

 ب-  ق�له تعالى : {ٺ ٺ   ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ...})4(.
ھ  ھ    ھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  {ڻ    : تعال���ى   ج-  ق�ل���ه 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ   ڭ  ڭ  ڭ   ۓ   ۓ   ےے  ھ 

ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ})5(.
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ    وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  {ى  تعال���ى:   د-  ق�ل���ه 

ۈئ})6(.
 ه�-  ق�له تعالى: { ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ})7(.

ق�له تعالى : {ک ک گ        گ گ})8(.  و- 
 ز-  ق�له تعالى: {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ}))(.

1- االإ�صالم دع�ة عالمية : عبا�س محم�د العقاد �س)12.
2- )اآل عمران االآية 81(

3- )الن�صاء االآية )7(
4- )االأنعام االآية )1(

5- )االأعراف االآية 158(
6- )اإبراهيم  االآية 52(
7- )االإ�صراء االآية106(
8- )االأنبياء االآية 107(

)- )الفرقان االآية1(
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 ح-  ق�له تعالى : { ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے      ے 
ۓ })10(.

: {...ۆئ    ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ی  تعال���ى   ط-  ق�ل���ه 
جئ  })11(

 ي- ق�له تعالى : {ۉ ۉ ې ې ې})12(.
م���ن خ���الل ما تقدم من العم�م ال���ذي نطقت به هذه االآيات الكريمة يتبي���ن بما ال يدع مجاالً 
لل�ص���ك اأن القراآن الكريم ن���زل لهداية العالمين جميعاً واأن الر�ص�ل  اأر�صل رحمة وهداية وب�صيراً 
ونذيراً للنا�س كافة، واأن ر�صالته ر�صالة عالمية لجميع النا�س الكافر منهم والم�ؤمن على حد �ص�اء.

ثانيًا: من ال�شنة:
 اأ-  جاء في �صحيح م�صلم اأن ر�ص�ل اهلل  قال : » والذي نف�صي بيده ال ي�صمع بي اأحد من هذه 

االأمة يه�دي اأو ن�صراني وال ي�ؤمن بي اإال دخل النار«.)13(
 ب-  روى البخاري وم�صلم اأن ر�ص�ل اهلل  قال: »اأعطيت خم�صاً لم يعطهن اأحد من االأنبياء 
قبلي : ن�صرت بالرعب م�صيرة �صهر، واأحلت لي الغنائم ولم تحل الأحد قبلي، وجعلت لي 
االأر����س م�صج���داً وطه�را، واأعطيت ال�صفاعة، وكان النبي يبع���ث اإلى ق�مه خا�صة وبعثت 

اإلى االأ�ص�د واالأحمر قبل العرب« وفي رواية »وبعثت اإلى النا�س كافة«)14(

ثالثًا: من الأثر:
 اأ-  ق���ال اب���ن عبا�س ر�صي اهلل عنهما : اإن اهلل تعالى ف�صل محمداً  على اأهل ال�صماء وعلى 
االأنبي���اء، قال����ا: يا ابن عبا�س فبم���ا ف�صله على االأنبياء؟ ق���ال : اإن اهلل تعالى قال: {وما 
اأر�صلن���ا م���ن ر�ص�ل اإال بل�صان ق�مه ليببين لهم} وقال للنب���ي  :{وما اأر�صلناك اإال كافة 

للنا�س} فاأر�صله اإلى الجن واالإن�س )15(
 ب-  ما قاله ربعي بن عامر ر�صي اهلل عنه في مجل�س يزدجرد : اإن اهلل ابتعثنا لنخرج العباد 
م���ن عبادة العباد اإلى عبادة رب العب���اد، ومن �صيف الدنيا اإلى �صعتها،ومن ج�ر الحكام 

10- )�صباأ االآية 28(
11- )ي�س االآيتان )70-6(

12- )التك�ير االآية 27(
13- �صحيح م�صلم : الحديث برقم 240.

14- �صحيح البخاري مع الفتح 662/6 – �صحيح م�صلم باب الم�صاجد الحديث برقم )288.
15- تف�صير ابن كثير 553/5.
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اإلى عدل االإ�صالم. فكان الخطاب لرجل من فار�س والعباد هم اأهل فار�س وغيرهم.
 ج-   وق���ال قتادة ف���ي ق�ل���ه تعال���ى : {ۀ ہ ہ ہ ہ} اأر�ص���ل اهلل تعالى 

محمداً اإلى العرب والعجم فاأكرمهم على اهلل اأط�عهم هلل عّز وجل)1(.
نخل����س مم���ا تقدم من هذه الن�ص��س اأن االإ�صالم بما فيه م���ن رحمة وتعاليم وفكر و�صم� لم 
ياأت ليك�ن مقت�صراً على جن�س معين اأو �صعب اأو عرق واإنما اأراد العليم الحكيم اأن يك�ن للنا�س كافة 
ولم يخ�ص�س العرب وحدهم به بل جاء ل�صع�ب العالم كله دون تمييز بين اأبي�س واأ�ص�د بل لالأ�ص�د 

واالأحمر قبل العرب.
 ومن هنا تتبدى لنا عالمية االإ�صالم بمعناه ال�صامل وهذا ما تدلنا عليه وتثبته جغرافية العالم 
االإ�صالمي و�صع�به المختلفة، فاإننا نجد عبر التاريخ االإ�صالمي الط�يل اأن االإ�صالم قد ان�ص�ت تحت 
ل�ائ���ه وتح���ت ظالله كثير من ال�صع����ب واالأجنا�س واالأعراق، وكانت نم�ذج���اً اأمثل في كل الن�احي 
الت���ي وجدوا فيها، فحمل����ا االإ�صالم ب�صدق منقط���ع النظير، وقدم�ا لالإ�ص���الم اأنف�صهم واأم�الهم 
وعق�له���م واأنتج�ا فيه اإنتاجاً ح�صارياً على م�صت�ى م�صاحة العالم االإ�صالمي،فهذه جغرافية العالم 
االإ�صالم���ي تبداأ باأق�صى اأفريقيا ومجاهلها لتمر باآ�صيا وت�ص���ل اإلى اأق�صى �صرقها واأق�صى �صمالها 
عند االأندوني�صيين وعند االأفغان والباك�صتانيين والرو�س والخزر وال�صي�صان واالأتراك الذين �صا�ص�ا 
اأمة االإ�صالم حيناً من الدهر و�صاعدهم االألبان لي�صل االإ�صالم اإلى اأوربا من جهة ال�صمال وال�صرق 
ويالقيه الزحف االإ�صالمي من جهة الجن�ب ال�صرقي من هذه القارة،هذا ه� االإ�صالم الذي حملته 

هذه ال�صع�ب بكل اإخال�س وتفان وقدمت له وفي �صبيله كل ما ب��صعها .
اإن عالمي���ة االإ�صالم تجاوزت بما ال يقا�س به غي���ره كل وجميع المبادئ واالأديان االأخرى التي 

يحملها �صعب واحد اأو جن�س واحد وكان النبي يبعث اإلى ق�مه خا�صة، وبعثت اإلى النا�س كافة.
وهن���ا ي���درك كل ناظر في عالمية االإ�صالم هذه اإلى اأي م���دى تمكن االإ�صالم من نف��س اأبنائه 

ومعتنقيه ومن اإلغاء الف�ارق بين جميع ه�ؤالء االإخ�ة في الدين ال�احد .
تعميم الكتب التي اأر�صلها ر�ص�ل اهلل اإلى مل�ك وحكام زمانه  ج- 

بعد �صلح الحديبية الذي اأجراه الر�ص�ل مع قري�س وح�ص�ل اأمن الطريق بهذا ال�صلح بداأ 
ر�ص����ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم بمكاتبة مل�ك وحكام االأر����س يدع�هم اإلى االإ�صالم واإلى االإيمان 
ب���اهلل تعالى وباأنه ر�ص�ل اهلل اأر�صله اإل���ى النا�س كافة،واتخذ خاتماً من ف�صة يختم به كتاباته 

وكان نق�صه )محمد ر�ص�ل اهلل(.

1- �صحيح البخاري 553/5.
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ف�ج���ه دحي���ة الكلب���ي بكتاب اإلى قي�ص���ر ملك الروم، واأم���ر اأن يدفعه اإل���ى عظيم ب�صرى 
لي��صله اإلى الملك.

وك���ان الكت���اب …»ب�صم اهلل الرحم���ن الرحيم ؛ من محم���د بن عبد اهلل اإل���ى هرقل عظيم 
ال���روم: �ص���الم على من اتبع اله���دى اأما بعد فاإني اأدع����ك بدعاية االإ�صالم،اأ�صل���م ت�صلم ي�ؤتك اهلل 

اأجرك مرتين، فاإن ت�ليت فاإنما عليك اإثم االأريثيين ...«)1(
كما وجه  الحارث بن عمير االأزدي بكتاب اإلى اأمير ب�صرى . ووجه عليه ال�صالة وال�صالم 

�صجاع بن وهب بكتاب اإلى اأمير دم�صق الحارث بن اأبي  �صمر . 
واأر�ص���ل حاطب بن اأبي بلتعة بكت���اب اإلى المق�ق�س اأمير م�صر وك���ان فيه »ب�صم اهلل الرحمن 
الرحيم ؛ من محمد ر�ص�ل اهلل اإلى المق�ق�س عظيم القبط: �صالم على من اتبع الهدى اأما بعد فاإني 
اأدع����ك بدعاية االإ�صالم،اأ�صلم ت�صلم ي�ؤتك اهلل اأج���رك مرتين، فاإن ت�ليت فاإنما عليك اإثم القبط، 

ويا اأهل الكتاب تعال�ا اإلى كلمة �ص�اء ... «
كم���ا وج���ه  كتاباً مع عمرو بن اأمية ال�صمري اإل���ى النجا�صي ملك الحب�صة يق�ل فيه: )ب�صم 
اهلل الرحم���ن الرحي���م ؛ من محمد ر�ص����ل اهلل اإلى النجا�صي عظيم الحب�ص���ة : �صالم على من اتبع 
الهدى،اأم���ا بعد فاإني اأحمد اإلي���ك اهلل الذي ال اإله اإال ه� ..... واإني اأدع�ك اإلى اهلل وحده ال �صريك 
له،والم����االة على طاعت���ه، واأن تتبعني وت�قن بالذي جاءني، فاإني ر�ص�ل اهلل واإني اأدع�ك وجن�دك 

اإلى اهلل عز وجل، وقد بلغت ون�صحت فاقبل�ا ن�صيحتي وال�صالم على من اتبع الهدى)2(.
واأم���ا ك�ص���رى ملك الفر����س فاإنه وجه اإليه عب���د اهلل بن حذافة ال�صهمي بكت���اب يق�ل فيه: 
)ب�ص���م اهلل الرحم���ن الرحي���م ؛ من محمد ر�ص����ل اهلل اإلى ك�ص���رى عظيم فار�س : �ص���الم على من 
اتب���ع اله���دى واآم���ن ب���اهلل ور�ص�له،واأ�صه���د اأن ال اإل���ه اإال اهلل وح���ده ال �صريك له واأن محم���داً عبده 
ور�ص�له،اأدع����ك بدعاي���ة اهلل،فاإني اأنا ر�ص�ل اهلل اإلى النا�س كافة،الأن���ذر من كان حياً ويحق الق�ل 

على الكافرين،اأ�صلم ت�صلم فاإن ت�ليت فاإنما عليك اإثم المج��س ()20(
ووج���ه  العالء بن الخ�صرم���ي  بكتاب اإلى المنذر بن �صاوى مل���ك البحرين يدع�ه فيه اإلى 

االإ�صالم.
 كم���ا وجه عمرو بن العا����س ر�صي اهلل عنه بكتاب اإلى جيفر وعبد ابني الجلنري ملكي عمان 

يدع�هما فيه اإلى االإ�صالم.

1- ن�ر اليقين في �صيرة �صيد المر�صلين لمحمد الخ�صري �س3)1 وما بعدها �صيرة �صيد االأنام 117/4.

2- ن�ر اليقين في �صيرة �صيد المر�صلين لمحمد الخ�صري �س3)1 وما بعدها �صيرة �صيد االأنام 117/4.
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ووجه عليه ال�صالة وال�صالم �صلبط بن عمرو العامري بكتاب اإلى ه�ذة بن علي ملك التمامة 
يدع�ه فيه اإلى االإ�صالم. 

وكتب  كتاباً لي�حنا �صاحب اأيلة اأمنه فيه ه� واأهل اأيلة. كما كتب الأهل اأذرح وجرباء كتاب 
عهد واأمان واأنهم اآمن�ن باأمان اهلل واأمان محمد النبي �صلى اهلل عليه و�صلم .

ه���ذه بع����س كتبه  اإلى مل�ك وحك���ام العالم في زمانه وقد ج���اءت �صاملة مل�ك الفر�س 
وال���روم واليه����د والن�صارى من الحب�صة اإلى م�ص���ر اإلى بالد ال�صام م���رورا بفار�س وحكام جزيرة 
العرب ممن لم يكن اآمن بعد،كل ذلك يدع�هم اإلى االإيمان باهلل وبر�ص�له واأن يدين�ا باالإ�صالم واأن 

.لهم االأجر مرتين اإن هم ا�صتجاب�ا هلل ولر�ص�له
وق���د اأو�صل كتاب ال�صيرة عدد الكتب الت���ي اأر�صلها اإلى الحكام والمل�ك اإلى خم�صين كتاباً 

لم يترك اأحداً من الحكام المعروفين في زمانه اإال ووجه اإليه كتاباً من هذه الكتب.
وه���ذا اإن دل على �صيئ فاإنما يدل على اأنه عليه ال�صالة وال�صالم اأراد اأن يبلغ هذا الدين اإلى 
كل قبائ���ل و�صع�ب االأر�س الأنه بعث اإلى النا�س كافة ولي�س اإلى العرب وحدهم،كيف ال وه� �صلى 
اهلل عليه و�صلم القائل : )وبعثت اإلى النا�س كافة(، واإذا كان قد خاطب كل هذه االأمم وال�صع�ب 

ودعاهم اإلى االإ�صالم فلي�س اأدل من ذلك على عالمية ما بعث به و�صم�ل ر�صالته وتعاليمه.
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الف�شل الثاني
ت�شريع الزكاة والن�شو�ص الخا�شة بها 

اأٌ- الن�شو�ص الآمرة بالزكاة ودللتها
اإن الن�ص��س ال�صريفة التي جاء االأمر بها من اهلل �صبحانه وتعالى بفري�صة الزكاة اإلى عباده 
جاءت باألفاظ عامة لتدل على اأن المخاطب بهذه الن�ص��س اإنما ه� عم�م النا�س ولي�صت مقت�صرة 

على اإن�صان دون اآخر. 
فبعد تتبٍع وا�صتقراء االآيات االآمرة باإيتاء الزكاة وجدت ثالثين اآية جاء فيها االأمر والخطاب 
باألف���اظ تفي���د العم�م اإن من جه���ة الماأم�رين بدفعها واإن من حيث المدف�ع���ة اإليهم واإن من حيث 

اأن����اع المال الممل�ك،ومن اأمثلة ذلك ق�ل���ه تعالى: {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں  ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ })1(

وق�ل���ه تعال���ى : {گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ })2(. وكذلك 
ق�ل���ه �صبحان���ه :{ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ...})3(. واإذا م���ا انتقلن���ا اإل���ى ال�صنة 
الم�صرف���ة فاإننا نجد مجم�عة كبيرة من الن�ص��س التي جاءت الألفاظ فيها عامة �صاملة لكل اأفراد 
النا����س الذين ملك����ا الن�صاب الذي ي�جب عليهم دفع الزكاة، و�صامل���ة لكل اأن�اع االأم�ال الممل�كة 
و�صامل���ة لكل م���ن ي�صتحق اأن تدفع اإليه هذه الفري�صة على حد �ص�اء م���ن غير تمييز بين فرد واآخر 

ممن تحققت فيهم اأهلية الزكاة. واإليك طائفة من هذه الن�ص��س:
1-  روى البخ���اري ومال���ك واأحمد م���ن حديث اأبي هري���رة ر�صي اهلل عن���ه اأن النبي  قال: 
»م���ن اآت���اه اهلل ماالً فلم ي�ؤدِّ زكاته مثل له ماله ي�م القيام���ة �صجاعاً اأقرع له زبيبتان ياأخذ 
بلهزمتيه ي�م القيامة ثم يق�ل : اأنا مالك اأنا كنزك« ثم تال : {وال يح�صبّن الذين يبخل�ن 

بما اآتاهم اهلل من ف�صله})4(
روى ال�صيخان اأن النبي  قال: »وفي الركاز الخم�س«)5(.  -2

3-  روى الجماع���ة اإال م�صلم���اً اأنه  قال : »فيما �صقت ال�صم���اء والعي�ن اأو كان عثرياً الع�صر، 

1- )الت�بة االآية 11(
2- )الن�ر االآية 56(

3- )الت�بة االآية 103(
4- �صحيح البخاري كتاب الزكاة 3 برقم 1403 

5- البخاري كتاب الزكاة 66 برقم ))14
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وفيما �صقي بالن�صح ن�صف الع�صر«)1(. 
4-  عن ابن عبا�س ر�صي اهلل عنهما اأن النبي لما بعث معاذاً ر�صي اهلل عنه اإلى اليمن قال: 
»اإن���ك تاأتي ق�ماً اأهل كتاب،فادعهم اإلى �صهادة اأن ال اإله اإال اهلل واأني ر�ص�ل اهلل، فاإن هم 
اأطاع����ك لذل���ك فاأعلمهم اأن اهلل افتر�س عليهم خم�س �صل�ات في كل ي�م وليلة، فاإن هم 
اأطاع����ك لذل���ك فاأعلمهم اأن اهلل افتر�س عليهم �صدقة ف���ي اأم�الهم ت�ؤخذ من اأغنيائهم 

وترد اإلى فقرائهم، فاإن هم اأطاع�ك لذلك فاإياك وكرائم اأم�الهم ...«)2(
5-  عن حارثة بن وهب الخزاعي قال �صمعت النبي يق�ل »ت�صدق�ا فاإنه ياأتي عليكم زمان 
يم�ص���ي الرجل ب�صدقته فال يجد اأح���داً  يقبلها، يق�ل الرجل ل� جئت بها باالأم�س لقبلتها، 

فاأما الي�م فال حاجة لي بها«)3(
6-  وعن علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه قال: قال ر�ص�ل اهلل : »اإن اهلل فر�س على اأغنياء 
الم�صلمين في اأم�الهم بقدر الذي ي�صع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء اإذا جاع�ا وعروا اإال 

بما �صنع اأغنياوؤهم اأال واإن اهلل يحا�صبهم ح�صاباً �صديداً ويعذبهم عذاباً األيما«)4(
-  وبعد عر�س هذه الن�ص��س الكريمة نجد اأن االإ�صالم اأمر االأغنياء بدفع الزكاة بغ�س النظر 
عن عرقهم اأو ن�صبهم اأو بلدهم واأوجبها لم�صتحقيها من غير تفريق بين م�صتحق واآخر اإلى 
اأي دول���ة اأو قطر اأو ل����ن اأو جن�س انتمى هذا الم�صتحق ما دام ق���د ت�فرت فيه ال�صفة التي 
الأجلها �صار م�صتحقا لدفع الزكاة، وهذا اإن دل على �صيئ فاإنما يدل على عالمية هذا الدين 

العظيم وعم�م ر�صالته و�صم� ت�صريعاته واأنه دين رب العالمين ل�صائر الب�صر .

ب- م�شارف الزكاة:
لم���ا كان من اأهداف االإ�صالم ومقا�صده اإغن���اء الفقير الذي وجه اإليه بق�له: »اأغن�هم في 
ه���ذا الي�م«)5(، ووجه اإليه الحديث القد�صي الذي جاء فيه »الفق���راء عيالي واالأغنياء وكالئي فاإذا 

بخل وكالئي على عيالي اأخذتهم وال اأبالي«)6(.
ه���ذا االإغن���اء للفقراء اأينما وجدوا واإل���ى اأي دولة اأو عرق انتم�ا اإنم���ا يعتبرالعامل االأكبر في 

1- رواه الجماعة اإال م�صلما - البخاري كتاب الزكاة 55 برقم 1483
2- رواه الجماعة - البخاري كتاب الزكاة 41 برقم 1458

3- �صحيح البخاري مع فتح الباري 281/3.
4-  اأخرجه الطبراني في ال�صغير واالأو�صط وقال : تفرد به ثابت بن محمد الزاهد ، وه� من رجال ال�صحيح ، وبقية رجاله وثق�ا 

وفيهم كالم مجمع الزوائد 72/3.
5- رواه اأحمد في م�صنده 268/4

6- رواه البخاري كتاب المظالم 5 برقم 2444
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تحقيق���ه ه� فري�صة الزكاة بحكم���ة م�صروعيتها و�صم� اأهدافها، فاإذا طبق���ت على ال�جه الم�صروع 
والمر�ص����م له���ا فهي الت���ي تحقق ه���ذا المق�صد،فترف���ع حاجة الفقي���ر وت�ؤلف بين قل����ب الفقراء 

واالأغنياء في المجتمع وفي العالم وتجعلهم اأمة متحابة متما�صكة.
روى اأب���� عبي���د اأن معاذ بن جبل لم يزل بالجند )م��صع باليم���ن( اإذ بعثه ر�ص�ل اهلل اإلى 
اليم���ن حت���ى مات النبي واأب���� بكر، ثم قدم على عمر،ف���رده على ما كان عليه فبع���ث اإليه معاذ: 
قبلت �صدقة النا�س، فاأنكر ذلك عمر وقال : لم اأبعثك جابياً وال اآخذ جزية، ولكن بعثتك لتاأخذ من 
اأغني���اء النا����س فترد على فقرائهم، فقال معاذ : ما بعثت اإليك �صيئاً واأنا اأجد من ياأخذه مني، فلما 
كان العام الثاني بعث اإليه معاذ �صطر ال�صدقة  فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث اإليه 
بها كلها،فراجعه عمر بمثل ما راجعه به قبل ذلك، فقال معاذ: ما وجدت اأحداً ياأخذ مني �صيئا)1(.
اإن النبي  اأمر معاذاً اأن ياأخذ الزكاة من اأغنياء النا�س ويردها على فقرائهم، وطبق معاذ 
ذل���ك وا�صتمر االأم���ر على ذلك في زمن اأبي بكر ر�صي اهلل عنه حتى و�ص���ل االأمر اإلى خالفة عمر، 
وبقي هذا االأمر يطبق وفق ما ر�صمه له �صلى اهلل عليه و�صلم حتى و�صل الفقراء اإلى مرحلة ا�صتغن�ا 

فيها ولم يع�دوا بحاجة اإلى المال وو�صل االأمر بمعاذ اأن ال يجد من يقبل هذه ال�صدقة منه.
اإن المق���دار المفرو����س ف���ي اأم����ال االأغنياء ه���� المقدار ال���ذي ي�صع الفقراء ف���ي كل ع�صر 
وينت�صله���م من براث���ن الفقر والع�ز،وهذا ه���� االأ�صل ال���ذي �صرعت الزكاة لتحقيق���ه على م�صت�ى 
العال���م االإ�صالمي الكبي���ر فكانت ت�صريعاً رائداً ونظام���اً فذاً ي�صعر فيه الم�صلم ف���ي اأي بلد وفي اأي 
قط���ر م���ن العالم اأنه لي�س ج���زءاً م�صتقالً عن اأم���ة االإ�صالم، لكنه واأينما وجد عل���ى ظهر المعم�رة 
يعتبر جزءاً مرتبطَا باالأمة وب�صائر الم�صلمين ارتباط الجزء بالكل وارتباط الع�ص� بالج�صد والفرد 
باأ�صرته،طبق���اً لما ر�صمه واأمر بتنظيمه ر�ص�ل االإن�صانية عندما قال: »مثل الم�ؤمنين في ت�ادهم 
وتراحمهم كمثل الج�صد ال�احد اإذا ا�صتكى منه ع�ص� تداعى له �صائر الج�صد بال�صهر والحمى«)2(.

اإن للزك���اة اأهدافها االإن�صاني���ة واالإجتماعية واالإقت�صادية التي تت�خ���ى تحقيقها في المجتمع 
لتق�ص���ي على م�صكل���ة الفقر والع�ز والت�ص�ل والف����ارق بين النا�س وت�اجه الك����ارث والت�صرد وتدراأ 
الخ�ص�م���ات بي���ن النا����س وتحقق االأم���ن لهم عل���ى دمائهم واأم�اله���م، ولذلك ج���اءت خم�صة من 
م�ص���ارف الزكاة  تتمثل في ذوي الحاج���ات االأ�صلية والطارئة من الفقراء والم�صاكين وفي الرقاب 
والغارمين وابن ال�صبيل، وم�صرف �صاد�س لخدمة هذه الم�صارف وه� الجهاز االإداري المخ�ص�س 
لجم���ع الزك���اة وت�زيعها، اأما الم�صرفان الباقي���ان فعالقتهما ب�صيا�صة الدول���ة ور�صالتها في العالم 

1- كتاب االأم�ال الأبي عبيد القا�صم بن �صالم �س)56.
2- رواه الجماعة البخاري كتاب الزكاة 41 برقم 1458
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ومهمتها في داخل المجتمع وخارجه، وا�صمع اإلى الت�جيه الرباني في كتابه الكريم: 
فاإذا اأمعنا النظر في هذا الركن المبني على هذا الحكم من اأركان االإ�صالم وجدنا اأن الدين 
االإ�صالم���ي وتعاليم���ه وت�صريعاته ديناً على الم�صت�ى العالمي من حي���ث رعاية م�صالح النا�س وو�صع 

الحل�ل للم�صاكل االإجتماعية قبل وج�دها بين النا�س {ٱ ٻ ٻ  ٻ    ٻ پ پ 
پ })1(.

1-  م�شرف الفقراء والم�شاكين 
 اإن الم�ص���رف االأول بي���ن م�ص���ارف الزكاة التي بينه���ا اهلل �صبحانه في كتاب���ه في كتابه في 
ق�ل���ه تعال���ى : {اإنما ال�صدقات للفق���راء والم�صاكي���ن والعاملين عليها...}: ه���� م�صرف الفقراء 
والم�صاكين،والفق���راء والم�صاكين �ص�اء قلنا اإن الفقراء من لهم اأدنى �صيئ والم�صاكين من ال �صيئ 
له���م  م���ن االأم�ال، كما ه� مذهب الحنفية والمالكية رحمهم اهلل اأو قلنا بعك�س ذلك اأي اإن الفقراء 
م���ن ال �صيئ لهم والم�صاكين من لهم اأدن���ى �صيئ كما ه� مذهب ال�صادة ال�صافعية والحنابلة : اإال اأن 
هذي���ن الن�عين م���ن النا�س هم من اأهل الحاجة الت���ي كثرت العنابة بهما ف���ي ال�صريعة االإ�صالمية 
وبني���ت كثير من االأحكام على م���ا فيه م�صلحتهم ورجحت على غيرها،ولق���د وجد اأن اأحد االأركان 
الخم�ص���ة من اأركان االإ�ص���الم وه� الزكاة كان من حكمة ت�صريعه رعاي���ة جانب الفقراء والم�صاكين 
لالأخ���د باأيديه���م اإل���ى �صاطئ الغنى والبعد بهم ع���ن م�صتنقع الفقر، ومن هنا ن���درك حكمة ح�صر 
م�صارف الزكاة في هذه االأ�صناف الثمانية واأولها الفقراء والم�صاكين، كما ندرك اهتمامه بهم في 
ت�جيه���ه لعامله معاذ بن جب���ل ر�صي اهلل عنه عندما بعثه اإلى اليمن واأو�صاه بهم قائالً : »اإنك تاأتي 
ق�ماً اأهل كتاب، فادعهم اإلى �صهادة اأن ال اإله اإال اهلل واأني ر�ص�ل اهلل .... فاأعلمهم اأن اهلل افتر�س 
عليه���م �صدق���ة في اأم�الهم ت�ؤخذ من اأغنيائهم وترد على فقرائهم ف���اإن هم اأطاع�ك لذلك فاإياك 

وكرائم اأم�الهم ...«.
اأخرج الطبري اأن عثمان بن عفان ر�صي اهلل عنه كتب اإلى عماله كتاباً جاء فيه: »... اأال واإن 
اأع���دل ال�صيرة اأن تنظروا في اأم�ر الم�صلمين وفيم���ا عليهم فتعط�هم ما لهم وتاأخذوا ما عليهم ثم 

تثن�ا باأهل الذمة فتعط�هم الذي لهم وتاأخذوا بالذي عليهم«)2(. 
واإذا ك���ان االإ�ص���الم ق���د اهت���م بالفق���راء والم�صاكي���ن وجعله���م اأول م�صرف م���ن م�صارف 
الزكاة،فم���ن هم ه����ؤالء الم�صاكين واأين ي�صكن�ن،ه���ل هم م�صاكين المدينة المن����رة اأم هم الذين 
ي�صكن����ن مك���ة والحج���از ؟ اأم اأن المق�ص�د به���م كل فقير وكل م�صكين م���ن الم�صلمين بل ومن اأهل 

1- )الفرقان االآية 33(
2- تاريخ الطبري 280/3-276/7
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الذم���ة اأحيان���اً اأينما وجد على ظهر المعم����رة وفي اأي زمان عا�س م���ا دام م�صتحقاً للزكاة مت�صفاً 
ب�صفات م�صارفها.

اإن االآي���ة الكريمة ذكرت الفقراء والم�صاكين بلفظ العم�م ولم تحدد اأو تميز اأو تق�صد فقيراً 
دون اآخ���ر ول���م ت�صر اإلى م�صكي���ن دون م�صكين واإنما جاء الن�س عاماً لي�صم���ل كل فقير وكل م�صكين 
في العالم مهما بعدت بالده ومهما ناأى م�صكنه ما دام االأمر فيه مت�صع وما دام ه� االأولى من غيره 
بفقره وم�صكنته، الأن االأ�صل في اللفظ العام اأن يبقى على عم�مه في�صمل جميع مندرجاته ما لم يرد 

ما يخ�ص�صه ولم يرد المخ�ص�س هنا.
وهذا ما فهمه كل من عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ر�صي اهلل عنهما واأمرا بتطبيقه. 
ذك���ر الطبري ف���ي تاريخه اأن  عمر بن الخطاب ر�صي اهلل عنه اأنه وقف عام الرمادة ليق�ل للنا�س: 
»واهلل الذي ال اإله اإال ه� ما اأحد اإال وله في هذا المال اأعطيه اأو اأمنعه، وما اأحد اأحق به من اأحد،وما 
اأن���ا في���ه اإال كاأحدكم ولكنا على منازلنا من كتاب اهلل عز وجل، وق�صمنا من ر�ص�ل اهلل، فالرجل 
وبالوؤه في االإ�صالم والرجل وقدمه في االإ�صالم والرجل وغناوؤه في االإ�صالم، والرجل وحاجته، واهلل 

الإن بقين لياأتيّن الراعي بجبل �صنعاء حظه من هذا المال وه� يرعى مكانه«)1(. 
واأما فقراء اأهل الكتاب وم�صاكينهم فاإن العلماء مختلف�ن في اإعطائهم هل يك�ن من ال�صدقة 

)غير الزكاة( ومن الزكاة اأي�صُا اأم هل يقت�صر عطاوؤهم على ال�صدقة دون الزكاة ؟ 
اإن مذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ر�صي اهلل عنهما ومذهب الزهري وعمر بن عبد 
العزي���ز وابن �صيرين وعكرمة وجابر بن زيد ج�از اإعطائهم من الزكاة عند فقرهم وحاجتهم،وه� 
م���ا رجحُه ال�صيخ القر�صاوي حفظه اهلل، فيم���ا اإذا كان في اأم�الها �صعة ولم يكن اإعطاوؤهم اإ�صرار 
بفق���راء الم�صلمي���ن م�صتدالً بعم�م االآي���ة، وفعل عمر وعثمان ر�صي اهلل عنهم���ا واأق�ال من ُذكر من 

الفقهاء،ومرجحاً بمق�صد الت�صامح الذي جاء به االإ�صالم والذي لم َيْرَق اإليه دين من قبل.
وهنا ي�صار اإلى اأن الزكاة لم تكن مجرد مع�نة وقتية ل�صد حاجة عاجلة للفقير وتخفيف �صيئ 
م���ن ب�ؤ�ص���ه ثم تركه بعد ذل���ك ي�اجه الفقر والفاقة، ب���ل هدفها الق�صاء على الفق���ر واإغناء الفقير 
اإغن���اءً كامالً، الأنها فري�ص���ة دورية منظمة، محدودة المقدار منظم���ة الم�صارف دائمة التح�صيل 

عند وج�د ن�صابها.
واإذا كان���ت الزك���اة ال يخت����س بها فقي���ر اأو م�صكين دون غي���ره من م�صاكي���ن العالم وفقرائه 

الم�صتحقين، فال �صك اأن هذه الفري�صة فري�صة عالمية كاأ�صلها التي هي ركن منه وه� االإ�صالم.

1- تاريخ الطبري 280/3-276/7
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2- م�شرف العاملين عليها 
اإن ذك���ر )العاملين عليه���ا( من بين م�صارف الزكاة الثمانية في االآي���ة الكريمة ي�ؤكد حتمية 
االإ�صتم���رار في االأداء الجماعي لفري�صة الزكاة واأنه يجب اأن تك�ن هناك فرقة مكلفة بجمع الزكاة 
واإعادة ت�زيعها على م�صتحقيها الأن طريقة اإخراجها فردياً ق�صرت بالزكاة عن غاياتها وغيرت في 
اأ�صل�به���ا الذي فر�صه اهلل تعالى، والأن ذل���ك من �صاأنه اأن ي�صقط م�صرفاً من م�صارف الزكاة التي 
ج���اء الن����س عليها وه� )العاملين عليها( وه���� اإ�صقاط غير جائز، وهذا يحت���م على الم�صلمين اأن 
يتكيف�ا مع ال�اقع الذي يعي�ص�ن فيه فيحافظ�ا على هذا الم�صرف من خالل اإن�صاء م�ؤ�ص�صة عالمية 
تعن���ى باأمر الزكاة على م�صت�ى بالد الم�صلمين واأقلياتهم ف���ي العالم،فتن�صر اأحكام الزكاة وتعرف 
النا����س بهذا الركن من اأركان االإ�ص���الم، وتطلعهم على حكمه وف�ائده وتقيم الندوات والم�ؤتمرات، 
وت�صدر الكت���ب والدرا�صات عن الزكاة واأحكامها،لتحدث نقلة جديدة لفقه الزكاة بطرق واأ�صاليب 
معا�ص���رة، بم���ا يتنا�صب مع تط�رات الع�ص���ر وروح االإ�صالم ورغبته في اإعف���اف النا�س عن ال�ص�ؤال 
تن�صيق العمل واالإرتقاء به اإلى اأعلى الدرجات المتنا�صبة مع الزمن الحا�صر، ولعل في انبثاق هكذا 

م�ؤ�ص�صة على م�صت�ى العالم اأن تك�ن ن�اة ت�حيد الأمة االإ�صالم واأهله من هذا الجانب.
ولع���ل �صائالً يق����ل كيف يك�ن م�صرف العاملي���ن عليها دليالً على �صف���ة العالمية في ت�صريع 

الزكاة ؟ 
وهن���ا يك����ن الج����اب : ب���اأن العاملين عليه���ا ال بد اأن يك����ن لهم من خالل عمله���م مجم�عة 
م���ن ال�ظائ���ف واالأعم���ال المت�صعبة المت�صل���ة بتنظيم اأمر الزك���اة : ِمن اإح�صاء م���ن تجب الزكاة 
عليهم،واإح�ص���اء المال الذي تج���ب فيه الزكاة، ون�ع هذا المال،ومقدار م���ا تجب فيه،ومعرفة من 
ي�صتحق هذه الزكاة،ومبلغ حاجاتهم وقدر كفايتهم، اإلى غير ذلك من ال�ص�ؤون التي تحتاج اإلى جهاز 

كامل من اأهل الخبرة واالإخت�صا�س في �صائر هذه المجاالت.
واإذا اأردن���ا التعام���ل مع ه���ذا االإح�صاء ومع الجه���از االإداري الذي يق�م علي���ه ندرك اأن هذا 
االإح�ص���اء ال ب���د اأن يجري عل���ى جميع الم�صتحقين واأم�اله���م واأح�الهم على م�صت����ى العالم الذي 
ينت�صر فيه ه�ؤالء الم�صتحق�ن، ثم ال بد اأن يك�ن هذا الجهاز االإداري ممن يح�صن التعامل مع ه�ؤالء 
الم�صتحقين فيكلمهم بلغاتهم ويجيد التعامل معهم،وهذا االأمر اإن دّل على �صيئ فاإنما يدل على اأن 
الت�صري���ع المتعل���ق باأمر الزكاة ت�صريع عالمي �صرورة اإذا م���ا اأردنا اأن نتعامل مع تطبيق هذا الركن 

االإ�صالمي تطبيقاً �صحيحاً وعلمياً ي�ؤدي دوره واالأهداف التي �صرع  من اأجلها.
ي�صاف اإلى هذه الداللة العالمية ورود لفظ )العاملين عليها( في االآية الكريمة بلفظ العم�م 

الذي لم ي�صتثن منه اأي اإن�صان تحققت فيه �صفة التكليف للقيام بهذا العمل.
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3- م�شرف الموؤلفة قلوبهم
الم�ؤلف���ة قل�به���م : اأي الم�صتمالة قل�بهم باالإح�صان والم�دة،يعط�ن م���ن الزكاة ك�صباً ل�دهم 

و�صراءً الإخال�صهم لحاجة االإ�صالم اإليهم)1( وهم �صادة مطاع�ن في ق�مهم وع�صائرهم)2(.
وهم ق�صمان كفار وم�صلم�ن : 

 اأم���ا الكفار فهم �صنفان : �صنف يرجى خيره، و�صنف يخاف �صره. واأما الم�صلم�ن فهم اأربعة 
اأ�صناف : 

1( �صنف �صعيف النية في االإ�صالم يعط�ن ليق�ى اإ�صالمهم .
2( و�صنف �صرفاء في اأق�امهم يت�قع باإعطائهم اإ�صالم نظرائهم .

3( و�صنف يقيم في ثغر من الثغ�ر المجاورة للكفار فيعطى ليكفينا �صر من يليه من الكفار .
4( وال�صنف الرابع من يجبي ال�صدقات  من ق�م يتعذر اإر�صال جاٍب اإليهم واإن لم يمنع�ها)3(

وقد اختلف العلماء رحمهم اهلل في اإعطاء الم�ؤلفة قل�بهم من الزكاة بناءً على بقاء �صهمهم 
بعد وفاة النبي هل ه� باٍق اأم من�ص�خ :

فذه���ب الحنفي���ة وال�صافعية ومالك اإل���ى اأن �صهم الم�ؤلفة قل�بهم قد �صق���ط النت�صار االإ�صالم 
وغلبت���ه والأن اهلل تعالى قد اأغن���ى االإ�صالم عنهم بعزه وانت�صاره، وذل���ك بم�افقة ال�صحابة على ما 
قال���ه عم���ر بن الخطاب ر�صي اهلل تعالى عن���ه : »اإنا ال نعطي على االإ�صالم �صيئ���اً فمن �صاء فلي�ؤمن 

ومن �صاء فليكفر«)4(. 
وذه���ب الحنابلة وعم����م المالكية اإلى اأن �صهم الم�ؤلفة قل�بهم باق لما لم ين�صخ فيعط�ن عند 
الحاج���ة اإليهم وه���� راأي الح�صن والزهري واأب� جعفر والزيدية، وحمل����ا عدم اإعطاء عمر وعثمان 

ر�صي اهلل عنهما للم�ؤلفة قل�بهم على عدم حاجة االإ�صالم اإليهم، ولي�س ل�صق�ط �صهمهم)5(.
وا�صتدل����ا: باأن النبي اأعط���ى ق�ماً من الكفار يتاألف قل�بهم لي�صلم����ا، ففي �صحيح م�صلم 
اأنه اأعطى اأبا �صفيان بن حرب و�صف�ان بن اأمية وعيينة بن ح�صن واالأقرع بن حاب�س وعبا�س بن 

مردا�س،كل اإن�صان منهم مئة من االإبل، واأعطى علقمة بن عالثة من غنائم حنين)6(.
وروى م�صل���م والترم���ذي اأن �صف�ان ب���ن اأمية ق���ال : واهلل لقد اأعطاني النب���ي محمد واإنه 

1- فقه الزكاة للقر�صاوي 186/2
2- القام��س الفقهي �صعدي اأب� جيب �س21 معجم لغة الفقهاء محمد روا�س قلعه جي 367

3- المغني 655/2
4- القام��س الفقهي �صعدي اأب� جيب �س21 – نيل االأوطار 166/4

5- نيل االأوطار 166/4
6- المغني 655/2 -666 – �صرح االأزهار 513/1
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الأبغ�س النا�س اإلّي،فما زال يعطيني حتى اإنه الأحب النا�س اإلّي)1(.
واأعطى ر�ص�ل اهلل الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم ل�صرفهما في ق�مهما.

وق���د م���ال القرطبي والقر�صاوي اإلى اأن �صه���م الم�ؤلفة قل�بهم باق ول���م ين�صخ الأن اهلل تعالى 
�صمى الم�ؤلفة قل�بهم بين االأ�صناف الذين �صمى لهم ال�صدقة، ولق�ل النبي: اإن اهلل تعالى حكم 
فيها فجزاأها ثمانية اأجزاء وكان يعطي الم�ؤلفة قل�بهم كثيراً في اأخباره الم�صه�رة  ولم يزل كذلك 

حتى مات،وال يج�ز ترك كتاب اهلل و�صنة ر�ص�له اإال بن�صخ.
ثم اإن ما �صقط حكمه ل�صبب خا�س اإذا عاد ال�صبب عاد الحكم. وال عجب اأن يعطى كافر من 
�صدقات الم�صلمين تاأليفاً لقلبه على االإ�صالم اأو تمكيناً له في �صدره، فاإن هذا �صرب من الجهاد)2(.
اأم���ا االإ�صتدالل بم�صرف الم�ؤلف���ة قل�بهم على عالمية االإ�صالم وعالمي���ة فري�صة الزكاة فاإن 

ذلك ياأتي من جهتين:
الجه���ة االأول���ى : العم����م ال����ارد في االآي���ة الكريم���ة: {ڻ ڻ  ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ...})3(، فاإن ه���ذا العم�م في لفظ )الم�ؤلفة قل�بهم( 
يج���ب اأن يبق���ى على عم�مه دون اأن يقيد بزمن معين اأو �صعب اأو ق�م اأو بالد دون غيرها الأن االأ�صل 

د، ولم ي�جد هنا هذا الدليل. في العام اأن يبقى على عم�مه حتى يرد الدليل المقيِّ
واأم���ا الجه���ة الثانية: فهي اأن���ه اإذا كان �صهم الم�ؤلفة قل�بهم باقياً ول���م ين�صخ، واإذا كان عاماً 
ي�صمل كل من ات�صف بهذه ال�صفة فهذا يعني اأن الم�ؤلفة قل�بهم قد ال يخل� منهم زمان عبر التاريخ 
وال مك���ان في العالم، وال �صع���ب من ال�صع�ب، وبالتالي فاإن انت�صاره���م ووج�دهم �صيك�ن على مدار 
الزم���ن، وعلى م�صاح���ة العالم وعلى مدى انت�صار النا�س في االأر�س، واإذا كانت الزكاة تعطى له�ؤالء 

على مدى هذا العالم فاأي عالمية اأكبر من عالمية حكم ي�صمل كل ه�ؤالء النا�س ..

4- م�شرف الغارمين
اإن من االأهداف والحكم التي اأراد االإ�صالم تحقيقها في المجتمع الم�صلم ه� انت�صال الغارمين 
من م�صتنقع الغرم الذي �صقط�ا فيه وال يكادون ي�صتطيع�ن الخروج منه بمفردهم وقدراتهم الذاتية 
ويبق����ن يرزح�ن تح���ت نيره حتى تمد لهم يد الع����ن للتخل�س والخروج من���ه دون اأن يزداد عليهم 

الغرم باالإ�صتدانة بالربا اأو بيع اأ�ص�ل ح�ائجهم وممتلكاتهم للت�صديد.

1- نيل االأوطار 166/4
2- تف�صير القراآن العظيم البن كثير 365/2

3- )الت�بة االآية 60(
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وم���ن هنا نجد اأن االإ�ص���الم قد و�صع نظاماً فذاً فريداً لم ي�صبق اإلي���ه اأي دين اأو قان�ن، تكفل 
بحل م�صاكل المجتمع الم�صتع�صية ومن �صمن هذه الم�صاكل م�صكلة الغارمين.

م���ن هم الغارم�ن : الغارم�ن هم من لزمهم دي���ن وال يملك�ن ن�صاباً فا�صالً عن دي�نهم،كما 
يق�ل الحنفية رحمهم اهلل، اأو كما يق�ل المالكية هم المدين�ن في غير �صفه وال ف�صاد.

فه���ذا المدي���ن عاجز ع���ن اأداء دينه،فهل يت���رك ي�اجه عجزه ودينه اأم ال ب���د من االأخذ بيده 
ليتخطى ذلك ويع�د اإلى الحياة ال�ص�ية؟ 

اإن تعاليم الر�ص�ل جاءت باأن : »الم�صلمين كالج�صد ال�احد« واأن »الم�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان 
المر�ص��س ي�صد بع�صه بع�صا«)1(.

روى اأب���� عبيد اأن قبي�صة ب���ن  المخارق تحمل حمالة فجاء اإلى الر�ص�ل �صلى اهلل عليه و�صلم 
ي�صاأله االإعانة فيها فقال له ر�ص�ل اهلل : »اأقم حتى تاأتينا ال�صدقة فاإما اأن نعينك واإما اأن نحملها 

عنك«.)2(
وروى اأب���� داود واب���ن ماج���ه اأنه قال: »ال تحل ال�صدقة اإال لخم�ص���ة  : لغاز في �صبيل اهلل اأو 

لعامل عليها اأو لغارم ...«)3(.
اأخ���رج اأب���� عبيد وابن عب���د الحكم اأن عمر بن عب���د العزيز كتب اإلى والي���ه على العراق عبد 
الحمي���د بن عبد الرحمن : »اأن اأخرج للنا�س اأعطياته���م فكتب اإليه ال�الي : اإني قد اأخرجت للنا�س 
اأعطياته���م وق���د بقي في بيت المال مال كثير،فكتب اإليه : اأنظر كل من اّداأن في غير �صفه وال �صرف 

فاق�س عنه...«)4(.
 واإذا ك���ان م���ن مقا�صد االإ�صالم جل���ب الم�صلحة للنا�س ودرء الم�ص���ار والمفا�صد عنهم فاأي 
منفع���ة اأكبر من تخلي����س الدائن من دينه واأي مف�صدة اأكبر من بقائه في تعا�صة تحمله لهذا الدين 

والغرامة .
واإذا كان���ت االآي���ة الكريم���ة {ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ  ہ ھ ھ  ...})5(، ق���د جعل���ت ه���ذا الم�صرف )الغارمي���ن( اأحد الم�صارف 
الثماني���ة الت���ي اأوجبت على الم�صلمين دفع الزكاة اإليهم فاإن في ذل���ك مزيداً من االإهتمام والعناية 

1- رواه البخاري كتاب المظالم 5 برقم 2444
2- االأم�ال الأبي عبيد �س600

3- رواه اأب� داود وابن ماجة عن اأبي �صعيد الخدري ر�صي اهلل عنه
4- االأم�ال الأبي عبيد �س 265 – �صيرة عمر بن عبد العزيز البن عبد الحكم

5- )الت�بة االآية 60(
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ب�ص���اأن ه�ؤالء الغارمين واإرادة تقديم الع�ن والم�صاعدة لهم لينتقل�ا من هذا الع�ز وهذه الفاقة اإلى 
الحياة الكريمة التي يطمع بها االإ�صالم لكل فرد من اأفراد االأمة في العالم .

ث���م تاأتي النظرة الثانية وهي ه���ل يخت�س لفظ )الغارمين( وت�صريع عطاء الزكاة لهم باأنا�س 
معيَّنين منهم اأم اإن هذا الت�صريع ي�صمل بعم�مه كل غارم من الم�صلمين بغ�س النظر عن اأي ناحية 
م���ن جن�ص���ه اأو ل�نه اأو عرقه اأو بلده ودولته،ما دام يعتب���ر م�صرفاً �صالحاً الأخذ الزكاة وقب�لها ؟ اإن 
االإ�ص���الم بعدل���ه وحكمته ياأبى اإال اأن يك�ن ديناً عالمياً وت�صريع���اً يت�صاوى فيه كل اأفراده في الحق�ق 

وال�اجبات .

5- م�شرف ابن ال�شبيل
ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   {ڻ   : تعال���ى  ق���ال 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ   ۆ })1(.
اإن ابن ال�صبيل ه� الم�صافر الذي يجتاز من بلد اإلى بلد،غنياً كان اأو فقيراً اإذا اأ�صيبت نفقته 

اأو فقدت اأو اأ�صابها �صيئ ولم يكن معه �صيئ)2(.
وذه���ب الحنفي���ة رحمهم اهلل اإلى اأبعد من ذلك فقال����ا : ه� كل من له مال ال معه،ومنه ما ل� 

كان ماله م�ؤّجالً اأو على غائب اأو مع�صر اأو جاحد)3(.
اإن اأي م�صلم في اأي بقعة من بقاع االأر�س لي�س جزءاً م�صتقالً عن اأمته اأو اأخ�ته واإنما ه� جزء 

مرتبط باأمته ارتباط الفرد باأ�صرته والع�ص� بج�صده {ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ })4(.
من اأجل ذلك نرى اأن االإ�صالم قد اعتنى بالم�صافرين الغرباء والمنقطعين عناية فائقة تمثل 
تكاف���الً اإجتماعي���اً فريداً لم ي�صب���ق اإليه ودون نظر اأو اعتب���ار في الخت���الف دار اأو بعد مزار فجاء 
الت�جي���ه االإلهي باأن يجعل ابن ال�صبيل اأحد الم�صارف الثمانية التي ت�ؤلف م�صارف الزكاة، وزيادة 
عل���ى ذل���ك اأن القراآن الكريم ذكر ابن ال�صبيل في �صبعة م�ا�ص���ع اأمر فيها باالإح�صان وتقديم الع�ن 

اإليه.
ولق���د كان م���ن اأخ�س اأو�صافه ما و�صفته به ال�صيدة خديج���ة ر�صي اهلل عنها »اإنك لت�صل 

الرحم وتحمل الكل وتك�صب المعدوم وتقري ال�صيف وتعين على ن�ائب الحق«)5(.

1- )الت�بة االآية 60(
2- عمدة القاري 135/16 تف�صير القرطبي 175/8

3- حا�صية ابن عابدين 86/6   بتحقيق د. ح�صام الفرف�ر
4- )االأنبياء االآية 2)(

5- ن�ر اليقين في �صيرة �صيد المر�صلين �س21
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وروى اب���ن �صع���د اأن عمر بن الخطاب اتخ���ذ داراً خا�صةً في عهده اأطل���ق عليها »دار الدقيق« 
وذل���ك اأن���ه جعل فيها الدقيق وال�ص�يق والتمر والزبيب وما يحت���اج اإليه، يعين به المنقطع وال�صيف 
ال���ذي ين���زل بعمر،وو�صع في طريق ال�صبيل ما بين مكة والمدينة )حي���ن يكثر منقطع الحجاج( ما 

ي�صلح من ينقطع به ال�صبيل، ويحمل من ماء اإلى ماء)1(.
وكت���ب عمر بن عبد العزيز ر�صي اهلل عنه اإل���ى االإمام الزهري اأن يكتب له ال�صنة في م�ا�صع 
ال�صدق���ة فك���ان مما جاء في كتابه : »... و�صهم ابن ال�صبي���ل يق�صم لكل طريق على قدر من ي�صلكها 
ويمر بها من النا�س لكل رجل راحل من ابن ال�صبيل لي�س له ماأوى، وال اأهل ياأوي اإليهم فيطعم حتى 
يج���د من���زالً،اأو يق�صي حاجته،ويجعل ف���ي منازل معل�مة على اأيدي اأمناء ال يم���ر بهم ابن �صبيل له 

حاجة اإال اآووه  واأطعم�ه وعلف�ا دابته حتى ينفد ما باأيديهم اإن �صاء اهلل«)2(. 
وهن���ا ي�ص���ار اأي�صاً اإلى اأنه باالإ�صاف���ة اإلى العم�م الم�ج�د في لفظ )اب���ن ال�صبيل( ال�ارد في 
االآي���ة الكريم���ة والذي يجب اإبقاوؤه والتعامل معه على عم�مه : ف���اإن ابن ال�صبيل ال يك�ن ابن ال�صبيل 
اإال اإذا كان غريباً -اأو عادماً للمال على راأي الحنفية- عن البلد الذي انقطع فيه،واإذا كان من غير 
هذا البلد فقد يك�ن من بلد ي�صل اإلى م�صافة الق�صر اأو اأقرب فهذا يعطى من الزكاة وه� م�صرف 
م���ن م�صارفها باالإتف���اق، فاإذا كان من بلد اأبعد من ذلك فه� اأولى ب���اأن تدفع اإليه الزكاة الأنه اأولى 
واأح���ق واأ�صد حاجة م���ن �صابقه، وقد تحقق فيه ال��صف اأكثر، فكلما ازداد بعد داره كان اأكثر اأول�ية 

ممن قربت داره وبلده: وهذا بذاته معنى العالمية  في عبادة الزكاة .

6- نقل الزكاة 
اأ -  اإتف���ق الفقه���اء رحمه���م اهلل عل���ى اأن االأ�صل في الزكاة اأن ت����زع زكاة االأغنياء ف���ي كل ق�م على 

فقرائهم وزكاة كل بلد على اأهلها االأقرب فاالأقرب
وم�صتن���د هذا االإتفاق ما رواه ابن عبا�س ر�صي اهلل عنهما اأن النبي لما بعث معاذ بن جبل 
ر�صي اهلل عنه اإلى اليمن قال : »اإنك تاأتي ق�ماً اأهل كتاب، فادعهم اإلى �صهادة اأن ال اإله اإال اهلل واأني 
ر�ص����ل اهلل ...، ف���اإن هم اأطاع�ك لذلك فاأعلمهم اأن اهلل افتر����س عليهم �صدقة في اأم�الهم ت�ؤخذ 

من اأغنيائهم وترد اإلى فقرائهم، فاإن هم اأطاع�ك لذلك فاإياك وكرائم اأم�الهم...«)3(.
وما رواه اأب� جحيفة قال »قدم علينا م�صدق ر�ص�ل اهلل فاأخذ ال�صدقة من اأغنيائنا فجعلها 

1- طبقات ابن �صعد 283/3
2- االأم�ال الأبي عبيد �س580

3- البخاري كتاب الزكاة 41- 1458
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في فقرائنا،فكنت غالماً يتيماً فاأعطاني منها قل��صاً )ناقة()1(.
وم���ا رواه عم���رو بن �صعيب »اأن معاذ بن جبل لم يزل بالجند اإذ بعثه ر�ص�ل اهلل  اإلى اليمن 
حت���ى م���ات النبي  واأب� بكر،ثم قدم على عمر، فرده عمر اإلى ما كان عليه، فبعث اإليه معاذ بثلث 
ال�صدق���ة، فاأنك���ر ذلك عمر وق���ال : لم اأبعثك جابياً وال اآخذ جزية، ولك���ن بعثتك لتاأخذ من اأغنياء 
النا����س فترده���ا على فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت اإليك �صيئاً واأن���ا اأجد من ياأخذه مني،فلما كان 
الع���ام الثاني بعث اإليه معاذ �صطر ال�صدقة فتراجعا بمثل ذلك،فلما كان العام الثالث بعث اإليه بها 

كلها،فراجعه عمر بمثل ما راجعه به قبل ذلك،فقال معاذ : ما وجدت اأحداً ياأخذ مني �صيئا.
ب - واختلف�ا في ج�از نقل الزكاة اإذا كان في بلد المال من يحتاج اإليها: 

فذه���ب الحنفية اإلى كراه���ة ذلك،وذهب المالكية اإلى عدم ج�ازه وه���� مذهب ال�صافعية اإن 
وجد م�صرف له في بلده، وق�ل الحنابلة في نقلها اإلى م�صافة ق�صر فاأكثر .

وا�صتدل�ا للكراهة ولعدم الج�از ما يلي :
1-  ما تقدم من اأن النبي اأمر معاذ بن جبل اأن ياأخذ الزكاة من اأغنياء اليمن ويردها اإلى 

فقرائها .
2-  بحديث اأبي جحيفة : فاأخذ ال�صدقة من اأغنيائنا فجعلها في فقرائنا .

ما تقدم من مراجعة عمر لمعاذ واإنكاره عليه عندما بعث اإليه من ال�صدقة .  -3
4-  اأن المق�ص����د بالزكاة اإغناء الفقراء بها ف���اإذا اأبحنا نقلها مع حاجتهم اإليها اأف�صى ذلك 

اإلى بقاء فقراء  ذلك البلد محتاجين فلم يح�صل االإغناء،وبالتالي لم تتحقق الحكمة .
5-  اإن الفقراء في كل بلد تتعلق اأنظارهم وقل�بهم بهذه االأم�ال فيك�ن حقهم فيه مقدم على 

غيرهم اإذ االأقرب�ن اأولى بالمعروف من غيرهم .
ج- اأن يك�ن في بلد المال فقراء محتاج�ن، ولكن هناك في بلد اآخر من ه� اأ�صد حاجة منهم 
مم���ن نزلت ب���ه م�صيبة اأو حلت به كارثة، اأو لم يجد في بلد ال�صدق���ة م�صرفاً لها،اأو وجد م�صرفاً 

وفا�س المال عنه .
ففي هذه الحاالت وما �صابهها اتفق الجمه�ر من الفقهاء على ج�از نقلها بدون كراهة بل اإن 

المالكية رحمهم اهلل اأوجب�ا النقل حينئذ .
ومما ا�صتدل�ا به على هذا الج�از اأو ال�ج�ب:
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1-  م���ا ج���اء ف���ي خطبة مع���اذ بن جب���ل ر�ص���ي اهلل عن���ه الأه���ل اليم���ن »ائت�ني بخمي����س اأو 
لبي�س)مالب����س من �صنعهم ( اآخ���ذه منكم مكان الذرة وال�صعير فاإن���ه اأه�ن عليكم واأنفع 

للمهاجرين بالمدينة«)1(. 
2-  م���ا نقله ف���ي المدونة عن االإم���ام مالك رحمه اهلل تعال���ى اأن عمر بن الخط���اب كتب اإلى 
عم���رو ب���ن العا�س عام الرم���ادة : يا غ�ثاه يا غ�ث���اه للعرب، جهز اإلي عي���راً اأولها عندي 
واآخرها عندك، تحمل الدقيق في العباء،فكان عمر يق�صم ذلك بينهم على ما يرى، وي�كل 
عل���ى ذل���ك رجاالً وياأمرهم بح�ص�ر نح���ر االإبل ويق�ل: اأن العرب تح���ب االإبل -فخاف اأن 

ي�صتحي�ها- فلينحروها وليتاأدم�ا بلح�مها وليلب�ص�ا العباء الذي اأتى فيها الدقيق)2(.
3-  م���ا رواه اأب���� عبيد اأن عمر بن عبد العزيز كتب اإلى عماله : »اأن �صع�ا �صطر ال�صدقة -اأي 
ف���ي م�ا�صعها- وابعث�ا اإلي ب�صطرها«، ثم كتب في العام المقبل: اأن �صع�ها كلها )اأي في 

م�ا�صعها()3(.
4-  اأن���ه ل���� كان في البلد اأكثر من م�ص���رف للزكاة فاإن دفع الزكاة اإل���ى اأحد هذه الم�صارف 
والتخي���ر بينهم ياأخ���ذ حكم المباح،وعندما يك�ن هناك اإن�ص���ان م�صطر اأو �صاحب حاجة 
كحدوث كارثة اأو ح�ص�ل مجاعة فاإن اإعطاءه ل�صد حاجته ورفع ا�صطراره يدور بين ال�صنة 
الم�ؤك���دة وال�ج�ب، واإذا تعار�س ال�اجب اأو ال�صنة مع المباح وجب تقديم العمل بال�اجب 
عل���ى المباح وكذلك تقديم ال�صنة عل���ى المباح اأي�صاً،اأ�صف اإلى ذل���ك كثرة ال�صرر الذي 
يلح���ق بالم�صط���ر وذي الحاج���ة االأكثر �صرراً م���ن ذي الحاجة وال�ص���رر االأخف،وعندما 
يتعار����س �ص���رران يق���دم العمل باأخ���ف ال�صرري���ن وُيدراأ ال�ص���رر االأكبر بتحم���ل ال�صرر 

االأ�صغر.
د-  اإتفق���ت كلمة الفقه���اء رحمهم اهلل تعالى على اأن من نقل الزكاة اإل���ى بلد غير البلد الذي 
ي�ج���د في���ه المال فاإن ذلك يجزئه عن الزكاة وت�صقط فري�صتها عنه حتى واإن كان في بلد 
المال فقراء ومحتاج�ن، وحتى مع وج�د الكراهة والنهي عن ذلك، وذلك النفكاك الجهة 

بين النهي واالإجزاء،حيث اإن النهي لغيره ال لذاته.
اأن ت�صريع فري�صة الزكاة وم�صروعية نقلها ثابت بال�صنة وعمل الخلفاء الرا�صدين، الأن الزكاة 
تعتبر اأ�صا�صاً للتكافل االإجتماعي في البالد االإ�صالمية كلها، واأي تكافل اأكثر من نقل الزكاة اإلى اأهل 

1- ال�صنن الكبرى للبيهقي 113/4
2- المدونة 246/1 - الم�صتدرك للحاكم 405/1-406 وقال �صحيح على �صرط م�صلم واأقره الذهبي
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المجاع���ة اأو من حلت بهم الك�ارث اأو م���ن كان�ا من اأهل الع�ز ال�صديد فاإن من الم�صلحة المقدمة 
على غيرها اأن يبداأ به�ؤالء ويقدم�ا على غيرهم، وه� مق�صد من مقا�صد ال�صريعة التي هدفت اإلى 

تحقيقه بين الب�صر .
ه���ذا باالإ�صافة اإل���ى اأن نقلها اإلى مثل ه�ؤالء يعتب���ر تحقيقاً لمبداأ الم�ص���اواة بين اأفراد االأمة 

ال�احدة ويت�افق مع روح الن�ص��س ومقا�صدها .
اأ�ص���ف اإل���ى ذلك اأن بع����س م�صارف الزك���اة بطبيعته قد يك����ن خارج بلد الم���ال كم�صرف 
الجه���اد في �صبي���ل اهلل وكاالإنفاق على الدع�ة اإل���ى االإ�صالم وفكاك االأ�صرى )ال���ذي قد يحل محل 

)وفي الرقاب(.
واإذا نظرن���ا اإل���ى البل���د الذي غالب���ا ما يفي�س في���ه المال نجد اأن���ه بلد االأم���ن والرخاء وقلة 
الفقراء، واإذا نظرنا اإلى البلد الذي يقل فيه المال غالباً نجد اأنه بلد الك�ارث والفقر واالإ�صطراب 
والمجاع���ة: وفي ه���ذه الحالة يك�ن من العب���ث والروعنة والجهل بدي���ن اهلل ومقا�صد �صرعه ت�زيع 
الزكاة في بلد يفي�س المال فيه وينعم اأهله بالغنى واالأمن وال�صالمة والرخاء،بينما يحرم اأ�صحاب 
الع����ز والفقر والج�ع والك����ارث منها بحجة اأنهم لي�ص�ا من بلد اأ�صح���اب االأم�ال من االأغنياء،مع 
م���ا يقت���رن بذلك من مف�صدة تاأبى �صريعة االإ�صالم اأن تقر بمثلها وه���ي : زيادة اأهل الغنى غنى اإلى 

غناهم، وزيادة اأهل الفقر فقراً اإلى فقرهم .
ث���م اإذا نظرن���ا اإلى عمل ال�صع���اة )والعاملين عليها( نجد اأن جزءاً م���ن اأ�صا�س مهمتهم: نقل 
الم���ال الزائ���د، وم���ا يحتاجه النا����س منه: من اأ�صح���اب االأم�ال اإل���ى بيت المال،ال���ذي كان يت�لى 
تنظيم���ه واإدارة �ص�ؤون���ه وت�زي���ع االأم����ال من���ه ر�ص����ل اهلل والخلف���اء الرا�صدون م���ن بعده على 
م���راآى من ال�صحابة الك���رام وم�صمعهم لت�صبح فري�صة دورية منظمة دائم���ة التح�صيل، مع وج�د 
ن�صابها،ولي�صبح بيت المال م�ؤ�ص�صة منظمة دائمة العطاء ترعى م�صالح االأمة وت�اكب اهتماماتها 
وتعمل على ح���ل م�صكالتها االإجتماعية والنف�صية والفكري���ة واالإقت�صادية، ولي�صت مجرد حفنة من 
الدراه���م والقرو����س، اأو عدة �صيعان من الحب����ب يتف�صل بها رجل غني عل���ى فقير معدم ي�صد بها 
ج�عت���ه عدة اأيام قليلة كانت اأم كثيرة،كما تتخيل بع�س االأفهام القا�صرة عن اإدراك حكمة اهلل في 

ت�صريعه واأحكامه .
فلل���ه در الزك���اة من ركن عظيم، ونظام عالمي محك���م،وهلل در االإ�صالم من دين رائد و�صابق 

بالخير على مدار االأر�س ومر الع�ص�ر لكل بني الب�صر.
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الف�شل الثالث
التطبيق العملي لفري�شة الزكاة
 اأ - التطبيق العملي للزكاة في حياة الر�شول

لق���د بداأ الر�ص�ل حياته في زمن القبيلة ونظامها الذي يق�ص���ي بتق�قع اأفرادها بع�صهم على 
بع����س مع �صي���خ القبيلة، فتقدم م�صلحة القبيل���ة واأفرادها على كل م�صلح���ة، وي�صن كل فرد منها 

بماله �ص�ى ما يدفع ل�صيخ القبيلة ل�صرورة ما.
ول���م تك���ن باقي االأم���م وال�صع�ب باأح�ص���ن حاالً وال باأكث���ر ترابط���اً وتما�صكاً اإن م���ن الناحية 

االإجتماعية اأو من الناحية الدينية اأو االأخالقية اأو غيرها. 
وبع���ث ر�ص����ل االإن�صانية �صل���ى اهلل عليه و�صل���م ونزل عليه وح���ي ال�صماء ليخ���رج النا�س من 
الظلم���ات اإل���ى الن�ر، فكان من �صمن �صرعه وتعاليمه اأن جاء بنظ���ام رائد في التكافل االإجتماعي، 
وو�صع اأحكاماً الأمة وت�صريعات كفيلة بت�صامن المجتمع االإ�صالمي بكل فئاته واأفراده و�صع�به، فحقق 
الرخ���اء والعي�س الكريم الأفراد المجتمع كله وانت�صل اأهل الفقر وال�صيق من �صنك معي�صتهم،فجعل 
الزك���اة ثمانية م���ن الم�صارف: خم�صة منها تتمث���ل في ذوي الحاجات من الفق���ر والع�ز والن�ازل، 
وال�صاد����س منه���ا يتمثل ف���ي جهاز اإداري لخدم���ة هذه الم�صارف،اأم���ا الم�صرف���ان الباقيان فكانا 

لخدمة �صيا�صة الدولة ور�صالة االإ�صالم داخل المجتمع وخارجه. 
ولق���د اأ�صرف على هذا التنظي���م لبيت المال وعلى جهازه ر�ص����ل اهلل بنف�صه، فكان يت�لى 
جم���ع الزكاة وت�زيعها، وكان ير�ص���ل عماله و�صعاته اإلى االأقاليم والقبائل والمناطق يجمع�ن الزكاة 
من المالكين وي�زع�نها باأمره وتعاليمه على م�صتحقيها وم�صارفها في اأماكن جمعها بالرفق واللين 
والتي�صير مع عدم التهاون في حق اهلل تعالى،وما ف�صل عن حاجتهم اأر�صل�ا به اإليه  �صلى اهلل عليه 

و�صلم ليجعله حيث يرى من الم�صتحقين .
روى الترم���ذي ع���ن اأبي جحيفة ق���ال : »قدم علينا م�صدق ر�ص����ل اهلل فاأخذ ال�صدقة من 

اأغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غالماً يتيماً فاأعطاني منها قل��صاً )اأي ناقة(«)1(.
قال ابن اإ�صحاق : وكان ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قد بعث اأمراءه وعماله على ال�صدقات 

اإلى كل ما اأوطاأ االإ�صالم من البلدان فبعث :
المهاجر بن اأبي اأمية بن المغيرة اإلى �صنعاء فخرج عليه العن�صي وه� بها.  )1
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وبعث زياد بن لبيد اأخا بني بيا�صة االأن�صاري اإلى ح�صرم�ت وعلى �صدقاتها.  )2
وبعث عدي بن حاتم على طيء و�صدقاتها وعلى بني اأ�صد.  )3

وبعث مالك بن ن�يرة على �صدقات بني حنظلة.  )4
وفرق �صدقات بني �صعد على رجلين منهم :   )5

فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية منها. اأ - 
ب - وقي�س بن حاتم على ناحية.

وقد بعث العالء بن الح�صرمي على البحرين.  )6
وبعث علي بن اأبي طالب على نجران ليجمع �صدقاتهم،ويقدم عليه بجزيتهم)1(.  )7

وروى م�صلم في �صحيحه  اأنه بعث عمر بن الخطاب على ال�صدقة)2(.   )8
وبعث معاذ بن جبل اإلى اليمن واأمره باأخذ ال�صدقة من اأغنيائهم وردها اإلى فقرائهم)3(.  )(
وذك���ر ابن �صعد في طبقات���ه اأنه �صلى اهلل عليه و�صلم بع���ث الم�صدقين اإلى العرب في هالل 

المحرم �صنة ت�صع :
10( فبعث عيينة بن ح�صن اإلى بني تميم ي�صدقهم.

11( وبعث بريدة بن الح�صيب اإلى اأ�صلم وغفار ي�صدقهم،ويقال كعب بن مالك.
12( وبعث عباد بن ب�صر االأ�صهلي اإلى �صليم ومزينة.

13( وبعث رافع بن مكيث اإلى جهينة.
14( وبعث عمرو بن العا�س اإلى بني فزارة.

15( وبعث ال�صحال بن �صفيان الكالبي اإلى بني كالب.
16( وبعث ب�صر بن �صفيان الكعبي اإلى بني كعب.

وبع���ث اب���ن اللتبية االأزدي اإلى بني ذبيان )وه� الذي جاء فقال هذا لكم وهذا اأهدي اإلّي...( 
الحديث)4(.

وا�صتق�ص���ى ال�صيخ القر�ص���اوي حفظه اهلل في كتابه فق���ه الزكاة اأ�صم���اء الم�صدقين الذين 

1- ال�صيرة النب�ية البن ه�صام 600/2
2- �صحيح م�صلم  كتاب الزكاة 11

3- البخاري كتاب الزكاة 41- 1458
4- طبقات ابن �صعد 160/2



36

بعثه���م  ر�ص����ل اهلل  وق���ال : وبهذا يك�ن النبي ق���د غطى الجزيرة تقريب���اً ب�صعاته وم�صدقيه 
ليت�ل�ا هذه الفري�صة من اأهلها وي�زع�ها على م�صتحقيها)1(.

 فق���د حر����س  عل���ى اأن يبعث لك���ل قبيلة ولكل ق����م يدخل�ن ف���ي االإ�ص���الم م�صدقاً يجمع 
�صدقاتهم من اأغنيائهم ويفرقها على فقرائهم وم�صتحقيها منهم .

لق���د و�صع ر�ص�ل اهلل  هذا النظام لتطبيق هذا الركن العظيم من اأركان االإ�صالم واأ�صرف 
علي���ه وعلى تطبيق���ه بنف�صه، وعهد به اإلى جهاز اإداري وتنفيذي ق���ام بحق هذه الفري�صة خير قيام 
جباية و�صرفاً تحت �صمعه وب�صره ، وكان ي�صدر لهم من التعليمات والت�جيهات ما ي�صد كل خلل 

ويحقق كل م�صلحة .
روى اأب� عبيد عن ابن �صيرين قال : كانت ال�صدقة تدفع اإلى النبي  اأو من اأمر به،واإلى اأبي 
بكر اأو من اأمر به، واإلى عمر اأو من اأمر به، واإلى عثمان اأو من اأمر به، فلما قتل عثمان اختلف�ا فكان 

منهم من يدفعها اإليهم ومنهم من يق�صمها وكان ممن يدفعها اإليهم ابن عمر ...)2(
وعلي���ه : ف���اإن الر�ص�ل  يك�ن ق���د تعامل مع ق�صايا ع�ص���ره بما يتنا�صب معه���ا، �صحيح اأن 
المجتم���ع الم�صلم كان مح�ص�راً في عهده في نطاق جزي���رة العرب،اإال اأن الجزيرة كانت تح�ي 
العدي���د م���ن ال�صع�ب والقبائل واالأديان، وق���د جاءت تعاليمه  ومنها الزك���اة لتتعامل مع الجميع  

وتغطي كل ذلك.
وبذلك يك�ن ر�ص�ل اهلل  ب��صعه نظام بيت المال والزكاة : قد و�صع واأن�صاأ اأول هيئة عالمية 
ف���ي التاريخ )بح�صب زمانه( تعنى باأمر الزك���اة وت�زيعها لت�ؤدي دورها في التكافل االإجتماعي على 
م�صت����ى العال���م االإ�صالم���ي، وليبني على هذه االأ�ص����س والت�صريعات من ياأت بعده م���ن اأمة االإ�صالم 

وحكامها.

ب -  التطبيق العملي في عهد الخلفاء الرا�شدين ر�شي اهلل عنهم
اأوًل : عهد اأبي بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه

ولم���ا ت�لى اأب� بكر ال�صدي���ق ر�صي اهلل عنه كانت الزكاة واأحكامها وتنظيماتها ا�صتمراراً لما 
كان في عهد النبي  وكل رجل من ال�صعاة والعمال والم�صدقين بقي على ما كان عليه في اإقليمه 
ال���ذي بع���ث اإليه وفي مهمته ، اإال اأن عهده ر�صي اهلل عن���ه �صهد ردة في بع�س االأقاليم وامتناعاً عن 
دف���ع الزكاة التي كان����ا ي�ؤدونها الى ر�ص����ل اهلل ، فاتخذ اأب� بكر ر�ص���ي اهلل عنه قراره الجريئ 

1- فقه الزكاة للقر�صاوي 233/2 وما بعدها
2- االأم�ال الأبي عبيد �س 751
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بحربه���م و�صّير الجي�����س لردهم الى ما كان�ا عليه وع�دة االأم�ر ال���ى ن�صابها الذي كانت عليه في 
ق بين ال�صالة والزكاة فاإن الزكاة حق  عهد النبي ، وقال ق�لته الم�صه�رة: »واهلل الأقاتلن من فرَّ

المال، واهلل ل� منع�ني عناقاً -اأو عقاالً- كان�ا ي�ؤدونها اإلى ر�ص�ل لقاتلتهم على منعها«)1(.
وا�صتم���ر ف���ي �صيا�صته ه���ذه حتى ا�صتتب االأم���ر وعادت االأم����ر الى ن�صابها وع���ادت القبائل 
المرت���دة الى �ص�ابها، فج���ّدد بعث ال�صعاة على تل���ك القبائل واالأقاليم، وت�اف���دت الزكاة اإلى بيت 

المال من جديد ليعيد بيت المال ت�زيعها على م�صارفها من جديد.
وكان اأب� بكر ر�صي اهلل عنه يعطي اأ�صحاب الفرائ�س فرائ�صهم، وما بقي في بيت المال ينفق 

في تجهيز الجي��س للجهاد)2(.
وم���ن هنا نجد اأن اأبا بكر ر�صي اهلل عنه لم ير�س باأن ت�صتقل كل قبيلة باأم�الها وتمنع زكاتها 
فينح���رف نظام التكافل ويق�صر عن غاياته ب���ل اأراد ع�د الزكاة لت�ؤدي دورها الريادي الذي ر�صمه 

ر�ص�ل اهلل  واأراده نظاماً �صامالً لجميع اأفراد اأمة االإ�صالم.

ثانيًا: عهد الفاروق ر�شي اهلل عنه
ولما ت�لى عمر بن الخطاب ر�صي اهلل عنه الخالفة كان االأمن قد ا�صتتّب وا�صتجابت القبائل 
اإل���ى اأداء الزكاة، فكان العامل�ن عليها يجمع�ن زكاة االأم�ال الظاهرة والباطنة من اأغنياء النا�س، 
ث���م ي�زع�نه���ا على م�صتحقيها ف���ي تلك المجتمع���ات. روى �صعيد ابن الم�صيب اأن عم���ر بعث معاذاً 
-ر�صي اهلل عنهما - �صاعياً على بني كالب اأو على �صعد بن ذبيان، فق�صم فيهم حتى لم يدع �صيئاً، 

حتى جاء يجر حل�صه الذي خرج به على رقبته. 
واأما ما زاد على حاجاتهم اأر�صل�ا به اإلى بيت المال في دار الخالفة، كل ذلك تعزيزاً لميزانية 

التكافل، وتق�ية لبيت المال.
ومع ات�صاع رقعة الدولة االإ�صالمية ا�صطر عمر ر�صي اهلل عنه اإلى اإعادة تنظيم �ص�ؤون الدولة 
المالي���ة م���ن جديد ، فدون الدواوين وط�ر نظام التكافل االإجتماع���ي حتى اإنه فر�س لكل م�ل�د في 

المجتمع االإ�صالمي راتباً، وحتى اإنه �صمل بنظام التكافل هذا اأهل الذمة مع الم�صلمين .
لقد وقف الفاروق ر�صي اهلل عنه في عام الرمادة )عام المجاعة( ليق�ل للنا�س :»واهلل الذي 
ال اإله اإال ه�، ما اأحد اإال وله في هذا المال حق اأُْعِطَيُه اأو ُمِنَعُه، وما اأحد اأحق به من اأحد، وما اأنا فيه 
اإال كاأحدك���م، ولكنا على منازلنا من كتاب اهلل عز وجل، وَق�ْصِمنا من ر�ص�ل اهلل، فالرجل وبالوؤه 

1- نيل االأوطار لل�ص�كاني 4/)11-ط. العثمانية
2- العدالة االجتماعية في اال�صالم �صيد قطب �س 207
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ف���ي االإ�صالم، والرجل وقدمه في االإ�صالم، والرج���ل وَغناوؤه في االإ�صالم، والرجل حاجته، واهلل الإن 
بقيت لياأتين الراعي بجبل �صنعاء حظه من هذا المال وه� يرعى مكانه«)1(.

وروى اأب���� اأب� عبي���د »اأن معاذ بن جبل قدم على عمر من اليمن، فردع عمر -�صاعياً- على ما 
كان عليه، فبعث اإليه معاذ بثلث �صدقة النا�س فاأنكر ذلك عمر وقال: لم اأبعثك جابياً وال اآخذ جزية 
،ولك���ن بعثت���ك لتاأخذ من اأغني���اء النا�س فترد على فقرائهم . فقال معاذ: م���ا بعثت اإليك �صيئاً واأنا 
اأج���د اأح���داً ياأخذه مني . فلما كان العام الثاني بعث اإلي���ه �صطر ال�صدقة، فتراجعا بمثل ذلك، فلما 
ك���ان العام الثالث بعث اإليه بها كله���ا فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك، فقال معاذ: ما وجدت 

اأحداً ياأخذ مني �صيئاً«)2(.
وه���� ر�صي اهلل عنه الذي كتب ع���ام الرمادة اإلى عمرو بن العا�س ر�صي اهلل عنه وه� بم�صر 
يق����ل: »ي���ا غ�ثاه ، يا غ�ثاه للع���رب جهز اإلّي عيراً يك�ن اأولها عن���دي واآخرها عندك تحمل الدقيق 
ف���ي العباء ، فكان عم���ر يق�صم ذلك بينهم على ما يرى وي�كل على ذل���ك رجاالً ، وياأمرهم بح�ص�ر 
نح���ر االإبل ويق�ل : اإن العرب تحب االبل - فخ���اف اأن ي�صتحي�ها- فلينحروها وليتاأدم�ا بلح�مها ، 

وليلب�ص�ا العباء الذي اأتى فيها الدقيق«)3(.
ه���ذا ه� عمر ر�صي اهلل عنه، وه���ذه هي �صيا�صته في اإدارة �ص�ؤون الزك���اة وتط�ير بيت المال 
حتى غدا م�ؤ�ص�صة عامة ترعى �ص�ؤون الفقراء اأينما كان�ا، وت�صهر على م�صالح االأمة التي من اأجلها 

�صرعت هذه العبادة المحكمة.

 ثالثًا: عهد ذي النورين عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه
  اأم���ا عهد عثم���ان ر�صي اهلل عنه فكانت الزك���اة فيه ا�صتمراراً لما كان علي���ه االأمر في زمن 
الف���اروق ر�صي اهلل عنه ول���م تتغير �صيا�صته  في اأحكام الزكاة وجبايته���ا وت�زيعها وال فيما يخت�س 

بنظام بيت المال. 
روى اأب� عبيد عن ابن �صيرين قال : كانت ال�صدقة تدفع اإلى النبي  اأو من اأمر به، واإلى اأبي 
بكر اأو من اأمر به، واإلى عمر اأو من اأمر به، واإلى عثمان اأو من اأمر به، فلما قتل عثمان اختلف�ا فكان 

منهم من يدفعها اإليهم، ومنهم من يق�صمها وكان ممن يدفعها اإليهم ابن عمر ...)4(.
 قال الطبري : وثبت اأن عثمان ر�صي اهلل عنه كان يجبي الزكاة حتى لم يبق اأحد من النا�س في 

1- تاريخ الطبيري 3/)28
2- االأم�ال الأبي عبيد �س 6)5

3- المدونة 246/1 –الم�صتدرك للحاكم 405/1 – 406 وقال �صحيح عل �صرط م�صلم واأقره الذهبي.
4- االأم�ال الأبي عبيد �س 751
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ع�ز، وكان اأول كتاب كتبه اإلى والته: »اأما بعد : فاإن اهلل اأمر االأئمة اأن يك�ن�ا رعاة ولم يتقدم اإليهم 
باأمر اأن يك�ن�ا جباة ... اأال واإن اأعدل ال�صيرة اأن تنظروا في اأم�ر الم�صلمين وفيما عليهم،فتعط�هم 

ما لهم وتاأخذوا بما عليهم، ثم تثن�ا باأهل الذمة فتعط�هم الذي لهم،وتاأخذوا بالذي عليهم«)1(.
فعثمان ر�صي اهلل عنه ا�صتمر في انتهاج �صيا�صة اأن تبقى الزكاة فري�صة اجتماعية عامة ت�ؤدي 
دوره���ا المنظم ف���ي ا�صتفادة الم�صتحقين واأهل الع�ز منها عل���ى م�صاحة اأر�س االإ�صالم ومجتمعات 

اأبنائه.
رابعًا: عهد علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه

مع ت�صع�صع ال��صع ال�صيا�صي في عهد علي ر�صي اهلل عنه ، ت�صع�صع معه انتظام دفع الزكاة 
ال���ى بي���ت المال ف�صار بع�س النا�س ي�ؤدون زكاة اأم�الهم اإلى م�صتحقيها باأنف�صهم ، ويظهر اأن ذلك 
كان في بداية عهده ر�صي اهلل عنه . وهذا ما نلمحه من حديث ابن �صيرين المتقدم عند ق�له: »... 
فلم���ا قتل عثم���ان اختلف�ا : فكان منهم من يدفعها اإليهم ، ومنهم م���ن يق�صمها - اأي بنف�صه- وكان 

ممن يدفعها اإليهم ابن عمر«)2(
اإال اأن �صيا�ص���ة عل���ي ر�ص���ي اهلل عنه ف���ي اإدارة بي���ت المال وفي جم���ع الزك���اة و�صرفها على 
م�صتحقيه���ا وم�صارفه���ا لم تتغي���ر عما كانت علي���ه في زمن الخلف���اء قبله من عم����م �صم�لها لكل 
الم�صتحقي���ن والفق���راء في كافة االأقاليم الت���ي كانت تخ�صع ل�صلطة الدولة في عه���ده وتاأتمر باأمره 

من الم�صلمين.
اأخرج اأب� نعيم في الحلية عن ربيعة ال�البي عن علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه قال : جاءه 
اب���ن النب���اح فقال يا اأمير الم�ؤمنين، امتالأ بيت مال الم�صلمين من �صفراء وبي�صاء ، فقال اهلل اأكبر 

فقام يت�كاأ على ابن النباح حتى قام على بيت مال الم�صلمين فقال :
هذا جناي وخياره فيه               وكل جان يده اإلى فيه

ي���ا اب���ن النباح عل���ّي باأ�صياع الك�فة ، ق���ال فن�دي في النا����س فاأعطى جميع م���ا في بيت مال 
الم�صلمي���ن وه���� يق����ل : »يا �صفراء وي���ا بي�صاء غّري غي���ري ، ها وها ، حتى ما بق���ي منه دينار وال 

درهم، ثم اأمر بن�صحه و�صلى فيه ركعتين«)3(
خام�شًا: عهد خام�ص الخلفاء الرا�شدين عمر بن عبد العزيز ر�شي اهلل عنه

ت�صدد عمر بن عبد العزيز في جمع اأم�ال الزكاة باعتبارها فري�صة فر�صها اهلل عز وجل على 

1- تاريخ الطبري 280/3
2- االأم�ال الأبي عبيد �س 751

3- حلية االأولياء الأبي نعيم االأ�صفهاني 81/1 – حياة ال�صحابة 428/2.
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الم�صلمين واأنها حق لل�صائلين والمحرومين والمنقطعين فال يج�ز التهاون فيها، كما اهتم بت�زيعها 
عل���ى م�صتحقيها ف���ي كل ناحية من ن�احي الدولة باحثاً عنهم في كل مك���ان، وم�زعاً الجباة في كل 
االأقاليم ، وفي الحاالت التي لم يكن ه�ؤالء الجباة يجدون الفقراء كان�ا ي�صترون بهذه االأم�ال رقاب 

الم�صتعبدين ويعتق�نها)1(.
فق���د كتب ر�ص���ي اهلل عنه اإلى عامله على اليمن ر�صالة جاء فيها : »...فاإذا جاءك كتابي هذا 
فخذهم بما ترى عليهم من الحق ، ثم اأق�صم ذلك على فقرائهم ... ف�اهلل ل� لم ياأتني من قبلك اإال 

كٌف لراأيته من اهلل َق�صماً عظيما«)2(.
وكت���ب اإلى واليه عل���ى العراق عبد الحميد بن عب���د الرحمن : »اأن اأخ���رج للنا�س اأعطياتهم، 
فكت���ب اإلي���ه ال�الي اإني قد اأخرجت للنا�س اأعطياتهم وبقي ف���ي بيت المال ماٌل كثير . فكتب اإليه اأن 
انظ���ر كل م���ن اّدان في غير �صف���ه وال �صرف فاق�س عنهع . فكتب اإليه : اإن���ي قد ق�صيت عنهم وبقي 
في بيت المال ماٌل كثير ، فكتب اإليه : اأن انظر كل بكر لي�س له مال ف�صاء اأن تزوجه فزوجه واأ�صدق 
عنه - اأي ادفع له المهر- فكتب اإليه اأني قد زوجت كل من وجدت ، وقد بقي في بيت مال الم�صلمين 
مال ٌ كثير ، فكتب اإليه : اأن انظر من كانت عليه جزية –خراج- ف�صعف عن اأر�صه فاأ�صلفه ما يق�ى 

به على عمل اأر�صه، فاإنا ال نريدهم لعام وال عامين«)3(.
وروى يحي���ى ب���ن �صعيد قال: »بعثني عم���ر بن عبد العزيز على �صدق���ات اأفريقيا فاقت�صيتها، 
وطلب���ت فق���راء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيراً، ول���م نجد من ياأخذها مني فقد اأغنى عمر بن عبد 

العزيز النا�س ، فا�صتريت بها رقباً فاأعتقتهم، ووالوؤهم للم�صلمين«)4(.
وروى اأب���� عبي���د: اأن عمر بن عبد العزي���ز كتب اإلى عامله على الب�صرة كتاب���اً جاء فيه : »...
وانظ���ر اإل���ى من قبلك من اأهل الذمة قد كبرت �صنه و�صعفت ق�ت���ه وولت عنه المكا�صب فاأجر عليه 

من بيت مال الم�صلمين ما ي�صلحه« اأي اإجعل له �صيئاً جارياً وراتبا دورياً)5(
ظهرت نتائج اإ�صالحات عمر بن عبد العزيز واهتمامه بفري�صة الزكاة في المجتمع االإ�صالمي 
الكبي���ر، فتحقق مجتمع الكفاية والعدل والرفاهية،واختف���ت مظاهر الفقر  والع�ز، واطماأن النا�س 
ف���ي كل رقع���ة من رقع هذه الدولة ال�ا�صعة المترامي���ة االأطراف،حتى عّز وج�د من ي�صيتحق الزكاة 

1- �صيرة عمر بن عبد العزيز البن عبد الحكم 5)-6)-125-124.

2- �صيرة عمر بن عبد العزيز البن عبد الحكم 5)-6)-125-124.
3- عمدة القاري 135/16 –االأم�ال الأبي عبيد �س 256.

4- �صيرة عمر بن عبد العزيز الأبي عبد الحكم �س )6.
5- االأم�ال الأبي عبيد �س 46.
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ويقبلها، واأ�صبحت هذه الم�صكلة لالأغنياء واأ�صحاب االأم�ال تتطلب حالً �صريعاً)1(.
وه���ذا عم���ر بن عبد العزيز لم يدع اأهل الذمة حتى يطلب�ا المع�نة باأنف�صهم، بل طلب ه� من 

واليه اأن يبادر فينظر في حاالتهم ومطالبهم في�صدها من بيت مال الم�صلمين .
وهن���ا تحق���ق ما اأخبر به كما ف���ي البخاري عندما ق���ال: ت�صدق�ا فاإنه ياأت���ي عليكم زمان 
يم�ص���ي الرجل ب�صدقته ف���ال يجد من يقبلها ، يق�ل الرجل ل� جئت به���ا باالأم�س لقبلتها فاأما الي�م 

فال حاجة لي بها)2(.

نـتـائـج وتـو�شـيـات
بعد ما تقدم في هذا البحث من التف�صيالت، نخل�س اإلى النتائج والت��صيات التالية :

1-  اأن االإ�صالم دين عالي ب�صهادة الت�راة واالإنجيل ون�ص��س القراآن وال�صنة.
2-  اأن الزك���اة فري�ص���ة عالمي���ة الأنها ركن م���ن اأركان االإ�ص���الم حيث اأن رك���ن ال�صيئ يحمل 

خ�صائ�صه ومزاياه.
3-  اأن االأ�صل في الزكاة اأن تك�ن فري�صة عالمية واأن من يدعي غير ذلك فعليه بالدليل،واأنى 

له ذلك.
4-  اأن االإ�ص���الم ج���اء بنظام تكاف���ل اإجتماعي رائد �صاب���ق على غيره لم ت�ص���ل اإليه كثير من 

ال�صع�ب اإال بعد وقت ط�يل .
5-  اأن نظام التكافل االإجتماعي المنبثق عن فري�صة الزكاة عام ي�صمل جميع اأفراد المجتمع 

الم�صلم وجميع اأفراد الم�صلمين اأينما كان�ا على م�صاحة العالم كله .
6-  اأن الر�ص�ل ه� اأول من اأن�صاأ هيئة وم�ؤ�ص�صة عالمية تعنى بجميع اأفراد المجتمع من اأهل 

الفقر والع�ز والن�ازل وحاجات الدولة)تلك هي بيت مال الم�صلمين(.
7-  اأن فري�ص���ة الزك���اة عندما طبقت كم���ا اأرادها اهلل تعال���ى ور�صم لها ر�ص�ل���ه، اإختفت 

مظاهر الفقر والحاجة وحلت في المجتمع مظاهر الغنى والرفاهية .
8-  اأن التعام���ل م���ع الزكاة جباية و�صرفاً االأ�صل فيه اأن يك�ن ع���ن طريق بيت مال الم�صلمين 

وجهازه المنظم المتخ�ص�س الذي ترعاه الدولة ويعمل تحت اإ�صرافها .
اأن���ه مع عدم وج�د بيت م���ال الم�صلمين في مثل هذه االأيام فاإنه ال ب���د من اإيجاد م�ؤ�ص�صة    -(

1- مالمح االإنقالب في �صيرة عمر بن عبد العزيز لعماد الدين خليل �س 140.
2-  البخاري كتاب ال�صدقة )/ برقم 1411 - وم�صلم كتاب الزكاة باب كل ن�ع من المعروف �صدقه / �صرح م�صلم ب�صحيح الن�وي 

(6/7
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عالمي���ة تحل محل بيت المال، يق�م عليها اأهل العلم والخبرة من الم�صلمين، ترعى �ص�ؤون 
اأه���ل الفق���ر والع�ز وت�صاعد في ح���ل م�صكالت النا����س كافة على م�صاح���ة العالم كله عند 
الك����ارث والح���روب وت�صري���د االآمنين واللقطاء واأبن���اء ال�صبيل، مع االأخ���ذ بعين االإعتبار 

ال�صروط المطل�بة �صرعاً فيمن تدفع لهم اأم�ال الزكاة .
والحمد هلل رب العالمين
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الباحث: د. رم�سان ال�سيفي
)درا�سة قراآنية(

اأزمة الحكم والحكام قديًما وحديثًا 
ي�صه���د ال�ط���ن العربي الحبيب في هذه االأي���ام العديد من الث�رات ال�صلمي���ة، التي تدع�ا اإلى 
اإ�ص���الح اأنظم���ة الحكم فيه���ا، اأو اإ�صقاطه���ا لتغييرها، ب�صبب حال���ة الياأ�س واالإحب���اط التي تعي�صها 
ال�صع����ب العربي���ة، من اإمكاني���ة التغيي���ر الديمقراطي اأو الذات���ي لتلك االأنظم���ة، وانبرى عدد من 
المحللي���ن ال�صيا�صيين واالجتماعيين وحتى النف�صيي���ن، لتحليل هذه الظاهرة الجديدة على ال�طن 
العرب���ي، ليدل���ى كل بدل�ه، عن اأ�صباب تلك الث�رات، ودواف���ع ال�صع�ب لها، فذكروا منها العديد من 
االأ�صباب الحقيقية والم��ص�عية، لكن في المقابل لم يتطرق منهم اأحد لالأبعاد االإ�صالمية الحتمية 
ل�صق�ط اأي نظام في العالم، مهما كان ق�يًا ومنيعًا، طالما اأنه قام على ق�اعد النظام الظالم، ولم 
يقم على الق�اعد الق�ية العادلة، فجاء هذا البحث ليتناول اأزمة الحكم والحكام من منظ�ر قراآني، 
مبينً���ا ق�اع���د نظام الحكم في االإ�صالم، الذي ا�صتمر عدة ق���رون يحكم جزءًا كبيرًا من المعم�رة، 
كم���ا تناول ق�اع���د التدمير االإلهي الأنظمة الحك���م الم�صتبدة، )ال�صنن الك�ني���ة في هالك االأمم(، 
عي  اإ�صاف���ة اإلى مظاهر التمكي���ن في االأر�س التي �ص�رها القراآن الكريم، ليك�صف زيف اأي نظام يدَّ
االإ�ص���الم، اأو اأن ق�انين���ه م�صدرها ال�صريع���ة االإ�صالمية، ثم خل�س البحث اإلى بي���ان اأن الق�ة التي 
�صكلته���ا اأنظمة الحكم المنه���ارة لم ولن تنجح ف���ي ا�صتمراريتها، رغم ظلمه���ا وبط�صها الم�صتمر، 

ورغم �صعف �صع�بها المقه�رة، الأن �صنة اهلل غالبة، قال تعالى:  {... ائ ەئ ەئ   وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ })1(، وق���ال: {ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی   

ی ی })2(.  
1- )ي��صف:21(

2- )االأحزاب:62(
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The Crisis of Rule and Rulers - Past and Present:
A Quranic Study

Abstract
The Arab World has been witnessing many peaceful revolutions that call 

for changing or toppling their regimes as a result of despair and frustration 
from any possible internal and democratic change. Many political, sociological 
and psychological analysts addressed this new phenomenon in the Arab 
World, pointing out different causes of such revolutions. However, no one 
has mentioned the religious dimension according to which any regime built 
on non-religious bases - however strong it is - is  inevitably going to collapse. 
Thus, this study tackles the topic from a Quranic perspective, pointing out the 
fundamentals of the Islamic rule that for centuries controlled a large part of 
the world. The study also tackles the principles upon which Allah destroyed 
these despotic regimes in spite of being strongly established in the land,  as 
portrayed in the Quran, and thus, uncovering their pretence as being Islamic 
or based on Share'a.  The study concludes that the power the toppled regimes 
gained did not help in giving large control to them in spite of their continuous 
tyranny and despotism, and their weak and submissive people. This is true 
in the light of Allah's Sunna And Allah has full power and control over His 
affairs, but most of men know not (Surat Yusuf, 21).

اأوًل: اأ�شباب اختيار البحث
�صرع���ة انهي���ار عدد من االأنظم���ة العربية الق�ي���ة، مما �صك���ل مفاجاأة للجمي���ع، و�صجع باقي 

ال�صع�ب لالقتداء بمن اأ�صقطت اأنظمة الحكم فيها.
غي���اب البعد الدين���ي في عملية تحلي���ل تلك الظاهرة، ل���دى معظم المحّللي���ن الذين تناول�ا 

الحديث عن انهيار االأنظمة.
بيان �صنن اهلل في القراآن، لتغيير اأنظمة الحكم، اأو انهيارها وا�صتبدالها.

بيان ق�اعد تدمير الملك كما �ص�رها القراآن الكريم.
اإبراز اأهم مظاهر التمكين للحكم االإ�صالمي كما �ص�رها القراآن الكريم.

ثانًيا: اأهمية البحث
تبرز اأهمية البحث الأنه يتناول �صق�ط اأنظمة الحكم قديمًا وحديثًا، من منظ�ر قراآني، وبذلك 

فاإنه يقدم روؤية جديدة، غير التي قدمها المحلل�ن ال�صيا�صي�ن.
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البح���ث يطمئن ال�صع�ب الم�صلمة الم�صت�صعفة، والمقه�رة م���ن قبل حكامها، بحتمية �صق�ط 
اأنظمتها، وهالكها عاجلًا اأم اآجلًا.

ت�صم���ن البحث العديد من الر�صائل الأنظمة الحك���م الظالمة والم�صتبدة، ب�صرورة اال�صتجابة 
لمطالب �صع�بها ال�صرعية واالإن�صانية، واإلًا فالتغيير قادم لك�نه �صنة اإلهية.

يك�ص���ف البح���ث زيف االأنظم���ة التي تدعي االإ�ص���الم، الأن مظاهر حكمه���ا تتنافى مع مظاهر 
الحكم االإ�صالمي.

ثالًثا: منهج الباحث:
ق���ام الباحث بهذه الدرا�صة من منظ����ر قراآني بحت، بعيدًا عن اآراء ال�صيا�صيين وغيرهم من 

المحللين.
ا�صتخدم الباحث العديد من المناهج العلمية، منها: المنهج اال�صتقرائي الناق�س، والتحليلي، 

وال��صفي، اإ�صافة اإلي منهج اال�صترداد التاريخي.
رج���ع الباح���ث اإلى اأق����ال كبار المف�صري���ن القدامى في تف�صي���ر االآيات القراآني���ة، كالطبري 
والقرطب���ي واب���ن كثير، وال���رازي وغيرهم، اإ�صافة اإل���ى المف�صرين المحدثين كاب���ن عا�ص�ر و�صيد 

قطب.
مهد الباحث بمقدمة لك���ل مبحث ومطلب، وو�صع العناوين المنا�صبة لها، كما ترجم الباحث 

لالأعالم المغم�رين للتعريف بهم.
ق���ام الباحث يتخري���ج االأحاديث وعزوها اإلى مظانها، والحكم عليه���ا من خالل اأق�ال علماء 

التخريج.

رابًعا: خطة البحث:
ا�صتملت خطة البحث على تمهيد، ومبحثين وخاتمة، جاءت على النح� التالي:

التمهيد وفيه: 
االأزمة لغة وا�صطالحًا.

خ�صائ�س االأزمة.  

المبحث الأول: قواعد نظام الحكم في الإ�شالم:
وفيه: مدخل واأربعة مطالب:
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المدخل: القاعدة لغة وا�صطالحًا. 
المطلب االأول: القاعدة االأولى الحاكمية هلل وحده.

المطلب الثاني: القاعدة الثانية العدل والم�صاواة بين الجميع.
المطلب الثالث: القاعدة الثالثة ال�ص�رى.

المطلب الرابع: القاعدة الرابعة طاعة االأمير واجبة في غير مع�صية.

المبحث الثاني: الحكم والحكام بين قواعد التدمير ومظاهر التمكين:
وفيه: مطلبان:

المطلب االأول: ق�اعد التدمير كما ي�ص�رها القراآن الكريم.
المطلب الثاني: مظاهر التمكين كما ي�ص�رها القراآن الكريم.
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التمهيد وفيه:
اأوًل: الأزمة لغة وا�شطالًحا: 

 1. الأزمة لغة: 
ق���ال ابن فار�س: »اأََزَم: واأما الهمزة والزاء والميم، فاأ�ص���ل واحد، وه� ال�صيق وتداني ال�صيء 
م���ن ال�صيء ب�صدة والتفاف، وقال الخليل: اأًَزْمُت، واأنا اآزم، واالأًْزٌم: �صّدُة الع�س، والفر�س ياأِزم على 
فاأ�س اللجام  �  قلت َيع�سُّ � ويقال اأًَزَم الرجل على �صاحبه: اأي لزمه، واآزمني كذا: األزمنيه، وال�ِصَنُة 

اأَزَمٌة لل�صدة التي فيها، والماأزُم م�صيق ال�ادي ذي الحزونة)1(، والماأزمان م�صيق بالحرم«)2(.
ق���ال الرازي: »االأزمة: ال�صدة، والقح���ط، واأََزَم عن ال�صيء: اأم�صك عنه، وكل طريق �صيق بين 
جبلي���ن، ماأِزم، وم��ص����ع الحرب اأي�صا ماأِزم، � قل���ت: ب�صبب الحالة ال�صعب���ة وال�صديدة التي تك�ن 
اأثن���اء القت���ال، خ�ص��صا عند التقاء الجمعان وجه���ا ل�جه � ومنه الم��صع ال���ذي بين الم�صعر وبين 

عرفة �صمي ماأزمان«)3(. 
وعل���ى �ص����ء ما �صب���ق فاإن الباح���ث يرى اأن االأزم���َة في اللغة، له���ا عدة معان���ي متقاربة تدل 
عل���ى ال�ص���دة والتعب وال�صي���ق واالألم، وعدم اال�صتق���رار وال��ص�ح، وهذه الحالُة تحت���اج اإلى اتخاذ 
ق���رار �صريع للخ���روج منها، باأمن و�ص���الم، الأنها ل� ا�صتم���رت فاإنها تهدد بالخط���ر حياة من نزلت 

به، ويمكن االإ�صارة لهذه الحال���ة بق�له تعالى: {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ 
ک    ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ  ڱ 

ڱ})4(.

 2. الأزمة ا�شطالًحا:
اختل���ف العلم���اء عند تعريفهم لالأزمة ف���ي اال�صطالح، اختالفًا �صكليً���ا، واإن كان�ا قد اتفق�ا 
عل���ى الم�صامي���ن الرئي�صية واالأ�صا�صية لها، ولعل ذلك يع�د لتن����ع التخ�ص�صات لديهم، ولقد اأ�صار 
اإل���ى ه���ذا التباين في التعريفات الدكت����ر العماري بق�له: » طالما كانت االأزم���ة مرحلَة من مراحِل 
ال�ص���راع، اأو درج���ةً من درجاته، اأو ط�راً من اأط�اِره، فاإنها تعز كذلك عن الح�صر والتحديد، ولعل 

1- احلزونة: اخل�ص�نة يف االأر�س، اأو التي ت�صيب باحلزن. ابن االأثري )))13ه� - )7)1م(، جمد الدين اأب� ال�صعادات املبارك بن 
حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي ال�صيباين اجلزري ابن االأثري )املت�فى: 606ه�( النهاية يف غريب احلديث واالأثر، 

طاهر اأحمد الزاوى، حمم�د حممد الطناحي، املكتبة العلمية بريوت، بدون طبعة )380/1(. 
للن�صر والت�زيع، ط ل�نان  الفكر  اأبي عمرو، دار  اللغة، حققه �صهاب الدين  2- ابن فار�س، ) 1418ه�/ 8))1م( معجم مقايي�س 

الثانية، )73(. 
3- الرازي، زين الدين، خمتار ال�صحاح، عني برتتيبه حمم�د خاطر، دار الفكر بريوت بدون طبعة )15(. 

4- )االأحزاب: 10 � 11(
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كلم���ات ت�صارل���ز ماكليالند التي يعبر فيها عن مدى تعذر و�صع تعري���ف �صم�لي لمعنى االأزمة، تاأتي 
قاطعة الداللة في هذا ال�صدد، عندما يق�ل: اإن كماً هائالً من الدرا�صات التي ن�صرت خالل االأع�ام 
الخم�صَة ع�صر الما�صية ح�ل مدل�ل االأزمة، والتي حاولت معالجَة هذا المدل�ل، من مختلف زواياه، 

قد زادت من �صع�بة ال�ق�ف على حقيقة مبنى ومعنى هذا المدل�ل«)1(.
ورغ���م ه���ذه االإ�صكالية لدى الباحثين في ع���دم تحديد معنىً �صامل لالأزم���ة، اإال اأن كلًا منهم 

اجتهد وو�صع تعريفاً لها، وفيما يلي يذكر الباحث بع�س التعريفات:
يق�ل الدكت����ر الهدمي، خبير الدرا�صات االإ�صتراتيجية: »ه���ي لحظة حرجة وحا�صمة، ينبغي 
اأن ُيفه���م اأنها تتعلق بم�صي���ر الكيان االإداري الذي اأ�صابته، وت�صكل بذلك �صع�بة حادة، اأمام متخذ 

القرار، تجعله في حيرة بالغة«)2(.
ويق����ل الحم���الوي:« ه���ي عبارة عن خلل ي�ؤث���ر تاأثيرًا ماديً���ا على النظام كله، كم���ا اأنه يهدد 

االفترا�صات الرئي�صية، التي يق�م عليها هذا النظام«)3(.
اأم���ا الخ�صيري فيرى اأنها » تعبر عن م�قف وحال���ة ي�اجهها متخذ القرار، في اأحد الكيانات 
االإدارية ) دولة، م�ؤ�ص�صة، م�صروع، اأ�صرة( تتالحق فيها االأحداث وتت�صابك معها االأ�صباب بالنتائج، 

ويفقد معها متخذ القرار قدرته على ال�صيطرة عليها، اأو على اتجاهاتها الم�صتقبلية«)4(. 
وبن���اءً على ما �صبق ف���اإن االأزمة هي: فترة م�صح�بة باالألم وال�ص���دة وال�صيق، تهدد كيان من 
ت�صيب���ه، وت�قعه في حالة من القل���ق والذعر والهلع، ب�صبب نق�س المعل�م���ات، تتطلب اتخ�اذ قرار 

حكي�م و�صري�ع للخروج منه�ا، اإما لالأف�صل اأو باأقل خ�صارة.

ثانًيا: خ�شائ�ص الأزمة:
ال�صيد علي�ة: يرى اأن اأهم خ�صائ�س االأزمة تتمثل في النقاط التالية:

ه���ي نقطة تح����ل، تتزايد فيه���ا الحاجة اإل���ى الفعل المتزاي���د ورد الفعل المتزاي���د لم�اجهة 
الظروف الطارئة.

تتميز بدرجة عالية من ال�صك في القرارات المطروحة.
ي�صعب خاللها التحكم في االأحداث.

1- العماري ) 1414 ه� ، 3))1م ( اإدارة االأزمات يف عامل متغري، مركز االأهرام للرتجمة والن�صر، ط االأوىل )16(. 
2- الهدمي، ماجد �صالم، مبادئ اإدارة االأزمات، دار زهران للن�صر والت�زيع، بدون طبعة )8(. 

3- احلمالوي )8))1م( حممد ر�صيد، اإدارة االأزمات جتارب حملية وعاملية، ط الثانية، ))2(. 
وال�حدة  الق�مي  االقت�صاد  م�صت�ى  على  االأزمات  حلل  اإداري  اقت�صادي  منهج  االأزمات  اإدارة  اأحمد،  حم�صن  د  اخل�صريي،   -4

االقت�صادية، مكتبة مدب�يل، ط الثانية، )53(. 
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ت�ص����د فيها ظروف من عدم التاأكد م���ن �صحة المعل�مات ب�صبب نق�صها، والعمل فيها في ج� 
غام�س.

�صغ���ط ال�قت والحاجة اإلى اتخاذ ق���رارات �صائبة و�صريعة، مع عدم وج����د احتمال للخطاأ، 
ل�صيق ال�قت.

التهديد ال�صديد للم�صالح واالأهداف.
المفاجاأة وال�صرعة في وق�عها. 

�صيادة حالة من الخ�ف والهلع ربما ت�صل اإلى الرعب وتقيد التفكير)1(. 
  وي���رى الباحث اأن خ�صائ����س االأزمة ت�ؤخذ من خالل معانيها اللغ�ي���ة ال�صابقة، التي جاءت 

على النح� التالي:
نقط���ة تح�ل اإم���ا اإلى ال�صلب، اإذا تركت دون ع���الج، واإما اإلى االإيج���اب اإذا تم التعامل معها 

بحكم���ة وح�ص���ن اإدارة، ق�ال تعال���ى: {ۇ ۇ ۆ        ۆ       ۈ ۈ    ٴۇ ۋ         ۋ })2(، قال تعالى: {ٱ 
ٻ ٻ ٻ  ٻ         پپ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ})3( 

الفجائي���ة اأحيان���ا، وفي الغال���ب يك�ن لها مقدم���ات على �صكل اإنذارات، ق���ال تعالى: {ېئ  
يب  ىب  مب   خب  حب  جب  يئ  ىئ     مئ  حئ   جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
جب  ىئ يئ    مئ  حئ  جئ  ی  {ىئ  ی ی ی  تعال���ى:  وق�ل���ه   ،)4({

َ
جت

حب  خب مب ىب يب جت   حت })5(.
اإح���داث حالة من الخ�ف واالإرب���اك والقلق ال�صديد والحيرة، لدى متخذ القرار ق�����ال تعالى: 

{ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ})6(.
�صي���ق ال�قت، ب�صبب انفجاره���ا، والخ�ف من اأ�صرارها، ق���ال تعالى: {ہ ہ  ھ ھ 
ھ ھ ے  ے   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ            ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ   ۅ 

ۉ ۉ   ې })7(.
1- علي�ة، ال�صيد )1426ه� 2005م(، اإدارة ال�قت واالأزمة واالإدارة باالأزمات، القاهرة، دار االأمني للن�صر والت�زيع، )75( بت�صرف.

2- )ال�صرح: 5، 6(
3- )البقرة:216(
4- )االأنعام:44(

5- )االأعراف:5)(
6- )البقرة:144(

7- )الم�ؤمن�ن: ))، 100(
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ومن خ�صائ�صها اأنها تهدد حياة من ت�صيبه، �ص�اء كان اإن�صان اأو كيان، قال تعالى: {ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ        ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ})1(، وق���ال تعال���ى: {چ چ 
ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ      ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ    گ})2(.  

الغم�����س وع���دم و�ص�ح الروؤي���ة، اإما ب�صب���ب مفاجاأتها للكي���ان االإداري، اأو لع���دم اال�صتعداد 
المطل�ب لم�اجهتها، اأو لنق�س المعل�مات ح�ل وقت انفجارها، قال تعالى: {ک   ک          ک ک 
ۀ  ڻ      ڻ   ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ۀہ ہ ہ  ہ ھ ھ  ھ ھ ے  ے  ۓ})3(.
�صرعة االنت�صار اإذا لم تجد من يت�صدى لها، ب�صبب التح�ل ال�صريع الذي يطراأ على الم�ؤ�ص�صة 

اأو الكيان، قال تعالى: {ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ     ڤ })4(. 
اأنها تفر�س على متخذ القرار، �صرورة اتخاذ قرار �صريع وحا�صم وحكيم. 

ع���ن اأن����س بن مال���ك �س قال: قال ر�ص����ل اهلل: »اإن قام���ت على اأحدكم القيام���ة، وفي يده 
ف�صيلة)5( فليغر�صها« )6(.  

المبحث الأول
 قواعد نظام الحكم في الإ�شالم

يتن���اول المبح���ث الحديث عن الق�اعد التي يق����م ويرتكز عليها الحك���م والحكام في الدولة 
الم�صلمة، عند و�صعهم للق�انين والت�صريعات التي ت�صبط �صيا�صتهم في اإدارة الدولة، وهذه الق�اعد 
م�صدرها من اهلل الأ ور�ص�له، الأنهما الم�صدران الرئي�صيان لق�انين الت�صريع في االإ�صالم، اإ�صافة 

1- )الكهف:42(
2- )ي�ن�س:22(
3- )الن�ر:40(

4- )القمر:31(
بن  اأحمد  العبا�س  اأب�  احلم�ي،  الكبري.  ال�صرح  غريب  يف  املنري  امل�صباح  ف�صالن.  واجلمع  ال�دي  وهي  النخل  �صغار  5-  الف�صيل 
حممد بن علي الفي�مي، )املت�فى: نح� 770ه�( امل�صباح املنري يف غريب ال�صرح الكبري، املكتبة العلمية، بريوت، بدون طبعة، 

.)473/2(
6-  االإمام اأحمد، )1421 ه� - 2001 م( اأب� عبد اهلل اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن اأ�صد ال�صيباين )املت�فى: 241ه�( م�صند 
االإمام اأحمد، حتقيق: �صعيب االأرن�ؤوط، عادل مر�صد، واآخرون، اإ�صراف: د عبد اهلل بن عبد املح�صن الرتكي، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، 
ط االأوىل )251/20 حديث رقم 02)12(. قال �صعيب: اإ�صناده �صحيح على �صرط م�صلم، رجاله ثقات رجال ال�صيخني غري حماد 

بن �صلمة، فمن رجال م�صلم ه�صام: ه� ابن زيد بن اأن�س بن مالك.   
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اإل���ى م�صادر الت�صريع االأخرى كاالإجماع والقيا�س، واالأنظمة التي تتجاهل تلك الق�اعد وال تعتبرها 
مرتكزًا لحكمها و�صيا�صتها، فاإنها �صتخ�صع ل�صنة اهلل في زوالها، مهما كانت ق�ية!!.  

المدخل وفيه:   
 اأوًل: القاعدة لغة وا�شطالًحا:

القاعدة لغة: قال الراغب: » قعد الُقُع�ُد يقابل به القيام، واْلَقْعَدُة للمّرة، والِقْعَدُة للحال التي 
يك����ن عليها اْلَقاع���د، والُقُع�ُد قد يك�ن جمع قاعد، ق���ال تعالى: {گ ڳ ڳ ڳ ڳ     
ڱ ڱ....})1(، والقاِع���َدُة: لم���ن قع���دت عن الحي�س والّت���زّوج، والَقَ�اِع���ُد جمعها، وق�اعد 

البناء اأ�صا�ص���ه، قال تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ } )البقرة:127( )2(.

قال ابن منظ�ر: »والقاعدة: اأ�ص���ل االأ�صا�س، والق�اعد: االإ�صا�س، وق�اعد البيت اإ�صا�صه، قال 
الزج���اج: الق�اعد اأ�صاطين البناء الت���ي تعمده، وق�اعد اله�دج: خ�صبات اأرب���ع معتر�صة في اأ�صفله 
ترك���ب عيدان اله����دج فيها، قال اأب���� عبيد: ق�اعد ال�صح���اب اأ�ص�لها المعتر�صة ف���ي اآفاق ال�صماء 

�صبهت بق�اعد البناء« )3(.

 2. القاعدة ا�شطالًحا
قال الكف�ي: »كل قاعدة فهي اأ�صل للتي ف�قها«)4(. 

ق���ال ال�صبكي)5(: »القاع�دة: االأم����ر الكلي الذي ينطبق علي�ه جزئي���ات كثي�رة يفه�م اأحكامها 
منها«)6(.

1- )اآل عمران:1)1(
2-  الراغب )1412ه�( اأب� القا�صم احل�صني بن حممد املعروف بالراغب االأ�صفهاين )املت�فى: 502ه�( املفردات يف غريب القراآن، 

حتقيق عدنان النح�ي، دار القلم، الدار ال�صامية، دم�صق بريوت، الطبعة االأوىل )677، 678(.  
3- ابن منظ�ر، )1414ه�( حممد بن مكرم بن على، اأب� الف�صل، جمال الدين ابن منظ�ر االأن�صاري الرويفعى االإفريقى )املت�فى: 

711ه�( ل�صان العرب، دار �صادر، بريوت، بدون طبعة ) 361/3(.  
4- الكف�ي، اأي�ب بن م��صى احل�صيني القرميي الكف�ي، اأب� البقاء احلنفي )املت�فى: 4)10ه�(، الكليات، حتقيق: عدنان دروي�س، 

حممد امل�صري، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت بدون طبعة )702(.
5-  قا�صي الق�صاة تاج الدين اأب� ن�صر عبد ال�هاب بن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام ال�صبكي ال�صافعي. املت�فى �صنة »771ه�« 
كان اإماما بارعا مفتنا يف �صائر العل�م، وله ت�صانيف �صتى. الذهبي )1427ه� 2006م( �صم�س الدين اأب� عبد اهلل حممد بن اأحمد 

بن عثمان بن َقامْياز الذهبي )املت�فى: 748ه�(، دار احلديث، القاهرة، بدون طبعة )28/1(.
6- ال�صبكي )1411ه�- 1))1م( تاج الدين عبد ال�هاب بن تقي الدين ال�صبكي )املت�فى: 771ه�( االأ�صباه والنظائر، دار الكتب 

العلمية، ط االأوىل )11(.
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وي���رى الباح���ث اأن القاع���دة هي االأ�صا����س اأو االأ�صل ال�صاب���ط، الذي تق�م به باق���ي االأجزاء 
االأخرى وت�صتند اإليه.

ق���ال الخي���اط: »والقاعدة مهمة، الأنها ت�صب���ط الفروع وتقيد �ص����ارد الجزئيات، فالجزئيات 
ْبُط الفقه بالق�اعد ي�صتغنى به عن  تتنام���ي، وال ي�صتطيع اأن يحيط بها االإن�صان ط�ل عمره، ولكن �صَ

حفظ اأكثر الجزئيات، الندراجها في الكليات« )1(.   

المطلب الأول: قاعدة الحاكمية هلل
ھھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  {ں  تعال���ى:  ق���ال 
ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ    ۆ})2(، وق���ال: {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
 ،)3({.. ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ 

وقال �صبحانه: {ې ې ى    ى ائ ائ  ەئ  ەئ وئ        وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ })4(.

تتح���دث هذه االآيات وغيره���ا اأن الحكم وو�صع الت�صريع هلل وحده، وال يج�ز ذلك لغيره، مهما 
عظ���م قدره وعال و�صاأن���ه، الأنه �صبحانه اأعلم بم���ا ي�صلح خلقه، قال تعال���ى: {ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  

ٺ ٿ})5(.
ق���ال قطب: »ولي����س الأحد من خلق اهلل اأن ي�صرع غير ما �صرع���ه اهلل، واأذن به كائنًا من كان، 
فاهلل وحده ه� الذي ي�صرع لعباده، الأنه مبدع هذا الك�ن كله، ومدبره بالن�امي�س الكلية الكبرى التي 
اختارها له، والحياة الب�صرية اإن هي اإال تر�س �صغير في عجلة هذا الك�ن الكبير، فينبغي اأن يحكمها 
ت�صري���ع يتم�ص���ى مع تلك الن�امي�س، وال يتحقق هذا اإال حين ي�صرع لها المحيط بتلك الن�امي�س، وكل 

من عدا اهلل قا�صر عن تلك االإحاطة بال جدال«)6(. 
ي���رى اأب� فار����س: اأن الحاكمية ال تك�ن اإاّل هلل وحده، وهي من اأول���ى خ�صائ�س االإل�هية، وقد 
انف���رد به���ا �صبحانه تعالى، ولي�س الأحد من الب�صر اأن يدعيه���ا، فالم�صرع والمحلل والمحرم ه� اهلل 
وح���ده، فم���ا اأحله اهلل فه� الحالل، وما حرم���ه اهلل فه� الحرام، واأ�صاف قائ���اّل: وهذا يعني اأن ما 

1- اخلياط، )1425ه� � 2004م( عبد العزيز عزت، النظام االأ�صا�صي يف االإ�صالم، دار ال�صالم، الطربي الثانية )116(.
2- )االأنعام:57(

�رى:13( 3- )ال�صُّ
4- )الن�صاء:105(

5- )الملك:14(
6- قطب، )1412ه�( �صيد، قطب اإبراهيم ح�صني ال�صاربي )املت�فى: 1385ه�( الظالل، دار ال�صروق، بريوت القاهرة، ط ال�صابعة 

ع�صر )3152/5(.  
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ي�صدر عن الط�اغيت من ق�انين وت�صريعات ي�صرع�نها للنا�س ويحكم�ن النا�س بها تعتبر باطلة من 
اأ�صا�صها، غير ملزمة الأحد)1(. 

الأن ال�صي���ادة في النظ���م ال��صعية تك�ن للب�ص���ر يبيح�ن ويفر�ص�ن ويمنع����ن ح�صب اأه�ائهم 
وم�صالحهم واأمزجتهم، اأو يك�ن جزءًا منها من االإ�صالم لتحقيق م�صلحة ما واالآخر من غيره.

قال تعال���ى: {ں ں ڻ  ڻ ڻ  ڻ     ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   
ے    ے   ۓ})2(.

تتن���اول هذه االآي���ات �صنفًا من النا����س الذين يرف�ص�ن حك���م اهلل ابتداءً، لكنه���م ياأت�ن اإليه 
م�صرعي���ن خا�صعي���ن مطيعين منقادين لحكم���ه، اأي: اإذا كان الحق لهم على غيره���م اأ�صرع�ا اإلى 

حكمه، لثقتهم باأنه كما يحكم عليهم بالحق، فاإنه يحكم لهم بالحق)3(.
ق���ال اب���ن عجيب���ة)4(: واإن يكن لهم الحق على غيره���م ياأت�ا اإلى الر�ص����ل مذعنين م�صرعين 
ف���ي الطاعة، طلبًا لحقهم، ال ر�صًا بحكم ر�ص�له���م، لمعرفتهم اأنك ال تحكم اإال بالحق المر والعدل 
المح����س، يمتنع����ن م���ن المحاكم���ة اإليك، اإذا ركبه���م الحق، لئ���ال تنزعه منه���م بق�صائك عليهم 
لخ�ص�مه���م، واإن ثبت لهم حق عل���ى خ�صم اأ�صرع�ا اإليك، ولم ير�ص����ا اإال بحكمك، لتاأخذ لهم ما 

وجب لهم على خ�صمهم)5(. 

المطلب الثاني: القاعدة الثانية العدل بين الجميع
ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  {چ  تعال���ى:  ق���ال 
ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ})6(، وق���ال تعال���ى: {ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ    ەئوئ  ەئ   ائ  ائ  ى    ېى  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ 

ۆئ})7(. 

1- اأب� فار�س، النظام ال�صيا�صي يف االإ�صالم ،)21، 27( بت�صرف، مرجع �صابق .  
2- )الن�ر: 48 �� )4(

3- انظر البغ�ي )1417 ه� - 7))1 م( اأب� حممد احل�صني بن م�صع�د البغ�ي )املت�فى: 510ه�(، معامل التنزيل يف تف�صري القراآن، 
والت�زيع، ط  للن�صر  دار طيبة  م�صلم احلر�س،  �صليمان  عثمان جمعة �صمريية،  النمر،  اهلل  اأحاديثه حممد عبد  وخرج  حققه 

الرابعة )56/6(.
4- ابن عجيبة )1160 - 1224 ه� = 1747 - )180 م(، اأحمد بن حممد بن املهدي، ابن عجينة، احل�صني االأجنري: مف�صر �ص�يف 
م�صارك، من اأهل املغرب. دفن ببلدة اأجنرة )بني طنجة وتط�ان( له كتب كثرية، منها )البحر املديد يف تف�صري القراآن املجيد. 
الزركلي )2002م( خري الدين بن حمم�د بن حممد بن علي بن فار�س، الزركلي الدم�صقي )املت�فى: 6)13ه�(، االأعالم، دار 

املاليني، ط اخلام�صة ع�صر )245/1(.
5- انظر ابن عجيبة ))141 ه�( اأب� العبا�س اأحمد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احل�صني االأجنري الفا�صي ال�ص�يف )املت�فى: 
بدون طبعة  القاهرة،  زكي  الدكت�ر ح�صن عبا�س  النا�صر:  ر�صالن،  القر�صي  اأحمد عبد اهلل  املديد، حتقيق:  البحر  1224ه�( 

 .)55/4(
6- )النحل:0)(

7- )الن�صاء:58(
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ه���ذه االآي���ات تاأم���ر الم�ؤمنين بالعدل �ص����اء كان����ا حكامً���ا اأو محك�مين، اأم���ا الحكام فالأن 
الع���دل اأ�صا����س الملك، واأم���ا المحك�مين، فلك���ي ي�ص�د الحب فيم���ا بينهم، كذل���ك اأمرهم بالعدل 

حت���ى م���ع م���ن يكره����ن، ق���ال: {ہ ہ ھ ھ       ھ ھ  ے ےۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ  ۉ ې 

ې ې})1(.
ق���ال القر�ص���ي: »اإن ب�صط العدل من اأه���م المبادئ االأ�صا�صية في االإ�ص���الم، الأن االإ�صالم اأهم 
م���ا ين�صده م���ن االأهداف تحقيق العدل، والق�ص���اء على الظلم والج�ر، وق���د ارتبطت جميع مناحي 

الت�صريع االإ�صالمي بالعدل فال ي�جد ثمة حكم اإاّل مرتبطًا به«)2(.
يق����ل اأب� عيد: »اإن اإقامة العدل ف���ي الدولة االإ�صالمية لي�صت من االأم�ر التط�عّية التي تترك 

ل���راأي الحاك���م، بل تعد من اأقد����س ال�اجبات واأهمه���ا، دل على ذلك ق����ل اهلل: {ۆ   ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ېى ى   ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ  
ۆئ})3(، وقد اأوجب االإ�صالم على الحكام اأن يقيم�ا العدل بين النا�س دون النظر اإلى لغاتهم، اأو 
اأوطانه���م، اأو اأح�الهم وحتى عقيدته���م، فالحاكم يعدل بين المتخا�صمين ويحكم بالحق«)4(، وهذا 
             : م���ا حدث م���ع ال�صحابة عندما اأرادوا من���ع الم�صركين من الط�اف ح�ل الكعب���ة فنزل ق�ل اهلل الأ

{ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ  ۉ ې ې ې})5(. 

ق���ال الزمخ�صري: والمعن���ى: ال يحملنكم بغ�صك���م للم�صركين على اأن تترك����ا العدل فتعتدوا 
عليه���م، بارتك���اب م���ا ال يحل لكم من ُمْثلة، اأو قذف اأو قتل اأوالد اأو ن�ص���اء، اأو نق�س عهد اأو ما اأ�صبه 
ذل���ك، واعدل����ا الأن العدل اأق���رب اإلى التق�ى، وفي���ه تنبيه عظيم على اأن وج�����ب العدل مع الكف�ار 

الذين ه�م اأعداء اهلل)6(.
يق����ل عليان: العدل ميزان االجتم���اع في االإ�صالم، فعليه يق�م بن���اء المجتمع، اإذ به ت�صتقيم 
االأم����ر وت�صير في م�صارها ال�صحيح، وبه تطمئ���ن النف��س اإلى نيل حق�قها، وكل نظام ال يق�م على 

1- )المائدة:8(
2- القر�صي )1408ه� � 78)1م( باقر �صريف، النظام ال�صيا�صي يف االإ�صالم، دار التعارف للمطب�عات، الطبعة الرابعة )57(.

3- )الن�صاء:58(
4- اأب� عيد )1416ه� � 6))1م( عارف خليل، نظام احلكم يف االإ�صالم، دار النفائ�س، ط االأوىل )272(.

5- )المائدة:8(
6- الزخم�صري )اأب� القا�صم حمم�د بن عمرو بن اأحمد، الزخم�صري جار اهلل )املت�فى: 538ه�(، الك�صاف عن حقائق غ�ام�س 

التنزيل، دار الكتاب العربي، بريوت، ط الثالثة )1/ 613( خمت�صرًا. 
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الع���دل �صرع���ان ما ينهار، مهما كانت الق����ة التي تحميه، الأن العدل ه� الدعام���ة الق�ية التي يق�م 
عليها الحكم، وقد قيل قديمًا اإن العدل اأ�صا�س الملك)1(. 

المطلب الثالث: القاعدة الثالثة ال�شورى:
قال تعال���ى: {ں ں ڻ})2(، وقال: {ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ 

ڃ ڃ چ })3(.
لق���د اأخذ بال�ص�رى ع���دد من المل�ك والحكام قب���ل االإ�صالم، الأهميته���ا ومكانتها واأثرها في 

ال��ص����ل اإلى اأ�ص����ب القرارات، فه���ذه بلقي�س تق����ل لق�مه���ا: {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ })4(، وه����ؤالء اإخ�ة ي��صف يجتمع�ن للت�صاور في �صاأن اأخيهم ي��صف 

تعال���ى: {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ         ڑ ڑ ک ک ک   ک گ گ  ق���ال   ،÷
گ})5(، والع���رب ف���ي الجاهلي���ة كان لهم مكان يت�ص���اورون فيه ي�صمى دار الن���دوة بناه ق�صي بن 

كالب)6(، وكذلك في �صقيفة بني �صاعدة.
اأم���ا في االإ�صالم ف���اإن ال�ص�رى لي�صت مج���رد قاعدة للحكم فح�صب، بل ه���ي �ص�رة نزلت من 
عن���د اهلل الأ لنتعب���ده بتالوته���ا، ولبيان اأهمي���ة ال�ص�رى في اتخ���اذ القرارات الحكيم���ة، كذلك فاإن 
الر�ص����ل كان كثير الم�ص���اورة الأ�صحابه، في ال�صلم والحرب، والح���ل والترحال، وفي العديد من 
الم�اق���ف الدقيقة والخطيرة، الت���ي يترتب عليها م�صير االأمة فنجده طل���ب الم�ص�رة من اأ�صحابه 
بق�له: اأ�صيروا عليَّ اأيها النا�س، وكان اأحياناً ياأخذ بالمبادرات الفردية، وهي على �صكل م�ص�رة من 
بع�س اأ�صحابه، ك�صلمان الفار�س في حفر الخندق، والُحَباب بن المنذر)7( في غزوة بدر، واأم �صلمة 

1- عليان )1420ه� � )))1م( �ص�كت حممد، النظام ال�صيا�صي يف االإ�صالم، الريا�س مكتبة امللك فهد ال�طنية، ط االأوىل ))3(. 
�رى:38( 2- )ال�صُّ

3- )اآل عمران:)15(
4- )النمل:32(
5- )ي��صف:8(

6- ق�صي بن كالب بن مرة بن كعب بن ل�ؤي، �صيد قري�س يف ع�صره رئي�صهم، اأول من كان له ملك بني كنانه، وه� االأب اخلام�س يف 
�صل�صلة الن�صب النب�ي، مات اأب�ه وه� طفل �صغري، �صمي ق�صياً لبعده عن دار ق�مه، رحل مع اأمه لل�صام، وملا كرب عاد للحجاز، 
كان م��ص�فاً بالدهاء، ويل البيت احلرام فهدم الكعبة واأعاد بناءها، كانت له احلجابة وال�صقاية والرفادة والندوة والل�اء، 
كانت قري�س تتيمن براأيه، وال تربم اأمراً اإال يف داره. الزركلي، )2002م( خري الدين بن حمم�د بن حممد بن علي بن فار�س، 

الزركلي الدم�صقي )املت�فى: 6)13ه�( االأعالم، دار العلم للماليني، الطربي اخلام�صة، )8/5)1(.
7- حباب بن املنذر بن اجلم�ح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن �صلمة االأن�صاري اخلزرجي ال�صلمي يكنى اأبا عمر وقيل 
اأبا عمرو و�صهد بدرا، وه� ابن ثالث وثالثني �صنة، هكذا قال ال�اقدي، وغريه. ابن االأثري، )1415ه� - 4))1 م( اأب� احل�صن علي 
بن اأبي الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد ال�احد ال�صيباين اجلزري، عز الدين ابن االأثري )املت�فى: 630ه�(، اأ�صد 

الغابة يف معرفة ال�صحابة، حتقيق: علي حممد مع��س - عادل اأحمد عبد امل�ج�د، دار الكتب العلمية، ط االأوىل )665/1(.
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في �صلح الحديبية، وغير ذلك.
 وج���اء الخلفاء الرا�صدون من بعده اأب� بكر وعم���ر وعثمان وعلي، وا�صتمروا على هذا المنهج 

االأ�صيل، كل ذلك لتحقيق م�صلحة االأمة وال��ص�ل اإلى اأ�ص�ب االآراء)1(. 
 كذلك فال�ص�رى لي�صت مق�ص�رة في اأمر دون اأمر، اأو ميدان دون ميدان، بل هي في كل االأم�ر 
الت���ي لي�س فيها ن�س �صرعي، والت�صاور بين المخت�صين في فهم الن�ص��س، قال الزحيلي: »الت�صاور 
ف���ي الق�صايا الديني���ة والدني�ية وال�صيا�صية واالجتماعي���ة واالقت�صادية والثقافي���ة والتنظيمية، اأي 
فيم���ا لم ي���رد به ن�س ت�صريعي وا�صح الدالل���ة، الأن االأمر القراآني بالم�ص���اورة غير مخ�ص��س باأمر 

الدين«)2(.

اأوًل: المدخل وفيه: ال�شورى لغة وا�شطالحًا
1. ال�شورى لغة:

ق���ال ابن فار����س: »ال�صين وال�او والراء اأ�ص���الن مطردان، االأول منهما اإب���داء �صيء واإظهاره 
وعر�صه، واالآخر اأخذ �صيء.

ُتها. االأول ق�لهم: �ِصْرُت الّداّبة �ص�راً، اإذا عر�صْ
والباب االآخ���ر ق�لهم: �ِصْرت الع�صل اأ�ص�ُرُه وه� م�صتقُّ من �َصْ�ر الع�صل، فكاأن الم�صت�صير ياأخذ 

الراأي من غيره«)3(.
 قال ابن منظ�ر: »�صار الع�صل ي�ص�ره �ص�راً و�صياراً و�صيارة وم�صاراً وم�صارةً: 

يار وال�ّص����ار: الح�صن  ����ُر وال�صِّ ا�صتخرج���ه م���ن ال�قبة واجتب���اه«)4(، وال�ص���ّ�َرُة وال�ّصارُة، وال�صَّ
والجمال« )5(.

وبناء على ما �صبق فاإن ال�ص�رى في اللغة لها عدة منها:

1- انظر بن كثري، ))141ه�( اأب� الفداء اإ�صماعيل بن عمر بن كثري القر�صي الب�صري ثم الدم�صقي )املت�فى: 774ه�( تف�صري القراآن 
العظيم، حتقيق: حممد ح�صني �صم�س الدين، دار الكتب العلمية، من�ص�رات حممد علي بي�ص�ن، بريوت، ط االأوىل، )131/2(، 
وانظر اأب� فار�س، )1407ه� - 86)1م( حممد عبد القادر، النظام ال�صيا�صي يف االإ�صالم، دار الفرقان، عمان االأردن، ط الثانية 

 .)82-81(
ريعة الفقه االإ�صالمي واأدلته، دار  ة ال�صَّ َحْيِلّي، اأ�صتاذ ورئي�س ق�صم الفقه االإ�صالمّي واأ�ص�له بجامعة دم�صق، كّليَّ 2- الزحيلي، َوْهَبة الزُّ

الفكر، �ص�ريَّة، دم�صق، ط الرابعة، )6202/8(.
3- ابن فار�س، مقايي�س اللغة )541( خمت�صراً، مرجع �صابق.

4- ابن منظ�ر، ل�صان العرب )3/)37، 0)3( مرجع �صابق .
5- الفريوزي )1426ه� � 2005م( جمد الدين اأب� طاهر حممد بن يعق�ب الفريوزاآبادى )املت�فى: 817ه�( اآبادي، القام��س املحيط، 

باإ�صراف: حممد نعيم العرق�ُص��صي،  مكتب حتقيق الرتاث يف م�ؤ�ص�صة الر�صالة، ط الثامنة، ))37(.
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العمل على اإبداء ال�صيء واإظهاره.
عر�س االأمر على االآخرين الأخذ راأيهم.

ال��ص�ل اإلى اأح�صن �صيء ممكن.

2. ال�شورى ا�شطالحًا:
قال االأن�صاري: »هي ا�صتطالع راأي االأمة اأو من ين�ب عنها في االأم�ر العامة بها«)1(.

بينم���ا ال�ص�رى من وجهة نظ���ر نعمان هي: »عر����س ل�جهات النظر المختلف���ة الإظهار االآراء 
المخب����ءة عند اأ�صحابه���ا، وتقليب لها بالدرا�ص���ة والتحليل، وبذلك الجهد ف���ي ا�صتخراج اأ�صحها 

واأ�صلحها، ثم جنى اأح�صنها واأوجهها واأوالها باالأخذ«)2(.
اأم���ا اأب���� فار�س فيري اأنه���ا: »تقليب االآراء المختلف���ة، ووجهات النظ���ر المطروحة في ق�صية 
م���ن الق�صاي���ا، واختبارها من اأ�صحاب العق�ل واالأفهام حتى يت��ص���ل اإلى ال�ص�اب منها اأو اأ�ص�بها 

واأح�صنها ليعمل به حتى تتحقق اأح�صن الم�صالح« )3(.
وبن���اء عل���ى كل ما �صبق فاإن تعري���ف اأب� فار�س اأف�ص���ل التعريفات، اإال اأن الباح���ث يرى اأنها: 
عر����س م�صاأل���ة لم يرد فيها ن�س �صرع���ي، على اأهل الراأي والم�ص�رة، لتقليبه���ا ودرا�صتها، من اأجل 

ا�صتخراج الراأي االأف�صل لتحقيق م�صلحة االأمة.
يق�ل عليان: »يعتبر االإ�صالم ال�ص�رى اأ�صا�س الحكم، ودعامة ق�ية له، الأنها ت��صل النا�س اإلى 
االإدراك ال�صحيح، في عامة االأم�ر، ولي�س اأدل على ذلك من اأن اهلل تعالى قد اأمر ر�ص�له بها، حيث 

  .)5 يق�ل: {.... ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ })4(

 ثانًيا: اأهمية ال�شورى في الإ�شالم
لقد ذكر العلماء اأهمية ال�ص�رى في االإ�صالم، وفيما يلي بيان ذلك:

 ق���ال ابن عطية: »ال�ص�رى من ق�اع���د ال�صريعة، وعزائم االأحكام، ومن ال ي�صت�صعر اأهل العلم 
فعزله واجب هذا ما ال خالف له«)6(.

1- د. االأن�صاري )1416ه� - 6))1م( عبد احلميد اإ�صماعيل، ال�ص�رى واأثرها يف الدميقراطية، درا�صة مقارنة، دار الفكر العربي، 
بدون طبعة )4(.

2- نعمان )1425ه� - 2004م( �صادق �صايف، اخلالفة االإ�صالمية، دار ال�صالم للطباعة، ط االأوىل )76(.
3- اأب� فار�س النظام ال�صيا�صي يف االإ�صالم، ))7( مرجع �صابق .

4- )اآل عمران:)15(
5- عليان، النظام ال�صيا�صي يف االإ�صالم )35( مرجع �صابق.

6- ابن عطية، املحرر ال�جيز )534/1( مرجع �صابق.
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ت�صتخدم ال�ص�رى من اأجل ال��ص�ل اإلى الراأي االأ�ص�ب الذي يحقق م�صلحة االأمة.
ت�صتخدم ال�صت�صعار الجميع روح الم�ص�ؤولية واالأمانة اأثناء الملمات واالأزمات.

ت�صتخدم تاأليفاً للقل�ب وتطبيباً للنف��س)1(.
كي ال ينفرد اأي قائد اأو م�ص�ؤول في تحديد م�صير االأّمة، اأو الكيان االإداري.

ت�صتخ���دم ال�ص�رى لي�صت�صع���ر الجميع العمل �صمن الروح الجماعي���ة، فالجماعة فيها الرحمة 
والبركة ويد اهلل مع الجماعة)2(.

ال�ص�رى فيها اتباع لر�ص�ل اهلل والذي كان اأكثر النا�س م�ص�رة الأ�صحابه.
ال�ص�رى فيها طاعة هلل وا�صتجابة الأمره.

العم���ل على تطمي���ن االأمة �صد االإ�صاع���ة الكاذبة، ب���اأن قيادتها واحدة وراأيه���ا واحد واأمرها 
�ص�رى بينها.

ال�ص�رى فيها عزة االأمة ورفعتها، لق�ل الر�ص�ل: »واأمركم �ص�رى بينكم فظهر االأر�س خير 
لكم من بطنها« )3(.

وخال�صة الق�ل اإن ال�ص�رى كما قال الغزالي رحمه اهلل: »اإنها ف�صيلة تطابق الفعل والنقل على 
حده���ا، و�صّدق���ت االأيام عظم جدواها، وح�صن عقباها، وقد عرفن���ا اأن ر�ص�ل اهلل كان ي�صت�صير 

وينزل عن راأيه اإلى راأي اأ�صحابه، ما دام ال�ص�اب ظهر اإلى جانبهم« )4(.

المطلب الرابع: طاعة الأمير واجبة في غير مع�شية:
يتح���دث هذا المطلب عن قاعدة مهمة من ق�اعد الحكم، الأنها نابعة من ق�ة الثقة بالحاكم، 
والتي يترتب عليها ا�صتقرار الدولة الم�صلمة، وتما�صكها وتعاونها بين الحاكم والمحك�م، وتفاني كل 

منهما لتحقيق الم�صلحة العليا للم�صلمين.  
قال تعالى: {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یی جئ حئ  مئ ىئ يئ 

جب      حب خب مب ىب  يب جت حت ختمت ىت يت جث مث })5(.

1- انظر املارودي، النكت والعي�ن )433/1( مرجع �صابق.
2- حديث يد اهلل مع اجلماعة رواه الرتمذي، عن بن عبا�س كتاب الفنت عن ر�ص�ل اهلل باب ما جاء يف لزوم اجلماعة )466/4 
حديث رقم 2166( �صححه االألباين كتاب �صحيح و�صعيف �صنن الرتمذي )166/5( جزء من حديث ورواه الهيثمي يف الزوائد 

221/5 حديث رقم 123)( رواه الطرباين ورجاله ثقات.
3- الرتمذي كتاب الفنت عن ر�ص�ل اهلل باب ما جاء يف النهي عن �صب الريح )4/)52 حديث رقم 2266( جزء من حديث، قال 
الرتمذي هذا حديث غريب ال نعرفه اإال من حديث �صالح املزي، �صعفه االألباين، �صل�صلة االأحاديث ال�صعيفة )8/14)10 حديث 

رقم )))6( دار املفارق، الريا�س اململكة العربية ال�صع�دية، ط االأوىل )1412ه� - 2))1م(.
4- الغزايل )7))1م( حممد، االإ�صالم واال�صتبداد ال�صيا�صي، دار نه�صة م�صر للطباعة والن�صر، ط االأوىل )58(.

5- )الن�صاء:)5(
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الطين، وتجب طاعتهم فيما وافق  قال ال�اح���دي: »وهم العلماء والفقهاء وقيل: االأمراء وال�صَّ
 .)1( » الحقَّ

ق���ال ابن عطية: »اأول� االأمر: طاعة االأمراء على ق����ل الجمه�ر: اأبي هريرة وابن عبا�س وابن 
زيد وغيرهم« )2(. 

ق���ال ابن عا�ص����ر: »لما اأم���ر اهلل االأمة بالحكم بالع���دل عقب ذلك بخطابه���م باالأمر بطاعة 
الحك���ام والة اأم�ره���م، الأن الطاع���ة لهم هي مظهر نف����ذ العدل الذي يحكم ب���ه حكامهم، فطاعة 
الر�ص����ل ت�صتمل على احت���رام العدل الم�صرع لهم وعل���ى تنفيذه، وطاعة والة االأم����ر تنفيذ للعدل، 
واأ�صار بهذا التعقيب اإلى اأن الطاعة الماأم�ر بها هي الطاعة في المعروف، ولهذا قال علي: حق على 

االإمام اأن يحكم بالعدل وي�ؤدي االأمانة، فاإذا فعل ذلك فحق على الرعية اأن ي�صمع�ا ويطيع�ا«)3(. 
قال عليان: الطاعة تعني اأمرين:

االأمر االأول: اأن تك�ن مقيدة باأوامر اهلل �صبحانه وتعالى فال طاعة للدولة في اأمر فيه مخالفة 
ل�صريح ما نهى اهلل عنه، قال تعالى: {....ڤ    ڤ    ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ  

ڃ ڃ  ڃ})4(، ففيها داللة على �صرورة الطاعة في المعروف، وعدم الطاعة في المع�صية.
االأم���ر االآخ���ر: اأن تك����ن الطاعة �صادرة عن اعتق���اد واإيمان، باأن الدولة له���ا حق الطاعة في 
المن�صط والمكره، فهي طاعة اختيارية ياأثم الم�صلم في مخالفتها، ول� لم ت�افق راأيه وه�ى نف�ص�ه، 

الأن طاعة الدولة من طاعة اهلل، فعليه اأن ينفذ اأوامره�ا ويطيع ق�انينها«)5(.
يق����ل اأب� فار����س: »واالإ�صالم حين اأوج���ب على الرعي���ة اأن تطيع والة االأم�ر فيه���ا، لم يجعل 
ه���ذه الطاعة مطلق���ة من كل قيد، ذلك الأن الطاعة المطلقة ت�ؤدي اإل���ى الحكم الفردي الدكتات�ري 
الم�صتبد، ومن ثم تم�صخ �صخ�صية االأمة وتتال�صى، وهذا ما ياأباه االإ�صالم ويرف�صه رف�صًا مطلقًا«)6(.  
ع���ن اأبي هريرة �س عن النبي  قال: »من اأطاعني فقد اأطاع اهلل، ومن يع�صني فقد ع�صى 

1- ال�احدي ) 1415ه�( اأب� احل�صن علي بن اأحمد بن حممد بن علي ال�احدي، الني�صاب�ري، ال�صافعي )املت�فى: 468ه�( ال�جيز 
يف تف�صري الكتاب العزيز، حتقيق: �صف�ان عدنان داوودي، دار القلم ، الدار ال�صامية، دم�صق، بريوت، ط االأوىل )271/1(.

2- انظر ابن عطية )1422ه�( اأب� حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرحمن بن متام بن عطية االأندل�صي املحاربي )املت�فى: 
542ه�( املحرر ال�جيز يف تف�صري الكتاب العزيز، حتقيق: عبد ال�صالم عبد ال�صايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت ط االأوىل 

.)70/2(
3- ابن عا�ص�ر )84)1ه�( حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�ص�ر الت�ن�صي )املت�فى : 3)13ه�( التحرير والتن�ير، 

الدار الت�ن�صية للن�صر، ت�ن�س، بدون طبعة )6/5)(.
4- )الممتحنة:12(

5- عليان، النظام ال�صيا�صي يف االإ�صالم ))10، 110( خمت�صرًا، مرجع �صابق.
6- اأب� فار�س، النظام ال�صيا�صي يف االإ�صالم )71( مرجع �صابق.
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اهلل، ومن يطع االأمير فقد اأطاعني، ومن يع�س االأمير فقد ع�صاني« )1(. 
ومن النماذج القراآنية التي عر�صها القراآن الكريم في تطبيق هذه الق�اعد اأو معظمها، ق�صة 

ذي القرنين:

القاعدة الأولى: الحاكمية هلل
قال تعالى: {ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ       پ ڀ })2(.

يمك���ن ا�صتنب���اط هذه القاعدة من ق����ل اهلل في �صمائر العظمة )ن���ا( {ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ       پ ڀ })3(، اإ�صاف���ة اإل���ى اعت���راف ذي القرنين بف�صل اهلل علي���ه في ق�له: {ٱ 
ٻ ٻ  ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ})4(،  فظاه���ر الن����س القراآني اأنه ال يمكن 
مه في االأر�س، اإاّل اإذا ك���ان م�ؤمنًا به، قال الخازن:  اأن يمّك���ن اهلل لعب���د، وي�ؤتيه من كل �ص���يء ويحكِّ
»واالأ�ص���ح الذي علي���ه االأكثرون اأنه كان ملكًا �صالحًا عادلًا، يدع� اإل���ى اهلل تعالى، �صائرًا في الخلق 
بالمع�ن���ة التام���ة وال�صلطان الم�ؤيد المن�ص�ر من اهلل، واأنه بلغ اأق�ص���ى المغرب والم�صرق وال�صمال 

والجن�ب«)5(. 
كذل���ك ف���اإن ن�صرته للق�م الم�صت�صعفين �ص���د قبيلتي ياأج�ج وماأج����ج، تدلل على ذلك، قال 

تعالى: {ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی  جئ حئ  مئ ىئ})6(.

القاعدة الثانية: العدل في الحكم
قال تعال: {ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ  کک ک ک  گ گ گ})7(. 
وال�صاه���د اأن اهلل خير ذي القرنين بين تعذي���ب الق�م الذين فتح بالدهم، وبين العف� عنهم، 

1- �صحيح م�صلم، م�صلم بن احلجاج اأب� احل�صن الق�صريي الني�صاب�ري )املت�فى: 261ه�( كتاب االإمارة باب وج�ب طاعة االأمراء يف 
غري مع�صية، وحترميها يف املع�صية )1466/3 حديث رقم 1835(، حتقيق: حممد ف�ؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، 

بريوت، بدون طبعة. 
2- )الكهف:84(
3- )الكهف:84(
4- )الكهف:8)(

5- اخلازن )1415ه�( عالء الدين علي بن حممد بن اإبراهيم بن عمر ال�صيحي اأب� احل�صن، املعروف باخلازن )املت�فى: 741ه�(، 
لباب التاأويل يف معاين التنزيل، ت�صحيح حممد علي �صاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطربي االأوىل )175/3(، وانظر بن 
عجيبة ))141ه�( اأب� العبا�س اأحمد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احل�صني االأجنري الفا�صي ال�ص�يف )املت�فى: 1224ه�(، 

حتقيق: اأحمد عبد اهلل القر�صي ر�صالن، الدكت�ر ح�صن عبا�س زكي، القاهرة، الطربي االأوىل،3/ 300(. 
6- )الكهف:5)(

7- )الكهف:87 �� 88(
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فاأجاب بقاعدة العدل في الحكم عليهم، قال اأب� ال�صع�د: »كان ذلك الخطاُب ب�ا�صطة نبيٍّ في ذلك 
الع�صر، اأو كان ذلك اإلهاماً ال وحياً، بعد اأن كان ذلك التخييُر م�افقاً ل�صريعة ذلك النبي« )1(، قال 
ال���رازي: »كان�ا كفارًا فخير اهلل ذا القرنين فيه���م، بين التعذيب لهم اإن اأقام�ا على كفرهم، وبين 
 الم���ن عليهم والعف� عنهم، وهذا التخيير على معن���ى االجتهاد في اأ�صل�ح االأمرين كما خير نبيه

بين المن على الم�صركين وبين قتلهم«)2(. 

القاعدة الثالثة: ال�شورى
برزت هذه القاعدة على �صكل الح�ار الذي دار بين ذي القرنين وبين الق�م الذين ال يكادون 

يفقه����ن ق�لً���ا، عندما عر�ص����ا عليه معاناتهم م���ن قبيلتي ياأج�ج وماأج�ج، ق���ال تعالى: {ې ې 
ف���رد  ېئ)3(})4(،  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى   ى   ې  ې 

عليهم قائلًا: {ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی  جئ حئ  مئ ىئ)5(} )الكهف:5)(.
لق���د عر�س الق�م على ذي القرنين بناء �صد ليح�ل بينه���م وبين اإف�صاد ياأج�ج وماأج�ج، وه� 
عر����س عليه���م بناء ردم ليحقق هذا اله���دف، وهم بذلك يت�صاورون في كيفي���ة الخال�س من الق�م 
المف�صدي���ن، وعر�س كل منهم راأيه ثم خل�ص����ا اإلى الراأي االأ�ص�ب، واتفق�ا على راأي ذي القرنين، 

وب���داأ تنفي���ذ الخط���ة بق�ل���ه: {جب حب )6(     خبمب ىب يب جت حت خت   مت ىتيت جث مث ىث 
يث حج مج جح مح جخ })7(، فكان���ت النتيجة الباهرة وتحق���ق الهدف، {مخ جس حس 

خس مس حص مص جض  })8(.

القاعدة الرابعة: الطاعة الواجبة في غير مع�شية
االآي���ات ال�صابق���ة ت�صتمل عل���ى هذه القاع���دة، الأن ذي القرنين عندما اأمره���م اأن ياأت�ا بقطع 
الحدي���د، يقت�صي ال�صي���اق القراآني اأن يق�ل فا�صتجاب�ا له وذهب����ا واأح�صروها وو�صع�ها بين يديه 

1- اأب� ال�صع�د، حممد بن حممد بن م�صطفى )املت�فى: 82)ه�( اإر�صاد العقل ال�صليم اإىل مزايا الكتاب الكرمي، دار اإحياء الرتاث 
العربي، بريوت، بدون طبعة )243/5(.

2- الرازي، التف�صري الكبري )7/21)4( مرجع �صابق. 
3- كل ما ُي�صد به فه� �صد. القرطبي، )1384ه� - 64)1م(، اأب� عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح االأن�صاري اخلزرجي 
�صم�س الدين القرطبي )املت�فى : 671ه�( اجلامع الأحكام القراآن الكرمي، حتقيق اأحمد الربدوين، واإبراهيم اطفي�س، دار الكتب 

امل�صرية، القاهرة، الطبعة الثانية، )11/)5(.
4- )الكهف:4)(

5- الردم و�صع ال�صيء على ال�صيء من حجارة اأو تراب، اأو نح�ه حتى يق�م من ذلك حجاب منيع. املرجع ال�صابق )11/)5(. 
6- اأي قطع احلديد، وواحد الزبر زبرة، وهى القطعة العظيمة. الزجاج )1408 ه� - 88)1 م( اإبراهيم بن ال�صري بن �صهل، اأب� 

اإ�صحاق الزجاج )املت�فى: 311ه�( معاين القراآن واإعرابه )عامل الكتب، بريوت، الطبعة االأوىل، )311/3(.
7- )الكهف:6)(
8- )الكهف:7)(
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لي�صاوي بين ال�صدفين، وبداأ بتنفيذ الخطة ومنها ق�له: {.. مج جح مح جخ })1(، فاأطاع�ه 
واأفرغ النحا�س المذاب ف�ق قطع الحديد لي�صنع الردم الذي وعدهم به.   

ق���ال الزجاج: »اأعط�ن���ي قطرًا وه� النحا�س، ف�صب النحا�س الم���ذاب على الحديد الذي قد 
�صار كالزيت، فاختلط ول�صق بع�صه ببع�س، حتى �صار جبلًا �صلدًا من حديد ونحا�س«)2(.

1- )الكهف:6)(
2- الزجاج، معاين القراآن واإعرابه )11/ 5)، 6)(.
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المبحث الثاني
الحكم والحكام و�شنن التغيير

اإن اأي نظام حكم �صليم في االأر�س ال بد اأن يق�م على العديد من الق�اعد ال�صليمة التي ت�ؤهله 
لال�صتمراري���ة والبقاء، وفي المقابل فاإن هناك �صننً���ا اإلهية ثابتة لتدمير اأي حكم ظالم في العالم، 
خ���رج عن الق�اعد ال�صابق���ة لنظام الحكم في االإ�صالم، مهما بلغت ق�ت���ه، وتعالت عظمته، ومكثت 

فترة حكمه، الأنها تعتبر �صنن اهلل في خلقه، قال تعالى: {ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ 
ی ی   ی ی})1(، وقال الأ عن تدمير بع�س االأمم ال�صابقة: {ٺ ٺ ٿٿ ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ 

ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ })2(.
لذا فاإن هذا المبحث �ص�ف يتناول ق�اعد تدمير الملك في القراآن، كما �صيتناول الحديث عن 
مظاهر التمكين ال�صالحة في االأر�س، والتي ي�صتحق اأ�صحابها حكم الم�صلمين ويك�ن�ن اأمناء على 
مقدراته���م ومقد�صاتهم، وي�صتحق�ن معي���ة اهلل لهم، ثم وق�ف االأمة معه���م والت�صحية لحمايتهم، 

وال�صمع والطاعة لهم.

المطلب الأول: قواعد التدمير كما ي�شورها القراآن الكريم:
ق���ال تعال���ى: {ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ })3(.
تتحدث هذه االآيات عن ملك حكم بالد م�صر ع�صرات ال�صنين الط�يلة، وربما بع�س المئات، 
فق���د ذكر الطبري اأن���ه حكمهم اأربعمائة ع���ام)4(، وا�صتطاع اأن ي�صخر كل طاق���ات االأمة لم�صلحته 
ال�صخ�صية وبقاء ملكه، فارتكب اأب�صع المجازر دون رحمة و�صفقة، واأهمها قتل االأطفال اأو ذبحهم، 

كم���ا �ص�ر القراآن ذلك في االآيات ال�صابقة، وفي اآية اأخرى ذكر القتل فقال: {ڇ ڇ  ڍ 
ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ    ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ک     ک  گ گ})5(. 
ومن خالل درا�صة االآيات ال�صابقة يمكن ا�صتخال�س ق�اعد تدمير الملك الأي ملك من المل�ك، 
الأن �صيا�صة فرع�ن مع �صعبه اأو�صلته اإلى الدمار والهالك، حتى جعله اهلل عبرة الأمثاله، قال تعالى: 

1- )االأحزاب:62(
2- )العنكب�ت:40(

3- )الق�ص�س:4(
4- الطربي، )1420ه� 2000م( حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب االآملي، اأب� جعفر الطربي )املت�فى: 310ه�( جامع 

البيان يف تاأويل القراآن، اأحمد حممد �صاكر، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، ط االأوىل )43/2(.
5- )االأعراف:141(
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 ،)1({ ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  {ڍ 
فالحياة التي عا�صها فرع�ن، وما اآل اإليه حاله، جديرة باالعتبار من كل الحكام في هذا الزمان. 

القاعدة الأولى: العلو وال�شتكبار
 اإنه���ا مف�ص���دة نف�صية عظيم���ة، يت�لد منه���ا مفا�صد جمة م���ن احتقار النا����س، واال�صتخفاف 
بحق�قهم، و�ص�ء معاملتهم، وبث عداوته فيهم والتفريط في حق�قهم، واإهدار كرامتهم، وت�صخيرهم 
لم�صالحه ال�صخ�صية، فنتيجة هذه القاعدة غ�صب اهلل الأ الذي ي�ؤدي للدمار، واالحتقار من النا�س.

: »الكبرياء ردائ���ي، والعظمة اإزاري،  ع���ن اأبي هريرة �س قال: قال ر�ص����ل اهلل: قال اهلل الأ
فمن نازعني واحدًا منهما، قذفته في النار« )2(. 

اِر«)4(.  وفي رواية عنه قال: »َقَظْمُتُه )3( اأَْلَقْيُتُه ِفي النَّ
، عندما ادعى االإل�هية، وجعل من نف�صه م�صرعًا  لقد اعتدى فرع�ن على حق من حق�ق اهلل الأ

، قال تعالى: {ڃ ڃ      ڃ چ   چ چ  لمملكت���ه فتحدى م��صى واأعلن حربه على اهلل الأ
چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ      ڑ ڑ 
ک ک  ک ک })5(، وق���ال تعالى على ل�ص���ان فرع�ن: {ڃ ڃ چ چ})6(، فكانت 

ازعات:25(.    النتيجة الحتمية له {َفاأََخَذُه اهلُل َنَكاَل االآَِخَرِة َواالأُوَلى} )النَّ

ق ت�شد القاعدة الثانية: قاعدة فرِّ
 لق���د جع���ل فرع�ن اأهل مملكته �صيعاً وفرقاً، وفّرق بينهم ف���ي المعاملة، فجعل منهم مقربين 
اإلي���ه، وجعل بع�صهم �صد بع�س، ليثير بينهم التحا�صد والتباغ�س، فاأ�صبحت كل فرقة تتقرب اإليه، 

1- )ي�ن�س:2)(
ِج�ْصتاين )املت�فى: 275ه�( كتاب  2- �صنن اأبي داوود، اأب� داود �صليمان بن االأ�صعث بن اإ�صحاق بن ب�صري بن �صداد بن عمرو االأزدي ال�صَِّ
اللبا�س باب ما جاء يف الكرب )4/ )5 حديث رقم 0)40( حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة الع�صرية، �صيدا 

بريوت، بدون طبعة. �صححه االألباين.
3- الق�صم: اأكل باأطراف االأ�صرا�س، وقيل: ه� اأكل ال�صيء الياب�س. املر�صي )1421 ه� - 2000 م( اأب� احل�صن علي بن اإ�صماعيل 
بن �صيده املر�صي )ت: 458ه�( املحكم واملحيط االأعظم، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط االأوىل 
)184/6(. الق�صم: الق�صم: االأكل باأطراف االأ�صنان. ابن االأثري )))13ه� - )7)1م( جمد الدين اأب� ال�صعادات املبارك بن 
حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي ال�صيباين اجلزري ابن االأثري )املت�فى: 606ه�( النهاية يف غريب احلديث واالأثر، 

حتقيق: طاهر اأحمد الزاوى - حمم�د حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، بدون طبعة ) 77/4(.
4- م�صند اإ�صحق بن راه�يه، )1412 - 1))1 ( اأب� يعق�ب اإ�صحاق بن اإبراهيم بن خملد بن اإبراهيم احلنظلي املروزي املعروف ب� 
ابن راه�يه )املت�فى: 238ه�(، باب الك�فيني )305/1 حديث رقم 285( حتقيق: د. عبد الغف�ر بن عبد احلق البل��صي، مكتبة 

االإميان، املدينة املن�رة، ط االأوىل.
5- )الق�ص�س:38(
ازعات:24( 6- )النَّ
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وتترب�س الدوائر باالأخرى، حتى ين�صغل�ا ببع�س، وال يتفق�ا على الخال�س منه. 
ق���ال الطبري: »وجعل اأهلها �صيعً���ا: اأي فرقا يذبح طائفة منهم، وي�صتحيي طائفة، ويعذب   

طائفة، وي�صتعبد طائفة«)1(، لي�صهل عليه حكمهم وال�صيطرة عليهم.
وق���ال ال�صعدي: »اأي: ط�ائف متفرقة، يت�صرف فيهم ب�صه�ته، وينفذ فيهم ما اأراد من قهره، 

و�صط�ته« )2(. 
ق���ال اب���ن عا�ص�ر: » جع���ل اأهل بالد القب���ط فرقًا ذات نزع���ات تت�صيع كل فرق���ة اإليه وتعادي 
الفرقة االأخرى، ليتم لهم �صرب بع�صهم ببع�س، وقد اأغرى بينهم العداوة لياأمن تاألبهم عليه، كما 
يق���ال فرق تحك���م، وهي �صيا�صة ال تليق اإال بالمك���ر بال�صد والعدو، وال تلي���ق ب�صيا�صة ولي اأمر االأمة 

ال�احدة«)3(. 

القاعدة الثالثة: ال�شت�شعاف وال�شتعباد
 ك���ان ذل���ك من خالل ا�صت�صع���اف طائفة من اأه���ل مملكته، فيجعلها حقي���رة مه�ص�م حقها، 
ال ي�صاويه���ا مع غيرها، وبالتال���ي تعي�س م�صت�صعفة مقه�رة ذليلة، ت���اأكل لقمة عي�صها مغم�صة بالذل 

واالإهانة.
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعال���ى:  ق���ال 

ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ})4(.
ق���ال الراغ���ب: »�صام: ال�ص����م اأ�صله الذه���اب في ابتغاء ال�ص���ئ، فه� لفظ لمعن���ى مركب من 
الذه����اب واالبتغ����اء، واأج�رى مج����رى الذه�اب ف����ي ق�لهم: �صام���ت االإبل، فهي �صائم����ة، ومج�ري 

.)6 االبتغاء في ق�له�م، �صمت كذا، قال تعال�ى: {پ پ پ})5(
الجم���ال ف���ي التعبير القراآني: هذا التعبير ي�ص�ر لنا م�صاه���د عميقة م�ؤثرة، فيها العديد من 
اّللقط���ات المفزع���ة والمخيفة التي تعبر ع���ن ا�صتنفار فرع����ن وجن�ده، وه� يطارد بن���ي اإ�صرائيل 
ويتفن���ن ف���ي تعذيبهم، وف���ي المقابل ي�ص�ر لنا م�صاه���د متعددة لهم، وهم يرتجف����ن خ�فا ورعبًا، 

1- الطربي، جامع البيان، ))1/ 516( مرجع �صابق.
2- ال�صعدي، 1420ه� -2000 م( عبد الرحمن بن نا�صر بن عبد اهلل ال�صعدي )املت�فى: 1376ه�( تي�صري الكرمي الرحمن يف تف�صري 

كالم املنان، حتقيق: عبد الرحمن بن معال الل�يحق، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، ط االأوىل )611(.
3- ابن عا�ص�ر، التحرير والتن�ير )67/20( مرجع �صابق.

4- )البقرة:)4(
5- )البقرة من االآية )4(

6- الراغب )1412ه�(، اأب� القا�صم احل�صني بن حممد املعروف بالراغب االأ�صفهانى )املت�فى: 502ه�( املفردات يف غريب القراآن، 
حتقيق: �صف�ان عدنان الداودي، دار القلم، الدار ال�صامية، دم�صق بريوت، ط االأوىل )438(.
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الأنهم يعلم�ن اإ�صرار فرع�ن على ذلك، فاأين �صيذهب�ن وه� الملك الذي يحكم البالد !!؟، وجن�ده 
ينتظرون في الطرقات يتخطف�ن العباد، عي�نهم تر�صد بني اإ�صرائيل، واأيديهم على �صي�فهم، واإذا 
ح���اول اأحدهم الهرب ت�صابق�ا لذبح���ه، اأو ت�صليمه لفرع�ن، فاأي حياة هذه التي عا�ص�ها طيلة فترة 
ال�ّص����م؟، واأي م�صتقبل ينتظرهم ف���ي ظلها؟، األي�س الم�ت لالأحرار اأرحم منها !؟، كذلك فاإن �صدة 

العذاب النف�صية والبدنية ظهر على مالمح وج�ههم، واأ�صبح عالمة بارزة يدل عليهم)1(.
القاعدة الرابعة: ال�شتئ�شال

 ج���اءت هذه القاعدة من خالل ذب���ح الذك�ر الذين هم اأ�صل الن�صل كيال يك�ن لبني اإ�صرائيل 
ق�ة من رجالهم، حتى يبقى النف�ذ في االأر�س لق�مه خا�صة.

ولق���د ذكر االإمام ال���رازي رحمه اهلل، اأ�صرار ذبح الذك����ر دون االإناث، يلخ�صها الباحث في 
النقاط التالية:

اإن ذب���ح االأبن�اء يترتب عليه فن�اء الن�صل الب�صري كل�ه، الأّن الن�صاء عندما يكبرن، ال قيمة لهن 
بدون الرجال، وبالتالي تنقطع الذرية من اأ�صلها.

اإن م���ن اأخط���ر االأ�صرار التي تتبع ذب���ح االأطفال، التدمير النف�صي للم���راأة التي مكثت �صه�راً 
وه���ي تعان���ي اآالم الحمل ومعاناته، ترج���� اأن تقر عينها بغالم، وفجاأة في لحظ���ة تفقده وقد مكثت 

ربما �صن�ات تنتظر قدومه، فاأي عذاب اأكثر من ذلك، و�صدق اهلل عندما قال: {ٺ ٺ ٺ  
ٺ ٿ ٿ})2(. 

اإن ذب���ح االأطف���ال، يعن���ي اأن تبق���ى الن�صاء مح���ل طمع االأع���داء، ودون حماي���ة، وبالتالي يتم 
ا�صتباحة اأعرا�صهم وك�صف اأ�صتارهن وا�صترقاقهن)3(.

ويب���دو اأن ذب���ح االأطف���ال، فتح الباب عل���ى م�صراعيه اأم���ام الف�صاد واالإباحي���ة، وانت�صار   
الجرائ���م الجن�صي���ة، وخ�ص��ص���اً ال�ّصح���اق، الأن الجن�س اأمر فط���ري تحتاج اإليه النف����س الب�صرية، 

ليتحق���ق لها االأمن وال�صكينة، قال تعالى:  {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک 
گ گ گ گ ڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ })4(.

1- الباحث )1430ه� � )200م( ر�صالة ماج�صتري بعن�ان: منهج القراآن الكرمي يف التعامل مع جرائم اليه�د � درا�صة تطبيقية بني 
املا�صي واحلا�صر، )43، 44(.

2- )البقرة /)4(
3-  الرازي ) 1420ه�( اأب� عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�صن بن احل�صني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

)املت�فى: 606ه�( التف�صري الكبري، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط الثالثة، )505/3، 506( بت�صرف. 
4- )الروم/21(
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القاعدة الخام�شة اإذلل الن�شاء
عندم���ا ك���ان يبقيهن اأحياء بال ذك����ر، فال م�صتقبل له���ن وال زواج واإنما االإهان���ة واالحتقار، 
وا�صتغالله���ن خادمات لدى ق�مه، اأو للتمتع بهن جن�صيًا، اإ�صافة لما يمكن اأن ينت�صر بينهن  ال�صفاح 

وغيره، لعدم وج�د الرجال االأزواج)1(.

وق���ال ابن عا�ص����ر: »اأي ي�صتبقي حياة االإناث من االأطفال، فاأطلق عليهم ا�صم الن�صاء باعتبار 
الماآل، اإيماءً اإلى اأنه ي�صتحييهن لي�صرن ن�صاء، فت�صلحن لما ت�صلح له الن�صاء وه� اأن ي�صرن بغايا 
اإذ لي����س له���ن اأزواج، واإذ كان احتقارهن ب�صد ق�مه عن الت���زوج بهن، فلم يبق لهن حظ من رجال 
الق�م اإال ق�صاء ال�صه�ة، وباعتبار هذا المق�صد انقلب اال�صتحياء مف�صدة بمنزلة تذبيح االأبناء، اإذ 

كل ذلك اعتداء على الحق«)2(.

هذه الق�اعد الفا�صدة والمف�صدة كانت كفيلة اأن تجعل فرع�ن م�ؤهلًا لتدمير ملكه، و�صياعه، 
الأن���ه لم ي�صخ���ره لم�صلحة �صعبه، وق�صايا اأمته، لكنه ا�صتغله لم�صلحت���ه ال�صخ�صية، ه� والمالأ من 
ح�ل���ه، ق���ال تعال���ى: {ہ ہ  ھ ھ ھ ھ})3(.  وق���ال تعال���ى:         

{وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ    ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  })4(، وقال تعالى: {ڻ ڻ 
ڻ ڻ   ۀۀ ہ ہ  ہ ہ ھ  })5(.

ومن االأمثلة القراآنية على ق�اعد تدمير الملك، نظام الحكم لق�م عاد، قال تعالى: {ژ ژ 
ڑ ڑ   ک ک    ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻڻ ڻ ڻ ۀ})6(، فكانت النتيجة اأن دمر اهلل ملكهم واأزال مملكتهم وجعلهم عبرة 

لمن خلفه���م، ق���ال تعال���ى: {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں)7( ڻ ڻ ڻ  ڻ    ۀ ۀ ہ ہ       
ہ ہ )8(}))(  وقال تعال���ى: {ې  ې ې ې ى ى  ې  ې ې 

1- انظر بن عا�ص�ر، التحرير والتن�ير، )20/ )6( خمت�صراً، مرجع �صابق.
2- ابن عا�ص�ر، التحرير والتن�ير، )20/ )6، 70( مرجع �صابق.

خرف:55( 3- )الزُّ
4- )االإ�صراء:103(
5- )الق�ص�س:40(

لت:15( 6- )ف�صِّ
7- العقيم التي ال يك�ن معها لقح، اأي ال تاأتي مبطر، واإمنا هي ريح االإهالك. الزجاج، معاين القراآن واإعرابه )56/5( مرجع �صابق. 

8- الرميم ال�رق اجلاف املتحطم، مثل اله�صيم، كما قال: )كه�صيم املحتظر(. املرجع ال�صابق )57/5(.
)- )الذاريات: 41، 42(،
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ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ)2(  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ)1(  ى  ى  ې 
ۈئ  ېئ      ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی})3(.

المطلب الثاني: �شنة التمكين كما ي�شورها القراآن الكريم
ڑ  ڑ  ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  {ڌ  تعال���ى:  ق���ال 
ک ک ک کگ  گ گ گ})4(، وق���ال تعال���ى: {ڃ چ چ چ چ ڇ 
گ  گ  ک   ک  کک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڇ 

گ})5(.
تتناول ه���ذه االآيات خم�س مظاهر للتمكين، ال�صالة واإيتاء الزكاة، واالأمر بالمعروف والنهي 
ع���ن المنك���ر واإقامة العدل بين الرعية، م���ن خالل تطبيق النظام على الجمي���ع دون محاباة الأحد، 

ق���ال تعال���ى: {ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ېى ى   
ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ   ۇئ ۇئ          ۆئ  ۆئ})6(. 

اإن ه���ذه المظاه���ر وغيرها تمثل عن�انًا للحكم االإ�صالمي، وع�نً���ا للحاكم في حكمه، وت�فيرًا 
لكثي���ر من جه�د االأمة، ماديًا ومعن�يًا، وتحمي االأمة من اأ�صباح االأجهزة االأمنية التي تن�صر الخ�ف 

والرعب بين الم�اطنين، الأن هذه ال�صفات تعين على ن�صر الف�صيلة ومحاربة الرذيلة.  

المدخل وفيه: التمكين لغة وا�شطالًحا:
 التمكين لغة:

َن( يقال: )اأمكنه( من ال�صيء جعل له عليه �صلطاناً  تفعيل م�صدر للفعل الرباعي )اأمكن اأو َمكَّ
وقدرة)7(.

ومكنت���ه من ال�صيء تمكينًا: جعلت له عليه �صلطانًا وق���درة، فتمكن منه، وا�صتمكن قدر عليه، 
وله مكنة اأي ق�ة و�صدة، واأمكنته منه باالألف مثل مكنته، واأمكنني االأمر �صهل وتي�صر)8(.

1- اأي بريح �صديدة الربد جدا، وال�صر�صر �صدة الربد، و�صر�صر متكرر فيها الربد. املرجع ال�صابق )214/5(.
ال�صابق  املرجع  الفارغة.  النخل  كاأنهم جذوع  فكان�ا  �صيء،  يبق منهم  اأفنتهم ومل  متتالية حتى  اأيام  �صبع  الريح  اأر�صل عليهم   -2

)214/5( بت�صرف.
ة: 6، 8( 3- )الحاقَّ

4- )الحج:41(
5- )الكهف: 87، 88(

6- )الن�صاء:58(
7- انظر م�صطفى واآخرون، اإبراهيم، جممع اللغة، املعجم ال��صيط، دار الدع�ة، بدون طبعة )881/2(. 

8- اأب� العبا�س احلم�ي )اأحمد بن حممد بن علي الفي�مي ثم احلم�ي، اأب� العبا�س )املت�فى: نح� 770ه�(، امل�صباح املنري يف غريب 
ال�صرح الكبري، املكتبة العلمية، بريوت، بدون طبعة )577/2(.
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 مكن فالن عند النا�س مكانة: عظم عندهم فه� مكين، وفي التنزيل {... ڤ ڦ ڦ ڦ 
ْيء جعل َلُه َعَلْيِه �ُصْلَطانًا وقدرة، َوااْلأَمر فاَلنا �صهل َعَلْيِه وتي�صر  ڦ ڄ})1(،  )اأمكن���ه( من ال�صَّ

َلُه، َوُيَقال فاَلن اَل ُيمكنُه النه��س اَل يقدر عليه)2(.
وبناء على ما �صبق فاإن معنى التمكين: ال�صلطان والق�ة والقدرة على ال�صيء، والمكانة العالية 

عند النا�س، وياأتي بمعنى الثبات واال�صتقرار، قال تعالى: {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ})3(. 

التمكين ا�شطالًحا:
اإياه���ا، وجعلناه���م  ق���ال ال�صع���دي: {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ...})4(، اأي: ملكناه���م 

المت�صلطين عليها، من غير منازع ينازعهم، وال معار�س« )5(. 
ق���ال الرازي: »والمراد من ه���ذا التمكن ال�صلطنة ونفاذ الق�ل على الخل���ق، الأن المتبادر اإلى 

الفهم من ق�له: مكناهم في االأر�س لي�س اإال هذا« )6(. 
وعل���ى �ص�ء م���ا �صبق فاإن التمكين ا�صطالحًا ه�: ال�صلطان والحك���م الثابت الم�صتقر، القادر 

على حكم االأمة الم�صلمة، والقيام على �صئ�نها ورعاية م�صالحها وفق المنهج االإ�صالمي.
المظهر االأول: اإقامة ال�صالة: 

قال تعالى: {... ڈ ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ  گ 
گ گ})7(.

يع���د هذا المظهر اأ�صلً���ا اأ�صا�صيًا الأي حاكم من الحكام واأنظمتهم، الأنه يمثل الجانب الروحي 
ل���ه من خالل اإقامة ال�صالة والقي���ام بها، على اأكمل وجه، والأنه الرابط الق����ي والمتين بين العبد 
ورب���ه، والغذاء الروح���ي للحاكم والمحك�م على حد �ص�اء، والذي ي�صب���ط �صل�كهم، ويق�ي العالقة 
بي���ن اأبناء المجتم���ع الم�صلم، وفيما يلي بيان حقيق���ة هذه المظهر واأثره عل���ى اال�صتقرار العام في 

الدولة.

1- )ي��صف:54(
2- انظر م�صطفى واآخرون، املعجم ال��صيط )881/2( مرجع �صابق. 

3- )الم�ؤمن�ن:13(
4- )الحج:41(

5- ال�صعدي )1420ه� � 2000م( عبد الرحمن بن نا�صر بن عبد اهلل ال�صعدي )املت�فى: 1376ه�(، حتقيق: عبد الرحمن بن معال 
الل�يحق، تي�صري الكرمي الرحمن يف تف�صري كالم املنان، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، ط االأوىل ))53(.

6- الرازي )1420( اأب� عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�صن بن احل�صني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
)املت�فى: 606ه�(، التف�صري الكبري، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط الثانية )230/23(.

7- )الحج:41(
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ق���ال الراغب االأ�صفهاني: »االإقام���ة في المكان: الثبات، واإقامة ال�صيء: ت�فية حقه، ولم ياأمر 
اهلل تعالى بال�صالة حينما اأمر، وال مدح بها حينما مدح، اإالَّ بلفظ االإقامة تنبيهاً اأن المق�ص�د منها 

ت�فية �صرائطها ال االإتيان بهيئاتها«. 
ق���ال ال�صاع���دي:  ومن هنا ن���درك اأنَّ اإقامة ال�صالة ف���ي القراآن اأمر زائ���د على مجرد فعل 
ال�ص���الة، الأنه���ا حركة االأج�ص���اد الخا�صة، من قيام وقع����د ورك�ع و�صج�د، ودع���اء وت�صبيح وتكبير 
وتحمي���د ونح� ذلك، وبها يعت���د في اأحكام الدنيا، اأما تمامها الذي يح�ص���ل به الث�اب فه� اإقامتها 
بح�ص����ر القل���ب فيها، ومن هنا يح�صل التف���اوت بين الم�صلين، مع اأن الحرك���ات الظاهرة واحدة 
�صك���الً وزمن���اً، لكنه���ا تختلف وتتباين ف���ي ح�ص�ر القلب والخ�ص����ع، فلي�س للعبد م���ن �صالته اإال ما 
عق���ل منها وح�صر قلبه فيه���ا، وهذا ما ي�ؤكد اأن ح�ص�ر القلب في ال�ص���الة ه� روحها ولبها، وبقدر 
دت من ح�ص�ر القلب لم تقترن في القراآن الكريم بلفظ  ح�ص�ر القلب فيها تك�ن اإقامتها، فاإذا تجرَّ

االإقامة)1(.
وي���رى الباح���ث اأن اإقامة ال�صالة ل���ه اأثر كبير في �صل�ك الم�ؤمنين يترج���م على اأر�س ال�اقع 

في حياتهم، جهادًا ومعاملة، وق�انينًا ت�صبط حياتهم، كما قال تعالى: { ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ 
پ پ پ      ڀ ڀڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 

ڤ   ڤ....})2(.
ولق���د عب���ر القراآن الكري���م عن اأح����ال ال�صحاب���ة ن بالجمل���ة الفعلية المتج���ددة، في ق�له 
تعالى: {ڀ ٺ ٺ} لبيان اأث���ر ال�صالة في مجمل حياتهم، المدنية والع�صكرية، والُخُلقية، 
وك���اأن الناظ���ر اإليهم ويتعامل معهم ي���رى اأثر ال�صالة في معاملتهم كلما تعام���ل معهم، قال تعالى: 

وئ  ەئەئ  ائ  ائ   ىى  ې     ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  {....ۅ 
وئ  ۇئ ۇئ})3(.    

المظهر الثاني: اإيتاء الزكاة:   
گ  گ  کگ   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  {...ژ  تعال���ى:  ق���ال 

گ})4(.
هذه المظهر لي�س ركنًا من اأركان االإ�صالم فح�صب، لكنه في ال�قت نف�صه يمثل ركنًا اقت�صاديًا 

بعن�ان: دعائم  والثالث�ن، مقال  الثانية  ال�صنة  املائة وع�صرة،  العدد  �2000م(  املن�رة، )1420ه�  املدينة  االإ�صالمية،  1- اجلامعة 
التمكني للمملكة العربية ال�صع�دية، حمدي بن حمدي ال�صاعدي، )68(.

2- )الفتح:)2(
3- )العنكب�ت:45(

4- )الحج:41(
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اأ�صا�صيًا ورابطًا اجتماعيًا ق�يًا، بين اأبناء المجتمع الم�صلم، ليك�ن�ا وحدة واحدة متما�صكة في وجه 
اأعدائه���ا، كم���ا اأنه يطهر القل�ب من الحقد والح�صد، ليمالأها محب���ة و�صفاءً واألفة لالأغنياء الذين 
يبحث����ن ع���ن فقراء الم�صلمين لياأدوا لهم حقهم في الزكاة، ول�صان حالهم يق�ل: لن اأتمتع بالطعام 
وال�ص���راب حتى تاأخذ حقك يا اأخي !!، كما اأنه جزء من وقاية االأمة من جرائم ال�صرقة والل�ص��س، 
ومح���اوالت االإخت���راق االأمني من عدوها ال���ذي يحاول ا�صتغالل فقر البع�س م���ن اأبنائها ليجندهم 

ج�ا�صي�س وعمالء له.
ق���ال عفان���ة وه� يبين اأهمي���ة الزكاة في االإ�صالم: » فه���ي الركن المالي م���ن اأركان االإ�صالم 
ودعائم���ه الخم����س، وال �ص���ك اأن تطبيق نظ���ام الزكاة وفق االأ�ص����س والق�اعد الم�صتم���دة من كتاب 
اهلل و�صن���ة ر�ص�له كفيل بح���ل م�صكلة الفقر لدى الم�صلمين، ومن المع���روف اأن لجان الزكاة في 

فل�صطين لها دور بارز في اإحياء فري�صة الزكاة وتفعيلها في المجتمع المحلي«)1(. 
لذلك فاإن رحمة اهلل تتنّزل على المجتمع الذي ت�ؤدى فيه الزكاة، قال تعالى: {... ٿ  
ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ })2(، كما 
اأن غ�صبه وانتقامه ينزل بالمجتمع الذي ال ي�ؤديها، وهذا ما اأكد عليه الر�ص�ل بق�له: »..... ولم 

يمنع�ا الزكاة اإال ُمِنع�ا القطر من ال�صماء، ول�ال البهائم لم يمطروا«)3(.   
المظهر الثالث: الأمر بالمعروف

قال تعال���ى: {ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ     ں ں ڻڻ ڻ 
ڻ ۀ})4(، وق���ال: {ې ې    ې ې  ى ى ائ ائ     ەئ ەئ وئ 

وئۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ ۈئ})5(. 

يع���د ه���ذا المظهر الثالث من مظاهر تمكي���ن الحكم في اأي مجتمع م���ن المجتمعات، بمثابة 
الف�صيل���ة الت���ي ينبغي اأن ت�ص����د فيه، لتك�ن ع�نًا للحاك���م على تطبيق الق�انين الت���ي تدع�ا للخير، 
والحف���اظ على اأمنه���ا الداخلي، بدل االأجهزة االأمني���ة القمعية التي تن�صر الرع���ب والخ�ف وتق�م 
ببط�س الم�اطنين، وتعتدي على حرماتهم وحرمة بي�تهم، اإ�صافة اإلى ماليين الدوالرات التي تنفق 

1- عفانة )1428 ه� - 2007 م( ح�صام الدين بن م��صى حممد، ي�صاأل�نك عن الزكاة، جلنة زكاة القد�س، فل�صطني، ط االأوىل )6(.
2- )االأعراف:156(

ال�صبي  احلكم  بن  ُنعيم  بن  بن حمدويه  بن حممد  اهلل  عبد  بن  احلاكم حممد  اهلل  عبد  اأب�  0))1م(   - ه�   1411( احلاكم   -3
الطهماين الني�صاب�ري املعروف بابن البيع )املت�فى: 405ه�( امل�صتدرك على ال�صحيحني، حتقيق: م�صطفى عبد القادر عطا، 
يخرجاه،  ومل  االإ�صناد،  قال احلاكم: هذا حديث �صحيح  االأوىل )582/4( جزء من حديث.  العلمية، بريوت، ط  الكتب  دار 

و�صححه االألباين، حممد نا�صر الدين االألباين )املت�فى: 1420ه�( �صحيح الرتغيب والرتهيب )187/1( ط اخلام�صة.  
4- )اآل عمران:104(

5- )لقمان:17(
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عليهم، وال يعني هذا اال�صتغناء عن اأجهزة االأمن، لمالحقة المجرمين والل�ص��س، اأو الذين يعبث�ن 
باأمن ال�طن والم�اطنين.

قال قطب: »جاء هذا المنهج ي�م جاء لخير الب�صرية، يدع� الدعاة لتحكيم هذا المنهج الي�م 
وغدً���ا، بل االأم���ر الي�م األزم، والب�صرية بمجم�عها تعاني من النظ���م والمناهج التي انتهت اإليها ما 
تعان���ي، ولي�س هناك منقذ اإال هذا المنه���ج االإلهي، الذي يجب اأن يحتفظ بكل خ�صائ�صه كي ي�ؤدي 

دوره للب�صرية وينقذها مرة اأخرى«)1(.
ل���ذا فق���د �صدق الر�ص����ل عندما ح���ذر الم�صلمين عام���ة والحكام خا�صة م���ن عدم االأمر 

بالمعروف وخط�رة ذلك.   
ع���ن حذيفة بن اليمان، �س ع���ن النبي قال: »والذي نف�صي بيده لتاأمرن بالمعروف ولتنه�ن 

عن المنكر اأو لي��صكن اهلل اأن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدع�نه فال ي�صتجاب لكم« )2(. 
 عن �صالم بن عبد اهلل )3(، عن اأبيه، قال: قال ر�ص�ل اهلل: »اأيها النا�س، مروا بالمعروف، 
وانه�ا عن المنكر، قبل اأن تدع�ا اهلل فال ي�صتجيب لكم، وقبل اأن ت�صتغفروه فال يغفر لكم، اإن االأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ال يدفع رزقا، وال يقرب اأجال، واإن االأحبار من اليه�د، والرهبان من 
الن�ص���ارى لما ترك�ا االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنه���م اهلل على ل�صان اأنبيائهم، ثم عم�ا 

بالبالء« )4(. 
المظهر الرابع: النهي عن المنكر

ڱ   ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  {ڳ  ِگ})5(،  گ  گ  کگ   ک  {....ک 
ڱ ڱ     ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ })6(.

1- قطب، الظالل، )440/1( مرجع �صابق.  
2- الرتمذي )5)13 ه� - 75)1 م( حممد بن عي�صى بن �َصْ�رة بن م��صى بن ال�صحاك، الرتمذي، اأب� عي�صى )املت�فى: )27ه�(، 
�صنن الرتمذي، حتقيق: اأحمد حممد �صاكر واآخرون، كتاب الفنت باب ما جاء يف االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، حتقيق: 
اأحمد حممد �صاكر واآخرون، �صركة مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي، م�صر، ط الثانية )468/4 حديث رقم )216( 

ح�صنه املحقق�ن.
3- �صامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، القر�صي العدوي: )000 - 106 ه� = 000 - 725 م( اأحد فقهاء املدينة ال�صبعة، ومن 
�صادات التابعني وعلمائهم وثقاتهم، دخل على �صليمان بن عبد امللك فما زال �صليمان يرحب به ويرفعه حتى اأقعده معه على 

�صريره، ت�يف يف املدينة. الزركلي، االأعالم )71/3( مرجع �صابق. 
4- ابن اأبي الدنيا )1418 ه� - 7))1 م( اأب� بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن �صفيان بن قي�س البغدادي االأم�ي القر�صي املعروف 
الغرباء  مكتبة  ال�صالحي،  بن عاي�س  املنكر، حتقيق: �صالح  والنهي عن  باملعروف  االأمر  281ه�(،  )املت�فى:  الدنيا  اأبي  بابن 

االأثرية، ال�صع�دية، ط االأوىل )88 حديث رقم 44(.
5- )الحج:41(

6- )اآل عمران:104(
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يع���د هذا المظه���ر الرابع من مظاهر تمكي���ن الحكم في اأي مجتمع م���ن المجتمعات، بمثابة 
ال�قاي���ة م���ن اأي انح���راف في المجتمع الأن���ه متى وجد من يق�م ب���ه، فاإنه ح�ص���ن المجتمع من اأي 
رذيلة يمكن اأن ت�صيبه، وهذا المظهر ك�صابقيه فيه ع�ن للحكام على تطبيق الق�انين الرادعة التي 
ي�صع�نها، كما اأنه يعمل على ردع المجرم قبل اإجرامه، وبه يعم االأمن واالأمان لعامة الم�اطنين في 
اأي دولة من الدول، لذا على الحكام اأن ي�صهل�ا بدورهم مهام من يق�م�ن باالأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، ففي ذلك كل الخير لهم ولمجتمعاتهم.  
وق���د و�صع الزحيلي عددًا من الق�اعد االأ�صا�صية للقائمي���ن على االأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، فيما يلي بيانها مخت�صرًا:
القاعدة االأولى: ال�صرع ه� االأ�صل في تقرير االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

القاعدة الثانية: العلم والب�صيرة بحقيقة االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
القاعدة الثالثة: معرفة �صروط اإنكار المنكر، واأهمها:

التحقق من ك�نه منكرًا.
اأن يك�ن المنكر م�ج�دًا في الحال، وله ثالث حاالت، ولكل حالة ما ينا�صبها.

اأن يك�ن ظاهرًا من غير تج�ص�س ما لم يكن مجاهرًا.
اأن يك�ن االإنكار في االأم�ر التي ال خالف فيها.

القاعدة الرابعة: معرفة اإنكار المنكر، وجاءت كما يلي:
المرتبة االأولى: االإنكار باليد و�صروطه.

المرتبة الثانية: االإنكار بالل�صان و�ص�ابطه.
المرتبة الثالثة: االإنكار بالقلب.

القاعدة الخام�صة: تقديم االأهم على المهم.
القاعدة ال�صاد�صة: اعتبار تح�صيل الم�صالح وتكميلها، ودرء المفا�صد وتعطيلها اأو تقليلها.

القاعدة ال�صابعة: التثبت في االأم�ر وعدم العجلة)1(.
لذا فقد عاقب اهلل بني اإ�صرائيل اأ�صد العقاب، الأنهم كان�ا ال يتناه�ن عن المنكر فيما بينهم، 

ق���ال تعالى: {ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ 
ڌ  ڍ   ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڌ ڎ  })2(

1- انظر الزحيلي، حم�د بن اأحمد، ق�اعد مهمة يف االأمر باملعروف والنهي عن املنكر على �ص�ء الكتاب وال�صنة، الكتاب من�ص�ر على 
م�قع وزارة االأوقاف ال�صع�دية بدون بيانات، بدون طبعة )1(.

2- )المائدة: 78، )7(
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فم���اذا ينتظ���ر بع����س الحكام الذي���ن يحارب����ن االآمرين بالمع���روف والناهين ع���ن المنكر، 
ويطردونه���م من بالدهم بغير ح���ق، ليعي�ص�ا م�صردين غرباء عنها، في ب���الد الغرب، وفي المقابل 

يقرب�ن المنافقين والمف�صدين والل�ص��س لينهب�ا مقدرات االأمة ويعبث�ن بها ؟؟!!.
المظهر الخام�ص: العدل وحفظ الأمانة )1)

اأما حفظ االأمانة فقد قال تعالى: {ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  
ې ې ې ېى ى   ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ   ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ})2(

ق���ال الرازي: »اأمر الم�ؤمنين في هذه االآية ب���اأداء االأمانات في جميع االأم�ر، �ص�اء كانت تلك 
االأم�ر من باب المذاهب والديانات، اأو من باب الدنيا والمعامالت« )3(، الأن االأ�صل في ثبات الحكم 

ووج�د الثقة بين الجميع، العدل بين النا�س.
ق���ال قط���ب: واالأمانات تبداأ م���ن االأمانة الكب���رى، االأمانة التي ناط اهلل بها فط���رة االإن�صان، 
والت���ي اأبت ال�صماوات واالأر�س والجب���ال اأن يحملنها واأ�صفقن منها، وحملها االإن�صان، اأمانة الهداية 
والمعرف���ة واالإيم���ان باهلل عن ق�ص���د واإرادة وجهد واتج���اه، فهذه اأمانة الفط���رة االإن�صانية خا�صة، 
وكذل���ك اأمانة ال�صهادة لهذا الدين، بمحاولة اإقراره ف���ي االأر�س منهجًا للجماعة الم�ؤمنة، ومنهجًا 
للب�صرية جميعًا بكل ما يملك الفرد من و�صيلة، وبكل ما تملك الجماعة من و�صيلة، واأمانة التعامل مع 
النا����س ورد اأماناتهم اإليهم، اأمانة المعامالت وال�دائع المادية، واأمانة الن�صيحة للراعي وللرعية، 

وغير ذلك من حماية الثغ�ر والمقد�صات ليك�ن الدين كله هلل)4(.

1- انظر القاعدة الثانية من ق�اعد احلكم يف االإ�صالم من البحث )11(.
2- )الن�صاء:58(

3- الرازي، التف�صري الكبري، )108/10( مرجع �صابق. 
4- انظر قطب، الظالل )667/2، )66( خمت�صرًا، مرجع �صابق. 
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الخاتمة وفيها: 
النتائج:

تبي���ن اأن الق���راآن الكريم احت�ى على العدي���د من ق�اعد تدمير الملك، وه���ي �صنن ربانية، ال 
تتغير وال تتبدل، عادلة في حكمها، ال تحابي اأحدًا، وال تعباأ به.

ات�ص���ح اأن االإيمان باهلل والعم���ل باأحكامه طريق التمكين في االأر����س، والكفر والف�صاد وعدم 
الحكم بما اأنزل اهلل طريق التدمير والهالك، و�صياع الملك. 

تبين اأن �صق�ط اأنظمة الحكم قديمًا وحديثًا، كان �صمن هذه ال�صنن االإلهية، بما فيها اأنظمة 
الحكم العربية.

ات�صح اأن مظاهر اأنظمة الحكم التي �صقطت، بعيدة عن مظاهر الحكم في االإ�صالم. 
لق���د ات�صح���ت حتمية �صق����ط االأنظمة الم�صتب���دة، مهما اأحاط���ت نف�صها وح�صنته���ا بالق�ة 

الم�صتبدة، لتطابقها مع ق�اعد تدمير الحكم والحكام في القراآن.
يمك���ن اعتب���ار �صق����ط االأنظم���ة الظالمة ل�صع�به���ا الم�صلم���ة، تمهي���د ال�صتع���ادة ح�صارتها 

االإ�صالمية.

التو�شيات:
، الأن في ذلك  ي��ص���ي الباحث ال�صع����ب العربية واالإ�صالمية بال�صبر والثبات، واللج����ء هلل الأ

�صعادتهم في الدنيا واالآخرة. 
ي��ص���ي الباحث اأنظمة الحك���م العربية بتق�ى اهلل، والعمل على تحقي���ق العدالة االجتماعية، 

واالقت�صادية بين النا�س.
ي��صي الباحث الحكام وال�صع�ب ب�صرورة الح�ار، والحفاظ على الم�صالح العامة لالأمة، من 

خالل الق�ا�صم الم�صتركة بين الجميع.  
ي��صي الباحث االأمة الم�صلمة حكامً���ا و�صع�بًا بالرج�ع لم�صادر الح�صارة االإ�صالمية، وعدم 

الخ�ص�ع لل�صغ�طات االأمريكية والغربية، التي ال تعمل اإاّل لم�صالحها وم�صالح العدو ال�صهي�ني. 
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د. محمد الترك

الجمال في االإ�صالم

الحمد هلل، وال�صالة وال�صالم على ر�ص�ل اهلل، وعلى اآله و�صحبه ومن وااله.
المنظ���ر الجميل ي�حي بالفكر الجميل، وكل ما خل���ق اهلل تعالى ينم عن الجمال، وقد اأح�صن 
اهلل كل �ص���يء خلقه، وه� مليء بالجمال، ودال على خالق���ه، واالإن�صان يرى الجمال ويفهمه ويدركه 
بم�صاح���ة تفكيره ومحيط���ه، في �ص�ر االأ�صياء والكائنات اأجمعها، وف���ي طبيعتها منفردة ومجتمعة، 
وف���ي اأح�الها وحركاتها وهيئاته���ا كلها، فالجمال يدب اإلى النف�س م���ن اأو�صع المنافذ فتنجذب له، 
وتاأن����س به، وته�س له من غير ا�صتئذان واختيار، وكاأن االإن�صان زود بجهاز في داخله ال يعرفه يحكم 

على هذا بالجمال وعلى ذاك اأنه خاٍو من الجمال.
وق���د حفل القراآن الكريم باالآيات التي تدع� االإن�صان اأن يفتح ب�صره وب�صيرته على اآيات اهلل 
في ك�نه، لي�صت�صعر من ورائها القدرة المبدعة في اأ�صل�ب اأّخاذ ياأخذ بمجامع النف�س، ليحدث فيها 
اأعجب االأثر باالإيمان باهلل تعالى ومحبته، فاأي قارئ للقراآن -مهما كانت ثقافته- يدرك على الف�ر 
دع�ت���ه العامة ال�صتط���الع الجمال المعرو�س والمتقن في هذا الك�ن لت���ذوق روائعه، وتلم�س العبرة 
منه، فحيثما اتجه النظر اأو القلب، اأو الذهن فاإنه يجد ر�صيداً �صخماً من ذخائر الح�صن والجمال، 
وك���اأن الجمال �صرورة من �صرورات الحي���اة، لي�صعر باالرتياح وليح�س بال�صلة الق�ية  بين الم�ص�ر 
وم���ا �ص����ر، وبالخالق وما خلق، فيزيده �صع�ره بجمال ما يح����س وما يرى، الأنه يرى من ورائه جمال 
اهلل تعالى وكماله، وي�صتن�صق عبير جالله في اأ�صمائه الح�صنى و�صفاته، فاأ�صماوؤه �صبحانه دالة على 
اأح�ص���ن المعاني واأ�صرفه���ا، وكما ذكر القرطبي »�صمى اهلل �صبحانه اأ�صم���اءه بالح�صنى الأنها ح�صنة 
ف���ي اال�صماع والقل�ب، فاإنها تدل على ت�حيده وكرمه وج�ده ورحمته واإف�صاله«)1( وهي ت�حي وت�ؤثر 

1 - اجلامع الأحكام القراآن، القرطبي، دار احياء الرتاث العربي، ج�7، �س326.
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وتعمق الح�صن والجمال في النف�س لترى كل �صيء جميالً.
والق���راآن الكري���م كذلك ي�قظ ال�ع���ي الجمالي، ويرقي ال���ذوق الجمالي، فحي���ن يخبرنا اأن 
اهلل تعال���ى خلق �صبع �صماوات طباقاً يتبع ذل���ك بق�له: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ})1( ثم 

يدع�نا الإعادة النظر والتاأمل مرتين وحتى نتاأكد من �صدق ال��صف وجماله {ڃ ڃ          ڃ ڃ 
چ چ      چ چ ڇ   ڇ         ڇ           ڇ ڍ   ڍ            ڌ ڌ   ڎ})2( وكاأن جمالها ال ينتهي فما 

ينته���ي النظر اإليها، وقال �صبحانه عن االأر�س {ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ         
ڳ ڳ})3( فهن���اك جمال في نظ���ام الك�ن و�ص�رته ال تغيب ع���ن اأي مظهر من مظاهره يغذي 
ب���ه االإن�ص���ان وجدانه وي�صبع به فطرت���ه، وي�ص�قه اإلى لقاء ربه، فالطبيعة تزخ���ر بالجمال، والجمال 
عن�ص���ر من بني���ة العالم، واالإن�صان ل�صغفه به ي�صعى دائماً ليحاكي���ه، فما من �صيء فيه �صغر اأو كبر 
اإال وتج���د جماالً متغلغالً فيه ف� »الجبال ال تكتفي اأن تك�ن جباالً..ولكنها تك�ن جميلة ورائعة مك�ص�ة 

بالثل�ج اأو مك�ص�ة بالغابات.
اإن ال�صحاب ال يكتفي باأن يك�ن �صحاباً يحمل الماء، ولكنه كذلك يك�ن جميالً باأ�صكاله واأل�انه، 
ث���م ينت�صر عليه ف���ي بع�س االأحيان طيف ال�صم�س )ق��س قزح( في منظ���ر رائع جميل! اإن النبات ال 

يكتفي باأن يك�ن نباتاً، ولكنه ي�رق ويزهر، وي�صتمتع منه االإن�صان بزهره و�صكله البهيج«)4(
وم���ن االأمثلة الالفتة للنظر على ذلك الندف الثلجية ال�صغيرة الجميلة، والعجيبة »فالجمال 
الذي ت�صيعه في النف�س اأ�صغر ندفة منه اأو اأ�صغر بل�رة بين ال�صماء واالأر�س ال يقل عن ذلك �صحراً، 
وه���� يل���ح علينا باإ�صرار الأن���ه ال يقت�صر على اأن يحرك فين���ا االإ�صتجابة للرق���ة واالأناقة التي تجعل 
من���ا ب�ص���راً، وم�صمم�ا المن�ص�ج���ات والفنان�ن ي�صت�ح����ن االأفكار من الندف الثلجي���ة )المكبرة( 
وي�صتعر�ص����ن بمعر����س الطبيعة الدائم للزخرف���ة وت�صاميم الج�اهر والحلي..وق���د قال اأحدهم: 

»العالم يدر�س الطبيعة الأنها جميلة، ول� لم تكن جميلة لما كانت جديرة باأن تعا�س«)5(
والجم���ال في النظرة الجديدة للعلم و�صيلة من و�صائل اكت�صاف الحقيقة العلمية حيث »يجمع 
اأبرز علماء الفيزياء في القرن الع�صرين على اأن الجمال ه� المقيا�س االأ�صا�صي للحقيقة العلمية«)6(

وفي عالم الحي�ان: فاإن القراآن ي�جهنا اإلى الغايات والمقا�صد المتعلقة بخلق االنعام، فيذكر 

1- )�ص�رة الملك: 3(
2- )�ص�رة الملك: 4-3(

3- )�ص�رة ق: 7(
4 - منهج الرتبية االإ�صالمية، حممد قطب، دار ال�صروق، ط7، 1403ه� - 83)1م، �س)14.

5 - العلم يف منظ�ره اجلديد، اأغرو�س ب�صتان�صي�، ترجمة كمال خاليلي، �صل�صلة عامل املعرفة، الك�يت، عدد 134، �س51
6 - املرجع نف�صه، �س46.
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الجان���ب النفعي له���ا ويت�ج ذلك بالغاي���ة الجمالية بعد ال�ف���اء بالغايات االأ�صا�صي���ة فيعزز الجانب 
الغائ���ي بالجانب الجمالي، مما يدل عل���ى عناية القراآن بال�ص�رة الجمالية، قال تعالى: {ۆ  
ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى })1( ف���ال يكتفي بذكر المنفعة المادية فح�صب، فالجمال والزينة منفعة محققه، وهي تلبي 
حا�ص���ة الجمال الهام���ة في ال�صع�ر ال�جداني، وي�ص���اف اإلى ذلك الجمال اللفظ���ي في تقديم لفظ 
تريح����ن عل���ى ت�صرح�ن »لما كان اإ�صراحها وه���ي خما�س، واإراحتها وهي بط���ان، قدم االإراحة الأن 

الجمال بها حينئذ اأفخر«)2(
وعن الطير، قال �صبحانه: {ڳ ڳ ڳ  ڱ     ڱ      ڱ ڱ ..})3( اإنه منظر جمالي 
للطير ال�صافات والقاب�صات في كبد ال�صماء تبهج الناظرين،هذا باال�صافة اإلى ري�س الطي�ر الذي 
يغلب على تركيبها الخارجي الزينة والزخرفة والجمال، مع التنا�صق الدقيق الجذاب التي تزه� به 
األ�انها المالئمة لبيئتها، والذي ي�صتفيد منه االإن�صان ويحاكيه، واكثر ما يده�صنا ويطربنا تغريدها 

وزقزقته���ا وه���� �صالته���ا وت�صبيحه���ا، ق���ال تعال���ى:{ڭ ڭ     ڭ      ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋۋ ۅ         ۅ  ۉ ۉ ې..})4(.

فالجم���ال بال���غ ال�فرة ومبث����ث في هذا الك�ن، وه���� لي�س جماالً �صطحياً، ب���ل ه� متغلغل في 
االأعم���اق، وفي جميع االأ�صي���اء �صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنه���ا، وا�صكالها وحقائقها، وفي كل 
م�صت����ى، وه���� يرى في قطرة ندى، اأو ندف���ة ثلج، وفي النخل البا�صقات والح���ب الن�صيد، والجنات 

المعرو�صات وغير المعرو�صات، والفاكهة المت�صابهة وغير المت�صابهة ..
والحدائق ذات البهجة، واالزواج البهيجة، وفيما راأينا وفيما لم نر ل� راأينا، فه� لي�س منح�صر 
ف���ي عين الناظر وح�ص���ب، بل كلما اأرجعت الب�صر لراأي���ت ح�صناً وجماالً كثي���راً، »والطباع ال�صليمة 
قا�صي���ة با�صتلذاذ النظر اإلى االن�ار واالزهار واالطيار المليحة االأل�ان، الح�صنة النق�س، المتنا�صبة 
ال�صك���ل حتى ان االإن�صان لتنفرج عنه الغم�م والهم�م، بالنظر اليها ال لطلب حظ وراء النظر فهذه، 
االأ�صب���اب مل���ذة، وكل لذيذ محب�ب وكل ح�صن وجمال فال يخل���� ادراكه عن لذة، وال احد ينكر ك�ن 

الجمال محب�با عند من انك�صف له جماله وجالله، كما قال: »اإن اهلل جميل يحب الجمال«)5(
ذل���ك الجمال، وتلك الزينة اأنكر القراآن على م���ن حرمها، قال تعالى: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  

1- )�ص�رة النحل: 6-5(
2 - الربهان يف عل�م القراآن، الزرك�صي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1408ه� - 8))1م، ج�3، �س304.

3- )�ص�رة الملك: )1(
4- )�ص�رة الن�ر:41(

5- احياء عل�م الدين، الغزايل، دار احياء الكتب العربية، عي�صى البابي احللبي و�صركاه، القاهرة، ج�4، �س0)2.
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ٹ ٹ ڤ})1( وا�صافة كلمة )زينة( اإلى اهلل عز وجل في االآية، تج�صد عن�صر الجمال الذي 
احت����ى ال�ج����د كله، وهي تعطي �صحنات نف�صية عميقة، ترقي الح����س االإن�صاني اإلى تذوق الجمال، 
والتكي���ف معه، وه� مما ا�صب���غ اهلل على عباده من نعمه، حيث فط���ر االن�صلن على االح�صا�س بذلك 
الجم���ال، ليتفاع���ل معه في باطنه  وظاه���ره ومحيطه، فيلحظه ويحفظه  في ام���ره كله، مما ير�صخ 
في���ه اح�صا�ص���ا جماليا عظيما، اذ المحافظة علي���ه »محافظة على المروؤة وعل���ى التاآلف المطل�ب، 
الأن االإن�ص���ان اذا بدا في الهيئ���ة الجميلة كان ادعى النب�صاط النف�س اليه، فيقبل ق�له، ويحمد راأيه، 

والعك�س بالعك�س«)2(

الإن�شان اأجمل المخلوقات:
واالإن�ص���ان اأجمل المخل�ق���ات واأح�صنها، يبدو ذلك في تك�ينه الج�ص���دي والروحي، فه� اأكمل 

االحي���اء ف���ي االأر�س واأرقاها، فلي����س هلل تعالى خلق اأجم���ل من االإن�صان، ق���ال �صبحانه: {ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ})3( فالجم���ال �صم���ة ب���ارزة فيه، وقد دعا النب���ي  لبع����س اأ�صحابه »اللهم 
جّمل���ه واأدم جماله«)4( وق���د اأجاب من �صاأله، اأمن الكبر اأن يك�ن ث�بي غ�صيالً و�صراك نعلي جديدا؟ 

فقال: »ال، ذاك الجمال اإن اهلل جميل يحب الجمال«)5(
وقد راعى االإ�صالم الجمال في اأع�صاء االإن�صان وج�ارحه، فمن اعتدى على اإن�صان فف�ت عليه 
منفع���ة جمالي���ة تتعلق به، فاأوجب في ذلك الدي���ة تعظيما لحق االآدمي وجماله  ف���� »اذا ف�ت جن�س 

المنفعة على الكمال وه� المق�ص�د، وكذا ل� قطع المارن اأو االأرنبة«)6(
»وفي اللحية اإذا حلقت فلم تنبت الدية، الأنه يف�ت به منفعة الجمال، وفي قرع الراأ�س اذا لم 
ينبت ال�صعر الدية، وفي �صعر اللحية الدية اذا لم تنبت وفي الحاجبين الدية اذا لم تنبت.. واأهداب 
العي���ن .. الأنه اذه���ب الجمال«)7( وفي هذه االحك���ام الفقهية الجميلة ما ي�ؤكد عل���ى العناية بجمال 

االإن�صان، ف�صدد العق�بة لمن ف�ت الجمال في ع�ص� اأو اأخل به.
واعتن���ى االإ�صالم بمظه���ر االإن�صان، فرغب باللبا�س الح�صن الرفيع م���ن الثياب، والتجمل بها 

وخا�ص���ة في الجمع واالعياد، وقد ذكر القرطبي ف���ي تف�صير ق�له تعالى:{ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ 
ٹ ڤ})8( »ولي�س كل ما ته�اه النف�س يذم، ولي�س كل ما يتزين به يكره، وانما ينهى عن ذلك 

1- )�ص�رة االأعراف:32(
2- فتح الباري، البن حجر الع�صقالين، دار املعرفة، بريوت، ج�10، �س)33.

3- )�ص�رة التين:4(
4 - م�صند اأحمد بن حنبل، دار �صادر، ج5،�س77.

5- م�صند اأحمد بن حنبل،ج1، �س))3.
6- الهداية �صرح بداية املبتدي، للمرغيناين، مطبعة البابي احللبي مب�صر ج4 �س 71)

7- املغني، البن قدامة املقد�صي، دار الكتاب العربي، بريوت، 83)1 ج ) �س))5
8- )�ص�رة االأعراف:32(
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اذا كان ال�صرع قد نهى عنه، اأو على وجه الرياء في باب الدين، فان االإن�صان يحب اأن يرى جميالً«)1( 
واالإح�صا�س بالجمال ي�ؤدي اإلى �صكر النعم لدوامها.

 :يحب االأ�صماء الح�صنة، ويتفاءل بها، قال ،وحتى االأ�صماء دخلت دائرة الجمال، فالنبي
»اإنكم تدع�ن ي�م القيامة باأ�صمائكم واأ�صماء اآبائكم فاأح�صن�ا اأ�صماءكم«)2( لذلك غير اأ�صماء قبيحة 
اإل���ى اأ�صم���اء جميلة، وكناهم، ولقبهم باألقاب طيبة لتتفق وجم���ال االإ�صالم وجالله وقيمه، فقد ورد 
اأن���ه  »غي���ر ا�صم عا�صية قال اأنت جميلة«)3( وغير   ا�ص���م »اأ�ص�د اإلى اأبي�س«)4( و»ا�صم معر�س 
اإل���ى مب���ارك«)5(، الأنه يري���د اأن يرى اأ�صحاب���ه واأتباعه على �ص����رة كاملة من ح�ص���ن االأدب وكمال 
الخلق، وجمال االألفة، وعظمة الم�دة، فيجب اأن يك�ن�ا جميعاً في �صمت ح�صن وا�صم جميل و�ص�رة 
ح�صن���ة تن���م عن مخبر اأجمل، واال�صم مفتاح �صخ�صية المرء، والطريق اإلى قلبه، فدعا اإلى تح�صين 
اال�صماء، وتزيينها باالألقاب الطيبة، والكنى الح�صنة، ولم يكتف باأ�صماء النا�س بل غير اأ�صماء بع�س 
المدن واالأماكن والبقاع، وفي مقدمة ذلك ا�صم )يثرب( التي كانت تعرف بها المدينة المن�رة قبل 
الهجرة و�صماها »طيبة وطابة«)6(، وكان ي�صحح كل ما تقع عينه عليه اأو ت�صمع اأذنه، فقد غير 

اأر�صا »ت�صمى عفرة �صماها خ�صرة، و�صعب ال�صاللة �صماه �صعب الهدى«)7(
ب���ل ات�صعت دائ���رة الجمال في االإ�ص���الم لت�صمل ال�ص����ارع والطرقات، واعتب���ر ذلك ن�عاً من 
العب���ادة، فاالإ�صالم ال يح�صر العبادة في اأماك���ن محددة اأو منعزلة اأو معتزلة، بل ي��صع في معناها 
لت�صم���ل المنظ���ر الجميل لكل م���ا يحيط ب���ك، اأو تقع عليه عيني���ك، قال: »عر�صت عل���ّي اأعمال 
اأمت���ي، ح�صنها و�صيئها، ف�جدت في محا�صن اأعمالها االأذى يماط عن الطريق، ووجدت في م�صاوئ 
اأعمالها النخاعة تك�ن في الم�صجد وال تدفن«)8(، فالمحيط المحيط بالم�صلم الذي حر�س االإ�صالم 
عل���ى ايجاده واإن�صائه، والمحافظ���ة عليه، من الج� النظيف، والبلد الطي���ب، والبيئة الجميلة، كلها 

م�حيات جمالية ت�حي للم�صلم اأن تك�ن كلمته جميلة، وتفكيره جميالً، وت�صرفه جميالً.
لذل���ك حذر االإ�صالم من تل�ث البيئة، فدعا اإلى حماية اله�اء من اأ�ص�ات منكرة، ومن تناول 
اأي مطع����م اأو م�ص���روب يبع���ث رائحة كريه���ة، ورغب في الطي���ب، ودفن القبيح، وحفل���ت ال�صريعة 
بن�ص�����س كثيرة تحث عل���ى حماية االأر�س والماء م���ن التل�ث، فقال: »اتق����ا المالعن الثالث: 

1- تف�صري القرطبي،م �س،ج3�س)17.
2- رواه اأب� داوود، كتاب االدب ،باب يف تغيري اال�صماء ، �س1586.

3 - م�صند اأحمد بن حنبل،ج3، �س18.
4 - اال�صابة يف متييز ال�صحابة البن حجر الع�صقالين، دار الكتاب العربي ، بريوت،ج1�س03

5 - املرجع نف�صه، ج3، �س 424
6 - تف�صري القرطبي:ج14 �س148

7 - رواه اأب� داوود، كناب االأدب ،باب يف تغيري اال�صم القبيح، حديث رقم)56)4(
8 - رواه م�صلم، كتاب امل�صاجد، باب النهي عن الب�صاق يف امل�صجد، حديث رقم)1233(
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الب���راز في الم�ارد، وقارعة الطريق، والظل«)1(، وقال اأي�ص���ا »ال يب�لن اأحدكم في الماء الراكد ثم 
يغت�ص���ل فيه«)2( فاالإ�صالم دعا اإلى حماية البيئ���ة وعدم االعتداء عليها، وعدم الم�س بها اأو التعر�س 
له���ا، في اأي حال من االح�ال اال اأن يك�ن مبررا �صرعياً، لتبقى على طبيعتها الجميلة، وحيثما ح�ل 

االإن�صان وجهه راأى ما يذكره باأالآء اهلل وجالله، فيذكره وي�صكره �صبحانه.
ولتبق���ى مظاه���ر الجمال في خيال الم�صلم وخاطره يح�س به���ا ويتذوقها، فقد اأورد ال�صي�طي 
خب���راً طريف���اً فقال: »واأنت اإذا تاأملت ال�ص�اد الذي في القم���ر وجدتها حروفا فاأولها الجيم وثانيها 
المي���م وثالثها الياء وال���الم حرف اآخر الكل مكت�ب عليه جميال، وق���د �صاهدت ذلك وقراأته مرات 
ف�صبح���ان م���ن خلقه جميال«)3( فهذا ال�صي�ط���ي الذي يعتبر مجدد القرن التا�ص���ع يرى كلمة جميال 
م���رات ف���ي القمر، واأدنى ما يدل عليه ذل���ك، خيال العلماء الجميل في االإ�ص���الم، وقد و�صف نظام 

الملك العلماء بق�له: »ه�ؤالء جمال الدنيا واالآخرة«)4(
فهناك ارتباط وتالزم بين االإ�صالم والجمال، الجمال بمعناه ال�ا�صع الذي ال يقف عند حدود، 
فمن جمال االإن�صان اإلى جمال الك�ن، اإلى دنيا الجمال، واعتناء االإ�صالم بالجمال المعن�ي اأكثر من 
الجم���ال الم���ادي »فه� يعر�س الحياة من خالل المعايير الجمالية �ص����اء بال�صلب اأو بااليجاب، فه� 
حي���ن يعر�س لالختالالت االجتماعية اأو االقت�صادي���ة اأو ال�صيا�صية اأو النف�صية اأو الخلقية، يعر�صها 
عل���ى اأنه���ا )قبح( ينافي حقيقة الجمال التي ينبغي اأن تك����ن را�صخة في حياة الب�صر، الأنها را�صخة 

في بنية الك�ن كله والحياة.
الظلم االجتماعي قبح الأنه ينافي جمال العدل.

والحقد النف�صي قبح الأنه ينافي جمال الحب.
واالنحالل الخلقي قبح الأنه ينافي جمال الت�صامي واالرتفاع.

وهك���ذا كل م���ا يعر�س الحي���اة الب�صر من انح���راف واختالل ه� قبح الأنه خ���روج عن الجمال 
ال�اجب الذي يت�صق مع ارادة اهلل في خلقه الك�ن«)5(

جمال اللغة:
واللغة العربية بطبيعتها جميلة، فكان العرب يهتم�ن بثراء المعنى وبهاء المبنى ليزيد وهجا 
ف���ي الكلمة وجمالها، لتبعث بالمعنى الجميل اإلى الذه���ن، ولتقع الم�قع الجميل الجميل في االذن، 

1 - رواه اأب� داوود، كتاب الطهارة ، حديث رقم)26(
2 - رواه اأب� داوود، كتاب الطهارة،باب النهي عن الب�ل يف املاء الراكد، حديث رقم)656(.

3 - احلاوي للفتاوي، لل�صي�طي، دار الكتاب العربي، بريوت ، ج2 �س 3)5 .
4 - البداية والنهاية، البن كثري ، دار �صادر ، بريوت ج13 �س 3371.

5 - منهج الفن االإ�صالمي ، حممد قطب ، دار ال�صروق ط1 1401ه-81)1، �س 135
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وعل���ى �صبي���ل المثال: من التح�صين���ات اللفظية االتباع: وه� اأن تتبع الكلم���ة على وزنها ت�كيدا كي ال 
ت�صتعمل االولى منفردة، »وه� على وجهين: 

اأحدهما: اأن يك�ن للثاني معنى، كما في ق�له تعالى{..ۓ ۓ })1( 
والثان���ي: اأن ال يك����ن له معنى ، ب���ل �صم اإلى االول لتزيين الك���الم وتق�يته معنى، نح� ق�لك: 

ح�صن ب�صن«)2(.
فالت�كي���د اللفظ���ي ي�ؤدي اإلى تكرار نغم���ة م��صيقية تهدف اإلى تقري���ر المعنى في النف�س عن 
طري���ق م��صيق���ا معينة لها تاأثير وا�ص���ح، وا�صتمع اإلى التك���رار اللفظي المتماثل، واإل���ى ثراء معناه 

وجماله في ق�له تعالى :{ۇ ۇ ۆ        ۆ       ۈ ۈ    ٴۇ ۋ         ۋ})3(
وم���ن زاد مح�ص�له وثروته من األفاظ هذه اللغة و�صيغتها ق�ي���ت عباراته واأ�صاليبه، وح�صنت 
مفردات���ه، وللمعن���ى قيمته بقيمة اللفظ ال���ذي ي��صله، فه� بمثابة الث�ب ال���ذي يلب�صه، واللفظ كما 
ذك���ر الهمذاني »زينة المعنى، والمعنى عماد اللفظ ، ولكن مما يحمد من التاأليف والنظم اأن يك�ن 
كم���ا قلت: تزين معانيه األفاظه، واألفاظه زائنات المعان���ي، فاذا كانت االلفاظ م�صاكلة للمعاني في 
ح�صنه���ا والمعاني م�افقة لاللفاظ في جمالها، وان�صاف اإلى ذلك ق�ة من ال�ص�اب و�صفاء الطبع، 

ومادة من االأدب، وعلم بطرق البالغات، ومعرفة بر�ص�م الر�صائل والمكاتبات كان الكمال«)4(.
فجم���ال الكلمة في العربية يقت�صي معرف���ة اللفظة بم�صت�اها المختل���ف، ال�صتخدامه في    
�صياقه ومقامه، وعلى حد تعبير الجاحظ »ولكل �صرب من الحديث �صرب من اللفظ، ولكل ن�ع من 
المعاني ن�ع من االأ�صماء..واالف�صاح في م��صع االف�صاح، والكناية في م��صع الكناية، واال�صتر�صال 
ف���ي م��صع اال�صتر�صال«)5( ب���ل اإن التعبير يعتبر جميالً واإن كان في الرثاء الأنه يعبر من اأعماقه عن 

بثه وحزنه. 
فالجم���ال يرتبط بطريقة التعبي���ر ولي�س في الم�ت نف�صه، فالثروة اللفظية تظهر اأهميتها في 
ح�ص���ن ا�صتخدامها فيما تعبر عنه من اللفظ المالئم للمعنى المنا�صب النافع، فالكلمة الفاتنة عند 

االأعرابي خير من الدنيا وما فيها، وما ذلك اإال ل�صحرها وف�صاحتها وبالغتها وجمالها.

ال�شالة والجمال:
اإذا ك���ان الجم���ال منهجاً ثابت���اً واأ�صيالً في الحي���اة باأ�صرها، العطاء الحي���اة طابعاً جمالياً، 

1- )�ص�رة الن�صاء:4(
2- الكليات ، للكف�ي ، من�ص�رات وزارة الثقافة واالر�صاد وبدم�صق ط2 ،)7)1 ،ج2�س35

3- )�ص�رة ال�صرح:6-5(
4- االلفاظ الكتابية، للهمذاين ، دار الهدى للطباعة والن�صر، بريوت ))13ه )7)1، مقدمة امل�ؤلف

5 - احلي�ان، للجاحظ، املجمع العلمي العربي االإ�صالمي، بريوت، ط3، 1388ه� - )6)1م، ج�3، �س)3.
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فكيف بال�صالة وهي عماد الدين، وزينة العابدين، وم�صتروح الم�صلمين، فكل ما يتعلق بها -�صماعاً 
وق���راءة وروؤية- فقد وردت فيه األفاظ الح�صن والجمال والزينة، �ص�رة ومعنى، اأو �صكالً وم�صم�ناً، 
وينبغي اأن ي�صع ح�صناً وجماالً، وي�حي بالراحة وال�صرور، فقد اأورد البخاري في �صحيحه: »ال�صالة 

اأح�صن ما يعمل النا�س«)1(
ول���� نظرن���ا اإلى حال النبي حينما فر�صت عليه ال�ص���الة، كما جاء في حديث االإ�صراء عن 
و�ص���ف �ص���درة المنتهى »فما اأحد من خلق اهلل ي�صتطيع اأن ينعتها م���ن ح�صنها«)2( حيث وجد في 
اأجمل مكان يمكن اأن ي�جد فيه، فه� من �صدة ح�صنه ال ينعت وال ي��صف و »األ�ان ال اأدري ما هي«)3( 

ولحكمة ما اأختار اهلل عز وجل ذلك المكان الجميل لتفر�س عليه ال�صالة.
واإذا كانت ال�صالة ينادى لها باالأذان، فقد اختار النبي من اأ�صحابه االأجمل �ص�تاً لينادى 
له���ا، فف���ي حديث االأذان، فلما جاء عبد اهلل ب���ن زيد وق�س عليه الخبر، فق���ال ر�ص�ل اهلل: »اإن 
�صاحبك���م ق���د راأى روؤيا، فاأخرج مع بالل اإل���ى الم�صجد فاألقها عليه، وليناد ب���الل فاإنه اأندى �ص�تاً 

منك«)4(
وتب���داأ جماليات ال�صالة من العناية بطه�ر الم�صلم ونظافت���ه، ثم العناية بزينته لتاألقه ورفع 
م�صت����ى الخ�ص�ع واإثارته في نف�صه، فال��ص�ء »من ال��ص���اءة وهي الح�صن«)5( فجاء الت�جيه النب�ي 
باإ�صباغه وتح�صينه، فعن عثمان ر�صي اهلل عنه قال: قال ر�ص�ل اهلل: »من ت��صاأ فاأح�صن ال��ص�ء 

خرجت خطاياه من ج�صده حتى تخرج من تحت اأظفاره«)6( 
واأ�ص���اف الخ�ص����ع والرك�ع في حدي���ث اآخر، فقال: »م���ا من امرئ م�صل���م تح�صره �صالة 
مكت�ب���ة، فيح�ص���ن و�ص�ؤها وخ�ص�عه���ا، ورك�عها، اإال كانت كفارة لما قبلها م���ن الذن�ب، ما لم ي�ؤت 

كبيرة وذلك الدهر كله«)7(
ف���اإذا ب���داأ بالقراءة فقد اأمرن���ا بتح�صين ال�ص�ت، فقال: »م���ا اأذن اهلل ل�صيء ما اأذن لنبي 
ح�ص���ن ال�ص�ت يتغن���ى بالقراآن يجهر به«)8(، وعن البراء بن ع���ازب ر�صي اهلل عنهما قال: »�صمعت 
النب���ي قراأ ف���ي الع�صاء بالتين والزيت�ن فما �صمعت اأحدا اأح�ص���ن �ص�تا منه«))(، وقال: »زين�ا 

1 - رواه البخاري، كتاب االأذان، حديث رقم 5)6.
2 - رواه م�صلم، كتاب االإميان، باب االإ�صراء بر�ص�ل اهلل وفر�س ال�صل�ات، �س81

3 - ااملرجع نف�صه.
4 - قال يف النهاية: »اأندى �ص�تاً« اأي »اأرفع واأعلى، وقيل اأح�صن واأعذب، وقيل اأبعد« ج�5، �س37.

5 - النهاية، لنب االأثري، مادة و�صاأ، ج�5، �س5)1.
6 - رواه م�صلم، كتاب الطهارة، ف�صل ال��ص�ء، حديث رقم 543.

7 - رواه م�صلم، كتاب الطهارة،باب ف�صل ال��ص�ؤ، حديث رقم )543(
8 - رواه البخاري، كتاب الت�حيد، باب ق�ل النبي: »املاهر بالقراآن مع ال�صفرة الكرام الربرة« رقم 7544

) - رواه البخاري، الكتاب نف�صه حديث رقم 7543.
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اأ�ص�اتك���م بالقراآن«)1(، فاأح�صن الحديث يزيد ح�صنا وزين���ة وجماال بال�ص�ت الح�صن، وقال عن 
�ص����ت �صال���م م�لى اأبي حذيفة ر�صي اهلل عنه »الحمدهلل الذي جعل في اأمتي مثل هذا«)2( وفي هذا 

حث وترغيب في تزيين ال�ص�ت وتح�صينه بالقراءة ما ا�صتطاع اإلى ذلك �صبيال.
وف���ي �صالآة الجماع���ة اأمرنا باإتم���ام ال�صف����ف وت�ص�يتها والترا����س فيها لتنم���ي االإح�صا�س 
بالطاع���ة والجمال، قال: »واأقيم�ا ال�صف ف���ي ال�صالآة فاإن اقامة ال�صف من ح�صن ال�صالآة«)3( 

وقال اأي�صا »اأح�صن�ا اقامة ال�صف�ف في ال�صالة«)4(
فالم�صل���ي يقيم �صالته، باأح�ص���ن هيئة واأجمل حال، بانتظام تام، فيب���داأ بال�ق�ف بين يدي 
م����اله خا�صع���ا م�صت�صلماً، م�صت�صع���راً هيبته، وا�صع���اً يده اليمنى عل���ى يده الي�ص���رى مظهراً عجزه 
و�صعف���ه، وبعد رك�عه، يزيد في اال�صتدناء في�صجد وه� ف���ي غاية الت�ا�صع والخ�ص�ع، فاذا باأح�صن 
الخالآئق خلقة ي�صجد الأح�صن الخالقين لرب العالمين ، وه� ير�صم في ذلك �ص�رة جمالية مطمئنة 
ف���ي اأح�اله كله���ا، وبهذا و�صفت �صالته، فلما �صئلت ال�صيدة عائ�ص���ة ر�صي اهلل عنها كيف كانت 
�ص���الة ر�ص����ل اهلل قالت: » .. ي�صل���ي  اأربعاً ال ت�صاأل عن ح�صنهن وط�لهن، ث���م ي�صلي اأربعاً فال 
 :ت�ص���األ ع���ن ح�صنهن وط�له���ن ..«)5( واأبطاأ بالل عليه بالخ���روج ي�ما في �ص���الة ال�صبح، فقال
»ان���ي كن���ت ركعت ركعتي الفج���ر« فقال: يار�ص�ل اهلل، اإن���ك اأ�صبحت جداً، قال: »ل���� اأ�صبحت اأكثر 
مم���ا اأ�صبحت لركعتهما واأح�صنتهما واأجملتهما«)6( فاإذا كانت �صالته النافلة بهذا الح�صن والجمال 
والتم���ام، فكيف بالفري�صة؟ وك���ان من هديه اإذا راأى من ال يطمئن ف���ي ال�صالة اأو يعتدل فيها، 
ياأم���ره باالإع���ادة، وقد خاطبن���ا، »يا مع�ص���ر الم�صلمين ال �ص���الة لمن ال يقيم �صلب���ه في الرك�ع 

وال�صج�د«)7( وذلك ادعى لح�صنها وجمالها والخ�ص�ع فيها .
وفيم���ا يتعلق بلبا�س الم�صلي، فينبغ���ي اختيار الث�ب االأجمل واالأح�ص���ن لل�صالة، قال تعالى:     
{ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ })8( فالماأم����ر به في االآية التجمل باللبا�س، وه� من �صروط 
�صح���ة ال�صالة، وق���د بين النبي ذلك، »من اغت�صل ي�م الجمع���ة فاأح�صن غ�صله، وتطهر فاأح�صن 
طه����ره، ولب����س من اأح�صن ثيابه ..«))( فعل���ى الم�صلي اأن يلب�س من خير ثياب���ه و�صالحها ا�صتعدادا 

1- رواه ابن ماجة، كتاب اقامة ال�صالة، باب يف ح�صن ال�ص�ت بالقراآن حديث رقم 1342.
2 - رواه ابن ماجة، الكتاب نف�صه حديث رقم )1338(

3 - رواه البخاري، كتاب االذان، باب اقامة ال�صالة يف ال�صف ، حديث رقم )722(و ورواه م�صلم رقم )77)(
4 - م�صند اأحمد بن حنبل ج 2 �س 485

5 - رواه م�صلم ، كتاب �صالة امل�صافرين ، باب �صالة الليل ، حديث رقم )1723( .
6 - رواه اأب� داود،  كتاب التط�ع ، باب ركعتي الفجر ، حديث رقم )1257( .

7 - رواه ابن ماجة ، كتاب اقامة ال�صالة ، باب الرك�ع يف ال�صالة ، حديث رقم )871(
8- )�ص�رة االعراف: 31(

) - رواه ابن ماجة ، كتاب اقامة ال�صالة ، باب ما جاء يف الزينة ي�م اجلمعة، حديث رقم )7).
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لل�ق����ف بي���ن يدي ربه تعال���ى، »وروى عن الح�صن ال�صبط ر�صي اهلل عنه ك���ان اإذا قام اإلى ال�صالة 
لب����س اأج����د ثيابه فقيل ل���ه يا ابن ر�ص�ل اهلل ل���م تلب�س اأج�د ثيابك؟ فق���ال: اإن اهلل جميل يحب 
الجم���ال فاأتجمل لرب���ي وه� يق�ل :»خذوا زينتكم عن���د كل م�صجد« فاأحب اأن األب����س اأجمل ثيابي.. 
وفهم من االآية في الجملة ح�صن التزين بلب�س ما فيه ح�صن وجمال«)1( وذكر القرطبي في تف�صيره: 
»ف���اإن ك���ان اإماماً فال ي�صلي اإال بردائه، الأنه من الزين���ة«)2(، وعن�ن البخاري في كتاب الجمعة باب 
)يلب����س اأح�ص���ن ما يجد( وذكر ف���ي الفتح »باأنه كان معه����داً عندهم اأن يلب�س الم���رء اأح�صن ثيابه 
للجمعة«)3(. وو�صف ابن الخطيب اأهل غرناطة »فتب�صرهم في الم�صاجد اأيام الجمع كاأنهم االأزهار 

المفتحة في البطاح تحت االأه�ية المعتدلة«)4(.
والم�صج���د الذي ت�ؤدى فيه ال�صالة، اأجم���ل ما تقع عليه عين االن�صان في المدينة اال�صالمية، 
وق���د اأمرن���ا بطهارته ونظافته، فع���ن عائ�صة - ر�ص���ي اهلل عنها-  قالت: »اأمر ر�ص����ل اهلل ببناء 
الم�صاج���د في الدور واأن تنظف وتطيب«)5(، فالم�صجد مرك���ز االإيمان وعن�انه، وه� بيت اهلل تعالى 
، وبي���ت الم�صلمي���ن، وه� اأف�صل المن�صاآت ف���ي االأر�س على االطالق، فينبغ���ي اأن يك�ن بيت الجمال 
فيم���ا ي�صمع فيه ويرى، وكاأنه مكان للروح خا�صة، حي���ث ي�صعر من دخله باالأمن وال�صكينة، والراحة 
النف�صي���ة، واالح�صا�س بالجمال، ومن لم ي�صعر بذلك فعين���ه عاجزة عن روؤية الجمال، كما ذكر في 
كتاب الم�صاجد »فل� اأن اأحداً فتح عي�نهم اإلى هذه الحقائق لراأوا جمال الم�صاجد واأح�ص�ا بقد�صية 
الق���راآن، ولعلم����ا اأننا نزور الم�صاجد للنج����ى والهدوء والتاأمل والت�بة، وكله���ا �صروب من الجمال 

النف�صي ينا�صبها الجمال المعماري«)6( ليتح�ص�س الم�صلم الجمال كله.
ومم���ا يذك���ر اأن المماليك عندما بن����ا الم�صجد المن�ص����ري الكبير ف���ي مدينة طرابل�س    
ال�صام، اأن�صاأوا في جهته ال�صرقية �ص�ق العطارين، واأحاط�ا جهته الغربية بزراعة الزه�ر، فالداخل 
الي���ه والخارج منه ال ي�صتن�ص���ق اإال رائحة العط�ر اأو الزه�ر، »ففي اال�ص���الم، كما قيل جميع الفن�ن 

ت�ؤدي اإلى الم�صجد، والم�صجد يحمل على ال�صالة«)7(.
فال�ص���الة ف���ي الم�صجد جم���ال على جمال، فقد اخت���ار النبي لل�صالة م���ن الكالم اأجمله 
واأح�صن���ه، ي��صي ب���ه، وير�صد اإليه، فين���ادي لها بال�ص����ت الجميل، ويم�صي اإليه���ا الم�صي الجميل، 

1 - روح املعاين ، لالأل��صي ج8 ، �س )10
2 - تف�صري القرطبي:ج7 �س 1)1 .

3 - فتح الباري ، البن حجر االع�صقالين ، ج2 �س 274.
4 - امل�صاجد ، ح�صني م�ؤن�س ، �صل�صلة عامل املعرفة ، عدد )37( �س 45

5 - رواه اأب� داود ، كتاب ال�صالة ، باب بناء امل�صاجد ، حديث رقم )455(
6 - امل�صاجد ، ح�صني م�ؤن�س ، �س 6 .

7 - وع�د اال�صالم ، روجيه غارودي ، ال�طن العربية ، القاهرة ، بريوت ط1 84)1 ، �س 145 .
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ويلب����س لها الث�ب الجميل، ويثني على اهلل الثناء الجميل، وي�ؤديها االآداء الجميل، فكل ما يتعلق بها 
ينتم���ي اإلى حقل الجمال، واأكث���ر النا�س يفتقدون ويفتقرون اإلى ه���ذه المعاني الجذابة واالنفعاالت 

اللطيفة المرتبطة بال�صالة، واذا اأمرنا بالعمل االأح�صن {.. ٺ  ٺ  ٺ   ٿ..})1(.
فزين���ة العمل االأح�صن ال�صالة، ه���ذه الزينة الظاهرة ي�صبقه���ا زينة قلبية {ڇ ڇ ڇ 
ڇ     ڍ ڍ ڌ ڌ})2(، فاالإيم���ان زين���ة قلبي���ة، وال�ص���الة زينة بدني���ة، فحينئذ ن�صبع 
اإح�صا�صن���ا بالجمال، فال جفاء بين الزينة والعبادة، فالم�صل���م يتقرب اإلى ربه بح�صن زينته، وبهاء 
طلعت���ه، و�صال���ح ثيابه، وجم���ال هيئته، وزينته الت�صكيلي���ة هذه تتحدث بنعمة رب���ه عليه وتح�له اإلى 
طماأنين���ة وقرة عين في ال�ص���الة، وبذلك نخ�صع في �صالتنا ون�صب���ح م�ؤهلين في االقبال على اهلل 

تعالى، وال�ص�ق اإلى لقائه، وبهذا يزداد الم�ؤمن زينة وجماالً، وذا جمال يحبه اهلل وير�صاه.
فاالإ�ص���ارة اإلى الجمال �صف���ة ثابتة في المنه���ج االإ�صالمي لي�صتمتع به االن�ص���ان في�صبع روحه 
الت�اق���ة اإلى الجمال باأن�اع���ه واأل�انه، وير�صخ القيم الجمالية في الفك���ر وال�اقع الى اأبعد الحدود، 
حت���ى اإذا قامت القيام���ة، ون�صفت الجبال، فاإن اهلل تعالى اختار كلم���ة )�صف�صفا( في ق�له تعالى:     

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ک  {ک 
ڻ})3( واالأ�ص���ل �صففا ولكن لما ت�الت ث���الث فاءات جعل�ا االو�صط �صادا، وه� بمعنى الم�صت�ي 
م���ن االأر����س، فالكلمة تر�ص���م معنى جماليا - لفظي���اً ومعن�ياً- للمنظر االأخي���ر لالأر�س، وقد باتت 

م�صت�ية ال اع�جاج فيها، بعد وق�ع ال�اقعة، ولي�س ثمة من يرى ذلك اأو ي�ص�ره. 
فالجم���ال باأن�اع���ه يتدخل و يتداخل في جميع ظروف حياتنا، وهذا العالم وما فيه قد اأح�صن 
اهلل تعال���ى خلق���ه، فه� في غاي���ة الجمال واالتقان، وكل �ص���يء قدر فيه تقدي���راً، ال ينق�س عن حد 
التنا�صق وال يزيد، ولن تجد الب�صرية عالماً اأح�صن منه و اأجمل، وكما خلق اهلل تعالى خلقه و ح�صنه، 

اأن���زل اأح�ص���ن الحديث )القران( و�صمن���ه اأجمل االأحكام و اأح�صنه���ا، {...مئ ىئ يئ جب حب 
خب مب})4( ول���ن تج���د الب�صرية اأح�صن من تل���ك االأحكام واأجمل، فما علين���ا اإال اأن نغر�س في 
اأنف�صن���ا واأجيالنا تذوق الجمال، ونجعل���ّن للتربية الجمالية دورها ون�صيبها م���ن االإهتمام، لنق�لّن 
االأح�صن، ولنعملّن االأح�صن، فننال الجزاء االأح�صن في الدنيا والدين، ون�صتعد اإلى لقاء اهلل وروؤيته، 

وذلك اأجمل الجميل واأح�صنه.
و�صلى اهلل و�صلم على �صيدنا محمد، وعلى اآله واأ�صحابه اأجمعين،
والحمد هلل رب العالمين

1- )�ص�رة الملك:2(
2- )�ص�رة الحجرات:7(

3- )�ص�رة طه: 105 – 107(
4- )�ص�رة المائدة:50(
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1- Abstract

Mapping Knowledge Management to organizational activities means sat-
isfying organizational members with the right knowledge at the right time, 
place, and form. Organizational activities differ in type, complexity, and im-
portance depending on their level of strategic involvement in accomplishing 
the organizational mission and goals.

Derek Binney has proposed a matrix like framework that assigns busi-
ness functions to the corresponding knowledge cycle phase. Knox Haggie 
and John Kingston have revised Binney’s spectrum to include an additional 
business function, that is Asset Improvement, in an attempt to foster intellec-
tual asset management and operational excellence.

The current research covered a wider range of Knowledge Management 
cycles, presented by various contemporary authors, and incorporated them 
into Binney’s spectrum.

The revised Binney’s KM spectrum was significantly updated with new 
perspectives and methods and a totally new business Knowledge Manage-
ment cycle is proposed from a Location-Based perspective. The Location-
Based Knowledge Management Spectrum is a five stage cycle comprising the 
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following knowledge-based location levels within the organization:

1- Operations

2- Group

3- Mind

4- Knowledge Base 

5- Organization

This paper’s objective is three fold:

1- To review the latest Knowledge Management cycles.

2- To update Binney’s Knowledge Management spectrum.

3- To define a new approach to Knowledge Management: The Location-Based 

Knowledge Management Spectrum.

2- Introduction
Knowledge constitutes today’s most valuable asset to knowledge based 

organizations. New strategies must be followed for effective and efficient 
use of this new intellectual asset. Kimiz Dalkir, in [1:2], stated some of the 
knowledge characteristics as follows:

1- Knowledge can be used more than once, so knowledge consumption 
does not render it obsolete.

2- Knowledge sharing and transfer don’t deprive the sender from the 
knowledge value he/she owns.

3- Knowledge can be found everywhere but the problem is how to acquire 
it, use it, and apply it.

4- Knowledge is mostly tacit, residing in the heads of the employees, and 
organizations are urged to keep it by all means.

In the 21st century, knowledge is becoming the competitive factor in all 
organizations. The Information and Communication Technology (ICT) evo-
lution has changed the way people live, think, and act. It has shifted organiza-
tional dynamics and processes and even changed the product shape, type, and 
use. Knowledge is changing the way we explain the existence of firms. [2]

The 21st Century is now a breakthrough to a new Age that we call the 
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Knowledge Age where organizations ought to “learn, remember, and act on 
the best available information, knowledge, and know-how” [1:2].

Knowledge Management is still considered a young discipline despite the 
large amount of academic and commercial research. The reason behind this is 
the various perspectives the word “knowledge” is approached: technological, 
cultural, societal, organizational, individual, and many others.

Kenneth et al., in [15], proposed that Knowledge and Knowledge Man-
agement have evolved through four stages:

1-Knowledge as the domain of philosophers and scientists (for more than 
two millennia).

2- Precursors to knowledge as a management issue (mid 20th century).
3- The emergence of Knowledge Management as a discipline and First 

Generation Knowledge Management (1990’s).
4- Next Generation Knowledge Management (early 2000’s).
Kenneth et al. argued that next generation of Knowledge Management 

focuses on the following themes:
1- Strategy Involvement
2- ICT Factors
3- Knowledge Modeling
4- Innovation & Creativity
5- Personal and Social Factors
6- Intellectual Asset
Andre Saito et al., [14], “argue that knowledge comprises three different 

aspects: it can be [...] a product, a process, or power”. They defined knowl-
edge as a product when it takes a tangible form (e.g. manifest, model, theo-
ries), and as process when it is understood and developed through learning 
(e.g. explanations, descriptions of methods) and as power when it has a “ca-
pacity to cause change or action” (e.g. skills, abilities, goals).

The organizational structure adds further complexities to Knowledge 
Management for it considers knowledge to take more than one aspect at a 
given time and place. This paper’s objective is three fold:

1- To review the latest Knowledge Management cycles.
2- To update Binney’s Knowledge Management spectrum.
3- To define a new approach to Knowledge Management: The Location-

Based Knowledge Management Spectrum.
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3-Knowledge Management Cycles
Knowledge is produced, shared, and then used by people. The knowl-

edge cycle is therefore about people both in terms of knowledge creation and 
knowledge content. Technology plays an enabling and supportive role when 
managing knowledge activities.

There is a three-core combination that constitutes the infrastructure of Knowl-
edge Management [3] (see Figure 4-1): 

1- People: they are the experts, specialists, customers, suppliers, and 
knowledge workers. 

2- Content: it is the knowledge residing in the heads, documents, or cre-
ated through sharing, meetings, team work, and so on.

3- Technology: refers to the information and communication technologies 

and to the technical human resources required to enable knowledge.

Figure 4-1: Knowledge Management Infrastructure

Many authors involved in Knowledge Management practices found it 
imperative to define a concrete Knowledge Management cycle for a proper 
implementation of a Knowledge Management project within organizations. 
The following sections describe some of those authors’ prospects in this re-
gard. A synthesized approach is then presented to merge various approaches 
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into a single classification spectrum initially prepared by Derek Binney and 
rationally modified by the author.

3.1 The Zack’s Knowledge Management Cycle
Meyer and Zack (1996), [1:26], suggested that the production manage-

ment model is the best example to describe the Knowledge Management cy-
cle. The production involves necessary technologies, facilities, and processes. 
The research and knowledge involved in the production process would follow 
similar transformation paces and accumulate in a knowledge repository where 
further indexing, linking, and cross- referencing are applied to assure knowl-
edge integrity throughout the organization as a whole. The Zack’s Knowledge 
Management Cycle is as follows (see Figure 4-2):

1- Knowledge Acquisition: looks for the knowledge scope, breadth, depth, 
credibility, accuracy, timeliness, relevance, cost, control, and exclusivity.

2- Knowledge Refinement: performs necessary modification and enhance-
ment for efficient knowledge use.

3- Knowledge Storage and Retrieval: physical or digital.
4- Knowledge Distribution: by selecting appropriate access medium, tim-

ing, frequency, form, and language.
5- Presentation and Use: finds the proper context or subject matter for user 

interactivity.
Zack’s Knowledge Management cycle uses a structured knowledge repos-

itory that “forms the first kernel of an Organizational Memory or corporate 

memory”

Figure 4-2: The Zack›s Knowledge Management Cycle
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3-2 The Bukowitz and Williams Knowledge Management Cycle
Bukowitz and Williams (2000) perspective of knowledge is a set of knowl-

edge repositories, information and communication technologies, functional 
skills, environmental influences, human and organizational intelligence, and 
process know-how.

The Knowledge Management cycle consists of two stages: the first is tac-
tical where knowledge is acquired and used on a day to day basis depending 
on the market and organizational demands and the second is strategic initiated 
by the external environment movements (see Figure 4-3):

In the tactical stage, knowledge goes through four phases:
1- Get: where knowledge is assimilated from various sources.
2- Use: focuses on best combining information creatively to foster orga-

nizational innovation.
3- Learn: an Organizational Memory is created to promote organizational 

learning both on the individual and group levels. Organizational learning is 
essential for knowledge creation based on practices and lessons.

4- Contribute: it is the knowledge transfer from employees’ heads to the 
Organizational Memory. It is at this phase where individual knowledge is 
disseminated and shared across the organization through a properly managed 
organizational memory that maintains knowledge attribution, authorization, 
and tracking.

The strategic stage reveals a group and organizational interference on the 
total individual contributions:

1- Assess: it is a general evaluation of the impact of knowledge assets on 
organizational performance. Knowledge is represented by four general forms 
of capitals: human capital (i.e. competencies, skills, and experiences), cus-
tomer capital (i.e. relationships, support, and customizations), organizational 
capital (culture, values, processes, and technology), and intellectual capital 
(thinking methods, human thoughts, and personal relationships).

2- Build and Sustain: stresses a selective and stiff allocation of knowl-
edge- to ensure a competitive and innovative organizational performance

3- Divest: is to eliminate obsolete knowledge in all forms whenever found 
of lesser value or not having a competitive use.

The Bukowitz and Williams Knowledge Management cycle brings about 
the learning organization.
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Figure 4-3: The Bukowitz and Williams Knowledge Management Cycle

3-3 The McElroy Knowledge Management Cycle

The McElroy (1999) Knowledge Management cycle considers organi-
zational learning as the corner stone for building and maintaining the Orga-
nizational Memory. The cycle consists of three main stages (see Figure 4-4):

Distributed Organizational Knowledge Base: it is the Organizational 
Memory that holds organizational knowledge in all its forms (tacit and ex-
plicit).

1- Business-Processing Environment: using single-loop learning, it draws 
knowledge from the knowledge base, necessary for routine problem solving 
and decision making.

2- Knowledge Processing Environment: unmatched knowledge claims 
necessitate a double-loop learning that initiates the knowledge processing en-
vironment to produce and integrate new knowledge.

The fundamental strength that characterizes the McElroy cycle is the 
double-loop learning that introduces new knowledge claims into the Organi-
zational Memory via knowledge integration that McElroy considered as the 
process of all knowledge broadcasting processes such as teaching, sharing, 
and communication.
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Figure 4-4: The McElroy Knowledge Management Cycle

3-4 The Wiig Knowledge Management Cycle

The Wiig (1993) Knowledge Management cycle consists of four major 
stages:

1-  Building knowledge: it is the central knowledge creation phase where re-
search, surveys, experimentation, reasoning, and observations are some 
activities that trigger the knowledge building process. Further sub-pro-
cesses are as follows (see Figure 4-5):

a-  Knowledge Analysis: starts with forming a model or a theory and identi-
fying knowledge fragments which verify it and then explaining relations 
between them.

b-  Knowledge Synthesis: this is a knowledge reconstruction process that gen-
eralizes analyzed knowledge into a broader hypothesis that explains ob-
servations.

c-  Knowledge Modeling: by creating mental models that help represent the 
new knowledge in a coherent model either in our minds or in documents.

d-  Knowledge Organization: using several methods that range from standard-
ization, categorization, conceptual modeling (ontology), and classification 
rules (taxonomy).

2-  Holding Knowledge: it is the knowledge capturing phase and consists of 
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the following:

a-  Remembering Knowledge: it is the internalizing of knowledge within the 
individual’s own thoughts and mental models.

b-  Accumulating Knowledge: storing the knowledge within the Organization-
al Memory system.

c-  Embedding Knowledge: it is integrating knowledge with the organization-
al processes, policies, and procedures.

d-  Archiving Knowledge: backing up knowledge after divesting irrelevant or 
out-of-date knowledge from the active repository.

3-  Knowledge Pooling: entails retrieving and accessing activities as follows:

a-  Coordinating Knowledge: it builds a network of knowers that facilitate 
communication and collaboration to reach the right knowledge at the right 
time and in the right place.

b-  Assembling Knowledge: background references of knowledge sources are 
then assembled for later access and retrieval.

c-  Accessing and Retrieving Knowledge: this is the direct contact that can be 
established with knowledgeable people, experts, or the knowledge reposi-
tory for discussion or decision making reasons.

4-  Applying Knowledge: knowledge is now ready for direct use and appli-
cation in any problem solving situation and to resolve activities such as 
situation description, handling, analyzing, synthesizing and evaluating al-
ternative solutions, and deciding and implementing the potentially best 
alternative.

The characterizing factor of Wiig Knowledge Management Cycle is the de-
tailed description of the creation, capturing, and use of knowledge within 
individuals, groups, and organizations. It illustrates with a high degree of 
accuracy, how an Organizational Memory can be managed and maintained 
while providing correct knowledge for use and application.
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Figure 4-5: The Wiig Knowledge Management Cycle

4-5 Koeing and Srikantaiah Knowledge Management Cycle
Koeing and Srikantaiah proposed a different definition to data that comprise 
all types of content - published information, stories, meetings, and group dis-
cussions, best practices and so on - and thus narrowing the gap between data 
and knowledge concepts and considering information and knowledge identi-
cal.

Also they proposed a six step Knowledge Management cycle that includes 
(see Figure 4-6):

1-  Knowledge Creation and Acquisition: it consists of activities such as 
knowledge selection reviewing, editing, translating, transforming, and so 
on.

2-  Knowledge Organization and Metadata Creation: this helps establish a def-
inition structure for the knowledge content including indexing, abstract-
ing, classification, and categorization.

3-  Knowledge Repository Management: it deals with the Organizational 
Memory setup in terms of registration and storage of all kinds of knowl-
edge, implicit and explicit.

4-  Knowledge Use and Rights Management: comprise a set of security rules 
and policies that control knowledge use, copyright, disclosure, and other 
security parameters.
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5-  Knowledge Integration and Discovery: this requires an ontology model 
that provides an integrated semantic search and navigational structure.

6-  Knowledge Distribution and Promotion: includes knowledge aggregation, 
sharing, communication, association, and so on.

Koeing and Srikantaiah, in [4:220], have attributed a four level taxonomic 
structure (flat, hierarchical, network, and faceted) for each of the Knowledge 
Management processes. This taxonomic consideration identifies the kind of 
knowledge and process and strongly contributes to the design of organiza-
tional Ontology and further organizational memory system management.

Figure 4-6: Koeing and Srikantaiah Knowledge Management Cycle

4-6 Nonaka & Takeuchi’s Knowledge Spiral Model
Nonaka & Takeuchi, in their paper ‘The Knowledge-Creating Company” 

[5], considered that the differentiating factor of a knowledge creating com-
pany is not processing formal information, but instead relies primarily on tap-
ping tacit knowledge, that is, personal insights, beliefs, and values.

Nonaka and Takeuchi have introduced a new cognitive activity into man-
agement through building a conceptual link between work and mind. And this 
recommends a new culture for knowledge sharing, a higher commitment to 
the organizational mission, and an environment of trust and integrity between 
members.

The primary concern for a knowledge creating company is therefore making 
knowledge available through four major consecutive knowledge conversion 
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methods (see Figure 4-7):

1-  Tacit to Tacit (Socialization = learning tacit from experts): it is an ap-
prenticeship phase between the master and the learner of the same work 
domain through observation and practice. Therefore, knowledge creation 
is limited; the master’s skills are only learned, observed, and familiarized 
through a social communication that cannot be leveraged into an explicit 
form available for the organization as a whole.

2-  Tacit to Explicit (Articulation, Externalization = explaining, clarifying, 
and translating learned material into understandable figures): where per-
sonal knowledge is expressed using figurative language that can translate 
intuitions, beliefs, and insights into explicitly defined and understandable 
meanings. This begins with linking two different ideas, concepts, views, 
or thoughts by metaphor, then resolving differences by analogy, and finally 
crystallizing the created concepts and representing them into the knowl-
edge model.

3-  Explicit to Explicit (Combination, Re-contextualization = standardizing 
and integrating figures within knowledge repository): it is a simple re-
purposing activity for the explicit knowledge to take other explicit forms 
either synthetically or analytically. It is more or less combining, reorganiz-
ing, categorizing, and sorting different bodies of explicit knowledge to 
lead to new knowledge.

4-  Explicit to Tacit (Internalization = transferring knowledge to new knowl-
edge domains): this knowledge activity widens, expands, and restructures 
own tacit knowledge by converting explicitly represented knowledge into 
personal mental models to form the background knowledge for many on 
the job tools and resources.

Nonaka and Takeuchi pointed to the critical roles of the articulation and in-
ternalization phases of the Knowledge Management model because people 
are brought into “active involvement of the self commitment.’” They argued 
that “Japanese firms are successful because they are innovative” [7]. The 
Knowledge Spiral Model represents a knowledge construction factory at the 
individual level where creativity and innovation are crystallized at the Inter-
nalization phase.
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Figure 4-7: Nonaka & Takeuchi›s Knowledge Spiral Model

4-7 Boisot’s I-Space Model

Boisot, (1998), drew a Knowledge Management cycle similar to the 
Knowledge Spiral model of Nonaka and Takeuchi but he introduced a new 
dimension: Abstraction. Boisot’s model, also called the I-Space model, sets 
the main course for a social learning cycle in six phases as follows [6] (see 
Figure 4-8):

Scanning: diffused data is learned conferring new insights to learners.

Problem-Solving: learners structure their insights into an explicit prob-
lem-solving framework.

Abstraction: the framework is generalized to cover a broad range of situ-
ations.

Diffusion: the new knowledge is disseminated across the organization in 
both forms: codified and abstracted.

Absorption: applications of the new knowledge in various domains pro-
mote organizational learning and encourage creativity.

Impacting: generalized knowledge is now embedded in actual practices, 
artifacts, rules, or behavioral models.
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The Boisot I-Space Knowledge Management cycle aims to maximize 
knowledge usefulness by pushing for highly abstracted, highly codified, and 
undiffused knowledge that would be available for diverse situations and thus 
create new tacit knowledge ready for a new knowledge cycle.

Figure 4-8: Boisot›s I-Space Model

4-8 Sallis and Jones Knowledge Management Model

Sallis and Jones, in [8], proposed their own model framework for the man-
agement of knowledge. The model consists of eight phases as follows (see 
Figure 4-9):

1-  Understand the knowledge available to the institution: knowledge as-
sets, sources, use, and relevance.

2-  Analyze the process of knowledge creation: what, who, where, how, 
and why.

3-  Evaluation of the organization’s knowledge base: value, value added, 
gaps.

4-  Introduce new systems to capture and use knowledge: technology, va-
lidity, reliability, accessibility.

5-  Establish effective management of new knowledge systems: teamwork, 
communication channels, expertise, training, development.

Scanning

Diffusion

Problem-Solving

Abstraction

Impacting

Absorption



101

6-  Develop the motivation to share and use knowledge: culture, working 
practices, obstacles, motivation, rewards.

7-  Make new knowledge available and simple to use: communication 
structures, work talk, knowledge communities.

8-  Maintain the currency of the organization’s knowledge: criteria, re-
view, clearing.

Figure 4-9: Sallis and Jones Knowledge Management Model

4-9 Knowledge Value Chain Model

Sandy Staples et al., in [9], have proposed a model for a Knowledge Man-
agement cycle based on considering knowledge from three broad perspec-
tives (see Figure 4-10):

1-  Orientation: toward the organizational learning concept where knowl-
edge is continuously learned and experimented.

2-  Actionability: that emphasizes knowledgeable workers possessing de-
clarative, procedural, and conditional knowledge and acting upon it.

3- Social Construction: of knowledge through individuals own actions.

The Knowledge Value Chain model addresses six knowledge activities:

1-  Acquisition and Generation: it is the exploration and exploitation phase 

of internal and external knowledge (codification and personalization).
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2-  Capture and Storage: they are at the heart of creating an Organizational 
Memory.

3- Diffusion and Transfer: at the departmental and organizational levels

Figure 4-10: Knowledge Value Chain Model

4.10 Serban & Luan Knowledge Management Cycle

To Serban and Luan, in [10:11], the Knowledge Management cycle is an 
iterative and interacting set of processes linking people to knowledge content 
that continuously renew the organizational functions to anticipate internal and 
external changes. They proposed a Knowledge Management framework that 
projects Knowledge Management processes to people processes. The frame-
work includes the following major processes (see Figure 4-11):

1- Knowledge Management Processes
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2- People Processes

a- Collaborate

b- Find

c- Mediate

d- Facilitate

e- Augment

f- Share

g- Align

Figure 4-11: Serban & Luan Knowledge Management Cycle

4.11 Probst Knowledge Management Model
Probst has defined a structure for Knowledge Management, called the 

‘building blocks’ of Knowledge Management. The cycle is as follows (see 
Figure 4-12):

1- Knowledge Goals

2- Knowledge Identification

3- Knowledge Acquisition

4- Knowledge Development

5- Knowledge Distribution

6- Knowledge Preservation

7- Knowledge Use

8- Knowledge Measurement
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Figure 4-12: Probst Knowledge Management Model
SOURCE: [11] Ralf KneuPer  (2001): Supporting Software Processes Using Knowledge Management, 
Handbook of Software Engineering and Knowledge Engineering, Vol. 2, World Scientific Publishing 
Company, Frankfurt, Germany.

4.12 Awad & Ghaziri Knowledge Management Model
Awad & Ghaziri, in [3], elaborated on dissecting the bits and cells of an 

ideal Knowledge Management cycle that would fit all organizational domains: 
industrial, academic, services, social, and so on. The cycle has six phases as 
follows (see Figure 4- 13):

Figure 4-13: Awad & Ghaziri Knowledge Management Model
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4.12.1 Knowledge Creation

Knowledge creation is an activity that updates people’s knowledge 
through experiences in a particular area. There are several methods for creat-
ing knowledge:

1.  Sharing knowledge which creates a learning culture (class education, 
conferences, seminars, discussion forums, research).

2.  Teamwork where experiences are translated into knowledge (laboratory 
works, internship, multidisciplinary teams).

From an intellectual property perspective, the “Creator (inventor, author) 
is an individual or group of individuals who make, conceive, reduce to prac-
tice, author, or otherwise make a substantive intellectual contribution to the 
creation of intellectual property. [12]”

4.12.2 Knowledge Capture
The second phase in the Knowledge Management cycle is capturing 

knowledge. “Knowledge capture is defined as the process by which the ex-
pert’s thoughts and experiences are captured’ [3:123]. Knowledge capture is 
the transfer of expert’s knowledge and expertise to a knowledge repository. It 
is the process by which knowledge developer discover expert’s skills, percep-
tions, insights, and other tacit knowledge required for a given task.

Capturing knowledge usually applies the following processes:
1. Interviewing the expert in a problem case.

2. Understanding the problem domain.

3. Interpreting the information.

4. Inferring the underlying knowledge and reasoning process.

5. Building procedural and conditional rules.

6. Modeling domain knowledge.

7.  Representing captured knowledge using tools such as flowcharts, deci-
sions trees, decision tables, and other graphical representations.

4.12.3 Knowledge Codification
Codification is the process of converting tacit knowledge into explicit and 
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well-organized knowledge. Knowledge that resides in the head of experts, 
once codified, becomes visible and accessible to authorized personnel. Its use 
varies depending on the problem case. Some important areas where codified 
knowledge is essential:

1. Diagnosis: identifies symptoms of specific causal factors.

2. Instruction/Training: enables students to learn by exploration.

3. Interpretation: compares aspects of an operation to preset standards.

4.  Planning/Scheduling: creates detailed lists of sequential tasks necessary to 
achieve specific goals.

5. Prediction: infers the likely outcome of a given situation.

Knowledge codification methods differ from one organization to another de-
pending on many organizational factors such as goals to achieve, available 
existing knowledge, and knowledge readiness for codification. In general, 
most knowledge that is vital for codification is tacit because it is complex, 
personal, and more an art than a science. 

Therefore, there is more than one tool or procedure to codify knowledge: en-
coding facts and relationships, categorizing, description, modeling, mapping, 
embedding, and so on.

Codification methods that are frequently used are as follows:

1.  Knowledge Maps: knowledge maps use visual representations to guide 
people to the right expert or knowledge source.

2.  Decision Tables: it is a codification scheme that represents knowledge us-
ing conditional knowledge type in a form of condition-conclusion state-
ments.

3.  Decision Trees: it is another form of decision tables that uses a graphical 
visualization of conditions-conclusions rules.

4.  Frames: A Frame is a knowledge representation scheme that describes the 
world using entity-slot structure which allows codification of declarative 
and procedural (operational) knowledge. The Frame structure is composed 
of:

• Entity Name: a unique name that refers to a real object of the world.

• Entity Type: defines the nature of the object.

•  Entity Slots: are the features that characterize the entity, also called attri-
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butes, values of which are called facets. Slots are governed by range and 
domain scopes and may have restricting rules for value attribution. 

Instantiation is the process of creating a real-world entity with a name and at-
tribute value. The frame-based problem solving technique builds on matching 
instances or finding their occurrences in the knowledge base. The hierarchical 
structure of the frames enables analogical reasoning and inferencing across 
entities relationships.

5.  Production Rules: it is a tacit knowledge codification method that rules 
a specific action under certain conditions. It builds causal-effect relation-
ship structures between elements where the antecedent is called premise 
(hypothesis, condition, or test) and the consequent is called action (effect 
or result). It is similar to the traditional if-then programming statements; 
however, it allows heuristical, experiential, subjective, and uncertain rea-
soning to occur.

6.  Case-Based Reasoning: in some cases, production rules are difficult, if not 
impossible, to formulate for they must declare complex reasoning analo-
gies embedded in historical experiences, stories, and past organizational 
events. Case- Based Reasoning (CBR) is an episodic knowledge codi-
fication scheme that is useful for the operational level where past cases 
are compared to present ones and conclusions are drawn when similarity 
search finds matches.

4.12.4 Testing and Deployment
Knowledge codification is not the last phase in the Knowledge Management 
system. The most critical and challenging phase is the testing and deployment 
where the knowledge base system is put to work in a real environment, to deal 
with live cases, and support problem solving and decision making processes.

System Testing

System testing is considered to “control performance, efficiency, and quality 
of the knowledge.”  Two major approaches for knowledge system testing are 
proposed:

1.  Logical Testing: specifies the goodness of the system intrinsic properties; 
that is, the structural aspects, principles, specifications, and sequences on 
which the system was developed (see Figure 4-14). Logical testing ad-
dresses two validation criteria:

a-  Knowledge Base Formation: where knowledge anomalies such as circular 
rules and redundancies are verified. It also verifies for knowledge content, 
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completeness, consistency, and correctness.

b-  Knowledge Base Functionality. Where confidence level and reliability de-
gree are measured.

2.  User Acceptance Testing: while logical testing focuses on the pieces of 
knowledge formation and functionality, the user acceptance testing consid-
ers the system behavior in a realistic environment. It focuses on the mean-
ings of the results and it measures reliability, consistency, and correctness 
from an operational perspective. The knowledge system deals with subjec-
tive and tacit knowledge which renders user acceptance criteria a complex 
task for testing system accuracy, adaptability, adequacy, robustness, and so 
on.

Verification

Verify Knowledge Base Formation

Verify Knowledge Base Functionality

Structural Verification 
Anomalies

Circular Rules

Redundancy

Unsusable Rules

Redundant Rules

Duplicate

Subsumed

Verification of Content

Completeness

Consistency

Correctness

Confidence

Reliability

Figure 4-14: Approaches to Logical Testing

System Deployment

The physical transfer of the Knowledge Management system follows the sys-
tem testing and verification. Successful system deployment reflects many fac-
tors:

1.  Organizational acceptance and commitment to the new communication, 
sharing, and decision making processes suggested by the new system.

2.  Technical integration and adjustment for the new technological side brought 
in by the knowledge-based expert system.

3. Procedural modification to the employees’ tasks.

4.  Behavioral adaptation for sharing employees’ skills, uncovering their per-
sonal insights, and creating a trust atmosphere throughout the organization.

5.  Economical feasibility for entering the arena of a highly competitive ad-
vantage, performance, and profitability.
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4.12.5 Knowledge Transfer

Now that the Knowledge Management system is successfully tested and 
deployed, the turn comes for the employees to prove functionality, not to the 
new system, but to the goals set behind it. The new system is an enabler for 
knowledge transfer and knowledge sharing between organizational members 
and not a target by itself.

Knowledge transfer has three major goals:

1.  Transferring knowledge in the right format, at the right time, and to the 
right people makes knowledge actionable and innovative.

2.  Knowledge in action constructs new knowledge and thus promotes in-
dividual and organizational learning.

3.  Knowledge transfer builds an atmosphere of trust and thus encourages 
knowledge sharing.

Knowledge is transferred from a sender to a receiver through the appropri-
ate media. The sender, or knowledge source could be knowledge repository, 
lessons learned, experts, documents, innovations, or else. The receiver is the 
apprentice, user, team, manager, or consultant. Finally, knowledge is trans-
ferred through group work, apprenticing, discussion, mentoring, and so on.

4.12.6Knowledge Sharing
Knowledge transfer is a prerequisite for knowledge sharing. People are 

not satisfied only with the fact that they receive knowledge properly. Knowl-
edge sharing is an indicator of full knowledge absorption which narrows the 
gap between what people know and what they do. To make the employees 
devoted to share their knowledge “is one of the toughest nuts organizations 
have to crack (Bukowitz and Williams, 1999)” [10:12].

Knowledge sharing can only be realized when people are ready to:

1. Adapt to a new culture: share, trust, communicate, and exchange.

2.  Modify their attitudes toward what they intellectually own and promote 
their personal learning to organizational learning.

3.  Change their job characteristics to conform with the new organizational 
knowledge oriented strategies.
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5- Synthesized Approach
5.1 Binney’s Knowledge Management Spectrum

Derek Binney, (2001), has presented an unprecedented approach for clas-
sifying the Knowledge Management activities across several KM theories 
and strategies. Binney considers Knowledge Management as “the coordinat-
ed effort to create and leverage an organization’s know-how. [13]”

Originally, Binney’s Knowledge Management approach consisted of six 
distinct elements that map organization wide applications. Knox Haggie and 
John Kingston, however, have introduced one additional feature that contrib-
utes to the knowledge evaluation process. The framework, also called Bin-
ney’s KM Spectrum, identifies seven major Knowledge Management activi-
ties as follows [6] & [13]:

1.  Transactional: focuses on the operational knowledge flow in and out of 
the organization on a daily basis. It is problem solving based procedural 
knowledge that carries out functions like case-based reasoning, help 
desk, customer service, order entry, and agent support.

2.  Analytical: knowledge is scanned, abstracted, and analyzed in order to 
identify customer needs and realize customer intimacy. A new knowl-
edge is then created. Supporting applications are: data warehousing, 
data mining, business intelligence, management information systems, 
decision support systems, and customer relationship management.

3.  Asset Improvement: aims at reaching operational excellence through 
effective intellectual asset management: knowledge refinement, rights 
management, knowledge measurement, and knowledge evaluation.

4.  Asset Management: at this stage, knowledge is codified, stored, and 
preserved in a knowledge repository where functions as intellectual 
property management, document management, knowledge reposito-
ries, and content management are achieved.

5-  Process-based: domain knowledge is used and applied in various busi-
ness functions: total quality management, benchmarking, best prac-
tices, business process re-engineering, process automation, lessons 
learned, methodology, and six sigma.

6-  Developmental: focuses on promoting skills development, staff compe-
tencies, learning, teaching, and training.

7-  Innovation/Creation: it fosters innovations and knowledge creation 
though communities of practices, collaboration, discussion forums, 
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networking, virtual teams, R&D, and multi-disciplined teams.
The Binney’s Knowledge Management Spectrum is presented in Table 

5-1. The original spectrum included five approaches for Knowledge Manage-
ment. The author has appended to the list ten additional approaches which 
enhances the framework classification strength and emphasizes its complete-
ness. Italicized and highlighted KM models have been incorporated by the 
author.

Another improvement, made by the author, to Binney’s KM Spectrum is 
the addition of materials and applications that match the framework classifi-
cations. Table 5-2 presents some major materials used and applications that 
require a Knowledge Management approach.
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5.2 Location-Based Knowledge Management Spectrum
The Knowledge Management cycles, discussed previously, had many fac-

tors in common since they all tackle the same ingredient: Knowledge.

In an attempt to observe how actionable knowledge is processed organiza-
tion wide, a Location-based Knowledge Management Spectrum is derived to 
map knowledge based activities across all organizational levels.

Table 5-3 shows Knowledge Management activities through a five stage 
cycle:

1-  Operations: Explicit knowledge is generated at the Business Opera-
tions level. Knowledge processes, such as acquisition, identification, 
scanning, and many others, are used to perform different business daily 
tasks.

2-  Group: Once knowledge is explicit, it is ready to be transferred, shared, 
diffused, and learned. It becomes tacit and stored in the memory of or-
ganizational groups.

3-  Mind: At the individual level, the human mind starts to absorb dif-
fused knowledge and personally develop new innovative and creative 
knowledge in different contexts depending on the individual domain 
knowledge. The knowledge is purely tacit and resides in the Minds of 
the organizational members.

4-  Knowledge Base: It is at this stage where the knowledge engineer’s 
job is primarily focused. Experts are contacted and interviewed. Meet-
ings’ sessions are recorded. Conferences, seminars, and discussions are 
evaluated. The outcome is a codified, modeled, and standardized purely 
explicit knowledge that is stored and maintained in a Knowledge Base 
or Knowledge Repository.

5-  Organization: Explicit and preserved knowledge is now made avail-
able for all organizational members to understand, test, collaborate 
with, and use, preparing to start a new Knowledge Management Cycle.

5.3 The Knowledge Management Wheel
In an attempt to merge between Binney’s and Location-Based spectrums, 

we identified common concepts that appear in the Knowledge Management 
cycle and adhere to the two spectrums. The result is an attractive combination 
that we called the Knowledge Management Wheel (see Figure 5-1) where 
knowledge states can now be precisely identified from many perspectives: 
organizational, functional, and human.
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The Knowledge Management Wheel presents new perspectives for knowl-
edge concentration in the technology applications, human behavior, and busi-
ness operations.

Location Based Knowledge Management Spectrum

Location Operations Group Mind Knowledge 
Base

Organiza-
tion

KM Cycle 
Stage

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5

Knowledge 
Type

Explicit Tacit Tacit Explicit Explicit

KM Activi-
ties

Combine

Build

Acquire

Use

Get

Process

Access

Identify

Solve

Scan

Abstract

Develop

Focus

Categorize

Organize

Sort

Internalize

Diffuse

Transfer

Pool

Distribute

Promote

Contribute

Process

Share

Learn

Use

Explore

Observe

Measure

Socialize

Absorb

Innovate

Create

Develop

Personalize

Hold

Manage

Refine

Store

Retrieve

Sustain

Build

Divest

Codify

Model

Capture

Evaluate

Maintain

Preserve

Organize

Standardize

Assess

Externalize

Apply

Present

Use

Integrate

Assess

Test

Deploy

Understand

Align

Collaborate

Mediate

Facilitate

Impact

Practice

Table 5-3: Location Based Knowledge Management Spectrum
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Figure 5-1: Knowledge Management Wheel

6. Discussion and Conclusion

In the previous sections, we have discussed some of the emerging Knowl-
edge Management cycles. We then mapped these stages to the seven organi-
zational elements presented by the revised Binney’s Knowledge Management 
spectrum.

We found a general agreement on the concept of Knowledge Management 
and its applications in the organizational structure. This agreement has many 
implications on the theory of Knowledge Management:

1.  Knowledge Management is a well established and agreed upon theory 
and it is taking its disciplinary act within all other disciplines as a nec-
essary condition for multidisciplinary links and therefore sharing com-
munities of practice.

2.  Knowledge Management is getting acceptance organization wide (peo-
ple, process, and product). What is still needed is a tighter integration 
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among organizational components.

3.  Knowledge Management  major functions are almost identical despite 
the discrepancies in:

a. Understanding the word knowledge: product, process, and power.

b. Domain disciplines: business, education, and industry.

c.  Knowledge Management approach: social, cultural, technological, or-
ganizational, and structural.

Binney’s’ approach presents an organizational map for Knowledge Man-
agement. It describes the various states of knowledge through a complete 
Knowledge Management cycle. The Location-Based Spectrum complements 
Binney’s work. It suggests, for each knowledge state, the appropriate or ex-
pected knowledge location, and therefore the necessary material, tool, or be-
havior (human or technological) required for effective Knowledge Manage-
ment.
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اأ. خطيب خالد 
كلية العلوم الإقت�سادية   

العلوم التجارية و علوم الت�سيير.
جامعة وهران   

اإمكانيات تطبيق معايير اإدارة الجودة ال�صاملة
في قطاع التاأمين بالجزائر)درا�صة ميدانية(

تمهيد
يعد مدخل اإدارة الج�دة ال�صاملة في قطاع التاأمين ، من خالل ال�صركات التي تن�صط في �ص�ق 
التاأمي���ن الجزائ���ري، محاولة لتح�صي�س الم�صيري���ن باأهمية هذا المنهج ك��صيل���ة  فعالة، ترمي اإلى 
تطبي���ق مبادئ  ال غنى عنها لم�اجهة تحديات المناف�صة ف���ي �ص�ق التاأمين الحديث، و بالرغم من 
اأن فك���رة تطبي���ق اإدارة الج�دة ال�صاملة في قطاع التاأمين، يمكن اأن تك�ن جد �صاقة وط�يلة المدى، 
اإال اأن���ه م���ن خالل اإتباع ال�ص���روط المن�ص��س عليه���ا �صالفا ،  يمكن اأن ت�صبح مج���رد عملية �صهلة 
التنفي���ذ ومب�صط���ة للجميع ، من خالل اإزالة الخ�ف،  والتدري���ب و االإ�صراف،  والتح�صين الم�صتمر، 
وفهم العالقة بين الم�ردين / العمالء، �صريطة اأن تك�ن عملية التغيير ناجحة في اأذهان المنفذين 

لمبادئ هذا المنهج . 

ABSTRACT
Le but principal de cette étude, c’est de traiter ce thème et présenter un cadre 
théorique et pratique qui limite et décrit les définitions concernant la qualité 
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totale de management, comme introduction administrative récente dans 
le secteur des assurances, en outre  Le cas met l’accent sur la nécessité de 
transmettre, les objectifs d’un tqm programme aux employés du secteur des 
assurances.                                                               
           pour assurer son succès, il aborde diverses raisons pour la résistance 
des salaries au changement, et met en lumière le conflit qui surgit entre 
les employés, et la société d’assurance lorsque les employés ne sont pas 
convaincus des objectifs du programme tqm .
Ainsi L’affaire porte sur la manière dont le changement peut être gére de 
manière efficace, et aborde également le rôle d’un chef d’agence en assurance 
dans la mise en œuvre réussie de tqm, donc reste a comprendre la nécessité 
de la tqm dans le secteur des assurances, et le rôle d’un chef d’agence, faisant 
tqm un succès de tout le secteur.

وعليه يمكن اعتبار اأن اإدارة الج�دة ال�صاملة  هي اأ�صا�س  القدرة التناف�صية، و مدخالً يهدف 
اإلى التح�صين  الم�صتمر، و بالتالي اكت�صاب الكفاءة و المرونة بالن�صبة لقطاع التاأمين ككل.

بالطبع اإن عملية تطبيق هذا المنهج تتطلب مراحل ، ترتبط بتعريف العملية، وفهم الخدمات 
التاأميني���ة  وتعري���ف المنفد والدور الذي تق����م به، من خالل اإتباع خط����ات التنفيذ و المتمثلة في 
تحدي���د الخدمة )المدخ���الت و المخرجات(، و الم�رد والعميل بالن�صب���ة لكل من الخدمة والمنتج 
التاأمين���ي على حد �ص�اء، و بالتالي تحديد التغيرات الت���ي يجب اإدخالها في مدخالت اأو مخرجات  
قطاع التاأمين ككل، مع تقييم  اأ�صل�ب اأداء كل هذه العمليات، و ذلك ح�صب خط�ات التنفيذ المتمثلة 
ف���ي مراجع���ة اأول�يات التط�ي���ر، و و�صعها على اأ�صا����س اإر�صاء وتلبية احتياج���ات الزب�ن وتخفي�س 

التكلفة، بغية ال��ص�ل اإلى تح�صين القدرة التناف�صية.
و يمكن اأن ن�صير في هذا الجانب، اإلى اأن مراحل التطبيق تختلف من قطاع الآخر و من �صركة 
اإل���ى اأخرى ح�صب الن�صاط والحجم والمقدرة المالي���ة، و يروج معظم الم�صت�صارين لنماذج مختلفة  
لتطبي���ق الج�دة ال�صامل���ة، و غالبا ما يك�ن لدى الخبراء اآراء معينة خا�ص���ة بالفروق الرئي�صة التي 

تميز كل طريقة عن غيرها.
 و هك���ذا ف���اإن تطبيق اإدارة الج�دة ال�صاملة  يتطل���ب  اأر�صية معينة في كافة  البنى التنظيمية 
و االإداري���ة و االجتماعي���ة  داخل قطاع التاأمين و خارجه ، بحيث ت�ف���ر المناخ  المنا�صب الإمكانيات 
التطبي���ق، فال بد من ت�فر القناعة  التامة ل���دى االإدارة العليا باأهمية هدا المفه�م، و جعل الج�دة 

في مقدمة اإ�صتراتجيات االإدارة العليا ، و العمل على ن�صر هده القناعة ب�عي و اإدراك. 
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و على العم�م هناك مراحل �صرورية يمر بها تطبيق اإدارة الج�دة ال�صاملة في كل الم�ؤ�ص�صات 
مهما كان ن�صاطها منها ، من المرحلة ال�صفرية )االإعداد( حيث يقرر فيها المديرون عزمهم على 
اال�صتف���ادة من مزايا هدا النظام ، و من خالله���ا يتلقى ه�ؤالء المديرون تدريبا ي�صتهدف اإك�صابهم 
الثق���ة بالنف�س، و عدم الخ�ف من التغيير و من االأف�ص���ل اأن يتم التدريب خارج القطاع، ثم مرحلة 
التخطيط اأي اإختيار الخطة والت�صديق عليها، و بالتالي و�صع الخطط التف�صيلية للتنفيذ، ثم تاأتي 
مرحل���ة التق�يم، من خالل الم�صح الميداني و التق�يم و االإ�صتق�صاء و و�صع اإ�صتبانة قابلة للتحكيم 
و التنفي���ذ، و اأخي���را مرحلة التطبيق الفعلي بحي���ث تتلخ�س مالمحها في تحدي���د هيكل االإ�صراف 
االإداري عل���ى عملية التنفي���ذ، ثم تحديد نظام الح�اف���ز و المكافاآت للم�صاركين ف���ي تطبيق اإدارة 
الج����دة ال�صامل���ة ، مع تك�ين ف���رق التح�صين و التدريب عل���ى مهارات فرق العم���ل و التطبيق على 
�صرك���ات التاأمين  ، و م���ن خالل التح�صين التجريبي ثم اإ�صتخدام نتائ���ج التح�صين ح�صب اإعتقادنا 
كاأف�ص���ل طريقة للتطبيق التدريج���ي و اأخيرا الت��صع في التطبيق على باق���ي ال�صركات ، ثم القطاع 

ككل، مع الحر�س على مرحلة تبادل و ن�صر الخبرات)1(.  
فاأمام اإفتقار �ص�ق التاأمين اإلى الخدمات)2( مابعد البيع من حيث �صياغة العق�د ، و تجديدها 
و ن�صر ال�عي التاأميني و غياب ال�صخ�س الكفيل الذي ي�صتند اإليه وق�ع الخطر ، و عدم وج�د كفاية 
التع�ي�س بال�صكل المطل�ب  ، فكل هذه  االأم�ر تجعل الزب�ن ال ي�صعر بالر�صى و ال يطمئن للتكاليف، 
الت���ي ه���ي غاية و هدف اإدارة الج�دة ال�صاملة في التطبيق و الت���ي ينبغي معالجتها لتح�صين القدرة 

التناف�صية في قطاع  التاأمين)3(.
و هك���ذا تعد ه���ذه الدرا�صة الميداني���ة محاولة لالإجابة عل���ى اإ�صكالية البح���ث، التي تتمح�ر 
اأ�صا�ص���ا ح����ل ما يمك���ن اأن تقدمه اإدارة الج�دة ال�صامل���ة من فر�س و اإمكاني���ات تناف�صية ل�صركات 
التاأمي���ن ح�صب طبيعتها وخ�ص��صيات منتجاته���ا ، و عليه تم ت�صليط ال�ص�ء على قطاع التاأمين من 

خالل ال�صركات العامة و الخا�صة و تقييمها في هدا المجال.
و قد تم تق�صيم الف�صل الرابع التطبيقي ) الدرا�صة الميدانية ( اإلى ثالثة مباحث:

 المبحــث الأول: و يت�صم���ن تحلي���ل �ص����ق التاأمي���ن ف���ي الجزائر من خالل تن���اول حجم 
م�ؤ�ص���رات �ص����ق التاأمين ،اأن�اع �صرك���ات التاأمين ،  هيكل قط���اع التاأمين، و دور �ص����ق التاأمين قي 

الم�ؤ�صرات االإقت�صادية .   

1- مراحل تطبيق  اإدارة اجل�دة ال�صاملة  حممد ع��س الرتت�ري 2006
2- امل�صدر - م�صاريف و تاأمني  مي�صاء العلى - م�ؤ�ص�صة ال�حدة  لل�صحافة و الن�ص�صر - دمي�صق - �ص�رية  2010.

الف�صل جامعة  و خماطر  النجاح  فر�س   بني  ملة  ال�صا  اجل�دة  اإدارة  تطبيق   - الدين  زين  الفتاح  عبد  فريد   - امل�صدر  3-  راجع 
الزقازيق  2005 �س102 
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اأمــا المبحــث الثاني  فقد تم تخ�صي�صه ال�صتعرا�س منهجي���ة البحث الميداني ، والجانب 
التحليل���ي للدرا�صة ، تحليل البيانات ، مع عر�س النتائج ، تحديد مجتمع الدرا�صة ، و اختيار العينة 

و اأ�صل�ب جمع البيانات  ، تحليل اآراء عينة الدرا�صة ح�ل فقرات االإ�صتبانة.
واأخيرا المبحث الثالث:  و يتناول المعالجة االإح�صائية ، من خالل اأدوات التحليل االإح�صائي 
باإ�صتخ���دام SPSS V17 ، و اإختب���ار الفر�صي���ات ، و اأخي���را عر����س النتائ���ج ، و تقدي���م ت��صي���ات و 

اإقتراحات.

المبحث الأول: تحليل �شوق التاأمين في الجزائر
تمهيد:

مند بداية الت�صعينيات حقق قطاع التاأمين في الجزائر منعرجا هاما في تاريخه،حيث تمكنت 
�صرك���ات التاأمين م���ن االإكتفاء الكلي في مجال تاأمين ال�صيارات، و دخل���ت في المناف�صة  الق�ية مع 
�صرك���ات التاأمين االأخ���رى، جراء الع�لمة التي اكت�صحت كل االأ�ص����اق العالمية للتاأمينات، مما خلق 

�صع�بات تناف�صية ق�ية ، اأ�صعف من مردودية اأغلب ال�صركات النا�صطة في �ص�ق التاأمين .
 كم���ا اأدى ارتب���اط االأ�ص����اق  بالتقريب الكلي الحتياج���ات الم�صتهلكين لمنت����ج التاأمين، اإلى 
ظه����ر العدي���د من العملي���ات المرتبطة باالمت�صا����س و التكتالت، ما اأرغم العدي���د من الدول اإلى 
التفكير في اإجراء عمليات اإعادة الهيكلة لقطاع التاأمين، تعدت  مجاالتها عمليات ال�صم�صرة ، ومن 

بين هذه الدول الجزائر.   

1-خ�شائ�ص �شوق التاأمين في الجزائر
يمكن تناول هذا  المبحث الح�صا�س من خالل التطرق اإلى ما يلي:

1-1- على ال�شعيد الموؤ�ش�شي
تت���م اإدارة وت�صيي���ر قطاع التاأمين من خالل عدد من الن�ص��س القان�نية، التي تعالج مختلف 

الحاالت المرتبطة بنظام التاأمينات  من التنظيم ومراقبة  ن�صاط التاأمين.
كم���ا يعتبراإ�صدار القان�ن ف���ي 5/01/25))1 المر�ص�م 5)-07 الخا����س بالتاأمينات الن�س 
االأ�صا�ص���ي للمظهر الحالي لقط���اع التاأمينات، بالرغم من قان����ن 06-04 بتاريخ 20 فبراير 2006 
ال���ذي ه���� في ط�ر التطبي���ق، و هذا ما اأ�صهم في و�ص���ع ال�صكل التنظيمي الحال���ي المكر�س النفتاح 

ال�ص�ق ، و نهاية تخ�صي�س الم�ؤ�ص�صات العم�مية، و التكفل االأف�صل بالم�ؤمن له)1(.

Restructuration du secteur des assurances en algerie  revue  algerienne UAR 2010 -1
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1-2- على �شعيد تنظيم �شركات التاأمين
لق���د ت���م اإثراء المحي���ط  االإلتزامي الجزائري في مج���ال �صركات التاأمي���ن، نتيجة فتح �ص�ق 
CAAR-SAA-CAAT-( الم�ؤ�ص�ص���ة والمخ�ص�صة من قب���ل المر�ص����م 5)-07 للهيئات العم�مي���ة
CIAR- 2A-GAM- ( م���ع اعتم���اد م�ؤ�ص�صات، و تعاونيات عم�مية، و خا�ص���ة مثل )CCR-CNMA

CASH-SGCI-TRUST-MAATEC-SALAMA(، وين�ص���ّب كل اتج���اه ه���ده الم�ؤ�ص�ص���ات تجاه 

ح���رف التاأمين ، و يمكن االإ�صارة اإلى اأن المر�ص�م 5)-07 �صمح بظه�ر، و�صاطات التاأمين  )وكالء 
عام�ن- و ال�صما�صرة(.

اأم���ا فيم���ا يتعلق بمنت�جات التاأمين  الم�ص�قة، فاإن �ص����ق التاأمينات في الجزائر يبقى ي�صتند  
خا�ص���ة على التاأمينات االإجبارية، والتي يطلق عليها التاأمينات لغير- الحياة  ب�صفة خا�صة، و هذا 
ما يف�صر �صعف ح�صة قطاع التاأمين، في تك�ين المنت�ج الداخلي الخام للدولة )PIB   والذي يقدر 
باأقل من 1% (، و من جهة اأخرى فقد عرفت �صركات هذا القطاع نق�س في الت�صيير ، التك�ين وفي 

�صبكات  اأو قن�ات الت�زيع.

1-3- اإ�شالحات  و اآفاق �شركات التاأمين.- تتمثل هذه الإ�شالحات:
اأ-ف���ي الت�صيي���ر الجيد: المرتكز عل���ى المراقبة عملي���ات التقييم ال�صفافية في االأرق���ام المردودية 
لروؤو�س االأم�ال الخا�صة الزيادة في رقم االأعمال، و معدالت الت�غل في االأ�ص�اق، و تح�صيل االأم�ال 
الدائنة ، و هام�س �صمان في ال�صي�لة ، و التحكم في تكاليف الت�صيير، و زيادة على المراقبة  المالية 
 ACTUARIAT وتطبي���ق الق�انين الداخلية ، محاولة و�صع وظيفة التخ�ص�س ف���ي �ص�ؤون التاأمين

م��صع التطبيق من خالل تك�ين متخ�ص�صين في �ص�ؤون التاأمين في الجزائر.  

ب-القي���ام ب��صع مخطط���ات اإ�صتراتجية، و ذلك  من خ���الل اإمداد ال�صرك���ات التاأمينية العم�مية 
و الخا�ص���ة، باإمكاني���ات تناف����س وت�صدٍّ للجديد ف���ي عالم التاأمين، من خ���الل  الدخ�ل في منظمة 

 .OMC)1( االإتحاد االأوروبي، و منظمة التجارة العالمية

ت-تطبي���ق برنام���ج » MEDA «  ال���ذي ي�صرف عليه االتحاد االأوروبي ف���ي الجزائر، و و�صع االأدوات 
ال�صرورية لتنظيم عمليات  التاأمين من خالل :

التاأمين . فروع  ترقيم  في  • التنا�صق 

محاربة الغ�س. مجال  في  التطبيقية   • االإجراءات 
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الخبير جراء الح�ادث. لدى  التقريبي  • التنقيح 
ث-اإحت�ص���ان المعاه���دة المتعلقة بالتع�ي����س المبا�صر للح�ادث IDA ، لت�ص�ي���ة الح�ادث المتعلقة 

بالم�ص�ؤولية  المدنية  » �صيارات- الل�ازم المادية ، من خالل تقلي�س مدة التع�ي�س.

 وف���ي االأخي���ر تطمح �صركات التاأمين اإلى االإنفتاح الفعلي لقط���اع التاأمينات على العالم الخارجي ، 
و يتجل���ى في اإم�صاء االإتفاق مع االإتح���اد االأوروبي، وترقب االإن�صمام اإلى المنظمة العالمية للتجارة 
ال���ذي ي�صت���رط اإحترام مقايي�س دولية في مجال   ال�صفافية المالية ، و  الق�اعد التي تحكم، و ت�صير 

عالقات العمل، والمناف�صة، و االإنفتاح على ال�ص�ق.

2 -حجم موؤ�شرات �شوق التاأمين في الجزائر 
2-1- تعريف �شوق التاأمين

و يتمثل �ص�ق التاأمين  في مجم�ع  ال�صركات التي تق�م بعر�س منت�جات التاأمين للم�ؤمن لهم، 
و عن���د جم���ع اأق�صاط التاأمين تق�م ه���ذه ال�صركات بعمليات التع�ي����س  و ال�صتمرار ن�صاطها، ت�ظف 

تراكم االأق�صاط  على �صكل اأ�صهم ، و هي بذلك ت�صبه البن�ك التجارية)1(.
و هن���اك تعريف اآخ���ر يعتبر �ص�ق التاأمين ، عب���ارة عن �صركات في �صك���ل منظمة اقت�صادية 
تتمي���ز ب�صف���ة مهنية تق�م بعملي���ات التاأمين، التي من خاللها تنظم اتفاق���ات مع عدد من الم�ؤمن 
له���م المعر�صين لمخاطر محدودة، و تتعهد بتنفيذ عق�د التاأمين، اأو بدفع التع�ي�س في حالة وق�ع 
 الحادث)2(.  و تتخذ �صركات التاأمين في هذا ال�ص�ق عدة اأ�صكال في هياكلها  و اإداراتها ، و ن�صاطاتها .   

 ويمكن تمثيل �صركة التاأمين على النح� التالي : هيكل �صركة التاأمين  ال�صكل رقم41

1- خطيب خالد  اأ�صتاد بكلية العل�م االإقت�صادية  وهران 2010 حما�صرات يف اإقت�صاد التاأمينات .
Gean  brigot , droit des assurances ,T1 , liban 2000p 34 -2
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الم�صدر: اإعداد الطالب

كما يمكن تمثيلها من ناحية الهيكل الخا�س بها  كما يلي : ال�صكل رقم 42
 la  CAAR  نم�دج

م�صاعد مدير الرئي�س العام
م�صاعدة المدير العام

 rapport annuel LA CAAR 2010 – الم�صدر

�شركة التاأمين

المدير الرئي�س العام

المدير العام

محرر العق�د

مديرية تاأمينات االأ�صخا�س

جناح االإت�صال و الت�ص�يق

مدير تاأمين النقل

م�ص�ؤول المراقبة 
والتفتي�س

�صبكة الت�ص�يق

مكلف م�صاعد 
الم�ارد الب�صرية

ل�جي�صتيك ال��صائل 
العامة

م�صاعدين اإعادة 
التاأمين

نظام المعل�مات

مديرية  ال�صياراتمديرية اأخطار الم�ؤ�ص�صات
واالأخطار العادية

المفت�س التجاري 

م�صت�صار المكتتباالإكت�اري في التاأمين
في التاأمين 

ال�صم�صار
م�صير العق�د

خبير  التاأمين  
في الح�ادث 

وتقييم 
االأ�صرار 

اإخت�صا�س 
اأ�صرار 

ال�صيارات 
وغيرها
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2-2- اأنواع �شركات التاأمين
تق�ص���م �صركات التاأمين اإل���ى عدة اأ�صكال تختلف باختالف ن�ع التاأمي���ن، طرق االإدارة وراأ�س 

المال، و طريقة االإكتتاب، و مدى م�ص�ؤولية الم�ؤمن له و الم�ؤمن و منها: 
اأ-�شركــات التاأميــن الم�شاهمــة:  وتجمع عدد كبير م���ن الم�صاهمين ، كما تق����م بمختلف اأن�اع 
التاأمين مثل التاأمين على الحياة، التاأمين العام، اأو يقت�صر ن�صاطها على ن�ع اأو اأكثر ح�صب قان�نها 

االأ�صا�صي،  و تهدف اإلى حماية الم�ؤمن لهم و دفع التع�ي�صات الالزمة عند وق�ع 
الخطر الم�ؤمن منه ، كما تخ�صع الإ�صراف الدولة و رقابتها لحماية وثائق التاأمين ، الأن هدف 

هذه ال�صركات ه� الربح . 
ب-�شناديــق التاأميــن الخا�شــة ) �شناديــق الإعانــات ): تن�ص���اأ مثل ه���ذه ال�صناديق الأهداف 
اإجتماعية بحتة،  ال تهدف اإلى تحقيق الربح،وتكمن وظيفتها االأ�صا�صية، في  التغطية التاأمينية على 

ال�فاة، المر�س، التقاعد، البطالة.
ت-الجمعيــات التعاونيــة للتاأميــن: هي جمعي���ات راأ�صمالها غير محدد، و لك���ل ع�ص� الحق في 
الم�صاهم���ة ف���ي اأكثر من �صهم. و يمكن لغير حملة االأ�صهم التاأمي���ن لديها، و لكل ع�ص� �ص�ت واحد 
مهم���ا كانت عدد اأ�صهمه ف���ي الجمعية هدفها تحقيق التعاون بين االأع�ص���اء من الم�صاهمين، تق�م 
بت�زي���ع االأرب���اح، فتح�ص���ل االأ�صهم على ن�صبة م���ن قيمتها، و ت����زع باقي االأرباح عل���ى حملة وثائق 

التاأمين، وتت�لى اإدارة الجمعية االأع�صاء حملة االأ�صهم. 
ث- التاأميــن الحكومــي: و يتمثل ف���ي تغطية الدولة للمخاطر الطبيع���ة، و تتدخل غالبا في تغطية 
المخاط���ر ذات التع�ي�ص���ات الباهظ���ة، هدفه���ا االإ�صالح االجتماع���ي، و ت�زيع المداخي���ل بعدالة، 

وحماية االأفراد.
اأما من الناحية الفنية، فيتم تق�صيم �صركات التاأمين اإلى)1(:

1-�شركات التاأمين على الحياة: تق�م بتجميع االأق�صاط من الم�ؤمن لهم، و اإقرا�س هذه المبالغ، 
اإلى م�ؤ�ص�صات  اأخرى، كما اأنها  تق�م باإ�صدار وثائق للتاأمين �صد ال�فاة. 

2-�شركــات التاأميــن العام: يق�صد بالتاأمين العام، كافة اأن����اع التاأمين عدا التاأمين على الحياة، 
مث���ل تاأمين���ات ال�صيارات ) التاأمي���ن ال�صامل و االإجب���اري (، وتاأمين الم�ص�ؤولي���ة المدنية، تاأمينات 
النق���ل )النقل البحري، الج�ي، البري(، التاأمين �صد الحريق، تاأمين الح�ادث العامة )التاأمينات 

الهند�صية، خيانة االأمانة، ال�صرقة(.  و ال�صكل الم�الي ي��صح ذلك

1- ر�صمية قريقا�س ، اأ�ص�اق املال ، الدار اجلامعية ، مطبعة االإ�صعاع ، االإ�صكندرية )))1 �س 168
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ال�صكل رقم   43      اأن�اع �صركات التاأمين .

الم�صدر: اإعداد الطالب

2-3- وظائف �شركات التاأمين
 تق����م �صرك���ات التاأمين بمجم�عة من ال�ظائف ح�صب طبيعته���ا . و من بين هذه ال�ظائف نذكر ما 

يلي :
وظيفة ال�شتثمار: تق�م �صركات التاأمين ب�ظيفة اال�صتثمار،  و ذلك لزيادة حجم راأ�صمالها  .

اإدارة العمليــات: و تق����م ال�صركة  بتقدير دقيق لقيمة االأق�ص���اط لتتمكن من تغطية تكاليف الخطر 
عند وق�عه،  و ت�صمل هذه ال�ظيفة عملية االكتتاب  الإظهار االأرباح في دفاتر العمل التجاري،  بغية 
تغطي���ة االأخطار القابلة للتاأمين)1(، كما ت�صمل هذه ال�ظيف���ة، على خف�س التكاليف، و االإ�صراع في 

تح�صيل االأق�صاط.
-اإدارة الن�شاط الت�شويقي:  و تعني اإ�صتخدام اأحدث ال��صائل التقنية  للت�ص�يق  في مجال التاأمينات. 

تحديد الأق�شاط : اإذ يرتبط  ق�صط التاأمين ارتباطاً وثيقا بعمل الخبير االإكت�اري، الذي يتمثل في 
تقدير االحتماالت ل�ق�ع االأخطار التي يغطيها التاأمين.

اإدارة الأ�شــول والخ�شــوم: تمث���ل الخ�ص����م المخ�ص�صات  الجان���ب االأكبر من خ�ص����م �صركات 
التاأمين ب�صفة عامة.

وظيفة المحا�شبة: تتمثل في القيام باالأعمال المتعلقة بالن�احي المالية من اإيرادات وم�صروفات، 

1- ج�رج ريجدا ، مبادئ اإدارة اخلطر و التاأمني ، دار املريخ للن�صر ، اململكة العربية ال�صع�دية ، 2006 �س 6)7.

�شركات التاأمين

من الناحية الفنيةمن الناحية القان�نية

�صركات التاأمين  
الم�صاهمة 

�صركات التاأمين 
على الحياة 

�صناديق التاأمين 
الخا�صة 

�صركات التاأمين 
العامة 

الجمعيات 
التاأمين الحك�مي التعاونية للتاأمين 
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وذلك من خالل القيام باأعمال المحا�صبة العامة.
الوظيفــة القانونيــة: تخت�س بال�ص����ؤون القان�نية ب�جه عام، وهي وظيفة مهم���ة ل�صركات التاأمين 
تتمث���ل في و�صع ال�صياغة القان�نية، و�صروط ال�ثيق���ة في وثائق التاأمين، وحل النزاعات والم�صاكل 

المتعلقة بعق�د التاأمين. و ال�صكل الم�الي ي��صح ذلك. 
ال�صكل رقم  44

وظائف �صركات التاأمين
                          

اإعداد الطالب

-4 - هيكل قطاع التاأمين الجزائري.
ي�صك���ل هيك���ل قطاع التاأمين في الجزائ���ر ، الن�اة الحقيقية للممار�صة الن�ص���اط التاأميني ، و ح�صب 
قان�ن رقم 06 – 04 الم�ؤرخ 02/27/)1(2006  ويمكن اإح�صاء 17 م�ؤ�ص�صة تاأمين في الجزائر  منها 

واحدة تم اإفال�صها و بالتالي غلقها و يمكن من خالل الجدول ت��صيح ذلك: 

1-  االأمر 06/04 امل�ؤرخ يف 21 حمرم 1427 امل�افق ل 20 فرباير �صنة )200 املتعلق بالتاأمينات اجلريدة الر�صمية اجلزائرية  العدد 
2006 -15

�شركات التاأمين

وظيفة قان�نية وظيفة اإ�صتثمار
اإدارة 

العمليات 
و تحديد 
االأق�صاط 

اإدارة اأ�ص�ل 
و خ�ص�م 
ال�صركة 

والملحقات 

وظيفة 
محا�صبة  

وظيفة 
ت�ص�يقية 
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الجدول رقم 11 حجم اأهم �صركات التاأمين النا�صطة في الجزائر - ن�فمبر 2010
�صركات �صركات عم�ميةالت�صميةالت�صنيف

خا�صة
�صركات 

اأجنبية
م�ؤ�صرات/مهام

AAS
ال�صركة ال�طنية 

للتاأمني

�صركة عم�مية
و نرمز لها ب  )�س.ع(

63)1/ الراأ�صمال 16 مليار دج / كل فروع التاأمني/%24 
من  ح�صة �ص�ق التاأمني ج.

4186 م�ظف، 460  وكالة، رقم اأعمال 16،4 مليار دج 
TAAC

ال�صركة 
اجلزائرية 

للتاأمني

85)1/ اإعادة هيكلة caar/  راأ�صمال   0،11)4 مليار دج�س.ع
كل اأن�اع الت�اأمني العام/النقل75% /   142 وكالة/20% من 

�ص�ق التاأمني ج 
رقم االأعمال  866،12 مليار دج    1535 م�ظف 

RAAC
ال�صركة 

اجلزائرية 
للتاأمني و اإعادة 

التاأمني

63/06/08   الراأ�صمال ج 4 مليار دج
5 وحدات 125 وكالة حملية / حماية كل االآخطار ال�صناعية 
و غريها/17%من �ص�ق التاأمني ج 1730 م�ظف/ ت�صاهم يف 

ب�ر�صة اجلزائر 
بنك  البن�ك  عامل  اإقتحام  دج  33).1مليار  اأعمال  رقم 

-تاأمني 
HSAC

�صركة تاأمني 
املحروقات

)))1   الراأ�صمال ج 800 ،2 ملياردج / تق�صيم �ص�ناطراك/
تاأمني املحروقات  ، كل عمليات التاأمني و اإعادة  التاأمني 

/15 % من �ص�ق التاأمني ج.
رقم اأعمال  00.)2426).8 مليار دج. 

RAIC
ال�صركة الدولية 
للتاأمني و اإعادة 

التاأمني

8))1/ اإعادة التاأمني على امل�صت�ى الدويل، ممار�صة 
كل اأن�اع التاأمني و اإعادة التاأمني ، يف اإطار حترير قطاع 

kda التاأمني .رقم االأعمال  3.4 ملي�ن

A2
اجلزائرية 

للتاأمني

 1.015 ج  الراأ�صمال  التاأمني،  اأن�اع  كل   /1((8/08/05
مليار دج.

112 وكالة / عملت على احل�ص�ل االإيزو 001)-2000 مند 
 2004/0(/16

AMALAS
تاأمني اجلزائر 

�صالمة

اأن�اع  كل  متار�س   / دج  مليار   1 ج  راأ�صمالها   /  2007/0(
فرع  احلياة./ هي  على  التكافلي  التاأمني  فيما  التاأمني  مبا 
 ISLAMIC. الدولية  التاأمني  اإعادة  و  التاأمني  ملجم�عة 
/ 138 وكالة   ARAB INSURANCE COMPANy

180 م�ظف . 
AL 

RAyANE
الريان  تاأمني

مت ت�صفيتها  �صنة 2006

MAG
التاأمني العام بحر 

االأبي�س املت��صط

 762  / وكالة  االإ�صتثمار/200  هدفها   /  2007/08/12
م�ظف / مت �صخ فيها 22 ملي�ن اأورو كم�ؤونةاي�صافية 

TSURT
تري�صت تاأمني 

اجلزائر

تاأمني   / دج  مليار   2.050 راأ�صمالها    /1((7/11/18
االأعمال   رقم  م�ظف   176 وكالة/   70/ التاأمني  اإعادة  و 

)1.33 مليار دج 

ECNAILA
األيان�س تاأمني

اإعادة  و  التاأمني،   / دج  ملي�ن   800 راأ�صمال    /2005/07
التاأمني / تغطي  االأخطار ال�صناعية -ال�صيارات- النقل  / 

116 وكالة / 310 م�ظف .
رقم االأعمال 2.852 مليار دج  

CARDIF 
DJAZAIR
كارديف اجلزائر

2006/10/01
بعق�د  املتاجرة   /2006/02/20 اجلديد  القان�ن  ح�صب 
تاأمني االأ�صخا�س/ 24 وكالة ل� BNP PARIBAS اجلزائر  
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CNMA
ال�صندوق 

ال�طني للتعاونية 
الفالحية

املرتبطة  االأخطار  تغطية  و  حمايةالفالحني   1(72/12/03
بهم /64 �صندوق 

64/12/16
اأخطار  عدة  ت�ؤمن   / جتاري  لي�س  غر�صها   /65/01/01

حلماية العمال/ 25 مندوبية  
0))1/  راأ�صمالها ج  450 ملي�ن دج تخ�ص�س التاأمني على 

ال�صادرات.

7/10/05))1 / راأ�صمالها  1 مليار دج / قرو�س االإ�صتثمار 
للم�ؤ�ص�صات ال�صغرية و املت��صطة / التاأمني الفردي 

�صركة 
اإعادة 

التاأمني

RCC

الشركة 
المركزية 

إلعادة التأمين.

75)1/ نتيجة اإعادة هيكلة /CAAR/ اإعادة التاأمني 

الم�صدر- اإعداد الطالب 

و ن�صتنتج من الجدول 14 المالحظات التالية ، ن�جزها في الجدول 15 كما يلي  :
الج���دول رقم  12 ترتيب �صرك���ات ال�تاأمين من ناحية االأهمية ، للفترة )200- 2010.) راأ�صمال ج، 
رق���م االأعم���ال ، عدد الم�ظفين ، عدد ال�ك���االت ، ن�صبة الح�صة من �ص����ق التاأمين في الجزائر(.  

مليار دج                                                                                                                       
% احل�صة يف عدد ال�كاالتعدد امل�ظفنيرقم االأعمالالراأ�صمال االإجتماعي�صركات التاأمني

ال�ص�ق
املالح�صات

SAA1616.44186460241الرتبة

CAAT11.49012.8661535142202الرتبة

CAAR41.9331730125173 الرتبة

CIAR3.4----4 الرتبة

CASH2.8008.924--155 الرتبة

TRUST2.0501.33917670-6 الرتبة

2A1.015--112-7 الرتبة

SALAMA1-180138-8 الرتبة

SGCI1----8الرتبة

ALIANCEالرتبة )-8002.852116310 مليون دج

الم�صدر- اإعداد الطالب .
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و هك���ذا م���ن خالل تحليل المعطيات اأعاله نالح���ظ ، اأن كل ال�صركات هي ف���ي حاجة ما�صة  للرفع 
م���ن حجم معاملته���ا و الزيادة في رقم االأعم���ال ، و الت�صغيل و بالتالي الح�ص���ة ال�ص�قية مما ي�ؤدي 
اإل���ى محاولة تح�صي���ن قدراتها التناف�صية ، و قب���ل التطرق اإلى الف�صل التطبيق���ي ،حاولنا اأن ندرج 
عن�صر اآخر يتمثل في مق�مات القدرة على التناف�س ل�صركات التاأمين التي من ال�اجب اأن تاأخذ بها 

كمقيا�س و معيار للقدرة التناف�صية لديها . 
وف���ي االأخي���ر ، يمكن تقديم نم�ذج لهيكل قطاع التاأمين، ح�ص���ب ت�ص�رنا ال�صخ�صي ، الأننا لم نجد 
نم�ذج���اً �صامالً لقط���اع التاأمين في الجزائ���ر ، و عليه يمكن تقديم نم�ذج م���ن الممكن تح�صينه و 

تط�يره من قبل المخت�صين في  هذا المجال . و ال�صكل الم�الي ي��صح ذلك .
  ال�صكل رقم 45

نم�ذج عن هيكل قطاع التاأمين في الجزائر .
)حجم �صركات التاأمين ، و مختلف الخدمات التي تقدمها (

قطاع التاأمين في الجزائر     
GAMSALAMA2ACIARCASHCAARCAATSAA

 CCRSGCICAGEXMAATECCNMACARDIFALIANCETRUST

جمال اآخر للتاأمينات  غري �شركات التاأمني كالو�شاطات و غريها

الم�صدر –اإعداد الطالب 

الت�شويق

املفت�شية و املراقبة مراقبة الت�شيريالإنتاج
الداخلية

مديرية املوارد الب�شرية

املديرية العامة املحا�شبة التحليليةاملحا�شبة العامة 

اإعادة التاأمنيالت�شري الإ�شتقرائي اخلزينةاملديرية املالية 

مكتب الدرا�شات الإكتوارية

احلوادث / الإنتاج
خدمة1  خ2 خ3

الإعالم الآيل و التنظيم 

اخلدمات التجارية 
خدمة العمالء  خدمة ال�شم�شرة

املفت�شية 
    اإدارة الأجنحة امل�شرتكة 

الو�شائل العامة
- الر�شائل

- امل�شرتيات
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الإقت�شادية الموؤ�شرات  في  بالجزائر  التاأمين  �شوق  م�شاهمة  و  3– دور 
م���ن خ���الل االإح�صائي���ات االأخيرة تبي���ن اأن قط���اع التاأمين ف���ي الجزائر حقق رق���م اأعمال 
بقيم���ة 38.7 ملي���ار دين���ار خ���الل ال�صدا�ص���ي االأول م���ن �صن���ة )200، كم���ا ت���م  ت�صجي���ل اأعل���ى 
ن�صب���ة اإرتف���اع ف���ي رق���م االأعم���ال ف���ي مج���ال التاأمي���ن عل���ى االأ�صخا����س بن�صب���ة  22.7 % ، و في 
مج���ال التاأمي���ن الفالح���ي بزيادة ن�صب���ة 16% اأي بمبل���غ رقم اأعم���ال يق���در ب 358.7 ملي�ن دج، 
وبخ�ص�����س  هيك���ل ال�ص����ق ال�طنية للتاأمينات عب���ر الفروع تم ت�صجي���ل ).47 %  ال�صيارات ، 8.2 
 % تاأمي���ن االأ�صخا����س ، و 6 % النق���ل ،  و ).0% التاأمي���ن الفالح���ي ، و  ).0 % القر�س و ال�صمان .
  ،SAA و تبق���ى بذلك اأ�ص����اق التاأمين ت�صيطر عليها الم�ؤ�ص�صات التالية  ) ال�صركة ال�طنية للتاأمين
وال�صركة الجزائرية للتاأمين 2A، و ال�صركة الجزائرية للتاأمين و اإعادة التاأمين  CAAR، وال�صركة 
الجزائري���ة  للتاأمي���ن و النق���ل  CAAT، و ال�صندوق ال�طني للتعا�صدي���ة الفالحية CNMA التي 
تملك 64.8 % من ح�ص�س ال�ص�ق ، باإنتاج قيمته 53.)2 مليار دج ، و برقم اأعمال يقدر ب 16.) 
مليار دج خالل ال�صدا�صي االأول)200 ، وتمثل ح�صة ال�صركات الخا�صة للتاأمين  23.7%  من اإنتاج 

قطاع التاأمينات لنف�س الفترة.
و هكذا فقد عرف  قطاع التاأمين ، من خالل تقييمه مايلي :

�صه���د تط����راً ملح�ظ���ا، ولكن بمع���دل اإ�صتف���ادة و اإ�صتغ���الل �صعيفي���ن في مج���ال االأق�صاط 
المتراكمة.

�صيطرة تاأمينات االأ�صرار على تاأمينات االأ�صخا�س) �صعف تاأمينات االأ�صخا�س ( .
�صعف معدل الت�غل في االأ�ص�اق ،  بحيث بلغ المعدل 0.5% فقط.

نق�س كبير في م�اجهة االأخطار التي تتطلب التاأمين لها .
غي���اب المراقبة و المتابع���ة الفعلية لممار�صات عمليات  التاأمين )ع���دم وج�د بنك معل�مات 

لمراجعة ت�ص�ية ملفات الح�ادث(.
عدم اإ�صتغالل  التكن�ل�جية في قطاع ال�تاأمين الجزائري بالمقارنة مع الدول االأخرى .

عدد �صركات قطاع  التاأمين �صنة 2010 بلغ  16 �صركة.
ع���دد ال�ك���االت الخا�ص���ة AGA  420 وكالة، مبلغ االإنت���اج )10) ملي����ن دج وح�صة االنتاج 

االإجمالي من ال�ص�ق تقدر ب )21.8%  ح�صب اآخر االإح�صائيات.
يحظى فرع ال�صيارات، بح�صة االأ�صد بن�صبة 40%   من ال�ص�ق ل�حده.

معدل نم� اأق�صاط التاأمين  10.03 % من نف�س ال�صنة .
�صيطرة ال�صركات العم�مية على �ص�ق التاأمين بمعدل %80  .

بلغ الراأ�صمال في ب�ر�صة الجزائر فقط  0.5 % من PIB  ل�صنة 2006.
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يحت���ل قطاع التاأمين في الجزائ���ر ، المرتبة 68 عالميا من حيث ح�صت���ه في ال�ص�ق العالمي 
بمعدل  %0.16  .

ي�صهم قطاع التاأمين في الجزائر في �ص�ق التاأمين في اإفريقيا فقط بمعدل %1.3 .
يمث���ل قط���اع التاأمين ف���ي الجزائر ، 7%  من �ص����ق التاأمين في اإفريقي���ا ، بالمقارنة مع  %82  

الفريقيا الجن�بية  ل�حدها .
بل���غ رقم اأعمال قطاع التاأمين في الجزائر �صنة )200  ، 76 مليار دج ، بمعدل فرع ال�صيارات    

84 % من ال�ص�ق.
 و هك���ذا ي�صه���م قط���اع التاأمين في الجزائر  في بناء و تك�ين فر����س تناف�صية ، بق�صط �صئيل  
بالن�صبة لل�ص�ق العالمي للتاأمين ، و لهذا يتعين عليه االأحذ باأ�صباب ، اللج�ء اإلى اتحاد قرار اكت�صاب 
ق���درة تناف�صي���ة من خالل تبن���ي اإدارة الج�دة ال�صامل���ة ، و تح�صين مرتبته في ال�ص����ق االإفريقي و 

المغاربي كخط�ة اأولى ، لاللتحاق ب�ص�ق العالمي للتاأمين فيما بعد.
 ونتيجة تقييم  قطاع التاأمين من خالل �صركاته النا�صطة في �ص�ق التاأمين  الجزائري ن�صتنتج  

ما يلي :
�صهد قطاع التاأمين في الجزائر  زيادة م�صتمرة في تفاقم التكاليف المبا�صرة وغير المبا�صرة، 

وهي تكاليف ال يمكن م�اجهتها من قبل �صركات تاأمين �صعيفة .
 اأن اأغلبية �صركات التاأمين  في الجزائر  تقت�صر على جمع االأم�ال دون ت�صغيلها، االأمر الذي 
ال يفي���د الم�ؤ�ص�ص���ة التي ت�صطر اإلى تح�يل ه���ذه االأم�ال اإلى �صندات للخزين���ة، والتي ال تدر اأم�اال 

كبيرة على الم�ؤ�ص�صات.
حيرة ال�صركات التاأمينة في كيفية ا�صتعمال اأم�الها المتراكمة التي اأ�صبحت االن�صغال الكبير 

لدى الم�ؤمنين .
بقاء ن�صاط   قطاع التاأمين منح�صرا �صمن مجاالت  عقيمة غير ت��صعية بال�صيغة المبتغاة ، 

تجاه تكن�ل�جيا المعل�مات واالأنترنت المتط�رة جدا في العالم الحديث  .
م�اجه���ة قطاع التاأمين ف���ي الجزائر لمناف�صة اأجنبية حادة ، �صكلت عائق���ا اأمام وج�ده و اإ�صتمرار 

ن�صاطه.
ع���دم امت�صا����س قطاع التاأمين لليد العاملة ، بالكيفية الالزمة ، بالمقارنة مع الدول االأخرى 

مثل فرن�صا اأو دول المغرب العربي .....و حتى الخليجية  منها. 
رك�د في ج�دة الخدمة ، و وثيرة ت�ص�ية ملفات الح�ادث ، اإكتنفها تباط�ؤ في المعالجة الفعلية 

لها .
الح���د م���ن تنمية قطاع ال��صاط���ات الخا�صة ، �ص�اء م���ن ناحية عدد ال�ك���االت ، اأو مردودية 
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�صركات التاأمين ، وج�د احتياطات دون الزيادة في االإنتاج.
انخفا�س المردودية المالية  ل�صركات التاأمين، مما خلق ت�ثر  في الت�ازن التقني لها.

وعليه  لكي ت�صنع  �صركات التاأمين لنف�صها مكانة في �ص�ق التاأمين العالمي ،ينبغي اأن تختار 
ا�صتراتيجي���ة جديدة بعيدة عن االقتبا����س والمحاكاة الفردية، و اأن تق����م با�صتغالل وفهم مختلف 
اأ�صك���ال التاأمي���ن الحدي���ث، و هذه االإ�صتراتجية  ال تتاأت���ى اإال  باإدارة الج����دة ال�صاملة ،  التي نراها 
الح���ل االأمث���ل و الناجع ، و على العم�م فاإن عملية التطبيق الفعلي �ص�ف ت��صح ذلك ،  بغ�س النظر 

عن  المدة التي يتطلبها . 

المبحث الثاني: منهجية البحث الميداني ، و الجانب التحليلي
منهجية البحث الميداني

و هك���ذا تهدف هذه الدرا�صة اإلى قيا����س و تحليل مدى ارتباط اإدارة الج�دة ال�صاملة بالقدرة 
التناف�صية ، بغية تح�صين هذه االأخيرة في قطاع التاأمين ) �صركات التاأمين (، وبالتالي تقدير فر�س 

و امكانيات نجاح اأو ف�صل تطبيق هذا المنهج ، في هذا القطاع الح�صا�س من االإقت�صاد ال�طني .
فالغر�س من ذلك ه� محاولة الت��صل اإلى نتائج يمكن من خاللها ، �صياغة بع�س الت��صيات ، 
و الت�جهات التي  �صت�صاعد اأ�صحاب القرار في �صركات التاأمين من م�ص�ؤولين و اإداريين، و م�ظفين 
عل���ى تبني مدخ���ل اإدارة الج�دة ال�صاملة ، لما له من اأهمية و اأثر اإيجابي ، ح�صب التجارب ال�صابقة 

في مختلف ال�صركات ، على تح�صين القدرة التناف�صية في هذه االأخيرة .  
 ونظ���را لتعدد مناه���ج و اأ�صاليب تناول هذا الم��ص�ع من الناحي���ة التطبيقية، تم اإعتماد في 
هذه الدرا�صة، اأ�صل�ب الهدف منه محاولة التاأكد من وج�د اإرتباط مهم ذي داللة اإح�صائية مابين 
اإدارة الج�دة ال�صاملة، و القدرة التناف�صية، و بالتالي تاأثير ذلك على تح�صين هذه القدرة و اإنعكا�س 

ذلك على مردودية �صركات التاأمين ب�صكل عام . 
كما نحاول من خالل هذه الدرا�صة الميدانية ت�صليط ال�ص�ء ، على واقع اإمكانية تطبيق اإدارة 
الج����دة ال�صاملة في قطاع التاأمين ، من خالل �صرك���ات التاأمين 16 ع�صر ، الي تن�صط على التراب 
ال�طن���ي ، لتحدي���د فيما اإذا كانت هناك فروق���ات دالة اإح�صائيا ، بين اإتجاه���ات مختلفة الإدارات  
�صرك���ات التاأمين ، نح���� كل بعد من اأبعاد اإدارة الج�دة ال�صاملة  الفعلية لتح�صين القدرة التناف�صية 
في �صركات التاأمين ، تعزى اإلى كل من متغير  الجن�س ، ال�صن ، الم�صت�ى ال�ظيفي ، الم�ؤهل العلمي، 

الخبرة.

عينة الدرا�شة
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لقد تم ت�زيع ا�صتبيان على 16 �صركة تاأمين منها
SAA-CAAR-CAAT-CASH-CNMA-MAATEC-CAGEX-SGGI-CCR-)
TRUST-CIAR-2A-SALAMA-GAM-ALIANCE ASSURANCE -CARDIF-

         .(ELDJAZAIR

 و ق���د تم اإ�صتخدام العينة الق�صدية ، غير االحتمالية نظرا ل�صخامة حجم مجتمع الدرا�صة و قي�د 
التكلفة و ال�قت .

و ت���م االإعتم���اد على طريقة ت�زيع اال�صتبان���ة  بالمقابلة ال�صخ�صية  اأثن���اء الت�زيع ، و بعد االإجابات 
عليه���ا  تفادي���ا ل�ص�ء فهم المغزى من الدرا�ص���ة الميدانية ،  مع  اإختبارنا ل���ردود فعل الم�ص�ؤولين و 
المديري���ن الجه�يين �صخ�صيا ، و اإجتنابا  الإ�صتبع���اد  االإ�صتبانات و اإهمالها، حر�صنا على اإ�صتعادة 

اأغلبية االإ�صتبانات لل�فاء بالمعدل و المقيا�س العلمي .
و لتحقيق اأهداف الدرا�صة تم ح�صاب  عينة  ع�ص�ائية تتك�ن من 116، من مجتمع الدرا�صة  وباإعتماد 

مدخل الرابطة االأمريكية لتحديد حجم العينة الفعلية، وفقا للمعادلة التالية تم ح�صاب :
n= χ2  NB(1-p)÷D2 (n-1)+χ2 p(1-p)

بحيث اإن
n-حجم العينة .

N-حجم مجتمع الدرا�صة .

p-ن�صبة اأفراد المجتمع، و اأف�صل ن�صبة هي 0.5 الأنها تعطي اأكبر حجم عينة ممكن.

D-درجة الدقة كما يعك�صها الخطاأ الم�صم�ح به ، و اأف�صلها  0.05 .

2χ- قيمة اإختبار مربع كاي عند درجة حرية 1 ، و م�صت�ى ثقة  0.01  و هي ت�صاوي 6).1.

وبذلك يك�ن حجم العينة  ي�صاوي 100،  بالن�صبة لعدد الم�ظفين من اإطارات، و م�ص�ؤولين،  و عليه  
ت���م ت�زي���ع   100 اإ�صتبان���ة، و بلغ عدد االإ�صتبانات  الم�صترجعة  76  و ه� عدد مقب�ل  و ن�صبة مقب�لة 

ت�في العدد المقب�ل الأغرا�س البحث العلمي،  بحيث تقدر الن�صبة ب  %76.
1-2-اأداة جمع البيانات

 لق���د ق���ام الباح���ث ، باالإ�صت���راك م���ع الم�ص���رف بتط�يراإ�صتبيان ، ك���اأداة لجم���ع البيانات و 
المعل�م���ات المرتبطة بالدرا�صة ،و تمت �صياغة االإ�صتبان وفقا لنم�ذج االأداء الفعلي الإدارة الج�دة 
ال�صاملة ، بغية  تح�صين القدرة التناف�صية و ه� ال يتطلب ط�يال لالإجابة على عباراته ، كما اأنه �صهل 

القيا�س و التحليل .
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اأما ت�صميم  االإ�صتبيان فه� متك�ن من جزاأين ، باالإ�صافة اإلى �صفحة التقديم ، و يحت�ي على 
معل�م���ات ) اأنظر االإ�صتبيان(، و ه���� ما تم تحكيمه من طرف المخت�صي���ن و االأ�صاتذة الجامعيين  
اأنظ���ر الج���دول المخ�ص�س لذلك، بينم���ا االإ�صتبيان  الثاني فه� االإ�صتبي���ان الم�صحح و المحكم، و 
الم�ج���ه اإلى �صرك���ات التاأمين  16 ، و ه� متك����ن من 81  عبارة تعك�س الم�ؤ�ص���رات الرئي�صة الإدارة 
الج����دة ال�صامل���ة ، و ق���د وزعت هذه العب���ارات ح�صب خم�صة اأبع���اد الإدارة الج����دة ال�صاملة  و هي  

كالتالي : 
من 1-5-  ما ه� مفه�مك الإدارة الج�دة ال�صاملة في قطاع التاأمين ؟

من 6-20- ما تقييمك لدرجة تطبيق المعايير التالية  التي ت�صنف واقع تطبيق  اإدارة الج�دة 
ال�صاملة  في قطاع التاأمين ؟

من 21-35- تقييم م�صت�ى الر�صا  ح�ل بع�س الظ�اهر ال�صائدة في قطاع التاأمين ؟
م���ن 36-50- المحددات التنظيمية و ال�صيا�صات االإداري���ة لتطبيق اإدارة الج�دة ال�صاملة في 

قطاع التاأمين ؟ .
من 51-65-الظ�اهر االإدارية و عالقتها باإدارة الج�دة ال�صاملة ؟

من 66-81-عقبات و تحديات تطبيق اإدارة الج�دة ال�صاملة في قطاع التاأمين ؟
و ت���م اإعتم���اد مقيا����س  ليكرت للتعرف عل���ى اإمكانيات تح�صي���ن الق���درة التناف�صية في قطاع 

التاأمين ) �صركات التاأمين16(. و يتك�ن مقيا�س ليكرت من 5 درجات تترواح من 1 اإلى 5
 حي���ث ت�صي���ر )1(  ال اأواف���ق ب�صدة - )2( ال اأواف���ق- )3( محايد- )4( اأواف���ق- )5(اأوافق 

ب�صدة.
1- 3-ثبات �شدق المقيا�ص:

كما تم اإعتماد �صدق المحكمين، بحيث عر�س الباحث االإ�صتبانة على مجم�عة من المحكمين  
اأنظر القائمة .

و به���دف التحق���ق م���ن �صدق المقيا����س و ثباته ، تم اإختي���اره من خالل تع���داد ال�صركات 16 
 Cronobach النا�صط���ة في �ص�ق التاأمين الجزائري ، ثم بعد ذلك تم ح�صاب  معامل كرونباخ األفا
alpha  و ي�صاوي  28).0 بالن�صبة لالأبعاد ال�صت )6( )1(، و  هي قيمة ذات داللة اإح�صائية عالية، 

لكي تعتمد النتائج المت��صل اإليها في الدرا�صة .

SPSS V 17 1- اأنظر نتائج
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1-4-حدود الدرا�شة  الميدانية:
اإقت�صرت الدرا�صة على معرفة تاأثير كل من المتغيرات )الجن�س ،  ال�صن ، الم�صمى ال�ظيفي، 
الم�ؤهل العلمي ، الخبرة (، على تقييم اأفراد عينة الدرا�صة لكل بعد من اأبعاد اإدارة الج�دة ال�صاملة.
ب-كما اقت�صرت الدرا�صة على تقييم االأداء الفعلي لكل بعد من اأبعاد اإدارة الج�دة ال�صاملة.

ت-تم االعتماد على ا�صتبيان من ت�صميم الباحث .
 كما يمكن و�صف الحدود الدرا�صية على النح� التالي :

-الحد الم��ص�عي- بحيث تناولت الدرا�صة ، م��ص�ع فر�س و اإمكانيات تطبيق اإدارة الج�دة 
ال�صاملة على قطاع التاأمين ) �صركات التاأمين ( ، بهدف تح�صين القدرات التناف�صية لهذه ال�صركات.

-الح���د الب�صري- اقت�صرت الدرا�صة على فئة معينة من الم�ظفين ، و المديرين في �صركات 
التاأمين الجزائرية و عددها 16 .

-الح���د الم�ؤ�ص�صاتي- اقت�ص���رت الدرا�صة على �صركات التاأمين التابع���ة للمديريات الجه�ية 
للغرب الجزائري  و عددها 16 مديرية و فروعها ) وكاالت و �صركات التاأمين (.

-الحد الزماني- امتدت الدرا�صة  الميدانية بين الفترة  )2010-200.

1-5- فر�شيات الدرا�شة الميدانية
ت�صع���ى  الدرا�ص���ة الميدانية ف���ي محاولتها ، الإيجاد عالق���ة بين متغيرات الدرا�ص���ة و اإختبار 

الفر�صيات الرئي�صية  التالية :
- الفر�صية الرئي�صة االأولى .

 تتباين �صركات قطاع التاأمين في تطبيق متغيرات اإدارة الج�دة ال�صاملة .
ب-تتباين �صركات قطاع التاأمين  ،في تبني ع�امل تح�صين القدرة التناف�صية .

-الفر�صية الرئي�صية الثانية . 
- هن���اك عالق���ة ارتباط مهمة ذات دالل���ة اإح�صائية / معن�ية  بي���ن اإدارة الج�دة ال�صاملة و 

تح�صين القدرة التناف�صية في قطاع التاأمين ) �صركات التاأمين ( .
و تتفرع منها الفر�صيات الفرعية التالية:

- ت�ج���د عالق���ة اإرتباط ذات داللة اإح�صائية بين البع���د االأول )مفاهيم اإدارة الج�دة ال�صاملة  في 
قطاع التاأمين(، و تح�صين القدرة التناف�صية.

-ت�ج���د عالقة اإرتباط ذات دالل���ة اإح�صائية بين البعد الثاني ) تقييم درج���ة تطبيق معايير اإدارة  
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الج�دة ال�صاملة(، و تح�صين القدرة التناف�صية .
ت�ج���د عالق���ة اإرتباط ذات دالل���ة اإح�صائية بين البع���د الثالث)تقييم م�صت����ى الر�صى ح�ل بع�س 

الظ�اهر ال�صائدة في قطاع التاأمين( ، و تح�صين القدرة التناف�صية  .
ت�ج���د عالقة اإرتب���اط ذات داللة اإح�صائية بين البعد الرابع ) المح���ددات التنظيمية و ال�صيا�صات 

االإدارية في تطبيق اإدارة الج�دة ال�صاملة ( ، و تح�صين القدرة التناف�صية .
ت�جد عالقة اإرتباط ذات داللة اإح�صائية بين البعد الخام�س ) الظ�اهر االإدارية و عالقتها باإدارة 

الج�دة ال�صاملة ( ، في تح�صين القدرة التناف�صية .
ت�ج���د عالق���ة اإرتباط ذات دالل���ة اإح�صائية بين البع���د ال�صاد�س )عقبات و تحدي���ات تطبيق اإدارة 

الج�دة ال�صاملة في قطاع التاأمين(، و تح�صين القدرة التناف�صية . 
و ال�صكل الم�الي ي��صح باأكثر تف�صيل ، الفر�صيات المعتمدة في هذه الدرا�صة .

اإن ال�صك���ل الم�ال���ي  يعك�س  طبيع���ة العالقات و المتغي���رات  الم�صتقلة و التابع���ة ، التي تمثل ب�صكل 
وا�صح ، عنا�صر اإدارة الج�دة ال�صاملة ، و اإنعكا�صها على تح�صين القدرة التناف�صية من خالل عملية 
التركي���ز عل���ى العميل  لتخفي�س التكاليف ، و الت�صيي���ر االإداري المحكم ، من الناحية النظرية ، ما 
يتطل���ب البرهن���ة على ذلك ميدانيا من خالل الدرا�ص���ة الميدانية.ال�صكل رقم  46  نم�دج الدرا�صة 

االإفترا�صي
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المتغيرات الم�شتقلة                              المتغيرات  التابعة 

الم�صدر – اإعداد الطالب . 

تح�شين القدرة التناف�شية  اإدارة الجودة ال�شاملة

 تقييم درجة  تطبيق معايير اإدارة تحقيق رغبات الزبون )1)
الجودة  ال�شاملة ي�شكل واقعي)2)

تحقيق م�شتوى الر�شى وتخفي�ص التح�شين الم�شتمر)2)
التكاليف )1)

 توافق المحددات التنظيمبة    التحكم في الت�شييرالإداري)3)
وال�شيا�شات اإدارية في التطبيق )5)

 ترقية اأ�شاليب الأداء  من خالل 
م�شاركة العاملين )4)

  تفادي ال�شلبيات الإدارية وتحقيق 
الجودة  )3)

�شمان تحقيق العملية )5) 
اإ�شباع و خدمة الزبون

اإدراك و تحدي العقبات )4)
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2-الجانب التحليلي للدرا�شة
فق���ط ن�د اأن نذك���ر القارئ الكريم باأن هناك عدة طرق لتحليل مثل ه���ذه الم�ا�صيع ون�صير الى اأن 
هن���اك طرقاً تحليلية  يمكن اإعتمادها، و قد وق���ع اإختيارناعلى  الطريقة الم�الية حتى نقي�س باأكثر 
دق���ة تفا�صيل هذه الدرا�صة ، و يتم اإتخاد القرار ب�صكل �صحيح ، و بالن�صبة للطريقة المعتمدة، فقد 
ت���م االإعتم���اد على نتائج تحلي���ل SPSS VERSION 17،  و هي طريق���ة  ناجعة خا�صة بالباحث، 
حر�ص���ا على دالالت اإح�صائية، تحل���ل ال�اقع الفعلي للدرا�صة، و لكن ف���ي البداية نق�م بتحليل اآراء 

واإ�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة .
    2-1 -تحليل اآٍرء واإ�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة حول المتغيرات)فقرات  الإ�شتبانة)

ن�صي���ر هن���ا الأهمية و�صف خ�صائ�س عين���ة الدرا�صة ، ح�صب التك���رارات و الن�صب و ح�صب الجن�س، 
واالأعم���ار والم�صت�ى ال�ظيفي، والم�ؤهل العلم���ي و الخبرة  و يمكن تقديم  هذا ال��صف لخ�صائ�س 

عينة الدرا�صة  على النح� التالي. 
ت�زيع اأفراد العينة ح�صب متغير الجن�س.اأنظرالجدول رقم13الم�الي:

الن�صبة املئ�ية%التكراراتاجلن�س
3562.5ذكر

2137.5اأنتى 
100%56املجم�ع

الم�صدر :اإعداد الطالب اإعتمادا على نتائج اال�صتبيان 

>  من ن�صبة االإنات و التي بلغت %40  . ي��صح الجدول باأن الن�صبة   الذك�ر تمثل 60% و هي  ن�صبة 
ب- ت�زيع اأفراد العينة ح�صب فئات اأعمارهم.اأنظر الجدول رقم14 اأدناه.

الن�صبة %التكراراتال�صن

35.4اأقل من 25 �صنة
252544.6-35 �صنة
361323.2-45 �صنة
16.1)460-55 �صنة
).5658-65 �صنة

11.8اأكرث من 65 �صنة

100%56املجم�ع

الم�صدر: اإعداد الطالب اإعتمادا على نتائج االإ�صتبيان
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ي��صح الجدول اأن معظم اأفراد الدرا�صة هم من الفئة العمرية     25-35- و بلغ عددهم 25 و بن�صبة 
44.6 % ، وتليها الفئة 36-45 و بلغ عددها 12 بن�صبة %23.2.

ت- ت�زيع اأفراد العينة ح�صب  متغير الم�صت�ى  ال�ظيفي. اأنظر الجدول رقم  15.     
الن�صبة املئ�ية%  التكراراتامل�صت�ى  ال�ظيفي 

6.)111مدير

1221.4م�صاعد مدير
0610.7رئي�س م�صلحة

2748.2م�ظف

100%56املجم�ع

   الم�صدر: من اإعداد الطالب اإعتمادا على نتائج االإ�صتبيان    

ي��صح الجدول اأعاله باأن اأعلى  ن�صبة هي ن�صبة  الم�ظفين  و بلغت 48.2 % بعدد 27.
ث-ت�زيع اأفرادالعينة ح�صب متغير الم�ؤهل العلمي . اأنظر الجدول رقم  16  اأدناه.

الن�صبة املئ�ية%التكراراتامل�ؤهل العلمي
035.4بكال�ريا
6.)6)3لي�صان�س

0610.7درا�صات عليا
047.10تقني

035.4مهند�س
011.8اأخرى

100%56املجم�ع

الم�صدر: اإعداد الطالب اعتمادا على نتائج اال�صتبيان 

ي��صح الجدول اأعاله باأن اأعلى ن�صبة المح�صلين على اللي�صان�س، بلغت 6.)6% بعدد )3. 
ج-ت�زيع اأفراد العينة ح�صب متغير الخبرة . اأنظر الجدول  رقم17اأدناه.

الن�صبة املئ�ية%التكراراتاخلربة 
3.)5223 �صن�ات فاأقل

10-61017.(
15-12047.1
20-16058.(

211526.8-فاأكرث

100%56املجم�ع

الم�صدر: اإعداد الطالب اعتمادا على نتائج اال�صتبيان
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ي��صح الجدول اأعاله باأن ، اأعلى ن�صبة ، هي ن�صبة المح�صلين على الخبرة المتراوحة بين 5-�صن�ات 
فاأقل ، بن�صبة 3.)3%   و بلغ العدد 20.

2-2- اإ�شتنتاجات و�شف خ�شائ�ص العينة:

لقد اأظهر spss v17  من خالل التحليل ال��صفي للمتغيرات النتائج التالية الم��صحة في الجدول 
رقم 18:
املت��صطاتاأق�صىاأدنىالعدد Nاملتغري

MEANS
الفارق

Ecart typeحتليل النتائج

الذك�ر )351.380.48 )ذك�ر(21 )اإنات(2اجلن�س عدد  باأن  نالحظ 
< من  ن�صبة %62.5  ميثل 
ن�صبة االإنات 37.5  % ممن 

مت اإ�صتج�ابهم..

املرتواحة 6162.841.156ال�صن الفئة  اأن  نالحظ 
متثل  �صنة   35-25 بني 
44.6%  و هي اأكرب ن�صبة، 
بينما اأقل ن�صبة هي %1.8 
 65 من  اأكرث  فئة  تخ�س  و 

�صنة . 

امل�صت�ى

ال�ظيفة

االأكرب 4142.881.222 العدد  اأن  نالحظ  
بن�صبة  امل�ظفني  يخ�س 
بينما    ،27 بعدد   %48.2
بن�صبة     6 ه�  عدد  اأقل 
م�صاعد  يخ�س  و   %10.7

املدير
ن�صبة 6162.431.024امل�ؤهل العلمي اأكرب  باأن  نالحظ 

اللي�صان�س  تخ�س من لديهم 
ب )3  اأي بن�صبة 6.)%6،  
من  تخ�س  ن�صبة  اأقل  بينما 
لديهم تك�ين اآخر بعدد 1 اأي 

بن�صبة %1.8  .
عدد 5152.661.687اخلربة اأكرب  باأن   نالحظ 

لديهم  من  فئة  يخ�س 
�صن�ات    5 من  اأقل  اخلربة 
بعدد 22 و ن�صبة  3.)%3 ، 
اأقل عدد لديهم خربة  بينما 
�صنة   -15-12 بني  ترتواح 
 valid.    %7.1 بن�صبة 

)N)listwise

 SPSS V 17 الم�صدر: اإعداد الطالب باإ�صتعانة
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و بع���د اأن تطرقنا اإلى التكرارات المتربطة بكل من الجن�س، االأعمار ، المن�صب المهني ، الم�صت�ى 
التعليم���ي، و الخبرة ، من ال�ص���روري تناول التكرارات و الن�صب المرتبط���ة بفقرات االإ�صتبانة ، في 

النقطة الم�الية.

2-2- التحليل الو�شفي لإجابات اأفراد العينة، من خالل فقرات الإ�شتبانة
تمثل التكرارات،الإجابات عينة �صركات التاأمين على81 فقرة  ح�صب 6 اأبعاد ما يلي.

البعد االأول: مفه�مك الإدارة الج�دة ال�صاملة على قطاع التاأمين .     
 يمثل البعد االأول ن�صبة التكرارات ، اإجابة على فقراته  و ذلك بالن�صب التالية:

-الن�صبة المت��صطة للم�افقة تمثل  56.44%، وال تمثل عدم الم�افقة �ص�ى2.88 % .
- بينما تمثل الن�صبة المت��صطة للحياد11.42 %،و ال تمثل عدم الم�افقة ال�صديدة �ص�ى1.8 %.

-و اأخيرا تمثل الن�صبة المت��صطة للم�افقة ال�صديدة  %22.48.
البع���د الثان���ي: ما تقييمك  لدرجة  تطبي���ق المعايير التالية التي ت�صنف واق���ع تطبيق معايير اإدارة 

الج�دة ال�صاملة في قطاع التاأمين؟ 
اأن ن�صبة الم�افقة هي44.4%  ، بينما عدم الم�افقة  بلغ 11.402%  ، و عدمها ب�صدة5.12 %.

-  بلغت ن�صبة المحايد17.01 %،  و الم�افقة ب�صدة 14.28 %  .
البعد الثالث: تقييم  م�صت�ى الر�صى ح�ل بع�س الظ�اهر ال�صائدة في قطاع التاأمين.

- اأن ن�صبة الم�افقة بلغت 46.66 %  في المت��صط ، بينما عدمها بلغت �ص�ى)6.1 %.
-ن�صب���ة الحي���اد هي5).10 %  ، بينما الم�افقة ب�صدة بلغت23.34 % ، و اأخيرا ن�صبة عدم الم�افقة 

ب�صدة بلغت فقط 4.53 %.
البع���د الرابع: المح���ددات  التنظيمية و ال�صيا�صات االإدارية لتطبيق اإدارة الج�دة ال�صاملة في قطاع 

التاأمين.
اأن ن�صبة الم�افقة  في المت��صط هي44.64  % ،بينما عدم الم�افقة لم تتعد )).) % .

- اأن ن�صبة المحايد بلغت16.66  % ، بينما ن�صبة الم�افقة ب�صدة14.18  % ، واأخيرا عدم الم�افقة 
ب�صدة  لم تبلغ �ص�ى4.18  % .

البعد الخام�س- الظ�اهر االإدارية  و عالقتها باإدارة الج�دة ال�صاملة في قطاع التاأمين.
- اأن ن�صبة الم�افقة في المت��صط بلغت5).35  % ، بينما عدم الم�افقة هي �ص�ى10.57 % 

- اأم���ا ن�صبة المحاي���د فهي26.18 %،  ون�صبة الم�افقة ب�صدة لم تتع���د8.21 % ، واأخيرا ن�صبة عدم 
الم�افقة ب�صدة بلغت فقط7.86  %.

البعد ال�صاد�س- عقبات و تحديات تطبيق اإدارة الج�دة ال�صاملة في قطاع التاأمين.
- اأن ن�صبة  الم�افقة في المت��صط بلغت32.83  %  ، بينما عدم الم�افقة هي24.43  %.
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- اأن ن�صب���ة الحي���اد ه���ي20.76 % ، و ن�صب���ة الم�افق���ة ب�صدة بلغ���ت7.58  % ، و اأخي���را ن�صبة عدم 
الم�افقة ب�صدة لم تبلغ �ص�ى6).5  % .

و على العم�م يمكن اأن ن�صتنتج اإجماال ، بالن�صبة لالإجابات على كل الفقرات التي تبلغ 81 باأبعادها 
ال�ص���ت )6(، اأن عملي���ة التكرارات ح�ص���ب اأ�صل�ب ليكرت ، بين���ت اأن مجتمع الدرا�ص���ة لديه قابلية 
لمنهج  اإدارة الج�دة ال�صاملة  بلغت  ن�صبة الم�افقة به  43.48%     ، مقابل ن�صبة عدم  الم�افقة  ب 
1).10% ، بينم���ا بلغ���ت  الم�افقة  ب�ص���دة 15.01 %  ،  و عدمها ب�صدة �ص�ى   0).4  %، بينما ن�صبة 

الحياد �صجلت %15.01 .
المبحث الثالث: المعالجة الإح�شائية

و نق�م في هذا المبحث بتحليل اإح�صائي و معالجة دقيقة لجميع معطيات االإ�صتبانة بدءا من تحليل 
اآراء مختل���ف االأط���راف التي �صاهمت في اإث���راء هذا البحث ، اإلى غاية اإختب���ار فر�صيات الدرا�صة 

الميدانية، و نتيجة القرار  واإنتهاءا بالت��صيات . 

1-تحليل اآراء و ا�شتجابات الخبراء و الأ�شاتذة المحكمين، حول فقرات الإ�شتبانة
تعتبر هذه النقطة البالغة االأهمية ال�ص�ء االأخ�صر لالإنطالقة و ال�صروع في عملية البحث الميداني 
اآخ���ذاً بعي���ن االإعتبار  ، جميع معطي���ات الدرا�صة  لتحلي���ل كل فقرات االإ�صتبان���ة ، و اإليكم الجدول 

الملخ�س لذلك.
 الجدول رقم )1  اإ�صتجابة المحكمين ح�ل فقرات االإ�صتبانة. 

متغريات ترقيم
الدرا�صة

عدد 
الفقرات

الفقرات املعرت�س عليهان�صبة املعار�صةاملعار�ص�نن�صبة التاأييدامل�ؤيدون

كل 14%681%6 /167-6البعد االأول على  الرد  يتم  مل 
الفقرات

نف�س املالحظة ال�صابقة14%1)6%7157/6-21البعد الثاين
نف�س – م -�س14%781%22157/6-36البعد الثالث
نف�س-م-�س14%711%37157/6-51البعد الرابع

نف�س-م-�س14%631%52157/6-66البعد اخلام�س
نف�س-م-�س14%681%67167/6-82البعد ال�صاد�س

الم�صدر: اإعداد الطالب
ويتبين من الجدول اأعاله باأن ن�صبة التاأييد بلغت70%،وهي ن�صبة جد مقب�لة للبحث العلمي.

2- قيا�ص �شدق و ثبات متغيرات الدرا�شة
و ف���ي هذه النقطة الح�صا�صة من الدرا�صة، تم اللج�ء لح�صاب كل من ال��صط الح�صابي، االإنحراف 
معي���اري، و معامل االإرتب���اط، و ح�صاب معامل اآلفا كرونباخ للتاأكد الفعلي من �صدق وثبات مقايي�س 

الدرا�صة . 
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و اإليكم الجدول رقم 20  المعبر عن ذلك، جدول قيا�س �صدق وثبات الدرا�صة.
 أ.خطيب خالد                            بالجزائر  تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في قطاع التأمين  ةإمكاني
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5      96.0
7 

 مقبول  067.

 *96201  968.1 4694 1 (1تحقيق رغبات الزبون )
96282* 
96479** 
96.52* 
964.0** 
96.10* 
96275* 
96..8* 
96497** 
96494** 
96.40* 
96.77** 

 

 4عند 969.5
عند.9694

11 
عند96999

14 
عند96919

15 
عند96991

1. 
عند96922

2. 
عند96940

2. 
عند96914

27 
عند.9699

59 
عند96994

.2 
عند96914

.. 
عند96998

.4 

9672
5 

 مقبول 7265
 

عند 
مستو

ى 
9691 

   .9655 .461 2 (2التحسين المستمر )
96794** 
96..7* 
96287* 
96.85** 

-96.9.* 
 

 
 4عند96999
 5عند96914
عند.9694

.0 
عند.9699

49 
عند969.9

55 

96.7
4 

 مقبول 764.
عند 
مستو

ى
9691 
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 أ.خطيب خالد                            بالجزائر  تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في قطاع التأمين  ةإمكاني

03 
 

التحكم في التسيير 
 (3اإلداري)رغبة إدارية ()

. .681 169.0 
 

  
96491** 
96575** 
96.48* 
96..5** 
96.90* 
96.94* 
96.01** 

 

 
 4عند.9699
 5عند96999
عند96914

.. 
عند96998

.8 
عند96927

75 
عند969.2

7. 
عند96995

77 

96.7
. 

 مقبول .76.

ترقية أساليب األداء من 
 (4خالل مشاركة العاملين )

4 4611 96.08   
 

96201* 
96794** 
96491** 
96595** 

-9628.* 
96284* 
96418** 
9647.** 

-96.29* 
-96.74** 
 
 

 
 

 1عند969.5
 2عند96999
 .عند.9699
 5عند96999
 0عند96949
عند.9694

1. 
عند96992

.8 
عند96999

49 
عند96924

4. 
عند96997

5. 
 

965.
7 

ضعي 5.67
 ف
 

عند 
مستو

ى
9695 

 

 أ.خطيب خالد                            بالجزائر  تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في قطاع التأمين  ةإمكاني

03 
 

ضمان تحقيق العملية  
 (5إشباع رغبة الزبون )

 

5 .601 96897   
96..7* 
96575** 
96595** 
96..5** 
96.09** 
96208* 
96289* 
965.8** 
965.4** 
96589** 
96..4* 
96.99* 
96284* 
96.57* 

-96.99* 
-96.90* 
-96498** 

 
 2عند96914
 .عند96999
 4عند96999
عند96998

19 
عند96994

1. 
عند969.2

1. 
عند96945

10 
عند96999

.. 
عند96999

.7 
عند96999

.8 
عند96918

49 
عند..969

45 
عند.9694

47 
عند96912

.5 
عند969.4

.0 
عند96927

70 
عند.9699

89 

9658
1 

ضعي 5861
 ف

عند 
مستو

ى 
9691 
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 أ.خطيب خالد                            بالجزائر  تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في قطاع التأمين  ةإمكاني

03 
 

ضمان تحقيق العملية  
 (5إشباع رغبة الزبون )

 

5 .601 96897   
96..7* 
96575** 
96595** 
96..5** 
96.09** 
96208* 
96289* 
965.8** 
965.4** 
96589** 
96..4* 
96.99* 
96284* 
96.57* 

-96.99* 
-96.90* 
-96498** 

 
 2عند96914
 .عند96999
 4عند96999
عند96998

19 
عند96994

1. 
عند969.2

1. 
عند96945

10 
عند96999

.. 
عند96999

.7 
عند96999

.8 
عند96918

49 
عند..969

45 
عند.9694

47 
عند96912

.5 
عند969.4

.0 
عند96927

70 
عند.9699

89 

9658
1 

ضعي 5861
 ف

عند 
مستو

ى 
9691 

 أ.خطيب خالد                            بالجزائر  تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في قطاع التأمين  ةإمكاني

09 
 

تعني أن اإلرتباط له داللة -*
إحصائية عند مستوى 

.0.5. 
هناك إرتباط ذو  تعني أن-**

داللة إحصائية عند مستوى  
.0.1 . 

 –إستنتاج 
 هناك إرتباط بين كل األبعاد

ما يبين مصداقية و ثبات 
المقاييس المستعملة في 

 الدراسة 

   

 
      

 النتيجة 
 )القرار(

اسة إعتمادا على النتائج المحصل عليها ، يمكن إستنتاج قابلية مقاييس الثباث و الصدق معايير الدر
 القدرة التنافسية . بدرجة جيدة بمعنى قبول متطلبات إدارة الجودة الشاملة و أبعاد تحسين

بالنسبة لمعامل اإلرتباط المتعلق  بتحسين القدرة التنافسية ، فهو يتميز بداللة إحصائية عالية  عند -*
ما هو موضح في بالنسبة لكل األبعاد . أنظر معامل اإلرتباط ك 0.5.و  0.1.مستوى المعنوية  
 . spss v17الجدول طبقا لتحليل 

 النتيجة )القرار (

 SPSS V 17إعداد الطالب بإستعانة –المصدر 

، تثبت بأن معامالت الثبات المرتبطة بمعايير إدارة أعاله بأن جميع فقرات اإلستبانة يوضح الجدول  

-96.52-96479-96282-96201عند المستويات)الجودةالشاملة ، و أبعاد تحسين القدرة التنافسية و المتمثلة 

964.0-96.10-96275-96..8-96497-96494-96.40-96.77-96794-96..7-96287-96.85-96.9.-96491-

96575-96.48-96..5-96.90-96.94-96.01-96201-96794-96491-96595-9628.-96284-96418-9647.-

96.29-96.74 -96..7-96575-96595-96..5-96.09-96208-96289-965.8-965.4-96589-96..4-96.99-

( تعد مقبولة إجماال، و بشكل كبير سواء  من  الناحية اإلحصائية،  أو 96284-96.57-96.99-96.90-96498

 764.-%7265اإلدارية ،و كذلك بالنسبة لمعدل الثبات و صدق مقاييس الدراسة و هي بالنسب المئوية التالية)

%-.76.%-5.67%-5861%-846.%-0260%-8.62%-8.64%-8760%. ) 

وذلك قصد الربط بين تحليل كل معطيات   25أدناه  رقم   و عليه يمكن تحليل النتائج الواردة في الجدول

 -الدراسة و هي كما يلي

أفراد العينة بلغ لدى  المعدل العام لشدة اإلجابة(توضح بأن 5-1، نالحظ أن العناصر ) 25في الجدول رقم 
 coefficient of(، و معامل إختالف .9678)  sdt(، و إنحراف معياري4)، بوسط حسابي  %.0

variance (1068 على إعتبار أن أشد متغير في اإلجابة هو  المتمثل،)( 2في الفقرة)  826بنسبة.%  ،

و هذا ما يعني أن شركات التأمين تولي أهمية لعنصر  التحسين المستمر لجودة الخدمة التأمينية ، ما يتناسب 

(، و معامل 96.08(، و إنحراف معياري )4611بمتوسط حسابي ) (4تم الفقرة )أهداف قطاع التأمين ،   و

(، و إنحراف 4694بمتوسط حسابي ) (1تم الفقرة )، %8262(، و نسبة شدة اإلجابة %17إختالف )
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اإدارة الج�دةال�صاملة ، و اأبعاد تح�صين القدرة التناف�صية و المتمثلة عند الم�صت�يات
-0 . 3 3 8 -0 . 2 7 5 -0 . 3 1 ( -0 . 4 3 ( -0 . 3 5 2 -0 . 4 7 0 -0 . 2 8 2 -0 . 2 ( 1 (
-0.303 -0.385 -0.287 -0.337 -0.704 -0.377 -0.34( -0.404 -0.407
-0.704 -0.2(1 -0.3(1 -0.304 -0.30( -0.365 -0.348 -0.575 -0.401
 0 . 3 7 4 -0 . 3 2 0 -0 . 4 7 6 -0 . 4 1 8 -0 . 2 8 4 -0 . 2 8 6 -0 . 5 0 5 -0 . 4 0 1
-0.580-0.564-0.538-0.280-0.2(8-0.3(0-0.365-0.505-0.575-0.337-

)0.408-0.30(-0.300-0.357-0.284-0.300-0.334
تع���د مقب�ل���ة اإجماال، و ب�صكل كبير �ص�اء  م���ن  الناحية االإح�صائية،  اأو االإداري���ة ،و كذلك بالن�صبة 

لمعدل الثبات و �صدق مقايي�س الدرا�صة و هي بالن�صب المئ�ية التالية
. )%87.(-%86.4-%86.2-%(2.(-%84.6-%58.1-%56.7-%67.3-% 67.4-%72.5(

و علي���ه يمك���ن تحليل النتائج ال�اردة في الج���دول اأدناه  رقم  25  وذلك ق�صد الربط بين تحليل كل 
معطيات الدرا�صة و هي كما يلي-

ف���ي الج���دول رقم 25، نالح���ظ اأن العنا�صر ) 1-5(ت��صح ب���اأن المعدل العام ل�ص���دة االإجابة لدى 
اأف���راد العين���ة بلغ 80% ، ب��صط ح�صابي )4(، و اإنحراف معياري sdt )0.786(، و معامل اإختالف 
coefficient of variance )8.)1(،عل���ى اإعتب���ار اأن اأ�ص���د متغي���ر في االإجابة ه����  المتمثل في 

الفق���رة )2( بن�صب���ة 82.6% ، و ه���ذا ما يعني اأن �صرك���ات التاأمين ت�لي اأهمي���ة لعن�صر  التح�صين 
الم�صتمر لج�دة الخدمة التاأمينية ، ما يتنا�صب و اأهداف قطاع التاأمين ،  تم الفقرة )4( بمت��صط 
ح�صاب���ي )4.11(، و اإنحراف معياري )8)0.6(، و معامل اإختالف )17%(، و ن�صبة �صدة االإجابة 
82.2%، ت���م الفق���رة )1( بمت��ص���ط ح�صاب���ي )4.04(، و اإنح���راف معي���اري)0.831(، و معامل 
اإخت���الف )21%( و �ص���دة االإجابة بن�صبة )%80.8(،  تم الفقرة )5( بمت��صط ح�صابي )1).3( ،و 
اإنح���راف معي���اري )0.807(، و معامل اإختالف )21%( و ن�صب���ة �صدةاالإجابة )78.2%(، و اأخيرا 
الفقرة )3( بمت��صط ح�صابي )3.81(، و اإنحراف معياري ))1.03(، و معامل اإختالف )%27(، 
و ن�صبة �صدة االإجابة )76.2%( ،  و هذا ما يعني اأن �صركات التاأمين ال ت�لي اإهتماماً كافياً  لعن�صر 
التحك���م ف���ي الت�صيي���ر و التقليل من التكالي���ف و هي اإحدى اأه���م العنا�صر التي تعتم���د عليها اإدارة 
الج�دة ال�صاملة .  اأنظر الجدول رقم 25  اأدناه و الم��صح في النقطة رقم 3 من التحليل االإح�صائي 

لفقرات االإ�صتبانة  .

ي��ص���ح الج���دول اأعاله باأن جميع فقرات االإ�صتبانة ، تثبت باأن معام���الت الثبات المرتبطة بمعايير 
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3- التحليل الإح�شائي  لكل فقرات الإ�شتبانة
و لغر�س التحليل االإح�صائي ، لفقرات االإ�صتبانة ،و بغية الح�ص�ل على القرار، واإختبار الفر�صيات، 
ت���م ح�صاب المت��صط الح�صاب���ي ، و االإنحراف المعياري ، و معامل االإخت���الف  المبين في الجدول 

الم�الي:
الجدول رقم 21

 التحليل االإح�صائي لفقرات االإ�صتبانة .
البعد الأول- ماهو مفهومك لإدارة الجودة ال�شاملة على قطاع التاأمين ؟

رقم 
الفقرة

املت��صط الفقرة
احل�صابي

االإنحراف 
املعياري

معامل 

االإختالف

%Cv

�صدة االإجابة ال��صط 
احل�صابي0.05

حتقيق رغبات الزب�ن مبا يتنا�صب و 1
اأهداف �صركة التاأمني.

4.040.831%21%80.8

التح�صني امل�صتمر جل�دة اخلدمة 2
التاأمينية. 

4.130.556%13%82.6

التحكم يف الت�صيري ، والتقليل من 3
التكاليف.

3.811.03(%27%76.2

82.2%17%8)4.110.6ترقية ا�صاليب  االآداء4
�صمان الت��صل الإ�صباع رغبة الزب�ن من 5

خالل اخلدمات املقدمة .
3.(10.807%21%78.2

80%%8.)1   0.786    4.00املعدل العام ملالءمة البيانات

spss v17 الم�صدر – اإعداد الطالب باالإ�صتعانة  ب
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البعــد الثانــي: ما تقييمك  لدرجــة  تطبيق المعاييــر التالية التي ت�شنف واقــع تطبيق معايير 
اإدارة الجودة ال�شاملة في قطاع التاأمين؟

رقم 
الفقرة

املت��صط الفقرة
احل�صابي 

االإنحراف 
املعياري

معامل االإختالف

%Cv

ن�صبة 
االإجابة 
ال��صط 

احل�صابي 
0.05

دوافع  العمال اجتاه التك�ين يحددها 6
احل�ص�ل على الرتقيات.

3.461.163%34”%6(.2

84.4%14%4.220.577م�صت�ى تك�ين امل�ظف ي�ؤثر على االأداء.7
يتم حتفيز العامل على اأ�صا�س تقييم االأداء و 8

روح الفريق بني اأع�صاء الف�ج.
3.731.012%27%74.6

حت�صني اخلدمة عملية ممتدة يف الزمن و 9
ط�يلة املدى.

3.311.112%34%66.2

ي�جد معايري معتمدة  لقيا�س فعاليات ج�دة 10
اخلدمات يف �صركة التاأمني .

3.350.934%28%67.0

80.8%27%4.041.084اإكت�صاب ثقة الزبائن11
تق�م �صركات قطاع التاأمني و ب�صكل دوري و 12

منتظم مبقارنة منتجاتها ، مبنتجات �صركات 
اأخرى مناف�صة .

3.400.995%2(%68.0

اخلربة  الط�يلة و االإمكانات املادية و الب�صرية 13
ت�ؤهل قطاع التاأمني اىل اإ�صتعاب مبادئ اإدارة 

اجل�دة ال�صاملة .

4.000.929%23%80.0

االإ�صرتاجتية و املراجعة اجليدة ملتطلبات �ص�ق 14
التاأمني من اأول�يات �صركات قطاع التاأمني.

3.881.078%28%77.6

وج�د تنظيم و اأهداف وا�صحة جل�دة املنت�ج 15
التاأمينيي.

3.620.953%26%72.4

الت�صميم اجليد للقرارات العملية ، والتح�صني 16
الدائم لنظام اخلدمات التاأمينية .

3.631.085%30%72.6

6.)6%31%3.481.075ت�اجد قيادة بناءة يف �صركات قطاع التاأمني.17
تعمل  �صركات قطاع التاأمني مبعايريتقييم 18

عادلة و م��ص�عية .
3.230.983%30%64.6

و�صع حد ملمار�صة ن�صاط التاأمني على اأ�صا�س 19
االأ�صعار بدل تقلي�س التكلفة .

3.250.988%30%65.0

53.8%)3%2.691.045اإلغاء ال�صعارات.20
71%28.66 %3.551.000املعدل العام ملالءمة البيانات 

SPSS v 17 الم�صدر –اإعداد الطالب باالإ�صتعانة ب
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و ي��ص���ح الج���دول  اأعاله ب���اأن النتائج ت�صير اإلى اأن المعدل العام للفق���رات 15 و المعبرة عن البعد 
الثان���ي ، ب���اأن ن�صبة �صدة االإجاب���ة بلغت )71%( ،  ومت��صط ح�صاب���ي )3.55( ، و اإنحراف معياري 

)1.000(، و معامل اإختالف )%28.66(.

 وم���ا يعن���ي االإهتمام الكبير من قبل �صركات التاأمين بم�صت�ى تك�ين الم�ظف و الم�ؤثر على م�صت�ى 
االأداء ، و م���ا ه���� مبين في الفقرة )7(  وهي اأ�صد ن�صبة ف���ي االإجابة حيث بلغت 84.4% ، بمت��صط 
ح�صاب���ي )4.22(، و اإنحراف معي���اري يقدر ب )0.577( ، و معامل اإختالف )14%(، بينما بلغت 
اأق���ل ن�صب���ة في الفقرة )20(، بمت��ص���ط ح�صابي ))2.6(، و اإنحراف معي���اري )1.045، و معامل 
اإخت���الف معتب���ر ))3%( ، بن�صبة �صدة االإجاب���ة تقدر ب) 53.8%(، ما يعني ع���دم االإهتمام بهذه 

الفقرة و المتمثلة في اإلغاء ال�صعارات. 

البعد الثالث: تقييم  م�شتوى الر�شا حول بع�ص الظواهر ال�شائدة في قطاع التاأمين

رقم 
الفقرة

املت��صط الفقرة
احل�صابي

االإنحراف 
املعياري

معامل 
االإختالف
%CV

ن�صبة االإجابة

ال��صط 
احل�صابي÷0.05

متكني  �صركات قطاع التاأمني من 21
اإحتياجات الزبائن.

3.760.790”%21%75.2

حت�صني �ص�رة �صركات قطاع 22
التاأمني.

4.200.633%15%84.0

تدعيم التنا�صق بني اأفراد 23
�صركات قطاع التاأمني.

3.671.125%31%73.4

زيادة ارتباط الزبائن و معدل 24
ال�فاء بقطاع التاأمني.

3.960.713%18%7(.2

ت�ص�ية  ملفات احل�ادث ب�صكل 25
مر�صي.

3.901.089%28%78.0

حت�صني ميزاج العمال و احل�ص�ل 26
على املكافئات املر�صية.

3.831.167%30%76.6

حت�صني ج�دة خدمات التاأمني 27
من اأجل تر�صية الزب�ن.

4.110.891%22%82.2

80.8%28%4.041.137حت�صني  ظروف العامل.28
اإلتزام قطاع التاأمني  بتع�ي�س 29

امل�ؤمن له يف حاالت ال�صرر مثل 
احرتام م�اعيد التع�ي�س.

3.651.092%30%73.0
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حتقيق اأف�صل املمار�صات ، و 30
مراقبة كل وظائف الت�صيري 

ال�صرورية .

3.840.874%23%76.8

77.6%25%3.880.963الت�صيري االأف�صل لعق�د التاأمني .31
وج�د م�صالح خمت�صة ملعاجلة 32

�صكاوي الزبائن داخل قطاع 
التاأمني.

3.551.301%37%71.0

75.6%31%3.781.119عدم تهمي�س امل�ظفني .33
74.6%)2%3.731.097حتقيق �صعادة العاملني .34
حتقيق امل�ظفني  طم�حاتهم يف 35

الرتقية و التدريب و التحفيز.
3.861.184%31%77.2

77%26.6%3.851.011املعدل العام ملالئمة البايات

spss v 17الم�صدر –اإعداد الطالب باالإ�صتعانة ب

كم���ا ي��ص���ح الجدول اأعاله    باأن النتائج ت�صير ، ال���ى اأن المعدل العام للفقرات )15( للبعد الثالث 
، ب���اأن ن�صب���ة �صدة االإجابة بلغت  )77%(، في حين بل���غ المت��صط الح�صابي  )3.85( ، و االإنحراف 
المعياري )1.011(، و معامل االإختالف )26.6%(، و ه� معامل تابع اأقل من  معامل البعد الثاني 

الذي بلغ )%28.66(.  
كم���ا تعبر الفقرة )22( عن اأكبر ن�صبة معب���رة عن �صدة االإجابة ، بلغت 84.0%  ،بمت��صط ح�صابي 
)4.20(، و اأنحراف معياري )0.633(، و معامل اإختالف )15%(  ، ما يعني ، اأن �صركات التاأمين 
ت�لي اإهتماماً كبيراً بتح�صين �ص�رة �صركات التاأمين التي ت�ؤثر على قطاع التاأمين ككل، بينما �صجلت 
اأق���ل ن�صبة في الفقرة )32( بلغت ن�صب���ة  �صدةاالإجابة فيها )71.0%( ،بمت��صط ح�صابي)3.55(، 
واإنح���راف معياري )1.301(، و معامل اإختالف كبير )37%(  ،و هذا ما يعني اأن �صركات التاأمين 

ال ت�لي االإهتمام ب�ج�د م�صالح مخت�صة لمعالجة �صكاوى الزبائن ب�صكل جدي و فعال.  
البعــد الرابــع: المحددات التنظيميــة و ال�شيا�شات الإدارية لتطبيــق اإدارة الجودة ال�شاملة في 

قطاع التاأمين.
رقم 

الفقرة
املت��صط الفقرة

احل�صابي
االإنحراف 

املعياري
معامل االإختالف

%cv
ن�صبة االإجابة

ال��صط 
احل�صابي 

0.05
76.4%23%3.820.0858وج�د اإرادة تغيري جد ايجابية.36

75.0%23%3.750.868اإجناز العمل بطريقة م��ص�عية.37

78.4%20%3.920.796الت�صيري املحكم .38
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تفادي ال�ع�د الكادبة يف االإكتتاب بعق�د 39
التاأمني .

4.240.925%22%84.8

ت�صكيل حلقات ملناق�صة م�صاكل العمال 40
واالإدارات.

3.760.960%26%75.2

77.2%24%3.860.926التغيري مهمة اجلميع بقطاع التاأمني .41
ت�جد �صيا�صة  منا�صبة لدى االإدارة العليا بقطاع 42

التاأمني.
3.220.963%30%64.4

64.0%35%3.021.059ت�جد �صيا�صة ت�ظيف ب�صركات قطاع التاأمني .43
يعمل قطاع التاأمني بال�صفافية يف �صيا�صته 44

الداخلية .  
3.161.149%36%63.2

يعتمد قطاع التاأمني  �صيا�صة تك�ين مبنية على  45
االإحرتافية .

3.391.185%35%67.8

�صيا�صة �صركة قطاع التاأمني وا�صحة للجميع، و 46
مطبقة يف كافة الدوائر االدارية . 

3.200.948%30%64.0

التخل�س من كافة املمار�صات ال�صلبية  لالإدارة 47
و امل�ظفني.

4.000.959%24%80.0

ت�فر املعل�مات التي يحتاجها م�صتخدمي قطاع 48
التاأمني بطريقة منظمة و �صفافة .

3.761.031%27%75.2

67.8%31%3.391.060وج�د مركز ت�ثيق حديث.49
مالئمة البنية الهيكلية و التنظيمية ملمار�صة 50

مهنة التاأمني.
3.640.898%25%72.8

72%27.4%72).3.600املعدل العام ملالءمة البيانات

spss v 17الم�صدر –اإعداد الطالب باالإ�صتعانة ب

كم���ا ي��ص���ح الجدول اأعاله    باأن النتائج ت�صير ، اإلى اأن المعدل العام للفقرات )15( للبعد الثالث، 
ب���اأن ن�صب���ة �صدة االإجابة بلغ���ت  )77%(، في حين بلغ المت��صط الح�صاب���ي  )3.85( ، و االنحراف 
المعياري )1.011(، و معامل االختالف )26.6%(، و ه� معامل تابع اأقل من  معامل البعد الثاني 

الذي بلغ )%28.66(.  
كم���ا تعبر الفقرة )22( عن اأكبر ن�صبة معب���رة عن �صدة االإجابة ، بلغت 84.0%  ،بمت��صط ح�صابي 
)4.20(، و اأنحراف معياري )0.633(، و معامل اإختالف )15%(  ، ما يعني ، اأن �صركات التاأمين 
ت�لي اإهتماماً كبيراً بتح�صين �ص�رة �صركات التاأمين التي ت�ؤثر على قطاع التاأمين ككل، بينما �صجلت 
اأق���ل ن�صبة في الفقرة )32( بلغت ن�صب���ة  �صدةاالإجابة فيها )71.0%( ،بمت��صط ح�صابي)3.55(، 
واإنح���راف معياري )1.301(، و معامل اإختالف كبير )37%(  ،و هذا ما يعني اأن �صركات التاأمين 

ال ت�لي االإهتمام ب�ج�د م�صالح مخت�صة لمعالجة �صكاوي الزبائن ب�صكل جدي و فعال.  
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البع���د الرابع- المحددات  التنظيمية و ال�صيا�صات االإدارية لتطبيق اإدارة الج�دة ال�صاملة في قطاع 
التاأمين.

spss v 17الم�صدر- اإعداد الطالب باالإ�صتعانة ب

اأم���ا بالن�صب���ة للبعد الرابع، في��ص���ح الجدول اأعاله ب���اأن النتائج ت�صير الى اأن المع���دل العام ل�صدة 
االإجاب���ة ، بل���غ )72%(، وبل���غ المت��صط الح�صاب���ي )3.60(، و االإنحراف المعي���اري )72).0(، و 
معامل االإختالف )27.4%(  و ه� معامل تابع اأقل من معامل البعد الثاني ، و اأكبر من معامل البعد 

الثالث ،  ون�صتنتج العالقة التالية بالن�صبة لمعامل االإختالف : 
)البعدالثالث(  26.6  %>27.4 %  )البعد الرابع(> ) البعد الثاني( %28.66 

و علي���ه ف���اإن الفقرة ))3( تعبر عن اأكبر ن�صبة معبرة عن �ص���دة االإجابة بلغت  )84.8 (، بمت��صط 
ح�صاب���ي )4.24(، و اإنح���راف معي���اري )25).0( ، و معام���ل اإختالف )22(، و ه���ذا ما يعني اأن 

�صركات التاأمين تحاول اأن  تهتم بتفادي ال�ع�د الكادبة في االإكتتاب بعق�د التاأمين . 
بينم���ا الفق���رة االأق���ل ن�صبة في �ص���دة االإجاب���ة  بالن�صبة له���ذا البعد ه���ي ))4(،حيث بلغ���ت ن�صبة 
�صدةاالإجاب���ة فيه���ا  )  67.8% ( ، بمت��ص���ط ح�صاب���ي  ))3.3(  و اإنحراف معي���اري  )1.060( و 
معام���ل اإختالف  يق���در ب )31%(، ما يعني اأن �صركات التاأمين ال ت�ل���ي اأهمية ل�ج�د مركز ت�ثيق 

حديث . 
البعد الخام�ص: الظواهر الإدارية  و عالقتها باإدارة الجودة ال�شاملة في قطاع التاأمين.

رقم 
الفقرة

املت��صط الفقرة
احل�صابي

االإنحراف 
املعياري

معامل 
االإختالف

%cv

ن�صبة االإجابة 
ال��صط 

احل�صابي 
0.05

وج�د وعي، عند �صركات قطاع التاأمني  باأهمية  51
م��ص�ع اإدارة اجل�دة ال�صاملة ، و لي�صت �صعارا 

فقط. 

3.411.023%30%68.2

ي�جد لدى اإدارة �صركة قطاع التاأمني نظام 52
اإقرتاحات مدرو�س لتح�صني االأداء.

3.241.041%32%64.8

تدر�س اإدارة قطاع التاأمني درجة التاأثريات االإيجابية 53
و ال�صلبية للتدريب على املر�صحني.

3.160.866%27%63.2

71.2%28%3.561.013وج�د مدر�صة م�صريي قطاع التاأمني.54
66.6%32%3.331.052الن�ص��س االإدارية وا�صحة و عادلة .55
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اإختيار  امل�ص�ؤولني االإداريني   يك�ن ح�صب املقايي�س 
العملية التالية.

70.2%35%)3.511.23-على اأ�صا�س االأقدمية  و اخلربة.56
70.6%33%3.531.155-على اأ�صا�س ال�صهادة يف التخ�ص�س.57
46.2%47%5)2.311.0-على اأ�صا�س  اأ�صل�ب �صد  الفراغ.58
61.2%34%3.061.038ي�جد  و�صف وظيفي يحدد امل�ص�ؤوليات و ال�اجبات.)5
61.2%31%54).3.060ي�جد تف�ي�س فعال لل�صلطة  عند كافة امل�صت�يات. 60
ي�جد جتان�س يف  االأداء و ت�ازن يف كافة ال�حدات 51

االإدارية  داخل قطاع التاأمني.
3.181.024%32%63.6

77.2%26%3.861.000الزب�ن ه� هدف كل دائرة و لي�س اخل�صم .62
يتم التفكري مل�صلحة �صركة قطاع التاأمني و لي�س 63

مل�صلحة الدوائر املختلفة .
3.6(0.8(5%24%73.8

65.4%27%3.270.884ي�جد تطبيق فعال لت��صيات اللجان و الدوائر.64

هناك اإ�صتخدام كف�ؤ و مت�ازن للك�ادر لدى اإدارة 65
قطاع التاأمني.

3.181.131%36%63.6

65.8%31.6%1.027)3.2املعدل العام ملالءمة البيانات

SPSS V 17 الم�صدر –اإعداد الطالب باالإ�صتعانة ب

ي��ص���ح الج���دول اأعاله ، باأن النتائج ت�صير ه���ي االأخرى ، اإلى اأن المعدل الع���ام ل�صدة االإجابة ، بلغ 
)65.8%( ، و لك���ن بن�صب���ة اأق���ل من االأبع���اد ال�صابق���ة ، و بمت��صط ح�صاب���ي ))3.2( ، و اإنحراف 
معي���اري ) 1.027( ، و معام���ل اإختالف كبير )31.6%( ، اأكبر م���ن معامالت االإختالف ال�صابقة 
و ه���ذا م���ا يف�صر باأن هناك فق���رات ال تح�صى باإهتم���ام و هي تختلف عن �صابقاته���ا ، مما يك�ن له 

االأثرالكبير في اتخاذ القرار.   

و الفقرة )62(، تعبر عن اأكبر ن�صبة معبرة عن �صدة االإجابة و بلغت )77.2%( ، بمت��صط ح�صابي 
)3.86(، و اإنح���راف معي���اري )1.00( ، و معام���ل اخت���الف )26%(، و ه���ذا ما يعن���ي اأن �صركة 
التاأمين ت�لي اهتماماً ،باأن الزب�ن ه� هدف كل دائرة و لي�س الخ�صم ، بينما الفقرة  )58( تعك�س 
ن�صب���ة �ص���دة االإجابة االأقل )46.2%(، و بمت��صط ح�صاب���ي )2.31( و اإنحراف معياري )5)1.0( 
ومعامل اإختالف كبير جدا )47%(، و هذا ما يعني بالن�صبة للم�ص�ؤولين  في قطاع التاأمين ،  ال ت�لي 

�صركة التاأمين اأهمية الأ�صل�ب �صد الفراغ .
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البعد ال�شاد�ص: عقبات و تحديات تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة في قطاع التاأمين.

رقم 
الفقرة

املت��صط الفقرة
احل�صابي

االإنحراف 
املعياري

معامل 
االإختالف

%cv

ن�صبة االإجابة ال��صط 
احل�صابي 0.05

66

 العقبات  التي تعرت�س تطبيق اإدارة اجل�دة 
ال�صاملة يف قطاع  التاأمني

�صعف يف مت�يل برنامج اإدارة اجل�دة ، 
ب�صبب تكلفها الباه�صة .

2.(41.008%34%58.2

 حمدودية تلبية حاجيات و رغبات العمال و  67
64.0%32%3.201.040االإداريني.

70.4%)2%74).3.520 اأ�صاليب املمار�صة  املهنية املحدودة.68
68.4%33%3.421.126 تدين م�صت�ى التاأهيل عند امل�ظفني.)6

67.4%31%3.371.055العجز يف عملية تقييم االأداء .70

لي�س هناك رغبة يف اإنفتاح قطاع التاأمني 71
60.4%37%3.021.116على املناف�صة .

هناك ق�ص�ر يف معرفة اأبعاد العالقة بني 72
66.6%)2%66).3.330الهيكل التنظيمي، و املايل لقطاع التاأمني.

من ال�صعب بناء برنامج عملي ، و فعال 73
لتح�صني القدرة التناف�صية يف قطاع التاأمني.

2.(01.044%36%58.0

اإنح�صار االأدوات امل�صتخدمة لتطبيق اإدارة 74
اجل�دة ال�صاملة يف مرحلة املهد لدى قطاع 

التاأمني .

3.301.015%31%66.0

عدم م�صداقية االأرقام  االإح�صائية يف  75
قطاع التاأمني.

2.801.05(%38%56.0

53.6%44%2.681.168غياب الهدف باإ�صتمرار.76
عدم اإتاحة املعل�مات ال�صرورية الإتخاد 77

القرار.
3.141.107%35%62.8
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بطئ اإ�صتعاب التكن�ل�جية احلديثة يف قطاع 78
التاأمني.  

3.061.21(%40%61.2

وج�د مقاومة �صد التغيري داخل قطاع )7
التاأمني.

3.081.0(3%37%61.6

غياب االإ�صرتاجتية و الدعم يف قطاع التاأمني 80
.

3.251.017%31%65.0

عدم وج�د رغبة لدى العاملني يف حت�صني 81
االأداء و ج�دة اخلدمة. 

2.781.254%45%55.6

62.2%35.125%3.111.078املعدل العام ملالءمة البيانات

SPSS V 17 الم�صدر –اإعداد الطالب باالإ�صتعانة ب
 و اأخي���را ي��ص���ح الج���دول اأعاله ، باأن النتائج ت�صي���ر الى اأن المعدل العام لن�صب���ة �صدة االإجابة بلغ 
)62.2% ( ، و ه���ي الن�صب���ة االأقل على االإط���الق  بمت��صط ح�صاب���ي )3.11( ، و اإنحراف معياري 
)1.078(، و معامل اإختالف  االأكبر بن�صبة )35.125% ( و هذا بالن�صبة للبعد ال�صاد�س ، مايعني 
اأن �صركات التاأمين ال تهتم كثيرا ببعد العقبات و التحديات في مجال تطبيق اإدارة الج�دة ال�صاملة  

مثل مثيالتها من االأبعاد االأخرى ال�صابقة الذكر . 
و الفقرة )68( تعبر عن اأكبر ن�صبة ل�صدة االإجابة بمعدل )70.4%( ، ومت��صط ح�صابي )3.52(،   
و اإنح���راف معي���اري )74).0 ( ، ومعام���ل اخت���الف ))2%( ، م���ا يعني اأن �صرك���ات التاأمين ت�لي 
اأهمي���ة لعن�صر اأ�صالي���ب الممار�صة المهنية المحدودة ، بينما الفقرة )76( تعك�س الن�صبة االأقل في 
�ص���دة االإجابة ، بمع���دل )53.6%( ، و مت��صط ح�صاب���ي )2.68( ، و اإنحراف معياري )1.168(، 
و معام���ل اإخت���الف جد كبي���ر )44% ( ، ما يعني اأن �صركات التاأمين ال تهت���م بعن�صر غياب الهدف 
با�صتم���رار، و ه� م���ا يعتبر من اأهم المع�قات ف���ي تطبيق اإدارة الج�دة ال�صامل���ة و بالتالي تح�صين 

القدرة التناف�صية.  
وعلي���ه يمك���ن الق�ل اإّن هناك عنا�صر ، ت�ؤثر اأكثر من غيره���ا ، على معايير اإدارة الج�دة ال�صاملة ، 

وتمثل ال�صبب االأهم الإتخاد القرار منها الفقرات التالية  )22-7-2-)68-62-3(.
و هذا ما ي��صح ب�صكل كبير،  اأهمية تاأثير  معدالت الفقرات ، �ص�اء تعلق االأمر بالبعد االأول  الم�صتقل 
ف���ي الفقرة 2 بمعدل82.6 %، اأوفي االأبعاد التابعة على الت�الي ) 84.4 %الفقرة 7 ، و 84 %الفقرة 

22 ، و 84.8 %الفقرة )3 و 77.2% الفقرة 62 و اأخيرا 70.4% الفقرة 68 (.
4-التحليل االإح�صائي لتباين �صركات التاأمين  في تطبيق متغيرات اإدارة الج�دة ال�صاملة ،  تح�صين 

القدرة التناف�صية.
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و يتتعلق االأمر هنا باإختبار كل من المتغيرات الم�صتقلة ) اإدارة الج�دة ال�صاملة( ، ومتغيرات تابعة 
) تح�صين القدرة التناف�صية (، وذلك ح�صب فر�صيات الدرا�صة الميدانية ال�صالفة الذكر.

و للتذكير ، فاإن الفر�صية الرئي�صة االأولى تتمثل في  تباين �صركات التاأمين محل الدرا�صة في تطبيق 
متغيرات اإدارة الج�دة ال�صاملة .

و بغية اإثبات الفر�صية الرئي�صية ، ينبغي اإختبار الفر�صيات الفرعية و المتمثلة فيما يلي :
اأول:

فر�صية العدم H0 ال تتباين �صركات التاأمين في تطبيق متغيرات اإدارة الج�دة ال�صاملة .
الفر�صية البديلة -H1 تتباين �صركات التاأمين في تطبيق متغيرات اإدارة الج�دة ال�صاملة .

و يمكن للتحقق من قب�ل اأو رف�س الفر�صية باإ�صتخدام مايلي ، اأنظر الجدول اأدناه.
الج���دول رقم 22:التحلي���ل االإح�صائي لتباين �صرك���ات التاأمين في تطبيق متغي���رات اإدارة الج�دة 

ال�صاملة  ) المتغير الم�صتقل (.  

الرتتيبمعامل االإختالفCV%ال��صط  احل�صابياملتغريات 

الثالث21%4.04حتقيق رغبات الزب�ن.)1(

االأول13%4.13التح�صني امل�صتمر.)2( 
اخلام�س27%3.81التحكم يف الت�صيري االإداري.)3(

ترقية اأ�صاليب االأداء من خالل م�صاركة 
العاملني .)4(

الثاين4.11%17

�صمان حتقيق العملية  اإ�صباع و خدمة 
الزب�ن .)5(

الرابع1%21).3

spss v 17 الم�صدر –اإعداد الطالب باالإعتماد على

و يت�ص���ح  م���ن خالل الجدول اأع���اله اأن النتائج ت�صير اإل���ى اأن العن�صرالثان���ي )التح�صين الم�صتمر 
لج����دة الخدمة التاأميني���ة ( من البعد الم�صتقل تميز بالمرتبة االأول���ى ، ب��صط ح�صابي )4.13( ، 
و معام���ل اإخت���الف )13%( ، بينما رجعت المرتبة الثانية للعن�صر الراب���ع )ترقية اأ�صاليب االأداء ( 
بمعام���ل اخت���الف )17 %( و مت��صط ح�صابي )4.11(، و المرتبة الثالث���ة للعن�صر االأول ) تحقيق 
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رغب���ات الزب����ن بما يتنا�ص���ب و اأهداف �صركات التاأمي���ن (  بمت��صط ح�صاب���ي )4.04( ، و معامل 
اخت���الف )21 % ( ، اأم���ا المرتبة الرابعة فهي تتمثل في العن�صر الخام�س ) �صمان الت��صل الإ�صباع 
رغبة الزب�ن من خالل الخدمات المقدمة ( بمت��صط ح�صابي )1).3( و معامل اإختالف)%21(، 
و اأخي���را المرتب���ة الخام�صة رجعت للعن�صر الثال���ث )التحكم في الت�صيي���رو التقليل من التكاليف(  

بمت��صط ح�صابي )3.81( ، و معامل اإختالف )%27 ( .
و عليه ت��صح النتائج التحليلية باأن هناك تبايناً في تطبيق متغيرات اإدارة الج�دة ال�صاملة في قطاع 
التاأمي���ن من خ���الل �صركاته و بالتالي يتم رف�س فر�صية الع���دم H0 ، و يتم قب�ل الفر�صية البديلة 
H1 ، على اأن هناك تبايناً لدى عينة الدرا�صة في تطبيق متغيرات و مبادئ اإدارة الج�دة ال�صاملة .  

ثانيا:
- فر�صيةالعدم  H0 - ال تتباين �صركات التاأمين في تبني متغيرات  تح�صين القدرة التناف�صية.
الفر�صية البديلة  H1 - تتباين �صركات التاأمين في تبني متغيرات تح�صين القدرة التناف�صية .

و للتحقق من قب�ل الفر�صية اأو رف�صها ، ن�صتخدم ما يلي – اأنظر الجدول اأدناه.
الج���دول رقم 23-التحليل االإح�صائي لتباي���ن �صركات التاأمين في تبني متغي���رات تح�صين القدرة 

التناف�صية  ) االأبعاد التابعة (.

  الرتتيبمعامل االإختالفال��صط احل�صابياملتغريات 
تقييم درجة  تطبيق معايري اإدارة 

اجل�دة ال�صاملة  ب�صكل واقعي .)2(
الثالث3.55%28.66

حتقيق م�صت�ى الر�صى و تخفي�س 
التكاليف .)1(

االأول3.85%26.6

ت�افق املحددات التنظيمية و ال�صيا�صات 
االإدارية  يف التطبيق . )5(

الثاين3.60%27.4

تفادي ال�صلبيات االإدارية و حتقيق 
اجل�دة .)3(

الرابع%31.6)3.2

اخلام�س35.125%3.11اإدراك و حتدي العقبات .)4(

SPSS V17 الم�صدر – اإعداد الطالب باالإعتماد على
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و يت�ص���ح من خالل الج���دول اأعاله باأن النتائج ت��صح باأن المرتب���ة االأولى ، تمثلت في عن�صر )1( 
تحقي���ق م�صت�ى الر�ص���ى و تخفي�س التكالي���ف  ، بمت��صط ح�صاب���ي )3.85( و معامل اإختالف بلغ 
)26.6%( ، م���ا ي���دل على اأن �صركات التاأمي���ن لديها اإهتمام بعن�صر الر�ص���ا و تخفي�س التكاليف 
و ه���ذا �صيئ جد اإيجاب���ي لتطبيق اإدارة الج����دة ال�صاملة لتح�صين القدرة التناف�صي���ة ، اأما المرتبة 
الثاني���ة، فتتمث���ل في العن�ص���ر )5( المتعلق بت�اف���ق المح���ددات التنظيمية و ال�صيا�ص���ات االإدارية 
لتح�صي���ن الق���درة التناف�صية في قط���اع التاأمين و ذل���ك بت�صجيل و�صط ح�صاب���ي )3.60( و معامل 
اإخت���الف )27.4%(،  ث���م الرتبة الثالثة تميز بها عن�صر)2(  تقييم درج���ة تطبيق معايير الج�دة 
ب�صك���ل فعلي و ملم�����س باإعتبار ذلك ي�ؤدي الى تح�صين الق���درة التناف�صية في قطاع التاأمين ، حيث 
�صج���ل و�صط ح�صابي )3.55(، و معامل اختالف  بل���غ )28.66%( ، ثم المرتبة الرابعة التي تميز  
بها العن�صر )3( المتمثل في تفادي ال�صلبيات االإدارية و تحقيق الج�دة ، ب��صط ح�صابي ))3.2( 
و معام���ل اإختالف )31.6%(، ما يعني اأن �صركات التاأمين ال تجعل من هذا العن�صر من االأول�يات 
العاجلة  لتح�صين القدرة التناف�صية ، و اأخيرا المرتبة الخام�صة المرتبطة بالعن�صر )4( و المتمثل 
ف���ي �ص���رورة اإدراك و تحدي العقب���ات المبينة في البع���د ال�صاد�س ، بمت��ص���ط ح�صابي )3.11( و 
معامل اختالف كبير )35.125%( ، و هذا ما يعني اأن �صركات التاأمين ال تهتم ب�صكل كبير بعن�صر 
الع�ائق التي ت�اجهها �صركات التاأمين  لتطبيق اإدارة الج�دة ال�صاملة لتح�صين القدرة التناف�صية .  

ثالثا: اإختبار نمودج الدرا�شة ، و فر�شياته الرئي�شة الثانية. 
و يتمثل في  اإختبار الفر�صيات التالية:

-فر�صي���ة الع���دم  H0  -   عدم وج����د عالقة اإرتباط م�جب���ة ذات داللة اإح�صائي���ة / معن�ية بين 
التح�صين الم�صتمر) اإدارة الج�دة ال�صاملة ( و اأبعاد تح�صين القدرة التناف�صية .

- الفر�صي���ة البديلة H1 ت�جد عالقة اإرتباط م�جب���ة ذات داللة اإح�صائية/ معن�ية  بين التح�صين 
الم�صتمر) اإدارة الج�دة ال�صاملة (  و اأبعاد تح�صين القدرة التناف�صية .

و م���ن اأجل اإعط���اء قرار حا�صم ، تم قيا����س االإرتباط بين متغيرات الدرا�ص���ة ، اأنظر الجدول اأدناه 
المعبر عن ذلك.
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الج���دول رق���م  24 عالقة االإرتباط بي���ن البعد الم�صتق���ل)اإدارة الج�دة ال�صامل���ة( واالأبعاد التابعة  
)متغيرات تح�صين القدرة التناف�صية(.

   اأبعاد حت�صني      القدرة 
التناف�صية 

 متغريات 

اإدارة اجل�دة 

ال�صاملة 

تقييم درجة 
تطبيق اإدارة 

اجل�دة 
ال�صاملة ب�صكل 

واقعي )2(  
20-6

حتقيق م�صت�ى 
الر�صى و 
تخفي�س 

التكاليف)1(

35-21

ت�افق املحددات 
التنظيمية و ال�صيا�صات 

االإدارية يف التطبيق 
 )5(

50-36

تفادي ال�صلبيات 
االإدارية و حتقيق 

اجل�دة )3(

65-51

اإدراك  
وحتدي 

العقبات 
)4(

81-66

قيمة  tاملجدولة 

معامل االإرتباط  على 
الت�اليتحقيق رغبات الزب�ن 

)1(.

- التح�صني امل�صتمر .)2(

- التحكم يف الت�صيري االإداري. 
)3(

- ترقية اأ�صاليب االأداء من 
خالل م�صاركة العاملني .)4(

- �صمان حتقيق العملية اإ�صباع 
و خدمة الزب�ن.)5(

0.282

0.470

0.352

0.439

0.286-

0.284

0.365

0.390

0.298

0.280

0.319

0.275

0.338

0.407

0.287

0.385

0.348

0.365

0.418

0.476

-0.320

0.538

0.404

0.349

0.377

0.303-

-0.374

0.564

0.580

0.334

0.300

0.284

0.309

0.304

0.391

0.357

-0.300

-0.309

-0.408

0.05

م�صت�ى 
العن�ية

0.01

م�صت�ى 
املعن�ية
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قيمة t املح�ص�بة.على الت�ايل

- حتقيق رغبات الزب�ن 

- التح�صني امل�صتمر )2(.

-التحكم يف الت�صيري االإداري 
.)3(

-ترقية اأ�صاليب االأداء من 
خالل م�صاركة العاملني .)4(

-�صمان حتقيق العملية ، 
اإ�صباع و خدمة الزب�ن .

14.702

8.878

3.863

6.897

2.177

8.411

10.955

8.411

5.466

11.682

10.803

3.534

5.466

3.914

10.062

18.699

3.534

8.411

0.351

5.380

6.184

3.986

6.106

6.939

11.509

2.622

662..11

3.338

9.074

5.513

5.513

3.338

3.701

4.155

3.604

5.513

7.781

4.149

9.649

3.851

7.746

-0.330

4.272

-1.201

2.970

0.674

-0.145

-1.067

4.494

2.447

-0.366

2.7043.307
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النتيجة – االأرقام هي متتالية 

- حتقيق رغبات الزب�ن )1(.

- التح�صني امل�صتمر )2(.

- التحكم يف الت�صيري االإداري 
.)3(.

- ترقية اأ�صاليب االأداء من 
خالل م�صاركة العاملني .

- �صمان حتقيق العملية ) 
اإ�صباع و خدمة الزب�ن (.

ت�جد عالقة 
اإرتباط 

م�جبة و ذات 
داللة معن�ية  

عند كل من 
امل�صت�يات 

التالية

0.05

0.05

0.01

0.05

0.01

0.01

0.05

0.01

0.01

0.05

0.01

0.01

0.01

0.05

0.05

0.05

0.01

0.01

0.01

0.01

0.05

0.05

ت�جد عالقة 
اإرتباط م�جبة 

و ذات داللة 
معن�ية عند كل 

من امل�صت�يات 
التالية 

0.05

0.05

0.05

ت�جد عالقة اإرتباط 
م�جبة و ذات داللة 
معن�ية عند كل من 

امل�صت�يات التالية 

0.01

0.05

0.01

0.05

0.01

0.01

0.01

0.05

0.01

0.01

0.01

0.05

0.05

0.05

ت�جد عالقة 
اإرتباط م�جبة و 

ذات داللة معن�ية 
عند كل من 

امل�صت�يات التالية 

0.01

0.05

0.01

0.05

0.01

0.05

ت�جد عالقة 
اإرتباط ذات 
داللة معن�ية 
عند كل من 

امل�صت�يات 
التالية

0.05

0.05

0.01

0.05

0.05

0.01

درجة الثقة

95%%99

SPSS V17 الم�صدر – اإعداد الطالب باالإعتماد على



164

و يت�ص���ح م���ن خالل الج���دول اأعاله اأن النتائ���ج ت�صيرالى قي���م t   المح�ص�بة لعالق���ة االإرتباط بين 
متغي���رات   اإدارة الج�دة ال�صامل���ة  )الم�صتقلة( و متغيرات تح�صين الق���درة التناف�صية  )التابعة(، 
و المح�ص�رة في القيم التالية )7-8.878-14.702)6.106-6.8-)3).6-)7.746-11.50 
والمعب���رة ع���ن تحقيق رغبات الزب�ن   بالن�صبة للفقرة االأولى من البعد الم�صتقل ثم العن�صر الثاني 
والمتمث���ل في التح�صين الم�صتمر بالقي���م التالية )55).10-11.662-4.272(  ثم الفقرة الثالثة 
م���ن البع���د الم�صتقل و المتمثل بالقي���م ) 074.)( ،و قي���م الفقرة الرابع���ة ) 14-11.682).3-
10.062-3.701( ، و قي���م الفق���رة الخام�ص���ة المتمثل���ة في �صم���ان تحقيق العملي���ة )))18.6-

6.184-86).3-7.781-)4.14-)64.)-70).2-4)4.4(، ه���ي ذات دالل���ة معن�ي���ة عن���د 
م�صت����ى  0.05 و ه���ي كلها  اأكب���ر من قيمة t المجدولة و التي تبل���غ 2.704  ما يعني رف�س فر�صية 
الع���دم  H0  و يت���م  قب�ل الفر�صي���ة البديلة H1، اأما القي���م )3.863-  3.851 من الفقرة االأولى 
و 8.411-  3.338م���ن الفق���رة الثاني���ة  و 8.411-5.466-5.513 م���ن الفق���رة الثالث���ة  (، و 
قي���م الفق���رة الرابع���ة )10.803-3.534-5.466-5.513-3.338(، و قي���م الفق���رة الخام�صة 
)4.155-3.604-5.513(، فه���ي ذات دالل���ة معن�ية عند م�صت����ى 0.01  مايعني رف�س فر�صية 

.H1 و قب�ل الفر�صية البديلة  H0العدم
 بينما القيم ) 2.177-2.622 - 0.330   من الفقرة االأولى   و 0.674- -0.145- -1.067 من 

الفقرة الثالثة  ( و قيم الفقرة الرابعة )-1.201( ، و قيم الفقرة الخام�صة )2.447- 
   H0المجدولة تق���در ب 3.307 ، و هذا يعني قب�ل فر�صية العدم  t 0.366( ، ه���ي اأق���ل من قيمة-

H1  و رف�س الفر�صية البديلة
واأخي���را للتاأكد م���ن معن�ية االرتباط بي���ن اإدارة الج����دة ال�صاملة و تح�صين الق���درة التناف�صية في 

�صركات التاأمين ، اإجابة على اإ�صكالية الدرا�صة، ال بد من اإختبار الفر�صيتين التاليتين.
-فر�صي���ة الع���دم  H0  - ال ت�جد عالق���ة اإرتباط م�جب���ة ذات داللة اإح�صائية بي���ن اإدارة الج�دة 

ال�صاملة و تح�صين القدرة التناف�صية في �صركات التاأمين .
-الفر�صي���ة البديل���ة  H1 -    ت�جد عالق���ة اإرتباط م�جبة ذات داللة اإح�صائي���ة بين اإدارة الج�دة 

ال�صاملة ، و تح�صين القدرة التناف�صية في �صركات قطاع التاأمين.
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و الجدول الم�الي ي��صح ذلك
الجدول رقم 25   نتائج عالقة االإرتباط بين اإدارة الج�دة ال�صاملة و تح�صين القدرة التناف�صية .

املتغري التابع
املتغري

امل�صتقل       
داللة اإح�صائية

0.05
t

2.704
داللة

اإح�صائية

قيمة t حت�صني القدرة التناف�صية  يف قطاع التاأمني  
املجدولة

0.01t

3.307

0.043اإدارة اجل�دة ال�صاملة

0.010

0.022

0.049

0.014

0.014

0.046

-0.030

014  .0

0.027

0.032

0.040

0.043

0.024

0.032

0.045

0.018

0.033

0.043

0.012

0.034

0.027

0.282

0.352

0.319

0.275

0.338

0.349

0.287

-0.303

0.348

0.309

0.304

-0.286

0.284

-0.320

0.298

0.280

0.334

0.300

0.284

0.357

-0.300

-0.309

8.878

6.897

6.106

6.939

11.509

7.746

11.662

4.272

9.074

0.674

-0.145

3.914

10.062

3.701

6.184

3.986

7.781

4.149

9.649

2.970

4.494

2.447

0.000

0.001

0.003

0.004

0.008

0.006

0.008

0.005

0.002

0.000

0.007

0.008

0.004

0.000

0.000

0.000

0.003

0.470

0.439

0.407

0.404

0.377

0.385

0.365

0.391

0.418

0.476

0.374

0.365

0.390

0.538

0.564

0.580

-0.408

3.863

2.177

2.622

3.851

-0.330

3.338

5.513

-1.067

5.513

3.338

-1.201

0.351

5.380

4.155

3.604

5.513

-0.366

2.7040.050.01

داللة

اإح�صائية

0.05t

2.704

داللة

اإح�صائية

t

3.307

0.035

0.014

0.035
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و م���ن خالل الجدول اأع���اله ، نالحظ اأن هناك رف�صاً لفر�صية الع���دم H0  و قب�ل الفر�صية 
البديل���ة H1  ، بالن�صب���ة لمتغي���رات  البع���د الم�صتق���ل ذات االإرتباط المعن����ي و االإح�صائي، و هذا 
ماي���دل داللة قاطعة عل���ى اأن �صركات التاأمين )عينة الدرا�صة ( لديه���ا قابلية لتطبيق مدخل اإدارة 
الج�دة ال�صاملة في قطاع التاأمين لتح�صين قدراتها التناف�صية  ، حيث  ت�صير من جهة نتائج التحليل 
المعن����ي واالإح�صائي،  باأن هناك عالق���ة اإرتباط ذات داللة اإح�صائية و معن�ية بالن�صبة لمتغيرات 
اإدارة الج�دة ال�صاملة و المتمثلة عند م�صت�ى 0.05 و هي على الت�الي )0.035-0.014-0.035-
0.014(  وهي اأكبر من قيم  t=2.704، و م�صت�ى  و 0.01 و هي على الت�الي )0.003-0.000-

0.000-0.000-0.003-0.000-0.000-0.000 (  و ه���ي اأكبرم���ن  قي���م  t =3.307  و عليه 
يتم رف�س فر�صية العدم H0 ، و يتم قب�ل الفر�صية البديلة H1  ، بمعنى اأن هناك عالقة ذات داللة 
معن�ي���ة و اإح�صائي���ة عند الفقراات )1-5(، م���ن االإ�صتبانة و المتمثلة ف���ي تحقيق رغبات الزب�ن، 
والتح�صين الم�صتمر ،و التحكم في الت�صيير، و ترقية اأ�صاليب االأداء، و �صمان الخدمات التاأمينية .

و م���ن جه���ة اأخرى ، ت�صير نتائ���ج التحليل اإلى اأن هن���ا عالقة اإرتباط ذات دالل���ة اإح�صائية و 
معن�ي���ة  بي���ن متغي���رات اإدارة الج�دة ال�صامل���ة و تح�صين الق���درة التناف�صية و المتمثل���ة في القيم 
م�صت����ى  0.05 ) 0.022-0.010-0.043- )0.046-0.014-0.014-0.04  عن���د  التالي���ة 
-0.033-0.018-0.045-0.032-0.024-0.043-0.040-0.027-0.014-0.030-  -

0.043-0.012-0.034(  هي اأكبر من قيمة t المعن�ية و الم�صاوية ل 2.704 ، و عليه يتم رف�س 
فر�صي���ة الع���دم   H0  و قب�ل الفر�صية البديل���ة  H1  بالن�صبة لمتغيرا ت تح�صين القدرة التناف�صية 
 t اأم���ا بالن�صبة  للقيم التالية   عند م�صت�ى 0.05)0.027-0.032- 0.027( فهي اأقل من قيمة ،
المعن�ية ، وعليه يتم قب�ل فر�صية العدم H0  و رف�س الفر�صية البديلة H1، بمعنى تتباين �صركات 

التاأمين في تطبيق مدخل اإدارة الج�دة ال�صاملة .    

 اأما القي���م عن���د الم�صت����ى  0.01)0.000-0.002-0.008-0.006-0.004-0.000-
0.004-0.000-0.000-0.000 عل���ى الت�ال���ي( ، ه���ي اأكبر م���ن قيمة t  المعن�ي���ة و الم�صاوية 
ل 3.307، و علي���ه يت���م رف����س فر�صية العدم   H.0، و قب����ل الفر�صية البديل���ة H1 ما يعني قب�ل 
متغيرات تح�صين القدرة التناف�صية ، بينما للقيم عند الم�صت�ى 0.01) 0.008-0.003-0.001-
0.005-0.007-0.003( ، هي قيم اأقل من قيمة t  المعن�ية الم�صاوية  ل3.307 ، و بالتالي يتم 
قب����ل فر�صية العدم H0، و رف�س الفر�صية البديلة H1  بالن�صبة  لهذه القيم ، المتمثلة في فقرات 

االبعد التابع لتح�صين القدرة التناف�صية .
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5- اإ�شتنتاجات و تو�شيات
5-1-الإ�شتنتاجات الأولية ،المرتبطة بالفر�شيات النظرية

 لق���د اأثبت���ت الدرا�صة الميدانية  حقائ���ق  كانت تعد نظرية ، واأ�صبح���ت واقعية  بف�صل عملية  
تحليل معطيات االإ�صتبانة ، �ص�ف نلتم�صها من خالل مايلي :

االإجابة عن الفر�صيات النظرية  التفاوؤلية.
ات�صح من خالل الدرا�صة التطبيقية باأن الفر�صية االأولى ، ات�صمت:

تاأك���د قب�ل و اإقتناع �صركات التاأمين بمب���ادئ اإدارة الج�دة ال�صاملة ، و االأرقام المدرجة  في 
التحليل هي خير دليل على ذلك .

تاأك���د ب���اأن هن���اك اإمكانية لتطبيق مدخ���ل اإدارة الج�دة ف���ي قطاع التاأمين ، رغ���م العراقيل 
وال�صع�بات التي ت�اجه الم�ص�ؤولين  في هدا القطاع .   

تاأك���د ب���اأن �ص�ق التاأمين في الجزائر ، ي�صمح باإدراج اآلي���ات اإ�صتراتجية ، قد ت�صت�عب مبادئ 
اإدارة الج�دة ال�صاملة .

تاأك���د ب���اأن هناك اإمكاني���ة ح�ص�ل الر�صا ل���دى م�ظفي القط���اع ، و ارتياحه���م لمنهج اإدارة 
الج�دة ال�صاملة .

تاأكد باأن لدى الم�ظفين في قطاع التاأمين ، فكرة عدم اإخفاق اإدارة الج�دة ال�صاملة ، بالرغم 
من اأنها عملية ط�يلة المدى .

االإجابة عن الفر�صيات النظرية الت�صاوؤمية:
بالفع���ل ت�جد عراقيل تعيق تطبيق اإدارة الج�دة ال�صامل���ة ، اإال اأن اأرقام الدرا�صة ت��صح باأنه 

يمكن تجاوزها .
نع���م بالفعل، اأثبتت االأرقام للدرا�صة الميدانية ، باأن هناك غياب ال�عي بالعمل االإ�صتراتيجي 
للتطبي���ق ، ل���دى �صركات التاأمين ، اإال اأن ذلك يتميز بالتذبذب ، ح�صب فترات  يمكن التحكم فيها ، 

و بالتالي تخطيها .
ال ي�ج���د ع���دم اإدراك ، يتعل���ق  بالتط�ير و التح�صي���ن المرتبط باإدارة الج����دة ال�صاملة  ، بل 
بالعك�س االأمر له اأهمية بالغة لدى �صركات التاأمين ، يجعلها تفكر بجدية في م�صاألة تح�صين قدرتها 

التناف�صية.
5-2- ال�شتنتاجات المرتبطة بالدرا�شة الميدانية ) اإح�شائية و معنوية ) .

لقد تمخ�س عن هذه الدرا�صة في �صقها التطبيقي ، مجم�عة من االإ�صتنتاجات نح�صرها فيما يلي :
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5-2-1-اإ�شتنتاجات التحليل الإح�شائي 
بالن�صب���ة للبع���د االأول –ت�صجيل ن�صبة م�افقة /وم�افقة �صديدة  بن�صبة 2).78%  ، مع اإعطاء 
اهتمام كبير للفقرة الثانية و المتمثلة في التح�صين الم�صتمر لج�دة الخدمات التاأمينية ، و تميزها  

باأكبر ب��صط ح�صابي ،مقارنة  ببقية العنا�صر االأخرى .
بالن�صبة للبعد الثاني ، ت�صجيل ن�صبة الم�افقة / م �س 58.68%  ، و تميز الفقرة 13 باإرتباط 
ج���د ق�ي م���ع اأكثر من متغير  ، م���ا اأظهر اأن �صرك���ات التاأمين  ت�لي اأهمية كبي���رة بعن�صر الخبرة 
الط�يل���ة و االمكاني���ات المادية  ما ي�ؤهل قطاع التاأمين من ا�صتيعاب مبادئ اإدارة الج�دة ال�صاملة ، 
كما بالن�صبة للفقرة 16 التي تتعلق بعن�صر الت�صميم الجيد للقرارات العملية و دورها في التح�صين 
الدائ���م و الم�صتمر لنظ���ام الخدمات التاأمينية ، زيادة على اإهتمام �صركات التاأمين بم�صت�ى تك�ين 

الم�ظفين ، ما ي�ؤثر على م�صت�ى االأداء ، و نبذ ال�صعارات .
بالن�صب���ة للبع���د الثالث .ت�صي���ر االأرقام اإلى ن�صبة الم�افقة / و م ����س بلغت 70%  ، و تميز هذا 
البعد باأهمية الفقرة 22 ، التي بينت اأن �صركات التاأمين  ت�صعى  دوما الى محاولة تح�صين �ص�رتها، 

الإكت�صاب القدرة التناف�صية .
اأم���ا البع���د الراب���ع فقد �صجل م�افق���ة / م �س بلغ���ت58.82 %  ، تمتلث ف���ي اهتمام �صركات 
التاأمي���ن بعن�ص���ر محاولة تفادي ال�ع����د الكاذبة في االإكتت���اب بعق�د التاأمي���ن  ، و تميزت باأهمية 
الفق���رة 38 دات االإرتباط الق�ي مع اأكثر من متغي���ر  �صلبي و اإيجابي ، من ناحية الت�صيير المحكم، 
والفق���رة 40 و المتمثلة في اإعطاء �صركات التاأمين االأهمية لت�صكيل حلقات لمناق�صة م�صاكل العمال 

و االإدارات داخل قطاع التاأمين ، بغية تح�صين القدرة التناف�صية .
اأم���ا البع���د الخام�س ، فقد �صجل بدوره م�افقة / م �س بلغت ن�صبة 44.16%  ، فقط ن�صير هنا 
ال���ى ن�صب���ة الحياد بلغت 26.18%  ، و م���ا يميز هذا البعد ه� االأهمية الت���ي ت�ليها �صركات التاأمين 
لعن�صر الزب�ن ه� الهدف و لي�س الخ�صم في كل عملية الن�صاط التاأميني ، ما ي�صاعد على تح�صين 

القدرة التناف�صية .
 و اأخيرا بالن�صبة للبعد ال�صاد�س  ، فقد تم ت�صجيل ن�صبة م�افقة /م �س بلغت 40.40%   بينما 
بلغ���ت ن�صب���ة الحي���اد 20.76 % ، مع تميز هذا البع���د باالأهمية التي ت�ليها �صرك���ات التاأمين لعالج 
اأ�صالي���ب الممار�ص���ات المهني���ة المح���دودة ، الأنها ال تخدم عل���ى االإطالق ، عملي���ة تح�صين القدرة 

التناف�صية .

5-2-2-تلخي�ص اأهم الإ�شتنتاجات .
و يمكن تلخي�س اأهم االإ�صتنتاجات العملية،  في النقاط التالية ، لما لها من اأثر كبير في اإتخاد 
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القرار ب�صاأن تطبيق مدخل اإدارة الج�دة ال�صاملة لتح�صين القدرة التناف�صية ،في قطاع التاأمين :
اإهتمام �صركات التاأمين بعن�صر التح�صين الم�صتمر لتح�صين الخدمات التاأمينية .

عدم اإهتمام �صركات التاأمين بعن�صر التحكم في الت�صييرو التكاليف بالقدر الكافي .

اإهتمام �صركات التاأمين بتح�صين �ص�رتها  مع اإهمال ال�صعارات و هذا �صيء اإيجابي .
عدم اإهتمام �صركات التاأمين بعن�صر ت�فيرم�صالح مخت�صة لمعاجة �صكاوي الزبائن .

اهتمام �صركات التاأمين بتفادي ال�ع�د الكاذبة المرتبطة بالكتتاب بعق�د التاأمين .
عدم اإهتمام �صركات التاأمين بت�فير مركز ت�ثيق حديث.

اإهتمام �صركات التاأمين بعن�صر الزب�ن ه� الهدف و لي�س الخ�صم .
ع���دم اإهتم���ام �صركات التاأمين بعن�صر �ص���د الفراغ في عملية التعاقب عل���ى الم�ص�ؤوليات  بمعنى ال 

تعالج هذه االآفة ب�صكل �صارم و جدي  .
عدم اإهتمام �صركات التاأمين  بعن�صر تحدي العقبات في عملية اإدخال اإدارة الج�دة ال�صاملة ، مع 

العلم اأن اإدارة الج�دة ال�صاملة عملية ط�يلة و �صاقة . 

5-3-تو�شيات
نتيجة  االإ�صتنتاجات ، و بناءً على كل المالحظات يمكن تلخي�س بع�س الت��صيات  في النقاط 

التالية :
�ص���رورة اإلتفات���ة �صرك���ات التاأمين ، عاجال في عن�ص���ر التحكم في الت�صيي���ر و بالتالي تقليل 

التكاليف لت�صهيل عملية تبني مبادئ اإدارة الج�دة ال�صاملة  و يكفل تح�صين القدرة التناف�صية .
�ص���رورة اإيجاد ، و باأ�صرع مايمكن  م�صالح مخت�صة لمعالجة �صكاوي الزبائن ، و ب�صكل فعلي 
و واقع���ي داخ���ل قطاع التاأمين ، ما يك�ن له االأثر الكبير في حل العديد من الم�صاكل التي تعيق تبني 

منهج اإدارة الج�دة ال�صاملة .
االإ�صراع في ت�فير مركز ت�ثيق حديث ، يتما�صى مع متغيرات الن�صاط التاأمين و يكفل الرقابة 

و يقمع الغ�س و التحايل على �صركات التاأمين .
�ص���رورة معالج���ة و في اأ�ص���رع وقت ، م�صك���ل غياب اله���دف باإ�صتمرار ، ال���ذي ال يخدم على 

االإطالق م�صلحة االإدارة العليا .
5-تجن���ب ال�صع���ارات  و باالأخ����س الكاذبة منها ، و ع���دم ال�فاء بالعه����د و االإلتزامات تجاه 

الزبائن ، و هذا ما يتعلق باأ�صحاب القرار .
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الخاتمة العامة
يمك���ن الق����ل اإن هناك اإ�صك���االً في تطبي���ق اإدارة الج����دة ال�صاملة في قط���اع التاأمين، يع�د 
ح�ص���ب اإ�صتنتاجاتنا من خالل الدرا�ص���ة الميدانية اإلى �صع�بة قيا�س النج���اح على المدى الق�صير 
اأو المت��ص���ط ، م���ع الكيفيات و الطرق العدي���دة و االأ�صاليب المختلفة ، فه���ل ي�ؤخذ بمعيار  الج�ائز  
والتمي���ز اأو من خالل النجاح في الح�ص�ل على رقم اأعمال اأو ح�صة �ص�قية و الربحية الجيدة التي 
تف�ص���ر  تح�صين الق���درة التناف�صية  في هذا القطاع ؟ اأو م�صت�ى فعالية التنفيذ ، و الحكم من خالل 
م�صارك���ة الم�ظفي���ن ، اأو ر�صا العمالء  مع العلم اأن كل ه���ده الم�ؤ�صرات ، يمكن و�صع مقا�س لها ، و 
يمكن تحديد اأداء كل منها على اأعلى م�صت�ى في التنفيذ  لدى اإدارة قطاع التاأمين ، و بالتالي تك�ن 
ال��صيل���ة  االأكث���ر   فعالية  في التقيي���م، و يمكن االأخذ بها باعتبارها هدف���ا يحقق القيا�س في اإطار 

زمني ممتد ح�صب ن�صاطات القطاع .
و تبقى الم�صاكل الرئي�صة  مطروحة للنقا�س، وتتمثل في عدم اإمكانية تك�ين اأي فكرة عن اآفاق 
اأداء �صرك���ة التاأمين عند مقارنتها مع مناف�صيها من ال�صرك���ات االأخرى المنتمية الى القطاع نف�صه 
و نق�ص���د ال�صرك���ات االأجنبية على وج���ه التحديد، نتيجة ظروف الع�لمة و الظ���روف التي يفر�صها 
ال�ص����ق العالمي للتاأمين ب�صفة خا�صة ، لذا تم اإعتم���اد الهدف من اإدارة الج�دة ال�صاملة، تح�صين 
الق���درة التناف�صية  في قطاع التاأمين  حتى يت�صنى لن���ا تقييم  المعايير عن طريق تحكيم االإ�صتبانة  
المعب���رة ع���ن فعالية  المب���ادئ الت�جيهية للتقييم  الفعل���ي ، و بالتالي دمج تنفي���ذ هذا المنهج الى 
مح���رك التميز والتناف�س من خالل ترجمة  الفر�صي���ات اإلى واقع  يجعل ذلك  يتنا�صب مع  التنفيذ 
المتمث���ل ف���ي تح�صين   القدرة التناف�صب���ة، على اإعتبار اأن الج�دة ق�صي���ة اإ�صتراتجية ، و الم�ظفين 
ه���م اأ�صا�س تحقيق الج�دة و التح�صين الم�صتمر، اله���دف منه تقديم قيمة م�صافة ت�صهم في ترقية 

هذا القطاع .
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د. محمد غـادر 
مدقق الح�سابات

محددات الحوكمة ومعاييرها
GOVERNANCE Guidance & Objectives

االمبحث الول: تعريف الحوكمة والهدف منها
 Corporate للم�صطل���ح  راج���ت  الت���ي  المخت�ص���رة  الترجم���ة  ه����  الح�كم���ة  م�صطل���ح 
Governance، اأم���ا الترجمة العلمية لهذا الم�صطلح، والتي اتف���ق عليها، فهي: »اأ�صل�ب ممار�صة 

�صلطات االإدارة الر�صيدة«.
وقد تع���ددت التعريفات المقدمة لهذا الم�صطلح، بحيث ي���دل كل م�صطلح عن وجهة النظر 
الت���ي يتبناها مق���دم هذا التعريف ، فتع���رف م�ؤ�ص�صة التم�ي���ل الدولية IFC الح�كم���ة باأنها: »هي 

النظام الذي يتم من خالله اإدارة ال�صركات والتحكم في اأعمالها«.)1(
كم���ا تعرفها منظم���ة التعاون االقت�ص���ادي والتنمية OECD باأنه���ا: »مجم�عة من العالقات 
فيما بين القائمين على اإدارة ال�صركة ومجل�س االإدارة وحملة االأ�صهم وغيرهم من الم�صاهمين«.)2( 

1- Alamgir, M. (2007). Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Coorporate 
Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference 
organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8.
2- Freeland, C. (2007). Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks, paper presented 
to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a 
conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8.
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وهن���اك من يعرفها باأنها: » مجم�عة »ق�اعد ادارية« ت�صتخ���دم الإدارة ال�صركة من الداخل، ولقيام 
مجل�س االإدارة باالإ�صراف عليه���ا لحماية الم�صالح والحق�ق المالية للم�صاهمين«.)1( وبمعنى اأخر، 
فاإن الح�كمة تعني النظام العام ، اأي وج�د نظم تحكم العالقات بين االأطراف االأ�صا�صية التي ت�ؤثر 
في االأداء، كما ت�صمل مق�مات تق�ية الم�ؤ�ص�صة على المدى البعيد وتحديد الم�ص�ؤول عن الت�صرفات 

االدارية والمالية غير ال�صحيحة ، مع تحميل الم�ص�ؤولية لكل من الحق �صرر بالم�صلحة العامة.
 ويمك���ن ان نع���رف الح�كمة باأنها مجم�عة من الق�انين والنظ���م والقرارات التى تهدف اإلى 
تحقي���ق الج����دة والتميز فى االأداء االداري عن طريق اختيار االأ�صالي���ب المنا�صبة والفعالة لتحقيق 

خطط واأهداف اي عمل منظم �ص�اء في وحدات القطاع الخا�س او في وحدات القطاع العام .    
وق���د ظهرت الحاج���ة اإلى الح�كمة في العديد م���ن االقت�صاديات المتقدم���ة والنا�صئة خالل 
العق�د القليلة الما�صي���ة، خا�صة في اأعقاب االنهيارات االقت�صادية واالأزمات المالية التي �صهدتها 
عدد من دول �صرق اآ�صيا واأمريكا الالتينية ورو�صيا في عقد الت�صعينات من القرن الع�صرين، وكذلك 
م���ا �صه���ده االقت�صاد االأمريكي م�ؤخرا م���ن انهيارات مالية ومحا�صبية خالل ع���ام 2002.وتزايدت 
اأهمي���ة الح�كمة نتيجة التجاه كثير من دول العال���م اإلى التح�ل اإلى النظم االقت�صادية الراأ�صمالية 
التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على ال�صركات الخا�صة لتحقيق معدالت مرتفعة ومت�ا�صلة من النم� 
االقت�ص���ادي، وق���د اأدى ات�صاع حجم تل���ك الم�صروعات اإلى انف�صال الملكية ع���ن االإدارة، و�صرعت 
تلك الم�صروعات في البحث عن م�صادر للتم�يل اأقل تكلفة من الم�صادر الم�صرفية، فاتجهت اإلى 
اأ�ص����اق الم���ال. و�صاعد على ذلك ما �صهده العالم من تحرير لالأ�ص����اق المالية، فتزايدت انتقاالت 
روؤوؤ����س االأم�ال عب���ر الحدود ب�صكل غير م�صب�ق، ودفع ات�صاع حجم ال�صركات وانف�صال الملكية عن 
االإدارة اإلى �صعف اآليات الرقابة على ت�صرفات المديرين، واإلى وق�ع كثير من ال�صركات في اأزمات 

مالية.
 ومن اأبرزها دول جن�ب �صرق اآ�صيا في اأواخر الت�صعينات، ثم ت�الت بعد ذلك االأزمات، ولعل 
م���ن اأبرزه���ا اأزمة �صركتي اأن���رون وورلد ك�م في ال�الي���ات المتحدة في ع���ام 2001. وقد دفع ذلك 
العال���م لالهتمام بالح�كمة.)2( وعلى ذلك، تهدف ق�اع���د و�ص�ابط الح�كمة اإلى تحقيق ال�صفافية 

1-  الن�صرة االقت�صادية ، اأ�صل�ب ممار�صة �صلطات االإدارة الر�صيدة يف ال�صركات: ح�كمة ال�صركات. ، العدد الثاين، املجلد ال�صاد�س 
واخلم�ص�ن، 2003.

2- راجع يف تف�صيل ذلك، كل من:
اأ�صل�ب ممار�صة �صلطات االإدارة الر�صيدة يف ال�صركات: ح�كمة ال�صركات. مرجع �صبق ذكره. �س: 11.

- اإبراهيم العي�ص�ي، التنمية يف عامل متغري: درا�صة يف مفه�م التنمية وم�ؤ�صراتها. القاهرة: دار ال�صروق، 2003. �س: 36 – 37.
- Fawzy, S. (April 2003). Assessment of Corporate Governance in Egypt. Working Paper No. 82. 

Egypt, The Egyptian Center for Economic Studies. pp: 6-7. 
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والعدال���ة، ومن���ح حق م�صاءلة اإدارة المنظم���ة ، وبالتالي تحقيق الحماي���ة ال�صحاب الحق�ق وحملة 
ال�ثائق جميعا، مع مراعاة م�صالح العمل والعمال، والحد من ا�صتغالل ال�صلطة في غير الم�صلحة 
العامة، بما ي�ؤدى اإلى تنمية اال�صتثمار وت�صجيع تدفقه، وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، واإتاحة 
فر����س عمل جديدة. كما اأن ه���ذه الق�اعد ت�ؤكد على اأهمية االلتزام باأحك���ام القان�ن، والعمل على 
�صم���ان مراجع���ة االأداء المالي، ووج�د هي���اكل اإدارية تمكن م���ن محا�صب���ة االإدارة اأمام المالك ، 
م���ع تك�ين لجنة مراجعة من غي���ر اأع�صاء مجل�س االإدارة التنفيذية تك����ن لها مهام واخت�صا�صات 

و�صالحيات عديدة لتحقيق رقابة م�صتقلة على التنفيذ.
كم���ا ظهر مفه�م ح�كم���ة القطاع العام اأو ما يع���رف بح�كمة الحك�م���ات ب�صكل تطبيقي في 
نقا�ص���ات قادته���ا وزارة المالية اله�لندية في عام 2000 حين عق���دت عددا من االجتماعات وور�س 
العمل بهدف تفعيل دور ح�كمة القطاع العام في ه�لندا ومحاولة لالإجابة عن ماهية هذا الن�ع من 

الح�كمة وكيفية تطبيقها.
اإن اأه���م ما عنيت ب���ه ح�كمة القطاع العام ه���� تكري�س ت�صافر الجه�د م���ن كافة القطاعات 
الحك�مي���ة لدرء حدوث االأزم���ات االإدارية التي ت�ؤدي ب�صكل عام اإلى هدر االأم�ال الحك�مية والعامة 
واإل���ى فقدان التحكم في النظام االإداري وفق���دان الم�ص�ؤوليات عند حدوث خلل في تطبيق االأنظمة 

والم�صاريع المختلفة اأو ت�صغيل العمليات العامة ب�صكل يعرف باالأفقي بين دوائر القطاع العام. 
واإن تط�ي���ر مب���ادئ ونه���ج ح�كم���ة القطاع العام ه���ي م�ص�ؤولية الجمي���ع بال ا�صتثن���اء، اإال اأن 
تطبيقه���ا يتطلب العمل الجاد لتفعيل برام���ج الت�عية �ص�اء لالإدارات نف�صها اأو للم�اطن ، مع تفعيل 

الراأي العام وال�صماح له الم�صاركة في �صناعة القرارات .
 تع���د ح�كمة القطاع العام م�صروعاً وطنياً يبداأ ب���االإرادة والعزيمة على تكري�س ال�صفافية في 
القطاعات الم�صتركة بنظرة اأفقية ال عم�دية، ويعمل الم�صروع على محاور عدة من اأبرزها معالجة 
حاالت تعار�س الم�صالح وانعدام الم�ص�ؤوليات وتقليل المخاطر والخ�صائر المت�قعة بكافة اأوجهها، 
ويعتم���د الم�صروع اعتمادا جذريا على قيا�س وتقيي���م االأداء الم�صترك بين دوائر القطاع العام. فال 
يجزئ النظر لدائرة دون اأخرى. وهنا فاإن تقييم االأداء ال يق�صد به االأداء المالي من حيث درا�صة 
وتحلي���ل ميزانيات القطاع���ات المختلفة بل يعتم���د اأي�صا على قيا�س م�صت����ى الخدمة العامة وعلى 

مقدار المعرفة والن�صج النا�صئين من جراء تطبيق ح�كمة القطاع العام. 
اإن ح�كم���ة القط���اع العام ف���ي اأغلب دول العالم تع���د مطلباً ملحاً في ال�ق���ت الحا�صر ب�صكل 
اأكب���ر من اأي وقت م�صى. فقد اأولت الدول كامل اهتمامها للتط�ير ب�صكل عام من خالل المبادرات 
والم�صاري���ع المختلف���ة التي ين�صب جله���ا في اإ�صالح االأنظم���ة االإدارية والت�صغيلي���ة في القطاعات 
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العام���ة المختلف���ة. ونحن في انتظار مبادرات هامة وجدية ذات اأهمية لتفعيل ح�كمة القطاع العام 
في لبنان ل��صع الحلقة المفق�دة في �صل�صلة التط�ير التي نرغب ان ت�صهدها بالدنا. 

وتع����د اهمي���ة الح�كمة ف���ي وحدات القط���اع العام  اإلى اأهمي���ة تاأ�صي�س وتفعي���ل دور وحدات 
المراجع���ة الداخلي���ة في القطاع���ات العامة والحك�مي���ة، والتاأكد من ا�صتقاللها، وع���دم ارتباطها 

تنظيمياً باالإدارات التنفيذية المبا�صرة كما ه� معم�ل به حالياً وفي اأغلب الدول .
 واأن ا�صتق���الل وح���دات المراجع���ة الداخلية يعد مطلب���اً اأ�صا�صياً لدح�س اأي عار�س ق���د ي�ؤدي اإلى 
ت�صارب الم�صالح عند تطبيق الخطط العامة والخا�صة المرتبطة بما ي�صدر عن تقارير المراجعين 
الداخليين اأو الخارجيين فكيف اذا لم تكن هذه ال�حدات م�ج�دة ا�صالً  كما ه� الحال في االنظمة 

االدارية الحك�مية الحالية ، ومنها االنظمة االدارية الحالية في اغلب ادارات الدولة في لبنان . 

المبحث الثاني: محددات الحوكمة
هن���اك اتفاق على اأن التطبي���ق الجيد لح�كمة المنظمات من عدم���ه يت�قف على مدى ت�افر 
وم�صت�ى ج�دة مجم�عتين من المحددات هما : المحددات الخارجية والمحددات الداخلية ويمكن 

عر�س هاتين المجم�عتين من المحددات ب�صيء من التف�صيل كما يلي:

المحددات الخارجية 
وت�صي���ر اإلى المن���اخ العام لال�صتثمار  في الدول���ة، والذي ي�صمل على �صبي���ل المثال: الق�انين 
المنظم���ة للن�ص���اط االقت�ص���ادي )مث���ل ق�انين �ص����ق الم���ال وال�صرك���ات وتنظي���م المناف�صة ومنع 
الممار�ص���ات االحتكاري���ة واالإفال����س ومكافح���ة الف�صاد(، وكف���اءة القطاع المال���ي )البن�ك و�ص�ق 
الم���ال( ف���ي ت�فير التم�يل ال���الزم للم�صروعات، ودرج���ة تناف�صية اأ�ص�اق ال�صل���ع وعنا�صر االإنتاج، 
وكف���اءة االأجهزة والهيئات الرقابية في اإحك���ام الرقابة على جميع منظمات المجتمع  وذلك ف�صال 
ع���ن بع�س الم�ؤ�ص�صات ذاتية التنظيم التي ت�صمن عمل االأ�ص����اق بكفاءة ) ومنها على �صبيل المثال 
الجمعي���ات المهنية الت���ي ت�صع ميثاق �ص���رف للعاملين في ال�ص����ق، مثل المراجعي���ن والمحا�صبين 
والمحامي���ن وال�صرك���ات العامل���ة في �ص����ق االأوراق المالية وغيره���ا (، باالإ�صافة اإل���ى الم�ؤ�ص�صات 
الخا�صة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والت�صنيف االئتماني واال�صت�صارات المالية 
واال�صتثمارية ا�صافة الى وج�د جهاز ق�صائي �صفاف وعادل وقادر على تحديد الم�ص�ؤولية ومحاكمة 
مرتكب���ي المخالفات االدارية والمالية وفي االوقات ال�صريعة والمنا�صبة  . وترجع اأهمية المحددات 
الخارجي���ة اإل���ى اأن وج�دها ي�صمن تنفيذ الق�انين والق�اعد التي ت�صم���ن ح�صن اإدارة المنظمات ، 
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والتي تقلل من التعار�س بين العائد االجتماعي والعائد الخا�س.)1(

المحددات الداخلية:
وت�صير اإلى الق�اعد واالأ�ص�س التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وت�زيع ال�صلطات داخل المنظمة بين 
الجمعي���ة العامة ومجل�س االإدارة والمديرين التنفيذيي���ن، والتي ي�ؤدى ت�افرها من ناحية وتطبيقها 

من ناحية اأخرى اإلى تقليل التعار�س بين م�صالح هذه االأطراف الثالثة.)2(
�صكل )1(: المحددات الخارجية والداخلية للح�كمة

Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework for :الم�صدر 
Implementation. P: 122, Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the Middle 

East and North Africa Region, edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank. 

وت����ؤدى الح�كمة في النهاية اإلى زيادة الثقة في االقت�ص���اد الق�مي، وتعميق دور �ص�ق المال، 
وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدالت اال�صتثمار، والحفاظ على حق�ق االأقلية اأو �صغار 
الم�صتثمرين. ومن ناحية اأخرى، ت�صجع الح�كمة على نم� القطاع الخا�س ودعم قدراته التناف�صية، 
وت�صاعد الم�صروعات في الح�ص�ل على التم�يل وت�ليد االأرباح، واأخيرا خلق فر�س عمل. كما ت�صاهم 

 Fawzy, S. Ibid. pp: 3-4. -1
Ibid. p: 4. -2

77  
  

بين الجمعية  المنظمةتحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل  التيوتشير إلى القواعد واألسس 
ها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل يؤدى توافر  والتي ،العامة ومجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين
 (6).التعارض بين مصالح هذه األطراف الثالثة
 للحوكمة (: المحددات الخارجية والداخلية1شكل )

  المحددات الداخلية  المحددات الخارجية
     خاصة  تنظيمية

       
       
       
قرير يعين ويراقب        يرفع ت     

 إلى 
 

       
       
  تقوم     
       
       

       
الخاصااة تشااير إلاى عناصاار القطاااو الخاا ، وكيانااات اةدارة الذاتيااة، ووسااتل اةعااالي، والمجتمااع الماادني. * المؤسساات 

الضاااول علاااى السااالول  وتلااال الجهاااات التاااي تقلااال مااان عااادي تاااوافر المعلوماااات، وترفاااع مااان درجاااة مرا باااة الشاااركات، وتلقاااي
 .اةنتهازي لإلدارة

 Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework forالمصادر:
Implementation. P: 122, Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in 

the Middle East and North Africa Region, edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank.  
 

وتؤدى الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في اة تصاد القومي، وتعميق دور سوق المال، وزيادة  درته 
على تعبتة المدخرات ورفع معدةت اةستثمار، والحفاظ على حقوق األ لية أو صغار المستثمرين.ومن ناحية 

نمو القطاو الخا  ودعي  دراته التنافسية، وتساعد المشروعات في الحصول على  أخرى، تشجع الحوكمة على
كما تساهي في محاربة الفساد ومالحقة المفسدين ، وتساعد على  التمويل وتوليد األرباح، وأخيرا خلق فر  عمل.

و الخا  القطاي من النمو ويحم ةظهور  طاو عاي  ادر وفاعل  يؤمن خدمة المجتمع ويوفر معدةت عالي
 . ويرعى كافة مصالحهوينشطه 
 

                                                                                                
66((  pp::  44..IIbbiidd..    

  أو الجمهورأو الجمهور  المساهمونالمساهمون
  لحلحالمصاالمصا  أصحابأصحاب

  
  مؤسسات خاصةمؤسسات خاصة

  *:*:وعامةوعامة
 ن ومراجعونمحاسبو 
 محامون 
 تصنيف ائتماني 
 بنوك استثمار 
 استشارات 
 تحليل مالي 
 اإلعالم المالي 
  أجهزة رقابية فعالة 

  معايير:معايير:
 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى 

  القوانين والقواعدالقوانين والقواعد
  القطاع المالي:القطاع المالي:

 قروض 
  مساهمة في

 رأس المال

  األسواق:األسواق:
 تنافسية األسواق 
  استثمار أجنبي

 مباشر
   الرقابة على

 الشركات

أو مجلس أو مجلس   مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة
  الوزراء الوزراء 

  العامةالعامة  اإلدارةاإلدارة

  الوظائف الرئيسيةالوظائف الرئيسية
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ف���ي محارب���ة الف�صاد ومالحقة المف�صدين ، وت�صاعد على ظه�ر قطاع عام قادر وفاعل  ي�ؤمن خدمة 
المجتمع وي�فر معدالت عالية من النم� ويحمي القطاع الخا�س وين�صطه ويرعى كافة م�صالحه. 

المبحث الثالث : معايير الحوكمة
نظ���را لالهتمام المتزايد بمفه�م الح�كم���ة، فقد حر�صت عديد من الم�ؤ�ص�ص���ات على درا�صة هذا 
المفه�م وتحليله وو�صع معايير محددة لتطبيقه. ومن هذه الم�ؤ�ص�صات: منظمة التعاون االقت�صادي 
والتنمي���ة، وبنك الت�ص�ي���ات الدولية BIS ممثال في لجن���ة بازل، وم�ؤ�ص�صة التم�ي���ل الدولية التابعة 
للبنك الدولي. وفي ال�اقع، نجد اأنه كما اختلفت التعريفات المعطاة لمفه�م الح�كمة، فقد اختلفت 
كذل���ك المعايي���ر التي تحكم عملي���ة الح�كمة، وذلك من منظ�ر وجهة النظ���ر التي حكمت كل جهة 

ت�صع مفه�ما لهذه المعايير، وذلك على النح� التالي: 
معايير منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية)1(

يت���م تطبيق الح�كمة وفق خم�صة معايير ت��صلت اإليها منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية في عام 
)))1، علما باأنها قد اأ�صدرت تعديال لها في عام 2004.)2( وتتمثل في:

�شمان وجود اأ�شا�ص لإطار فعال لحوكمة ال�شركات 
يجب اأن يت�صمن اإطار ح�كمة ال�صركات كال من تعزيز �صفافية االأ�ص�اق وكفاءتها، كما يجب اأن يك�ن 
متنا�صقا مع اأحك���ام القان�ن، واأن ي�صيغ ب��ص�ح تق�صيم الم�ص�ؤوليات فيما بين ال�صلطات االإ�صرافية 

والتنظيمية والتنفيذية المختلفة.
حفظ حق�ق جميع الم�صاهمين

 وت�صم���ل نق���ل ملكية االأ�صهم، واختي���ار مجل�س االإدارة، والح�ص�ل على عائد ف���ي االأرباح، ومراجعة 
البيانات المالية، وحق الم�صاهمين في الم�صاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة.

المعاملة المت�شاوية بين جميع الم�شاهمين  
وتعن���ى الم�ص���اواة بي���ن حملة االأ�صه���م داخل كل فئ���ة، وحقهم في الدف���اع عن حق�قه���م القان�نية، 
والت�ص�يت في الجمعية العامة على القرارات االأ�صا�صية، وكذلك حمايتهم من اأي عمليات ا�صتح�اذ 

1-انظر يف تف�صيل ذلك:
اأ�صل�ب ممار�صة �صلطات االإدارة الر�صيدة يف ال�صركات: ح�كمة ال�صركات. مرجع �صبق ذكره. �س: 11. 

ف�ؤاد �صاكر، احلكم اجليد يف امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية العربية ح�صب املعايري العاملية، ورقة مقدمة اإىل امل�ؤمتر امل�صريف العربي 
لعام 2005  ال�صراكة بني العمل امل�صريف واال�صتثمار من اأجل التنمية، من�ص�رة يف: 

Egyptian Banking Institute, Corporate Governance in the Banking Sector Workshop, March 2006.
Fawzy, S. Ibid. pp: 5-6.
2 - OECD, OECD Principles of Corporate Governance, 2004.
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اأو دمج م�صك�ك فيها، اأو من االتجار في المعل�مات الداخلية، وكذلك حقهم في االطالع على كافة 
المعامالت مع اأع�صاء مجل�س االإدارة اأو المديرين التنفيذيين.

دور اأ�صحاب الم�صالح في اأ�صاليب ممار�صة �صلطات االإدارة بال�صركة
وت�صمل احترام حق�قهم القان�نية، والتع�ي�س عن اأي انتهاك لتلك الحق�ق، وكذلك اآليات م�صاركتهم 
الفعالة في الرقابة على ال�صركة، وح�ص�لهم على المعل�مات المطل�بة. ويق�صد باأ�صحاب الم�صالح 

البن�ك والعاملين وحملة ال�صندات والم�ردين والزبائن .

الإف�شاح وال�شفافية
 وتتن���اول االإف�صاح ع���ن المعل�مات الهام���ة ودور مراقب الح�صابات، واالإف�صاح ع���ن ملكية الن�صبة 
العظم���ى م���ن االأ�صهم، واالإف�ص���اح المتعلق باأع�صاء مجل����س االإدارة والمديري���ن التنفيذيين. ويتم 
االإف�ص���اح عن كل تل���ك المعل�مات بطريقة عادل���ة بين جميع الم�صاهمين واأ�صح���اب الم�صالح في 

ال�قت المنا�صب ودون تاأخير.

م�شوؤوليات مجل�ص الإدارة
 وت�صم���ل هيكل مجل�س االإدارة وواجباته القان�نية، وكيفية اختيار اأع�صائه ومهامه االأ�صا�صية، ودوره 

في االإ�صراف على االإدارة التنفيذية.
(1( )Basel Committee ( ب -  معايير لجنة بازل للرقابة الم�شرفية العالمية

و�صع���ت لجنة بازل في العام )))1 اإر�صادات خا�صة بالح�كمة في الم�ؤ�ص�صات الم�صرفية والمالية، 
وهي تركز على النقاط التالية:

 قيم ال�صركة وم�اثيق ال�صرف للت�صرفات ال�صليمة وغيرها من المعايير للت�صرفات الجيدة والنظم 
التي يتحقق با�صتخدامها تطبيق هذه المعايير.

اإ�صتراتيجي���ة لل�صركة معدة جيدا، والت���ي بم�جبها يمكن قيا�س نجاحها الكلي وم�صاهمة االأفراد في 
ذلك.

الت�زي���ع ال�صليم للم�ص�ؤووليات ومراكز اتخاذ القرار مت�صمن���ا ت�صل�صال وظيفيا للم�افقات المطل�بة 
من االأفراد للمجل�س.

و�صع اآلية للتعاون الفعال بين مجل�س االإدارة ومدققي الح�صابات واالإدارة العليا.
ت�اف���ر نظام �صبط داخلي ق�ي يت�صمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي واإدارة م�صتقلة للمخاطر 

.(Checks & Balances ) عن خط�ط العمل مع مراعاة  تنا�صب ال�صلطات مع الم�ص�ؤوليات

1- ف�ؤاد �صاكر، احلكم اجليد يف امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية العربية ح�صب املعايري العاملية، مرجع �صبق ذكره.
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مراقب���ة خا�صة لمراك���ز المخاطر في الم�اقع التي يت�صاعد فيها ت�ص���ارب الم�صالح، بما في ذلك 
عالقات العمل مع المقتر�صين المرتبطين بالم�صرف وكبار الم�صاهمين واالإدارة العليا، اأو متخذي 

القرارات الرئي�صية في الم�ؤ�ص�صة.
الح�افز المالية واالإدارية لالإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة �صليمة، واأي�صا بالن�صبة للمديرين 

اأو الم�ظفين �ص�اء كانت في �صكل تع�ي�صات اأو ترقيات اأو عنا�صر اأخرى.
تدفق المعل�مات ب�صكل منا�صب داخليا اأو اإلى الخارج.

ج ــ معايير موؤ�ش�شة التمويل الدولية)1)
و�صعت م�ؤ�ص�صة التم�يل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 2003 م�جهات وق�اعد ومعايير عامة 
تراه���ا اأ�صا�صية لدعم الح�كمة في الم�ؤ�ص�ص���ات على تن�عها، �ص�اء كانت مالية اأو غير مالية، وذلك 

على م�صت�يات اأربعة كالتالي:
الممار�صات المقب�لة للحكم الجيد .

خط�ات اإ�صافية ل�صمان الحكم الجيد الجديد .
اإ�صهامات اأ�صا�صية لتح�صين الحكم الجيد محليا .

القيادة العليا . 

معايير الحوكمة للموؤ�ش�شات والدارات العامة  
يمكن اعتبار ق�اعد ح�كمة الم�ؤ�ص�صات العامة مكملة للق�اعد والن�ص��س التي تحكم هذه ال�صركات 
ف���ي ظل الق�اني���ن والل�ائ���ح المنظمة لها. وقد ت���م االقتداء بمب���ادئ منظمة التع���اون االقت�صادي 
والتنمي���ة OECD لح�كم���ة ال�صركات الممل�كة للدولة ب��صفها مرجع���اً عند و�صع مبادئ الح�كمة 

ل�صركات قطاع االأعمال العامة في اي دولة . 
وتنق�صم هذه المبادئ اإلي �صت مجم�عات : 

1  - التاأكيد علي وج�د اإطار تنظيمي وقان�ني فعال للم�ؤ�ص�صات واالدارات العامة من خالل اعتماد  
وحدات للمراجعة الداخلية .

2- المعاملة المت�صاوية لحملة االأ�صهم )المالك م�صاهمة الدولة او االفراد(. 
4 -العالق���ات م���ع االأطراف ذات الم�صالح م���ن خالل تفعيل وحدات للمراجع���ة الداخلية في كافة          
ادارات  الدول���ة ال�صفافي���ة واالإف�صاح من خالل تفعيل عمل االجه���زة الرقابية )دي�ان المحا�صبة . 

1-  ف�ؤاد �صاكر، املرجع ال�صابق.
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مجل�س الخدمة المدنية ، التفتي�س المركزي ، واي اأجهزة رقابية اخرى(. 
 6 - م�ص�ؤوليات مجال�س اإدارة الم�ؤ�ص�صات  العامة

... واأخي���راً فاإن تطبيق محددات ومبادىء الح�كمة ي�ؤدي الى تحقيق ال�صفافية وي�صاعد على جذب 
ا�صتثم���ارات جديدة محلية واأجنبية وي�ؤدي الى تراجع الف�ص���اد وتط�ير القطاعين العام والخا�س . 
وف���ي النهاي���ة ن�صير اإلى اأن دور الح�كمة ال يقت�صر على و�صع الق�اع���د والق�انين ومراقبة تطبيقها 
ولك���ن يمت���د لي�صمل اأي�صاً  ت�فير البيئة الالزمة لدعم م�صداقيته���ا وهذا ال يتحقق اإال بالتعاون بين 
كل م���ن الحك�مات وال�صلطات الرقابية والقطاع الخا����س والفاعلين االآخرين  من ا�صحاب الخبرة 

بما فيهم الجمه�ر.
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َفاِعي د الرِّ ن ُمَحمَّ د. َح�سَ
الأ�ستاذ الم�سارك في مواّد القت�ساد الإ�سالمي والم�سارف الإ�سالمية وفقه المعامالت

جامعة الجنان ، طرابل�س ، لبنان

نحو تطوير ال�صيا�صات الزكوية:
من �صيا�صة التمويل اال�صتهالكي اإلى �صيا�صة التمويل االإنتاجي

يذكر االإمام الن�وي اأح�ال الفقراء من جهة االحتراف من عدمه ، وكيفية التعاطي معهم من 
خالل �صيا�صة التم�يل االإنتاجي ع��س �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي فيق�ل)1( :

ق���ال اأ�صحابنا : فاإن ك���ان عادته االحتراف؛ اأعطي ما ي�صتري به حرفت���ه اأو اآالت حرفته قّلت 
قيمة ذلك اأم كثرت ، ويك�ن قدره بحيث يح�صل له من ربحه ما يفي بكفايته غالباً تقريباً، ويختلف 
ذلك باختالف الحرف والبالد واالأزمان واالأ�صخا�س. وقّرَب جماعة من اأ�صحابنا ذلك فقال�ا :من 
يبي���ع البقل يعطي خم�صة دراهم اأو ع�صرة، وم���ن حرفته بيع الج�هر يعطى ع�صرة اآالف درهم مثالً 
اإذا لم يتاأَت له الكفاية باأقل منها ، ومن كان تاجراً اأو خبازاً اأو عطاراً اأو �صرافاً اأعطي بن�صبة ذلك، 
وم���ن كان خياط���اً اأو نجاراً اأو ق�صاراً اأو ق�صاب���اً اأو غيرهم من اأهل ال�صنائ���ع اأعطي ما ي�صتري به 
االآالت التي ت�صلح لمثله ، واإن كان من اأهل ال�صياع ) المزارع( يعطى ما ي�صتري به �صيعة)مزرعة( 

اأو ح�صة في �صيعة)مزرعة( تكفيه غلتها على الدوام....
 ق���ال اأ�صحابن���ا: فاإن لم يك���ن محترفاً وال يح�صن �صنع���ة اأ�صالً وال تج���ارة وال �صيئاً من اأن�اع 
المكا�ص���ب: اأعطي كفاية العمر الغالب الأمثاله في بالده وال يتقدر بكفاية �صنة. قال المت�لي وغيره: 

يعطى ما ي�صتري به عقاراً ي�صتغل منه كفايته.

القاهرة، م�صر، الط. الت، �س 3)1  املنريية،  املطبعة  ، ج6،  املهذب  �صرح  املجم�ع  �صرف،  بن  يحيى  الدين  ، حميي  1-  الن�وي 
 .1(4،1(5،
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
المقّدمة

 الحمد هلل وكفى ، و�صالم على ر�ص�له الذي ا�صطفى ، وعلى اآله و�صحبه ومن اهتدى ،
وبعد:

 فم���ن ح���ّق منظري ال�صيا�صات االقت�صادي���ة والمالية االإ�صالمية اأن تك����ن لهم وجهة نظرهم 
الم�صتنبطة من ق�اعد النظ���ام االقت�صادي والمالي االإ�صالمي في اإدارة الم�صاكل االقت�صادية التي 
ت�صيب دولهم ودول العالم كاّفة، وذلك عبر اال�صتفادة من تطبيقها )وجهة النظر( لتحقيق �صعار: 

نح� نم� م�صتدام وتنمية اقت�صادية �صاملة من منظ�ر اإ�صالمي.
 واإّن فري�صة الزكاة تعتبر اإحدى اأهم االأدوات المالية الم�صهمة في اإدارة الم�صاكل االقت�صادية 
من فقر وبطالة وانكما�س وك�صاد وغيرها،باالإ�صافة اإلى تحقيق  نم� م�صتدام عبر تنمية اقت�صادية ، 

وذلك كله في حال اإح�صان تطبيقها من قبل القيمين على تنفيذها جباية واإنفاقاً.
 واإّن الناظ���ر ف���ي �صل�ك الم�ؤ�ص�ص���ات الزك�ية الراهنة يجد اأنها تعتمد غالب���اً �صيا�صة التم�يل 
اال�صتهالك���ي بالن�صبة للفق���راء والم�صاكين ، االأمر الذي ال ي�صهم في اإعط���اء الزكاة الدور التنم�ي 

الذي كان من المفتر�س اأن تق�م به بال�صكل االأمثل. 
 وم���ن خالل ا�صتقراء ال�اقع الزك�ي الأداء اأهم الم�ؤ�ص�ص���ات الزك�ية الراهنة  الم�ج�دة على 
�صاح���ة العالم العربي لم�س الباحث اأن ال�صيا�صة الزك�ية المعتمدة هي �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي 
الت���ي ال تخ���دم البعد التنم����ي للزكاة بال�صك���ل االأمثل ، ولذلك دع���ا اإلى اإقرانه���ا ب�صيا�صة التم�يل 
االإنتاجي الم�ؤدية الإدارة م�صكلة الفقر بال�صكل االأمثل ، واإخراج الكثير من   الفقراء من نطاق الفقر 
اإلى نطاق الكفاية وربما الغنى ، االأمر الذي ي�صهم في تحقيق تنمية اقت�صادية م�ؤدية اإلى تحقيق نم� 
اقت�صادي م�صتدام  في المجتمعات التي تطبق هذه ال�صيا�صة المقترحة من قبل الباحث ، والتي اأراد 
ت��صيحها من خالل عن�ان بحثه: نح� تط�ير ال�صيا�صات الزك�ية : من �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي 
اإل���ى �صيا�صة التم�ي���ل االإنتاجي. علماً اأن جان���ب التط�ير يتناول االأ�صالي���ب الزك�ية من جهة تم�يل 
الفق���راء والم�صاكي���ن دون المفاهيم المرتبطة بهذه العبادة ؛ خ�ص��ص���اً فيما له عالقة بم�صارفها 

واأ�صاليب جبايتها.
 وباخت�ص���ار يمك���ن الق�ل: اإّن ه���ذا البحث يدع� اإلى ال��ص�ل اإلى اله���دف االآتي: ت�ليد المال 
اال�صتهالكي من المال الزك�ي عبر التم�يل االإنتاجي للفقير اأو عبر ا�صتثمار هذا المال وت�زيع هذا 

العائد عليه )الفقير(، وبالتالي ي�صبح الفقير م�صتهلكاً من عائد اإنتاجه اأو ربحه.
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الق�شم الأول: تطوير ال�شيا�شات الزكوية: بيان المفاهيم  والواقع والأحكام
 يت�صم���ن ه���ذا الق�صم بيان اأه���م المفاهيم  وال�اق���ع واالأحكام المرتبط���ة بم�صطلح »تط�ير 
ال�صيا�ص���ات الزك�ية : من �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي اإل���ى �صيا�صة التم�يل االإنتاجي » ، وذلك وفق 

الترتيب االآتي:

 اأوًل:مفهوم مفردات العنوان:
بع���د قراءة عن�ان البحث:« نح� تط�ير ال�صيا�ص���ات الزك�ية: من �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي 
اإل���ى �صيا�ص���ة التم�يل االإنتاج���ي« ، يتبين اأن هناك ع���دة م�صطلحات تحتاج اإل���ى تعريف. والباحث 
يجزئه اإلى ثالثة اأق�صام ، وهي: 1- تط�ير ال�صيا�صات الزك�ية. 2- �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي. 3- 
�صيا�صة التم�يل االإنتاجي. ، ثم يذكر تعريفاً عاماً لتلك االأق�صام الثالثة ، وذلك وفق الترتيب االآتي:

تعريف »تطوير ال�شيا�شات الزكوية«:
�صيت���م تعريف هذا الم�صطلح من خالل تجزئة مفردات���ه اأوالً ، ثم ا�صتنتاج التعريف النهائي 

من بيان تعريف المفردات.
 فالتط�ي���ر لغ���ةً م�صدر م�صتق م���ن الفعل طّ�ر ، ويقال: طّ�ره:حّ�له من ط����ر اإلى اآخر. ويقال 
اأي�صاً: تطّ�ر: تحّ�ل من ط�ر اإلى ط�ر. اأما التط�ير ا�صطالحاً : فيطلق على عّدة معان؛ منها التغير 
التدريج���ي الذي يحدث في تركيب المجتمع اأو العالقات اأو النظم اأو القيم ال�صائدة فيه)1(. ويمكن 

اإدراج ال�صيا�صات �صمن ما تقّدم ، الأنه يدخلها التغّير التدريجي.
 وال�صيا�ص���ات جم���ع �صيا�صة ؛ وهي لغةً: م�ص���در م�صتق من الفعل �صا�س، يق���ال: �صا�س النا�س 

ي�ص��س �صيا�صة: ت�لى ريا�صتهم وقيادتهم . و�صا�س االأم�ر: دبرها وقام باإ�صالحها)2(.
 اأما ال�صيا�صة ا�صطالحاً ، فاإنها تعّرف تبعاً لما ت�صاف اإليه من م�صطلحات؛ فيقال ال�صيا�صة 
االقت�صادي���ة)3( للتعبي���ر ع���ن االإج���راءات العملية الت���ي تتخذها الدول���ة بهدف التاأثير ف���ي الحياة 
االقت�صادي���ة. اأما ال�صيا�صة االقت�صادية في االإ�صالم فتعّرف باأنها االإجراءات العملية التي تبا�صرها 
الدولة ف���ي تحقيق اأهداف النظام االقت�صادي االإ�صالمي ، وح���ّل الم�صاكل االقت�صادية التي ت�اجه 

المجتمع االإ�صالمي.

1-  د. اأني�س ، اإبراهيم ، واآخرون ، املعجم ال��صيط ، ج2، ال ذكر للدار وال للتاريخ ، ط2، �س )56.
2- املرجع نف�صه ، ج1، �س 462.

3-  د. عفر ، حممد عبد املنعم ، االقت�صاد االإ�صالمي:االقت�صاد الكلي ، ج4 ، دار البيان العربي ، جدة ، ال�صع�دية ، ط1، 1406ه� 
/ 85)1م ، �س 301 بت�صّرف.
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 ويق���ال اأي�ص���اً ال�صيا�ص���ات المالية)1( ، وذلك للتعبي���ر عن االإجراءات الت���ي تتخذها الحك�مة 
م���ن خالل الميزانية العامة للدولة ) م�صافاً اإليها الميزاني���ات الم�صتقّلة لبع�س االأجهزة والجهات 
الحك�مية( بق�صد تحقيق اأهداف اقت�صادية وغير اقت�صادية معّينة ، اأو بعبارة مخت�صرة اأخرى)2(: 
هي تل���ك القرارات والم�اقف واالإج���راءات وال�صيا�صات العامة التي تتخذ لتنظي���م ال�ص�ؤون المالية 
للدول���ة. مع االإ�صارة اإلى اأن الزك���اة تعتبر اإحدى اأدوات ال�صيا�صة المالية، الأنها تعتبر اإحدى الم�ارد 

المالية للدولة االإ�صالمية.
 اأم���ا م�صطلح »الّزك�ّية«؛ فه���� م�صدر �صناعي م�صتق من مفردة الزك���اة، وذلك الإ�صافة ياء 
الن�صبة اإليه مرفقة بتاء التاأنيث.والزكاة في اللغة)3( تاأتي بمعنى النماء والزيادة والبركة والطهارة 
وال�صالح، وتطلق في ال�صرع على الح�صة المقّدرة من المال التي فر�صها اهلل �صبحانه للم�صتحّقين، 

ة. كما تطلق على نف�س اإخراج تلك الح�صّ
 اأما تعريف »ال�صيا�صة الزك�ية« فلم يعثر الباحث على تعريف لها ، ال في المعاجم الفقهية وال 
معاج���م االقت�ص���اد المالي االإ�صالمي ، ويرّجح اأنه م�صطلح ي�صتخ���دم للمّرة االأولى ، ولذلك يجتهد 
في تعريفه على ال�صكل االآتي:هي تلك القرارات واالإجراءات العملية التي يتخذها ولّي االأمر اأو اإدارة 

الم�ؤ�ص�صة الزك�ية ،والمرتبطة بفري�صة الزكاة على �صعيد الجباية واالإنفاق)التم�يل(.  
 وبن���اءً علي���ه ؛ يمكن تعريف هذا الج���زء من التعريف »تط�ير ال�صيا�ص���ة الزك�ية« باأنه التغّير 
التدريج���ي اأو التغّي���ر من ط�ر اإلى ط�ر في القرارات واالإجراءات العملية المرتبطة بفري�صة الزكاة 
عل���ى �صعيد الجباي���ة اأو التم�يل ، بناءً على م�صلحة �صرعية يراها الحاكم اأو تراها اإدارة الم�ؤ�ص�صة 
الزك�ية المعا�صرة.وكمثال على تطّ�ر اأو تغّير ال�صيا�صة الزك�ية التي يراها الحاكم كما ترّجح عنده 
م���ن جهة الجباية اأوالً ومن جه���ة التم�يل اأو االإنفاق تالياً، اإنطالقاً م���ن م�صلحة �صرعية يق�ل اأحد 
الباحثي���ن :« اإّن الزك���اة فر�صها اهلل تعالى على االأغنياء لُتَرّد عل���ى الفقراء من اأجل �صّد حاجتهم . 
ولي�ص���ت حاج���ة ذوي الحاجة منح�صرةً في االأم�ال العينية كاالإب���ل والبقر والغنم والزروع والثمار ، 
ة ، بل قد تك�ن  حاجته منح�صرة في بع�س االأعيان كما في  وال في االأم�ال النقدية كالذهب والف�صّ
حال���ة الح����ادث الطارئة اأو االآفات ال�صماوي���ة كالزالزل والفي�صانات والمجاع���ة. وقد تك�ن حاجته 
منح�ص���رة ف���ي النق����د كما ه� في االأح����ال العادية وفي الح�ص���ر ، وقد تك�ن حاجت���ه م�صتركة في 

1-  د. القحف ، منذر ، ال�صيا�صات املالية : دورها و�ص�ابطها يف االقت�صاد االإ�صالمي، دار الفكر ، دم�صق، �ص�رية، ط1، )141ه� 
/)))1م ، �س7 بت�صرف.

2- د. الق�صاة ، معن ، خالد، فقه ال�صيا�صة املالية يف االإ�صالم ، عامل الكتب احلديث ، اإربد، االأردن،ط1 ، 1417ه� / 2007م، �س3.
3-  د. حماد ، نزيه، معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء ، دار القلم ، دم�صق، �ص�رية، ط1، )142ه�/ 2008م، 

�س237.



184

االأعي���ان والنق����د معاً : فاإذا راأى الحاكم بمقت�صى ال�صيا�صة ال�صرعية ومن باب رعاية الم�صلحة اأن 
ياأخ���ذ من االأغنياء النق�د ويعطيها للفقراء نق�داً ك���ان له ذلك ، اأو يعطي الفقراء االأعيان بدالً من 
النق����د ك���ان له ذل���ك ، واإن �صاء اأن يعطي اأو يجم���ع في عطائه بين النق�د واالأعي���ان فله ذلك ، الأن 
المق�ص����د م���ن �صرعية الزكاة �صّد حاجة المحت���اج ، فكل ما ي�صّد حاجته من نق���د اأو اأعيان فيدفع 
ل���ه«)1(. فه���ذا �صاهد على اأن���ه ال ت�جد �صيا�صة زك�ّية واحدة معتمدة من قب���ل الحاكم ، فعلى ح�صب 
م���ا يرى م���ن م�صلحة �صرعية ت�صهم ف���ي �صّد حاجة الفق���راء والم�صاكين يخت���ار ال�صيا�صة الزك�ية 
المالئم���ة، �ص�اءً اأكان ذل���ك على �صعيد الجباية اأو كان على �صعيد التم�ي���ل ، وفي ذلك اإ�صارة اإلى 
التط�ير ال على �صعيد المفاهيم الزك�ية ، واإنما على �صعيد االآليات اأو القرارات المرتبطة باأ�صاليب 

تطبيق الجباية والتم�يل الزك�ية.
 ولت��صيح ما تقّدم يطرح الباحث عّدة اأ�صئلة ت��صح هذا المفه�م، وتتمثل باالآتي:

- ه���ل تجبى الزكاة من المكلفي���ن في م�عد ا�صتحقاقها )فيما عدا الزروع والثمار( اأو قبل ذلك اأو 
بعد ذلك؟.

- ه���ل تجب���ى  الزكاة من المكلفين على �صكل اأم�ال نقدية اأو على �صكل ح�ص�س عينية اأو يجمع بين 
ال�صكلين؟.

- هل ت�زع الزكاة على م�صتحقيها على �صكل اأم�ال نقدية اأو على �صكل ح�ص�س عينية اأو يجمع بين 
ال�صكلين؟.

- هل ت�ّزع الزكاة على م�صارفها الثمانية اأو على م�صرف واحد اأو اثنين؟.
- هل هناك عالقة بين جباية الزكاة وت�زيعها على ال�صعيد الزمني من خالل التعجيل اأو التاأجيل؟. 
لة مقارنة مع  - م���ا المقدار الزك�ّي الذي يعط���ى للفقراء والم�صاكين من االأم�ال الزك�ي���ة المح�صّ

الم�صارف االأخرى؟.
لة من الزكاة في المدينة نف�صها اأو ف���ي الحّي نف�صه اأو يج�ز نقلها اإلى  - ه���ل تنف���ق االأم�ال المح�صّ

مدينة اأخرى  اأو ربما اإلى بلد اآخر ؟.
- ه���ل يعط���ى اأ�صحاب م�صرف » الم�ؤلفة قل�بهم« ن�صيبهم من الزكاة اأم يجعل �صهمهم في ن�صيب 

الفقراء والم�صاكين كما فعل عمر بن الخطاب ر�صي اهلل عنه؟.
- ه���ل يعتمد خالل ت�زي���ع الزكاة على م�صتحقيها اأ�صل����ب التم�يل اال�صتهالك���ي اأو اأ�صل�ب التم�يل 

االإنتاجي؟.

1-  د. الرتكماين ، عدنان خالد ، ال�صيا�صة النقدية وامل�صرفية يف االإ�صالم ، م�ؤ�ص�صة الر�صالة ، بريوت ، لبنان، ط )140ه�/ 88)1م، 
�س261.
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اإن نمط ال�صيا�صة الزك�ّية الذي يخدم الهدف الم��ص�ع من قبل ولّي االأمر اأو اإدارة الم�ؤ�ص�صة 
الزك�ي���ة ، اأو ت�افر اأ�صباب معينة تدفع ولّي االأمر اإلى اعتماد اأ�صل�ب زك�ّي معّين دون اآخر ه� الذي 

يرّجح اإجابة على اأخرى بالن�صبة لالأ�صئلة المطروحة.
اإذن هناك ع�امل اأو ظروف ترّجح �صيا�صة زك�ّية على اأخرى.وللدولة  اأو ولّي االأمر اأو ما يعبر 
عن���ه ف���ي اأيامنا ب�زير االأوقاف )اأو المدي���ر العام للم�ؤ�ص�صة الزك�ية( اأن تخت���ار ما ينا�صب ظروف 
المجتمعات المحلية والمجتمعات ككل في اإمكان نقل الزكاة اأو جزء منها بين المجتمعات المحلية 
م���ع تف�صي���ل اأهل الحاجة من م�ط���ن ا�صتحقاقها في تفريق الزكاة التي جمع���ت منه ؛كاأحد االأمثلة 
المعط���اة عن اإحدى اأنماط ال�صيا�صة الزك�ية، حتى تتحقق العدالة االجتماعية بين �صكان كل اإقليم 

وبين مختلف اأقاليم الدولة )1(.
 ولذل���ك ف���اإّن اأنماط ال�صيا�صات الزك�ي���ة قد تختلف بين ع�صر واآخر ، وق���د تختلف بين بيئة 
واأخ���رى ف���ي الع�صر نف�صه، فما ي�صلح م���ن �صيا�صة زك�ية لع�صر معّين اأو لبيئ���ة معينة قد ال ي�صلح 
بال�ص���رورة لع�صر اآخر اأو لبيئة اأخرى ، ب�صرط اأن تت���الءم تلك ال�صيا�صة مع اأحكام الفقه الزك�ية ، 

بل وحتى مع اأحكام االقت�صاد االإ�صالمي . 

 ب: تعريف »�شيا�شة التمويل ال�شتهالكي » و« �شيا�شة التمويل الإنتاجي«:
عادة ما ي�صتخدم م�صطلح التم�يل في الن�صاط التجاري ، ولذلك يعّرف باأنه«الن�صاط الم�ؤدي 
اإلى الح�ص�ل على االأم�ال الم�صتخدمة في الم�صروعات التجارية واإدارة هذه االأم�ال اإدارة �صحيحة 

مما يع�د بالنفع على الم�صروع«)2(.
  وبن���اءً علي���ه ، يمكن تعري���ف التم�يل اال�صتهالك���ي باأنه الن�صاط الم�ؤدي اإل���ى الح�ص�ل على 
االأم�ال ال�صتخدامها في اأن�صطة ا�صتهالكية ؛ ك�صراء �صلع ا�صتهالكية الإ�صباع حاجات الم�صتهلكين.

  اأم���ا �صيا�ص���ة التم�ي���ل اال�صتهالكي فه���ي عبارة عن اإج���راءات التم�يل المعتم���دة في تم�يل 
االأن�صطة اال�صتهالكية.

 اأم���ا التم�ي���ل االإنتاجي فه� الن�ص���اط الذي يتمّثل بالح�ص����ل على االأم����ال ال�صتخدامها في 
اأن�صطة اإنتاجية ؛ ك�صراء �صلع اإنتاجية اأو راأ�صمالية ال�صتخدامها في العملية االإنتاجية.

 والمراد ب�صيا�صة التم�يل االإنتاجي اإجراءات التم�يل المعتمدة في تم�يل االأن�صطة االإنتاجية.

1-  د. عفر ، حممد عبد املنعم ،االقت�صاد االإ�صالمي :النظام وال�صكان والرفاه والزكاة ، ج1، مرجع �صابق ، �س423 ، 424.
2-  بدوي ، اأحمد زكي ، واآخر ، معجم امل�صطلحات التجارية واملالية وامل�صرفية ، دار الكتاب امل�صري ، القاهرة ، م�صر ، ط1، 

1414ه� / 4))1م ، �س 131.
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ج:  تعريف كّلي للعنوان«نحو تطوير ال�شيا�شات الزكوية: من �شيا�شة التمويل الإنتاجي اإلى 
�شيا�شة التمويل ال�شتهالكي«:

  بعد بيان تعريف«نح� تط�ير ال�صيا�صات الزك�ية » في البند اأ ، وتعريف » �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي 
و�صيا�صة التم�يل االإنتاجي« في البند ب ، فاإنه يمكن تعريف العن�ان على ال�صكل االآتي: 

نح���� تط�ير اأو تغيير الق���رارات واالإجراءات العملي���ة المرتبطة بفري�صة الزكاة عل���ى �صعيد اإنفاق 
اأم����ال الزك���اة على م�صتحقيها ، وذل���ك من خالل اعتم���اد �صيا�صة التم�يل االإنتاج���ي القائمة على 
تملي���ك الفقي���ر الآل���ة اإنتاجية يعي�س منه���ا ، اأو عبر ا�صتثمار ح�صت���ه من اأم�ال الزكاة ب���اأي اأ�صل�ب 
ا�صتثم���اري �صرع���ي ، وذلك كقناة ثاني���ة مع قناة التم�ي���ل اال�صتهالكي القائم عل���ى تم�يل الفقراء 
والم�صاكين بح�ص�س نقدية تنفق على اإ�صباع حاجاتهم من ال�صلع اال�صتهالكية ، اأو بح�ص�س عينية 

ت�صتهلك الإ�صباع حاجاتهم.
 وال بّد في نهاية هذا التعريف من بيان االآتي:

ال يمك���ن اإلغاء �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي ب�صك���ل كلي ، واإحالل �صيا�صة التم�يل االإنتاجي مكانها ، 
خ�ص��صاً في هذا الع�صر الذي يتكاثر فيه اأعداد الفقراء.

اإن فه���م م���ن العن�ان م���ا ي�صير اإلى اإلغ���اء �صيا�ص���ة التم�يل اال�صتهالك���ي واإحالل �صيا�ص���ة التم�يل 
االإنتاج���ي فلي�ص���ت هذه غاية الدرا�ص���ة ، واإنما الغاية اإق���ران �صيا�صة التم�ي���ل اال�صتهالكي ب�صيا�صة 

التم�يل االإنتاجي.
ح����ى العن����ان �صيا�صة التم�يل االإنتاج���ي ، ويريد الباحث به���ا �صيا�صة التم�ي���ل اال�صتثماري ، على 
اعتب���ار اأن االإنتاج اإحدى اأهم عنا�ص���ر العملية اال�صتثمارية ، وه� الذي تحّدث عنه رجال االقت�صاد 

عندما تحدث�ا عن نظرية االإنتاج.
اإن غاية الدرا�صة الطلب من اإدارات الم�ؤ�ص�صات الزك�ية المعا�صرة �صرورة اعتماد �صيا�صة التم�يل 
االإنتاج���ي من اأم�ال الزكاة في برامجه���ا الزك�ية اإ�صافة اإلى �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي المطبقة 
اأ�صالً ، نظراً لالآثار االإيجابية االقت�صادية ب�صكل عام ، وذلك على خالف ال�صيا�صة الثانية)�صيا�صة 
التم�ي���ل اال�صتهالك���ي( ، والتي لها اآث���ار اإيجابية اقت�صادي���ة ، لكنها قليلة بالمقارن���ة مع  ال�صيا�صة 

االأولى.
وبذلك يك�ن قد انتهى تعريف المفردات ال�اردة في العن�ان ب�صكل جزئي ، وب�صكل كلي اأي�صاً.

ثانيًا:مدى اإمكانية  قبول فكرة »تطوير ال�شيا�شات الزكوية ...«�شرعًا:
 ال يمك���ن معرف���ة الحكم ال�صرعي لفكرة »تط�ير ال�صيا�ص���ات الزك�ية ..« اإال من خالل اإعطاء 
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مث���ال عل���ى ذلك التط�ير، ث���م معرفة حكمه م���ن الناحي���ة ال�صرعية.والمثال ال���ذي يعطى في هذا 
المج���ال يتمث���ل  بمدى م�صروعية ا�صتثمار اأم�ال الزكاة ، عل���ى اعتبار اأن هذه الم�صاألة من الم�صائل 
الم�صتج���دة على �صاحة الفقه الزك����ي، ويمكن اعتبارها تط�يراً في ال�صيا�صات الزك�ية، الأنه ع��س 
اأن يعط���ى الفقي���ر المال الزك�ي لي�صتهلكه مبا�ص���رة في اإ�صباع حاجاته ، فهن���اك اإمكانية ال�صتثمار 
ذل���ك الم���ال الزك�ي ، ثم ي�ّزع الربح الناتج عنه على الفقير الم�صتحق  ب�صكل دوري ، فيعي�س منه ، 

فهل يج�ز ذلك من الناحية ال�صرعية؟.
  وال بّد من بيان اأن هذا اال�صتثمار له مبرراته اأحياناً ، حيث قد تتجمع االأم�ال لدى الم�ؤ�ص�صة 
الزك�ي���ة ، ويتاأخ���ر ت�زيعه���ا الأ�صباب قد ترجع اإلى ع���دم اإنجاز اإح�صاء اأع���داد الفقراء في منطقة 
معين���ة ، اأو عدم اإنج���از التحقق من �صفة الفقر في جداول المتقدمين لال�صتفادة من اأم�ال الزكاة 
، اأو اأن اإدارة الم�ؤ�ص�ص���ة الزك�ي���ة تريد التن�يع في �صيا�صاتها التم�يلية االإنفاقية بين �صيا�صة التم�يل 
اال�صتهالكي و�صيا�صة التم�يل اال�صتثماري ل�صالح الم�صتحقين بهدف ال�صعي لتحقيق م�صلحة دائمة 
للفقير ، الإخراجه من نطاق الفقر عبر ال�صيا�صة الثانية ، فهل يج�ز لها ذلك من الناحية ال�صرعية؟.

 ال يريد الباحث في هذا المجال اأن يكّرر ما �صبقه اإليه ُثّلة مباركة من فقهاء العالم االإ�صالمي 
الم�صه����د لهم بالعل���م والتق�ى وال�ص���الح ، والذين قّدم���ت بح�ثهم اإلى هيئات الفت����ى والمجامع 
الفقهي���ة والندوات الزك�ية، حيث كان الأحكامهم الفقهية التي ب�صط�ها في بح�ثهم دور في اإ�صدار 
الفت���اوى والق���رارات الفقهية. مع االإ�صارة اإلى اأن هذه الم�صاألة خالفية ؛ فهناك من اأّيدها ، وهناك 
من عار�صها، لكن االتجاه الفقهي العام المعا�صر يق�ل بم�صروعيتها، كما ه� الحال في قرار مجمع 
الفق���ه االإ�صالمي  ال���ذي حمل الرقم )3( د،86/7/3 ، ب�صاأن ت�ظي���ف الزكاة في م�صاريع ذات ريع 
ب���ال تمليك فردي للم�صتحق، وقّرر االآتي:« يج�ز من حي���ث المبداأ ت�ظيف اأم�ال الزكاة في م�صاريع 
ا�صتثماري���ة تنته���ي بتمليك اأ�صح���اب ال�صتحقاق للزك���اة اأو تك�ن تابع���ة للجهة ال�صرعي���ة الم�ص�ؤولة 
ع���ن جمع الزك���اة وت�زيعها، على اأن تك�ن بعد تلبي���ة الحاجة الما�صة الف�ري���ة للم�صتحّقين، وت�افر 

ال�صمانات الكافية للبعد عن الخ�صائر«)1(.
 ث���م بعد عّدة �صن�ات �ص���درت فت�ى عن اإدارة الندوة الثالثة لق�صايا الزكاة المعا�صرة، والتي 
انعقدت في الك�يت بتاريخ 8 – ) /1413/4ه� الم�افق  2-2/12/3))1 ، واأكدت م�صم�ن القرار 

ال�صابق، وزادت عليه االآتي:« يج�ز ا�صتثمار اأم�ال الزكاة بال�ص�ابط االآتية:
اأن ال تت�افر وج�ه �صرف عاجلة تقت�صي الت�زيع الف�ري الأم�ال الزكاة.

1- جملة جممع الفقه االإ�صالمي ، الدورة الثالثة ، العدد 3 ، ج 1 ، 1408ه� / 87)1 م ، �س421.
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اأن يتم ا�صتثمار اأم�ال الزكاة كغيرها بالطرق الم�صروعة.
اأن تتخذ االإجراءات الكفيلة ببقاء االأ�ص�ل الم�صتثمرة على اأ�صل حكم الزكاة وكذلك ريع تلك 

االأ�ص�ل.
المب���ادرة اإلى تن�صي����س »ت�صييل« االأ�ص����ل الم�صتثم���رة اإذا اقت�صت حاج���ة م�صتحقي الزكاة 

�صرفها عليهم.
ب���ذل الجهد للتحقق من ك����ن اال�صتثمارات التي �صت��صع فيها اأم�ال الزكاة مجدية وماأم�نة ، 

وقابلة للتن�صي�س  عند الحاجة.
اأن يتخذ قرار ا�صتثمار اأم�ال الزكاة ممن عهد اإليهم ولي االأمر بجمع الزكاة وت�زيعها لمراعاة 

مبداأ النيابة ال�صرعية، واأن ي�صند االإ�صراف اإلى ذوي الكفاءة والخبرة واالأمانة«)1(.
 اإّن مجّرد طرح فكرة«ا�صتثمار اأم�ال الزكاة« في الفقه الزك�ي المعا�صر يندرج �صمن اإدخال 
�صيا�ص���ات تط�يرية على هذا الفقه ، وبال�صكل الذي يخ���دم م�صلحة الفقير والم�صكين، االأمر الذي 

يدفع اإلى الق�ل بقب�ل منطق تط�ير ال�صيا�صات الزك�ية �صرعاً من حيث االأ�صل.
 كذل���ك يمك���ن الق����ل اإن فكرة«التملي���ك الجماعي للفق���راء« تن���درج اأي�صاً �صم���ن عن�صر » 
تط�ي���ر ال�صيا�صات الزك�ية، وذلك كفك���رة معا�صرة لم تكن معروفة من قبل ، وتدرج �صمن �صيا�صة 
التم�ي���ل االإنتاجي)اال�صتثماري(، وقد تحّدثت فت�ى الندوة ال�صابقة عن م�صروعيتها عندما در�صت 

م��ص�ع:التمليك والم�صلحة فيه ونتائجه ، وانتهت اإلى« القرارات االآتية: 
التملي���ك ف���ي االأ�صناف االأربعة االأول���ى المذك�رة في اآي���ة م�صارف الزك���اة »اإنما ال�صدقات 
للفقراء والم�صاكين والعاملين عليها والم�ؤلفة قل�بهم« �صرط في اإجزاء الزكاة. والتمليك يعني دفع 
مبل���غ من النق�د اأو �صراء و�صيلة النتاج؛كاآالت الحرف���ة واأدوات ال�صنعة � وتمليكها للم�صتحق القادر 

على العمل.
يج����ز اإقام���ة م�صروعات اإنتاجية من م���ال الزكاة وتمليك اأ�صهمه���ا لم�صتحقي الزكاة، بحيث 

يك�ن الم�صروع ممل�كاً لهم يديرونه باأنف�صهم اأو من ين�ب عنهم ، ويقت�صم�ن اأرباحه.
يج�ز اإقامة م�صروعات خدمية من مال الزكاة كالمدار�س والم�صت�صفيات والمالجئ والمكتبات 

بال�صروط االآتية:
يفي���د من خدمات هذا الم�صروع م�صتحق� الزكاة دون غيرهم اإال باأجر مقابل لتلك الخدمات 

يع�د نفعه على الم�صتحقين.

1- بيت الزكاة الك�يتي ، اأبحاث واأعمال الندوة الثالثة لق�صايا الزكاة املعا�صرة ، الك�يت ، 1413 ه� /8))1م ، �س323.
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يبقى االأ�صل على ملك م�صتحقي الزكاة ويديره ولي االأمر اأو الهيئة التي تن�ب عنه.
ّفي كان ناتج الت�شفية مال زكاة«)1) ج - اإذا بيع الم�شروع اأو �شُ

م���ا تقّدم بيانه يدفع اإلى الق�ل ب���اأن الفقه الزك�ي يقبل فكرة تط�ي���ر ال�صيا�صات الزك�ية ب�ص�ابط 
�صرعي���ة، وبالتال���ي يمكن الق�ل بم�صروعيتها من حيث الجملة ، مع االإ�ص���ارة اإلى اأن ذلك يبنى على 
نم���ط اأو ن�عي���ة ال�صيا�صات الزك�ية المقترحة من خالل ما يقت���رح من م�صائل يطلب معرفة حكمها 

الفقهي.

 ثالثًا: واقع »ال�شيا�شة الزكوية الراهنة« في الموؤ�ش�شات الزكوية المعا�شرة:
 ال�ص�ؤال الذي يطرح عل���ى اإدارات الم�ؤ�ص�صات اأو ال�صناديق الزك�ية المعا�صرة يتمثل باالآتي: 
م���ا واقع اأو مالمح ال�صيا�ص���ات الزك�ية التي تتعامل�ن بها خالل اإدارة اأم����ال الزكاة؟ هل تعتمدون 
�صيا�ص���ة التم�يل اال�صتهالكي، القائم على ا�صتالم الم�ؤ�ص�صة الأم�ال الزكاة ثم ت�زيعها على الفقراء 
والم�صاكي���ن دون م���ا عداها من الم�ص���ارف، على �صكل ح�ص����س نقدية اأو عيني���ة ا�صتهالكية؟ اأم 
تعتم���دون �صيا�ص���ة التم�ي���ل االإنتاجي من خالل ت�زيع اأم����ال الزكاة على �صاكل���ة اأدوات حرفة على 
الفق���راء والم�صاكين بهدف ا�صتخدامها في ممار�صة حرفهم اإن كان�ا اأ�صحاب حرفة ، اأو من خالل 
ا�صتثم���ار اأم�ال الزكاة ثم ت�زيع العائد الناتج على الفق���راء والم�صاكين؟ اأم هناك مالمح ل�صيا�صة 

زك�ية اأخرى معتمدة في تلك الم�ؤ�ص�صات؟.
 م���ن خ���الل قراءة اأولية ل�اقع ال�صيا�صة الزك�ية ف���ي اإدارات الم�ؤ�ص�صات الزك�ية العاملة على 
ال�صاحة اللبنانية يلم�س الباحث اأن نمط ال�صيا�صة الزك�ية ال�صائدة ه� �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي 
غالب���اً م���ن خالل قب�ل اأم����ال الزكاة من المزكين ، ث���م اإنفاقها على الفق���راء والم�صاكين  كما ه� 
الح���ال ف���ي وقف »بيت الزكاة والخيرات«)2( الذي تم تاأ�صي�صه ع���ام  83)1 م ، ويعمل تحت اإ�صراف 
هيئ���ة اإداري���ة م�صتقّلة ، لكن ي�جد فيه مركز  للتاأهيل والتدري���ب  ؛ ويق�م بتاأهيل الفتيات واالأمهات 
وتعليمه���ن حرف���ة تعينه���ن على تاأ�صي����س م�صاريع �صغي���رة خا�صة به���ن. ومن اأبرز برامج���ه: تعليم 
ال�صناع���ة الغذائية على اأن�اعه���ا وبرامج التاأهيل المهن���ي واالأ�صغال اليدوي���ة والت�ص�يق والخياطة 
والتطري���ز والحفر والر�صم على الزج���اج.. ويبلغ عدد الم�صتفيدين �صن�ي���اً 75 متدّربة تقريباً.لكن 
عل���ى م���ا يظهر اأن تعليم تلك الدورات لي�س من اأم�ال الزكاة ،اإنما من خالل م�صاريع ي�صّ�قها البيت 

على اأهل الخير ،ويعلن اأن تكلفة الدورة للمتدّربة ال�احدة هي مئة دوالر اأميركي.

1- املرجع ال�صابق ، �س 324.
. www.zakathouse-leb.org/ 2- ينظر امل�قع االإلكرتوين للبيت
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ويذك���ر م�ؤ�ص����س وقف »بي���ت الزكاة والخي���رات« ورئي�صه حالي���اً الدكت�ر محم���د علي �صناوي  
االأ�صب���اب الت���ي تح�ل دون اعتماد �صيا�صة التم�ي���ل االإنتاجي بالن�صب���ة الإدارات الم�ؤ�ص�صات الزك�ية 
المعا�ص���رة؛ ومنه���ا البي���ت الذي يراأ�ص���ه، فيق�ل)1( : م���ن ال�صعب بل من الم�صتحي���ل اأن نطلب من 
الفقي���ر المعدم الذي يحت���اج اإلى ال�صروريات االأولى في حياته اأن يتجاهلها واأن ي�صعى في تنمية ما 
يمّل���ك من الزك���اة. وهكذا تبقى الزكاة في مثل هذا الظرف اأداة ل�صداد الحاجة الملحة ، وال يمكن 
اأن تتح���ّ�ل اإل���ى و�صيلة تنم�ية اإال �صمن ه���ذا المفه�م ؛اأي في �صداد الحاج���ات ، و�صداد الحاجة اأو 

ق�صم منها ه� الذي تنح�صر به الزكاة في عالمنا المعا�صر لالأ�صباب االآتية:
�صم����ر حجم مح�صالت الزكاة في �صنادي���ق الزكاة بالنظر اإلى الحاجات الملحة للم�صلمين 

في البلد اأو في العالم .
تمّنع اأعداد كبيرة من الم�صلمين المكّلفين عن اأداء الزكاة.

غي���اب عن�ص���ر االإل���زام من قب���ل ال�صلط���ان بتح�صيل الزك���اة في كثي���ر من ال���دول العربية 
واالإ�صالمية.

كثرة اأعداد الفقراء والم�صاكين وكثرة حاجاتهم ال�صرورية التي تحتاج اإلى اإ�صباع.
و ي�ج���د اأي�صاً �صندوق الزك���اة التابع لدار الفت�ى في الجمه�رية اللبناني���ة وتم تاأ�صي�صه عام  
84)1م  ، ون���ادراً ج���داً ما ي�صتعم���ل �صيا�صة التم�يل االإنتاج���ي ، وقد ورد في بيان���ه ال�صن�ي ال�صابع 
والع�صرين عن الفترة الممتدة من رم�صان 1430ه� اإلى �صعبان 1431ه� الم�افق  من �صهر اآب )200 

اإلى تم�ز 2010م ،  اأنه نّفذ الم�صاريع) المندرجة �صمن التم�يل االإنتاجي( االآتية)2(:
المنح���ة االإنتاجية: ويق�ص���د بها تقديم اآلة العم���ل  اأو اأدوات المهنة الت���ي يقدمها ال�صندوق 
لالأف���راد القادري���ن على العمل، ولكنهم غي���ر قادرين على تاأمينها، بع���د اأن يلم�س منهم الم�ؤهالت 

المطل�بة ، وقد مّثلت ما ن�صبته 0.10% من اإجمالي ميزانية الزكاة في البيان المذك�ر اأعاله.
التاأهي���ل االأ�صري : وه���� عبارة عن انتقاء اأفراد قادرين على التعل���م والعمل من �صمن االأ�صر 
الفقي���رة ، واإقام���ة دورات مهنية له���م تمكنهم بعد تخرجهم من العمل ليك�ن����ا اأع�صاء عاملين في 
المجتم���ع. وبعد االطالع على البيان المذك�ر اأعاله لم اأجد �صيئاً وارداً فيه بالن�صبة لهذا البند على 

الرغم من اأنه من م�صاريع ال�صندوق المعلن عنها.
البق���رة الحل�ب: ويتلخ����س باإعطاء العائلة الفقي���رة في المناطق الريفية بق���رة حل�باً ت�ؤمن 

1- د. �صناوي ، حممد علي ، الزكاة وق�صايا معا�صرة ، اإ�صدار جملة ال�صياء  اللبنانية ، 1424ه� /2003 م،  �س60 ، 61.
.www.zakat.org.lb: 2- ينظر البيان ال�صن�ي ال�صابع والع�صرون  على امل�قع االإلكرتوين لل�صندوق



191

له���ا دخالً �صهرياً عبر بيع الحلي���ب وم�صتقاته.وقد مّثلت ما ن�صبته 1.5% م���ن ن�صب البيان ال�صن�ي 
المذك�ر اأعاله،  حيث  وّزعت على ثمانية ع�صر اأرملة ثمانية ع�صر بقرة ، لكل منها بقرة واحدة.

 والق���ارئ لن�ص���ب ه���ذه الم�صاري���ع يجدها متدني���ة كثيراً ج���داً مقارنة م���ع �صيا�ص���ة التم�يل 
اال�صتهالكي، ويلم�س اأن االهتمام ب�صيا�صة التم�يل االإنتاجي في حّده االأدنى.

وم���ن خالل الع����دة اإلى مراقبة الم�صاريع التي ينفذها بيت الزك���اة الك�يتي والمعرو�صة على 
م�قع���ه االإلكترون���ي، لم يظهر للباح���ث وج�د م�صاريع تق�م عل���ى التم�يل االإنتاج���ي اأو اال�صتثماري 
، واإنم���ا ه���ي عب���ارة عن م�صاريع تق����م على التم�ي���ل اال�صتهالكي ، م���ع االإ�صارة اإلى اأن���ه من اأوائل 
الم�ؤ�ص�ص���ات الزك�ية على م�صاحة العالم العرب���ي ، وربما االإ�صالمي ن�صاأة ، حيث تم تاأ�صي�صه بتاريخ 
82/02/16)1 . مع العلم اأنه ت�جد هناك م�صاريع ا�صتثمارية كما ذكر اأحد الباحثين في درا�صته)1(، 
لكنه���ا ل���م تظهر على الم�قع ، وقد اطلعت على البيان المالي ال�صن�ي ال�صادر عام )200، فلم اأجد 
في���ه �صيئ���اً ي�صير اإلى التم�ي���ل االإنتاجي من مال الزكاة.مع االإ�صارة اإلى اأن���ه اأوجد – البيت- الئحة 
تنظم اال�صتثمار الزك�ي  ، وقد تم اعتمادها  من قبل لجنة درا�صة وتعديل الل�ائح واالأنظمة بتاريخ 

)/2001/1 م، وتتكّ�ن من اأربع ع�صرة مادة.
 كذل���ك تم���ت زي���ارة م�ق���ع �صندوق الزك���اة في دول���ة االإم���ارات العربي���ة المتح���دة ،وم�قع 
�صن���دوق الزك���اة في دولة قطر،وظه���ر للباحث اأن ال�صيا�ص���ة الزك�ية ال�صائدة ه���ي �صيا�صة التم�يل 
اال�صتهالكي دون االإنتاجي ،ولعل ال�صبب في ذلك يرجع اإلى �صعف االإيرادات الزك�ية وكثرة الفقراء  
والم�صاكي���ن،اأو اأنه ال ي�جد ت�جه اأو تخطيط نح� اعتم���اد �صيا�صة التم�يل االإنتاجي من قبل اإدارات 

تلك الم�ؤ�ص�صات وال�صناديق الزك�ية.
 لك���ن من خالل االطالع عل���ى م�صاريع الزكاة االإنتاجية والخدماتي���ة المنفذة من قبل دي�ان 
الزك���اة ال�ص�داني  )الذي تم تاأ�صي�صه عام 80)1 م (والمعرو�صة على م�قعه االإلكتروني)2(، تبين 
اأن هناك العديد من الم�صروعات االإنتاجية التي تّم تنفيذها من اأم�ال الزكاة: والتي منها: م�صروع 
ق����ارب ال�صيد وم�صروع الت�صجير بالنخيل وم�ص���روع الجرارات لحراثة اأرا�صي الفقراء والم�صاكين 
وم�ص���روع تمليك االأغنام واالأنعام ، باالإ�صافة اإلى م�صاريع اإنتاجية اأخرى)م�صانع �صاب�ن ، معا�صر 
زيت����ن ، وم�صانع اأحذية...(وغيرها . وتلك نماذج من الم�صروع���ات االإنتاجية التي تم تم�يلها في 

بع�س واليات ال�ص�دان قبل عام 2003 لمحاربة الفقر.

1-  الف�زان، �صالح بن  حممد، ا�صتثمار اأم�ال الزكاة وما يف حكمها  من االأم�ال ال�اجبة حقاً هلل تعاىل ، دار كن�ز اإ�صبيليا ، الريا�س، 
ال�صع�دية، ط1، 1426ه� /2005م، �س243 وما بعدها.

.www.zakat-sudan.org: 2 ينظر امل�قع االإلكرتوين لدي�ان الزكاة ال�ص�داين
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 واإنه���ا لتجربة رائدة ف���ي دي�ان الزكاة ال�ص�دان���ي)1( حيث اعتمدت  اإدارت���ه �صيا�صة التم�يل 
االإنتاج���ي م���ن اأم����ال الزكاة جنب���اً اإلى جنب م���ع �صيا�صة التم�ي���ل اال�صتهالكي، وذل���ك من خالل 
تخ�صي����س 35% من اإيرادات الزكاة لن�صيب الفقراء والم�صاكي���ن لتمليك و�صائل االإنتاج وم�صاريع 
االإعا�ص���ة ف���ي ال�صن�ات االأولى للدي����ان من عام 1))1 م وحت���ى عام 4))1 م تمليك���اً فردياً، حيث 
ت���م تملي���ك االأف���راد اآالت الخياطة واآالت الح���دادة واآالت النج���ارة واأك�صاك بيع الخ�ص���ار ليعي�ص�ا 
م���ن عائدها. وقد بلغت الن�صب���ة المخ�ص�صة لتم�يل و�صائل االإنتاج ع���ام 2000 م كما ذكر التقرير 
ال�صادر فيه 13% مقارنة باإجمالي ال�صرف الفعلي للفقراء والم�صاكين، اإال اأن ا�صتهداف الم�صاريع 
االإنتاجية ذات العائد االأوفر مع اإجراء المزيد من درا�صات الجدوى االقت�صادية لهذه الم�صاريع من 

�صاأنه اأن يرفع هذه الن�صبة بما ال يتعار�س مع الحاجة الملحة للم�صتحقين.
 وف���ي العام 5))1م بداأ الدي�ان تجربة الم�صاريع الجماعي���ة مثل الم�صاريع الزراعية ومزارع 

الدجاج واالأبقار.
 وتل���ك تجربة ت�صتح���ق اأن تعطى حقها من قب���ل منظري ال�صيا�صات الزك�ية ف���ي الم�ؤ�ص�صات 
الزك�ي���ة العامل���ة في الدول العربية واالإ�صالمي���ة، واأن يحتذى باأفكارها، لما له���ا من دور في اإدارة 
م�صكل���ة الفق���ر وتنمي���ة الن�ص���اط االقت�صادي، وذلك ف���ي البيئات الت���ي لها و�صع م�صاب���ه مع البيئة 

ال�ص�دانية.
 ذلك ه� واقع ال�صيا�صات الزك�ية الم�ج�د في اأهم الم�ؤ�ص�صات وال�صناديق الزك�ية الم�ج�دة 
ف���ي العالم العربي، والتي تظه���ر اأن اأغلبها يعتمد �صيا�صة التم�يل اال�صتهالك���ي دون االإنتاجي، واأن 
بع�صه���ا يق���رن بين ال�صيا�صتين، وتكاد هذه الحالة تطّبق في ال�ص����دان ح�صراً على ح�صب ما ات�صح 

للباحث.

رابعًا:تطوير ال�شيا�شات الزكوية :�شرورة اقت�شادية وم�شلحة �شرعية:
 قب���ل بي���ان المبررات الداعي���ة للعمل بمب���داأ تط�ير ال�صيا�ص���ات الزك�ية الراهن���ة، ال بّد من 

ت��صيف الفقير المعا�صر اقت�صادياً. 
اأ – تو�شيف الفقير المعا�شر:

  اإّن الفقي���ر المعا�ص���ر يحمل ثقاف���ة اقت�صادية م�صم�نها اأن مجتمعه مطال���ب بحّل م�صكلته، 
وبال���ذات الم�ؤ�ص�صات الزك�ية والجمعيات الخيرية الم�ج�دة فيه ب�صكل خا�س، والدولة ب�صكل عام، 
وبالتالي فه� ال يحب العمل،واإن وجد فر�صة للعمل في مجال ما فاإنه ال ي�صتمر فيه ط�يالً. هذا على 

1-  للت��صع يف االطالع على جتربة ال�ص�دان يف ا�صتثمار اأم�ال الزكاة اأو اعتماد �صيا�صة التم�يل االإنتاجي ، ينظر : الف�زان، �صالح بن 
حممد، ا�صتثمار اأم�ال الزكاة وما يف حكمها  من االأم�ال ال�اجبة حقاً هلل تعاىل ، مرجع �صابق ، �س)24 وما بعدها.
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�صعي���د العقي���دة االقت�صادية التي يحملها ، والتي تنعك�س �صلباً عل���ى �صل�كه االقت�صادي؛ �ص�اءً على 
�صعي���د العمل )االإنتاج( اأو على �صعيد اال�صته���الك، فه� ال يحب االإنتاج على الرغم من قدرته على 
القيام بذلك، ويتبّجح ربما بعدم وج�د فر�س للعمل، وه� في �صل�كه اال�صتهالكي: اإما م�صرف، واإما 
مب���ّذر لهذا المال القليل الذي ي�صل اإليه، وكالهما مذم�م ف���ي الفكر االقت�صادي االإ�صالمي، فاإذا 
و�ص���ل اإليه مال من الزكاة اأو ال�صدقة فتراه ينف���ق ق�صماً منه على �صل�كه اال�صتهالكي المذم�م من 
خالل تعاطي التبغ وما ي�صبهه، وربما اأو غالباً تك�ن زوجته على �صاكلته ، ولذلك فاإنه يمكن  الحكم 
عل���ى اأغلب فقراء ع�صرنا باأنهم يفتقدون الر�صد االقت�ص���ادي في �صل�كهم االقت�صادي ، واأن ن�صبة 
منه���م تعي�س م�صكل���ة الفقر ب�صكل اإرادي، اأي اإنها ال تحب ثقافة  حب العمل، فاأمثال ه�ؤالء هم جزء 
رئي����س من م�صكلتهم. وما ت���ّم بيانه من و�صف على الفقير المعا�صر ينطب���ق على طائفة كبيرة من 
الفق���راء الم�ج�دين في بيئة الباحث)لبنان(.فكيف يمكن التعاط���ي مع هذا النم�ذج من الفقراء 

من قبل اإدارة الم�ؤ�ص�صات الزك�ية؟.

ب:  اأيهما الأ�شلح للفقير المعا�شر: اعتماد �شيا�شة التمويل ال�شتهالكي اأم اإقرانها ب�شيا�شة 
التمويل الإنتاجي؟

 هن���اك اإ�صكالي���ة اأخ���رى تطرح نف�صها خ���الل معالجة ه���ذه النقطة )الفك���رة الرئي�صة للبند 
الراب���ع( بع���د الت�صليم باأن عل���ى اإدارة الم�ؤ�ص�صة الزك�ي���ة اأن ت�صهم في اإدارة م�صكل���ة الفقر الأمثال 
ه�ؤالء، وتتمثل باالآتي: اأيهما االأ�صلح للفقير المعا�صر ذي ال�صفات التي �صبق بيانها : اعتماد �صيا�صة 

التم�يل اال�صتهالكي اأو اعتماد �صيا�صة التم�يل الإنتاجي المقترنة بال�صيا�صة االأولى؟.
 لالإجابة على ذلك ال بّد من اإعطاء قراءة اقت�صادية اأولية لكل من ال�صيا�صتين، ثم بعد ذلك 

اإعطاء االإجابة:
اإن اعتم���اد �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي م���ن المال الزك�ي ال يمكن التخلي عنها اإطالقاً على 
الرغ���م م���ن محدودية ما تتركه م���ن اآثار اقت�صادية عل���ى الن�صاط االقت�صادي مقارن���ة مع �صيا�صة 
التم�ي���ل االإنتاج���ي، فعندما تلج���اأ اإدارة الم�ؤ�ص�صة الزك�ي���ة اإلى تم�يل الفق���راء والم�صاكين بمبالغ  
نقدي���ة اأو ح�ص�س غذائية الإ�صباع حاجاتها اال�صتهالكية، فهذا يترك اآثاراً اإيجابية)1( على الن�صاط 

الثقافة اجلامعية،  م�ؤ�ص�صة   ، املايل  ونظامه  االإ�صالمي  االقت�صاد  ، بح�ث يف  ، ع�ف حمم�د  الكفراوي  د.   -  : 1-  ينظر يف ذلك 
االإ�صكندرية ، ال ط ، الت ، �س160، 161.

- د. مرطان ، �صعيد �صعد ، مدخل للفكر االقت�صادي االإ�صالمي ، م�ؤ�ص�صة الر�صالة ، بريوت ، لبنان ، ط1 ،1422ه� /2002م، �س  
181 وما بعدها .

- د. الطاهر ، عبداهلل ، ح�صيلة الزكاة وتنمية املجتمع ، بحث من�ص�ر يف : اقت�صاديات الزكاة ، البنك االإ�صالمي للتنمية ، ط1، 
1417ه� /7))1م، �س 540وما بعدها.
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االقت�صادي يتمثل بزيادة الميل الحّدي لال�صتهالك عند الفقراء، االأمر الذي ي�ؤدي اإلى زيادة االإنتاج 
واإيجاد فر�س عمل ، وينعك�س بالتالي زيادة في الدخل الق�مي، ونم�اً في الن�صاط االقت�صادي، لكنه 
ف���ي النهاية يعتبر بمنزلة العالج الم�صّكن الإدارة م�صكلة الفقر، لك�نه ال يخرج الفقير من م�صكلته ، 

وهذا يدفعنا ل�صرورة طرح بدائل اأخرى يمكن اعتمادها لمعالجة تلك الم�صكلة.
 والبدي���ل االآخر المتاح اأمام اإدارة الم�ؤ�ص�صة الزك�ية يتمثل باعتماد �صيا�صة التم�يل االإنتاجي 
في التعامل مع الفقراء والم�صاكين ، الأنها بذلك ت�ّفر له م�رداً من العمل اأو من الن�صاط اال�صتثماري 
ي���دّر عليه عائداً دورّياً ، ويخرج���ه من نطاق الفقر ، وفي ذلك يق�ل العالمة القر�صاوي وه� يتناول 
م�صكل���ة الفقي���ر:«واإذا كان في حاجة اإلى راأ�س مال ليفتح ب���ه متجراً اأو م�صروعاً نافعاً اأو اإلى مزرعة 
اأو قطع���ة اأر����س ليعمل بها اأو اإلى اأدوات ل�صنعته واآالت لحرفته ، فيج���ب على ولّي االأمر اأن ي�فر له 

من مال الزكاة«)1(.
ولت��صيح �صيا�صة التم�يل االإنتاجي من مال الزكاة ، فاإنه ال بّد من اإعطاء مثال ي��صح عملية 
اال�صتثم���ار الزك����ي ، والت���ي تعني ت�ظي���ف وا�صتغالل اأم�ال الزك���اة منفردة اأو م���ع غيرها ل�صالح 

م�صتحقي الزكاة ، وفقاً لل�ص�ابط ال�صرعية التي تحكم عملية اال�صتثمار الزك�ي.
 اأما المثال فه� على ال�صكل االآتي)2( : م�صلم غني قّدرت اأم�اله الخا�صعة للزكاة بمبلغ 6000) 
وح���دة نقدية ، وتك�ن ح�صيل���ة الزكاة  هي 2400 وحدة نقدية ،وقام هذا الغني بت�صليم زكاة اأم�اله 

اإلى الم�ؤ�ص�صة الزك�ية .
 اإن اإدارة الم�ؤ�ص�صة الزك�ية يمكن اأن تت�صرف بهذا المال الزك�ي باإحدى ال�ص�رتين االآتيتين:

ال�ص�رة االأولى:اعتماد �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي ؛وتم بيانها �صابقاً.
ال�ص�رة الثانية:اعتماد �صيا�صة التم�يل االإنتاجي ؛وهذه تتم باإحدى الطريقتين االآتيتين:

الطريق���ة االأولى: �صراء م�صتلزمات حرفة واإنت���اج  لفقير �صاحب حرفة كي يعمل بنف�صه ويدّر 
دخالً دورياً عليه؛وذلك يك�ن من المبلغ الزك�ي)2400 وحدة نقدية(.

الطريق���ة الثانية:القي���ام با�صتثمار راأ�صمال الزكاة ؛اإما من خالل الفقير نف�صه، اأو  من خالل 
اإدارة الم�ؤ�ص�صة الزك�ية ، ثم اإنفاق عائد اال�صتثمار ب�صكل دوري على الفقير كي يعي�س منه. ولنفتر�س 
اأن عائد اال�صتثمار في المثال ال�صابق كان 20% اأي ي�صاوي 480 وحدة نقدية )2400*%20 =480(، 

1-  د. القر�صاوي ، ب��صف ، م�صكلة الفقر وكيف عاجلها االإ�صالم ، م�ؤ�ص�صة الر�صالة ، بريوت ، لبنان، ط)، 1412 ه� / 1))1 م، 
�س53.

.www.vecoos.net: 2- د. حمدي ، حممد بن �صالح ، االإنفاق اال�صتثماري الأم�ال الزكاة)1( ، مقال من�ص�ر على م�قع
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فاإن هذا المبلغ ينفق على الفقير على اأن يظّل اأ�صل المال الزك�ي في دائرة اال�صتثمار.
 وبنتيج���ة ما تقّدم نج���د اأن االأ�صلم للن�صاط االقت�صادي اعتم���اد �صيا�صة التم�يل االإنتاجي ما 
اأمكن، الأنها تخرج الفقير من فقره، وتزيد الن�صاط اال�صتثماري ، وذلك على خالف اعتماد �صيا�صة 
التم�يل اال�صتهالكي التي ال تخرج الفقير من دائرة الفقر، االأمر الذي يمكننا من الق�ل اإّن االأ�صلح 

للفقير ه� اعتماد �صيا�صة التم�يل االإنتاجي خالل االإنفاق الزك�ي، ما كان ذلك ممكناً.
 ج: اعتماد التطوير: �شرورة اقت�شادية وم�شلحة �شرعية:

وبع���د االطالع عل���ى ت��صيف الفقي���ر المعا�صر من خالل بي���ان ثقافت���ه االقت�صادية و�صل�كه 
االقت�صادي غير المحم�دين،

 وبع���د بيان اأن اعتم���اد �صيا�صة التم�يل االإنتاجي  هي ال�صيا�ص���ة االأ�صلح للفقير عندما تقترن 
ب�صيا�صة التم�يل اال�صتهالكية  ؛ لك�نها تخرجه من نطاق الفقر.   

 يمكن الق�ل اإن اعتماد �صيا�صة التم�يل االإنتاجي  يعتبر �صرورة اقت�صادية  ت�صب في م�صلحة 
الفقي���ر وفي م�صلحة الن�صاط االقت�صادي ككل ، وهذا يعني اأي�صاً اأنها تعتبر م�صلحة �صرعية يجب 
مراعاتها من قبل منظري ال�صيا�صات الزك�ية المعا�صرين ، الأنها تحقق مق�صداً �صرعياً مهماً ي�صب 
في م�صلحة الفقراء والم�صاكين. وفي هذا المجال يق�ل اأحد الباحثين بعد اأن تناول اآراء المجيزين 
والمانعي���ن ال�صتثمار اأم�ال الزك���اة: »بغ�س النظر عن اأن ظاهر الن�ص��س ف���ي م�صاألة الزكاة ي�ؤيد 
مذه���ب المانعين ال�صتثمار اأم�ال الزك���اة، اإال اأن اعتبار الم�صلحة وتحقي���ق مقا�صد ال�صريعة ي�ؤيد 
مذه���ب المجيزي���ن ، وال�صرع يدور مع الم�صلحة اأينما وج���دت، واإذا نظرنا اإلى الم��ص�ع من زاوية 
اقت�صادية نجد اأن ما يمكن اأن يتحقق با�صتثمار اأم�ال الزكاة ل�صالح الفقراء والمحتاجين ول�صالح 

المجتمع ب�صكل عام اأكبر بكثير مما �صيتحقق اإن �صرفت ب�صكلها االأ�صلي«)1(.
 وفي المجال عينه ، يحّدد باحث اآخر ن�ع الم�صلحة من عملية اال�صتثمار الزك�ي بعد ترجيح 
الراأي الم�ؤيد لعملية اال�صتثمار ، فيق�ل:« وهي م�صاألة خالفية اأي�صاً بين م�ؤيد ومعار�س ،ولكل فريق 
اأدلت���ه وحجت���ه، اإال اأن الراأي الذي اأرتاح اإلي���ه واأميل اإليه ه� الج�از ؛ الأنه اأق���رب اإلى روح ال�صريعة 
االإ�صالمي���ة، فه���� يحقق م�صالح  معتبرة، اإذ يهدف اإلى تحقيق ح���ّد الكفاية لكل م�اطن ، الذي ه� 

من االأ�ص�س والق�اعد التي يق�م عليها المجتمع االإ�صالمي«)2(.
 ما تقّدم بيانه يعتبر بمنزلة المبررات الداعية اإلى �صرورة اعتماد عن�صر »تط�ير ال�صيا�صات 

اأم�ال الزكاة ودوره يف حتقيق الفعالية االقت�صادية  �س6 ، م�قع م��ص�عة االقت�صاد والتم�يل  1-  حممد ، قا�صم حاج ، ا�صتثمار 
.(www.iefpedia.com) االإ�صالمي

.www.vecoos.net : 2- د. حمدي ، حممد بن �صالح ، االإنفاق اال�صتثماري )2( ،مقال من�ص�ر على م�قع
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الزك�ي���ة«، عبر االنتق���ال اأو اإقران �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي ب�صيا�ص���ة التم�يل االإنتاجي ، لما في 
ذلك من �صرورة اقت�صادية وم�صلحة ال�صرعية ، تق�مان على تحقيق غاية الزكاة المتمثلة بتحقيق 

حّد الكفاية للفقير الم�صلم ، وتفعيل الن�صاط االإنتاجي الم�ؤدي اإلى تحقيق النم� االقت�صادي .

الق�شم الثاني: تطوير ال�شيا�شات الزكوية: الم�شتلزمات:
لك���ي ي�ص���ار اإلى اعتم���اد ال�صيا�ص���ة الزك�ي���ة المقترحة م���ن خالل اإق���ران �صيا�ص���ة التم�يل 
اال�صتهالك���ي ب�صيا�صة التم�يل االإنتاج���ي ، فاإن ذلك ي�صتدعي ت�ّفر م�صتلزم���ات على �صعيد اإدارات 
م�ؤ�ص�صات الزكاة، باالإ�صافة اإلى ت�فر البيئة الفقهية واالقت�صادية التي ت�صمح بتطبيق هذه ال�صيا�صة 
، وت�ّف���ر عن�ص���ر االإرادة اأي�ص���اً عن���د الفقير ال���ذي تن�صّب عليه تل���ك ال�صيا�صة . ويتمّث���ل اأهم تلك 

الم�صتلزمات باالآتي:

اأوًل: وجود اإدارة للدرا�شات والتخطيط والتطوير:
 ي�صه���د ال�اقع الزك�ي المعا�صر وج�د م�ؤ�ص�ص���ات اأو �صناديق زك�ية تعنى بتلقي اأم�ال الزكاة 
وت�زيعه���ا على م�صتحقيها ، مع االإ�صارة اإلى اأن تلك الم�ؤ�ص�صات؛منها ما يعمل تحت اإ�صراف القطاع 
العام اأو ما يعبر عنه راهناً ب�زارات االأوقاف ، ومنها ما يعمل تحت اإ�صراف القطاع الخا�س ،وهذا 

التق�صيم الثنائي ربما يك�ن م�ج�داً في اأغلب البالد العربية واالإ�صالمية.
 والغاية من بيان ما تقّدم تتمثل باأن الدرا�صة قامت على اإعطاء الدور الرئي�س والمهم الإدارة 
الم�ؤ�ص�ص���ة الزك�ية بتط�ير ال�صيا�ص���ات الزك�ية الراهنة ، عبر اإقران �صيا�ص���ة التم�يل اال�صتهالكي 
ب�صيا�ص���ة التم�يل االإنتاج���ي ، بل وحتى اإحالل ال�صيا�صة الثانية مكان ال�صيا�صة االأولى اإذا كان هناك 
اإمكانية في الم�صتقبل .والمفتر�س اأن ت�كل هذه المهمة اإلى اإدارة متخ�ص�صة في هذا المجال يمكن 
ت�صميته���ا باإدارة الدرا�صات والتخطيط والتط�ير، يراأ�صه���ا �صخ�س ملمٌّ بالعل�م االإدارية المعا�صرة 
باالإ�صافة اإلى علم الفقه ب�صكل عام، وعلم فقه الزكاة ب�صكل خا�س ، ويعمل تحت اإ�صرافه فريق من 
االإداريي���ن الملّمين اأي�ص���اً بالثقافتين ال�صابقتين مع بع�صهما البع����س ، ويعمل�ن جميعاً على ابتكار 
ال�صيا�صات الزك�ية الم�صهمة في اإدارة الم�صاكل االقت�صادية واالجتماعية التي يعاني منها م�صتحق� 
الزك���اة ؛ وياأت���ي في طليعتهم الفق���راء والم�صاكين، والتي قد تختلف بين ع�ص���ر واآخر ، اأو بين بيئة 
واأخرى ، على اعتبار اأن هذه ال�صيا�صات تمثل ال��صائل واالإجراءات التي تعتمدها اإدارات الم�ؤ�ص�صات 

الزك�ية، وت�صب بالتالي في م�صلحة م�صتحقي الزكاة ، وبالذات الفقراء والم�صاكين.
  وق���د ن�ص���ت الفكرة )ك( من المادة 5 من قان�ن الزكاة  ال�ص�داني ال�صادر عام 2000 على 
اإح���دى �صالحيات دي�ان الزك���اة المندرجة  �صمن ال�صيا�صات الزك�ي���ة ، فبينت االآتي:« العمل على 

تمليك الفقراء والم�صاكين و�صائل للك�صب ما اأمكن ذلك حتى ي�صتغن�ا عن الزكاة«.
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  وبناءً عليه ، فاإّن مبداأ تط�ير ال�صيا�صات الزك�ية المعا�صرة يحتاج اإلى اإيجاد اإدارة م�صتقلة داخل 
الم�ؤ�ص�صات الزك�ية ، تعنى بهذه المهمة، وت�صهم بالتالي في تحقيق اأهداف ت�صريع الزكاة في اأر�س 

ال�اقع، عبر ما تقترحه تلك االإدارة من �صيا�صات زك�ية ت�صهم في تحقيق تلك االأهداف.

ثانيًا: وجود البيئة الت�شريعية الفقهية المالئمة:
 ال يمك���ن الحدي���ث ع���ن مبداأ»تط�ير ال�صيا�ص���ات الزك�ية« الذي يق����م على اإق���ران اأو ربما اإحالل 
ال�صيا�ص���ات الزك�ية القائمة على التم�يل االإنتاجي مكان التم�يل اال�صتهالكي في مرحلة الحقة اإذا 
ك���ان ذلك ممكناً، ما ل���م يكن ذلك ممكناً من الناحية  الت�صريعية الفقهي���ة ، وبمعنى اآخر ال بّد من 
معرف���ة حك���م الفقه االإ�صالمي ف���ي اأي �صيا�صة زك�ية معينة ، فاإذا كانت تل���ك ال�صيا�صات المقترحة 
مت�افق���ة م���ع البيئة الفقهية عام���ة ، والزك�ية خا�صة ، فيمكن بالتالي طرحها ف���ي البيئة الميدانية 
الزك�ي���ة، واإال فيج���ب االإعرا�س عن ط���رح اأمثال تل���ك ال�صيا�صات التي ال تت�افق م���ن حيث الحكم 
ال�صرعي مع اأحكام الفقه االإ�صالمي. وهذا االأمر يجب مراعاته من قبل منظري ال�صيا�صات الزك�ية، 
ة ، وكمثال يعطى في هذا  والذي���ن يفتر�س فيهم االإلمام باأحكام الفقه عام���ة، واأحكام الزكاة خا�صّ
المج���ال ال بّد م���ن درا�صة �صيا�صة التم�ي���ل االإنتاجي القائمة عل���ى ا�صتثمار اأم����ال الزكاة واإعطاء 
العائ���د اإل���ى الفقير كاإحدى ال�ص�ر الت���ي تتناولها هذه الدرا�صة على �ص�ء اأحك���ام الفقه االإ�صالمي 
م���ن جهة قب�لها اأو رف�صها؛ ف���اإن كان يقبلها فيمكن اعتبارها اآنئذ اإح���دى ال�صيا�صات الزك�ية التي 
يمك���ن تطبيقها في البيئ���ة الزك�ية الميدانية المتمثلة بطائف���ة الم�صتحقين؛ والذين ي�صتفيدون من 
ري���ع ا�صتثمار اأم�ال الزكاة، واإن كان يرف�صها فيجب طرحها جانب���اً واقتراح �صيا�صات بديلة تخدم 
البيئ���ة الزك�ي���ة المعا�صرة في جميع ج�انبها ؛ اإن كان على �صعيد الم�ؤ�ص�صة الزك�ية اأو اإن كان على 

�صعيد الم�صارف الزك�ية ، اأو اإن كان على �صعيد الن�صاط االقت�صادي ككل.

ثالثًا: وجود البيئة القت�شادية المالئمة:
لكل بيئة �صيا�صتها المالئمة لها، هذا من حيث االإطالق، واإذا قام منظرو ال�صيا�صيات بابتكار 
�صيا�صات ال تتالءم مع بيئتها،فهذا يعني حكماً اأن تلك ال�صيا�صة ال تتالءم مع خ�صائ�س تلك البيئة.                         
   وتتع���دد �ص����ر البيئ���ة االقت�صادية تبعا لن�ع الن�ص���اط االقت�صادي ال�صائ���د فيها، فقد تك�ن 
البيئ���ة االقت�صادي���ة زراعي���ة عندم���ا يك����ن الن�صاط الزراع���ي الن�ص���اط الرئي�س فيه���ا،  وقد تك�ن 
�صناعي���ة عندم���ا يك�ن الن�ص���اط ال�صناعي الن�ص���اط الرئي�س فيها، وقد تك����ن تجارية عندما يك�ن 
الن�صاط التجاري الن�صاط الرئي�س فيها، واالأمر نف�صه بالن�صبة لن�صاط القطاع الخدماتي، وهذا اأمر 
يج���ب على منظري ال�صيا�صات الزك�ية المعا�ص���رة اأخذه  بعين االعتبار خالل اقتراح اأو ابتكار تلك 
ال�صيا�ص���ات ؛ فال بّد من اقت���راح �صيا�صة زك�ية ت�صلح للتطبيق مع ن�ع البيئ���ة االقت�صادية ال�صائدة 
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ف���ي منطقة ما ، فهن���اك �صيا�صة زك�ية زراعية ت�صلح للتطبيق في البيئ���ة الزراعية ؛ كما ه� الحال 
لل�صيا�ص���ة الزك�ي���ة ال�ص�دانية المذك�رة اآنف���اً، فقد يملك الفقير قطعة اأر����س معينة ، لكنه ال يملك 
الم���ال الذي ي�ؤهله ال�صتثمار تلك االأر�س ؛ فياأت���ي دور ال�صيا�صة الزك�ية الزراعية المت�صمنة ل�صراء 
الب���ذور وال�صماد وحاجات الن�صاط  الزراعي االأخرى   لهذا الفقير واأمثاله لم�صاعدته على ا�صتثمار 

اأر�صه والعي�س تالياً من غلتها، االأمر الذي قد ي�صهم باإخراجه من نطاق الفقر.
 كذلك هناك ال�صيا�صة الزك�ية ال�صناعية ، والتي ي�صتفيد منها الفقراء من اأ�صحاب الحرف 
المختلف���ة ، فق���د يمتلك فقير �صاحب حرفة خبرة في ن�صاط ما ؛ كاأن يك�ن دهاناً اأو حّدداً اأو نجاراً 
اأو م���ا �صابه ذلك، لكنه ال يملك المال ال���ذي ي�صاعده على �صراء اأدوات ممار�صة حرفته اأو ما ي�صمى 
بل����ازم العّدة، فياأت���ي دور ال�صيا�صة الزك�ية ال�صناعية المت�صمنة ل�ص���راء اأدوات الحرفة الأ�صحاب 
الح���رف الفق���راء في قط���اع ال�صناعة، والم�ؤدي���ة بالتالي اإل���ى ت�صهيل ممار�صة حرفه���م في ال�اقع 
ال�صناع���ي ؛ االأم���ر الذي قد ي�ؤدي غالباً اإلى اإخراجهم من نط���اق الفقر. وما يذكر عن ال�صيا�صتين 
الزك�يتي���ن الزراعية وال�صناعية يذك���ر عن بقية ال�صيا�صات في القطاع���ات االقت�صادية االأخرى ، 
والت���ي تحقق ف���ي النهاية غاية اأو هدفاً مهماً ، يتمثل باأن تلك ال�صيا�ص���ات ت�صهم في اإدارة الم�صاكل 

االقت�صادية واالجتماعية التي يعاني منها قطاع الفقراء والم�صاكين.  
 وهكذا فاإن لكل بيئة اقت�صادية يعي�س فيها نمط معين من الفقراء والم�صاكين نمط معّين من 
ال�صيا�ص���ات الزك�ية المالئمة لها ، وهذا االأمر يجب مراعات���ه من قبل منظري ال�صيا�صات الزك�ية 
، الأن���ه يعتبر من م�صتلزم���ات نجاحها في تحقيق اأهدافها المتمثلة باالإ�صهام في اإدارة م�صكلة الفقر 

والم�صاكل االأخرى التي يك�ن للزكاة دور في معالجتها.

 رابعًا: ن�شر الثقافة الزكوية المالئمة:
 لك���ل �صيا�ص���ة م�صم�ن ثقافي معّين تق�م عليه، واالأمر نف�ص���ه بالن�صبة لل�صيا�صة الزك�ية، فاإن 
لها م�صم�ناً ثقافياً معيناً تق�م عليه ، وبجب على منظري ال�صيا�صات الزك�ية ن�صر م�صم�ن ثقافتهم 
الزك�ي���ة التي تمثل بنية ال�صيا�صة الزك�ية التي يدع����ن اإليها ، وذلك عبر التعاون مع اإدارة االإعالم 

الم�ج�دة في الم�ؤ�ص�صة الزك�ية المعا�صرة.
 وتق����م الدرا�صة على تط�ير ال�صيا�صة الزك�ية ، وهذا يعني الدع�ة اإلى م�صم�ن ثقافي زك�ي 
جديد ؛ ه� م�ج�د ربما، وله اأ�ص�له ال�صرعية، لكنه لي�س م�صه�راً في اأو�صاط المزكين راهناً، حيث 
يقت�ص���ر اأغلبه���م على �صيا�صة التم�ي���ل اال�صتهالكي الزك�ي اأو التم�يل النق���دي الزك�ي، وذلك من 
خالل اإخراج زكاة اأم�الهم وت�صليمها اإلى اأ�صحاب الم�صارف الزك�ية  دون المرور باإدارة الم�ؤ�ص�صة 
الزك�ي���ة الأ�صباب معينة؛ اإما ب�ص�رة نقدية ي�صار اإلى اإنف���اق الفقير لها باإ�صباع حاجاته ال�صرورية 
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غالب���اً ؛ م���ن ماأكل وملب�س وم���ا �صابه ذلك ، واإما ب�ص����رة عينية ؛ كاأن ت�صّل���م للفقير ح�صة غذائية 
ي�صتهلكه���ا ، وه���ذا النمط من التم�يل اال�صتهالك���ي الزك�ي له بعده ال�صرع���ي واالقت�صادي ، ولكن 
يمك���ن تط�يره م���ن خالل رفع �صعار »نح���� تط�ير ال�صيا�ص���ة الزك�ية : عبر اإق���ران �صيا�صة التم�يل 
اال�صتهالك���ي ب�صيا�ص���ة التم�يل االإنتاج���ي الم�ّلدة للتم�ي���ل اال�صتهالكي«. ويمك���ن التعبير عن هذا 
ال�صع���ار بعبارة اأخرى »ت�لي���د التم�يل االإنتاجي الم�ّل���د للتم�يل اال�صتهالكي عب���ر المال الزك�ي«، 
وذل���ك بهدف اإقناع طائف���ة المزكين كي يق�م�ا بت�كي���ل اإدارة الم�ؤ�ص�صة الزك�ي���ة بتنفيذ ال�صيا�صة 

التم�يلية االإنتاجية الزك�ية المقترحة.
 تل���ك هي الثقافة الزك�ية المعا�صرة التي ت�صعى الدرا�ص���ة اإلى ن�صرها في اأو�صاط طائفة المزكين، 
وذلك عبر اإدارة االإعالم ، وبالتن�صيق مع اإدارة الدرا�صات والتخطيط والتط�ير ، مع االإ�صارة اإلى اأن 
ه���ذا النمط من الثقافة الزك�ية يكاد يك����ن معدوماً في و�صط كثير من المزكين ، وربما عند بع�س 

اإدارات الم�ؤ�ص�صات الزك�ية.

خام�شًا: ن�شر ثقافة »حّب العمل« عند الفقراء:
 هن���اك ثقاف���ة تن�ص���ر الك�صل، وهناك اأخ���رى تن�صر العم���ل واالأمل ، فمن االأول���ى تلك الثقافة 
الت���ي كانت �صائدة في بع�س حقبات  تاريخية، حي���ث كانت تعتبر العمل اإهانة ، واأنه من اخت�صا�س 
االأرق���اء والم�صتعبدين والطبقة الدنيا من الب�صر، واأنه ال يليق بعلية الق�م اأن يعمل�ا)1(. وربما ي�جد 
م���ا ي�صاع���د على ن�صر ثقافة »عدم حب العم���ل« راهناً ،ويتمثل بما ي�صمى ف���ي بع�س الدول االأوروبية 
وغيره���ا بتع�ي�صات البطال���ة، حيث يتحجج القادر عل���ى العمل بعدم وج�د عم���ل بهدف الح�ص�ل 
عل���ى تلك التع�ي�صات ، كذلك ربما كان لبع����س اإدارات  الم�ؤ�ص�صات الزك�ية دور باالإ�صهام في ن�صر 
تل���ك الثقاف���ة من غير ق�صد، من خالل عدم القيام باإج���راءات البحث والتق�صي عن واقع الفقراء 
القادرين على العمل، لكنهم ال يعمل�ن على الرغم من ت�فر فر�س العمل طمعاً في تاأمين حاجاتهم 
م���ن الم�ؤ�ص�صات الزك�ية، اإذ يح�صل�ن منها على ما ي�صه���م في اإ�صباع حاجاتهم دون اأن يبحث�ا عن 
العم���ل م���ع قدرتهم على ذل���ك . وحملة تلك الثقافة ال يج�ز لهم اأن ي�صتفي���دوا من مال الزكاة. قال 

ر�ص�ل اهلل: »ال تحّل ال�صدقة لغنّي وال لذي مّرة �ص�ّي«)2(.
 اأم���ا الثقاف���ة االأخرى ؛ فهي تلك التي تحّث على العمل وتدع���� اإليه ، وتتمّثل بثقافة االقت�صاد 

جامعة  العلمي،  الن�صر  جمل�س  ال��صعي،  واالقت�صاد  االإ�صالمي  االقت�صاد  يف  االإنتاج  عنا�صر   ، ابراهيم  اإ�صماعيل  البدوي،  1-  د. 
الك�يت ، 1423ه� / 2002م ، �س156 بت�صرف.

2-  رواه االإمام اأحمد )ابن حنبل ، اأحمد ، م�صند االإمام اأحمد بن حنبل ، ج 11 ، م�ؤ�ص�صة الر�صالة ، بريوت ، لبنان ، ط2، 1420ه� 
/ )))1م ، حديث رقم 6530، �س 84 . وامِلّرة : الق�ة وال�صدة ، وال�ّص�ّي: ال�صحيح االأع�صاء(.
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االإ�صالم���ي الت���ي تعتب���ر اأن قيمة االإن�صان ال تقا����س اإال بالعمل، واأن لي�س لالإن�ص���ان اإال ما �صعى ، واأن 
قيمة كل امرئ في المجتمع تتمّثل بما يقّدمه لربه ومجتمعه واأمته)1(. ولذلك حّثت ن�ص��س القراآن 

الكري���م عل���ى العم���ل ، والتي منه���ا ق�ل���ه تعال���ى : {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ېې 
ې ى       ى ائ ائ    ەئ ەئ وئ          وئ })2(، وق�ل���ه تعالى اأي�صاً: {ٿ ٿ 

ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ})3(.
 كذلك حّثت ن�ص��س ال�صنة النب�ية ال�صريفة على العمل، والتي منها: »َما اأََكَل اأََحٌد َطَعامًا َقطُّ 

اَلم َكاَن َياأُْكُل ِمْن َعَمِل َيِده«)4(ِ. ِ َداُوَد َعَلْيِه ال�صَّ ُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه َواإِنَّ َنِبيَّ اهللَّ َخْيرًا ِمْن اأَْن َياأْ
 ولكي تنجح ال�صيا�صة الزك�ية المقترحة في هذه الدرا�صة ، فاإنه يجب ن�صر ثقافة »حب العمل« 
عن���د الفقراء من اأ�صحاب الحرف والمهن  اأو حتى عند الذين يمكن تاأهيلهم مهنياً بهدف دمجهم 
ف���ي �ص�ق العم���ل. فاإذا تر�ّصخت تلك الثقاف���ة بمفاهيمها التي رّكز  عليه���ا االقت�صاد االإ�صالمي في 
اأذه���ان الفق���راء ممن تقّدم بيانهم ، فعندها يمكن تم�يلهم م���ن اأم�ال الزكاة ل�صراء ما ي�صاعدهم 
على القيام باأعمالهم، وذلك من خالل تاأمين ل�ازم حرفتهم اإليهم. وقد ا�صتعمل البع�س م�صطلح« 
�صرف الزكاة في مدف�عات تح�يلية«لالإ�صارة اإلى التم�يل الزك�ي الأ�صحاب الحرف خالل الحديث 
ع���ن �ص���رف الزكاة في الدول المتخلفة اقت�صادياً ، حيث بّين)5( اأنه يجب على الدولة االإ�صالمية اأن 
تتب���ع �صيا�صة زيادة العر����س الكلي بزيادة االإنتاج نتيجة قّلة االدخ���ار، وهذا يك�ن من خالل �صرف 
الزكاة في مدف�عات تح�يلية ، الأن العمالة قادرة على الك�صب، ولكن ال تجد اأداة حرفة، فاإذا وجهت 
ح�صيل���ة الزك���اة في جزء منها اإلى اال�صتثم���ار لت�فير الحرفة للعمال مع تمليكه���م اأداة حرفة، فاإن 
ذلك يغني ه�ؤالء المحتاجين العمر كله ، وبالتالي ي�ؤدي اإلى ك�صر حلقة الفقر بزيادة االإنتاج وت�فير 
راأ�س المال من خالل تدريب العمال واإ�صكانهم ورعايتهم ال�صحية وتنميتهم الثقافية ، االأمر الذي 

�صي�ؤدي اإلى زيادة اال�صتثمار وتحقيق الرفاهية .
 ويق���ع عل���ى عات���ق اإدارة الدرا�ص���ات والتخطيط والتط�ي���ر بالتع���اون م���ع اإدارة االإعالم في 
الم�ؤ�ص�ص���ة الزك�ي���ة المعا�صرة، ومع كافة المنابر االإعالمية من دع�ي���ة وغيرها للقيام بن�صر ثقافة 

1- د. البدوي ، اإ�صماعيل ابراهيم ، عنا�صر االإنتاج يف االقت�صاد االإ�صالمي واالقت�صاد ال��صعي ، مرجع �صابق ، �س 156.
2- �ص�رة الت�بة ، االآية 105.

3- �ص�رة امللك ، االآية 15.
4-  البخاري ، حممد بن اإ�صماعيل ، �صحيح البخاري ، ج3 ، كتاب البي�ع ، باب ك�صب الرجل وعمله بيده )3)1(، حديث رقم 323، 

دار القلم ، بريوت ، لبنان ، ط1 ، 1407 ه� / 87)1 م ، �س123
5-  د. �صمحان ، ح�صني حممد ، واآخرون ، املالية العامة من منظ�ر اإ�صالمي ، دار  �صفاء للن�صر والت�زيع ، عمان ، االأردن ، ط1 ، 

14231 ه� / 2010  م ، �س 236 بت�صّرف .
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»حب العمل« بين طائفة الفقراء والم�صاكين، واأن هناك اإمكانية لم�صاعدتهم من اأم�ال الزكاة حتى 
يتي�ص���ر له���م اأداء اأن�صطتهم في الحياة االقت�صادية بال�صكل الذي ي�صهم باإخراجهم من نطاق دائرة 

الفقر، بف�صل تلك ال�صيا�صة الزك�ية المقترحة.

�شاد�شًا: درا�شة خ�شائ�ص »الموارد الب�شرية الفقيرة« في بيئة الدرا�شة:
 لل�صيا�ص���ة الزك�ية المقترحة ع���ّدة اأهداف، لعّل من اأهمها اإدارة الم����ارد الب�صرية الفقيرة، 
بهدف اإخراجها من نطاق الفقر ، وتح�يلها من م�رد ب�صري م�صتهلك لما يمنحه له الغير من زكاة 

وغيرها اإلى م�رد ب�صري منتج وم�صتهلك من عائد اإنتاجه.
 وي�صتخدم م�صطلح »الم�ارد الب�صرية« كم�صطلح عام)1( للداللة على ق�ة العمل في المنظمة، 
والم����ارد الب�صري���ة اأهم عن�صر م���ن عنا�صر االإنتاج االأخ���رى كاالأم�ال والتكن�ل�جي���ا والت�صهيالت 
االأخ���رى ، وهي تجعل من تلك العنا�صر ذات معنى وفائ���دة للمنظمة، وتعتبر اأكثرها فعالية وتاأثيراً 
على تحقيق اأهداف العمل . اأما الم�ارد الب�صرية الفقيرة فالمراد بها تلك الفئة من الب�صر القادرة 
على العمل والباحثة عنه، لكنها ال تجده، اأو تلك الفئة التي تعمل ، لكن اأجرة العمل ال تكفي الإ�صباع 

حاجاتها االقت�صادية؛ اأي اإن دخلها ال ي��صلها اإلى مرحلة حّد الكفاية بالتعبير االقت�صادي.
 والمطل����ب من اإدارة الم�ؤ�ص�صة الزك�ي���ة المعا�صرة الإنجاح ال�صيا�ص���ة الزك�ية المقترحة اأن 
تق����م بدرا�صة الم�ارد الب�صرية الفقي���رة في بيئتها عبر اإطالق م�صروع »الخريطة الرقمية للفقراء« 
وذلك من خالل تكليف اإدارة البحث االجتماعي للقيام بهذه المهمة، بهدف تك�ين قاعدة معل�مات 
اأو بيانات)2( عنهم من جهة اأعدادهم واأن�اع مهنهم وحرفهم وم�ؤهالتهم العلمية والمهارات المتاحة 
عنده���م ، اإ�صافة اإلى المعل�مات المتعلق���ة بالجن�س وال�صّن والحالة االأ�صرية والتعليمية وغيرها من 

المعل�مات التي ت�صكل قاعدة بيانات �صاملة للم�ارد الب�صرية الفقيرة في بيئة الم�ؤ�ص�صة الزك�ية. 
 وبع���د تك�ي���ن قاعدة البيانات من قب���ل اإدارة  البحث االجتماعي تحال اإل���ى اإدارة الدرا�صات 
والتخطيط و التط�ير كي تق�م تالياً ب��صع خطة تت�صمن تحديد االحتياجات المطل�بة)3( الأ�صحاب 

1- د. ال�صحاف، حبيب ، معجم اإدارة امل�ارد الب�صرية و�ص�ؤون العاملني ، مكتبة لبنان  نا�صرون ، ط1 ، 7))1 ، �س 1.
2-  ينظر للمقارنة : د. حم�د ، خ�صري ، كاظم واآخر ، اإدارة امل�ارد الب�صرية ، دار امل�صرية ، عمان ، االأردن ، ط 1 ، 1427 ه� / 2007 

م، �س )3 بت�صرف .
كذلك ينظر خرب اإطالق م�صروع اخلرائط الرقمية للفقراء يف م�صر ، والذي قامت به »م�ؤ�ص�صة م�صر اخلري«  لدرا�صة اأو�صاع االأ�صر 
الفقرية يف : 1030 قرية يف 8 حمافظات ب�صعيد م�صر . وقالت امل�ؤ�ص�صة »اإن نظام معل�مات م�صر اخلري حل�صر االأ�صر يف القرى 
االأكرث فقراً يق�م بربط بيانات واإح�صائيات احلالة االقت�صادية واالجتماعية لالأ�صر التي تعي�س يف امل�قع اجلغرايف لالأ�صرة على 
خريطة رقمية جتمع كافة املعل�مات الرئي�صية عن القرية مثل »االأعمار واحلالة االجتماعية وال�ظيفة والن�ع والتعليم وال�صن والدخل 
.www.almorakeb.com : وم�صكالت القرية  وغريها ». وبداأ العمل به  يف 2011/6/28 ، وميتد تنفيذه من 6 اإىل ) �صه�ر .ينظر
3- ينظر للمقارنة:الفياليل، م�صطفى،جمتمع العمل،مركز درا�صات ال�حدة العربية،بريوت،لبنان ط 1 ، 2006 م ، �س551وما 

بعدها، حيث حتدث عن الربط بني العمل و التمكني. 
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كل مهن���ة من خالل تاأمين الدعم المالي الزك����ي ل�صراء م�صتلزمات ممار�صة كل حرفة اأو مهنة في 
اأر�س ال�اقع ،وعندها تتمكن)1( الم�ارد الب�صرية الفقيرة الم�ج�دة في بيئة الم�ؤ�ص�صة  الزك�ية من 
تح�ي���ل قدراته���ا ومهاراتها المرتبطة بالعمل اإلى مهنة اأو حرفة تمار�س في اأر�س ال�اقع بف�صل تلك 
ال�صيا�صي���ة الزك�ي���ة  المقترح���ة،  التي مكنت الفقير القادر على العمل اإل���ى تح�يله اإلى عامل منتج 

بف�صل تاأمين اأدوات الحرفة له، واإخراجه بالتالي من نطاق الفقر.
وهن���اك نقطة ت�صتدعي الت�قف عنده���ا و تتمثل ب�ج�د م�ارد ب�صرية فقيرة ال تمتلك حرفة اأو 
مهن���ة، اإنم���ا يمكن تاأهيلها من خالل اإقام���ة دورات تاأهيلية، يتم تاأمين الدع���م المالي لها من مال 
الزك���اة ،ث���م بعد ذلك تخرج اإلى �ص����ق العمل بعد تزويدها ب���اأدوات اأو م�صتلزمات ممار�صة الحرفة 

التي تعلمتها من مال الزكاة.

 �شابعًا:اإعداد درا�شات الجدوى للم�شاريع المقترحة:
 بع���د القيام بدرا�ص���ة اإح�صائية ل�اقع الم�ارد الب�صرية الفقيرة في بيئ���ة الم�ؤ�ص�صة الزك�ية ، 
ياأتي دور اإدارة الدرا�صات و التخطيط و التط�ير التي قامت �صابقاً بدرا�صة البيئة االقت�صادية لبيئة 
الفقراء بهدف اقتراح الم�صاريع االقت�صادية التي يمكن ت�صييدها في تلك البيئة اأو التي يمكن تم�يل 

الفقراء فيها من اأم�ال الزكاة، لك�نها ت�صلح للتنفيذ في بيئتهم االقت�صادية.
وبع���د تجميع قاع���دة البيان���ات المرتبطة بالم����ارد الب�صرية الفقي���رة والبيان���ات المرتبطة 
بالع�امل االقت�صادية المتاحة في تلك البيئة، ي�صار اإلى درا�صة عن�صر التخ�صي�س االأمثل للم�ارد 
المالي���ة الزك�ية في الم�صاريع االقت�صادية المت���اح تنفيذها في تلك البيئة، وذلك من خالل القيام 
بدرا�ص���ات الجدوى االقت�صادية لكل م�صروع مقترح)2( للتحقق مم���ا اإذا كانت الفر�صة اال�صتثمارية 
م�صجع���ة اأو غير م�صجعة ،وبالتالي معرفة عائده االجتماعي واالقت�صادي والمالي ، فاإن كانت نتائج 
تل���ك  الدرا�ص���ات اإيجابية ،فاإنه ي�صار اإلى تنفي���ذ تلك الم�صاريع من االأم����ال الزك�ية: �ص�اءً كانت 
م�صاري���ع فردي���ة تنفذ م���ن خالل فرٍد بعينه؛ كاأن يمل���ك اآلة اإنتاجّية معينة تدّر ل���ه دخالً  ي�صهم في 
اإخراج���ه م���ن نطاق الفقر، اأو كان���ت م�صاريع جماعّية تتم من خالل اإن�ص���اء م�صنع اأو مزرعة اأبقار 
اأو مزرع���ة دجاج تمّلك للفقراء في تل���ك المنطقة اأو تظّل ملكيتها للم�ؤ�ص�ص���ة الزك�ّية وت�صرف على 
اإدارتها، لكنها ت�زع عائد اال�صتثمار على فقراء باأعيانهم في تلك المنطقة ب�صكل دورّي، االأمر الّذي 

1-  ينظر للمقارنة: ج�دي ،ريت�صارد،تخطيط الق�ى العاملة يف االقت�صاد املبني على املعرفة، بحث من�ص�ر �صمن كتاب:تنمية امل�ارد 
الب�صرية يف اقت�صاد مبني على املعرفة،مركز االإمارات للدرا�صات و البح�ث االإ�صرتاتيجية ، ط 1، 2004م، �س 174وما بعدها.

2-  الف�زان ، �صالح بن حممد ، ا�صتثمار اأم�ال الزكاة وما يف حكمها من االأم�ال ال�اجبة حقاً هلل تعاىل ، دار كن�ز اإ�صبيليا ، الريا�س، 
ال�صع�دية ، ط1 ، 1426 ه� / 2005م ، �س 165. 
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ي�صهم باإخراجهم غالباً من نطاق دائرة الفقر.  
 وكمث���ال يعط���ى عن م���دى اهتمام م�ؤ�ص�ص���ات الزكاة بدرا�ص���ات الجدوى للم�صاري���ع المم�لة 
م���ن الزكاة يذكر اأح���د الباحثين ال�ص�دانيين)1( اأن دي�ان الزكاة في ال�ص����دان اأوجد م�صروع االأ�صر 
المنتج���ة الذي يهدف اإلى منح االأ�صرة الفقيرة و�صيلة اإنتاج تمكنها من خالل ا�صتغاللها من تغطية 
احتياجاتها ،والخروج بالتالي من دائرة الفقر م�صتقبالً، ويتم تم�يله من اأم�ال الزكاة. وي�صير بعد 
ذلك اإلى ال�صع�بات التي واجهت تنفيذ الم�صروع ؛ والتي منها عدم اإجراء درا�صة الجدوى للم�صاريع 
قبل الم�افقة عليها، وهذا ب�صبب انت�صار م�صتحقي دعم الزكاة على كل االأرا�صي ال�ص�دانية الممتدة 
بمدنه���ا وقراه���ا، وذل���ك لعدم وج����د االأ�صخا����س الم�ؤهلين الإجراء تل���ك الدرا�صات ف���ي المناطق 
الريفية، وعند ذلك قد يعطى ال�صخ�س و�صيلة اإنتاج ال يعرف طريقة ت�صغيلها، وال يدّرب على ذلك، 
في�صطر اإلى بيعها ، مما يعني ف�صل الم�صروع . ذلك الأن دي�ان الزكاة يمنح و�صيلة االإنتاج بناءً على 

احتياجات المنطقة ولي�س على اإمكانيات اأو قدرات االأ�صرة المهنية.

ثامنًا:اعتماد التخطيط  ال�شتراتيجي والتنفيذ والتقييم:
يج���ب عل���ى اإدارة الم�ؤ�ص�ص���ة الزك�ية المعا�ص���رة اعتماد التخطي���ط اال�صتراتيج���ي في اأداء 
وظيفته���ا االجتماعي���ة، وهي في هذا المجال يجب عليها اعتم���اد ال�صيا�صات المتالئمة مع خططها 

اال�صتراتيجية الم��ص�عة وال�صاعية اإلى تحقيق هدف ا�صتراتيجي في البيئة التي تعمل فيها.
 ولل��ص����ل اإل���ى تخطيط ا�صتراتيجي ناجح م���ن قبل اإدارة الم�ؤ�ص�صة الزك�ي���ة المعا�صرة فاإنه يجب 

عليها مراعاة الخط�ات االآتية :)2(
�صياغ���ة ر�صالتها: وتحدد الر�صالة ع���ادة بالغر�س الذي اأن�صاأت الم�ؤ�ص�ص���ة من اأجله ؛ ويتمثل 
ذلك حكماً بالدرجة االأولى بتحقيق التكافل االجتماعي بين االأغنياء واأ�صحاب الم�صارف الثمانية 
ف���ي اآية م�صارف الزكاة، من خالل حث الطائفة االأول���ى على اإخراج زكاة مالها، وت�كيل الم�ؤ�ص�صة 
الزك�ي���ة باإنفاقها على الم�صتحقين للزكاة، االأمر الذي ي�صهم  في تحقيق مق�ص�د الزكاة بتخلي�س 

المجتمع االإ�صالمي من عدة م�صاكل، اأعظمها م�صكلة الفقر.
�صياغ���ة الهدف اال�صتراتيجي: يعّرف الهدف اال�صتراتيجي في م�ؤ�ص�صة الزكاة عادة بالنتائج 
التي تريد اأن ت�صل اإليها االإدارة بعد عّدة �صن�ات . وعندما تتحقق هذه النتائج ، تك�ن تلك الم�ؤ�ص�صة 

1-  د. حليلح ، الطيب ، دور م�صروع االأ�صر املنتجة يف مكافحة الفقر ، درا�صة تطبيقية على معتمديه غرب كردفان ، ال�ص�دان ، �س3 
.www.kantakji.com: وما بعدها نقالً عن م�قع

2-  ينظر للمقارنة: د. القطامني ، اأحمد ، االإدارة اال�صرتاتيجية ، دار جمدالوي للن�صر والت�زيع ، عمان ، االأردن ، ط 1 ، 1422 ه� 
/ 2002 م، �س 1) وما بعدها.
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ق���د و�صل���ت اإلى تحقيق هدفه���ا اال�صتراتيجي ،وكمثال يعط���ى في هذا المجال، لنفتر����س اأن اإدارة 
الم�ؤ�ص�ص���ة الزك�ي���ة قد قررت اأنها �صتعال���ج م�صكلة الفقر في مجتمعها، واأنه���ا خالل خم�س �صن�ات 
قادمة �صتعالج 50% من تلك الم�صكلة عبر اعتمادها على �صيا�صة التم�يل االإنتاجي من مال الزكاة، 

وبمرور كل �صنة فالمطل�ب منها اأن تحقق جزءاً من الهدف اال�صتراتيجي الم��ص�ع.

و�شع الخطة ال�شتراتيجي لتحقيق الهدف ال�شتراتيجي:
تع���رف الخطة اال�صتراتيجية باأنها الخطة ال�صاملة التي تحّدد كيفية اإنجاز اأهداف الم�ؤ�ص�صة 
ور�صالته���ا، وفيما ل���ه عالقة باإدارة الم�ؤ�ص�صة الزك�ية ؛ فاإن عليه���ا اعتماد خطة اإ�صتراتيجية ت�صهم 
بتحقي���ق هدفها ور�صالتها من خ���الل ت�اأمين الم�ارد المالية الزك�ي���ة ، باالإ�صافة اإلى م�ارد ب�صرية 

يحتاجها تنفيذ تلك الخطة،على اأن يك�ن ذلك خالل مّدة زمنية، محّددة.

و�شع ال�شيا�شات المالئمة للخطة ال�شتراتيجية:    
بع���د االنتهاء من و�صع الخطة اال�صتراتيجية من قب���ل اإدارة م�ؤ�ص�صة الزكاة ،فالمطل�ب منها 
في هذه الحالة اأن ت�صع مجم�عة من ال�صيا�صات الزك�ية المالئمة لتلك الخطة، والتي تخدم تحقيق 
هدفها،ذل���ك الأن ال�صيا�صات هي عب���ارة عن مجم�عة القرارات التي ت�صعى اإلى ت�صهيل عملية تنفيذ 
الخط���ط اال�صتراتيجية. وتق����م الدرا�صة على اعتم���اد �صيا�صة التم�يل االإنتاجي م���ن اأم�ال الزكاة 

ل�صالح الفقراء، والتي لها عّدة �ص�ر �صي�صار اإلى ت��صيحها الحقاً.     

تطوير ال�شيا�شات الخادمة للخطة و الهدف:
  ق���د تلج���اأ اإدارة الم�ؤ�ص�ص���ة الزك�ية اإل���ى اعتماد نم���ط �صيا�صي زك�ي معي���ن الإنجاح خطتها 
اال�صتراتيجي���ة الم��ص�ع���ة، لكنها خالل التنفيذ ق���د ت�صطر اإلى تط�ير ال�صيا�ص���ة المعتمدة اأو اإلى 
تعديله���ا ،الأنها قد تجد مب���ررات تدفعها اإلى اتخاذ القرار ب�صاأن تط�ي���ر ال�صيا�صة المعتمدة . ولقد 
جاءت هذه الدرا�صة باإقران �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي ب�صيا�صة التم�يل االإنتاجي، نظراً الأن الثانية 
اأق���در على تحقيق الهدف اال�صتراتيجي للم�ؤ�ص�صة الزك�ية المعا�صرة من االأولى ، وربما وجد راهناً 
اأي�صاً اأو في الم�صتقبل نمط من ال�صيا�صات الزك�ية يجب اعتماده من قبل الم�ؤ�ص�صات الزك�ية، الأنه 

يتالءم مع الهدف اال�صتراتيجي الم��ص�ع من قبلها.
بعد اعتماد التخطي���ط اال�صتراتيجي تاأتي مرحلة التنفيذ للخطط اال�صتراتيجية الم��ص�عة ، وهذا 
يعن���ي حكم���اً باأنه يجب مراقبة عملي���ة التنفيذ من قب���ل اإدارة الرقابة في الم�ؤ�ص�ص���ة الزك�ية حتى 
ال يح�ص���ل انحراف عن م�صار الخط���ة الم��ص�عة ،واإن ح�صل انحراف فاإن���ه ي�صار اإلى ت�صحيحه 

بال�صكل الذي يخدم م�صار الهدف اال�صتراتيجي الم��ص�ع.
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بع���د التخطي���ط اال�صتراتيجي الذي اعتم���د على و�صع �صيا�ص���ات زك�ية معين���ة لبل�غ الهدف 
اال�صتراتيج���ي، وبع���د و�صع الخطة م��صع التنفي���ذ في اأر�س ال�اقع ياأت���ي دور التقييم لمعرفة مدى 
تحق���ق اله���دف الم��ص�ع من خالل اعتماد تل���ك ال�صيا�صات الم��ص�عة، وكم ه���ي ن�صبة تحققه في 
اأر�س ال�اق���ع: هل تحقق بن�صبة 80% اأو0)% مثالً؟.ذلك الأن الذي يثبت نجاح ال�صيا�صات المقترحة 

اأّياً كان ن�عها ه� مدى نجاح تطبيقها في البيئة المراد تنفيذ تلك ال�صيا�صات فيها.
ويمكن اال�صتئنا�س ببرنامج التقييم)1( الذي اعتمدته م�ؤ�ص�صة  ال�صرق االأدنى في االأردن حيث 
نّفذت برنامجاً  جاء تحت عن�ان »�صناديق االئتمان المحلي لدعم اأن�صطة الفقراء« وذلك من خالل 
تقدي���م قرو�س للفقراء بهدف ت�ليد الدخل، وقد تم تنفيذ ذلك البرنامج من خالل جمعيتين هما: 
جمعي���ة الذنيب���ة للتنمية االجتماعية في �صم���ال االأردن، وجمعية بئر خ���داد للتنمية االجتماعية في 
جن����ب االأردن. وق���د نّفذ بين �صهر ني�صان من  عام 2))1و�صهر اأي���ار من عام 3))1،وقام اأ�صحاب 
الم�صاري���ع با�صتعم���ال القرو�س في تجارة االألب�صة وتربية االأغنام واالأبق���ار والنحل. واأثبتت النتائج 
نج���اح معظمها بعد تقييم تلك التجربة ميدانياً من خ���الل فريق من المتخ�ص�صين، وتحقق هدف 

تلك الم�صاريع والمتمثل بم�صاعدة الفقراء على تح�صين معي�صتهم.
وربم���ا وجدت �صع�بات تح����ل دون التقييم االأمر الذي ي�ؤدي اإلى ع���دم اإمكانية معرفة نتائج 
تطبيق ال�صيا�صات التم�يلية االإنتاجية الزك�ية، وذلك كما ه� الحال في دي�ان الزكاة ال�ص�داني)2(، 
حي���ث ت�ج���د اإدارات الجباية وال�صرف بفروعهما المختلفة ،ولك���ن ال ت�جد اإدارة لتقييم الم�صاريع 
االإنتاجي���ة الزك�ية المنفذة. ولعل هذا يرجع اإلى حداثة تجربة »اإعطاء الفقير و�صيلة اإنتاج«، لذلك 
يخ�ص���ى دي�ان الزكاة من ت�صخم ال�ص���رف االإداري على ح�صاب الم�صتحقي���ن الذين جاءت الزكاة 
الإغنائهم، والأن اإن�صاء اإدارة لدرا�صة الجدوى وتقييم تطبيقها في اأر�س ال�اقع يتطلب ت�ظيف م�ارد  
ب�صري���ة م�ؤهل���ة ، وه� ما يعن���ي اإعطاءهم اأج�راً عالي���ة ،االأمر الذي ي�ؤدي اإل���ى ا�صتغراق جزء كبير 
م���ن اأم����ال الزكاة في بند العاملين عليه���ا ، وه� ما يتنافى مع مبداأ االقت�ص���اد في نفقات الجباية 

وال�صرف من المال الزك�ي.
تل���ك هي اأه���م م�صتلزمات نجاح �صيا�ص���ة التم�يل االإنتاجي من مال الزك���اة، والتي ت�صهم في 
تحقي���ق مق�ص�د اآي���ة م�صارف الزكاة ؛ خ�ص��صاً ما له عالقة ببند الفقراء والم�صاكين على اعتبار 
اأنهم���ا يتقدمان على غيرهما من حيث االأهمي���ة بالن�صبة لم�صارف الزكاة، وكذلك لبدء اهلل تعالى 

االآية )م�صارف الزكاة( بهما.

1-  القرم، جمدي ، واآخر ،تقييم برنامج �صناديق االئتمان املحلية لدعم اأن�صطة ت�ليد الدخل ، م�ؤ�ص�صة ال�صرق االأدنى ، عمان ، 
االأردن ، 4))1 ، �س 10 وما بعدها.

2- د. حليلح ، الطيب ، دور م�صروع االأ�صر املنتجة يف مكافحة الفقر ، مرجع �صابق ، �س7.
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الق�شم الثالث:تطوير ال�شيا�شات الزكوية :خارطة الطريق:
غاي���ة الدرا�صة من ط���رح فكرة تط�ير ال�صيا�صة الزك�ية تتمثل بت�لي���د المال اال�صتهالكي من المال 
االإنتاج���ي الزك�ي ، لذلك فهي تدع���� اإلى تطبيق هذا ال�صعار : ت�ليد الم���ال اال�صتهالكي من المال 
االإنتاج���ي الزك�ي )كما ذكر �صابقاً( ، والذي يق����م : اإما على تمليك الفقير الآلة اإنتاجية من اأم�ال 
الزك���اة ليعي�س م���ن عائدها،واإما  على ا�صتثمار اأم����ال الزكاة  ثم ت�زيع العائ���د منها على الفقراء 
والم�صاكي���ن ليك�ن ماالً ا�صتهالكياً ي�صبع حاجاتهم اال�صتهالكية، ويحق���ق لهم بالتالي حّد الكفاية، 
ويخرجه���م م���ن نطاق الفقر اإلى نط���اق الغنى ربما . ولتحقي���ق هذا ال�صعار من قب���ل اأغلب اإدارات 
الم�ؤ�ص�صات الزك�ية الراهنة التي لم تطبقه حتى تاريخه ؛ وهي كثيرة ، ال بّد من و�صع خارطة طريق 
تت�صم���ن بيان ال��صائل االإنتاجية المم�لة من اأم�ال الزكاة ، والتي يمكن اعتبارها بمنزلة ال�صيا�صة 

المقترحة على اإدارات الم�ؤ�ص�صات المذك�رة �صابقاً كي تق�م بتنفيذها.
 ولك���ن قبل بيان خارطة الطريق هذه ال بّد من ت��صي���ح اأ�صناف الفقراء حرفياً اأو مهنياً حتى يك�ن 
هن���اك تالزم بين نم���ط ال�صيا�صة المقترحة وم�ؤهالته���م الفنية اإن وج���دت، واإاّل ف�صنقترح �صيا�صة 
اأخرى تنعك�س اإيجاباً عليهم . وكما ذكرت �صابقاً ، فاإن لكل بيئة �صيا�صتها التي تالئمها، وما اأقترحه 

من �صيا�صات تتالءم مع اأو�صاع الفقراء اأعتبره بمنزلة خط�ط عري�صة يمكن اال�صتئنا�س بها.
 اأما اأ�صناف الفقراء ؛ فيمكن ت�صنيفهم على ال�صكل االآتي:

فقير قادر على العمل.
فقير عاجز عن العمل.

فقير عامل، لكن دخله ال يكفيه.
فقير مالك عاجز عن ا�صتثمار ما يملك.

و�صي�صار فيما يلي اإلى بيان اآلية ممار�صة �صيا�صة التم�يل االإنتاجي مع اأ�صناف الفقراء، مع االإ�صارة 
اإلى اأن الن�صاط االإنتاجي يت�صمن اإنتاج �صلعة اأو اإنتاج خدمة.

اأوًل: اآليات ممار�شة التمويل الإنتاجي مع الفقير القادر على العمل:
 من جملة اأ�صناف الفقراء وج�د الفقير القادر على العمل؛ وه� بدوره ينق�صم اإلى ق�صمين:

الفرع الأول: الفقير القادر على العمل غير الموؤّهل فنيًا:
 يج���ب على ال�صيا�ص���ة الزك�ية المقترح���ة االهتمام بالفقير الق���ادر على العمل غي���ر الم�ؤهل فنياً،  
عب���ر تاأهيل���ه من خالل تعليمه حرف���ة اأو مهنة،باإ�صراكه في دورات تاأهيلي���ة تقّدمها مراكز التاأهيل 

والتدريب. ويتم دفع نفقات  تلك العملية من اأم�ال الزكاة .
واإذا ك���ان هدف الزكاة تحقيق  حّد الكفاي���ة للفقير والم�صكين ، وبما اأن الدرا�صة تق�م على اعتماد 
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اأ�صل�ب التم�يل االإنتاجي من اأم�ال الزكاة من خالل تمليك الفقير الآلة اإنتاجية يعي�س من عائدها، 
وحي���ث اإن���ه قد ي�جد فقير ال يمتلك الخب���رة الفنية الإدارة ال��صيلة االإنتاجي���ة المملكة له من اأم�ال 
الزك���اة ، ف���اإن االأمر ي�صتدعي بع���د ذلك كله تاأهيل ه���ذا الفقير من خالل ت�في���ر الكفاية الفنية اأو 
المهني���ة من اأم�ال الزكاة ، االأم���ر الذي ي�ؤدي اإلى تاأهيل الم�ارد الب�صري���ة الفقيرة بال�صكل االأمثل 
الإدارة ال��صيلة االإنتاجية الزك�ية اأي�صاً بال�صكل االأمثل، وينعك�س بالتالي اإيجاباً عليهم وعلى الن�صاط 

االقت�صادي ب�صكل عام)1(.
 ويتح���دث اأحد الباحثين خالل درا�صة م�صاألة »التاأهيل االإنتاج���ي للفقراء والم�صاكين »من الناحية 
الفقهي���ة فيق�ل: تقيم بع����س الم�ؤ�ص�صات الزك�ية ف���ي العالم االإ�صالمي ك�صن���دوق الزكاة االأردني 
م�صاري���ع لتاأهي���ل الفقراء وتعليمه���م بع�س الح���رف والمهن ؛ كم�ص���روع تعليم الخياط���ة والحياكة 
والتطري���ز وم�صروع تعليم الطباعة وغير ذلك مما يحقق للفقي���ر القدرة على العمل في تلك المهن 
والح���رف، بحي���ث يكت�صب عي�ص���ه ورزقه بنف�صه، فهل يج����ز االإنفاق على ه���ذه الم�صاريع من اأم�ال 

الزكاة ؟
اإذا قلن���ا با�صت���راط التمليك الفردي ف���ي �صرف الزكاة فال يج�ز اإنفاق الزك���اة في تلك الم�صاريع، 
ولكنن���ا رّجحنا عدم ا�صتراط هذا ال�صرط، فيج�ز �صرفها في اإقامة تلك الم�صاريع . وي�صيف قائالً 
بعد ذلك:  فاإذا جاز اإعطاء �صاحب الحرفة راأ�س مال لي�صتري به اأدوات الحرفة والتاجر راأ�س مال 
ليتج���ر به جاز تعليم الفقير حرف���ة من الزكاة، كما يج�ز اإن�صاء م�صروع لتعليم الفقراء الحرف من 

اأم�ال الزكاة ، لكن �صمن ال�صروط التالية:
اأن تتحق���ق الم�صلح���ة للم�صتحقين من ذلك الم�ص���روع ، فال تقدم عليه الم�ؤ�ص�ص���ة الزك�ية اإال بعد 
درا�صة م�صتفي�صة لجدوى هذا الم�صروع، وهل االأنفع للم�صتحقين اإن�صاء الم�صروع، اأو تعليم الفقراء 

في م�صاريع غير ممل�كة لم�ؤ�ص�صة الزكاة.
اأن يك�ن م�صروع التاأهيل االإنتاجي ممل�كاً لم�ؤ�ص�صة الزكاة .

اأن ال ينتف���ع بذل���ك الم�صروع غير الفق���راء والم�صاكين. واإذا انتفع به الغن���ي دفع اأجرة ت�صرف في 
م�صلحة ذلك الم�صروع.

اأن تتخ���ذ كافة االإجراءات القان�نية التي تكفل بقاء هذا الم�صروع في ملكية الم�ؤ�ص�صة الزك�ية التي 
اأن�صاأته )2(.

1-  د. م�صه�ر، نعمت عبد اللطيف، الزكاة : االأ�ص�س ال�صرعية والدور االإمنائي والت�زيعي ، املعهد العاملي للفكر االإ�صالمي)ال�اليات 
املتحدة االأمريكية(، امل�ؤ�ص�صة اجلامعية للدرا�صات والن�صر والت�زيع، بريوت، لبنان ، ط 1، 1413ه� / 3))1م ، �س0)3.

الزكاة  لق�صايا  الثالثة  الندوة  واأعمال  اأبحاث  يف:  من�ص�ر  بحث   ، ونتائجه  فيه  وامل�صلحة  التمليك  عثمان،  حممد  �صبري،  2-  د. 
املعا�صرة، بيت الزكاة الك�يتي ، 1413ه� /2))1 م، �س 243 ، 244.
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اإذن يج����ز تاأهي���ل الفقي���ر فنياً من اأم����ال الزكاة  حتى تت�ّفر عن���ده الكفاية الب�صري���ة الم�ؤدية اإلى 
تحقيق الكفاية االإنتاجية من خالل ا�صتغالل اأو ا�صتثمار االآلة االإنتاجية المملكة له من اأم�ال الزكاة 

بال�صكل االأمثل ، وهذا ي�ؤّدي في النهاية غالباً اإلى تحقيق حّد الكفاية له.
وعلى افترا�س اأنه كانت هناك �صع�بات حالت دون تاأهيل الفقير فنياً اأو اإنتاجياً ؛ربما ب�صبب تقّدم 
عم���ره ، فهناك اإمكانية لتاأهيله بممار�صة العمل التج���اري الب�صيط والحرف والمهن الب�صيطة، كاأن 
ت�صت���رى ل���ه من اأم�ال الزكاة عربة مع اإعطائه مبلغاً من المال كي يتاجر به �صمن ما يمكن اإدراجه 
راهناً في التجارات الب�صيطة اأو ا�صتعماله في ممار�صة المهن والحرف الب�صيطة ؛ وهذا يدرج �صمن 
تعزيز ثقافة »البائع الجّ�ال« المدع�م من اأم�ال الزكاة ؛ والذي من �ص�ره البائع الذي يبيع الخ�صار 
والف�اك���ه ، اأو الذي يبيع ال�صكاك���ر اأو المك�ّصرات )الف�صتق العبيد، الف�صتق الحلبي، البذر ، الكاج�، 
ال���ذرة،....( ، اأو ال���ذي يبيع عراني�س الّذرة الم�صل�قة اأو الم�ص�ي���ة اأو الّترم�س في م�ا�صم معينة، اأو 
الذي يبيع الكعك اأو القه�ة . وهذا كله يتم  عبر العربة الممن�حة له من اأم�ال الزكاة باالإ�صافة اإلى 

المبلغ المالي الزك�ي الذي ي�صتعمله في تاأمين ب�صاعته.

الفرع الثاني:الفقير القادر الموؤّهل فّنّيًا:
ويتمث���ل بالفقير القادر على العمل والم�ؤّهل فنياً، لك�نه يمتلك مقّ�مات ممار�صة الحرفة اأو المهنة، 
لكن���ه ال يمتل���ك االأم����ال التي ت�صاعده عل���ى ممار�صتها ، في�ص���ار اإلى تمليكه من اأم����ال الزكاة كي 
ي�صت���ري م���ا يحتاج من اأدوات الحرفة م���ع ا�صتئجار محّل له لمّدة محّددة، ث���م ي��صع تحت الرقابة 
خ���الل تل���ك الفترة الزمنية. وهذا الن�ع م���ن التم�يل الزك�ي يمكن تطبيق���ه على اأ�صحاب الحرف 
المرتبط���ة ب�صيان���ة ال�صي���ارات )الميكانيك، والح���دادة والّدّهان والكهرب���اء...(، وتلك المرتبطة 
ب�صيانة المنازل ، كذلك يمكن تطبيقه على اأ�صحاب المهن الحّرة، فقد يتخّرج طبيب اأ�صنان فقير 
ك���ان  مكف�الً من جه���ة خيرية، اأو طبيب اأ�صعة اأو مهند�س ...، وحال���ة الفقر تالزم كل واحد منهم، 
فيج����ز تملي���ك كل واحد منهم تل���ك المعّدات الت���ي ت�صاعدهم على ممار�صة مهنه���م. كذلك يمكن 
تطبيق���ه على فقراء الريف م���ن خالل تمليكهم بقرة حل�ب يعي�ص�ن منه���ا ؛ من خالل تاأمين بع�س 
طعامه���م منها وبيع البع����س االآخر، واالأمر نف�صه بالن�صبة لتمليكهم لخاليا النحل، اأو لجرار زراعي 

اأو الآلة ح�صاد اأو لحافلة رّكاب اأو لعربة تجميع الحليب ونقلها اإلى المدن .

ثانّيًا: اآليات ممار�شة التمويل الإنتاجي مع الفقير العاجز عن العمل:
هن���اك طائف���ة من الفق���راء عاجزة عن العمل ؛ اإما ب�صب���ب االإعاقة، واإما ب�صب���ب ال�صيخ�خة ، واإما 

ب�صبب االأمرا�س الدائمة. وال�ص�ؤال الذي يفر�س نف�صه في هذا المجال يتمثل باالآتي:
كيف تتعامل ال�صيا�صة الزك�ية المرتكزة على اأ�صل�ب التم�يل االإنتاجي مع اأمثال ه�ؤالء؟
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 هن���اك عّدة اآليات يمكن لل�صيا�ص���ة الزك�ية اأن تاأخذها بعين االعتبار وتخدم بالتالي هذه ال�صريحة 
م���ن الفقراء،كما اأنها تخدم ال�صرائح االأخرى من الفقراء، لك���ن الباحث �صي�صعى اإلى ت�ظيف تلك 

االآليات في م�صلحة  �صريحة الفقراء العاجزة عن العمل اأكثر من غيرها .
وتتمثل اأهم تلك ال��صائل باالآتي:

الآلية الأولى : اإن�شاء م�شاريع ا�شتثمارية عبر موؤ�ش�شات الزكاة:
يطل���ب من اإدارة الدرا�صات والتخطي���ط والتط�ير في م�ؤ�ص�صات الزكاة القي���ام باإح�صاء الم�صاريع 
اال�صتثماري���ة المحتمل تنفيذها ف���ي منطقة معينة اأو في مدينة معينة تعان���ي من م�صكلة الفقر، ثم 
يق�م����ن بعد ذل���ك باإعداد درا�صات الج���دوى االقت�صادية لتل���ك الم�صاريع ، وي�صل����ن بالتالي اإلى 
تف�صيل الم�صروع الذي يحّقق اأق�صى عائد ممكن وي�صهم في اإ�صباع الحاجات االقت�صادية ال�صرورية 
بداية الأهالي تلك المنطقة واإال الحاجات التي تليها ؛ وهي الحاجية والكمالية ، وهذا يعني �صرورة 
مراع���اة اأول�يات اال�صتثمار  التي يتحّدث عنها الفكر االقت�صادي االإ�صالمي. فاإذا كانت تلك البيئة 
زراعي���ة اأو ريفية ، فهن���اك عّدة م�صاريع تتالءم معها ؛ منها م�ص���روع مزرعة اأبقار وم�صروع مزرعة 
دج���اج وم�صروع ت��صي���ب الخ�صار والف�اكه، وربما م�ص���روع بناء مدر�صة اأو م�ص���روع بناء م�صت�صفى 

وهكذا.
وبن���اءً عل���ى الدرا�صات المعّدة، والتي يع���رف بنتيجتها التكلفة التقديرية للم�ص���روع المراد تنفيذه، 
تق����م اإدارة الم�ؤ�ص�صة الزك�ية بتجزئته اإلى مجم�عة اأ�صهم، وذل���ك على غرار ال�صركة الم�صاهمة، 
فاإذا افتر�صنا اأن التكلفة التقديرية للم�صروع هي ملي�ن وحدة نقدية ، واأن قيمة ال�صهم 1000وحدة 

نقدية، فهذا يعني اأن الم�صروع يتاألف من 1000 �صهم .
وتق�م اإدارة الم�ؤ�ص�صة الزك�ية بعد ذلك بطرح اأ�صهم الم�صروع على اأغنياء تلك المنطقة، وربما على 
اأغني���اء منطق���ة اأخرى في حال العجز عن تاأمين ذلك المبلغ من اأغنياء المنطقة االأولى، لالكتتاب 
باأ�صهم هذا الم�صروع بهدف تم�يلها من زكاة اأم�الهم، وال باأ�س باأن يحّدد كل غني اأ�صحاب االأ�صهم 
الت���ي اكتت���ب بها من الفقراء الذين ي����ّد تمليكهم بهذا الم�صروع ، حتى ول� كان����ا من اأقربائه ممن 
ل اأن يك�ن�ا م���ن الفقراء العاجزين عن العمل ب�صبب االإعاقة اأو ال�صيخ�خة  ال تلزم���ه نفقتهم، ويف�صّ
اأو المر����س المزمن الدائم ان�صجام���اً مع مراعاة ال�صيا�صة الزك�ية المقترح���ة ، وعندما ن�صل اإلى 
مرحل���ة ا�صتيعاب ه���ذه الطائفة من الم�صروع المقترح ، فال مانع من اإ�صافة فقراء اآخرين حتى ول� 

كان�ا قادرين على العمل.
 وبع���د تنفيذ ه���ذا الم�صروع في اأر�س ال�اقع ، وانطالقه في الحي���اة االقت�صادية والح�ص�ل بالتالي 
على عائد مالي ينفق على حملة اأ�صهم هذا الم�صروع ب�صكل دوري ،فاإن هذا  ي�ؤّدي غالباً الإخراجهم 
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م���ن نطاق الفقر اإلى نطاق الكفاية االقت�صادية التي يعتبرها النظام االقت�صادي االإ�صالمي ال��صع 
الطبيعي لكل من يعي�س في البالد االإ�صالمية من م�صلمين وغيرهم.

وينبغي االإ�صارة اإلى اأن دور اإدارة م�ؤ�ص�صة الزكاة في تنفيذ هذا الم�صروع يقت�صر على الدور التنفيذي 
له ، وبعد اإنجازه وانطالق عمله ينتقل اإلى الدور االإ�صرافي اأو االإداري ، على اأن تك�ن ملكية اأ�صهمه 
ل�صال���ح الفقراء ؛ اأ�صحاب االأ�صهم الذين تمت ت�صميتهم من قبل اأغنياء تلك المنطقة. وقد يفّ��س 
ه�ؤالء االأغنياء اإدارة الم�ؤ�ص�صة الزك�ية بتمليك من ت�صاء من الفقراء، بناءً على درا�صات اإح�صائية 

تق�م باإعدادها م�صبقاً للفقراء في تلك المنطقة.

الآلية الثانية: تمليك و�شيلة اإنتاجية ثم تاأجيرها:
م���ن جمل���ة ما يمكن لل�صيا�ص���ة الزك�ية المقترح���ة اأن تراعيه بالن�صبة ل�صريح���ة الفقراء العاجزين 
ع���ن العم���ل اأن تمّلك كّل واحد منهم و�صيلة اإنتاجية من اأم����ال الزكاة ، ثم ي�صار اإلى تاأجيرها؛ اإما 
ب�ا�صط���ة الفقي���ر نف�صه، واإما ب�ا�صط���ة اإدارة الم�ؤ�ص�صة الزك�ية كجهة م�صرف���ة على تنفيذ مفردات 

ال�صيا�صة الزك�ية المقترحة.
 ويق����م الم�صتاأج���ر في هذه الحالة ؛كاأن تك�ن ال�صلعة االإنتاجية الم�ؤج���رة مثالً �صيارة اأجرة ، بدفع 

بدل االأجرة ب�صكل دوري اإلى الفقير كي يق�م بدوره باإ�صباع حاجاته منه.

 الآلية الثالثة: التمويل النقدي وال�شتثمار م�شاربة:
من ال��صائل المتاحة اأي�صاً اأمام اإدارة الم�ؤ�ص�صة الزك�ية والتي يمكن اأن تقترحها ال�صيا�صة الزك�ية 
ف���ي هذه الدرا�صة القي���ام باإعطاء البع�س من هذه ال�صريحة من الفقراء مبالغ مالية زك�ية مرتفعة 
ن�صبي���اً كي يق�م اأحدهم با�صتثمارها عن طريق عق���د الم�صاربة القائم  على تقديم المال من جهة 
الفقير المتمّلك حديثاً ، وتقديم الجهد اأو العمل من قبل الم�صارب، على اأن ت�ّزع االأرباح والخ�صائر 
الناتجة عن هذا اال�صتثمار وفق ال�ص�ابط ال�صرعية لال�صتثمار عبر عقد الم�صاربة . وفي حال تحقق 
الربح فاإنه ي�ّزع على الطرفين ح�صب االتفاق، االأمر الذي ي�صّكل للفقير عائداً دورياً يمكن اأن ي�صهم 
ف���ي اإخراج���ه من نطاق الفقر . ويمكن راهن���اً اأن يتعاون الفقير مع الم�ص���رف االإ�صالمي ال�صتثمار 
ماله من خالل عقد الم�صاربة، وربما ي�صّكل ذلك عامل ثقة اأكثر من غيره بالن�صبة للمحافظة على 

ماله من و�صائل الغ�س الم�ج�دة بين بع�س اأطراف التعامل االقت�صادي االآخرين.
 كذل���ك يمك���ن التعامل مع �صركات التاأمي���ن االإ�صالمي التي تق�م با�صتثمار اأم����ال �صندوق التاأمين 
التعاوني م�صاربة، حيث تق�م با�صتثمار اأم�ال هذه ال�صريحة من الفقراء من خالل عقد الم�صاربة.

 وربما ي�صل االأمر اإلى تاأليف �صركات ا�صتثمار زك�ية تعنى با�صتثمار اأم�ال الزكاة م�صاربة ، وذلك 
عل���ى غرار �صركات التاأمي���ن االإ�صالمية التي تعن���ى با�صتثمار اأم�ال �صن���دوق التامين التعاوني من 
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خالل عقد الم�صاربة باالإ�صافة اإلى تقديم خدمات التاأمين للم�صتاأمنين.

ثالثًا : اآلية ممار�شة التمويل الإنتاجي مع الفقير العامل غير المكتفي:
 هن���اك طائف���ة من الفقراء عامل���ة في ميادين الحي���اة االقت�صادية المختلفة، لك���ن عائد عملها ال 
يكفيه���ا، اأو اأنها تعي�س مرحلة الكفاف)1( ال الكفاية)2(، فاإذا تعّر�صت الأي طارئ اأ�صاب اآلة اإنتاجها؛ 
خ�ص��ص���اً اإذا ك���ان فاح�صاً ، فاإنها تعجز ع���ن �صيانته لفقدان القدرة المالي���ة عندها. وهي تمتلك 
و�صائ���ل اإنتاجي���ة تدّر عليها دخ���الً مت�ا�صعاً ؛ كاأن يمتلك فقي���ر �صيارة اأجرة يعم���ل عليها اأو مركباً 
ل�صي���د االأ�صم���اك اأو اآلة خياطة اأو جراراً زراعياً  ، ثم تتعّر����س تلك ال��صيلة االإنتاجية لعطل ج�صيم 
ال ي�صتطي���ع الفقير )�صاحب���ه( تحّمل تكلفته، فياأت���ي التم�يل الزك�ي ال�ارد ف���ي ال�صيا�صة الزك�ية 
المقترح���ة  عب���ر اإدارة م�ؤ�ص�صة الزكاة لتحّمل التكلفة من خالل دفع ثمن قطع الغيار اأو المحّرك اأو 
م���ا �صابه ذلك، باالإ�صافة اإل���ى تكلفة ال�صيانة ، االأمر الذي ي�صهم في ا�صتمرار تاأمين عائد ال��صيلة 
االإنتاجي���ة ل�صاحبها الفقير، وال���ذي ي�صهم بالتالي في تاأمين نمط حي���اة ي�صّنف اقت�صاديا �صمن 

نمط الكفاية ،وقد يرتقي اإلى نمط الغنى اإذا تح�ّصن عائده المالي.

رابعًا: اآلية ممار�شة التمويل الإنتاجي مع الفقير المالك العاجز عن ا�شتثمار ما يملك:
 هن���اك طائفة من الفق���راء تمتلك و�صائل اإنتاجي���ة، خ�ص��صاً في المناط���ق الريفية ، حيث يمتلك 
بع�صه���م قطع���ة اأر�س مث���الً ، لكنه يعجز عن ا�صتثماره���ا لفقدانه المال الالزم لذل���ك ، وهنا ياأتي 
دور ال�صيا�ص���ة الزك�ي���ة المقترحة من خ���الل تاأمين بذور اأو �صت�ل اأو غرا�س م���ن اأ�صجار الفاكهة اأو 
االأ�صج���ار المثمرة ب�صكل عام من اأم�ال الزك���اة ، باالإ�صافة اإلى نفقات فالحة االأر�س وزرع ال�صت�ل 
وغر�س االأ�صجار...، االأمر الذي ي�ؤدي في النهاية اإلى تطبيق مبداأ »اإحياء الم�ات« من اأم�ال الزكاة 
بطريق���ة اأخ���رى  غير الطريق الم�صه����ر بالن�صبة لهذا المفه����م ، وي�صهم بالتالي ف���ي تاأمين اإيراد 
مال���ي دوري لهذا الفقير المالك لبع����س اأر�س، لكنه عاجز عن اإحيائه اأو ا�صتثماره، وهذا الن�ع من 

1-  الكفاف لغة من الكّف ، يقال:كّف عن ال�صيء ؛ اإذا تركه، وكففته كّفاً:منعته، وق�ته كفاف؛اأي مقدار حاجته من غري زيادة وال 
نق�صان ، و�صّمي بذلك الأنه يكّف عن �ص�ؤال النا�س ويغني عنهم . وال يخرج اال�صتعمال الفقهي للكلمة عن مدل�لها اللغ�ي.)ينظر: 
د. حماد، نزيه ، معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء، مرجع �صابق، �س381(.. وعّرفه اجلرجاين باأنه »ما 
كان بقدر احلاجة ، وال يف�صل منه �صيء، ويكّف عن ال�ص�ؤال« ) ينظر : اجلرجاين ، علي بن حممد ، كتاب التعريفات، دار الفكر، 

بريوت ، لبنان ، ط1، )141ه� /8))1م ، �س130(.
؛وهي  ال�صرورة  اأدناها م�صت�ى  اأربعة:  املجال االقت�صادي م�صت�يات  االإن�صانية يف  للمعي�صة   : القر�صاوي   ي��صف  الدكت�ر  2-  يق�ل 

احلالة التي يعي�س فيها االإن�صان على ما مي�صك عليه الرمق ، ويبقي عليه اأ�صل احلياة ،ويدفع عنه الهالك اأو امل�ت.
واأح�صن منه : م�صت�ى الكفاف ؛ وه� الذي ميثل احلّد االأدنى للمعي�صة دون زيادة وال نق�صان.

واأف�صل منه م�صت�ى الكفاية : وه� ما ي�صميه الفقهاء متام الكفاية ، وهذا ه� امل�صت�ى الذي يريده االإ�صالم  الأبنائه ، بل لكل من 
يعي�س يف ظّله ) د. القر�صاوي ، ي��صف ، دور القيم واالأخالق يف االقت�صاد االإ�صالمي ،  م�ؤ�ص�صة الر�صالة ، بريوت ،لبنان ،ط1، 

1418ه�/6))1م،�س180(.
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ال�صيا�صات طبقه بيت الزكاة ال�ص�داني في ق�صم من محافظات ال�ص�دان.
 واالأ�صل����ب نف�ص���ه يمكن تطبيقه ف���ي المناطق الم�صم���اة جغرافياً باأحزمة الب�ؤ����س والمنت�صرة على 
اأط���راف المدن، كذل���ك يمكن تطبيقه في المناط���ق الريفية ؛ حيث هناك اإمكاني���ة لتح�يل الفقير 
لغرف���ة م���ن منزله ؛ خ�ص��ص���اً اإذا كانت واقعة على الطري���ق الرئي�س اأو ال�ص���ارع الرئي�س اإلى دّكان 
ب�صي���ط لبيع الم����اد الغذائية االأ�صا�صية وال�صكاكر ، اأو اإلى محل لبي���ع الخ�صار والف�اكه)بقالة(، اأو 
اإلى محل لبيع االألب�صة ...، لكنه ال يمتلك اأم�االً ت�صاعده على ذلك  ، وهنا ياأتي دور ال�صيا�صة الزك�ية 
المقترح���ة لتاأمين التم�يل النق���دي له من مال الزكاة كي يق�م با�صتثماره في فتح غرفة  من منزله 

دكاناً اأو بقالة اأو محاّلً لبيع االألب�صة...، االأمر الذي ي�ؤدي بالتالي اإلى اإخراجه من نطاق الفقر.
 تل���ك هي اأهم مالمح خارطة طريق ل�صيا�صة تم�يلية اإنتاجية من اأم�ال الزكاة ،يمكن اأن ت�صهم في 
حال اعتمادها من قبل اإدارات الم�ؤ�ص�صات الزك�ية المعا�صرة باإخراج �صريحة الفقراء والم�صاكين 
عل���ى اختالف طبقاتهم الحرفية والمهنية من القادرين عل���ى العمل و�ص�اهم، من نطاق الفقر اإلى 

نطاق الكفاية وربما الغنى.

الخاتمة والنتائج والتو�شيات
ح�ى البحث ثالثة اأق�صام ؛ت�صمن الق�صم االأول الذي جاء تحت عن�ان: »تط�ير ال�صيا�صات الزك�ية: 
بي���ان المفاهي���م  وال�اقع واالأحك���ام« ت��صيح مفه�م مف���ردات العن�ان، وم���دى اإمكانية  قب�ل فكرة 
»تط�ي���ر ال�صيا�صات الزك�ية... »�صرعاً، وواقع« ال�صيا�صة الزك�ي���ة الراهنة« في الم�ؤ�ص�صات الزك�ية 

المعا�صرة، واأّن تط�ير ال�صيا�صات الزك�ية : يعتبر �صرورة اقت�صادية وم�صلحة �صرعية.
اأم���ا الق�صم الثاني الذي جاء تحت عن�ان »تط�ير ال�صيا�ص���ات الزك�ية : الم�صتلزمات«؛ فلقد اأو�صح 
اأه���م تلك الم�صتلزمات، وتتمثل باالآتي: ب�ج�د اإدارة للدرا�صات والتخطيط والتط�ير، ووج�د البيئة 
الت�صريعية الفقهية المالئمة، ووج�د البيئة االقت�صادية المالئمة ، ون�صر الثقافة الزك�ية المالئمة، 
ون�ص���ر ثقاف���ة »حب العمل« عن���د الفقراء، ودرا�صة خ�صائ����س »الم�ارد الب�صري���ة الفقيرة« في بيئة 
الدرا�صة، واإعداد درا�صات الجدوى للم�صاريع المقترحة ، واعتماد التخطيط اال�صتراتيجي والتنفيذ 

والتقييم.
اأما الق�صم الثالث واالأخير و الذي جاء تحت عن�ان : »تط�ير ال�صيا�صات الزك�ية: خارطة الطريق«؛ 
فقد تت�صمن بيان اأهم اآليات ممار�صة التم�يل االإنتاجي مع الفقراء تبعاً للت��صيف الذي اأعطي لهم 
ف���ي الدرا�صة ، وتمثل اأهمها باالآتي: اآلي���ات ممار�صة التم�يل االإنتاجي مع الفقير القادر على العمل، 
واآلي���ات ممار�صة التم�يل االإنتاجي م���ع الفقير العاجز عن العمل، واآلي���ة ممار�صة التم�يل االإنتاجي 
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م���ع الفقي���ر العامل غير المكتفي ، واآلي���ة ممار�صة التم�يل االإنتاجي مع الفقي���ر المالك العاجز عن 
ا�صتثمار ما يملك .

اأما  اأهم نتائج الدرا�شة، فهي على ال�شكل الآتي:
اإّن الفق���ه النظري ل�صيا�صة التم�ي���ل االإنتاجي م�ج�د غالباً في المراج���ع الفقهية الزك�ية القديمة 
الت���ي تحّدث عنه���ا فقهاوؤنا رحمهم اهلل تعالى اإاّل ما له عالقة با�صتثم���ار اأم�ال الزكاة فاإنها م�صاألة 

معا�صرة.
اإختل���ف الحكم الفقهي المعا�ص���ر ب�صاأن ا�صتثمار اأم�ال الزكاة ما بين م�ؤي���د ومعار�س ، لكّن الراأي 

العام يتجه نح� م�صروعية ذلك �صمن �ص�ابط.
اإّن اإدارات الم�ؤ�ص�صات الزك�ية المعا�صرة نادراً ما تطبق �صيا�صة التم�يل االإنتاجي من اأم�ال الزكاة 

في تعاطيها مع طبقة الفقراء والم�صاكين ، وكثيراً ما تطبق  معهم �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي .
اإّن تطبي���ق مبداأ تط�ير ال�صيا�ص���ات الزك�ية القائم على اإقران �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي من مال 
الزك���اة ب�صيا�ص���ة التم�يل االإنتاجي يعتبر �ص���رورة اقت�صادية ؛ نظراً الآث���اره االإيجابية على الن�صاط 
االقت�صادي ، كذلك يعتبر �صرورة �صرعية ؛ لك�نه يحقق م�صلحة �صرعية تتمثل بتحقيق حّد الكفاية 

وربما الغنى لطبقة الفقراء والم�صاكين ، ويخرجهم بالتالي غالباً من نطاق الفقر.
ل���ت الدرا�صة اإلى م���ا يمكن ت�صميته بمالمح ال�صيا�صة الزك�ية المقترحة، والتي تق�م على بيان   ت��صّ
اآلي���ات اأو اأ�صالي���ب ت�ظيف اأم�ال الزكاة ل�صال���ح م�صرف الفقراء والم�صاكي���ن ، من خالل الفقير 
والم�صكي���ن نف�صيهم���ا، اأوم���ن من خ���الل اإدارات م�ؤ�ص�ص���ات الزكاة، علم���اً اأن تل���ك ال�صيا�صة نادرة 

التطبيق في اأر�س ال�اقع.
وتتمثل اأهم مالمح تلك ال�صيا�صة باالآتي:

 اأ-على �صعيد الفقراء القادرين على العمل:
 وه�ؤالء ينق�صم�ن اإلى ق�صمين:

 اأ-1:الفقراء القادرون على العمل غير الم�ؤهلين فنياً:
 بالن�صب���ة له����ؤالء ، تت�صمن ال�صيا�صة المقترحة تاأهيل ه�ؤالء م���ن خالل تعليمهم حرفة اأو مهنة ، ثم 
بع���د ذل���ك تمليكهم اآلة اإنتاجية م���ن اأم�ال الزكاة، ليعي�ص����ا بالتالي من عائ���د ممار�صة الحرفة اأو 
المهن���ة ، وف���ي حال وج�د ظروف تح�ل دون ذلك بالن�صبة لهم ، فاإن هناك اإمكانية لتمليكهم مبالغ 

نقدية من اأم�ال الزكاة لممار�صة التجارات الب�صيطة، والعي�س بالتالي من ربحها .
اأ-2:الفقراء القادرون على العمل الم�ؤهل�ن فنياً:
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 بالن�صب���ة له����ؤالء: فاإنه ي�صار مبا�صرة اإلى تم�يلهم باأدوات ممار�صة الحرفة اأو المهنة التي يمتلك�ن 
خب���رة بممار�صتها ، ث���م ي�صرع�ن بالعمل والعي�س بالتالي من عائ���د ممار�صة  الحرفة اأو المهنة  في 

اأر�س ال�اقع .
ب:الفقراء العاجزون عن العمل :

 و�صب���ب العجز يرجع الإعاق���ة اأو �صيخ�خة اأو مر�س دائم، وتتعامل ال�صيا�صة المقترحة مع ه�ؤالء من 
خالل االآتي:

ب-1: اإن�صاء م�صاريع ا�صتثمارية عبر م�ؤ�ص�صات الزكاة:
  تدع� ال�صيا�صة المقترحة م�ؤ�ص�صات الزكاة لت�صييد تلك الم�صروعات من اأم�ال الزكاة ، وتمار�س دور 
المنّفذ لها والم�صرف عليها ، على اأن تك�ن ملكيتها للفقراء ، ويعي�ص�ن بالتالي من عائد ا�صتثمارها.

ب-2:تمليك و�صيلة اإنتاجية لكل فقير وتاأجيرها:
وتت�صم���ن ه���ذه ال�صيا�صة �ص���راء و�صيلة اإنتاجية من اأم����ال الزكاة وتمليكها اإل���ى كّل فقير  ، على اأن 

ي�صار اإلى تاأجيرها ب�صبب عجزه عن ا�صتثمارها بنف�صه ، ويعي�س بالتالي من بدل اإيجارها.
ب-3:تمليك مبالغ نقدية وا�صتثمارها م�صاربة:

  م���ن م�صم�ن هذه ال�صيا�صة اأي�صاً تملي���ك الفقير مبلغاً مالياً كبيراً ن�صبياً من اأم�ال الزكاة على اأن 
ي�صتثمر م�صاربة ل�صالحه ،ويعي�س بالتالي من ربحه.

ج:الفقراء العامل�ن غير المكتفين :
وتتعام���ل ال�صيا�ص���ة المقترح���ة مع ه�ؤالء من خالل تفتي���ت المخاطر التي يتعّر�ص����ن لها من اأم�ال 
الزك���اة ، وذل���ك من خالل �صيانة االآل���ة االإنتاجية التي يعي�ص�ن من عائده���ا ، والتي تعّر�صت لعطل 
فاح�س ال ي�صتطيع�ن اإزالته لفقدهم المال  ، فتاأتي ال�صيا�صة المقترحة الإ�صعافهم من اأم�ال الزكاة 

من خالل اإعادة االآلة االإنتاجية اإلى دائرة االإنتاج ، وا�صتمرار العي�س من عائدها.
د:الفقراء المالك�ن العاجزون عن اال�صتثمار:

وتتعامل ال�صيا�صة المقترحة مع ه�ؤالء من خالل تم�يلهم من اأم�ال الزكاة ، بهدف ا�صتثمار الم�رد 
ال���ذي يملك�نه والعاجزين عن ا�صتثماره ب�صبب فقدهم المال الالزم لذلك ، ونقله بالتالي من حالة 

الم�ات)عدم اال�صتثمار( اإلى حالة االإحياء)اال�صتثمار(.
اأم���ا الت��صيات التي يراها الباحث �صرورية في ه���ذا المجال ، فيت�جه بها اإلى االأطراف  الم�ّكلين 

بتنفيذ ال�صيا�صة المقترحة والم�صهم�ن بتربية االأجيال عليها ، وهم على ال�صكل االآتي:
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الطرف الأول: اإدارات الموؤ�ش�شات الوقفية:
 يو�شي الباحث هذه الإدارات بالقيام بالآتي:

القيام باالإعداد الجيد والالزم لما ي�ؤدي اإلى نجاح تنفيذ تلك ال�صيا�صة في اأر�س ال�اقع ، من خالل 
ال���دور الملقى على عاتق اإدارة الدرا�صات والتخطيط والتط�ي���ر وبقية االإدارات  الم�ج�دة في تلك 

الم�ؤ�ص�صات، والتي لها �صلة بتنفيذ هذه ال�صيا�صة ميدانياً.
القيام بن�صر المفاهيم والمبادئ والم�صتلزمات التي يحتاجها تنفيذ هذه ال�صيا�صة بالن�صبة للمزكين 

والفقراء، والتي تنعك�س اإيجاباً عليهم وعلى الن�صاط االقت�صادي ككل.
ال�صع���ي الإقران �صيا�صة التم�يل اال�صتهالكي ب�صيا�صة التم�ي���ل االإنتاجي من اأم�ال الزكاة من خالل 
تخ�صي����س ن�صب���ة معينة من تل���ك االأم�ال ؛كاأن تك����ن 35%، كي تنفق في مي���دان التم�يل االإنتاجي 
للفق���راء، والباق���ي )65%( ينفق في مي���دان التم�يل اال�صتهالك���ي لهم )للفق���راء( بالن�صبة لل�صنة 
الزك�ي���ة ال�احدة . وال مانع من اأن تزيد الن�صبة المئ�ية للتم�يل االإنتاجي ب�صكل تدريجي �صن�ياً اإذا 

كان هناك ما ي�صتدعي ذلك.

الطرف الثاني :الفقراء:
الطرف الم�ؤّثر في اإنجاح هذه ال�صيا�صة  اأو اإف�صالها هم الفقراء ، على اعتبار اأنهم الجزء االأهم من 

اأداة تنفيذها في اأر�س ال�اقع، فاإن اقتنع�ا بتنفيذها نجح تطبيقها غالباً، واإال فال.
ولذلك يت�جه الباحث بالق�ل اإليهم ب�صكل عام، ولل�صريحة التي ي�جد مجال لتاأهيلها فنياً، وللقادرين 
على العمل منهم  ب�صكل خا�س: اإن هذه ال�صيا�صة تحّ�لكم من عن�صر اقت�صادي م�صتهلك يعي�س على 
اأرزاق الغير وزك�ات اأم�الهم اإلى عن�صر اقت�صادي منتج وم�صتهلك من عائد اإنتاجه بعد تمليكه من 

مال الزكاة ما يحقق ذلك، فا�صع�ا جاهدين اإلى تطبيقها، واالإخال�س في تنفيذها.

 الطرف الثالث : المزّكون:
 ي��ص���ي الباح���ث المزّكي���ن بالتع���اون م���ع اإدارات الم�ؤ�ص�ص���ات الزك�ي���ة بتنفيذ ال�صيا�ص���ة الزك�ية 
المقترح���ة؛ خ�ص��ص���اً خالل القي���ام ب��صع خطط الإيج���اد م�صاريع ا�صتثمارية  ث���م عر�صها عليهم 
)المزكي���ن( لالكتت���اب باأ�صهمها)تلك الم�صاريع الزك�ية(، على اأن ت����ؤول ملكية تلك الم�صاريع اإلى 

الفقراء .

الطرف الرابع:اإدارات الإفتاء والدعوة والإعالم : 
ي��ص���ي الباحث اإدارات االإفتاء واإدارات الدع�ة واالإر�صاد والم�ص�ؤولين عن  اإدارة المنابر االإعالمية 
الدينية من خطب الجمعة والدرو�س ال�عظية وال�صحف الدينية ،ومحطات االإذاعة والتلفزة الدينية 
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الخا�صة والر�صمية)وغير الدينية اأي�صاً( وغيرها في دول العالم العربي واالإ�صالمي باالهتمام بن�صر 
ثقافة التم�يل االإنتاجي من مال الزكاة .

الطرف الخام�ص: اإدارات التعليم الجامعي ال�شرعي والإداري:
 ي��ص���ي الباح���ث اإدارات التعليم في الكلي���ات ال�صرعي���ة واالإدارية بن�صر هذه الثقاف���ة خالل تعليم 
فق���ه الزكاة في الجانب النظري والتطبيقي)المحا�صبي(، وم���ا لذلك من اأثر اإيجابي على اأطراف 
التعامل في الن�صاط االقت�صاد ، وعندها يمكن االإ�صهام بتخريج الجيل الزك�ي الم�صهم بتعزيز ن�صر 

هذه الثقافة وتطبيقها.
ه���ذا ما ي�ّصر اهلل بيانه والحمد هلل الذي بنعمت���ه تتّم ال�صالحات ، واآخر دع�اهم اأن الحمد هلل رّب 

العالمين.
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د. عـلـي مـ�سـطـفى الـقـ�ســاة
اأ�ستاذ م�ساعد / جامعة البلقاء التطبيقية /الأردن

الدكتور : عـمـار عـبـد الـلـه فـريـحـات
اأ�ستاذ م�ساعد / جامعة البلقاء التطبيقية /الأردن

الـعـالج   الـنـف�صي
ر االإ�صالمــي �صوُّ فـي الـتَـّ

ملخ�ص البحث 
هدف���ت ه���ذه الدرا�صة اإلى بي���ان الت�ص�ر االإ�صالمي للع���الج النف�صي اإذ تطرق الباحث���ان اإلى كيفيه 
اهتم���ام االإ�صالم بحفظ النف�س االإن�صانية، وعنا�صر تك�ين النف����س االإن�صانية، والمقارنة بين نظره 
االإ�ص���الم وغيره اإلى النف�س االإن�صاني���ة ،واأح�ال النف�س االإن�صانية ،ونظره االإ�صالم لل�صل�ك االإن�صاني 
واال�صطراب���ات النف�صي���ة ،وم�ص���ادر الع���الج النف�صي في الت�ص����ر االإ�صالمي وما ه���ي  خ�صائ�صه 

وو�صائله؟ والخط�ات التي يق�م عليها العالج النف�صي وفقا للت�ص�ر االإ�صالمي .
وذل���ك من خالل ا�صتخدام المنهج ال��صفي التتبعي وذلك بالرج�ع اإلى االآيات األقرانيه واالأحاديث 

النب�ية ال�صحيحة وخل�صت الدرا�صة اإلى مجم�عه من النتائج والت��صيات 

Abstract
This study is aimed at explaining the Islamic view of psychiatric theropy. The 
researcher has viewed the way Islam cares about protecting human life in 
every way. They also compared between is i am religions in dealing with this 
issue in accordance with human needs, in life circumstances, the Islamic view 
towards human behavior, psycholog confusion and psychological theropy 
in Islam's view. In addintion the researcher discussed the means, steps, and 
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characteristics of this theropy in Islam. This theropy is done according to 
the descriptive way mentionaed in Holy Quran verses and in true Hadeeth 
Shareef. The study came up with some findings and recommendations.

مـقـدمة:
يعي����س االإن�ص���ان ف���ي ع�صرنا الحا�ص���ر، وي�اجه في حياته كثي���راً من ال�صع���اب، والم�صاكل، 
واالأمرا����س، متعددة االأن�اع والظروف، ومختلفة االأل����ان، وي�صبح االإن�صان عاجزاً عن اإيجاد حل�ل 
مالئمة لهذه ال�صع�بات، وتن�صاأ لديه ع�امل كثيرة ت�ؤثر في �صل�كه، وحياته النف�صية، وما يتبع ذلك 
م���ن اأمرا�س نف�صي���ة  وع�صبية وا�صطرابات �صل�كية ، ولعل �صبب هذه االأمرا�س ه� البعد عن منهج 
اهلل ف���ي الحي���اة، اإذ اإن م�صاكل العالم النف�صي���ة في ازدياد ،وهي ت�ؤدي اإل���ى االنحراف اإذا لم تجد 
الع���الج لها، مم���ا ي�ؤثر على الحياة االآمنة للمجتمع���ات ، فالعالم الي�م رغم تقدم���ه التقني، اإال اأنه 
ي�اجه الكثير من اال�صطرابات النف�صية ،وال�صغ�طات التي ترهقه ، فه� ينتقل من �صراع اإلى �صراع 
، وم���ن ه���دوء بال اإلى قلق ، ومن عمار اإلى دمار ، ومن حياة اآمنة اإلى حرب طاحنة، كلها ت�ؤثر على 

عقله، ونف�صه، وروحه،  وعندها يبداأ في البحث عن حل لهذه الم�صكالت وال�صعاب.     

ولما كانت الحل�ل التي قد ي�صل اإليها االإن�صان لعالج ما األم وحل به من اأمرا�س متن�عة، كان 
لزام���اً علي���ه اأن يتعرف اإلى العالج ال�صافي الذي يقيه �صرور ه���ذه االأمرا�س، وه� يق�م على معرفة 
مكن�نات النف�س الب�صرية، وم���دى الت�ازن النف�صي بين اأجزائها المتعددة، والمترابطة، والمتكاملة 
، ومعرف���ة الت�افق بين الحاجات البدنية، والعقلي���ة ، و�صرورة اإ�صباع هذه الحاجات، مع اال�صتمرار 
ومع القدرة على م�اجهة متطلبات الحياة وتعقيداتها المختلفة  ، لت�صل باالإن�صان اإلى اأن الدنيا دار 

مزرعة لالآخرة.

فاالإ�ص���الم  يدع� الفرد اإلى اأن ي�ؤ�ص�س �صخ�صيته على االإيم���ان باهلل اإيماناً عميقاً ،واأن ي�ازن 
بي���ن ج�انب �صخ�صيته ت�ازناً ق�ياً و�صامالً، وقائماً على اأ�ص�س ثابتة ووا�صحة في العالقة بينه وبين 
خالق���ه، وبين���ه وبين النا����س، مبنية على االلتزام بك���ل ما اأمر اهلل من اأوام���ر، واجتناب كل ما نهى 
اهلل عن���ه من ن����اه، لتك�ن هذه العالقة درع���اً واقياً م���ن االأمرا�س المتعددة والكثي���رة، التي غزت 
حياتنا ومجتمعاتنا، وخا�ص���ة اال�صطرابات النف�صية التي نمت وزادت في الع�صر الحديث، وف�صلت 
كل ه���ذه النظريات الفل�صفية، وال��صعية في تقديم الع���الج ال�صافي، في ال�قت الذي اأثبت الت�ص�ر 
االإ�صالم���ي قدرته على تقديم العالج ال�صافي لكثير من اأمرا�س النف�س االإن�صانية، من خالل نظرته 
المت�ازن���ة بين متطلبات الحياة ومتطلبات االآخرة، وبين متطلبات الروح والج�صد، وهذا ما �صنبينه 
ف���ي هذه الدرا�ص���ة اإن �صاء اهلل �صبحانه وتعالى، م���ن خالل ما ت�صمنته االآي���ات القراآنية التي تبين 
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طبيعة النف�س ،وو�صف اأح�الها، وبيان اأ�صباب االنحراف ،وت��صيح طرق ال�قاية والعالج، فقد كانت 
النظ���رة ال�صامل���ة من الت�ص�ر االإ�صالمي لج�انب النف�س االإن�صاني���ة نابعة من اآيات القراآن التي هي 
اأكث���ر �صم�الً وا�صتيعاباً ،ومعرفة وعالجاً ،دون اأن ينال ذل���ك من وحدة الكيان االإن�صاني في ج�انبه 
المختلف���ة ،فه� الذي يمدن���ا بالحقائق ال�صحيح���ة ال�صليمة عن االإن�صان ،فاهلل ه���� االأعلم بطبيعة 

االإن�صان واأ�صرار تك�ينه. 

اإن في القراآن وال�صنة ذخائر من الن�ص��س مليئة بالحديث عن االأمرا�س النف�صية، واأ�صبابها، 
وعالجه���ا، وط���رق مقاومتها ، ووجد العالم الي�م الفرق الكبير بين منهج االإ�صالم في عالج النف�س 

، وبين منهج االأطباء النف�صيين الذين ي�صف�ن العالج . 

اإن الحدي���ث ع���ن ال�صحة النف�صي���ة ال تقل اأهمية ع���ن الحديث عن ال�صح���ة البدنية ، بل اإن 
كل واح���د منهم���ا ي�ؤثر باالآخر ، فالحال���ة النف�صية عند االإن�صان تنعك�س على حالت���ه البدنية �صلباً اأو 
اإيجاب���اً، فاالأمرا�س النف�صية زادت نتيجة ال�صراع المادي، واأ�صبح من ال�صروري اأن يرجع االإن�صان 
اإل���ى االإيم���ان  لما يحدثه من اأمن وطماأنينة في النف�س لينعك�س على حالته البدنية اإيجابا باإذن اهلل 

تعالى.  

اإذ تظه���ر هذه الدرا�صة االأهمية المتزايدة ل�صرورة وج����د ت�ص�ر اإ�صالمي لما يجده االإن�صان 
م���ن ا�صطراب���ات واأمرا�س نف�صية وبي���ان ال�صبيل لعالجها م���ا اأمكن. و�صنحاول في ه���ذه الدرا�صة 
المت�ا�صعة  اأن ن�صلط ال�ص�ء على العالج النف�صي في الت�ص�ر االإ�صالمي، وهي ت�صتمل على  :مقدمة 

واأربعة ف�ص�ل:

الف�شل الأول وي�شتمل على:
اأهمية المحافظة على النف�ص الب�شرية في الحياة الإن�شانية، وفيه مباحث:

المبحث االأول : اهتمام القراآن وال�صنة  بحفظ النف�س االإن�صانية.
المبحث الثاني : عنا�صر تك�ين النف�س االإن�صانية في الت�ص�ر االإ�صالمي .
المبحث الثالث  : مقارنة بين نظرة االإ�صالم وغيره اإلى النف�س الب�صرية .

المبحث  الرابع : اأح�ال النف�س االإن�صانية في الت�ص�ر االإ�صالمي.
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 الف�شل: الثاني
ال�شلوك الإن�شاني ،واأ�شباب ال�شطرابات النف�شية من وجهة الت�شور الإ�شالمي .

الف�شل الثالث حتمية العالج النف�شي
وم�شادره ،وخ�شائ�شه. وي�شتمل على مباحث:

المبحث  االأول :  حتمية العالج و�صرورته.
المبحث: الثاني :  م�صادر العالج النف�صي في الت�ص�ر االإ�صالمي.

المبحث الثالث:   خ�صائ�س العالج النف�صي في الت�ص�ر االإ�صالمي .

 الف�شل الرابع
و�شائل الت�شور الإ�شالمي للعالج النف�شي، وخطواته

المبحث  االأول :و�صائل الت�ص�ر االإ�صالمي للعالج النف�صي .
المطلب االأول :االإيمان .

المطلب  الثاني :التق�ى .
المطلب  الثالث :محا�صبة النف�س .
المطلب  الرابع :العبادات واأثرها .

المطلب الخام�س :االأخالق ودورها.
المطلب ال�صاد�س : المداومة على االأعمال ال�صالحة .

المبحث  الثاني :خط�ات العالج النف�صي في الت�ص�ر االإ�صالمي .
الخاتمة والنتائج  .
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الف�شل الأول 
اأهمية المحافظة على النف�ص الب�شرية في الحياة الإن�شانية 

اإن النف�س االإن�صانية الي�م باأم�س الحاجة اإلى العالج الذي يخل�صها مما علق بها من اأمرا�س 
نف�صي���ة معقدة ،وا�صطرابات متن�ع���ة ، وذلك باتباع منهج اهلل الق�ي���م، و�صراطه الم�صتقيم الذي 
يمنح هذه النف�س ا�صتقرارها و�صعادتها .  ولما كان العالج �صرورة للنف�س االإن�صانية لتخلي�صها من 
اأمرا�صه���ا وا�صطرابها ، بعد اأن ف�صلت الب�صرية بكل ما تملك���ه من و�صائل تكن�ل�جية ،وتقدم علمي 
م���ن تخلي����س النف�س مما علق به���ا ، لق�ص�ر فهمهم عن حقيقة العالج ال���ذي يكمن في �صريعة اهلل 
� �صبحان���ه وتعال���ى � ، وعدم قدرتهم في تحقيق الت�ازن واالن�صجام بي���ن مك�نات النف�س االإن�صانية ، 
وا�صتخ���دام ال���دواء في غي���ر مكانه ، فازدادت هذه النف����س تعا�صة و�صقاءً ومر�ص���اً وانحرافاً ، فقد 
و�صف العالج من  عقائد محرفة ،وفل�صفات واأيدل�جيات غير مدركة ِلُكْنه النف�س الب�صرية ، اإذ اإنها 
تنظ���ر اإل���ى النف�س من منظ�ر مادي بحت، مهملة الجانب الروحي فيها، ول� عاد االإن�صان اإلى ر�صده 
وفطرته،ال�صتط���اع ال��ص�ل اإلى العالج، وترك التخب���ط باهتدائه اإلى االإيمان ، وارتقى اإلى درجات 

االإح�صان التي تعالج النف�س من اأمرا�صها المتن�عة .
     اإن الب�صرية الي�م جربت االأ�صاليب المتعددة والمتن�عة في عالج اأمرا�س النف�س االإن�صانية، 
وف�صل���ت ، وازدادت �صق���اءً وانتكا�صة ، فكان ال بد من البح���ث عن اأ�صاليب عالجية جديدة نابعة من 
الت�ص����ر االإ�صالمي للعالج النف�صي الذي ي�صهل على هذه النف����س ا�صتخدامها ل�صمان �صفاء وا�صح 
� ب���اإذن اهلل تعال���ى � ، فاأ�صالي���ب العالج في الت�ص����ر االإ�صالمي نابعة من مخاطب���ة العقل الب�صري ، 
ودح�ص���ه لالأفكار الخاطئة، والخرافات، واالأ�صاطير،  ليبث روح الطماأنينة ،وال�صكينة في النف��س ، 
وليعدل االإن�صان �صل�كه نح� االلتزام بمنهج اهلل الذي يعالج به اأمرا�صه النف�صية .                                            

ومن هنا فاإنه يت�جب علينا االهتمام بالعالج النف�صي في الت�ص�ر االإ�صالمي، لف�صل ما قدمته 
العقائد المحّرفة واالأيدل�جيات ال��صعية من عالجات �صاعفت المر�س عند المري�س ، فقد طبقت 
ه���ذه الدرا�صات والعالجات على مجتمعات تختل���ف اختالفاً بيناً وا�صحاً عن مجتمعاتنا، في قيمها 
وعادته���ا و�صل�كها،  فكانت الحاجة ما�صة و�صرورية ف���ي البحث عن اأ�صاليب جديدة تتفق مع منهج 
اهلل �صبحان���ه وتعالى، ته���دي اإلى ال�ص���راط الم�صتقيم، وتخل����س النف�س االإن�صانية م���ن اأمرا�صها 
وا�صطرابتها، فكان الت�ص�ر االإ�صالمي للعالج النف�صي، ه� الطريق ال�صليم لتقديم العالج ، اإ�صافة 
اإل���ى اأنه زاخر بب���ث الطماأنين���ة، وال�صكينة ،وال�قار في القل����ب والنف��س ، وذلك م���ن خالل اآيات 
القراآن الكريم،واأحاديث النبي ال�صحيحة الثابتة  التي من خاللهما يعدل ال�صل�ك عند االإن�صان، 

ولذلك تاأتي هذه الدرا�صة محاولة من الباحثين اإلى بيان الت�ص�ر االإ�صالمي للعالج لنف�صي )1(.

1-  التاأ�صيل االإ�صالمي للدرا�صات النف�صية ، البحث يف النف�س االإن�صانية واملنظ�ر االإ�صالمي ، حممد عزالدين ت�فيق ، �س71  ،دار 
ال�صالم للطباعة والن�صر والرتجمة ، القاهرة ، م�صر الطبعة االأوىل 8))1م _1418ه� .
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 المبحث الأول: اهتمام القراآن وال�شنة بحفظ  النف�ص الإن�شانية
خل���ق اهلل االإن�صان بيديه ، وكرمه على �صائر المخل�ق���ات، ومنحه مكانة وقيمة عالية، اإذ خلقه 
ف���ي اأح�صن تق�يم ونف���خ فيه من روحه ،وا�صجد ل���ه المالئكة، وا�صتخلفه في االأر����س، و�صّخر له ما 
ف���ي ال�صم�ات  وما في االأر�س ، واأر�صل اإلي���ه الر�صل مب�صرين ، وكرمه باأن �صرع له منهاجا ينظم به 
عالقت���ه م���ع الب�صر ، وحرم الدماء بي���ن بني الب�صر ، كما بين حرمة االعت���داء على النف�س الب�صرية 
، وعّده���ا م���ن اأكب���ر الكبائر بعد الكفر وال�ص���رك .  وهذا ما ه� وا�صح من االآي���ات القراآنية الكثيرة 

الت���ي تبين مثل ه���ذه المعاني الطيبة . قال تعال���ى: {ک  ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ} )االإ�صراء(

ينظر االإ�صالم اإلى النف�س االإن�صانية ب�ص�رة تختلف عن تلك التي ينظر فيها الب�صر اإلى اأنف�صهم، 
فالخال���ق �صبحان���ه وتعالى خلق االإن�صان، وكّرم���ه، وجعله يتب�اأ مكانة عالية بي���ن �صائر المخل�قات. 
والنف����س االإن�صانية كما بينها القراآن الكريم ، تعني االإن�صان الكل المتكامل، حيث اإن االإن�صان مك�ن 
م���ن الج�صد، والروح التي نفخها فيه الحق �صبحانه وتعالى من روحه. وقد خاطب الخالق � �صبحانه 
وتعال���ى � االإن�ص���ان في مختلف الظروف، واالأزمان باأكمله وحدة واحدة متكاملة ، ولم يخاطب جزءاً 

من���ه. { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  } )الن�صاء(

وق���د اهتم الق���راآن  بالنف�س االإن�صانية ، حيث ورد ذكر النف�س   في الق���راآن  وم�صتقاته باأ�صكال 
مختلف���ة كان���ت بمجملها ثالثة ع�ص���ر �صكالً و�ص�رة،ما بي���ن مفرد، وجمع ،وتذكي���ر، وتاأنيث .  فقد 
ُذِك���َرْت في القراآن مفردة  في مائ���ة و�صت ع�صرة اآية، وجمعاً ب�صيغة نف��س مرتين ، وب�صيغة اأنف�س 
مائة وثالثاً وخم�صين مرة، وحينما نتدبر �صياقها في القراآن نالحظ اأنها تعني الذات ب�ص�رة عامة، 

اأي بعن�صريها المادي والروحي ، ومن ثم يج�ز عليها الم�ت اأو القتل: )1(
ولقد عظم اهلل حق النف�س االإن�صانية، وبين مكانتها ، وحرم االعتداء عليها و�صرع من االأحكام 
م���ا يكف���ل وج�دها وبقاءها على اأكم���ل وجه واأح�صنه،و�صرع ما يمنع م���ن اأن يعتدى عليها، اأو تنتهك 
حرمته���ا،  ولهذا حرم اهلل قت���ل النف�س بغير حق، وت�عد القاتل بالع���ذاب ال�صديد، وجعل في عمده 
الق�صا����س، وفي خطئه الدية والكفارة، وحرم على المكلف اإلقاء نف�صه في التهلكة، اأو تمكين غيره 

درا�صة  االإن�صان،  يف  ،مقال  ،م�صر1378ه�  ال�صعب  مطابع  عبدالباقي،  ف�ؤاد  حممد   ، القراآن   الألفاظ  املفهر�س  :املعجم  1-  اأنظر 
قراآنيه ، د. عائ�صة عبدالرحمن ، دار املعارف، م�صر ، )6)1 م، ودرا�صات نف�صية وتاأمالت قراآنية، عزة عبد العظيم الط�يل ، 
مكتبة الثقافة، االإ�صكندرية ،77)1م. ،وعلم النف�س املعا�صر يف �ص�ء االإ�صالم  ،حممد حمم�د حممد �س)3 ، دار ال�صروق للن�صر 

والت�زيع والطباعة ، جده، الطبعة االأوىل 1405 ه��84)1م
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منه، و�صرع مدافعة ال�صائل على النف�س ول� بقتله، وحرم قطع ع�ص� من اأع�صائه لغير م�صلحة ترب� 
على مف�صدة القطع.  

   اإن محافظ���ة االإ�ص���الم عل���ى  النف����س االإن�صانية  وبي���ان مكانتها، وت�في���ر كل و�صائل الحماية 
والتكري���م له���ا تب���داأ م���ن مراح���ل خلق���ه االأول���ى، وه���� جنين ف���ي بط���ن اأم���ه بتحري���م االعتداء 
علي���ه باالإجها����س، اأو ال����اأد، وتحري���م اأن يعت���دى عل���ى نف�ص���ه باالنتح���ار، اأو االعت���داء على غيره 
وجع���ل م���ن اأول م���ا يحا�ص���ب علي���ه العب���د الدم���اء ف���ي االآخ���رة .   فق���د روي  ع���ن  عب���د اهلل بن 
 م�صع����د ر�ص���ي اهلل عن���ه ق���ال: ق���ال النب���ي  : »اأّول م���ا يق�ص���ى بي���ن النا�س ف���ي   الدم���اء« .)1(
       ق���ال الن����وي: »في���ه تغليظ اأمر الدماء، واأنها اأّول ما يق�صى فيه بي���ن النا�س ي�م القيامة، وهذا 

لعظم اأمرها، وكثير خطرها«. )2(   
        لقد �صرع االإ�صالم المحافظة على النف�س االإن�صانية الأن فيها محافظة على الحياة ،ومحافظة 
عل���ى الكرامة االإن�صانية  لك���ي  يعتدى عليها، اأو تهان بال�صب ،وال�صت���م، والتحقير، والمحافظة على 
اأم���ن وا�صتقرار ال�صع�ب والمجتمع���ات من اأن تعي�س اآمنة مطمئنة بف�صل ه���ذه الت�صريعات. وحْفُظ 
اهلل له���ذه النف�س ي�صمل حفظ الج�صم ،والروح، ولك���ٍل اأمرا�صه النف�صية، والج�صدية، فقد جعل اهلل 
�صبحان���ه وتعال���ى حفظ النف�س االإن�صانية م���ن مقا�صد ال�صريعة االأ�صا�صية، فح���رم قتلها ،و�صرع لها 

حق�ق���اً �صاملة للحق�ق النف�صية والج�صدية، لتك�ن حياة هذه النف�س كريمة اآمنة مطمئنة،{ ٱ  
ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ})قري����س(. و بي���ن االإ�ص���الم كرامة االإن�صان بعي���داً عن ل�نه ودينه 
وجن�صه، وحرم االعتداء على النف�س و�صان كرامة الظالم من اأن يقت�س منه باأكثر مما ي�صتحق من 

العق�بة، فكانت الحياة االآمنة الخالية من االأمرا�س النف�صية وغيرها . 
اإن النف����س االإن�صاني���ة والمحافظ���ة عليه���ا، و�ص�نه���ا من اأه���م اأ�صا�صيات و�ص���رورات ال�صريعة 

االإ�صالمي���ة، ومقا�صده���ا، اإذ حرمت قت���ل االإن�صان لنف�ص���ه، وجعلت م�صيره الن���ار ،{ ڃ  ڃ  چ  
ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ     ڍ   ڍ     ڇ   ڇ   ڇ          ڇ   چ   چچ   
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک})الن�صاء(. واأقرت ال�صريعة من اأن االعتداء على النف�س بغير 

1-  �صحيح البخاري مع الفتح ، حممد بن اإ�صماعيل البخاري  ، دار الريان للرتاث ، القاهرة،الطبعةاالأوىل1407-87)1م الديات 
باب ق�له تعاىل :«ومن يقتل م�ؤمناً متعمداً«4/12)1)6846(، �صحيح م�صلم ح � م�صلم بن احلجاج الني�صاب�ري  206 �261 حقق 
الدماء يف  الق�صامة واملحاربني املجازاة يف   ، العربية  الكتب  اإحياء  ، دار  ف�ؤاد عبدالباقي  ن�ص��صه ،و�صححه  ورقمه ، حممد 
االآخرة،1304/3)1678(، �صنن ابن ماجة للحافظ اأبي عبداهلل حممد بن يزيد القزويني 207-حققه ورقم اأحاديثه حممد ف�ؤاد 

عبدالباقي  ، دار اإحياء الرتاث العربي ، بريوت –لبنان–الديات –التغليظ يف قتل امل�صلم ظلماً 873/2)2615
2- �صحيح م�صلم ب�صرح الن�وي ، لالإمام حمي الدين بن �صرف الن�وي 676ه� 1302/3،دار الفكر بريوت ط2 .
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ح���ق ه� اعتداء على الب�صرية جمعاء، ق���ال تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ    پ  
ڄ   ڄ   ڄ     ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ    ٹ   ٹ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ } )المائدة(.
  ق���ال ابن العرب���ي في اأحكامه:  اإنه بمنزلة من قتل النا�س جميعا  عند المقت�ل، اإما الأنه نف�صه 
ف���ال يعني���ه بقاء الخلق بع���ده، واإما الأنه ماأث�ر ومخل���د، كاأنه قتل النا�س جميعا  عل���ى اأحد الق�لين، 
واخت���اره مجاه���د واإليه اأ�صار الطبري، وقال بع�س المتاأخري���ن: اإن معناه: يقتل بمن قتل كما ل� قتل 

الخلق اأجمعين، ومن اأحياها بالعف�، فكاأنما اأحيا النا�س اأجمعين. )2(
ول���ذا �صار م���ن االأم�ر المعل�مة بال�صرورة م���ن دين االإ�صالم �صيانة النف�����س، وعدم االعتداء 
عليها بالقتل وغيره، فهي واحدة من ال�صروريات الخم�س التي جاءت جميع ال�صرائع االإلهية ب�ج�ب 
المحافظ���ة عليها،وتحري���م االعت���داء عليها.ووج�ب حف���ظ النف�س ب��صف عالجها م���ن اأمرا�صها 
المختلف���ة الع�ص�ي���ة والنف�صية ،اإذ فيها محافظة عليها،واوجب الق���راآن التداوي، وجعل فيه ال�صفاء  

ۓ  ے  ھھھے  ھ   ہ  ہ   ہ   v {ۀۀ  تعال���ى:  ق���ال  لالأمرا����س 
ۓ  ڭ} )االإ�ص���راء(   وج���اء القراآن م�عظ���ة وهداية و�صفاء لما في ال�ص���دور واأكثر انت�صار 

االأمرا�س النف�صية منها.
ق���ال تعال���ى:{ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  
ک   ک } )ي�ن����س(.  يق����ل اب���ن كثير� رحمه اهلل � : يق�ل اهلل � تعال���ى � ممتناً على خلقه بما 
اأنزل���ه م���ن القراآن العظيم، على ر�ص�له الكريم: اأي زاجراً عن الف�اح�س،  و�صفاء لما في ال�صدور ، 

اأي من ال�صبه، وال�صك�ك، وه� اإزالة ما بها من رج�س ودن�س. )1( قال تعالى: { گ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  
ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ  
ھ    ے  ے } )النح���ل(: وم���ع تحريم الق���راآن من االعتداء عل���ى النف�س،ووج�ب المداواة 
الأمرا�صه���ا المختلف���ة ، فق���د وردت  االأحاديث النب�ي���ة بذلك: منها عن اأبي هري���رة ر�صي اهلل عنه 
ع���ن النب���ي قال: »اجتنب����ا ال�صبع الم�بقات« قال�ا: ي���ا ر�ص�ل اهلل وما هن؟ ق���ال: »ال�صرك باهلل 
وال�صحر، وقتل النف�س التي حرم اهلل اإال بالحق، واأكل الربا ،واأكل مال اليتيم، والت�لي ي�م الزحف، 
وق���ذف المح�صنات الم�ؤمن���ات الغافالت« )2(  وق�له : »كل الم�صلم على الم�صلم حرام دمه وماله 

1- جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن ، حممد بن جعفر الطربي ، تف�صري �ص�رة املائدة 5/2)1 ن�صر دار الفكر ، بريوت ، لبنان.
2-  تف�صري القراآن العظيم لالإمام احلافظ عماد الدين ، اأب� الفداء ، اإ�صماعيل بن كثري القر�صي الدم�صقي املت�يف �صنة 774ه� ، 

420/4 ، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان .،
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وعر�ص���ه«)1( واأمر على م�ا�صلة العالج، والتداوي م���ن جميع االأمرا�س، قال ما اأنزل اهلل داء 
اإال اأنزل له �صفاء«)2(

وفي الحديث عن اأ�صامة بن �صريك ، قال : »اأتيت النبي واأ�صحابه كاأنما على روؤوؤ�صهم الطير، 
ف�صّلمت ثم ّقعدت ، فجاء االأعراب من هنا وهنا، فقال�ا يا ر�ص�ل اهلل  اأنتداوى؟ فقال : »تداووا ، فاإن 
اهلل عز وجل  لم ي�صع داءً اإاّل و�صع له دواء، غير داء واحد الهرم«. )3( وق�له :»لكل داء دواء فاإذا 

اأ�صيب دواء الداء براأ باإذن اهلل  عز وجل«.
اإن الط���ب والتداوي مما حث عليه االإ�صالم ، وجعله م���ن اأف�صل العل�م االإن�صانية ، اإذ به تحفظ 
ال���روح، والعقل، والج�صد، وي�صاع���د االإن�صان اأن يق�م بمهمة الخالفة ف���ي االأر�س وعمارتها. وجعل 

الحث على التداوي من باب االأخذ باالأ�صباب والت�كل على اهلل.
ويرج���ع اهتمام القراآن بالنف�س الب�صري���ة، ووج�ب المحافظة عليه���ا، الأن االإن�صان ه� المكلف 
بهذه االأر����س، والمق�ص�د بالهداية ،واالإر�ص���اد، واالإ�صالح، والخالفة في االأر����س، وعمارتها. فقد 
نزل القراآن لهذه الغاية العظيمة في دع�ة النا�س اإلى عقيدة الت�حيد، والإر�صاد النا�س اإلى ال�صراط 
الم�صتقي���م، وت�جيههم اإلى الطرق ال�صحيحة، لتربية اأنف�صه���م ،وتن�صئتها على تحقيق ال�صعادة في 
الدني���ا واالآخ���رة. لقد ج���اء االأمر في القراآن بحف���ظ النف�س حتى تن�صاأ على �ص����اء الفطرة، وحفظ 
النف����س ي�صمل حف���ظ الج�صم، وحفظ الروح، ولك���ّل اأمرا�صه واأ�صقامه، كما ج���اءت االأحاديث تاأمر 

بذلك، لي�س بتحريم قتلها فح�صب، بل بحفظ كرامتها وتحقيق �صعادتها.)4(
المبحث الثاني:النف�ص الإن�شانية في  الت�شور الإ�شالمي 

اإن اهلل �صبحان���ه خل���ق االإن�صان في اأح�ص���ن تق�يم ، وجعله مخل�قاً م���ن اأف�صل المخل�قات، قال 
ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک         ک   تعال���ى:{  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ } )االإ�صراء(: وجعل له القدرة على عمل الخير وعمل ال�صر،وخلق 
ل���ه عقالً يفكر فيه ويميز، ومنحه القدرة عل���ى التمييز واالختيار، حيث منحه العقل، واأعطاه حرية 

االختي���ار، قال تعالى:{ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ} )ال�صم�س(،  فه� يختار الم�ا�صفات ال�صل�كية التي تمكنه معرفتها، واإدراكها 

1-  �صحيح البخاري �مع الفتح �  ،فتح البارئ،   لالإمام احلافظ اأحمد بن علي بن حجر الع�صقالين  773�852ه� رقم كتبه حممد 
ف�ؤاد عبدالباقي ، دار الريان للرتاث القاهرة ، ط1  ال��صايا ق�ل اهلل تعاىل :« اإن الذين ياأكل�ن اأم�ال اليتامى ظلماً 2766/4 ، 

الطب  ال�صرك وال�صحر  243/10 )5764  ، احلدود � رمي املح�صنات  188/12 )6857 (.
2- �صحيح م�صلم � الرب وال�صلة � حترمي  ظلم امل�صلم وخذله واحتقاره 86/4)1 )2564 (.

3- �صحيح البخاري � مع الفتح �  الطب �ما اأنزل اهلل من داء اإال اأنزل له دواء  140/10)5678( .
4- �صحيح م�صلم � ال�صالم لكل داء دواء وا�صتحباب التداوي  1728/4 )2204(يراجع م�صند احمد 827/4
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م���ن تمييز الرديء منها م���ن الجيد،  وجعله مهياأ لبل�غ اأعلى الدرج���ات، وحمله الم�ص�ؤولية في هذا 
االختيار، وجعل هذه النظرة ثابتة ال تبديل ،وال تعديل فيها ، كما منحه �صبحانه القدرة على التعلم 

،واكت�صاب المعرفة، بما اأعطاه اهلل من ح�ا�س تعد ن�افذ  للمعرفة، قال تعالى:{ې   ې  ې  
ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې  
ۈئ } )النح���ل(: لق���د خلق اهلل االإن�صان من ج�صد وروح ، وبين � �صبحانة وتعالى � ا�صتحالة الف�صل 
بينهما ، ليحدث ت�ازن في اإ�صباع حاجات الج�صد والروح ، في ال�قت الذي اأغفل فيه علماء النف�س 

جانب الروح ،واأقروا باأن مك�نات النف�س االإن�صانية ج�صم، وعقل ، واأهمل�ا الجانب الروحي .  
ولق���د وجد النب���ي وال�صحابة ر�ص����ان اهلل عليهم اأجمعين ف���ي القران الكري���م ما اأعانهم 
عل���ى فه���م اأنف�صه���م ،ومعرفتها حق المعرف���ة ، من خالل تعمقه���م في االآي���ات واالأحاديث  ، وذلك 

الن الق���ران ه���� من عند اهلل � عز وجل � خال���ق االأنف�س ،والعالم بحالها، ق���ال تعالى: {ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ} )االإ�ص���راء(، ق���ال تعال���ى: 
)البق���رة(:  ڻ}  ں      ں     ڱ   ڱ   ڱ    ڳڱ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   {ٹ 
وكتاب اهلل حافل باالآيات التي ت�صف النف�س االإن�صانية في مختلف حاالتها :�ص�ية ،و�صاذة،�صاعدة، 
وهابطة،خي���رة و�صريرة، م�ؤمنة وكافرة .)1( والقران الكريم ه� الم�صدر االأول والركيزة االأ�صا�صية 
لفه���م الطبيع���ة الب�صرية، فمن خالل اآيات���ه ن�صتطيع اأن ندر�س �صل�ك الب�ص���ر، ونقف على طبيعتهم 
،ونفهم حقيقة اأنف�صهم، واالإ�صالم الدين ال�حيد الذي يعالج ال�صل�ك االإن�صاني من جانبيه، المادي 
ال���ذي يتجلى في دوافعه الفطرية، والروحي الذي يتمثل في قيمه، واأخالقه، وع�اطفه، و�صلته بربه 
،ومعرفة نف�صه، والقران الكريم زاخر بالق�اعد العملية التي ت��ت��ناول اأغلب اأح����ال النا�س في جميع 

اأم���������ر حياتهم، قال تعال���ى:{ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ} )االأنع���ام(، وق���د ت�صم���ن الق���ران الكريم االآيات 
القراآني���ة التي تعر�صت لطبيعة تك�ين االإن�صان ، وو�صف���ت اأح�ال النف�س، ا لمختلفة ،وبينت اأ�صباب 
انحرافه���ا، ومر�صها، وطرق تهذيبها، وعالجه���ا، وتربيتها ،وذلك اأمر طبيعي في كتاب، اأنزله اهلل 
لهداي���ة االإن�ص���ان، وت�جيهه ،وتربيته ،وتعليم���ه ،وكانت االآيات القراآنية عن النف����س الب�صرية بمثابة 
المعال���م التي ي�صتر�صد بها االإن�صان ف���ي فهم نف�صه وخ�صالها ، وفي ت�جيهه اإلى الطريق ال�صحيح، 
وتهذي���ب ال�صل����ك الب�صري، ومن الممك���ن اأن ي�صتر�صد بما ورد في الق���ران  الكريم من حقائق عن 
االإن�ص���ان و�صفات���ه، واأح�اله  النف�صية،  في تك�ين �ص�رة �صحيحة ع���ن �صخ�صية االإن�صان، والدوافع 
االأ�صا�صي���ة التي تحرك �صل�ك���ه، والع�امل الرئي�صي���ة لت�افق �صخ�صيته ، فالق���ران يمدنا بالحقائق 

1- مقدمة يف ال�صحة ، عبدال�صالم عبدالغفار ،دار النه�صة العربية، القاهرة .
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ال�صحيحة عن االإن�صان التي ن�صتمدها من كالم اهلل، وه� االأعلم بطبيعة االإن�صان، واأ�صرار تك�ينه،  
مما اأعطى تف�صيراً دقيقاً، و�صليمُا لل�صل�ك الب�صري،والع�امل التي ت�صبب في ا�صطرابه كيف ال يك�ن 

ذلك والقران كالم اهلل، واهلل ه� خالق هذا االإن�صان، ويعلم خفايا نف�صه وما يفكر به.)1(
واالإن�ص���ان م�ل����د على الفطرة ف���ي ال�قت الذي ال تعني في���ه الفطرة اال�صت�ص���الم ، وهي قابلة 
للتعدي���ل، والت�صكل نح� ال�صل�ك ال�ص����ي ، وذلك بما اأودعه اهلل في هذه النف�س من قدرات وم�اهب 

عقلي���ة، لها القدرة عل���ى ال�صيطرة على �صل����ك االإن�صان ،ونزواته، و�ص����ه�ات���ه، قال تعالى:{ڱ       
ۉ  ۉ  ې   ۅ   ۅ   ۋ   ۈ  ٴۇ  ۋ   تعال���ى:{  ق���ال  ں})القيام���ة(،  ڱ    ڱ  ڱ    ں  
ې  ې  ې   ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ           ىئ})االإن�ص���ان(. اإن اهلل �صبحان���ه من���ح االإن�ص���ان العق���ل ،ليفكر 
ويفه���م وي�صتنتج، واأمره بالعبادات التي من خاللها ي�صبط �صل�كه، وتمنعه من ال�ق�ع في المعا�صي 

واالآثام  المختلفة، قال تعال���ى:{ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  
ې  ې  ې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ})العنكب�ت(

وم���ن هنا فقد اأكد علم���اء االإ�صالم ،على اأن الطبيع���ة الديناميكية للنف����س االإن�صانية المزوجة 
تقت�ص���ي فه���م طبيعتها، و ما ي�صدر عنها من اأفع���ال ،اأي �صل�كيات اإن�صانية م���ن جانبين متفاعلين 
متناغمي���ن، يتعلق اأحداهم���ا بالجانب المادي ،فيم���ا يتعلق االآخر بالجانب الروح���ي  ، وبدون هذه 
النظ���رة الديناميكي���ة، لبني���ة ال�صخ�صية يبقى فهم النف����س االإن�صانية مبت�را، وعاج���زا عن تف�صير 
جمي���ع اأ�صكال ال�صل�ك الب�ص���ري، اإذ اإن االقت�صار في تف�صير ال�صل�ك على الجانب المادي، واإق�صاء 
الجان���ب الروحي مثال يعد تف�صيرا قا�صرا، ومبت�را لل�صل����ك االإن�صاني الذي يت�صم بالتعقيد، وذلك 
ان���ه �صيدر����س ظاهر ال�صل�ك ، لذل���ك فال�صل�ك االإن�صان���ي مح�صلة للتفاعل بي���ن المك�نين المادي 

،والروحي للنف�س وال يفهم اإال في �ص�ئهما معا .)2(   
     وي���رى عم���اد الدي���ن خليل: اأن االإن�ص���ان في االإ�صالم ه���� الكائن المتفرد ال���ذي خلقه اهلل � 
�صبحان���ه وتعال���ى  � �ص�يا مت�ازنا  ،ال تطغى فيه قي���م ون�صاطات ،على قيم ون�صاطات اأخرى ، واأن كل 
�صل����ك ي�صدر عن االإن�صان،اأو كل ن�صاط يمار�صه ،اإنما ي�صدر عنه بكليته باعتباره وحده ال انف�صام 
بين اأجزائها  ،واالإن�صان لما ح�له ال ي�صتجيب بج�صمه فقط  ،وال بروحه وعقله فقط  ،واإنما ي�صتجيب 

باأجمعه، واالإن�صان وحدة واحدة ال انف�صال بين ج�صمه، وروحه، وعقله.     )3(  

1- درا�صات يف النف�س االإن�صانية ،حممد قطب ، �س5-6 دار ال�صروق ،القاهرة ط4، 1400ه�.
2- اأثر القراآن الكرمي يف االأمن النف�صي ، ناهد عبدالعال اخلرا�صي ، 87)1 م م�صر .

3- علم النف�س الرتب�ي يف االإ�صالم ،  �صادية التل  ،  �س 46 ،  دار النفائ�س، عمان، االردن 2005م.
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ويبي���ن اإبراهي���م ال�صرخ�صي: اأن المتتب���ع لالآيات القراآنية الكريمة ف���ي خطابها لالإن�صان، يرى 
اأنها تتناول الذات االإن�صانية ،باعتبارها مح�صلة لمختلف الق�ى والقدرات التى زود اهلل بها  طبيعة 
االإن�ص���ان، �ص�اء تلك الق�ى التي تربط���ه بالك�ن الذي يعي�س فيه وبرب الك�ن الذي يعي�س فيه، وتلك 

الق�ى   العقلية التي تمكنه من اختيار البدائل.)1( 

المبحث الثاني:
عنا�شر تكوين النف�ص الإن�شانية في الت�شور الإ�شالمي وغيره من الأيدلوجيات الأخرى 

خل���ق اهلل االإن�صان، وكرم���ه، وف�صله على �صائ���ر مخل�قاته ، وا�صتخلفه في االأر����س، واأودع فيه 
�صبحان���ه مك�ن���ات فطري���ة ونف�صية، ب�ص����رة اكتملت فيها مق�م���ات تعديل �صل�كه ف���ي الحياة التي 
يعي�صها ، ي�صتطيع من خاللها تجنب ال�ق�ع في االنحراف في الحياة ، فقد منحه اهلل جميع الن�ازع 
والغرائ���ز، ومنح���ه مي�الً فطرية ، ل� ترك االإن�صان وفطرته الهت���دى اإلى الخير . ونظر االإ�صالم اإلى 
النف�س االإن�صانية ب�ص�رة مختلفة عّما جاءت بها االيدل�جيات  االأخرى ، فقد خلقه اهلل ،وجمع بين 

عنا�صره )ج�صم، وعقل، وروح( ولم يف�صل بينهما ب�صي،  ولكل متطلباته . 
وم���ن هن���ا فاإن االإن�ص���ان ذو كيان م���زدوج الطبيعة ، خ�صي�ص���ة ينفرد بها االإن�ص���ان عن �صائر 
المخل�قات، وال ي�جد انف�صال ،اأو ا�صتقالل بين العن�صرين ، وهما ممتزجان معاً في وحدة متكاملة 
متنا�صق���ة، وتتك�ن من هذا المزي���ج المتكامل ذات االإن�صان وال يمكن فه���م االإن�صان ب�صكل دقيق اإال 
بالنظ���ر اإلى ه���ذا الكيان باأكمله )2( وت�صي���ر د. �صادية التل :اأن هذه النف����س المزدوجة تقت�صي فهم 
طبيعته���ا ،اأو ما ي�ص���در عنها من اأفعال،اأي �صل�ك���ات اإن�صانية من جانبي���ن متفاعلين ومتناغمين ، 
ودون هذا التفاعل وهذا التناغم ال يمكن فهم النف�س االإن�صانية ،في حين يبقى هذا الفهم عاجزاً، 
ومبت����راً عن تف�صير جميع اأ�صكال ال�صل�ك االإن�صاني .)3( واإلى هذه المعاني اأ�صار د. محمد محم�د : 
اإذ بّين اأن اأبرز ما في الكيان االإ�صالمي انه كيان مزدوج ،وهذا االزدواج خ�صي�صة تفرد بها االإن�صان 
ع���ن �صائ���ر مخل�قات اهلل، وه���ذا االزدواج يعتبر �صم���ةً وطابعاً ل�صخ�صيته، فكل �صل����ك اأو ت�صرف 
ياأت���ي ب���ه االإن�صان تبدو في���ه الظاهرة المميزة ،فه� وح���ده الذي انفرد دون غي���ره من المخل�قات، 
بخا�صي���ة التفكير، والجدل وم�ص�ؤولية االختيار، الذي يتمثل ف���ي العقل واالإرادة ،ومختلف القدرات 
العقلي���ة المعرفي���ة ،اإلى غير ذلك مما ي�ؤهله الإخال�س العب���ادة هلل ، ومما �صبق نخل�س بفكرة عامة 

1- تهافت العلمانيه ،عماد الدين خليل، �س 48 ، م�ؤ�ص�صه الر�صالة ،بريوت  )7)1،.م.
2- ال�صل�ك وبناء ال�صخ�صية بني النظريات الغربية واملنظ�ر االإ�صالمي ،اإبراهيم حممد ال�صرخ�صي 2002  م،1423ه� ط1

3-  انظر :علم النف�س املعا�صر يف �ص�ء االإ�صالم  حممد حمم�د حمم�د  �س21، القراآن وعلم النف�س   الدكت�ر حممد عثمان جناتي 
�س202 دار ال�صروق للن�صر والت�زيع 1405ه�� 85)1م، والتاأ�صيل االإ�صالمي  ،حممد عزالدين ت�فيق �س152-146   .
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ع���ن االإن�ص���ان باأنه : مخل�ق ذو طبيع���ة مزدوجة يجمع بين الج�صدي���ة ال�صه�انية )قب�صة من طين(
وبي���ن الن�راني���ة )نفحة من روح اهلل( فه� المخل����ق ال�حيد الذي تفرد به���ذه الخا�صية دون �صائر 

المخل�قات.
ويتبي���ن لنا من خ���الل اآيات القراآن  الكريم���ة ،اأن االإن�صان منحة  اهلل تعال���ى خا�صية التفكير، 
والج���دل، وحري���ة االختيار،التي لم ت�هب لمخل�ق���ات �ص�اه .وخال�صة الق����ل: اأّن هناك  ل�َنْين من 
ال�صل����ك الب�ص���ري، هما �صل�ك م�جه نح� الج�صم ،وال�صل�ك الم�ج���ه نح� الروح ،وهذا الكيان رغم 

ازدواجه ،فه� لي�س مك�نا من عن�صرين منف�صلين يعمل كل منهما وحده  بعيدا عن االآخر.)1( 
وللطبيع���ة المزدوجة م���ن العن�صرين ال�صابقين التاأثير على فهم �صل�ك االإن�صان، وما يتبعه من 

ن�صاطات مختلفة ومتن�عة في حياته ، متالزمة في كل ن�صاط . .
واإل���ى ذلك اأ�صار د. محمد عز الدين ت�فيق بق�له :االإن�صان قب�صة من طين االأر�س ،ونفخة من 
روح اهلل، وال غن���ى لم���ن اأراد اأن يع���رف مفه�م االإن�صان في االإ�صالم ،ع���ن معرفة ما قيل عن هذين 
االأ�صلي���ن، هذه الطبيع���ة المزدوجة لالإن�صان تجعل جميع ن�صاطاته الروحي���ة والج�صدية  ،ن�صاطات 
مزدوج���ة الطبيعة، وي�صعب فرز الن�صاط  الروحي عن الن�ص���اط الج�صدي، وال يمكن فهم ن�صاطات 
االإن�ص���ان باأحد المك�نين دون االآخر، واإنما يفهم ال�صل����ك االإن�صاني في �ص�ء هذين المك�نين ،وفي 
�صي���اق م�ح���د، فاالإن�صان في كل ن�صاط يق����م به قب�صة من طين االأر�س ونفح���ة من روح اهلل، يق�م 
باأن�صطت���ه الج�صمية من طعام و�صراب بكيانه المزدوج، ويق����م باأن�صطته الروحية من تفكر و�صالة 
و�ص����م، بكيان���ه المزدوج، ومن الخطاأ الفادح الذي وقعت به نظريات علم النف�س، ه� في محاولتها 
فه���م ال�صل�ك االإن�صاني بمك�ن واحد، و�صعيه في اتجاه واح���د، و�صعيه رد ال�صل�ك اإلى وحدات اأوليه 

قابله للمالحظة العلمية، باعتقاده اأن ال�صل�ك المعقد لي�س �ص�ى تركيب لهذه ال�حدات.)2(
      ومع هذا التن�ع والتمازج والتداخل والتناغم ،الذي ال يمكن ف�صله ،اإال اأن ال�صراع بين ج�انب 
النف����س االإن�صاني���ة ، ال بد اأن يظهر ب�صكل وا�صح وم�صتمر.  لكن له���ذا ال�صراع حل�الً بينها االإ�صالم 
م���ن خالل اآيات القراآن . فال�صراع بين الجانب الروحي ،والجانب المادي ل�صخ�صية االإن�صان، فقد 

ينج���ذب االإن�ص���ان اأحيانا لحاجاته البدنية ،واأحيانا اأخرى لحاجات���ه الروحية، قال تعالى: {ٹ ٴۇ  ۋ  
ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ ۇئ    ۇئ  ۆئ   
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ } )النازعات(. و�صاءت حكمة اهلل اأن يمد االإن�صان بجميع االإمكانات 
الالزم���ة لحل ال�صراع، بان وهبه العقل والحرية، ليميز ما بين الخير وال�صر، والحق والباطل، كما 

1- علم النف�س الرتب�ي ، د. �صادية التل، �س46 .
2- علم النف�س املعا�صر يف �ص�ء االإ�صالم ، الدكت�ر حممد حمم�د حمم�د ،�س27-23 .
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اأم���ده بحري���ة االإرادة واالختيار، لي�صتطيع اأن يبت في اأمر ه���ذا ال�صراع ويختار الطريق الذي يريد 
فيه حل هذا ال�صراع قال تعالى: {ڻ   ڻ     ڻ} )البلد(.

وفي �ص���راع ال�صخ�صية االإن�صانية ،بي���ن تحقيق المطالب المادي���ة، والمطالب الروحية يحدث 
ال�ص���راع بين حاالت النف�س الثالث ،فحينما تك�ن �صخ�صية االإن�صان في اأدنى م�صت�ياتها االإن�صانية 
بحيث ت�صيطر عليها االأه�اء ،وال�صه�ات ،والملذات البدنية، والدني�ية، فاإنها تك�ن في حالة النف�س 
االأمارة بال�ص�ء، وحينما تبلغ ال�صخ�صية اأعلى م�صت�يات الكمال االإن�صاني،حيث يحدث الت�ازن التام 
بي���ن المطال���ب البدنية والروحية، فاإنها تك����ن في حالة النف�س المطمئنة ،وبي���ن هذين الم�صت�يين 
تك����ن النف����س الل�امة يحا�ص���ب االإن�صان فيها نف�صه على م���ا ارتكب من اأخط���ا ،وي�صعى جاهدا عن 
االمتن���اع ، ما يغ�صب اهلل، وي�صبب له تاأني���ب ال�صمير، ولكنه ال ينجح دائما في م�صعاه ،فقد ي�صعف 
اأحيانا ويقع في الخطيئة،  وتبقى حاالت النف�س الثالث في �صراع، مادام االإن�صان ي�صعى اإلى اإ�صباع 

حاجاته.)1( 
اأما كيف يمكن حل ال�صراع بين ج�انب النف�س المختلفة، فمن خالل ا لت�افق والت�ازن بينهما، 
بحي���ث ال يطغ���ى اأحدهما عل���ى االآخر، واأن يعطى كل ط���رف منهما حقه بالق�ص���ط، بال �صطط، وال 
غل����، وال تق�صي���ر، وذل���ك باإ�صباع حاج���ات كل جانب  في ح���دود ما �صرع اهلل م���ن اأحكام، للجانب 
الم���ادي، ومن خ���الل ال��صط واالعتدال وتجنب االإ�صراف والتبذي���ر والتطرف والتقتير في الجانب 

الروح���ي ، فلك���ل منهما متطلباته ، فاأب���اح االإ�صالم الطيبات )غذاء الج�ص���د (، قال تعالى: {  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ} )االأعراف(: 
اأم���ر االإ�صالم بالعبادات والطاعة،  وقد حذر النبي اأن يطغى جانب العبادة )الروح( على جانب 
)الج�صد(اإذ  اأنكر � �صلى اهلل عليه و�صلم � على النفر الثالثة الذين جاوؤوا اإلى بي�ت اأزواجه  ي�صاأل�ن 
عن عبادة النبي ، فلما اأخبروا كاأنهم تقّال�ها ، فقال�ا : واأين نحن من ر�ص�ل اهلل غفر اهلل له 
م���ن ذنب���ه ما تقدم وما تاأخر . قال اأحدهم : اأما اأن���ا اأ�صلي الليل اأبداً . وقال اآخر : اأنا اأ�ص�م الدهر 
وال اأفط���ر . وق���ال اآخر: اأنا اأعتزل الن�صاء فال اأتزوج اأبداً . فج���اء ر�ص�ل اهلل  فقال: »اأنتم الذين 
قلتم كذا وكذا ؟اأما واهلل اإني الأخ�صاكم هلل واأتقاكم له ، لكني اأ�ص�م واأفطر، واأ�صلي واأرقد، واأتزوج 

الن�صاء، فمن رغب عن �صنتي فلي�س مني«  )2(
اإن االإ�صالم بدع�ته هذه اإلى الت�ازن بين الجانبين المادي والروحي في االإن�صان، ه� اأمر يتفق 
م���ع طبيعة االإن�ص���ان ،وفطرته ،ويدع� اإلى التحقي���ق االأمثل للذات االإن�صاني���ة، ومما يدل على عناية 

1- التاأ�صيل االإ�صالمي ، حممد عزالدين ت�فيق  132 -137 .
2- القران وعلم النف�س ، د. حممد عثمان جناتي  215-213.
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االإ�ص���الم بتحقي���ق الت�ازن بين البدن والروح، انه يقر بترك الفرائ�س والتكاليف اإذا كان في اأدائها 
�ص���رر بالب���دن،  ولقد  و�صح النب���ي في الحديث ال�صري���ف لما يقع به االإن�صان م���ن ال�صراع بين 
ال�صه�ات الح�صية ومغريات الحياة الدني�ية ، فيقع في ال�صراع النف�صي  بين دوافعه المتعلقة باإ�صباع 
حاجاته البدنية، واأه�ائه ، و�صه�اته، ورغباته، وطم�حاته، وبين دوافعه الدينية، واأ�ص�اقه الروحية.  
ق���ال: »مثلي كمث���ل رجل ا�صت�قد ناراً ، فلما اأ�صاءت ما ح�لها، جع���ل الفرا�س وهذه الّدواب التي 
ف���ي النار يقعن فيها، وجعل يحجزه���ّن ويغلبنه فيقتِحْمن فيها، قال:»فذالكم مثلي ومثلكم. اأنا اآخذ 
بحجزكم عن النار ، هلم عن النار ، هلم عن النار ، فتغلب�ني تقّحم�ن فيها«)1( وقد و�صف الر�ص�ل 
ه���ذا ال�صراع ف���ي مقارنته بين رجلين اأحداهم���ا عاقل يكبح جماح �صه�ات���ه وي�صيطر على اأه�ائه، 
ويعم���ل للحي���اة االآخرة، واالآخر قا�صر العقل، عجز عن التفكير ال�صلي���م، يتبع اأه�ائه و�صه�اته ، وال 
يعم���ل الآخرت���ه  ففي الحديث، عن �صداد ب���ن اأو�س ق�له : »الكّي�س م���ن دان نف�صه، وعمل لما بعد 

الم�ت، والعاجز من اأتبع نف�صه  ه�اها، ثّم تمّنى  على اهلل«)2(  
ول���ذا فاإن مك�نات النف�س االإن�صانية كما يراه���ا  الت�ص�ر االإ�صالمي، لها عنا�صر متعددة اأي�صاً، 
ت�صم���ل  الروح، والج�صد، وي�ص���اف اإليها العقل، والبد اأن يحدث ت�اف���ق، وترابط بين هذه العنا�صر 
المختلف���ة، كما ي�ؤك���ده الت�ص�ر االإ�صالمي، الأن فق���دان الت�ازن بين العنا�ص���ر،  تخلق عند االإن�صان 
االأزم���ات، واالأمرا�س النف�صي���ة، والع�ص�ية المختلف���ة، التي ال يمكن ال�صيط���رة عليها اإال من خالل 
ه���ذا الت����ازن، وهذا ما دعا اإليه الق���راآن الكريم في اآياته المختلفة، في الت����ازن واالعتدال  ،حتى 
ف���ي مظاهر الحي���اة العامة، في ال�صل�ك، والعب���ادة، والطعام، والحب والكره، وق���د تقدم اأمثلة في 
ه���ذا الباب من ذلك. وه� م���ا اأ�صار اإليه العلماء المخت�ص�ن في تجاربهم، واأبحاثهم المختلفة التي 
اأجريت على عينات مختلفة بين من يطبق الت�ازن النف�صي بين عنا�صر الطبيعة االإن�صانية من اأمان 
واطمئن���ان، و�صك�ن وهدوء، وخل� من اأمرا�س نف�صية، عا�صها بظروف الحياة المختلفة، لها القدرة 
على منحه اال�صتقرار النف�صي والبدني ، وبين من لم ي�صتطع اأن يطبق الت�ازن بين هذه العنا�صر في 
حيات���ه، من قل���ق وا�صطراب، وت�تر واأمرا�س نف�صية، و لم ي�صتط���ع اأن يكيف نف�صه في هذه الحياة، 
ول���م يذق طعم ال�صعادة وهدوء البال، ولها تاأثيرها ال�صلبي على ا�صتقراره النف�صي والبدني، ويعي�س 
المعي�صة ال�صنكى، باإعرا�صه عن منهج اهلل �صبحانه، ويظهر الخلل في ت�ازنه النف�صي بين عنا�صر 

�صخ�صيته المختلفة.
فالقران الكريم ي�ؤكد على �صرورة الت�ازن والتكامل، واالن�صجام بين حاجات االإن�صان المادية، 
والحاجات العقلية والروحية، فالعقيدة ت�ؤ�ص�س �صخ�صية الفرد عن اإيمان عميق، وت�ازن نف�صي ق�ي 

1-  �صحيح البخاري مع الفتح � النكاح � الرتغيب يف النكاح- )/5  )5063 ، م�صلم 1401 .
2-  �صحيح م�صلم – الف�صائل –�صفقة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم على اأمته 4/)178 )2284(.
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و�صامل، وعالقات وطيدة بين االإن�صان وخالقه، ونف�صه ،ومجتمعه ،ويعد ذلك كله درعا واقيا يح�صن 
االإن�ص���ان �ص���د اال�صطراب���ات النف�صية، التي اأ�صبح���ت منت�صرة في هذا الع�ص���ر، واإن كانت ن�صبتها 
تظل ف���ي المجتمعات االإ�صالمية اأقل منها في المجتمعات الغربية، ويرجع ذلك اإلى طبيعة العقيدة 
االإ�صالمي���ة الراقي���ة، وال�صافية في تك�ينها لالإن�صان ال�اعي، والم���درك لحقيقة الحياة ،والمتفهم 
ل�صل�كياته���ا، يت�خى االإ�صالم في كل فعل التعبير االأمثل عن الت�ازن بين حاجات االإن�صان الروحية، 
ورغبات���ه الج�صدية، فتك�ن النتيجة لهذا المزج ال�اقعي بين متطلب���ات االإيمان، والعقيدة، والقيم، 
�صل����ك النا����س العملي في واقع الحياة ،وبذلك نجح االإ�صالم في �صه���ر  الدين في الدنيا،وافلح في 
خل���ق الف���رد الذي يحمل ف���ي اأعماقه ب���ذرة المجتمع،  وقد ج���اء االإ�صالم اأ�صال ل���راأب ال�صدع في 
وج���دان الب�ص���ر الذي كان قبل االإ�ص���الم، ليعيد تكام���ل ال�صخ�صية االإن�صانية باإح���داث الت�ازن بين 

ملكات االإن�صان الروحية، ووظائفه الج�صدية الغرائزية ...
اإن الت�ص����ر االإ�صالمي لالإن�صان ،اليتم�صى في عم�مه م���ع الفل�صفة القائمة على تاأكيد العن�صر 
ال�اح���د للطبيعة االإن�صانية، �ص����اء اأكان هذا العن�صر ه� العقل كما يق����ل العقلي�ن،اأم الج�صم كما 
تق�ل الفل�صفة المادية ،فالت�ص�ر االإ�صالمي يرى اأن الطبيعة االإن�صانية تتك�ن من ثالثة عنا�صر هي: 
)الج�ص���م، الروح، العقل ( وكل ما جاء به علم النف�س م���ن مفاهيم، كالت�افق، والت�ازن، والتكيف، 
وغيره���ا، مرتب���ط ارتباطا وثيق���ا بين ما يحدث من ت�اف���ق، وان�صجام، وتكامل بي���ن هذه العنا�صر 
الث���الث، فالرقي ،والتق���دم، وال�صعادة ،ناتجة عن التكامل بين هذه المركب���ات الثالث ،فاإذا اختل 
عن�صر م���ن عنا�صرها، كان المرء فري�صة لال�صطرابات النف�صية المختلفة، كالقلق. والقراآن ي�ؤكد 
عل���ى ثالثية الطبيع���ة، وفيما يلي عر����س لهذه الحاجات وعالقته���ا بالت�ازن النف�ص���ي كما �ص�رها 
الق���ران، بت��صيح الت�ص�ر االإ�صالمي لكل عن�صر من عنا�ص���ر طبيعة النف�س االإن�صانية، الذي ي�ؤدي 

االن�صجام بينها اإلى ال�صعادة، وفي حال االختالل بينهما ينتج ال�صقاء، والقلق، واال�صطراب .
ق���ال تعال���ى:{ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ  ڭ  
ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ې   ى  ى  ائ } )ال�صج���دة(: ج���اء الق���راآن لبيان مدى االرتباط ال�ا�ص���ح بين العنا�صر 
المختلف���ة، ليحق���ق به���ذا االرتباط الت����ازن النف�ص���ي المن�ص�د في حي���اة النف�س الب�صري���ة، ويعالج 

االأمرا�س النف�صية التي تحدث ب�صبب االختالل بينها. 
فالج�صم، دعا القراآن اإلى وج�ب المحافظة على الج�صم، واأن يك�ن �صليما من االأمرا�س، ودعا 
اإل���ى المحافظ���ة على نظافت���ه ،وجعلها �صرطاً في العب���ادة  ،وقد بينا مدى عناي���ة االإ�صالم بالنف�س 
االإن�صاني���ة، في تحريم االعتداء على الج�صد ،كما اأمر االإ�صالم ب�ص���رورة اإ�صباع االإن�صان لمتطلبات 
الج�ص���د، وقد مر حدي���ث الثالثة الذي جاوؤوا ي�صاأل�ن عن عبادة النب���ي  ، واإ�صباع هذه الحاجات 
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م���ن طعام و�صراب،ون�م، وغير ذلك ،دون اإ�صراف، وال تقتي���ر،  ليك�ن اأثرها االإيجابي في طماأنينة 
االإن�ص���ان ،و�صعادته  ،وتمده بالمرونة في الحياة  الت���ي ت�صمن له  ت�ازنه النف�صي، وتقيه ال�صفاء من 

علله واأمرا�صه...)1( 
اأم���ا العق���ل، فقد جاءت اآي���ات القراآن ت�ؤكد على اأهمي���ة اإ�صباع الحاجات العقلي���ة في االإن�صان، 
ليح���دث التكي���ف بين الفرد و ذاته، ليك����ن بهذا قادراً على التكيف مع متطلب���ات، وتقلبات الع�صر 
المختلف���ة، الت���ي ت�ؤثر على �صل�كه، ون�صاطه، م���ن خالل قدراته على التذك���ر ،والتحليل واالإدراك ، 
لي�ص���ل اإل���ى حل لم�صكالته، فالعقل ه� القادر على ا�صتيعاب ذلك، وتفهم التكيف، و لذا فقد جاءت 
االآي���ات القراآنية الداعية اإلى �ص���رورة ا�صتخدام العقل في الك�صف عن حقائ���ق الك�ن، وتف�صيراته، 
وتف�صي���ر م���ا تتعر�س له النف����س االإن�صانية في هذه الحي���اة، فه� ال�حيد الذي مي���ز اهلل به االإن�صان 
ع���ن باقي المخل�قات، يم����يز به بين الخير، وال�ص������������ر ويع�������تمد عليه في باقي ن�احي الح��������ياة. 
قال تعالى:{ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ })الذاريات(، قال تعالى:       

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱڱ   ڱ      ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   {گ  
ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ } 
)العنكب����ت(، وهناك اآيات مبث�ثة في القراآن، ت�صير اإلى حث االإن�صان على ا�صتخدام  عقله وفكره، 

في م�اجهة الم�صكالت التي ت�صبب له االأمرا�س النف�صية، لتك�ن عالجاً لها .
اأم���ا في جانب ال���روح  فاإن القراآن ي�ؤكد على اأهمية  هذا الجانب ف���ي طبيعة االإن�صان، و تك�ين 
�صخ�صيت���ه، لما له من اأهمية عظمى في حياة االإن�صان ،وف���ي حياة مجتمعه، ومن االآيات التي ت�ؤكد 

عل���ى هذا الجانب الروحي في طبيعة االإن�صان ، ق���ال تعالى: {وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی} )االإ�صراء(. 

فال���روح لها حاجاتها التي ح���ث القراآن على اإ�صباعها، وهي اأ�صا����س وج�هر ال�عي، واالإدراك، 
واالإرادة، و�صف���اء ال���روح ي�صاعد على �صب���ط الفرد لنف�صه م���ن النزوات، والتخل����س من الع�ائق، 
ورف����س المحرمات، وب�صف���اء الروح تتحقق القيم الخلقي���ة، وال�صحية، والبدني���ة، والنف�صية، الأن 
القي���م الخلقي���ة الناتجة عن الدين ، والروح ،واالإيمان ال�صادق الق�ي ، هي اأف�صل الح�افز لتحقيق 

ال�صل�ك ال�ص�ي النا�صج .
ل���ذا فالقران ي�ؤكد على الت�ازن بين هذه العنا�صر الثالث، واأي اختالل في احد هذه العنا�صر، 
يجل���ب لها �صت���ى اأن�اع اال�صطرابات النف�صية وال�صل�كية ، فالق���راآن يحث على الت�افق الذي يتم�صى 

1-   �صنن ابن ماجة الزهد ذكر امل�ت واال�صتعداد له 1422/2 )4270(. احلديث النب�ي وعلم النف�س ، حممد عثمان جناتي ، �س 
40- 43 ،دار ال�صروق ، بريوت، لبنان  .
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مع الطبيعة ال�صلبمة، فه� اتزان بين الحاجات الج�صمية والعقلية والروحية وبحق�ق كل منها)1(.
     فال���روح له���ا متطلباتها اأقرها القراآن ووجهها و�صبطها ،فه���ي بذلك م�صت�دع حياة االإن�صان 
واإدراك���ه، ي�صل من خالل الت�جيه وال�صبط اإلى �صل�ك �ص�ي، بعيد عن اال�صطرابات  النف�صيه التي 

يقه بها من ركز على جانبي الج�صد والعقل  في الطبيعة االإن�صانية.
اإن البع���د عن الت�ص�ر االإ�صالمي للنف����س الب�صرية  نتيجته االأمرا�س، واال�صطرابات المتكررة، 
وعل���ى الرغم من اأن عملية الت�ازن النف�صي في هذه الحياة بما فيها من تعقيدات، واأح�ال متغيرة،  
تدع� النف�س الب�صرية اإلى اأن تنطلق بجانب �صه�اتها، وملذاتها دون قيد، و�صرط،  فقد ي�صعب على 
اأكث���ر النف��س الب�صرية اال�صتمرار في عملية الت����ازن ، ولذا جاء في الحديث اأن ر�ص�ل اهلل قال: 
»حجب���ت الن���ار بال�صه�ات، وحجبت الجن���ة بالمكاره«)2(  وقد ورد في رواي���ة لفظ )حفت( والمعنى 
متقارب، والنف�س الب�صرية غير ال�ص�ية تحن� اإلى ال�صه�ات ،والملذات المحرمة ،فيطغى جانب منها 

على جانب اآخر، فتحدث الم�صاكل واالأمرا�س .
يق�ل ال�صيخ  نديم الج�صر  »اإن عملية تحقيق الت�ازن  النف�صي بطريقة ايجابية م�صتمرة وقادرة 
على م�اجهة مطالب الحياة والظروف المتغيرة ،اأمر �صعب وفي غاية من التعقيد، خا�صة في الحياة 
الحديث���ة المتغيرة با�صتمرار ، فيما يتعلق بحاجات االإن�صان الطبيعية واالإن�صانية ، وت�ؤكد الدرا�صات 
االإ�صالمية في هذا ال�صاأن من اأن الدنيا مزرعة، واالإن�صان ه� خليفة اهلل في االأر�س، وغاية الن�صاط 
االقت�ص���ادي ه����: تعمير الدنيا، ول� خل���ق االإن�صان دون غرائز و�صه�ات، لتال�ص���ى وج�ده، ول� خلقه 

بدون عقل لتردى، ول� خلقه بال حرية الأ�صبحت عبادته باالإكراه ولفقدت، العبادة معناها.)3(   
ول���ذا فاإن الت����ازن بين الج�انب المختلفة في الطبيعة االإن�صاني���ة  �صرورة حتمية،تجنب الفرد 
اال�صطراب���ات النف�صي���ة المتك���ررة  ،والتي بين���ت ال�قائع والح����ادث والتجارب، ف�ص���ل النظريات 
الفل�صفي���ة الت���ي اهتم���ت بجانب دون جان���ب، وقد �صرح علماء م���ن الغرب اإلى ق�ص����ر علم النف�س 
وعج���زه عن فهم االإن�ص���ان فهماً �صحيحاً بينما النظريات في االأيدل�جي���ات االأخرى، وعلم النف�س، 
والعلم الحديث، اختلفت في نظرتها اإلى النف�س الب�صرية ،وكان هناك تباين فيما بينها في نظرتها 
للطبيعة االإن�صانية ، وكل نظرية تناولنها من وجهة النظر الخا�صة بها ،ولم يكن هناك نظرية واحدة 
مقب�ل���ة لدى الجميع  تمدنا بفهم �صليم ووا�ص���ح و�صامل لل�صخ�صية ، وذلك الأن كالً منها ينظر اإلى 
الطبيعة االإن�صانية من زاوية معينة تتفق مع وجه نظرها  اإلى االإن�صان ،وركزت اهتمامها على ن�احي 

1-  القراآن وعلم النف�س  ، د .مفتاح حممد عبدالعزيز ، من�ص�رات قار ي�ن�س ،بنغازي ، ليبيا  ،�س80 -85  ،وانظر ح�ل هذا: القران 
وعلم النف�س ، د. حممد عثمان جناتي  206 – 215.

2- القراآن وعلم النف�س  ، د .مفتاح حممد عبدالعزيز �س86-75.
3- �صحيح البخاري � مع الفتح �الرقاق- حجبت النار بال�صه�ات . 320-11. 
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معين���ة  في ال�صل�ك االإن�صاني، واأهمل���ت  الج�انب االأخرى، فمنهم من ركز على الع�امل البي�ل�جية 
فقط، ومنهم من ركز على الج�انب البيئية، ومنهم من ركز على الج�انب االجتماعية، ومعظم  هذه 
النظري���ات ت��صلت اإلى نتائجها ف���ي ال�صخ�صية بناء على نتائج البح�ث التي تناولت ن�احي محدده 
ف���ي ال�صخ�صية الت���ي اأمكن اإخ�صاعها لمناهج البح���ث، وكثير من هذه الدرا�ص���ات تناولت مظاهر 
�صطحي���ة وهام�صية من ال�صل�ك والذي اأمك���ن مالحظته وقيا�صه واإخ�صاعه للبحث ،وهي اأغفلت في 
االأغل���ب درا�صة تلك الج�انب التي تتعلق بالجان���ب الروحي لدى االإن�صان واأثره على ال�صخ�صية ،لذا 
ف���اإن اإغفال علم���اء النف�س للجانب الروحي اأدى اإلى ق�ص�ر وا�صح ف���ي فهمهم لالإن�صان، ومعرفتهم 
للع�امل المحدده لل�صخ�صية ال�ص�ية وغير ال�ص�ية، كما اأدى اإلى عدم اهتدائهم اإلى الطريقة المثلى 
ف���ي العالج النف�صي ال�صطراب ال�صخ�صية، وقد اأ�ص���ار »اريك ف�رم« اإلى ق�ص�ر علم النف�س وعجزه 
ع���ن فهم االإن�صان فهم���ا �صحيحا ،وذلك لعدم درا�صت���ه للجانب الروحي واتخ���اذه منهجا اأكاديميا 
ف���ي محاولت���ه محاكاة العل�م الطبيعية واالأ�صالي���ب المعملية في ال�زن والح�ص���اب، فكان هذا العلم 
يعال���ج كل �ص���يء عدا الروح، اإذ ح���اول هذا العلم اأن يفه���م مظاهر االإن�صان الت���ي يمكن اإخ�صاعها 
للتجري���ب المعمل���ي، وزع���م اأن ال�صع�ر واأحكام القيم���ة ومعرفة الخير وال�صر ،ما ه���ي اإال ت�ص�رات 
ميتافيزيقي���ة تقع خارج الم�صكالت التي يدر�صها علم النف����س، فان�صّب اهتمامه في اأغلب االأحيان 
عل���ى درا�ص���ة م�ا�صيع تتم�صى مع المنه���ج العلمي المزع�م، وذلك بدال م���ن اأن ي�صع منهجا جديدا 
لدرا�صة م�صكالت االإن�صان الهامة ،وهكذا اأ�صبح علم النف�س علما يفتقر اإلى م��ص�عه الرئي�س ،وه� 
االإن�ص���ان ككل و�ص���ار معنيا بدرا�صة الميكانزم���ات وتك�ينات ردود االأفع���ال ،والغرائز دون اأن يعنى 

بالظ�اهر االإن�صانية المميزة لالإن�صان ،كالقيم ،والف�صائل، واالأخالق.)1(           
     اأما »فت�ما�س«  بنظرته اإلى الطبيعة االإن�صانية يعتقد اأن طبيعة االإن�صان �صريرة ،وه� بفطرته 
ي�صع���ى وراء اللذة وتجنب االألم . وي���رى »ر�ص�ان » اأن االإن�صان خير ،الأنه من �صنع اهلل، ومن ثم فان 
النم���� ال�صلي���م له يكمن في اأتباع ق�انين طبيعية، واأن م�ص���در ال�صر يكمن في المجتمع، ويرى ج�ن 
ل����ك، اأن االإن�ص���ان ي�لد بعقل كال�صفح���ة البي�صاء الخالية من االأفكار، وه� م���زود بعدة ملكات لها 

ا�صتعداد للقيام بكل �صيء اإذا ما هذبت هذه الملكات )2(.
  اأم���ا »فرويد« فيرى اأن االإن�صان كائن بي�ل�جي ت�جهه حاجات���ه البي�ل�جية ودوافعه الجن�صية، 

فاالإن�صان �صه�اني وعدواني.)3(   

1-   القران الكرمي يف الرتبية االإ�صالمية ويف الت�جيه االإ�صالمي لل�صباب  ،� ندمي اجل�صر، 71)1 القاهرة جممع البح�ث 
االإ�صالمية، باالأزهر �س 86.

2- الدين والتحليل النف�صي ، اريك فروم  77)1م ترجمة ف�ؤاد كامل ، �س11 مكتبة الغريب القاهرة.
3- معامل الفكر الرتب�ي للمجتمع االإ�صالمي  ،ح�صن احلياري �س202 دار االأمل للن�صر والت�زيع، 2001م.
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    ومم���ا �صبق نالحظ اأنه لم يكن هنالك اتف���اق ح�ل طبيعة االإن�صان بين النظريات الفل�صفية، 
واالأيدل�جي���ة، والنف�صية، مما زاد من �صقاء االإن�صان، وتعا�صت���ة، ولم يجد طريقا للذة بهذه الحياة، 
وازداد مر�ص���اً بع���د مر�س، وتراكمت االأمرا����س النف�صية ب�صكل وا�صح وملم�����س ،ولم تجد عالجا 
�صافي���اً لها في العالم الحديث المتقدم بنظرياته، ودرا�صاته ،وعلمائه ب�صب اإغفال الج�انب الهامة 

في �صخ�صية االإن�صان.

المبحث الثالث : اأحوال النف�ص الإن�شانية في الت�شور الإ�شالمي
ورد ذكر النف�س في القراآن على اأح�ال )اأن�اع( متعددة، حيث �صمى بع�س العلماء تلك االأح�ال 
باالأن����اع ،وممن ا�صتخدام ذلك د. محمد ت�في���ق في كتابه التاأ�صيل االإ�صالمي للدرا�صات النف�صية : 

وهذه االأح�ال هي :

1- النف�ــص الإمــارة بال�شــوء : وه���ي النف�س المذم�م���ة التي تاأمر بكل �ص����ء . وقد ورد ذكرها 
ف���ي الق���راآن، ق���ال تعال���ى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  
ٺ  ٿ   ٿ})ي��ص���ف(: وه���ي النف�س الت���ي تنحرف عن طبيعة الفطرة الت���ي فطر اهلل النا�س 
عليه���ا، وهي تاأمر �صاحبها بال�ص���ر واالن�صياق وراء �صه�اته، وت�ص�ل ل�صحابه���ا وتغ�يه على ارتكاب 

المحرمات.)1( 

2-النف�ــص اللوامــه: وه���ي النف�س التي تل�م نف�صه���ا عند التق�صير، وتحا�صبه���ا عند  االإخالل 
بالتكالي���ف وال�اجب���ات ال�صرعي���ة، اأو عند ال�ق�ع  ف���ي المعا�صي ،وتدع� �صاحبها اإل���ى الت�به ،وقد 

اق�ص���م اهلل به���ا تعظيم���ا ل�صانه���ا، ق���ال تعال���ى:{ ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ    
گ})القيامة(: وهناك خالف ط�يل عند العلماء في معناها .

3-النف�ص المطمئنة: وهي التي تمتاز بال�صكينة، والت�ا�صع ، وا لر�صا

 وه���ي اأعل���ى درج���ات النف�س، وهي الت���ي اطماأن���ت باإقامتها عل���ى طاع���ة اهلل، و�صلمت ب�عده 
والرا�صي���ة بق�صائه، وهي الت���ي تمتاز بال�صكينة والت�ا�صع واالإيث���ار، وال�صبر على االبتالء، والت�كل 
عل���ى اهلل، ف���ال خ�ف وال ا�صطراب وال قلق، وهي دائما في ر�صا مع اهلل ، وقد نقل المف�صرون اأق�االً 
ف���ي معنى النف����س المطمئنة عن علم���اء ال�صلف.)2( وكت���اب اهلل حافل باالآيات الت���ي ت�صف النف�س 

1- علم النف�س االإر�صادي  ،�صالح الداهري �س350، د ار وائل للن�صر والت�زيع ،عمان 2005م.
2-  ا الروح  ، للعالمة االإمام اأبي الفرج عبدالرحمن  ال�صهري بابن قيم اجل�زيةً 336 �342حتقيق عبدالفتاح حمم�د عمر، ط2عمان، 
دار الفكر للن�صر والت�زيع  ،منهج االإ�صالم يف تزكية النف��س ،د اأن�س اأحمد كرزون ج1 55-57 ، دار ابن حزم للطباعة والن�صر، 

بريوت لبنان ، دار ن�ر للمكتبات ، جده ،الطبعة الثانية 1418ه�-7))1م .
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االإن�صانية في مختلف حاالتها :�ص�ية و�صاذة،�صاعدة وهابطة،خيرة و�صريرة، م�ؤمنة وكافرة)1(
اإن  و�ص����ل االإن�صان بنف�ص���ه اأن تك�ن مطمئنة هي التي تقيه باإذن اهلل من م�صاكله اوا�صطرباته 

النف�صية .

2262، منهج االإ�صالم يف تزكية النف��س،ومن العلماء من اأ�صاف النف�س الزكية اأن�س كرزون ج1 55- 1
57. ح�ل هذا امل��ص�ع انظر : التاأ�صيل االإ�صالمي للدرا�صات النف�صية، البحث يف النف�س االإن�صانية و املنظ�ر االإ�صالمي حممد 
عزالدين ت�فيق ، القران وعلم النف�س د.حممد عثمان جناتي �س 214 ، اأثر القراآن الكرمي يف االأمن النف�صي ناهد خرا�صي 45 ،  
القراآن وعلم النف�س مفتاح عبدالعزيز 12-30   ، الت�جيه واالإر�صاد النف�صي من القراآن وال�صنة النب�ية  م�صفر بن �صعيد الزهراين 
1421ه� �س3، علم النف�س الرتب�ي يف االإ�صالم، د. �صادية التل �س43 ،علم النف�س يف االإ�صالم د.رم�صان حممد القذايف �س12 

جمعية الدع�ة االإ�صالمية العاملية ط1 )142ه� )))1م ليبيا . 
علم النف�س املعا�صر يف �ص�ء االإ�صالم ،حممد حمم�د حمم�د، 31-30.
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الف�شل  الثاني
ال�شلوك الإن�شاني واأ�شباب ال�شطرابات النف�شية

من وجهة الت�شور الإ�شالمي

المبحث الأول: ال�شلوك الإن�شاني 
اهت���م االإ�صالم بال�صل����ك االإن�صاني الرتباط���ه بعالقة االإن�ص���ان بخالقه، وبنف�ص���ه ،وبمجتمعه، 
وبالبيئ���ة الت���ي يعي�س فيها، كما رب���ط االإ�صالم بين ال�صل�ك، والم�ص�ؤولية، حت���ى يك�ن ال�صل�ك جاداً 

وملتزم���اً، ومن اأولى م�ص�ؤوليات ال�صل�ك، االإيم���ان باهلل، وعبادته باإخال�س، قال تعالى:{ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ} )االإ�صراء()1(

 اأوًل :تعريف ال�شلوك :
ويمك���ن تف�صير ال�صل����ك باأنه: ن�صاط ذاتي ي�صدر عن االإن�صان من ق����ل، اأوفعل ،اأو عمل ،�ص�اء 
كان العمل اإرادياً ،اأو غير اإرادي ، ظاهراً اأم باطناً، وياأتي ب�صكل ا�صتجابه لمنبه في دائرة االإدراك، 
ويرتب���ط بدوافع الف���رد، واتجاهاته ،واأهدافه ،ويتج���ه هذا ال�صل�ك لمقابل���ة الحاجات التي ي�صعى 
الف���رد اإل���ى  تحقيقها ،ويتاأثر  بالمك�ن���ات ال�صخ�صية ، والقدرات العقلية ،وم���دى ت�قعه اال�صتجابه 

المرغ�ب���ة، ق���ال تعال���ى: {ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى        ى  ائ  
ائ     ەئ  ەئ  وئ           وئ  ۇئ } )الت�بة(: قال تعالى: { ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    

ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ} )االإ�صراء(:)2(  
وع���رف : باأنه عبارة عن مجم�عة م���ن االأن�صطة العقلية، كالتفكير والتذكر والتخيل، والحركية 

كالكالم والم�صي، واالنفعالية كالفرح والحزن

ثانيًا: مرونة ال�شلوك الإن�شاني :
اإن ل���دى ال�صل����ك االإن�صان���ي  القابلية للتعديل، والتغيي���ر ،اإ�صافة اإال اأنه ق���ادر على االكت�صاب ، 

وم���ن هنا  جاءت اأهمية ودور ال��صاي���ا، والم�اعظ، والتاأديب، والتذكير،  ق���ال تعالى:{ھ    ھ  ے   
ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ } )الرع���د(، قال تعالى: {    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ} 
)الذاري���ات(: و ق�ل���ه :  »من راأى منك���م منكراً فليغيره بيده ، فاإن لم ي�صتط���ع فبل�صانه ، فاإن لم 

1- :درا�صات يف النف�س االإن�صانية ،حممد قطب ،�س6-5 .
2- علم النف�س يف االإ�صالم  د0 رم�صان حممد القذايف ، �س)1.
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ي�صتطع فبقلبه، وذلك اأ�صعف االإيمان« )1( وق�له  :»كل م�ل�د ي�لد على الفطرة ، فاأب�اه يه�دانه، 
اأو ين�صرانه، اأو يمج�صانه« )2(

ودور مرون���ة ال�صل����ك ف���ي حياة االإن�صان :ه���ي القدرة عل���ى االكت�صاب  نح� الخي���ر وال�صعادة، 
واالأف�صل في الحياة . 

ولذا فقد كانت من رحمة اهلل بعبادة اإر�صال الر�صل عليهم ال�صالم، وجاء ر�ص�لنا محمد  اإلى 
الع���رب فغير �صل�كهم ،وعاداتهم ،واتجاهاتهم نح���� ال�صل�ك ال�ص�ي والم�صتقيم. واالإن�صان بطبيعته 

يكت�صب من البيئة التي يعي�صها، من خالل الم�ؤثرات، والخبرات والتجارب  مع االآخرين . 
     ولذا فاإن مجيء الر�صل عليهم اأف�صل ال�صالة وال�صالم كان له االأثر االأكبر في تعديل ال�صل�ك 
نح� ال�صل�ك ال�ص�ي  ،  وكان لالإ�صالم دوره في تعديل ال�صل�ك االإن�صاني والتدرج به ، اإذ يرى الدكت�ر 
محم���د نجاتي : اأنه يمكن التخل�س م���ن بع�س العادات ال�صيئة التي يمار�صها الفرد مدة ط�يلة حتى 
اأ�صبحت م�صتقرة في ال�صل�ك مع اأنها لي�صت �صهلة لكنها ممكنه ، وبين اأن االإ�صالم قد اتبع في عالج 

العادات ال�صيئة اأ�صل�بين :
تاأجيل عالج بع�س العادات حتى ي�صتقر االإيمان في القل�ب .

التهيئ���ة المتدرجة لنف��س الم�صلمين للتخل�س من ه���ذه العادات عن طريق التك�ين التدريجي 
ال�صتجابة معار�صة لال�صتجابة المطل�ب التخل�س منها )3(

ثالثُا:ال�شلوك الإن�شاني في الت�شور الإ�شالمي 
ويعبر عن ال�صل�ك االإن�صاني  في االإ�صالم بم�صطلح العمل،  حيث يقابل العمل ال�صالح ال�صل�ك 
المرغ�ب فيه ، فيما يقابل العمل غير ال�صالح ال�صل�ك غير المرغ�ب به ، وال يمكن تف�صير ال�صل�ك 
االإن�صان���ي اإال م���ن خالل النظامي���ن المادي والروح���ي،واأن ال�صل�كات االإن�صاني���ة تتباين في م�صت�ى 

تعقيدها.)4(
     وال�صل����ك ح�ص���ب الت�ص�ر االإ�صالمي : ن�صاط ذاتي يخ�ص���ع للدوافع،  واالتجاهات،  والمي�ل 
م���ن جهة، كما يخ�ص���ع  لع�امل المنطق ،والعق���ل، والحكمة، والتدبير من جهة اأخ���رى، فاإذا اأحكم 
االإن�ص���ان قب�صت���ه على ن�ازعه���ا، اأ�صبح بمق���دوره ال�صيط���رة على �صل�ك���ه وت�جيهه باتج���اه الخير 
وال�ص����اب والفالح، وق���د اأ�صار القراآن اإلى قابلي���ة تعديل ال�صل�ك االإن�صان���ي ، و�صرب لذلك اأمثاال 

1- امل�صدر ال�صابق �س21
2- �صحيح م�صلم ،االإميان – ك�ن النهي عن املنكر من االإميان . 1/)6 )78( .

3 - �صحيح البخاري مع الفتح0- اجلنائز - ما قيل يف اأوالد امل�صركني 0/3)2 )1385(.
4- القران وعلم النف�س  ، د.  حممد عثمان جناتي   175-173 .
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ف���ي فتح باب الت�ب���ة للنادمين، قال تعالى: { ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  
ڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇ} )االأنعام(: كما اأن االإ�صالم جعل اإمكانية تعديل ال�صل�ك عمل ذاتي يخ�س 

الف���رد ، وره���ن التغير بتغيي���ر الفرد لنف�صه، ق���ال تعال���ى: {ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  
ڭۇ   ې} )الرعد( )1(  

اأق�شام ال�شلوك الإن�شاني في الت�شور الإ�شالمي :
وقد ق�صم االإ�صالم ال�صل�ك االإن�صاني اإلى ن�عين هما:

1-المباح : وه� جميع االأفعال التي  لم ين�س ال�صارع على تحريمها، ويقبلها العقل بطبعه، الأنها 
طيبات فيها جلب منفعة، اأو دفع �صرر، وقد تعظم المنفعة، فياأمر اهلل بها.

2-المح���رم: وه���� جميع االأفعال التي نهى ال�صرع  عنها ،كراه���ة اأو تحريماً ،الأنها من الخبائث 
التي ت�ؤذي االإن�صان، وتف�صد المجتمع، وينفر منها العقل بطبعه. . 

وعلى هذا فال�صل�ك ال�ص�ي في المعيار االإ�صالمي ه�: اأي عمل يبتغي فيه الفرد مر�صاة اهلل في 
جميع �ص�ؤون حياته، والذي فيه منفعة لنف�صه ولمجتمعه، �ص�اء كان االأمر يتعلق بالعبادات ،كال�صالة 

وال�ص�م، اأو غيرها، اأو حتى في اإ�صباع حاجاته باعتدال دون اإ�صراف، اأو مبالغة قال تعالى: { ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ      ڦ} 
)الليل(: اأما ال�صل�ك المنحرف فه� :اأي �صل�ك فيه تعد على حدود اهلل بفعل المحرمات والذي فيه 
تع���د على الف���رد نف�صه، اأو مجتمعه  �ص�اء ك���ان باأم�ر العبادة، اأو ا�صباع حاج���ات الفرد. كما اأن اأي 
�صل����ك يق����م فيه الفرد ويالئم الفطرة التي فطر عليها فه���� �صل�ك �ص�ي والذي يخرج عن الفطرة 

فه� ال�صل�ك المنحرف فالخروج عن الفطرة فيه تعد على حدود اهلل.)2(
اإن معي���ار ال�ص����ء لل�صل����ك ح�ص���ب الت�ص����ر االإ�صالمي :ه���� الفط���رة ال�ص�ية ولي����س المعايير 
االجتماعية، اأو االإح�صائية ،اأو النف�صية ،كما في الفكر النف�صي الترب�ي ، ويمتاز المعيار االإ�صالمي 
بعدة مميزات تميزه على غيره من معايير تحديد ال�صل�ك. واإلى هذه المعاني ذهب الدكت�ر محمد 
عزالدي���ن ت�في���ق اإذ يق�ل :الفطرة ه���ي اال�صتعداد العام عن���د الفرد للتف�صيل بي���ن الخير وال�صر،  
فاالإ�صالم دين الفطرة وال�صل�ك المنبثق عنه ، ه� ال�صل�ك الالئق باالإن�صان،كما خلقه اهلل، وعندما 
ي�افق ال�صل�ك االإن�صاني تعاليم االإ�صالم ،فذلك ه� طريق ال�ص�اء وه� ال يتبدل، وال يتغير، قائم على 

1 -علم النف�س الرتب�ي يف االإ�صالم د �صادية التل �س58 .
2 - علم النف�س يف االإ�صالم  د0 رم�صان حممد القذايف �س27.
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الفطرة التي ال تتغير، وال تتبدل فهي مت�صلة بج�هر االإن�صان.)1(
 وله���ذا فاإن هناك ثمة خ�صائ����س ومميزات ومعايير لتحديد ال�صل�ك ف���ي  الت�ص�ر االإ�صالمي 

منها:
قيام���ه عل���ى ق�اعد  تنا�صب فطرة االإن�ص���ان الخيرة ويدركها العقل ال�صلي���م ،فقد ربط المعيار 
االإ�صالم���ي ال�صل�ك الح�ص���ن، وال�صل�ك المنحرف، بالفعل ال�صي���ئ  اأو القبيح، وجعل ح�صن ال�صل�ك 
وقبحه  مره�نين بحكم اهلل فيه ، البه�ى الفرد، اأو ر�صا الجماعة ،فالح�صن ما ح�صنه اهلل ،والقبيح 

ما قبحه اهلل .
تقديم���ه ق�اع���د ثابته في تف�صير ال�صل�ك  ال تختلف  باختالف  الزمان اأو المكان،  م��ص�عية ال 

تتاثر بتغير االأفراد  اأو المجتمعات .
 جعل االإ�صالم الفرد حكماً على �صل�كاته  ظاهرها وباطنها ،الأنه ه� الذي يختار قال  الر�ص�ل
ل�اب�ص���ة بن معبد، الذي جاء ي�صاأله عن البر »جئت ت�ص���ال عن البر ا�صتفت قلبك، البر ما اأطماأنت 
اإلي���ه النف����س ،واأطماأن اإليه القلب، واالإثم م���ا حاك في نف�صك وتردد في القل���ب، وان اأفتاك النا�س  
واأفت�ك«)2( رواه احمد، وله �صاهد من حديث الن�ا�س بن �صمعان، ر�صي اهلل عنه  قال : �صاألت ر�ص�ل 
اهلل ��صلى اهلل عليه و�صلم � عن البر واالإثم ؟ فقال :»البر : ح�صن الخلق ، واالإثم ما حاك في �صدرك 
وكره���ت اأن يطل���ع عليه النا�س«)3( فكل اإن�ص���ان يختار االأفعال التي يطمئن اإل���ى ح�صنها، ويبتعد عن 
االأفع���ال الت���ي ال يطمئن اإلى ح�صنها ، ولم يترك االإ�صالم الف���رد  ي�صرع لنف�صه ح�صب ه�اه، بل اأمده 

بق�اعد من عند اهلل، يرجع اإليها في اأحكامه  على �صل�كه و�صل�ك غيره. 
جع���ل االإ�ص���الم التقب���ل االجتماعي محك���ا لل�صل�ك ،فال�صل����ك ال�ص�ى: ه� ال���ذي يتفق مع قيم 
المجتم���ع االإ�صالمي  وعادت���ه وتقاليده ، وير�صى  عنه النا�س ويقبل�ه،وال�صل�ك المنحرف :ه� الذي 

فيه تعد على المجتمع ويثير �صخط النا�س ونف�رهم.

المبحث الثاني 
اأ�شباب ال�شطرابات النف�شية ومظاهرها من وجهة نظر الت�شور الإ�شالمي :

اإن اهلل خل���ق االإن�صان وميزه بعقله عن �صائر المخل�ق���ات ، وجاءت ال�صريعة االإ�صالمية م�افقة 
لعق���ل وفط���رة االإن�صان، فاإن خال���ف الفطرة والعقل، �صقط ف���ي المعا�صي، وال�صبه���ات ،وال�صالل، 

1- احلالل واحلرام يف االإ�صالم  د. ي��صف  القر�صاوي، املكتب االإ�صالمي، بريوت 80)1م.
2- التاأ�صيل االإ�صالمي للدرا�صات النف�صية ،حممد عز الدين ت�فيق 345.

3- اأخرجه  اأحمد ،م�صند اأحمد بن حنبل 228/4 ، 
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والغ���ي. يق�ل ابن القيم الج�زية رحمه اهلل: »الفت���ن التي تعر�س على القل�ب  هي اأ�صباب مر�صها، 
وه���ي فت���ن ال�صبهات، فتن الغ���ي وال�صالل ، فتن المعا�ص���ي والبدع ، فتن الظل���م والجهل ، فاالأولى 

ت�جب ف�صاد العقيدة واالإرادة ، والثانية ت�جب ف�صاد العلم واالعتقاد«)1(
اإن المتاب���ع الأ�صباب اال�صطرابات النف�صية عند االإن�صان ليجده���ا متعددة الع�امل ،ت�صاهم مع 
بع�صه���ا ف���ي ن�صاأة اال�صطراب���ات، وذلك من خالل ما تتعر����س له النف�س االإن�صاني���ة من �صغ�طات 
مختلف���ة ومتعددة ف���ي هذه الحي���اة ، كطبيعة التعامل مع النا����س ، وما يح�صل فيه���ا من التغيرات 
الكثي���رة في ن�عية التعامل، وب�صبب تعدد الثقاف���ات والعادات والتقاليد ، اإلى طريقة الح�ص�ل على 
الم���ال و�صع�بت���ه ،وزيادة متطلبات الحياة المادية الي�مية ، وم���ا يتبعه من عدم قدرة االإن�صان على 
التكي���ف مع هذه الظ���روف المتغيرة والمتبدلة ، وما يلحق به من �ص�ء ف���ي الحياة االجتماعية التي 
يعي�صه���ا االإن�ص���ان ،ابتداء من اأ�صرت���ه وطريقة تعاملها مع���ه ، وظه�ر مالمح الخ����ف والف�صل لدى 
االإن�صان في حياته ،مروراً بالدرا�صة والر�ص�ب وال�ظيفة ، اأو الف�صل في الحياة الزوجية ، اأو ما يلحق 
االإن�ص���ان م���ن االعتداء على كرامته  مع عجزه عن الدفاع عنه���ا ، في�صاب باال�صطرابات النف�صية، 
ويك�ن عاجزاً عن المالئمة بين واقعه وما بين ما يريد. ويمكن اأن نحدد بع�س هذه االأ�صباب، منها :

ن�صيان االإن�صان لكثير من مقا�صد ،وغايات تحقيق حاجاته. )2(
االإعرا����س ع���ن ذكر اهلل ، اإن الذي���ن اأعر�ص�ا عن ذك���ر اهلل وتنا�ص�ا اآياته ول���م ي�صغ�ا اإليها، 

يحرمه���م اهلل من االنتف���اع بقدراتهم الطبيعي���ة، وال يهديهم اإلى �صبل الر�ص���اد. قال تعالى:{ ژ   
ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ } )الكهف( )3(
ال�ص���راع بين حاالت النف�س الثالث ،الت���ي ذكرها القران الكريم .1( النف����س االأمارة بال�ص�ء 
التي تدفع �صاحبها اإلى االإنحراف ،عن طريق الهداية، واتباع طريق ال�صاللة، وارتكاب الف�اح�س، 
واالإ�صرار بالنف�س . 2( النف�س الل�امة ،التي ت�صعر الفرد بم�صاعر الذنب، ول�م الذات على االأفعال، 
الت���ي تتناق�س م���ع المعايير االجتماعية ، فه���ذا ال�صراع بين الجانب العقالن���ي )النف�س الل�امة (

والجان���ب الغرائزي النف�س االأمارة ،م���ن اأخطر اأن�اع ال�صراع الذي يمكن اأن ي�ؤدي اإلى اال�صطراب 

1- �صحيح م�صلم ت الرب وال�صلة � تف�صري الرب  80/4)1 )2553(
2- املدخل اإىل علم ال�صحة النف�صية ،د.  كمال اإبراهيم مر�صي 167 �س -168(دار القلم  الك�يت   )140 ه� � 88)1م

3-  اإغاثة اللهفان من م�صائد ال�صيطان 2/1، حممد بن اأبي بكر بن قيم اجل�زية  1)6-751 دار املعرفة بريوت 5)13ه� �75)1 ط2 
حتقيق حممد الفقي 
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لدى االإن�صان ، وتتاأثر به النف�س المطمئنة، ويحيلها اإلى نف�س م�صطربة. )1(
كث���رة الذن����ب وارتكاب المعا�صي ، فالذن�ب اإذا كثرت ُتعمي القل���ب ،و تميته،  وتجعله ال يتاأثر 
بع���الج، اأو م�عظ���ة ،وال يخ�ص���ع لذك���ر، اأو دعاء ،اأو ت���الوة ق���راآن، والمعا�صي تجعل القل���ب مظلماً 
م�ص�داً،وتحجبه عن التاأثر بالذكر والدعاء، وهذا ما اأو�صحه الحديث النب�ي عن اأبي هريرة �ر�صي 
اهلل عن���ه  �ق���ال: ق���ال ر�ص�ل اهلل : اإن الم�ؤمن ، اإذا اأذنب ، كانت نكت���ة �ص�داء في قلبه . فاإن تاب 
ون���زع وا�صتغف���ر ،�صقل قلبه ، ف���اإن زاد زادت . فذلك الران الذي ذكره اهلل ف���ي كتابه، قال تعالى:        

{چ ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ } )المطففين(: )2(
ع���دم ق���درة االإن�صان على الت�فيق بي���ن دوافعه وحل ال�صراعات التي بينه���ا، وعدم قدرته على 
تنظيم عملها، و�صبطها، وتهذيبها ،وبالتالي انحرافها عن اتجاهها الطبيعي، وجعل اإ�صباعها غاية 
في حد ذاتها، واإ�صباع بع�صها على ح�صاب االآخر، وبالتالي انحرافها عن اأداء دورها ،واإخفاق النف�س 
في تحقيق الغاية من وج�دها، وهذا يف�صر حال اأولئك الذين ينغم�ص�ن في �صه�اتهم، وي�صع�ن وراء 
ملذاته���م، على ح�صاب  طاع���ة اهلل وعبادته، ويغفل�ن الجانب الروح���ي، فاأ�صبح�ا كاالأنعام ياأكل�ن 

وال ي�ل����ن الجانب الروح���ي اأّي اهتم���ام..  {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ } )محمد(:)3(

مخالف���ة الفطرة التي فط���ر اهلل النا�س عليها ، وه���ي عبادة اهلل وحده، واإتب���اع طريق الهدى، 
ومخالفة اأه�اء النف�س.

عجز االإن�صانية عن تعريف االإن�صان على طرائق م�اجهة م�صاكله، واأزماته النف�صية التي لحقت 
ب���ه م���ن جراء ما عاي�صه من ت�صارع اإيقاع الحياة، ومن غزو اإعالمي وفكري،  وبروز النظام العالمي 

الجديد بما فيه من م�صكالت.
 تعدد وتباين المعايير التي يتبعها االإن�صان في االأيدل�جيات المختلفة، واعتماده عليها بالرغم 

من ف�صلها في بيان العالج.
مجم�ع���ة من االآفات الت���ي ت�صيب االإن�صان مث���ل، الرياء ،الحقد ، الح�صد ، الغ���رور ، الُعْجب، 

الِكَبر ، الَ��صَ��صة ، �ص�ء الظن، الَغْيَبة ، النفاق ...، )4(

1- االإن�صان بني املادية واالإ�صالم، حممد فطب دار ال�صروق .
2- علم النف�س يف االإ�صالم�، رم�صان القذايف �س164

3- القراآن وعلم النف�س مفتاح عبد العزيز �س 22.
–275 ه� الزهد  -ذكر الذن�ب  1416/2 )4244(  حديث �صحيح، الرتمذي. تف�صري القراآن باب 74 وقال:  4-  �صنن ابن ماجة 

حديث ح�صن �صحيح.
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المغاالة في االنفعاالت وعدم �صبطها عند ال�صدائد.)1( 
مجم�عة من المظاهر التي تن�صاأ من اعتالل ال�صحة النف�صية عند االإن�صان، وهناك اأمثلة كثيرة في 
الق���راآن منها: الياأ�س، النفاق، الخداع ، االإحباط، �ص�ء الظن ، البغ�صاء، الغ�صب، العداوة، المكر، 

ال�صلبية، االإكتئاب، الخ�ف.)2(

1- علم النف�س الرتب�ي يف االإ�صالم  د .�صادية التل ، �س181.
2- املدخل اإىل علم ال�صحة النف�صية د.كمال اإبراهيم مر�صي   200 -)20.
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الف�شل الثالث:
حتمية العالج النف�شي.. م�شادره، وخ�شائ�شه

المبحث  الأول:
�شرورة العالج النف�شي وفق الت�شور الإ�شالمي 

المق�ص�د بالعالج النف�صي: ا�صتخدام الطرق النف�صية لمن يعان�ن من ا�صطرابات �صخ�صياتهم 
ا�صطراب���اً ملح�ظاً يقت�صي اإحداث تغيرات اأ�صا�صية عميقة ف���ي عادات المري�س، وطريقة تفكيره، 

واأ�صل�ب حياته وفكرته عن نف�صه ونظرته اإلى النا�س.)1(
  ويع���رف العالج النف�صي: بالن�صاط المخطط الذي يعتمد اأ�صا�صاً على االأ�صاليب النف�صية الذي 
يق����م ب���ه عالم النف�س، اأو الطبي���ب النف�صي الإحداث التعدي���ل، اأو التغيير ف���ي �صخ�صية الفرد وفي 

�صل�كه، بحيث يجعل حياته اأكثر �صعادة.)2(
ويع���رف : باأنه ن����ع من العالج ت�صتخدم فيه اأية طريقة نف�صية لع���الج م�صكالت،اأو ا�صطرابات 
ذات �صيغ���ة انفعالي���ة يعاني منها المري�س ،وت�ؤثر في �صل�كه، حي���ث يتم العمل على اإزالة االأعرا�س 
المر�صية الم�ج�دة، مع م�صاعدة المري�س على حل م�صكالته الخا�صة، والت�افق مع بيئته، وا�صتغالل 

اإمكاناته، وتنمية �صخ�صيته ودعمها في طريق النم� ال�ص�ي.)3(
تنت�ص���ر االأمرا����س النف�صي���ة الكثي���رة في العال���م الي�م، رغ���م تقدم���ه التقن���ي والتكن�ل�جي، 
وع���دم قدرته عل���ى معالجة الم�صكالت وال�صع�ب���ات الكثيرة والمتن�عة، وتتع���دد وتتن�ع الدرا�صات 
والنظريات،  اإال اأن اال�صطرابات النف�صية التي يعاني منها العالم الي�م ،لم تجد طريقاً لحلها ، ولم 
ت�صتط���ع هذه العل�م اأن ت�صاعد االإن�ص���ان في حل م�صكالته النف�صية،اأو ال�قاية منها، ولم ت�صل نتائج 
ه���ذه النظريات اإلى اأدنى درجات القب�ل والر�صا وال�صفا ء. لذا كان البد من ظه�ر ن�ع من العالج، 
ي�صاع���د الفرد  على التعامل مع كل هذه ال�صغ����ط، وي�صاعد ه على حل م�صكالته الخا�صة، والت�افق 
م���ع  بيئته، وا�صتغالل اإمكانياته على خير وجه، وم�صاعدته على تنمية �صخ�صيته ،ودفعها في طريق 

النم� النف�صي ال�صحي. 
اأن جه�داً كثيرة قد بذلت في هذا المجال، وظهرت في هذا الميدان اأ�صاليب ونظريات مختلفة 

1- الت�جيه واالإر�صاد النف�صي يف القراآن وال�صنة ، م�صفر الزهراين   .33.
2- علم النف�س يف االإ�صالم ، د.رم�صان القذايف 6) .

3- علم النف�س املعا�صر، حممد حمم�د  403
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ته���دف كلها اإلى عالج المري�س نف�صياً بطرق تتفق مع مبادئها وتف�صيرها لل�صل�ك االإن�صاني)1(.غير 
اأنه���ا لم تحقق النجاح المرج� ف���ي الق�صاء على االأمرا�س النف�صي���ة، اأو ال�قاية منها .واإن معدالت 
ال�صف���اء نتيج���ة للعالج المبني على ه���ذه النظريات لم ت�ص���ل بعد حتى االآن اإل���ى درجة تبعث على 

الر�صا.)2(
ل���ذا كان البد اأن يك����ن هناك منهج عالجيٌّ ،يحق���ق للنف�س اأمنها المفق����د ،.ويق�م على فهم 
حقيق���ي للنف�س الب�صرية، وبالتالي يقدم لها ما ينا�صبه���ا، ويقدم منهجا عالجيا يحقق الت�ازن بين 
الجان���ب الم���ادي ،والجانب الروحي في �صخ�صية االإن�صان، مما ي����ؤدي اإلى تحقيق ال�صحة النف�صية 
،وال���ذي عج���زت عنه نظري���ات علم النف����س الحدي���ث ،اإذ قامت بالف�ص���ل بين الجان���ب الروحي، 
والجان���ب المادي من �صخ�صية االإن�صان، وبالتالي ل���م تقدم له العالج ال�صافي مئه في المئة. و هذا 
المنهج العالجي يق�م على مبادئ الدين االإ�صالمي الذي يرتكز على القران و ال�صنة النب�ية  ،يعالج 
ال�صل����ك االإن�صاني من جانبية الم���ادي والذي يتمثل في دوافعه الفطري���ة الج�صمية والروحي الذي 

يتمثل في قيمه،و اأخالقه و�صلته بربة )3(
         فالق���راآن الكري���م يحق���ق اأف�ص���ل نم� نف�صي لالإن�ص���ان، وي�فر للف���رد �صيك�ل�جية الت�افق 
بمعناه ال�ا�صع، وه� يحفل بكل ما يحفظ النف�س ا�صتقرارها و�صعادتها  فكان لزاماً اأن يبحث العالم 
الي����م عن طرق اأخرى، لمعالج���ة االأمرا�س النف�صية المزمنة ، هذا الع���الج يعيد لالإن�صان �صعادته  
وفرح���ه وطماأنينته، ويخل�صه من �صقاء وتع�س الحي���اة ، عالجاً �صافياً ي�ازن فيه بين ج�انب تك�ين 
النف�صية الب�صرية  بين الروح، والعقل، والج�صد ،الذي يت��صل به اإلى ال�صفاء التام باإذن  اهلل  تعالى، 
والذي عجزت عنه كل النظريات الدني�ية والفل�صفية ، ولعل هذا العالج المن�ص�د نجده في الت�ص�ر 
االإ�صالمي للنف�س الب�صرية  الذي ثبت قدرته على معالجة هذه اال�صطرابات، فم�صدر العالج ال�حي 

)الق���راآن وال�صن���ة (، ق���ال تعال���ى: {ۀ  ۀ  v  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  
ۓ    ۓ  ڭ  } )االإ�ص���راء(: قال تعال���ى: {ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   
ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئۆئ  

ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ } )ف�صلت( 
اإن الدار�س الآيات القراآن ليجد فيه طاقة روحية هائلة ذات تاأثير بالغ ال�صاأن في نف�س االإن�صان 

1-  علم النف�س االكلينيكي ، ج�ليان روتر ، ترجمة عطية حمم�د ، ومراجعة د. حممد عثمان جناتي ، �س137،  دار ال�صروق ، بريوت 
84)1م 

2- ال�صحة النف�صية، حامد عبدال�صالم زهران وحممد حلمي .
3- الت�جية واالإر�صاد النف�صي يف القراآن الكرمي وال�صنة النب�ية، م�صفر الزهراين  ، �س382.
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فه���� يهز وجدانه ، ويره���ف اأحا�صي�صه وم�صاعره ، وي�صقل روحه، وي�ق���ظ اإدراكه وتفكيره ، ويجلي 
ب�صيرت���ه ، ف���اإذا باالإن�ص���ان بعد اأن يتعر����س لتاأثير القراآن، ي�صب���ح اإن�صاناً جديداً كاأن���ه خلق خلقاً 

جديداً.)1(
 وال ب���د م���ن االإ�صارة اإل���ى اأن العالج النف�صي ال يك����ن بحال من االأح�ال البدي���ل عن ا�صتخدام 

االأدوية والعقاقير ، فقد جاءت االأحاديث ب�ج�ب التداوي)2(
  وي���رى د. محم���د محم�د محم�د: اأن على المعالجين النف�صيي���ن اأن ي�صتفيدوا الفائدة الكبرى 
م���ن الدي���ن في عملي���ات العالج النف�ص���ي ، وذلك الأن الدين ي�ف���ر من االأمن واالطمئن���ان واالتزان 

واالعتدال، ما لم ي�صتطع علم النف�س اأن يقدمه للمري�س ، فه� يخل�صه من  االإثم والخطيئة.)3(
 وي���رى د .محم���د عز الدين ت�في���ق: اأن العالج بالدين يه���دف اإلى اإزالة اال�صط���راب النف�صي 
الط���ارئ باإزال���ة االأ�صباب التي اأحدثتها واالأعرا�س التي رافقته ، ف���اإن لم يتحقق االإزالة فالتخفيف 

منه.)4(
  كما ذكر د .ي��صف القر�صاوي : اأن بع�س المفكرين الغربيين في الع�صر الحديث اأ�صاروا اإلى 
اأن االأزم���ة الت���ي يعاني منها االأوروبيين هي نتيجة الفقر الروح���ي ، واأن اأزمة االإن�صان المعا�صر هي 

افتقاره اإلى الدين والقيم الروحية واأنه ال عالج اإال بالرج�ع اإلى الدين.)5(
  اإن الحاج���ة ما�صة لع����دة االإن�صان اإلى العالج النف�صي الديني الذي يعتمد على الكتاب وال�صنة 
ال�صحيح���ة ليجد المرء فيها عالجه وذلك من خالل اإزال���ة اال�صطرابات النف�صية ، وبرج�عه اإلى 

الدين.

المبحث الثاني: 
م�شادر العالج النف�شي في الت�شور الإ�شالمي.

اإن الع���الج النف�ص���ي في القراآن يق�م على  م�صادر االإ�صالم االأ�صلي���ة  ال�حي )الكتاب، وال�صنة 
ال�صحيح���ة الثابتة(،  اإذ اإن ال�ح���ي منهج �صامل جاء ليحقق ال�صع���ادة والطماأنينة للب�صرية، بعيداً 
ع���ن تعقيدات واأمرا�س الع�ص���ر المختلفة، التي لم تزد االإن�صان ببعده عن هذه الم�صادر اإال �صقاء، 
واأمرا�صا نف�صية معقدة ، ومن خالل م�صادر الت�ص�ر االإ�صالمي جاءت االآيات واالأحاديث ال�صحيحة 

1- القران وعلم النف�س ، د.  حممد عثمان جناتي.
2- الت�جية واالإر�صاد النف�صي يف القراآن الكرمي وال�صنة النب�ية ،م�صفر الزهراين  �س0)3.

3- القران وعلم النف�س  ، د.  حممد عثمان جناتي   �س345.
4- تقدم �س7

5- علم النف�س املعا�صر، د.حممد حمم�د حمم�د �س 406.
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تح���ث االإن�صان وتاأمره على وج�ب االإيمان، والتحلي باالأخالق والقيم واالآداب ،التي تر�صم لالإن�صان 
حيات���ه و�صعادته ، وتهديه اإلى الطريق الم�صتقيم، بل جعل���ت هذه االأم�ر  عبادة يتقرب بها االإن�صان 
اإل���ى اهلل  فق���د جاء اقت���ران االأخالق، والقي���م، واالآداب في اآي���ات القران الكريم ف���ي اأكثر من اآية 
وحدي���ث عن االإيمان وال�صالح واال�صتقامة على منهج اهلل ال���ذي يحقق ال�صعادة والطماأنينة، وكان 

لهذه الم�صادر االأثر ال�ا�صح في تهذيب وتنمية النف�س االإن�صانية وعالجها من اأمرا�صها.

المبحث الثالث:
اأ�شـ�ص الـعـالج الـنـفـ�شــي:

1- الت�حي���د واالإيم���ان  اإذ اإن جميع الر�صل بعث�ا بعقي���دة الت�حيد{ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک ک  ک  ک  گ} )النح���ل(:  فالت�حيد له االأثر الفعال والق�ي 
في النف�س االإن�صانية في اطمئنانها و�صعادتها، اأما ال�صرك والكفر فله اآثاره ال�صيئة ال�صلبية على النف�س 
 م���ن حيث اال�صطراب، والأ�صماء اهلل و�صفاته مع���ان عدة لها تاأثيرها االإيجابي والفعال في النف�س .

2- التم�صك بكتاب اهلل و�صنة ر�ص�له � �صلى اهلل عليه و�صلم �، اإن تم�صك االإن�صان  بكتاب اهلل �صبحانه 
وتعالى ه� القادر على �صبط اأن�اع النف�س المختلفة .  

3- االإيم���ان والت�صلي���م لق�صاء اهلل وقدره ،  فه� الذي يمنح النف����س االإن�صانية الطماأنينة والبعد عن 
الخ����ف م���ن المجه����ل، والقلق ، واال�صط���راب، واالكتئاب ، فف���ي الحديث ق�ل���ه : »عجباً الأمر 
الم�ؤم���ن ، اإن اأم���ره كّله خير ، ولي�س ذلك الأحد اإال للم�ؤمن ، اإن اأ�صابته �صّراء �صكر ، فكان خيراً له، 

واإن اأ�صابته �صّراء �صبر، فكان خيراً له«)1(
4- االإيمان بالي�م االآخر  من خالل االإيمان بالعدالة المطلقة هلل �صبحانه وتعالى.

5- مبداأ الت�ازن بين جانبي الحياة الروحي والمادي.
6- العبادة والتعاون.)2(

المبحث الرابع:
خ�شائ�ص العالج النف�شي في الت�شور الإ�شالمي

اإن م�ص���ادر العالج النف�صي في الت�ص����ر االإ�صالمي،تعطي االإن�صان القدرة والمعرفة على تفهم 
حقيقة نف�صه  وحياته، فهذه الم�صادر ت��صح المنهج ال�صامل للحياة الذي يعي�صها االإن�صان، وتحقق 

1 - التاأ�صيل االإ�صالمي للدرا�صات النف�صية  حممد عزالدين ت�فيق  ، �س6)2.
2- احلالل واحلرام ، ي��صف القر�صاوي ،�س  342.

العالج النفسي صفحة 25
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العالج النفسي صفحة 25
ل���ه ال�صع���ادة والطماأنينة ، وتمنح���ه الت�افق النف�صي  مع م�صك���الت الحياة ،مما تجعل���ه قادراً على 

معالجة اأمرا�صه  بما تحمله من خ�صائ�س ومميزات ، ومن اأبرزها :
1-  اعتم���اده على تر�صيخ االأ�ص�س والدعائم االإيمانية في نف�صية الفرد.. فاالإيمان قيمة عالجية 
ووقائي���ة فعال���ه ذات تاأثير وا�صح. ت�صاعده عل���ى تق�ية المناعة مما يعط���ي ال�صع�ر باالأمن 

واالآم���ان واالطمئن���ان وال�صكينة، والر�ص���ا وال�صع�ر بال�صحة النف�صية ق���ال تعالى: { مب  
ٻ   ٱ   يث    ىث   مث   جث   يت      ىت   ختمت   حت  جت   يب    ىب  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  })الرعد(: 
2-  الدع����ة اإل���ى حث االإن�صان عل���ى التفكير بَخلقه وبنف�ص���ه، لل��ص�ل اإلى معرف���ة حقيقة هذه 

النف�س، وحقيقة وج�دها في هذا الك�ن لي�صبط �صل�كه بهذه المعرفة.
3-  النظرة ال�صم�لية ال�صحيحة والمتكاملة للنف�س الب�صرية في الت�ص�ر االإ�صالمي،  مما يمنحه 

القدرة على و�صف العالج ال�صليم .
4-  تحقي���ق الت�ازن االإيماني في النف�س الب�صرية، وذلك م���ن خالل حاجتها لالإيمان وما يتبعه 

من �صل�ك �ص�ي .
5-  ت�صمي���ن م�ص���ادر العالج النف�صي بي���ان طبيعة النف����س الب�صرية ، وو�ص���ف اأح�الها، وبيان 

اأ�صباب انحرافها ، وت��صيح طرق عالجها.
6-  ق���درة الع���الج النف�صي في الت�ص����ر االإ�صالمي على تقدي���م مختلف اأن�اع الع���الج لم�صاكل 
النف����س االإن�صانية، مقارنة بالنظريات والفل�صف���ات ال��صعية، التي ف�صلت في بيان وت��صيح 

العالج المنا�صب.
7-  اأث���ر العب���ادات المفرو�صة  المتن�عة في ال�صل�ك االإن�صاني، ف���ي ت�جيه ال�صراع القائم بين 

الدوافع البدنية والدوافع الروحية، وخلق ت�ازن بين الجانبين . 
8-  الدع����ة اإلى التركيز على اأهمي���ة النم� الخلقي لدى االإن�صان من خ���الل االآيات واالأحاديث 
الت���ي تاأم���ر بااللت���زام بالقيم واالأخ���الق ، وير�صم االإن�ص���ان من خاللها طريق���ه الم�صتقيم 
ف���ي ه���ذه الحياة.،من خ���الل مكارم االأخ���الق، وما ت�صمله م���ن الف�صائل الحمي���دة، اإذ اإن 
االنح���راف في ال�صل�ك االأخالقي، له ارتباط وثيق بالم�صك���الت واال�صطربات، واالأمرا�س 

النف�صية والعقلية.
)-  حفظ كرامة االإن�صان واحترامة، من خالل اعتماده على بث المبادئ الخلقية، ودع�ة الفرد 
اإل���ى القيم والمبادئ ال�صامية ،والتزام���ه بال�ص�ابط ال�صرعية، لت�صمل عالقاته مع اهلل ومع 

النا�س ومع النف�س .
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10-  تقدي���م الم�صاع���دة للفرد بتنمي���ة ثقته بنف�صه ،واإع���ادة تكيفه مع نف�صه، وم���ع البيئة التي 
يعي����س فيها، مما ي�صاعده على م�اجه���ة االأزمات، والت�ترات، والعق���د واالأمرا�س كالقلق 
واالكتئاب، اأو ت�هم المر�س، واإقناعه بالحل�ل المنطقية العقلية .فه� عالج �صم�لي  ي�صمل 

جمي���ع ج�انب ال�صخ�صي���ة االإن�صانية في جميع مراحلها واأح�اله���ا . قال تعالى:  { ې  
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ } )ال�صعراء(
11-  ع���دم اعتم���اده على االأ�صاليب الفل�صفية اأو ال�همية بل ع���الج واقعي ومنطقي ال يق�م على 
االأ�ص����س الفل�صفية اأو المظاهر الخرافية كال�صع����ذة والّعرافة وال�صحر لعالج الم�صكالت، 

فاهلل �صبحانه لم يجعل ال�صفاء فيما حرم  وفي ذلك ا�صتقرار روحي ونف�صي وفكري ..
12-  ي�صتهدف �صفاء النف��س والقل�ب مما ي�صيبها من علل اأو اأمرا�س. من خالل اعتماده على 

االإقناع، وتقديم الحل�ل المنطقية عقلياً وانفعالياً .
13-  تع�ي���د االإن�ص���ان على تحمل المر�س ودع�ته للتحلي بال�صب���ر واحت�صاب مر�صه عند اهلل ، 

واإبعاده عن النظرة الت�صاوؤمية، وبيان اأن ال�صبر على المر�س تكفير للذن�ب.)1( 

1- �صحيح م�صلم الزهد والرقائق – امل�من اأمره كله خري 5/4)22 ))))2 (.
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الف�شل الرابع
لكل داء عالج ، ولكل عالج و�صائل متعددة ومتن�عة ي�صلكها االإن�صان لل��ص�ل اإلى اأف�صل و�صائل 
وط���رق العالج ، ويتبع من خالل ه���ذه ال��صائل خط�ات مختلفة لل��ص�ل اإل���ى العالج ال�صافي باإذن 

اهلل، وهذا ما �صنحاول ذكره على �صبيل المثال ال على �صبيل الح�صر . 

المبحث  الأول: و�شائل الت�شور الإ�شالمي للعالج النف�شي 
اأما ال��صائل التي يمكن لالإن�صان اأن ي�صلكها فمنها : 

المطلب الأول: الإيـمـان
اأوًل : اأثر الإيمان في العالج:

اإن لالإيم���ان تاأثي���راً عظيم���اً في نف�س االإن�صان ، فه���� يزيد من ثقته بنف�ص���ه، ويزيد قدرته على 
ال�صب���ر، وتحم���ل م�صاق الحي���اة، ويبعث الطماأنينة  ،واالأم���ن في النف�س، ويبعث عل���ى راحة البال،  
ويغمر االإن�صان بال�صع�ر بال�صعادة ،وتمدنا درا�صتنا لتاريخ االأديان، وخا�صة تاريخ الدين االإ�صالمي، 
باأدلة على نجاح االإيمان باهلل في �صفاء النف�س من اأمرا�صها، وتحقيق ال�صع�ر باالأمن و الطماأنينة ، 
و ال�قاية من ال�صع�ر بالقلق و ما قد ين�صا عنه من اأمرا�س نف�صية. و مما تجدر مالحظته اإن العالج 
يتدخ���ل عادة بعد حدوث االإ�صابة بالمر�س النف�صي، اأم���ا االإيمان باهلل اإذا ما بث في نف�س االإن�صان 
من���ذ ال�صغ���ر . فانه يك�صبه مناع���ة ووقاية من االإ�صابة باالأمرا�س النف�صي���ة . وقد و�صف القراآن ما 

يحدث���ه االإيم���ان من اأمن وطماأنينة ف���ي نف�س الم�ؤمن، قال تعال���ى: { مب  ىب  يب   جت  
حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث  يث})الرعد(: قال تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ })االأنعام(:)1(  

ثانيًا: دور الإيمان في العالج ، وارتباطه بال�شحة النف�شية
اأم���ا عن دور االإيمان في العالج م���ن االأمرا�س النف�صية، واكت�صاب الفرد ال�قاية منه يتبين من 

خالل االآتي:

تق�ي���ة المناعة عند االإن�صان  من خالل �صبره على ال�صراء والبالء، واحت�صاب  ذلك عند اهلل، 
ومن خالل �صكره على النعم التي اأنعم اهلل بها عليه. 

ففي حديث �صهيب ر�صي اهلل عنه ق�له :»عجباً الأمر الم�ؤمن، اإن اأمره كله خير، ولي�س ذلك 

1- اأنظر :  القراآن وعلم النف�س، مفتاح عبدالعزيز �س47،اأثر القراآن الكرمي يف االأمن النف�صي ناهد خرا�صي �س45.
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الأحد اإال للم�ؤمن، اإن اأ�صابته �صراء �صكر، فكان خيراً له، واإن اأ�صابته �صراء �صبر ، فكان خيراً له«)1(  
وتر�صخ من ذلك القناعة لدى االإن�صان ، فيقاوم االأمرا�س النف�صية التي تعتريه )2(

2-   يم���د االإن�صان م���ن خالل الت�ازن بي���ن الجانب الروح���ي والمادي  بمقاوم���ة اال�صطرابات 
النف�صية ،التي تن�صاأ من خالل االختالل في الت�ازن بين الجانبين بما يمنع االأمرا�س .كما 

يحدد للفرد النظرة ال�صحية الثابته اإلى الك�ن واالإن�صان والحياة.
3-  اإ�صاع���ة التف���اوؤل في حياته ،وابتع���اده عن الت�صاوؤم فيم���ا يالقيه من متاع���ب الحياة، فهما 
الم�ص���دران االأ�صا�صيان ف���ي حماية االإن�صان من االأمرا�س، فه� يعل���م اأن ما اأ�صابه لم يكن 
ليخطئ���ه، واأن م���ا اأخطاأه لم يكن لي�صيبه ،فال يندم، وال يتح�صر ،وال يقنط ، ويبقى الرجاء 

برحمة اهلل ق�ياً ، 
4-  يرب���ي النف�س عل���ى م�اجهة الم�صاع���ب والمتاعب ، وينم���ي لدى الف���رد القناعة والر�صى 
بق�صاء اهلل وقدره،  ويك�ن باإيمانه على يقيٍن اأّن الرزق، واالأجل بيد اهلل، ويعلم  اأنه قد يكره 
�صيئ���اً وه� خير له، ويمكنه اأن يحّب �صيئاً وه� �صر له ، والقناعة بمثل ذلك  من اأكبر ع�امل 

�صع���ادة االإن�ص���ان، ق���ال تعال���ى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   
ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ  

ڤ} )البقرة(: قال تعال���ى: { ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  } )الذاريات(:  )3(

 5 -  بعث الطماأنينة ،واإبعاد الهم ،والقلق، واال�صطراب، قال تعالى: { مب  ىب  يب   
جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث  يث } )الرعد(:  

6-  وينق���ل الدكت����ر القر�ص���اوي ق�لي���ن ، اأحدهما ل�ليم جيم����س ، الذي اأك���د اأن االإيمان باهلل 
يجل���ب االأم���ان وال�صالمة واالطمئنان  ق�له : اإن اأعظم عالج للقلق - وال �صك - ه� االإيمان، 
ويق�ل »ديل كاربنجي« : اإن اأطباء النف�س يدرك�ن اأن االإيمان الق�ي، واال�صتم�صاك  بالدين، 

وال�صالة ،كفيلة باأن تقهر القلق والمخاوف)4( . 

1-  ح�ل هذه اخل�صائ�س اأنظر : الت�جيه واالإر�صاد الطالبي للمر�صدين واملعلمني ، د. حمدي حمم�د �صاكر،  )2 �32 ،دار االأندل�س 
للن�صر والت�زيع ،حائل ال�صع�دية ط1 1418ه�-8))1م ،الت�جيه واالإر�صاد النف�صي من القراآن وال�صنة النب�ية، م�صفر بن �صعيد 

الزهراين 45-43.
2- القران وعلم النف�س ، د.  حممد عثمان جناتي   )24 .

3- �صحيح م�صلم – الزهد والرقائق – امل�ؤمن اأمره كله له خري 4/4)22 
4-  اأنظر :التاأ�صيل االإ�صالمي للدرا�صات النف�صية ، حممد عزالدين ت�فيق  336، املدخل اإىل علم ال�صحة النف�صية ، كمال اإبراهيم 

مر�صي .�س 200 . 
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 ولذا فاإن علماء النف�س يقررون اأن االإيمان باهلل ��صبحانه اأهم عامل من ع�امل �صفاء المر�صى 
النف�صيين، كما اأنه خير وقاية من االأمرا�س .)1(

     كم���ا تبين الدرا�صات اأن هناك ارتباط���اً بين ال�صحة النف�صية واالإيمان. ومن هنا فاإن جميع 
المخ���اوف التي ت�صاور النف�س االإن�صانية وت�صيبها باالأمرا����س واال�صطرابات يمح�ها االإيمان باهلل 
تعالى ، وفي ظل االإيمان باهلل تعالى  يتحقق ال�صك�ن للنف�س الب�صرية ، مما يزيد مناعتها في م�اجهة 

االأمرا�س واال�صطرابات النف�صية المعقدة في الحياة المعا�صرة .

المطلب  الثاني :الـتـقـوى
اوًل : مفهوم التقوى :

 هناك تالزم بين االإيمان والتق�ى، و تق�ى اهلل ت�صاحب االإيمان باهلل وتتبعه، وللتق�ى مفاهيم 
متعددة منها :

1-  ه���ي اأن يق���ي االإن�ص���ان نف�صه م���ن غ�صب اهلل وعذاب���ه، باالبتع���اد عن ارتك���اب المعا�صي ، 
وااللتزام بمنهج اهلل تعالى 

2-  تحكم االإن�صان بدوافعه وانفعاالته، و�صيطرته على مي�له واأه�ائه ، فيق�م باإ�صباع دوافعه في 
الح���دود الت���ي ي�صمح بها  ال�صرع  فقط . وال يت�صمن مفه����م التق�ى كبت الدوافع الفطرية، 

بل يت�صمن فقط �صبطها، والتحكم فيها ،واإ�صباعها في الحدود الم�صم�ح بها �صرعاً. )2(

ثانيًا: اأثر التقوى على �شلوك الإن�شان:
اإن التق����ى به���ذه المفاهي���م  ت�صبح طاقة م�جهة لالإن�ص���ان نح� ال�صل�ك االأف�ص���ل واالأح�صن ، 
ونح���� نم���� الذات ورقيها ، وتجنب ال�صل�ك ال�صيئ، والمنح���رف، وال�صاذ. وهذا يتطلب من االإن�صان 
مجاه���دة نف�صه والتحكم في اأه�ائه و�صه�اته، في�صبح ه� الم�صيطر عليها والم�جه لها. وهي ت�ؤدي 
اإلى ن�ص�ج ال�صخ�صية وتكاملها واتزانها، وتدفع باالإن�صان اإلى االرتقاء بذاته متطلعاً اإلى بل�غ الكمال 

االإن�صاني . 
ق���ال تعال���ى: { ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  
ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  } )االأح���زاب(: ق���ال تعال���ى: { مب  

ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث  يث } )الرعد(.

1- املدخل اإىل علم ال�صحة النف�صية ،كمال اإبراهيم مر�صي  200 -210.
2-  االإميان واحلياة ، ي��صف القر�صاوي ، بريوت  )35 وانظر :الت�جيه واالإر�صاد النف�صي من القراآن وال�صنة النب�ية ، م�صفر بن �صعيد 

الزهراين 346  ، منهج االإ�صالم يف تزكية النف��س ،د اأن�س اأحمد كرزون ج683-2 .
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المطلب  الثالث: محا�شبة النف�ص ،ومراقبتها، ومجاهدتها
اأوالً : محا�صبة النف�س، النظر والتاأمل فيما يعمل الفرد من اأعمال ،وما ُيْقدم على خير ،اأو �صر، 
مع النظر في النية والق�صد، وح�صاب الربح، والخ�صائر، فيما كان منه، وليك�ن اإعدادا لما ي�صتقبل 
من اأيامه بعزم جديد على اال�صتقامة ، وبهذا ت�صمل المحا�صبة الما�صي، والحا�صر ،والم�صتقبل .وال 
ب���د لك���ل م�صلم اأن يك�ن له م�قف مع نف�صه يحا�صبها ،ويعاتبها ، لياأمن �صرها ،ويتحكم في قيادتها. 
وقد وردت اآيات قراآنية، واأحاديث نب�ية �صريفة، تدل على اأهمية محا�صبة النف�س ،وبيان اأهميتها في 

معالجتها ،والتخل�س م���ن االأمرا�س ، قال تعالى: { ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ} )الح�ص���ر(. قال االأمام ابن كثير في تف�صير 
ه���ذه االآية )ولتنظر نف����س ما قدمت لغد ...(اإي حا�صب����ا اأنف�صكم قبل اأن تحا�صب����ا وانظروا ماذا 
ادخرت���م الأنف�صكم م���ن االأعمال ال�صالحة لي�م معادك���م، وعر�صكم على ربك���م، واعلم�ا اأنه عالم 
بجمي���ع اأعمالك���م، والمحا�صبة ت�صمل حياة الم�صل���م وكل �صغيرة يعلمها، اأو يتركه���ا، اأو يعزم عليها 
ف���ي قلبه، وكلم���ا اأحكم العبد رقابته على نف�ص���ه، كان اأكثر �صالمه من �صروره���ا. و طريقة الم�صلم 
عل���ى محا�صبة نف�صه للمعا�صي هي: اأن يذكرها باأخطاره���ا المهلكة، وع�اقبها الخطرة في الدنيا و 
االآخ���رة. وليعل���م اأن ج�ارحه ،واأع�صاءه، هي اأمانة لديه �صي�صاأل عنها ي�م القيامة ،فاإن لم يحفظها 
اأهلكته { وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی ی  ی  جئ} 

)االإ�صراء()1(
ويمك���ن تلخي�س ف�ائد المحا�صبة في اأنها : تعرف االإن�صان بحق اهلل،ويتدارك العبد التق�صير، 

ويطلع على عي�ب نف�صه، ويعالج اأمرا�صها ، ويك�صف خداعها.
ثاني���اً : مراقب���ة النف�س، اإن مراقبه النف����س ت�صد على النف�س كثيراً م���ن الع�امل التي يمكن اأن 
ت�صب���ب اال�صط���راب ، وهذا ما ي�صاعد الف���رد على �صبط ذاته عن كثير م���ن المعا�صي. وتك�ن هذه 

المراقبة والمداومة في جميع اأوقات واأح�ال االإن�صان  .ليلقى الدواء الفعال، ذا التاأثير الم�صتمر. 
ثالث���اً: مرحل���ة مجاهدة النف����س، وقد وردت اآي���ات، واأحاديث متعددة على �ص���رورة اأن يجاهد 
االإن�ص���ان نف�صه، لي�صتقيم على منهج اهلل، وهذه المجاهدة فيها �صبط للنف�س، لت�صل اإلى �صعادتها، 
واطمئانها، وحمايتها من اأمرا�صها، وبالمجاهدة يتع�د االإن�صان على الطاعة، والثبات، واال�صتقامة، 

ح�ل هذه المعاني: )2(

1- اهلل والعلم احلديث ، د.عبدالرزاق ن�فل ، �س6)1 ، اإ�صدارات مكتبة االأ�صرة 8))1 م .
2-  القران وعلم النف�س  ، د.  حممد عثمان جناتي   253 واالإر�صاد النف�صي من القراآن وال�صنة النب�ية  م�صفر بن �صعيد الزهراين350 

اأثر القراآن الكرمي يف االأمن النف�صي ،ناهد خرا�صي



255

المطلب  الرابع:الـعـبـادات واأثـرهــا
فر����س اهلل �صبحانه وتعالى العبادات المختلفة ) ال�ص���الة، ال�صيام، الزكاة، الحج(اإن القيام 
به���ذه العب���ادات في اأوق���ات معينة بانتظ���ام ،يعّلم الم�ؤمن الطاع���ة هلل تعالى ، واالمتث���ال الأوامره، 
والت�ج���ه الدائ���م اإليه في عب�دي���ة تامة، كما يعلم���ه ال�صبر. وتحم���ل الم�صاق، ومجاه���دة النف�س، 
والتحك���م في اأه�ائه���ا و�صه�اتها، كما يعلمه ح���ب النا�س، واالإح�صان اإليه���م ، وينمى في نف�صه روح 
التع���اون والتكاف���ل االجتماع���ي . وكل هذه خ�صال حمي���دة تتميز بها ال�صخ�صي���ة ال�ص�ية النا�صجة 
المتكامل���ة .وال �صك اأن قيام الم�ؤمن بهذه العبادات باإخال�س وانتظام ،اإنما ي�ؤدي اإلى اكت�صابه هذه 
الخ�صال الحميدة ،التي ت�فر له مق�مات ال�صحة النف�صية ال�صليمة ، كما يمده ب�قاية من االمرا�س 
النف�صي���ة.)1(  وللعب���ادات المتن�ع���ة التي فر�صها الم�ل���ى  -�صبحانه وتعالى- اأث���ر وا�صح وفعال في 
�صخ�صية االإن�صان  تمنحه الطماأنينة، وال�صعادة ، وال�صك�ن، واال�صتقرار النف�صي ، و�صنبين ذلك من 

خالل ذكر بع�س اآثار هذه العبادات :    
اأول :الـ�شــالة :

{ ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ} )البقرة: 45(
اإن وق�ف االإن�صان في ال�صالة اأمام اهلل �صبحانه وتعالى في خ�ص�ع وت�صرع، يمده بطاقة روحية 
تبع���ث فيه ال�صع����ر بال�صفاء الروحي ، واالطمئنان القلبي ، واالأم���ن النف�صي . ففي ال�صالة  اإذا ما 
اأداه���ا االإن�ص���ان كما ينبغي اأن ت����ؤدى ، يت�جه بكل ج�ارحه وح�ا�صه اإل���ى اهلل تعالى ، وين�صرف عن 
كل م�صاغ���ل الدني���ا وم�صكالته���ا ، وال يفكر ف���ي �صيء اإال ف���ي اهلل �صبحانه وتعالى ، وم���ا يردده من 
اآي���ات الق���راآن . اإن هذا االن�صراف التام عن م�صكالت الحي���اة وهم�مها ، وعدم التفكير فيها اأثناء 
ال�صالة، ووق�فه اأمام ربه في خ�ص�ع تام من �صانه اأن يبعث في االإن�صان حالة من اال�صترخاء التام، 
وه���دوء النف�س، وراح���ة العقل والبال. ولهذه الحالة من اال�صترخ���اء، والهدوء النف�صي التي تحدثها 
ال�ص���الة اأثره���ا العالجي اله���ام في تخفيف حدة الت�ت���رات الع�صبية النا�صئة ع���ن �صغ�ط الحياة 

الي�مية، وفي خف�س القلق الذي يعاني منه بع�س النا�س .)2(
     وق���د ج���اءت االأحاديث الكثي���رة ح�ل اأثر ال�صالة وفي الراحة النف�صي���ة لالإن�صان ،فقد  كان 
الر�ص����ل يق�ل لب���الل ر�صي اهلل عنه حينما تحين اأوقات ال�صالة: »ي���ا بالل اأقم ال�صالة اأرحنا 

1- تف�صري ابن كثري 365/4.
2-  الت�جيه واالإر�صاد النف�صي من القراآن وال�صنة النب�ية، م�صفر بن �صعيد الزهراين �س 343، منهج االإ�صالم يف تزكية النف��س، د. 
اأن�س اأحمد كرزون377/1� 385، 2 /336 � 360 ،  علم النف�س املعا�صر ،حممد حمم�د،�س  33- 35، اأثر القراآن الكرمي يف االأمن 

النف�صي ،ناهد خرا�صي  �س31.
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به���ا«.)1(  وفي الحديث عن حذيف���ة قال: »كان النبي اإذا حزبه اأمر �صل���ّى«)2(. وفي الحديث عن 
اأن�س بن مالك، اأن ر�ص�ل اهلل � �صلى اهلل عليه و�صلم قال : »حبب اإلّي من دنياكم، الن�صاء، والطيب، 

وجعل قرة عيني في ال�صالة«)3(
يق����ل ابن  قيم الج�زية : واأما ال�صالة ف���ي تفريج القلب، وتق�يتة،و�صرحه، وابتهاجه ،ولذته ، 
فله���ا اأكبر �صاأن ، ومن ذلك ات�صال القلب والروح باهلل، وقربه والتنعم بذكره، واالبتهاج بمناجاته، 
وال�ق����ف بي���ن يديه ، وا�صتعم���ال جميع البدن ووق�فه ف���ي عب�ديته ، واإعط���اء كل ع�ص� حظه منها 
وا�صتغال���ه عن التعل���ق بالمخل�ق ، ومالب�صته���م ومجاورتهم، وانجذاب ق�ى قلبه اإل���ى ربه وفاطره، 
وراحته من عدوه حالة ال�صالة، وما �صارت به من االأدوية، والمفرحات، واالأغذية التي ال تالئم  اإال 
القل����ب ال�صحيحة ، واأما القل�ب العليل���ة ، فهي كاالأبدان العليلة التي ال تنا�صبها االأغذية الفا�صدة، 
فال�ص���الة م���ن اأكبر الع����ن على تح�صيل م�صال���ح الدنيا واالآخ���رة، ودفع مفا�صد الدني���ا واالآخرة، 
وه���ي منه���اة عن االإثم، ودافعه الإرواء القل���ب، ومطردة للداء، والح�صد، ومن����رة للقل�ب ، ومبي�صة 
ال�جه،ومن�صط���ة للج����ارح، وجالب���ة لل���رزق، ودافع���ة للظلم ،ونا�ص���رة للمظل����م ، وقامعة الأخالق 

ال�صه�ات ،وحافظة للنعمة، ودافعة للنقمة ومنزلة للرحمة وكا�صفة للغمة. )4(
يق�ل الطبيب ت�ما�س هاي�صل�ب : اأن اأه����م مق�مات الن�م التي  عرفتها في خالل �صنين ط�يلة 
ق�صيته���ا ف���ي الخبرة والتجارب ه� ال�صالة . واأنا القي هذا الق�ل ب��صفي طبيباً ، اإن ال�صالة  اأهم 

اأداة عرفت حتى االآن لبث الطماأنينة في النف��س ، وبث الهدوء في االأع�صاب .)5(
باالإ�صاف���ة اإلى كل ذلك، فاإن ل�صالة الجماعة اأثراً عالجي���اً هاماً . فتردد الفرد على الم�صجد 
ل�ص���الة الجماع���ة يتيح له فر�صة التعرف بجيران���ه وبكثير من االأفراد االآخري���ن ممن ي�صكن�ن في 
الح���ي نف�صه الذي ي�صكن في���ه، مما ي�صاعد على تفاعله مع النا�س االآخري���ن ، وعلى تك�ين عالقات 
اجتماعي���ة �صليمة ، وعالقات �صداقة وم�دة معهم.وت�ؤدي �ص���الة الجمعة دوراً عالجياً هاماً، حيث 
ي�صتمع فيها الم�صل�ن اإلى خطبة الجمعة التي يناق�س فيها االإمام عادة بع�س الم�صكالت االجتماعية 
والحياتية التي يعاني منها النا�س ، ويطرح اأ�صبابها وطرق عالجها . وقد يتناول بع�س اأن�اع ال�صل�ك 

1-  اأنظر :القران وعلم النف�س  ، د.  حممد عثمان جناتي   �س264  ، اأثر القراآن الكرمي يف االأمن النف�صي ،ناهد خرا�صي 171 ،منهج 
االإ�صالم يف تزكية النف��س ،د اأن�س اأحمد كرزون 1771.

2- القراآن وعلم النف�س، حممد عثمان جناتي  265.
3- �صنن اأبي داود � االأدب  � �صالة العتمة 6/4)2    ) 85)4 ( .حديث  �صحيح  .

4- �صنن اأبي داود ال�صالة وقت قيام النبي ��صلى اهلل عليه و�صلم� من الليل 35/2))131( ، م�صند اأحمد 388/5، حديث ح�صن .
5-  �صنن الن�صائي ب�صرح احلافظ جالل الدين ال�صي�طي ، وحا�صية االإمام ال�صندي 61/7 )40)3،)3)3(. م�صند اأحمد 3/))1 . 

حديث �صحيح .
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ال�ص���اذ والمنحرف ، وي�ص���رح اأ�صبابها ، ويبين و�صائل التغلب عليه���ا . وال �صك اأن الم�صلين يفيدون 
كثيراً من اال�صتماع اإلى مثل هذه الخطب التي تتناول م�صكالتهم االجتماعية ،وال�صخ�صية بال�صرح، 
والت���ي تمدهم بكثير من الن�صائح واالإر�صادات عن كيفية م�اجهة م�صكالتهم، والتغلب عليها، وعن 
اأ�صالي���ب ال�صل�ك ال�ص����ي ال�صليم الذي يحقق للف���رد االأمن النف�صي ،وراحة الب���ال .)1( وعن دورها 
العالج���ي فيرجع اإلى التاأثي���ر الذي تحدثه خطب �صالة الجمعة في زي���ادة ا�صتب�صار الفرد لذاته، 
ولم���ا يعاني���ه من بع�س م�صكالت الحي���اة. اإن الدور الذي تق����م به �صالة الجماع���ة عامة ، و�صالة 
الجمع���ة خا�صة ، في تق�ي���م �صخ�صية االأفراد وعالجها اإنما ي�صبه اإلى ح���د ما الدور الذي يق�م به 

العالج النف�صي الجماعي .)2(
اإن لل��ص����ء، تاثي���راً ف�صي�ل�جيا اأ�ص���ار اإليه من قبل بع�س الكتاب واالأطب���اء، اإذ تبين اأن الغ�صل 
بالماء خم�س مرات ي�مياً وعلى فترات معينة من العمل الي�مي اإنما ي�صاعد على ا�صترخاء الع�صالت، 
وتخفي���ف حدة الت�تر البدني ،والنف�صي . ولذلك اأو�صى النب���ي عليه ال�صالة وال�صالم بال��ص�ء اإذا 
غ�ص���ب االإن�صان ، فقد قال عليه ال�صالة وال�ص���الم : »اإن الغ�صب من ال�صيطان ، واإن ال�صيطان خلق 

من النار، واإنما تطفاأ النار بالماء ، فاإذا غ�صب اأحدكم فليت��صاأ«)3(

ثانيًا الـ�شــيــام:
اأم���ا ال�صيام ففيه  ف�ائ���د نف�صية كثيرة، فه� تربية وتهذيب للنف����س، وعالج لكثير من اأمرا�س 
النف�س والج�صم ،وتدريب لالإن�صان على مقاومة �صه�اته ،وال�صيطرة عليها ، وي�ؤدي ذلك اإلى بث روح 

التق����ى فيه، قال تعال���ى: {ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ } )البقرة(

اإن ا�صتم���رار هذا التدريب على �صبط ال�صه�ات وال�صيطرة عليها مدة �صهر في كل عام ،ال�صك 
�صي����ؤدي اإل���ى تعليم االإن�صان ق�ة االإرادة ، و�صالب���ة العزيمة ، ال في التحكم في �صه�اته فقط ، واإنما 
في �صل�كه العام في الحياة، وفي ال�صيام اأي�صا تدريب لالإن�صان على ال�صبر على الج�ع، والعط�س، 
واالمتن���اع ع���ن ال�صه�ات، وم���ن الف�ائ���د النف�صية لل�صي���ام اأي�صا، اأن���ه ي�صعر الغني ب���االآم الج�ع ، 
ويبع���ث في نف�صه ع�اط���ف الرحمة ،وال�صفقة على الفقراء، والم�صاكين ، فيدفعه ذلك اإلى البر بهم 

،واالإح�صان اإليهم مما يق�ي في المجتمع روح التعاون ،والت�صامن، والتكافل االجتماعي .)4(

1- الطب النب�ي ، للعالمة االإمام اأبي الفرج عبدالرحمن  ال�صهري بابن قيم اجل�زية
2- القراآن وعلم النف�س،د. حممد عثمان جناتي  265.

3-  اأنظر : الت�جيه واالإر�صاد النف�صي من القراآن وال�صنة النب�ية  م�صفر الزهراين   �س354 القراآن وعلم النف�س ،د.حممد عثمان  
جناتي  �س 270.

4- الت�جيه واالإر�صاد النف�صي من القراآن وال�صنة النب�ية م�صفر الزهراين �س 354. علم النف�س يف االإ�صالم د.رم�صان القذايف 556 .
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ثالثا: الــزكـــاة
 اأما الزكاة : هي تدريب للم�صلم على العطف على المحتاجين من النا�س ، ومد يد الع�ن اإليهم 
وم�صاعدته���م على �ص���د حاجاتهم ال�صرورية . اإنها تق�ي في الم�صل���م ال�صع�ر بالم�صاركة ال�جدانية 
م���ع الفقراء والم�صاكين ، وتبث فيه ال�صع����ر بالم�ص�ؤولية نح�هم ، وتدفعه اإلى العمل على اإ�صعادهم 
والترفي���ه عنه���م . اإنها تعل���م الم�صلم حب االآخري���ن ،وتخل�صه من االأنانية، وح���ب الذات، والبخل، 

والطمع. )1(

رابعًا: الــحـــج
وللحج اأي�صاً ف�ائد نف�صية عظيمة ال�صاأن:

ف���اإن في الحج تدريب���اً لالإن�صان على تحمل الم�صاق والتعب ، وعلى الت�ا�صع حيث يخلع االإن�صان 
مالب�ص���ه الفاخ���رة ويرت���دي مالب�س الح���ج الب�صيطة الت���ي يت�صاوى فيه���ا جميع النا����س الغني فيها 

والفقير، وال�صيد والم�ص�د ، والحاكم والمحك�م .
وفي الح���ج اأي�صاً تدريب لالإن�صان على �صبط النف�س ،والتحكم ف���ي �صه�اتها،واندفاعاتها ، اإذ 
يتنزه الحاج وه� محرم عن مبا�صرة الن�صاء ، وعن الجدل، والخ�صام، وال�صحناء، وال�صباب ، وعن 
المعا�صي وكل ما نهى اهلل تعالى عنه ، وفي ذلك تدريب لالإن�صان على �صبط النف�س ، وعلى ال�صل�ك 

المهذب ، وعلى معاملة النا�س بالح�صنى ، وعلى فعل الخير. )2(

خام�شًا: الــدعــاء
وللدع���اء اأث���ر نف�صي في حياة الم�صلم بحي���ث بف�صي الم�صلم  بم�صكالت���ه هلل �صبحانه وتعالى ، 
حيث يق�م بعد كل �صالة  بمناجاة ربه ، ودعائه ، واال�صتعانة به ، وطلب الع�ن منه . اأ�صف اإلى ذلك 
اأن مجرد الدعاء اإلى اهلل تعالى والت�صرع اإليه ي�ؤدي اإلى تخفيف حدة القلق من ناحية اأخرى. وذلك 

الن الم�ؤم���ن يعل���م اأن اهلل �صبحانه وتعالى، قال تعالى:  { ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  
)البق���رة(:     ی}  ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  
ولذل���ك ك���ان الدعاء هلل تعالى ي�صاعد عل���ى تخفيف حدة القلق ، حيث ياأم���ل الم�ؤمن اإ�صتجابة اهلل 
تعالى له في حل م�صكالته ، وق�صاء حاجاته ، ورفع الهم والقلق عنه . وب�صرف النظر عن ك�ن اهلل 
تعال���ى ق���د ا�صتجاب فعالً لدعاء االإن�صان اأو لم ي�صتجب ، فان مجرد الت�جه اإلى اهلل تعالى بالدعاء، 
واأم���ل االإن�ص���ان في ا�صتجابة اهلل تعالى له ، ي�ؤدي عن طريق االإيح���اء الذاتي باحتمال ا�صتجابة اهلل 

1- �صنن اأبي داود – االأدب � ما يقال عند الغ�صب 4/)24 )4784(حديث ح�صن.
2-  اأنظر :  القراآن وعلم النف�س حممد عثمان جناتي  272، منهج االإ�صالم يف تزكية النف��س ،د اأن�س اأحمد كرزون �س251 -270  

الت�جيه واالإر�صاد النف�صي من القراآن وال�صنة النب�ية  ،م�صفر بن �صعيد الزهراين،�س 358  .
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تعال���ى لدعائ���ه  اإل���ى تخفيف حدة قلقه،  ومن المع���روف اأن القلق ين�صاأ عن عج���ز االإن�صان عن حل 
�صراعاته النف�صية. وال�صراع النف�صي ي�صتهلك جزءا كبيراً من الطاقة النف�صية لالإن�صان .)1(  

وللدع���اء اأهمية في ع���الج االإن�صان من اأمرا�ص���ه النف�صية من خالل قناع���ة الم�صلم واعتقادة 
با�صتجاب���ة اهلل لدعائ���ه المحققة ل�صروط الدع���اء المعروفة، وفي الحديث :«اأن ام���راأة اأتت النبي � 
�صلى اهلل علي و�صلم � فقالت : اإنني اأ�صرع ، واإني اأتك�صف،فاأدع اهلل لي ، قال: »اإن �صئت �صبرت ولك 
الجن���ة ، واإن �صئ���ت دع�ت اهلل اأن يعافي���ك« ، فقالت : اأ�صبر ، فقالت: اأن���ي اأتك�صف ،فادع اهلل اأن ال 
اأتك�صف ، فدعا لها«)2( قال ابن حجر:وفيه اأن عالج االأمرا�س كلها بالدعاء وااللتجاء اإلى اهلل اأنجع 
واأنف���ع من العالج بالعقاقيرولكن اإنما ينجع باأمرين:�صدق الق�صد ، وق�ة ت�جهه وق�ة قلبه بالتق�ى 

والت�كل واهلل اأعلم . )3(

المطلــب الخام�ــص: و�شائــل اأخرى متعددة لهــا تاأثيرهــا الفّعال بــاإذن اهلل  �شبحانه 
وتعالى منها

اأوًل: الرقية ال�شرعية :
ي�صاف اإلى ذل���ك الرقية ال�صرعية ال�صحيحة،والتداوي بالق���راآن )4(: وت�صمل، اال�صتعاذة باهلل 
م���ن ال�صيط���ان الرجيم ، والمحافظة على ق���راءة اآيات القراآن،  منها : اآي���ة الكر�صي، ففي الحديث 
ق�ل���ه : »اإذا اأوي���ت اإل���ى فرا�صك فاأق���راأ اآية الكر�صي ، ين���زل عليك من اهلل حاف���ظ ، وال يقربك 
ال�صيط���ان حت���ى ت�صب���ح«)5(، واأخر �ص����رة البقرة ، ففي الحدي���ث عن ابن م�صع����د � ر�صي اهلل عنه 
ق�ل���ه : »م���ن ق���راأ االآيتين من �ص����رة البقرة في ليلة كفت���اه«)6(  وفيه قال ابن حج���ر رحمه اهلل : 
كفت���اه كل �ص����ء ، وقيل :كفت���اه كل �صر، وقيل: دفعتا عن���ه �صر االأن�س والج���ن.)7( وف�صل المع�ذتين، 
فف���ي الحدي���ث عن عقبة بن عامر ر�صي اهلل عنه قال: »قال ر�ص����ل اهلل اأنزل اأواأنزلت علّى اآيات 
ل���م ير مثلهن ق���ط :المع�ذتين«)8( وما اأخرجه االإمام البخاري رحم���ه اهلل من حديث عائ�صة ر�صي 
اهلل عنه���ا »اأن النب���ي كان ينفث على نف�صه في المر�س الذي مات فيه بالمع�ذات، فلما ثقل كنت 

1- اأنظر : منهج االإ�صالم يف تزكية النف��س ،د اأن�س اأحمد كرزون 270-280، القراآن وعلم النف�س حممد عثمان جناتي �س266
2-  اأنظر :علم النف�س املعا�صر ، د. حممد حمم�د  �س63، الت�جيه واالإر�صاد النف�صي من القراآن وال�صنة النب�ية  م�صفر الزهراين 

�س  063، اأثر القراآن يف االأمن النف�صي،  ناهد خرا�صي �س 781.
3- الت�جيه واالإر�صاد النف�صي يف القراآن وال�صنة، م�صفر الزهراين  �س 63)،اأثر القراآن يف االأمن النف�صي، ناهد خرا�صي  �س371

4-   �صحيح البخاري مع الفتح � املر�صى-ف�صل من ي�صرع 141/01)2565( �صحيح م�صلم � الرب وال�صلة � حترمي الظلم 4/ 1))4
5- فتح البارئ 021/01.

6- �صحيح البخاري  مع الفتح � الطب � الرقى بالقراآن واملع�ذات � 10 / 208� 226 .
7- �صحيح البخاري مع الفتح � بدء اخللق � �صفة ابلي�س وج�ده 67/13 .

8- �صحيح البخاري مع الفتح � ف�صائل القراآن � ف�صل �ص�رة البقرة � 672/8 .



260

اأنف���ث علي���ه بهّن ، واأم�صح بيده نف�صه لبركتها«)1( قال ابن بطال : في المع�ذات ج�امع من الدعاء ، 
 تعم اأكثر المكروهات من ال�صحر والح�صد و�صر ال�صيطان وو�ص��صته وغير ذلك ، فلهذا كان النبي
يكتف���ي بها.)2( وهناك اأدعي���ة مخ�ص��صة  منها ق�له »اللهم رّب النا�س اأذهب الباأ�س وا�صف اأنت  
ال�صاف���ي ال �صف���اء اإاّل�صفاوؤك ، �صف���اءً ال يغادر �صقم���اً«)3( وق�له: »ب�صم اهلل اأرقي���ك من كل �صيء 
ي�ؤذيك، من كل �صر نف�س اأو عين حا�صد اهلل ي�صفيك  ب�صم اهلل اأرقيك«)4(، وفي حديث عائ�صة ر�صي 
اهلل عنه���ا، كان النبي يق����ل : في الرقية :« ب�صم اهلل تربة اأر�صنا، وريقة بع�صنا، ي�صفي �صقيمنا، 
ب���اإذن ربن���ا«)5( وهناك اآيات القراآن الكريم في جميع �ص����ره كما ذكر العالمة االآل��صي : وما من اآية 
في القراآن اإال وهي م�صتقلة ، اأو لها دخل في ال�صفاء من ذلك الداء لما فيها من االإعجاز ، وكذا ما 
م���ن اآي���ة اإال وفيها نفع من جهة اأخرى ، فكل اآية رحمة ، كما اأن كلها �صفاء.)6( االأحاديث الكثيرة في 
كت���ب ال�صن���ة الم�صرفة ال يمكن ح�صرها في هذا البحث المت�ا�ص���ع ، فقد ب�ب البخاري وم�صلم في  

�صحيحهما كتاب الطب والرقية ، ،واأخرجا من االأحاديث الكثير .

ثانيًا:الذكر وتالوة القراآن :
اإن م�اظب���ة الم�ؤمن على  ذكر اهلل تعال���ى بالت�صبيح، والتهليل، والتكبير، واال�صتغفار، والدعاء، 

وت���الوة القراآن، ت�ؤدي اإلى تزكية نف�صه ،و�صفائها و�صع�رها باالأمن والطماأنينة. قال تعالى: { ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک})ي�ن�س(: 
وف���ي الحديث ق�له: »ما اجتمع ق�م في بيت من بي�ت اهلل، يتل�ن كتاب اهلل، ويتدار�ص�نه بينهم، 

اإال نزلت عليهم ال�صكينة، وغ�صيتهم الرحمة، وحفتهم المالئكة ، وذكرهم اهلل فيمن عنده«)7(
اإن كت���اب اهلل يه���دي الأق����م الط���رق واأو�ص���ح ال�صبل، ففي���ه �صف���اء النف��س، وه���دى االأرواح ، 
واالطمئن���ان والر�ص���ا بحك���م اهلل وق�صائه وق���دره ، اإنه �صف���اء ورحمة للم�ؤمنين الأن���ه يذهب ما في 
القل����ب م���ن اأمرا�س وعلل، وحقد و�صغائن، و�صك ونفاق وزيغ ومي���ل عن االعتدال ، وف�ق ذلك كله 

فه� رحمة يح�صل فيها االإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه)8(.

1- فتح البارئ  673/8 .
2- �صحيح م�صلم  �صالة امل�صافرين وق�صرها ف�صل قراءة املع�ذتني 558/1)264(.
3- �صحيح البخاري مع الفتح � الطب � الرقى بالقراآن واملع�ذات � 205/10)5735 ( 

4- فتح الباري 208/10 .
5-  �صحيح البخاري مع الفتح الطب رقية النبي 216/10 )5742 ( )5743(، املر�صى � دعاء العائد للمري�س � 137/10)5675(، 

�صحيح م�صلم ال�صالم ا�صتحباب رقية املري�س 1721/4 )1)21(
6- �صحيح م�صلم ال�صالم الطب واملر�صى والرقى 1718/4 .

7- �صحيح البخاري مع الفتح الطب � رقية النبي ��صلى اهلل عليه و�صلم � 10 / 217)5745 ،5746(. علم النف�س
8- علم النف�س يف االإ�صالم، د. رم�صان القذايف �س 147.
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 ثالثًا: الأخــالق ودورهــا
اإن االإ�ص���الم وما ج���اء به من اأوامر ون�اه،وقيم ومثل ،ومدح لمحا�ص���ن االأخالق الفا�صلة ، وذم 
لم�ص���اوئ االأخالق ال�صيئة، كل ذلك ي�ؤثر في �صل�ك النف�س الب�صرية، ويهذبها، ويظهر اآثارها في كل 
اأفعال���ه واأق�اله  وحركات���ه، وفي كل �صكناته  في�صبطها وينظمها لي�صيره���ا على منهج الخير العام، 
وك���ذا يك�ن اإح�صا�س االإن�ص���ان، فترى فيه الملك���ات الفا�صلة، وتطهر نف�صه ع���ن الرذائل واالأخالق 
ال�صيئ���ة.)1( كم���ا ي�ؤك���د االإ�صالم اهتمامه بتربي���ة النف�س والمحافظ���ة على م�صاعره���ا واأحا�صي�صها 
وت�جيهه���ا الت�جيه ال�صليم، وريا�صته���ا على  محا�صن االأخالق، ومن مجم�ع���ة هذه االأخالق نذكر 

منها : ل�صبر :
يدع� القراآن الم�ؤمنين اإلى التحلي بال�صبر لما فيه من فائدة عظيمة في تربية النف�س ، وتق�ية 
ال�صخ�صي���ة، وزيادة قدرة االإن�ص���ان على تحمل الم�صاق، وتجديد طاقت���ه لم�اجهة م�صكالت الحياة 
واأعبائه���ا، ونكبات الده���ر وم�صائبه، ولتعبئة قدرات���ه لم�ا�صلة الجهاد في �صبي���ل اإعالء كلمة اهلل 
تعال���ى، ق���ال تعال���ى: { ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ} )البقرة(، 
قال تعالى:{ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ })البقرة(، قال 
تعال���ى: { ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ} 

)اآل عمران(
وال�صب���ر والمثابرة مرتبطان بق�ة االإرادة ، فال�صخ�س ال�صابر ق�ي االإرادة ال ت�صعف عزيمته 
وال تثب���ط همته مهما لقي من م�صاع���ب وعقبات وبق�ة االإرادة يتمكن االإن�ص���ان من انجاز االأعمال 

العظيمة وتحقيق االأهداف العالية  )2(
ومنها العف� ،ال�صفح، الم�صامحة ،  االإيثار ، الت�ا�صع  المحبة ، اال�صتقامة ،حفظ الل�صان،الحياء 

ال�صدق، واالأمانة، و�صالمة ال�صدر من االأحقاد  ،وكظم الغيظ، ، وعدم الغ�صب.)3(

رابعًا:المـداومة على الأعمال ال�شالحة والإكثار منها وتزكية النف�ص والبتعاد عن المعا�شي 
اإن العم���ل ال�صالح ه���� الذي ينمي لدى االإن�صان الهمة العالية ف���ي حياته، ويمنحه القدرة على 

ا�صتدامة العالقة بينه وبين اهلل �صبحانه وتعالى .
فالعم���ل ال�صالح واإن كان قليالً له تاأثيره االإيجابي على �صخ�صية الفرد الم�صلم، والأن انقطاعه 
يعني ال�صعف واالإ�صتكان���ه واالأمرا�س،  فالمعا�صي خطرها عظيم و�صررها كبير، واأمرا�صها عليلة 

1- �صحيح م�صلم � الذكر والدعاء والت�بة � ف�صل االجتماع على تالوة القراآن وعلى الذكر� 2074/4 )6)26(
2- علم النف�س يف االإ�صالم ،د.رم�صان القذايف   �س147.
3- علم النف�س املعا�صر  د. حممد حمم�د حممد  �س 87.
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تفت���ك بقلب االإن�صان وعقله وتك�ن �صياجاً فع���االً للنف�س االإمارة بال�ص�ء التي ت�قع �صاحبها بالذن�ب 
وتبع���ده عن االإيمان والتق����ى ،وبالتالي اإلى االأمرا�س النف�صية ، وعل���ى االإن�صان اأن يزجر نف�صه عن 
المعا�صي ،ويربيها على العمل ال�صالح، ويعاقب النف�س حين رف�صها لذلك ، ويمكن اأن ن�صبه معاقبة 

االإن�صان على المع�صية كمن يتجرع دواء مراً لكنه �صافياً  )1(
 اإن االإكثار من  العمل ال�صالح ه� الذي يحمي االإن�صان من طغيان اله�ى ، وفيه وقاية وح�صانه 

من االأمرا�س النف�صية التي تح�صل لالإن�صان . 

المبحث  الثاني:
خطوات العالج النف�شي في الت�شور الإ�شالمي )2)

للعالج النف�صي في القراآن خط�ات ي�صير عليها االإن�صان لي�صل اإلى ال�صفاء باإذن  اهلل من جميع 
اأمرا�صه النف�صية وما ي�صاحب هذه النف�س من ا�صطرابات ، وهذه الخط�ات تق�م على منهج وا�صح  
    يق����م وفق���ا له���ذا المنهج على اإتباع مجم�ع���ة من المبادئ ،و االأ�ص����س العالجية التي يتك�ن 
منها اأ�صل�ب تنظيم عالجي متكامل، يهدف  نح� تحرير ال�صخ�س الم�صطرب من م�صاعر الخطيئة 
الت���ي تهدد اأمنه وتجعله يعي�س دائما في دوام���ة من الخطر، ويعتبر هذا ال�صع�ر من اأ�ص�اأ ما ابتليت 
ب���ه النف����س الب�صرية  ،اإن نقطة البداية في العالج الديني الذي يعتبر مح�ر اال�صطراب النف�صي ه� 
االإث���م وال�صع�ر بالخطيئة  والعمل على تخفيف حدة م�صاع���ر الخطيئة التي تنجم عن ارتكاب خطاأ 

انتهك ال�صخ�س فيه مبادئ الخلق والدين عن طريق الخط�ات االآتية :

الخطوة الأولى :العتراف بالذنب
يت�صم���ن االعت���راف بالذنب �صك����ى النف�س من النف�س طلب���ا للخال�س والمغف���رة، فه� اإف�صاء 

االإن�صان بما في نف�صه اإلى اهلل.
اإن اعتراف الفرد بذنبه يح�ل دون محاولة اإبعاد فكرة الذنب عن تفكيره ال�صع�ري تخل�صاً مما 
ت�صبب���ه له من األم نف�صي. ولهذا كان تذك���ر الم�ؤمن لذن�به ، واعترافه بها ، وا�صتغفاره اهلل �صبحانه 
وتعالى عن ارتكابه لها . وت�بته اإليه اإنما يعمل على وقايته من الكبت الال�صع�ري لالإح�صا�س بالذنب، 
و ه���� م���ا ي�صبب القلق ون�ص�ء اأعرا�س االأمرا�س النف�صي���ة )3( اإن اأهم ما يعتمد عليه العالج النف�صي 
وف���ق االأ�صل�ب الديني ه� م�صاعدة الفرد على االعتراف بخطاياه، ذلك اإن هذا االعتراف يعيد اإلى 

1- انظر: ال�صحة النف�صية حممد حمم�د 340 ،اأهمية ال�صرب يف ال�صحة النف�صية  ،زهران 360
2- ح�ل جمم�عة هذه االأخالق  وتاأثريها اأنظر  :منهج االإ�صالم يف تزكية النف��س ، اأن�س اأحمد كرزون 380 – 386.

3- منهج االإ�صالم يف تزكية النف��س ، اأن�س اأحمد كرزون 385/1 �400 ، 628/2 .



263

النف����س الم�صطرب���ة اتزانها وطماأنينتها  ،وفي اعتقادنا اأن هذه الخط����ة العالجية تت�صابه اإلى حد 
كبي���ر بما ه� مع���روف في العالج النف�صي ب�صفة عامة با�صم التفري���غ االنفعالي، وه� بهذه الخط�ة 
يتح���ر ر م���ن م�صاعر االإثم والخطيئة ، ويخفف من عذاب ال�صمي���ر وتاأنيبه ، وبذلك يعيد اإلى نف�صه 

م�صاعر الطماأنينة ، ويف�صي بما في نف�صه اإلى اهلل �صبحانه وتعالى.

الخطوة الثانية:التوبة
اإن ال�صع����ر بالذن���ب ي�صبب لالإن�صان ال�صع�ر بالنق����س، والقلق ، مما ي�ؤدي اإل���ى ن�ص�ء اأعرا�س 
االأمرا�س النف�صية، ويمدنا القراآن باإ�صل�ب فريد وناجح ،في عالج ال�صع�ر بالذنب اأال وه�: الت�بة.

فالت�ب���ة اإل���ى اهلل �صبحان���ه وتعالى تغفر الذن����ب ، وتق�ي في االإن�صان االأمل ف���ي ر�ص�ان اهلل ، 
فتخ���ف حدة قلقه ،ث���م اإن الت�بة تدفع االإن�صان عادة اإلى اإ�صالح ال���ذات وتق�يمها، حتى ال يقع مرة 
اأخ���رى في االأخطاء والمعا�صي، وي�صاعد ذلك على زيادة تقدي���ر االإن�صان لنف�صه وزيادة ثقته فيها، 

ور�صاه عنها، وي�ؤدي ذلك اإلى بث ال�صع�ر باالأمن والطماأنينة في نف�صه.
اإن اإيم���ان الم�صل���م باأن اهلل � جل �صاأنه �  يقبل الت�بة، ويغفر الذن����ب واأنه  �  �صبحانه وتعالى � ال 
يخل���ف وع���ده، اإنما يدفعه اإلى اال�صتغفار ،والت�بة . واالبتعاد ع���ن ارتكاب المعا�صي اأمالً في مغفرة 
اهلل ور�ص�انه ، واإذا تاب الم�صلم ت�بة ن�ص�حا ،والتزم بطاعة اهلل وعبادته، وبالعمل ال�صالح،ارتاح 

باله، واطماأنت نف�صه، وزال عنه ال�صع�ر بالذنب الذي ي�صبب القلق، وا�صطراب ال�صخ�صية.)1(
فالت�بة دواء ناجح لكل اأمرا�س النف�س والقلب ، الأنها ع�دة بالعبد العا�صي ،وتلعب الت�بة  دوراً 
هام���اً في تنظيم وتق�ي���ة العالقة بين اهلل واالإن�صان ،وفي حين تك�ن عملي���ة التكفير عن الذنب من 
الع�امل التي تغير نظرة الغير اإلى الفرد المذنب اأو االإثم،وبالتالي تدع� هذه النظرة الجديدة الفرد 
اإل���ى اأن يغي���ر فكرته عن نف�صه وبذلك ت�صبح ذاتاً اجتماعي���ة جديدة تجعله يح�س باالأمن ،واحترام 

الذات وهذه الم�صاعر ت�صل به اإلى الطريق ال�صليم لل�صحة النف�صية الجيدة.
والت�ب���ة  ب�صروطه���ا :هي اأ�صل�ب من اأ�صاليب تطهير النف�س م���ن االآثام  والذن�ب ، و هي مدخل 
اإل���ى المغف���رة و تحرر الفرد من م�صاعر الذنب التي اأوجدها العمل اأو الفعل ،الذي يتنافى مع القيم 

االأخالقية والقيم االجتماعية والروحية 
اإن االعتراف كخط�ة عالجية اأولى ت�صعر المذنب برحمة اهلل ومغفرته، وتمنح لالإن�صان الراحة 
النف�صي���ة  تريح النف�س، وتبعد الخطر والتهديد عن الذات، وم�صاعر الراحة النف�صية للفرد ال تك�ن 

1-  اأنظر: الت�جيه واالإر�صاد الطالبي للمر�صدين واملعلمني.حمدي �صاكر 144  ، القراآن وعلم النف�س  مفتاح حممد عبدالعزيز 183  
،علم النف�س املعا�صر  حممد حمم�د حممد 407.
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كاملة ودائمة اإال عن طريق الت�بة ،وهذه تت�صمن ج�انب كثيرة ت�صاعد على اإعادة بناء ال�صخ�صية

الخطوة الثالثة :ال�شتب�شار
اال�صتب�صار: ه� اإدراك الفرد لمعان جديدة في خبرة الفرد ال�صخ�صية واإدراك عالقات جديدة 
بين االأ�صباب والنتائج والح�ص�ل على فهم جديد للمعاني التي كانت تدل عليها مظاهر ال�صل�ك وان 

يفهم االأ�ص�س التي كان يق�م عليها �صل�كه)1(
وفي���ه فهم االإن�صان لنف�صه ، ومعرفة اأ�صباب �صقائه والتعرف على الدوافع الكامنة وراء ارتكاب 
الذن�ب والخطايا، وذلك من اأجل نم� الذات وتحمل الم�صئ�لية . { وئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ} 

)القيامة(:   

الخطوة الرابعة  :  تكوين ذات اجتماعية جديدة
يق�صد بالذات االجتماعية الذات التي يعتقد ال�صخ�س اإن االآخرين يرونها

اإن االإح�صا����س باالأمن واحترام الذات مرتبط تماما بالذات االجتماعية ،اإن احترام الذات هي 
اأ�صا�ص���ا عملي���ة اجتماعية، تك�صب عادة من العالقات المتبادلة  بين الفرد واالآخرين، فيك�ن �صع�را 

اإيجابيا نح� الذات ويكت�صب ثقة بنف�صه .

الخطوة الخام�شة :تكوين مجموعة من التجاهات والقيم لدى المتعالج :
هناك خط�ة عالجية هامة لتحقيق التكيف ال�صليم لدى المتعالج تتمثل في تك�ين مجم�عة من 
االتجاهات والقيم لديه وهي ما ت�صمى بمجم�عة ال�صحة النف�صية  وهي : الراحة النف�صية ، القدرة 

على م�اجة الم�صكالت ، وال�صم�د ،والعمل، واالإنتاج.

الخطوة ال�شاد�شة: منهج ت�شخي�ص المر�ص النف�شي ومعرفة الداء
يعتم���د العالج الديني عل���ى الت�جيه واال�صتب�صار، وعلى معرفة الف���رد لنف�صه، ولربه، ولدينه، 
وللقي���م والمبادئ  الروحية والخلقية، اإن هذه المعرفة غي���ر الدني�ية  المتعددة الج�انب واالأركان، 
تعتبر م�صعال ي�جه الفرد في دنياه ويزيده ا�صتب�صارا بنف�صه وباأعماله وذن�به واآثامه وطرائق  تكيفه 

في حا�صره وم�صتقبله.
    اإن العملية العالجية عملية ت�جيه ،وتربية وتعليم وان العالج النف�صي يهدف اإلى تنمية الق�ى 
البناءة في نف�س االإن�صان واإعادة التلقائية اإليه وتق�ية ثقته بذاته ونف�صه بعد تعريفه بحقيقة وج�ده 
وتب�ص���ره بما ينتج عن الت�ص�ر االإ�صالمي للعالج النف�صي اإن الطريق الذي يتبعه الت�ص�ر االإ�صالمي 

1  القران وعلم النف�س ، د حممد عثمان جناتي  
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للعالج النف�صي وه� طريق االإيمان والتق�ى هذه الطريق التي ت�ؤدي في النهائية اإلى الف�ز بال�صعادة 
ف���ي الدني���ا واالآخرة �صعادة تنبع من القلب وتت�طد اأركانها بالتكري���م االإلهي وخيرية الدنيا وخيرية 
الم�صي���ر وبهذا تزداد النف�س �صع�را بال�صكينة واالأم���ن والر�صا.)1(  ومن اأهم مهام العالج النف�صي 
زي���ادة وعي ومعرفة المري�س لطبيع���ة مر�صه  لي�صل اإلى اإدراكه ، وتب�صي���ر المذنب بذنبه ليعرف 

م�صاوئ ت�صرفه وما ترتب عليه من اأمرا�س وا�صطرابات نف�صية .في�صعى لعالجها.

الـخـاتـمــة
وبعد.....

فق���د واج���ه االإن�صان في الحي���اة المعا�صرة الكثير م���ن ال�صعاب والم�ص���اكل واالأمرا�س  ببعده 
ع���ن منه���ج اهلل الق�يم و�صراط���ه الم�صتقيم ، وعجز في اأن يج���د العالج ال�صاف���ي لبع�س اأمرا�صه 
وا�صطرابات���ه النف�صية ، لعجزه عن معرفة مك�ن���ات النف�س الب�صرية ، وعدم اإدراكه الأهمية الت�ازن 
بي���ن ج�انب الحياة االإن�صاني���ة المادية والروحية ، وافتقاره اإلى االإيم���ان باهلل ،وما يحدثه من اأمن 
وطماأنين���ة ف���ي النف�س الب�صرية ، مما ترتب عليه اأزمة عند االإن�ص���ان المعا�صر بعدم معرفته الأهمية 
الدي���ن ف���ي العالج ،فعجز ع���ن اأن يجد الطري���ق ال�صليم لعالج ما األ���م به ،  فكانت ه���ذه الدرا�صة 
المت�ا�صعة لبيان الت�ص�ر االإ�صالمي للعالج النف�صي عند االإن�صان، واأهميته واآثاره ال�صافية باإذن اهلل 
تعالى، من خالل التزامه بمنهج اهلل في حياته ، واإيمانه ال�صادق  العميق، ومعرفة الذخائر الكثيرة 
م���ن  االآيات واالأحاديث ال�صحيحة التي وجد فيه���ا الم�صلم العالج ف�صلك  طريق الحق، و�صلك نهج  
االإيمان و التق�ى والعبادات، وداوم على االأعمال ال�صالحة ، فخل�س نف�صه مما علق بها من اأمرا�س 

وا�صطرابات نف�صية اأثرت على حياته، وقد ت��صلنا في الدرا�صة المت�ا�صعة اإلى عدة نتائج منها:  
1-  �ص���رورة االعتماد على م�صادر الت�ص����ر االإ�صالمي،الإ�صباع الحاج���ات النف�صية عند الفرد 

والجماعة في مختلف المراحل العمرية .
2-  �ص���رورة ع�دة االإن�صانية اإلى الت�ص�ر االإ�صالمي ف���ي عالجه للنف�س، بعد ثب�ت ف�صل غيرها 

من االأيدل�جيات .
3-  اهتم���ام م�صادر الت�ص�ر االإ�صالمي للعالج النف�ص���ي باالإن�صان، ك�حدة متكاملة في نظرتها 

له في جميع مراحله .
4-  التع���رف على دور الت�ص�ر االإ�صالمي في تعريف النف�س الب�صرية م�اجهة الم�صاكل النف�صية 

التي تعتر�صها، وبيان عالجها .

1-  اأنظر :  القراآن وعلم النف�س  ، حممد عثمان جناتي �س 280 ،اثر القراآن الكرمي يف االأمن النف�صي، ناهد عبدالعال اخلرا�صي166.
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5-  �صرورة فهم العاملين في مناهج التربية والتعليم في العالم االإ�صالمي وغيره لم�صادر الت�ص�ر 
االإ�صالمي للعالج النف�صي ،فهماً �صحيحاً بعيداً عن الخرافات، واالأ�صاطير، وال�صع�ذة، وال�صحر.

6-  انخداع الب�صرية ب��صائل العالج النف�صي التي اأغفلت الجانب الروحي في االإن�صان، وركزت على 
الجانب المادي ، وف�صلت في بيان عالج اأمرا�س االإن�صان النف�صية .

7-  رعاية وحماية ال�صح�ة االإ�صالمية التي يعي�صها العالم ،وا�صتغاللها في ت�جيه النف�س االإن�صانية 
نح� العالج ال�صحيح الذي يخل�س النف�س من ا�صطراباتها .

8-  بيان اأن العالج النف�صي في الت�ص�ر االإ�صالمي يتفق مع الفطرة الب�صرية في مكن�ناتها ون�ازعها.
)- عناية االإ�صالم عناية فائقة بال�قاية ال�صحية في الجانب النف�صي . 

10- حث االإ�صالم على وج�ب التداوي، غّذى فيه االأخذ باالأ�صباب .
11- تالزم العالج النف�صي والعالج البدني ، وتاأثر كل واحٍد منهما باالآخر .

والحمد هلل رب العالمين

التو�شيات 
وي��ص���ي الباحثان ب�ص���رورة تدري�س اأ�صاليب الع���الج النف�صي المعتمدة على الكت���اب وال�صنة ليك�ن 

�صمن برامج ومناهج اإعداد االخت�صا�صين النف�صيين 
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د. رمزي ر�سمي جابر
اأ�ستاذ علم النف�س الريا�سي الم�سارك بكلية التربية البدنية والريا�سة 

جامعة الأق�سى

اأ�صباب ال�صغوط النف�صية
لدى العبي كرة ال�صلة في فل�صطين

اأ�شباب ال�شغوط النف�شية التي تعتري لعبي كرة ال�شلة في فل�شطين
ملخ�ص الدرا�شة :

هدف���ت الدرا�صة التعرف اإل���ى اأ�صباب ال�صغ�ط النف�صي���ة لدى العبي كرة ال�صلة ف���ي فل�صطين تبعاً 
اإل���ى متغي���رات الدرجة ف���ي اللعب، والم�صارك���ات الدولية ، ومرك���ز اللعب. ولتحقي���ق ذلك اأجريت 
الدرا�ص���ة على عينة ق�امها )180( العب���اً تمثل ما ن�صبته )83.1%( من مجتم���ع الدرا�صة االأ�صلي 
البالغ عدده )215( العباً. ولجمع بيانات الدرا�صة وتحقيق اأهدافها تم ا�صتخدام المنهج ال��صفي، 
ومقيا����س اأ�صب���اب ال�صغ�ط النف�صية من ت�صمي���م بدر )2006(. بعد اأن ق���ام الباحث بت�زيعه على 
ال�صادة الخبراء للتعرف على مدى مالءمته للبيئة الفل�صطينية ولريا�صة كرة ال�صلة . واأ�صفرت نتائج 
الدرا�ص���ة عن اأن ال�صغ�ط النف�صي���ة لدى العبي كرة ال�صلة في فل�صطين جاءت مت��صطة ب�زن ن�صبي 
ق���دره ) )%64.1.وكذلك يت�ص���ح من نتائج الدرا�ص���ة اأن البعد المرتبط بالجه���از الفني واالإداري 
احت���ل المرتبة االأولى ب�زن ن�صب���ي وقدره )0.3)%( ، تال ذلك في المرتب���ة الثانية البعد المرتبط 
بالمناف�ص���ة والالعبين والجمه�ر ب����زن ن�صبي وقدره )73.7%( ثم جاء البع���د المرتبط بال�صمات 
ال�صخ�صي���ة لالعبي���ن في المرتبة الثالثة ب����زن ن�صبي وقدره )73.5%( ، ت���ال ذلك البعد المرتبط 
بالم�صت�ى البدني والمهاري في المرتبة الرابعة ب�زن ن�صبي وقدره )6.)4%(، وجاء البعد المرتبط 
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بالم�صت�ى االجتماعي واالقت�صادي في المرتبة الخام�صة ب�زن ن�صبي وقدره )%33.7(. 
 وكذلك اأظهرت النتائج باأنه ال ت�جد فروق ذات داللة اإح�صائية في اأ�صباب ال�صغ�ط النف�صية لدى 

العبي كرة ال�صلة في فل�صطين تعزى اإلى متغيرات الدرجة، والم�صاركات الدولية، ومركز اللعب.

 المقدمة:
تع���د ال�صغ����ط النف�صية اأحد الظ�اهر النف�صي���ة التي ت�ؤثر على ال�صح���ة النف�صية للفرد، فقد 
ت����ؤدى �صدة ال�صغ����ط النف�صية والتعر�س المتكرر لها اإلى اآثار وتاأثي���رات �صلبية في �صخ�صية الفرد 
واإل���ى خل���ل في ال�صحة النف�صية، وقد ي�صل االأمر اإلى االإنه���اك الع�صلي واالإجهاد النف�صي والذهني 
وبع�س الم�صكالت النف�صية ال�صلبية التي ال ي�صتطيع الفرد تجاهلها اأو التكيف معها ب�صه�لة وبالتالي 
فه���ي م�اقف �صاغطة قادرة على تفجير ا�صطرابات �صل�كية حادة، وقد تدوم لفترة ط�يلة وتختلف 
تل���ك الم�اق���ف اختالف���ات التركي���ب النف�صي للفرد. وق���د ت�ؤدى الم�اق���ف ال�صاغطة اإل���ى تغيرات 
ف�صي�ل�جية �صلبية، ومنها انخفا�س الكفاءة ال�صحية للفرد، وزيادة التعب ، و�صع�بة التنف�س، واآالم 
الظه���ر، الت�صن���ج الع�صلي ،وكذلك قد ي�ؤدى الم�قف ال�صاغط اإلى مظاه���ر انفعالية منها انفعاالت 

غير �صارة)القلق - الغ�صب - عدم التحكم في االنفعال - العدوان - الغيرة(. 
وريا�ص���ة كرة ال�صلة من اأكثر االألع���اب الريا�صية الجماعية التي تعان���ي من ظاهرة ال�صغ�ط 
النف�صي���ة، وذل���ك العتمادها على الت�افق الع�صلي الع�صبي ب�صك���ل كبير جداً، وكلما كانت ال�صغ�ط 
النف�صي���ة كبي���رة كلما كان ل���ه االأثر ال�صلب���ي على الت�افق الع�صل���ي الع�صبي وبالتال���ي على مهارتي 

الت�ص�يب والتمرير.
ويع���رف ال�صغط النف�صي بمعان متعددة فقد يع���رف كمتغير بيئي مثل زيادة �صغط الجمه�ر، 
وق���د يعرف كا�صتجاب���ة انفعالية لم�ق���ف معين مثل ال�صغ���ط النف�صي بعد خبرة ف�ص���ل في م�صابقة 
اأو مب���اراة هامة. ويت�قع اختالف االإف���راد في اإدراكهم وتف�صيرهم لنف����س الم�قف )راتب، 2004، 

�س210(.
وظاه���رة ال�صغ�ط النف�صية لها اآثارها ال�صلبية المتمثلة ب�ص����رة رئي�صية في ظاهرة االإنهاك 
النف�ص���ي، فقد ينت���اب الالعب حاالت من الت�ص���اوؤم والالمباالة وقلة الدافعي���ة وفقدان القدرة على 

االبتكار، والتغيب بدون مبرر وغير ذلك من الظ�اهر ال�صلبية )ع��س، 5))1 ، �س)(.
وال�صغ�ط تحدث في حالة عدم اإدراك الفرد لعدم قدرته على ال�فاء بالمتطلبات التي ينبغي 
عليه ال�فاء بها مثل اإدراك الالعب الريا�صي بعدم وج�د ت�ازن بين ما ه� مطل�ب منه انجازه وبين 

قدرته على اال�صتجابة بنجاح لتحقيق هذه المطالب ) عالوي، 2002، �س181(.
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وي�صيف )رات���ب واآخرون ،2006،�س181( في هذا ال�ص���دد اأن ال�صغ�ط النف�صية عبارة عن 
مجم�ع���ة من الم�صادر الخارجي���ة والداخلية ال�صاغطة ، والتي يتعر����س لها الالعب خالل حياته 
الريا�صية ، وينتج عنها �صعف قدرته على اإحداث اال�صتجابة المنا�صبة للم�قف ، وما ي�صاحب ذلك 

من ا�صطرابات انفعالية وف�صي�ل�جية ت�ؤثر على ج�انب ال�صخ�صية االأخرى لالعب. 
وق���د اأ�صبح ك�صب البط����الت وتحقيق الف�ز غير مقت�صر على تط�ي���ر االإعداد البدني والفني 
والخطط���ي، ب���ل للعامل النف�صي دورا في غاية االأهمية لتحقيق اأف�ص���ل االأداء من خالل التحكم في 

ال�صغ�ط )هدايت،2010،�س117(. 
ويع���رف )�صمع�ن و اإ�صماعيل، 2002، ����س1)1( ال�صغط النف�صي باأن���ه االرتباك في االأفكار 
التي تدخل اإلى العقل عند القيام باأداء ال�اجبات الحركية ، وغالبا تحدث عند اإعطاء الم�قف اأكثر 

مما ي�صتحق، اأو تنبع من ق�ى خارجة عن االإدارة.
ويعرف���ه (Marinoni,1997,p77) باأنه الم�اقف الحياتية التي يتعر�س لها الفرد والتي ت�ؤثر 

في ال�صحة النف�صية والج�صمية.
ويتف���ق ك���ال من )ال�صنتري�س، 85)1 ، �س6)1( و )رات���ب ، 2004 ، �س33( على اأن ال�صغ�ط 

النف�صية 
المرتبطة بالمناف�صة تبداأ عندما يدرك الريا�صي اأن متطلبات المناف�صة اأو الم�قف التناف�صي 
تزي���د عن مقدرته واإمكانياته الذاتي���ة �ص�اء البدنية اأو النف�صية ، فينتج ع���دم الت�ازن ال�ا�صح بين 

متطلبات م�قف المناف�صة والمقدرة على اال�صتجابة .
وهناك العديد من المثيرات ال�صاغطة التي ي�صادفها الالعب الريا�صي نظرا لتن�ع المطالب 
الت���ي ينبغي علي���ه ال�فاء بها مثل االإنجاز العالي واكت�صاب المه���ارات الحركية والقدرات الخططية 
واال�صتع���داد البدني والنف�ص���ي للمناف�صة الريا�صية والتحكم االنفعال���ي واإدراك وتذكر الم�صئ�ليات 
الملق���اة عل���ى عاتقه والتفاعل الجيد مع االآخرين ، وما يرتبط بذل���ك كله من الخ�ف من الف�صل اأو 
الهزيم���ة والخ�ف من االإ�صابة والقل���ق والت�تر واال�صتثارة التي ترتب���ط بالمناف�صة الريا�صية وغير 
ذل���ك م���ن الع�امل التي ت�صهم ف���ي رفع م�صت�ى ال�صغط ل���دى الالعب الريا�ص���ي )عالوي، 8))1، 

�س13- 15(.
و ي���رى ك���ال من)رات���ب، 7))1، �س20(، و)ع���الوي،8))1، ����س287( و)العرب���ي �صمع�ن، 
2002،����س45( اأن تحدي المناف�صة ه���� الم�صدر االأول لل�صغ�ط النف�صية حي���ث يتطلب االأمر اأداء 
المهارات االأ�صا�صية المختلفة، وااللتزام بق�اعد اللعب، وتطبيق اال�صتراتيجيات الم��ص�عة من قبل 
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الجه���از الفن���ي، والتغلب على التعب والت�تر الع�صلي والقلق، وه���ذه التحديات ال ت�صكل عائقا كبيراً 
اأم���ام الالع���ب �صاحب االنج���ازات، والم�صدر الثاني ل�صغ����ط المناف�صة ه���� المناف�س الذي يجب 
اأن يت���م التعام���ل معه بحذر �صديد، من حي���ث اأ�صل�به في اللعب، خططه، مهارات���ه المميزة، كيفية 
ال�صيطرة عليه، في ال�قت الذي يحاول فيه المناف�س منع الالعب من ال��ص�ل اإلى اأف�صل ما لديه. 
وي�صي���ر )راتب، 7))1، ����س181( اإن �صغ�ط التدري���ب الريا�صي المكث���ف واأحمال التدريب 
ذات ال�ص���دة العالية و�صغ����ط المناف�صات قد تظهر على ال�صل�ك ب�صك���ل ظاهر ووا�صح ومبا�صر في 
�ص�رة م�ؤ�صرات �صل�كية ، يمكن للمدرب والجهاز الفني المعاون مالحظتها وتقييم م�صت�ى ال�صغط 
النف�ص���ي ال�اقع على الالعب ، وعليه يمكن للمدرب تقديم الت�جهات واالإر�صادات واتخاذ القرارات 

على ال�جه ال�صحيح.
وي�ؤك���د كل ذل���ك (Scanlan, Lewth Waite, 1988,p41) بان الالعبين الذين يدرك�ن اأن 
مدربيه���م غير را�ٍس عن م�صت����ى اأدائهم يك�ن�ن تحت �صغ�ط عالية واق���ل ا�صتمتاعا ويك�ن تاأثيره 

�صلبيا على االأداء.
ويمك���ن تق�صي���م اأ�صباب وم�صادر ال�صغ����ط النف�صية اإل���ى اأ�صباب وم�ص���ادر داخلية مرتبطة 

ب�صخ�صية الالعب 
وا�صتعدادات���ه النف�صي���ة ، واأ�صب���اب وم�ص���ادر خارجي���ة مرتبط���ة بالمن���اخ النف�ص���ي للبيئ���ة 
المحيط���ة بالالع���ب: التدريب، واالأ�ص���رة، المناف�س، الم���درب، الحكم، الجمه����ر )راتب واآخرون 

،2006،�س185(.
وي�صتنت���ج الباح���ث من خ���الل نتائج الدرا�ص���ات ال�صابق���ة اأن ال�صغ�ط النف�صي���ة لدى عينات 
البح���ث كبيرة، مما ينعك����س بال�صلب على االإبداع واال�صتمت���اع الريا�صي،والتفكير الخططي ال�صليم  

بالمناف�صات الريا�صية.

م�شكلة الدرا�شة:
 تع���د ظاهرة ال�صغ�ط من الظ�اهر ال�صلبية التي يعاني الالعب�ن في جميع االألعاب الريا�صة 
عام���ةً وريا�ص���ة كرة ال�صلة خا�صةً ، حي���ث اأثبتت خال�صة االأبحاث العلمي���ة والم�ؤتمرات العلمية في 
المج���ال الريا�صي اأن العبي العالم الثالث تن�صجم �صغ�طه���م النف�صية مع بيئتهم المجتمعية. ومن 
ه���ذه الخال�ص���ة ي�صتنتج الباحث اأن العبي كرة ال�صلة يتاأثرون بالمحيط الذي يعي�ص�ن فيه من حيث 
قلة االإمكانيات الريا�صية الذي ت�صاعدهم على تط�ير م�صت�اهم، وكذلك اإلى الح�افز المادية التي 

تدفع الفرد الريا�صي اإلى تط�ير اأدائه الريا�صي.
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وتتمي���ز ريا�صة كرة ال�صلة بن�صبة �صغ�ط عالية ،ومرتفع���ة ك�ن هذه الريا�صة تعتمد على دقة 
الت�ص�ي���ب عل���ى الحلقة لت�صجيل النقاط  وبالتال���ي يعتبر ن�صبة الت�ص�ي���ب ال�صحيحة قليلةً مقارنة 

بن�صبة  الت�ص�يبات ب�صكل عام. 
ل���ذا يرى الباحث من خ���الل خبراته االأكاديمية والعملية في مجال عل���م النف�س الريا�صي اأن 
العبي فل�صطين من اأكثر الالعبين المطالبين بالف�ز بالرغم من قله االأدوات الم�صتخدمة لممار�صة 
ريا�ص���ة ك���رة ال�صلة. مما ينتج م���ن كل ذلك �صغ�ط نف�صي���ة، ومن هنا تتحدد م�صكل���ة الدرا�صة في 

التعرف على اأ�صباب ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي كرة ال�صلة في فل�صطين .
ويرج���ع الباحث اأثر حدوث ال�صغ����ط النف�صية لدى العب كرة ال�صل���ة متمثالً في مدى قدرته 

على التعامل مع م�اقف اللعب المختلفة التي قد تك�ن بعيدة اإلى حد بعيد عن قدراته الخا�صة.
وي���رى )ال�صامرائ���ي ،2010( اإن لل�صغ�ط النف�صي���ة تاأثيراً في االأداء المه���اري لالعبين وفي 
نتائ���ج المباري���ات �صلب���اً اأو اإيجاب���اً ، اإذ اإن اأعداد الريا�صي نف�صي���ا يعد احد الع�ام���ل المهمة التي 
تت�صمنه���ا العملي���ة التدريبية ف�صال ع���ن المتطلبات التدريبية االأخرى، ويظه���ر عدم اهتمام بع�س 

المدربين لل�صغ�ط النف�صية في العملية التدريبية
وه���ذا يتفق ما ذكره )عالوي،8))1،�س403( من اأن الالعب عندما يك�ن واقعا تحت �صغط 
انفعال���ي اأو ع�صب���ي فان تفكيره يك�ن م�صتتا ما بين العمل ال���ذي ي�ؤديه وما بين االأحداث والظروف 

الم�صببة لل�صغط االنفعالي اأو الع�صبي.

اأهمية الدرا�شة:
1-  معرف���ة االأ�صباب اأو الم�صادر الت���ي ت�ؤدي اإلى ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي كرة ال�صلة في 

فل�صطين.
2-  تزوي���د مدربي كرة ال�صل���ة باالأ�صباب التي من �صاأنها زيادة ال�صغ����ط النف�صية لدى العبي 

كرة ال�صلة.
3- تن���اول م��ص�ع مهد له باحث�ن اآخرون،ولم يتقدم�ا فيه بعد بالرغم من اأهميته على االأقل 

في فل�صطين.
4-  تفيد الدرا�صة في تقديم الت�جيه واالإر�صاد النف�صي لكل من المدربين والالعبين من اأجل 
م���ّد يد الع����ن لالعبين الذين يعان�ن من ال�صغ�ط النف�صية م���ن اأجل خف�صه اأو التخل�س 

منه.
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اأهدف الدرا�شة:
هدفت الدرا�شة الحالية التعرف اإلى:

1- اأ�صباب ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي كرة ال�صلة في فل�صطين ب�صكل عام.
2-  الف���روق ف���ي اأ�صباب ال�صغ����ط النف�صية ل���دى العبي كرة ال�صل���ة في فل�صطي���ن يعزى اإلى 

متغيرات الدرجة في اللعب ، والم�صاركة الدولية ، ومركز اللعب.

اأ�شئلة الدرا�شة:
في �ص�ء اأهداف الدرا�صة ي�صع الباحث االأ�صئلة االآتية:

1- ما اأ�صباب ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي كرة ال�صلة في فل�صطين.
2-  ه���ل ت�جد ف���روق ذات دالل���ة اإح�صائية عن���د م�صت�ى الدالل���ة )0.05a=( ف���ي اأ�صباب 
ال�صغ����ط النف�صية لدى العبي كرة ال�صلة في فل�صطين تعزى اإلى متغير الدرجة في اللعب 

) الممتازة  االأولى(.
3- ه���ل ت�ج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�صائية عن���د م�صت�ى الدالل���ة )0.05a=( ف���ي اأ�صباب 
ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي كرة ال�صلة في فل�صطين تعزى اإلى متغير الم�صاركة الدولية ) م�صارك 

– غير م�صارك(.
4- هل ت�جد فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صت�ى الداللة )0.05a=( في اأ�صباب ال�صغ�ط 
النف�صية لدى العبي كرة ال�صلة في فل�صطين تعزى اإلى متغير مركز اللعب )العبي االأجنحة–العبي 

ال��صط-العبي االرتكاز(.

الم�شطلحات الم�شتخدمة في الدرا�شة:
ال�صغ����ط النف�صي���ة : ه� اإدراك الريا�صي عدم الت�ازن بين م���ا ه� مطل�ب عمله وقدرته على 

اإنجاز هذا العمل )راتب واآخرون ، 2006،�س 181(.
ويعرفه الباحث اإجرائياً:باأنها اأعباء نف�صية ، وبدنية تف�ق قدرة الالعب على تنفيذ ال�اجبات 

الملقاة عليه. 
ريا�ص���ة ك���رة ال�صلة : هي لعبة ريا�صي���ة، يلعب في مبارياتها فريقان يح���اول كل منهما اإحراز 
اأكبر عدد من النقاط، ويحرز الالعب�ن نقاطًا بقذف كرة كبيرة  داخل ال�صلة عند اأحد طرفي ملعب 
كرة ال�صلة. ي�صتطيع الالعب اأن يتقدم بالكرة نح� ال�صلة عن طريقة المحاورة، اأو بتمرير الكرة اإلى 
زميل من فريقه. ويحاول كل فريق اأن يمنع الفريق االآخر من اإحراز النقاط ) تعريف اإجرائي(.                         
الالعب الريا�صي : ه� ال�صخ�س الذي ي�اظب على التدريبات الريا�صية تحت اإ�صراف مدرب 
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بهدف تنفيذ ال�اجبات الملقاة عليه في  المباريات الريا�صية )تعريف اإجرائي(.

مجالت الدرا�شة:
1- المجال الجغرافي:اأجريت الدرا�صة في محافظات قطاع غزة - فل�صطين .

2-المجال الب�صري:اأجريت الدرا�صة على العبي كرة ال�صلة الم�صجلين في االتحاد الفل�صطيني 
لكرة ال�صلة. 

3- المج���ال الزماني:اأجري���ت الدرا�ص���ة ف���ي الفترة الزمني���ة ال�اقعة بي���ن 8/5/ 2011 اإلى 
.2011/11/(

الدرا�شات ال�شابقة المرتبطة:
ق���ام الباحث باإج���راء درا�صة م�صحية للدرا�صات ال�صابق���ة المرتبطة بمجال هذا البحث، وقد 
ت��ص���ل الباحث اإلى )13( درا�صة، منه���ا ))( درا�صات عربية، )4( درا�صات اأجنبية، وقام الباحث 

بعر�س تلك الدرا�صات وفقا لتاريخ اإجرائها من االأحدث اإلى االأقدم على النح� التالي.
درا�صة جابر ) 2011 ( بعن�ان » ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي كرة القدم في محافظات قطاع 
غزة في �ص�ء بع�س المتغيرات »هدفت الدرا�صة اإلى التعرف على ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي كرة 
الق���دم في محافظات قطاع غزة ، ولتحقيق ذلك اأجري���ت الدرا�صة على عينة ق�امها )340( العباً 
. ت���م ا�صتخدام المنهج ال��صفي، ومقيا�س مقيا�س ال�صغ����ط النف�صية من اإعداد الباحث. واأظهرت 
نتائ���ج  اأن ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي كرة الق���دم في محافظات قطاع غزة كانت �صلبية وبدرجة 
كبي���رة.- و يت�صح م���ن نتائج الدرا�صة اأن ال�صغ����ط االقت�صادية لدى عينة البح���ث احتلت المرتبة 
االأولى ، وجاءت على الت�الي ال�صغ�ط ال�صيا�صية -ال�صغ�ط المرتبطة باالإدارة والتنظيم -ال�صغ�ط 
المرتبط���ة باالإع���الم والجمه�ر -ال�صغ����ط االجتماعية في المرتبة الخام�ص���ة-ال ت�جد فروق ذات 

داللة اإح�صائية في ال�صغ�ط النف�صية تعزى لمتغير الدرجة- المركز.
درا�ص���ة ال�صامرائ���ي )2010( بعن����ان »تقيي���م ال�صغ�ط النف�صي���ة لالعبي���ن المتقدمين في 
ال���دوري الممت���از بكرة القدم هدف���ت الدرا�صة اإلى تقيي���م ال�صغ�ط النف�صي���ة لالعبين المتقدمين 
ف���ي الدوري الممتاز بكرة الق���دم، ا�صتخدم الباحث مقيا�س ال�صغ����ط النف�صية ، والمنهج ال��صفي 
، واخت���ار الباح���ث العينة بالطريق���ة العمرية الم�ؤلفة م���ن اأربعة ع�صر فريقا .في �ص����ء النتائج تم 
الت��ص���ل اإلى م�صادر رئي�صة لل�صغ�ط التي ي�اجهها الالعب����ن في الدوري العراقي :�صغ�ط نف�صية 
مرتبط���ة ب�اجبات واأحمال التدريب. �صغ����ط نف�صية مرتبطة بالجمه�ر واأع�ص���اء الفريق. �صغ�ط 
نف�صية مرتبطة بالجهاز الفني واالإداري. �صغ�ط نف�صية مرتبطة بمتطلبات الالعبين، اأدارة ال�قت، 

متطلبات الحياة.-�صغ�ط نف�صية مرتبطة بالحالة المادية لالعبين.
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درا�ص���ة ديبرا�س واآخرون Deborah,all 2009 بعن�ان »ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي التن�س 
خ���الل اأولى ج�الت البط�لة« هدفت الدرا�صة اإلى التعرف على ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي التن�س 
خالل اأولى ج�الت البط�لة وعالقتها باالأداء على عينة مك�نة من 16 العبا م�زعين على )8 العبين 
و 8 العب���ات(. وت���م ا�صتخدام المنه���ج ال��صفي ، ومقيا�س ال�صغ����ط النف�صية والثق���ة بالنف�س من 
اإعداده���م .واأظهرت النتائج اأن الالعبي���ن والالعبات يتميزون بال�صغ����ط النف�صية المرتفعة على 
ح�ص���اب ال�صغ�ط الج�صدية، في حي���ن اأن الثقة بالنف�س كانت ن�صبتها اأكثر عند الالعبين عنها عند 
الالعب���ات ،وكانت ال�صغ�ط المعرفية اأقل بكثير واأعل���ى من الثقة بالنف�س عند الخا�صرين. وكذلك 

اأو�صحت النتائج اأن الخا�صرين يتميزون بال�صغ�ط الج�صدية العالية .
درا�ص���ة اأب� �ص���ادي )2007( بعن�ان »ال�صغ�ط )النف�س ف�صي�ل�جي���ة( لالعبي الكرة الطائرة 
قب���ل المب���اراة« هدف���ت الدرا�صة اإل���ى التعرف عل���ى ال�صغ�ط النف����س ف�صي�ل�جي���ة لمباريات ذات 
م�صت�يات مختلفة في الكرة الطائرة بالدوري الممتاز )رجال(.ا�صتخدم الباحث المنهج ال��صفي، 
والمي���زان الطبي،الر�صتاميتر، �صماعة طبية لقيا�س معدل �صرع���ة القلب، جهاز قيا�س �صغط الدم 
الزئبقي،جه���از لقيا�س وظائف الرئة،جهاز لقيا�س المتغيرات النف�س ف�صي�ل�جي، واأ�صفرت النتائج 
ع���ن وج����د فروق دالة بين كل م���ن �صرعة رد الفعل في الراحة مع كل من ع���دد مرات الرع�صة على 
زم���ن الرع�ص���ة ، معدل �صربات القل���ب والتنف�س، ت�جد فروق دالة اإح�صائي���ا بين كل من �صرعة رد 
الفع���ل م���ع اال�صتقبال الم�ؤثر ومع عدد م���رات الرع�صة مع الفرق بين اأق�صر م�ج���ه واأط�ل م�جه ، 
و�صغ���ط الدم المت��صط، ت�جد فروق دالة اإح�صائيا بين كل من ط�ل الم�جة وعدد مرات التنف�س ، 

�صربات القلب ، ق�ة الم�جه، وال�صعة الحي�ية الق�ص�ى ، االإر�صال الم�ؤثر.
درا�ص���ة ب���در ) 2006 ( بعن�ان »بناء مقيا�س للتعرف على اأ�صب���اب ال�صغ�ط النف�صية لالعبي 
كرة اليد« هدفت الدرا�صة اإلى التعرف على اأهم اأ�صباب ال�صغ�ط النف�صية لالعبي كرة اليد. وكذلك 
الف���روق بي���ن العبي كرة اليد على عين���ة ق�امها )48( العباً. وا�صتخدم الباح���ث المنهج ال��صفي، 
وق���ام بت�صمي���م اأداة الدرا�صة. وت��صل���ت الدرا�صة اإلى  وج�د فروق دالة بي���ن العبي الدرجة االأولى 
والممت���ازة في ال�صغ�ط النف�صية بالن�صبة للمح����ر الجهاز الفني واالإداري ل�صالح العبي الممتاز.-

وكذل���ك ت�جد فروق دالة بين العبي الدرجة االأولى والممتاز في ال�صغ�ط النف�صية بالن�صبة للمح�ر 
المرتب���ط بم�صت����ى المناف�صة والالعبين والجمه�ر ل�صالح العب���ي الممتاز. - كذلك ال ت�جد فروق 
دال���ة بين العبي الدرجة االأولى والممتاز ف���ي ال�صغ�ط النف�صية بالن�صبة للمح�ر المرتبط بال�صمات 
ال�صخ�صي���ة لالعبين.- وكذل���ك ت�جد فروق دالة بين العبي الدرجة االأول���ى والممتاز في ال�صغ�ط 

النف�صية بالن�صبة للمح�ر المرتبط بالم�صت�ى البدني والمهاري ل�صالح العبي الدرجة االأولى. 
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درا�ص���ة ال�صعيد )2005( بعن�ان«بناء مقيا�س ال�صغ����ط النف�صية لنا�صئ قطاعات كرة القدم 
تحت 18 �صنة«هدفت الدرا�صة اإلى بناء مقيا�س ال�صغ�ط النف�صية لنا�صئ قطاعات كرة القدم تحت 
18 �صن���ة ، ودرا�صة الف���روق في م�صادر ال�صغ����ط النف�صية، وا�صتخدم الباح���ث المنهج ال��صفي ، 
وتك�ن���ت العينة م���ن )400 ( نا�صئ كرة قدم، واأظهرت النتائج اأنه ت���م الت��صل اإلى خم�صة م�صادر 
لل�صغ����ط  النف�صية لنا�صئ���ي قطاعات كرة القدم وه���ي اأ�صل�ب تعامل الجهاز الفن���ي مع النا�صئ– 
واجب���ات واأحم���ال التدري���ب الريا�صي–قب���ل واأثن���اء وبع���د المناف�صة–اتجاه���ات المجتم���ع نح���� 

الريا�صة–اأع�صاء الفريق والجمه�ر و االإعالم.
درا�ص���ة اندري����ا واآخ���رون ANDREW,ed 2002 بعن�ان »م�صادر ال�صغ����ط النف�صية لدى 
العب���ي كرة القدم المحترفين في ا�صتراليا«هدف���ت الدرا�صة اإلى تحديد م�صادر ال�صغ�ط النف�صية 
الت���ي يعان���ي منها العب� كرة القدم المحترف�ن في ا�صتراليا عل���ى عينة ق�امها العبان من كل فريق 
من الفرق الم�صاركة في دوري المحترفين ، وا�صتخدم الباحث�ن المنهج ال��صفي ، وقام�ا بت�صميم 
اأداة الدرا�ص���ة ، واأ�صفرت نتائ���ج الدرا�صة عن اأن م�صادر ال�صغ�ط النف�صي���ة ارتبطت ارتباطاً ق�ياً 

بالعرو�س ال�صيئة من قبل الالعبين، وكذلك عدم الت�ازن بين التزامات التدريب والدرا�صة.
درا�ص���ة �صحات���ة )2002 ( بعن�ان »ال�صغ����ط النف�صي���ة وعالقتها ببع�س الج�ان���ب الدافعية 
واالنفعالي���ة لدى نا�صئ كرة الق���دم بمحافظة المنيا »هدفت الدرا�صة اإلى التعرف على العالقة بين 
ال�صغ����ط النف�صية وبع�س الج�انب الدافعية متمثلة ف���ي الدافعية لالإنجاز،  والعالقة بين ال�صغ�ط 
النف�صية وبع�س الج�انب االنفعالية متمثلة في القلق كحالة ال�صل�ك العدواني لدى نا�صئ كرة القدم، 
عل���ى عين���ة ق�امها )100 ( نا�صئ، وق���ام الباحث با�صتخ���دام المنهج ال��صف���ي ومقيا�س لل�صغ�ط 
النف�صي���ة للريا�صيي���ن و مقيا�س دافعية االنجاز الريا�صي و مقيا�س القل���ق كحالة، واأظهرت النتائج 
ع���ن وج�د عالقة ارتباطي���ه �صالبة ودالة بين ال�صغ����ط النف�صية والدافع لالنج���از لدى نا�صئ كرة 
القدم، وت�جد عالقة ارتباطيه �صالبة ودالة بين ال�صغ�ط النف�صية وم�صت�ى الطم�ح لدى النا�صئين، 
وت�ج���د عالقة ارتباطيه م�جبة ودالة بين ال�صغ�ط النف�صي���ة والقلق كحالة لدى نا�صئ كرة القدم، 

وت�جد عالقة  ارتباطيه م�جبة ودالة بين ال�صغ�ط النف�صية وال�صل�ك العدواني. 
درا�ص���ة �صالح )2002( بعن�ان »الن�صاط الكهربائي للمخ كدالة لفاعلية اإ�صتراتيجية التفكير 
لتط�ير م�صت�ى االأداء وخف�س ال�صغ�ط لدى الريا�صيين« هدفت الدرا�صة اإلى التعرف على الن�صاط 
الكهربائ���ي للمخ كدالة لفاعلي���ة اإ�صتراتيجية التفكير لتط�ير م�صت����ى االأداء وخف�س ال�صغ�ط لدى 
الريا�صيي���ن، وق���د ا�صتخ���دم الباح���ث المنهج التجريب���ي للمجم�ع���ة ال�احدة عن طري���ق القيا�س 
القبل���ي والبعدي، وطب���ق اأربع ا�صتراتيجيات للتفكي���ر، وذلك على عينة م���ن )3( العبين )م�صت�ى 
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دول���ي في اال�صك�ا�س(، واأ�صفرت النتائج على اأن اال�صتراتيجيات العقلية ذات تاأثير فعال في تط�ير 
م�صت����ى االأداء وخف����س ال�صغ�ط ، وكذلك ن�صاط المخ بين العمل من واق���ع ن�صاط المخ الكهربائي 

وا�صتراتيجيات التفكير ذو تاأثير فعال على تط�ير االأداء.
درا�ص���ة بدر الدي���ن )2002( بعن����ان »�صدة م�صادر ال�صغ����ط النف�صية ل���دى نا�صئات بع�س 
االأن�صط���ة الريا�صي���ة » هدف���ت الدرا�صة اإلى تحديد �ص���دة م�صادر ال�صغ�ط النف�صي���ة لدى نا�صئات 
االأن�صطة الريا�صية المختارة. وكذلك تحديد �صدة م�صادر ال�صغ�ط النف�صية لدى نا�صئات االأن�صطة 
الريا�صي���ة المخت���ارة لكل ن�صاط على ح���دة. وا�صتخدم الباح���ث المنهج ال��صف���ي وقائمة م�صادر 
ال�صغ����ط للنا�صئي���ن. وبلغت عينة الدرا�ص���ة )2)( نا�صئة. وج���اءت النتائج على النح���� التالي من 
االأكثر اإلى االأق���ل: ال�صغ�ط النف�صية المرتبطة بالمناف�صة الريا�صية.-ال�صغ�ط النف�صية المرتبطة 
بالجه���از الفني والجمه�ر واأع�صاء الفريق .- ال�صغ�ط النف�صي���ة المرتبطة باتجاهات االأ�صرة نح� 
الريا�صة.-ال�صغ����ط النف�صية المرتبطة ب�اجبات واأحمال التدري���ب الريا�صي.-ال�صغ�ط النف�صية 
المرتبط���ة بمتطلب���ات النا�صئ.اأما نتائج الت�ص���اوؤل الثاني مرتبة ترتيبا تنازلي���ا:  ال�صغ�ط النف�صية 
المرتبطة بالمناف�صة الريا�صي���ة .- ال�صغ�ط النف�صية المرتبطة بالجهاز الفني والجمه�ر واأع�صاء 
الفري���ق.- ال�صغ�ط النف�صي���ة المرتبطة ب�اجبات واأحمال التدري���ب الريا�صي.- ال�صغ�ط النف�صية 
المرتبط���ة بمتطلبات النا�صئ .- ال�صغ����ط النف�صية المرتبطة باتجاهات االأ�صرة نح� الريا�صة. وال 

ت�جد فروق دالة بين نا�صئات ال�صباحة وكل من نا�صئات كرة اليد واألعاب الق�ى.
درا�ص���ة محم���د )2001 ( بعن�ان«ال�صغ�ط النف�صي���ة المرتبطة بالمناف�ص���ات الريا�صية لدى 
الن�سء الريا�صي« هدفت الدرا�صة اإلى بناء مقيا�س للتعرف على ال�صغ�ط النف�صية ، و المقارنة بين 
الريا�صيي���ن النا�صئين الممار�صي���ن لالأن�صطة الريا�صية الفردية والجماعي���ة في ال�صغ�ط النف�صية 
بالمناف�ص���ة، و التع���رف عل���ى الفروق في ال�صغ����ط النف�صية المرتبطة بالمناف�ص���ة مع اختالف ن�ع 
الن�ص���اط الريا�صي، وا�صتخ���دم الباحث المنهج ال��صفي، وتك�نت العين���ة من )300 ( العبا ، وقام 
الباح���ث با�صتخدام مقيا����س لل�صغ�ط النف�صية ، واأظهرت النتائج اأن���ه ي�جد اختالف في ال�صغ�ط 
النف�صي���ة بين النا�صئي���ن الممار�صي���ن لالأن�صطة الريا�صي���ة الفردية والجماعي���ة . وي�جد اختالف 
ف���ي ال�صغ�ط النف�صية مع اختالف ن����ع الن�صاط . ي�جد اختالف في ال�صغ����ط النف�صية المرتبطة 

بالمناف�صة الريا�صية بين النا�صئين والعبي الدرجة االأولى. 
درا�ص���ة �صيج���ارSeggar 1997  بعن����ان »قيا����س ال�صغ���ط واالأداء الريا�صي«هدف���ت الدرا�صة 
التع���رف على قيا����س ال�صغ���ط واالأداء الريا�صي،وا�صتمل���ت العينة على )148( العب���ة من طالبات 
الجامعة، وا�صتخدم قائمة ال�صغط الريا�صي، واأ�صفرت النتائج على اأن هناك اأربعة ع�امل لل�صغط 
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ل���دى الريا�صيين وه���ي الحالة المزاجي���ة ال�صلبية، وتجان����س الفريق، وال�صحة البدني���ة، والكفاية 
االأكاديمية، واأظهرت النتائج اأن هناك عالقة دالة بين ع�امل ال�صغ�ط الم�صتخل�صة ما عدا الحالة 
المزاجي���ة واالأداء الريا�ص���ي لالعبات  االألعاب الفردية ) التن����س والجمباز ( بينما ال ت�جد عالقة 

دالة بالن�صبة لالعبات الريا�صة الجماعية مثل كرة اليد 

درا�ص���ة بنجامي���ن وديفي���د David & Benjamin 1997  بعن�ان »م�ص���ادر ال�صغ�ط المرتبطة 
ب���االأداء اأثناء المناف�صة«هدفت الدرا�صة اإلى التعرف على م�صادر ال�صغ�ط المرتبطة باالأداء اأثناء 
المناف�ص���ة، وا�صتخدم الباحث المنهج ال��صفي، وقام ببناء مقيا�س الدرا�صة ، وا�صتملت العينة على 
)317(العبا وكانت اأهم النتائج وج�د ثماني م�صادر لل�صغ�ط مرتبطة باالأداء اأثناء المناف�صة وهي 
عل���ى الت�الي �صغ�ط مرتبطة باأهمية االآخرين ، وبالتقييم االجتماعي ، وبالقلق وال�صك ، وباالإثارة، 
و بطبيع���ة المناف�صة ،وبمتطلبات البيئة ، وبعدم تحقي���ق الم�صت�ى المطل�ب لالأداء وع�امل متن�عة 
مث���ل ت�قع حدوث االإ�صاب���ة، كما اأظهرت النتائج اأن الريا�صيين بالرغم من تباين م�صت�ياتهم وتن�ع 

اأن�صطتهم فاإنهم يتاأثرون بانطباعاتهم وتقدير االآخرين لهم اأثناء اأدائهم المناف�صة .

التعليق على الدرا�شات ال�شابقة :   
م���ن خالل االط���الع على الدرا�صات ال�صابقة تبي���ن اأن جميعها تحدثت عن ال�صغ����ط النف�صية لدى 
الالعبي���ن، ولكنه���ا كانت في ب���الد اأخرى، ولم نعثر عل���ى درا�صة واحدة في فل�صطي���ن تناولت هذا 
الم��ص����ع ح�ص���ب اط���الع الباحث، كم���ا اأن هذه الدرا�ص���ة تميزت ع���ن غيرها م���ن الدرا�صات في 
متغيراته���ا فتختلف عّما قدمته الدرا�ص���ات ال�صابقة.ويت�صح لنا من العر����س ال�صابق اأن الدرا�صات 

ال�صابقة تميزت بما يلي: 

1- اأهتم عدد من هذه الدرا�صات بدرا�صة ال�صغ�ط لدى الالعبين والمدربين   .

2- تعدد البيئات التي اأجريت فيها الدرا�صات فمنها العربية واالأجنبية .

3- معظم الدرا�صات حديثة.

وق���د تم اال�صتفادة من الدرا�ص���ة ال�صابقة في : -تحديد م�صكلة الدرا�صة- �صياغة ت�صاوؤل الدرا�صة- 
تحديد مفاهي���م الدرا�صة-تحديد اأداة الدرا�صة- تحديد المعالجات االإح�صائية منها المت��صطات 
الح�صابية-ت�صاع���د نتائج ه���ذه الدرا�صات في تف�صي���ر نتائج الدرا�صة الحالي���ة واال�صتر�صاد بها في 

مناق�صة هذه النتائج .
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الطريقة والإجراءات:
منهج الدرا�شة:

ا�صتخ���دم الباح���ث المنهج ال��صف���ي التحليلي لدرا�صته وذل���ك لك�نه اأن�صب مناه���ج البحث العلمي 
درا�صة، والأن الباحث يقدم و�صفاً وتف�صيراً للبيانات التي ت�فرت له، وذلك من خالل درا�صة م��ص�ع 

الدرا�صة اأ�صباب ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي كرة ال�صلة في فل�صطين .
مجتمع الدرا�شة:

تك�ن مجتمع الدرا�صة من جميع العبي كرة ال�صلة وعددهم )215( العباً للعام 2011 .
عينة الدرا�شة:

اأجري���ت الدرا�ص���ة على عينة بلغ عدد اأفرادها )180( العباً ، مثلت ما ن�صبته )83.1%( تقريباً من 
مجتمع الدرا�صة ،حيث تم اختيارها بالطريقة الع�ص�ائية من االأندية التي �صملتها عينة الدرا�صة .

وتم اختيار عينة الدرا�صة بناءاً على االأ�صباب التالية:
1- اأن يك�ن من الالعبين الم�صجلين في االتحاد الفل�صطيني لكرة ال�صلة.

2-اأن يك�ن من الالعبين الذين يمار�ص�ن ريا�صة كرة ال�صلة في الدرجة الممتازة واالأولى. 
3-اأن يك�ن من الالعبين الذين ي�صارك�ن في المباريات ب�صكل اأ�صا�صي.

وجدول رقم )1( يبين ت�زيع اأفراد عينة الدرا�صة تبعاً للمتغيرات الم�صتقلة.
جدول رقم ) 1 (

ت�زيع عينة الدرا�صة تبعا لمتغير الدرجة 
الن�صبة املئ�يةالتكراراملتغريات

درجة اللعب
58.9%106 ممتازة

41.1%74 اأوىل

12.2%22م�صارك امل�صاركات الدولية
87.8%158غري م�صارك

مركز اللعب
39.4%71العبي االرتكاز
16.7%30العبي ال��صط

43.9%79العبي االأجنحة

 100%180املجم�ع

اأداة الدرا�شة :
اعتم���د الباحث مقيا�س اأ�صباب ال�صغ�ط النف�صية لالعبي كرة اليد من ت�صميم بدر )2006( . بعد 
اأن ق���ام الباحث بعر�صه عل���ى ال�صادة الخبراء الحا�صلين على درجة الدكت����راه والذين يعمل�ن في 
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جامع���ة االأق�صى للتع���رف على مدى مالءمته للبيئ���ة الفل�صطينية ولريا�صة ك���رة ال�صلة . كما واأراد 
الباحث الك�صف عن اأ�صباب ال�صغ�ط النف�صية من ناحية الدرجة ، اأو مركز اللعب ، ويتك�ن المقيا�س 
م���ن )35( عب���ارة . و )4( مجاالت وهي كاالأتي : اأ�صباب ترتبط بالجهاز الفني واالإداري .- اأ�صباب 
ترتب���ط بالم�صت�ى البدن���ي والمهاري.- اأ�صباب ترتبط بالمناف�صة والالعبي���ن والجمه�ر .- اأ�صباب 

ترتبط بالم�صت�ى االجتماعي واالقت�صادي .- اأ�صباب ترتبط بال�صمات ال�صخ�صية لالعبين .

ويق�م الالعب باالإجابة على عبارات المقيا�س على مقيا�س رباعي التدريج كاالآتي:

- م�افق بدرجة كبيرة                              )4( درجات.

-م�افق بدرجة مت��صطة                           )3( درجات.

-م�افق بدرجة قليلة                                 )2( درجة.

-غير م�افق                                              )1( درجة.

وفي الدرا�صة الحالية ح�صبت الباحث �صدق المقيا�س وثباته على النح� االآتي :

اأ- �صدق المحت�ى:

عر�س المقيا�س على ثمانية محكمين من اأع�صاء هيئة التدري�س في كلية التربية البدنية و الريا�صة 
في 

جامع���ة االأق�صى، واتفق�ا على �صالحية المقيا�س للبيئة الفل�صطينية ، ولريا�صة كرة ال�صلة من دون 
اأي تعديل في اأيِّ بعد، اأو اأية فقرة بن�صبة 100%. والجدول رقم )2( ، )3( ي��صحان ذلك .

جدول رقم ) 2 (

ي��صح اأراء المحكمين في مدى منا�صبة اأبعاد المقيا�س لتحقيق هدف الدرا�صة  )ن=8(
الن�صبة املئ�يةالتكرارالبعدم.
100%8اأ�صباب ترتبط باجلهاز الفني واالإداري1
100%8اأ�صباب ترتبط بامل�صت�ى البدين واملهاري2
100%8اأ�صباب ترتبط باملناف�صة والالعبني واجلمه�ر3
100%8اأ�صباب ترتبط بامل�صت�ى االجتماعي واالقت�صادي4
100%8اأ�صباب ترتبط بال�صمات ال�صخ�صية لالعبني5

يت�ص���ح من ج���دول رقم )2( ح�ص����ل جميع االإبع���اد على ن�صب���ة 100% في م���دى منا�صبتها لهدف 
الدرا�صة.
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جدول رقم ) 3 (
ي��صح اأراء المحكمين في مدى منا�صبة فقرات المقيا�س لالأبعاد المقترحة  )ن=8(

اأ�صباب ترتبط بامل�صت�ى البدين اأ�صباب ترتبط باجلهاز الفني واالإداري
واملهاري

اأ�صباب ترتبط باملناف�صة والالعبني 
واجلمه�ر

الن�صبة اأراء اخلرباءم
املئ�ية

الن�صبة اأراء اخلرباءم
املئ�ية

الن�صبة اأراء اخلرباءم
املئ�ية غري م�افق

م�افق
غري م�افق

م�افق
غري م�افق

م�افق
18-%10018-%10018-%100
28-%10028-%10028-%100
38-%10038-%10038-%100
48-%10048-%10048-%100
58-%10058-%10058-%100
68-%10068-%10068-%100
78-%10078-%10078-%100

اأ�صباب ترتبط بامل�صت�ى االجتماعي 
واالقت�صادي

اأ�صباب ترتبط بال�صمات ال�صخ�صية 
لالعبني

18-%10018-%100
28-%10028-%100
38-%10038-%100
48-%10048-%100
58-%10058-%100
68-%10068-%100
78-%10078-%100

يت�صح من جدول رقم )3( قب�ل جميع الفقرات بن�صبة 100% في مدى منا�صبتها الأبعاد المقيا�س. 
ب - �صدق االت�صاق الداخلي :

ج���رى التحقق من �صدق االت�صاق الداخلي للمقيا�س بتطبيق المقيا�س على عينة ا�صتطالعية مك�نة 
م���ن )20( العباً من خارج اأفراد عينة الدرا�صة، وتم ح�صاب معامل ارتباط )بير�ص�ن( بين معامل 

ارتباط كل بعد من اأبعاد المقيا�س مع الدرجة الكلية للمقيا�س ، والجدول التالي ي��صح ذلك:
جدول رقم ) 4 (

معامالت االرتباط  ) بير�ص�ن ( بين اأبعاد المقيا�س بالدرجة الكلية للمقيا�س )ن=20(
م�صت�ى الداللةمعامل االرتباطالبعدم.

دالة عند 0.3750.05اأ�صباب ترتبط باجلهاز الفني واالإداري1
دالة عند 0.4120.05اأ�صباب ترتبط بامل�صت�ى البدين واملهاري2
دالة عند 0.3670.05اأ�صباب ترتبط باملناف�صة والالعبني واجلمه�ر3
دالة عند 0.4390.05اأ�صباب ترتبط بامل�صت�ى االجتماعي واالقت�صادي4
دالة عند 0.3610.05اأ�صباب ترتبط بال�صمات ال�صخ�صية لالعبني5
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قيمة »ر« الجدولية عند درجة حرية )28( وعند م�صت�ى داللة )0.05( = 0.361
قيمة »ر« الجدولية عند درجة حرية )28( وعند م�صت�ى داللة )0.01( = 0.463

ثبات المقيا�س:
للتحق���ق من الثب���ات ا�صتخدم الباحث طريقة اإع���ادة االختبار وذلك باإع���ادة تطبيق المقيا�س على 
عين���ة ق�امها )20( العباً من خارج عينة الدرا�صة في الفترة الزمنية ال�اقعة ما بين 2011/8/15 
اإلى 2011/8/30 اأي بعد اأ�صب�عين من التطبيق االأول ، وقد تبلغ معامل االرتباط بين التطبيق االأول 

والتطبيق الثاني ما ن�صبته )0.852( مما يدل على اأن المقيا�س ذو معامل ثبات عاٍل.
تطبيق المقيا�س :

ق���ام الباح���ث بتطبي���ق المقيا�س عل���ى اأفراد عين���ة الدرا�ص���ة خالل الفت���رة م���ن 2011/8/7 اإلى 
2011/8/14م .

لالإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة ا�صتخدمت المعالجات االأ�صاليب االإح�صائية االآتية:
1- المت��صطات الح�صابية واالأوزان الن�صبية لها. 

2- اختبار )ت(  لمجم�عتين م�صتقلتين.
3-تحليل التباين االأحادي.

النتائج المتعلقة بال�شوؤال الأول: 
ما اأ�صباب ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي كرة ال�صلة في فل�صطين؟.

لالإجاب���ة على ال�ص�ؤال تم ا�صتخدام المت��صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية واالأوزان الن�صبية 
والترتيب لكل فقرة ولكل بعد من اأبعاد مقيا�س اأ�صباب ال�صغ�ط النف�صية.  

البعد االأول : اأ�صباب ترتبط بالجهاز الفني واالإداري:
جدول رقم ) 5 (

ي��صح المت��صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية واالأوزان الن�صبية والترتيب ) ن=180(
الرتتيب ال�زن الن�صبياالنحراف املعيارياملت��صط احل�صابيم

13.30.864%82.54
240.000%1001
33.80.523%953
43.850.489%96.22
540.000%1001
62.51.147%62.55
73.850.366%96.22

90.3%3.611.694املجم�ع

يت�ص���ح من الجدول )5( المت��صطات الح�صابية واالنحراف���ات المعيارية ال�صتجابات عينة الدرا�صة 
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عل���ى كل فق���رة من فقرات البعد االأول ، تبين اأن مت��ص���ط االأوزان الن�صبية قد تراوح بين )100%–
.)%62.5

البعد الثاني : اأ�صباب ترتبط بالم�صت�ى البدني والمهاري :
جدول رقم ) 6 (

ي��صح المت��صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية واالأوزان الن�صبية والترتيب) ن=180(
 الرتتيبال�زن الن�صبياالنحراف املعيارياملت��صط احل�صابيم
12.50.688%62.53
21.050.223%26.27
31.40.820%355
41.20.410%306
53.30.801%82.51
61.50.827%37.54
72.950.825%73.72

49.6%1.982.297املجم�ع

 يت�ص���ح من الجدول )6( المت��صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية ال�صتجابات العينة على كل 
فقرة 

من فقرات البعد الثاني ، تبين اأن مت��صط االأوزان الن�صبية قد تراوح بين )%82.5–%26.2( .
البعد الثالث : اأ�صباب ترتبط بالمناف�صة والالعبين والجمه�ر:

جدول رقم ) 7 (
ي��صح المت��صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية واالأوزان الن�صبية والترتيب) ن=180(

 الرتتيبال�زن الن�صبياالنحراف املعيارياملت��صط احل�صابيم
12.750.850%68.74
240.000%1001
33.750.444%93.73
43.950.223%98.72
52.51.051%62.56

62.70.923%67.55

710.000%257
73.7%2.951.745املجم�ع

يت�ص���ح من الجدول )7( المت��صط���ات الح�صابية واالنحرافات المعيارية ال�صتجابات العينة على كل 
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فقرة من فقرات البعد الثالث ، تبين اأن مت��صط االأوزان الن�صبية قد تراوح بين )%100–%25( .
البعد الرابع : اأ�صباب ترتبط بالم�صت�ى االجتماعي واالقت�صادي:

جدول رقم ) 8 (
ي��صح المت��صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية واالأوزان الن�صبية والترتيب) ن=180(

 الرتتيبال�زن الن�صبياالنحراف املعيارياملت��صط احل�صابيم
11.150.489%28.75
21.10.307%27.56
31.40.598%354
410.000%257
51.60.820%402
61.551.050%38.73

71.650.812%41.21

33.7%1.353.038املجم�ع

   يت�صح من الجدول ) 8 ( المت��صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية ال�صتجابات العينة على كل 
فقرة من فقرات البعد الرابع، وُتبّين اأن مت��صط االأوزان الن�صبية قد تراوح بين )%41.2–%25( .

البعد الخام�س : اأ�صباب ترتبط بال�صمات ال�صخ�صية لالعبين:
جدول رقم ) ) (

ي��صح المت��صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية واالأوزان الن�صبية والترتيب) ن=180(
 الرتتيبال�زن الن�صبياالنحراف املعيارياملت��صط احل�صابيم
130.917%755
23.30.801%82.52
33.350.875%83.71
42.81.005%706
53.250.850%81.23
63.10.967%77.54
71.80.951%457

73.5%2.943.183املجم�ع

يت�ص���ح من الجدول ))( المت��صط���ات الح�صابية واالنحرافات المعيارية ال�صتجابات العينة على كل 
فقرة من فقرات البعد الخام�س، وتبين اأن مت��صط االأوزان الن�صبية قد تراوح بين )%83.7–%45(.

االأبعاد الكلية للمقيا�س :
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جدول رقم ) 10 (
ي��صح المت��صطات واالنحرافات المعيارية واالأوزان الن�صبية والترتيب في اأبعاد المقيا�س )ن=180(

االنحراف املت��صط احل�صابيالبعد
املعياري

ال�زن
 الن�صبي

الرتتيب

90.31%25.31.694اأ�صباب ترتبط باجلهاز الفني واالإداري

49.64%13.92.297اأ�صباب ترتبط بامل�صت�ى البدين واملهاري

73.72%20.651.745اأ�صباب ترتبط باملناف�صة والالعبني واجلمه�ر

33.75%9.453.038اأ�صباب ترتبط بامل�صت�ى االجتماعي واالقت�صادي

73.53%20.63.183اأ�صباب ترتبط بال�صمات ال�صخ�صية لالعبني

64.1%89.95.978الدرجة الكلية لالأبعاد

يت�صح من الجدول ) 10 ( ما يلي :
- احتل البعد المرتبط بالجهاز الفني واالإداري المرتبة االأولى ب�زن ن�صبي قدره )0.3)%( .

- احتل البعد المرتبط بالمناف�صة والالعبين والجمه�ر المرتبة الثانية ب�زن ن�صبي قدره )%73.7(.

- احتل البعد المرتبط بال�صمات ال�صخ�صية لالعبين المرتبة الثالثة ب�زن ن�صبي قدره )%73.5( .
- احتل البعد المرتبط بالم�صت�ى البدني والمهاري المرتبة الرابعة ب�زن ن�صبي قدره )6.)%4( .

- احت���ل البع���د المرتبط بالم�صت����ى االجتماعي واالقت�ص���ادي المرتبة الخام�صة ب����زن ن�صبي قدره 
. )%33.7(

-اأما المقيا�س ككل فجاءت الن�صبة المئ�ية قدرها )%64.1( .
ي�صي���ر جدول رق���م )10( اإلى اأن بعد »الجه���از الفني واالإداري« يمثل اأعل���ى اأ�صباب ال�صغ�ط 
النف�صية لدى عينة البحث ب�زن ن�صبي )0.3)%( وهذا يعني اأن درجة ال�صغ�ط المرتبطة بالجهاز 
الفني واالإداري كبيرة جدا ، ويعزو الباحث تلك الن�صبة العالية اإلى اأن الالعب مطالب برفع م�صت�اه 
ب�صك���ل دوري ، فلذل���ك يق����م المدرب الريا�ص���ي بزيادة الجرع���ات التدريبية وزي���ادة �صدة الحمل 
التدريب���ي على الالعب ب�صكل يتميز باال�صتمرارية مما ي����ؤدي اإلى زيادة في بذل مجه�د بدني يف�ق 
ق���درات الالعب  البدنية ، مما ي�ؤدي اإلى زي���ادة ال�صغ�ط النف�صية عليه . باالإ�صافة اإلى اأن المدرب 
الريا�صي دائم االنتقاد لالعب ب�صكل دوري بالرغم من تنفيذه ال�اجبات البدنية اأو المهارية ب�صكل 

ايجابي ، مما ي�صاهم في زيادة ال�صغ�ط النف�صية على الالعب.
وي���رى الباحث اأن زيادة �صدة الحمل التدريبي على الالع���ب اأكثر من م�صت�اه الحقيقي ي�ؤدي 
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اإلى نتائج ايجابية اأما المبالغة في زيادة �صدة الحمل التدريبي ي�ؤدي اإلى نتائج عك�صية �صلبية. 
وتتف���ق نتائج الدرا�صة الحالية م���ع نتائج درا�صة كل من درا�صة )ال�صامرائي،2010(، ودرا�صة 
 David &) ب���در،2006( ، ودرا�ص���ة )ال�صي���د،2005( ، ودرا�صة )بدر الدي���ن ، 2002( ، ودرا�صة(
Benjamin 1997) ف���ي اأن الالع���ب في الع�صر الحالي ،ع�صر االحت���راف يعاني ب�صكل كبير جداً 

م���ن زيادة ال�صغ����ط  النف�صية علية وخا�صةً فيم���ا يتعلق بالجهاز الفن���ي واالإداري الذي يعتمد على 
زيادة الح�ص�س والجرعات التدريبية التي تزيد عن قدراته. 

وم���ن بين اأهم ال�صغ�ط عل���ى الالعب الريا�صي والمرتبطة بالم���درب واالإداري الريا�صي ما 
يلي)عالوي،8))1،�س26(:

-مطالبة المدرب الريا�صي لالعب بتحقيق متطلبات تف�ق قدراته والتركيز الدائم على الف�ز.
-دكتات�ري���ة الم���درب الريا�ص���ي اأو االإداري الريا�ص���ي بالن�صبة لالع���ب، واتخاذ بع����س القرارات 

القا�صية في حالة خطاأ الالعب التي قد تك�ن الأ�صباب خارجة عن اإرادته .
- �صع�ر الالعب الريا�صي بتحيز المدرب اأو االإداري الريا�صي لالعبين اآخرين.

- بينم���ا ج���اء بعد »االأ�صباب المرتب���ط بالمناف�صة والالعبي���ن والجمه�ر« في المرتب���ة الثانية لدى 
عينة البحث ب�زن ن�صبي )73.7%( وهذا يعني اأن درجة ال�صغ�ط المرتبطة بالمناف�صة والالعبين 
والجمه����ر ل���دى عين���ة البحث كبيرة . وي���رى الباحث اأن اأهمي���ة  المناف�صة ، والالع���ب المناف�س ، 
والجمه�ر من اأكثر عنا�صر اللعبة تاأثيرا على الالعبين �صلبا ، وذلك من حيث ق�ة واأهمية المناف�صة، 
وم���ا يتمي���ز به المناف�س من عنا�صر ق�ة ، باالإ�صافة اإلى ع�صبية الجمه�ر الريا�صي التي قد يتجاوز 
االأخ���الق الريا�صي���ة في بع����س الم�اقف.ويتفق الباحث مع ه���ذه النتائج ف���ي اأن ال�صغ�ط النف�صية 

المرتبطة بالمناف�صة والالعبين والجمه�ر جاءت كبيرة.
، درا�ص���ة  م���ن )جاب���ر،2011(  نتائ���ج درا�ص���ة كل  م���ع  الحالي���ة  الدرا�ص���ة  نتائ���ج  وتتف���ق 
)ال�صامرائ���ي،2010(، ودرا�صة )ب���در،2006( ، ودرا�صة )ال�صي���د،2005( ، ودرا�صة )بدر الدين ، 
2002( ، ودرا�صة  ، ودرا�صة (Seggar,1997) ، ودرا�صة (David & Benjamin, 1997) في اأن 
ق����ة الالعب المناف�س ،و ق�ة حما�س الجمه�ر ال���ذي يح�صر المباراة داخل اأر�س الميدان من اأكثر 

االأ�صباب التي ت�ؤدي اإلى زيادة ال�صغ�ط النف�صية على الالعب الريا�صي .
وهناك بع�س الع�امل التي تزيد من ال�صغ�ط النف�صية على الالعب الريا�صي في هذا المجال)راتب 

واآخرون، 2006،�س186(:
-االهتم���ام الزائد بالف�ز في جميع المناف�صات الريا�صية ، يعتبر م�صدرا لل�صغ�ط النف�صية ب�صبب 
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الخ����ف م���ن الف�ص���ل مما قد ي�ؤثر �صلب���ا على الالعب ، و�صع����ره بالت�تر واالإحباط وع���دم الثقة في 
النجاح.

-التع�ص���ب العنيف من قبل الجمه�ر مع العب �صد اآخ���ر ، وال�صل�ك العدواني ال�صلبي من الجمه�ر 
�صد الالعب ، ومطالبة الجمه�ر بنتائج قد تف�ق قدراته ، والخ�ف ال�صديد من الح�صد الجماهيري.

- مطالب���ة الالعب بالف����ز على مناف�س ق�ي ولديه قدرات فنية وبدني���ة اأف�صل قد يلقي المزيد من 
ال�صغ�ط على الالعب في م�اجهة المناف�س الأن الف�ز مرتبط بقدرات المناف�س. 

- بينم���ا جاء بع���د »ال�صمات ال�صخ�صية لالعبين« في المرتبة الثالث���ة لدى عينة البحث ب�زن ن�صبي 
)73.5%( وهذا يعني اأن درجة ال�صغ�ط المرتبطة بال�صمات ال�صخ�صية لالعبين لدى عينة البحث 
كبي���رة ويعزو ذلك الباح���ث اإلى اأن غالبية عينة الدرا�صة يعان�ن م���ن االحباطات والقلق والخ�ف ، 
وكذلك على عدم ال�صيطرة على انفعاالتهم داخل الملعب الفتقارهم لالأ�صاليب والمهارات النف�صية 

للتغلب على هذه ال�صمات االنفعالية . 
وي�ؤك���د الباح���ث على اأن زيادة القل���ق يرجع �صببه���ا االأ�صا�صي اإلى نق�س ف���ي من�ص�ب اللياقة 

البدينة لالعب.
وتتف���ق نتائ���ج الدرا�ص���ة الحالية م���ع نتائج درا�ص���ة كل من  درا�ص���ة )ب���در،2006( ، ودرا�صة 
)ال�صي���د،2005(، ودرا�ص���ة )�ص���الح ،2002( ف���ي اأن هناك عالق���ة وطيدة بين م���ا يملك الالعب 
م���ن قدرات وما يتميز به م���ن �صمات �صخ�صية و بين �صيطرته على ال�صغ����ط النف�صية الناتجة عن 

المباريات .
ويرى)رات���ب ، واآخ���رون ، 2006،����س 185( اإن قدرة الالعب على م�اجه���ة اأ�صباب وم�صادر 
ال�صغ����ط تت�ق���ف على ال�صم���ات ال�صخ�صية لالعب ، وم���دى اإدراك الالعب للم�اق���ف ال�صاغطة ، 
وا�صتجابت���ه لل�صغط النف�ص���ي، وي�صيف اأن اإدراك الالعب لل�صغ�ط تختل���ف ح�صب الفروق الفردية 
ف���ي �صم���ات ال�صخ�صية من العب الآخ���ر ، فهناك العب ال ي�صيطر على انفعاالت���ه ، والعب اآخر لدية 

عدوانية �صلبية ، فالعالقة بين �صمات ال�صخ�صية وال�صغ�ط عالقة تاأثير وتاأثر. 
- بينم���ا ج���اء البعد »المرتب���ط بالم�صت�ى البدن���ي والمهاري« في المرتب���ة الرابعة لدى عينة 
البحث ب�زن ن�صبي )6.)4%( وهذا يعني اأن درجة ال�صغ�ط المرتبطة بالم�صت�ى البدني والمهاري 
لدى عينة البحث قليلة جدا، ويعزو ذلك الباحث اإلى اأن الالعب وما يملك من قدرات بدنيه ومهاريه 
كافي���ة للعب في الدوري الفل�صطيني لك���رة ال�صلة،  هذا من جانب ، ومن جانب اآخر اأغلب الالعبين 
ف���ي فل�صطين يتكاف�ؤن في الم�صت�يات البدني���ة اأو المهارية وبالتالي يفتقدون اإلى حد كبير اإلى �صمة 
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دافعية االإنجاز الريا�صي ، ومن خالل التحليل ال�صابق يتبين باأنه ال ي�جد �صغ�ط نف�صية على العبي 
كرة ال�صلة في فل�صطين من خالل الم�صت�ى البدني والمهاري.

وتتف���ق نتائج الدرا�صة الحالية م���ع نتائج درا�صة كل من درا�صة )ال�صامرائي،2010(، ودرا�صة 
)بدر،2006( ، ودرا�صة )ال�صيد،2005( ، ودرا�صة )بدر الدين ، 2002( ، ودرا�صة )محمد،2001( 
، ودرا�ص���ة (Seggar,1997) ، ودرا�ص���ة (David & Benjamin 1997) ف���ي اأن الالعبي���ن ف���ي 
جمي���ع الدرا�صات ال�صابقة وعينة الدرا�صة الحالي���ة يتميزون بم�صت�ى بدني ومهاري يتنا�صب مع ن�ع 

الريا�صة التي يمار�ص�نها .
فال�صغ����ط النف�صي���ة المرتبطة بالم�صت�ى البدن���ي والمهاري ال ي�جد لها اأي���ه تاأثير على اأداء 

الالعب الريا�صي. 
وي�ؤكد )عالوي ، 8))1 ، �س 15( على ما �صبق من تحليل في هذا المح�ر: اأن اإدراك الالعب 
الريا�ص���ي ب���اأن ما ه� مطل�ب من���ه يزيد عن قدراته وا�صتطالعاته ففي ه���ذه الحالة ي�صعر الالعب 
الريا�صي بال�صغط . وكلما ازداد �صع�ر الالعب الريا�صي باأهمية النتائج المترتبة على عدم قدرته 

على تحقيق هذه المطالب ، كلما زادت �صدة ال�صغط الذي ي�صعر به.
- بينما ج���اء البعد »المرتبط بالم�صت�ى االجتماعي واالقت�صادي« في المرتبة الخام�صة لدى 
عين���ة البحث ب�زن ن�صبي )33.7%( وهذا يعني اأن درجة ال�صغ�ط المرتبطة بالم�صت�ى االجتماعي 
واالقت�صادي لدى عينة البحث قليلة جدا ، ويعزو الباحث ذلك اإلى اأن الالعبين يعي�ص�ن ويمار�ص�ن 
ريا�ص���ة كرة ال�صلة كن�ع م���ن اله�اية ، وبالتالي يذهب�ن اإلى الجامع���ات للدرا�صة وممار�صة حياتهم 
الي�مي���ة ب�صكل طبيعي ويذهب����ن اإلى المنا�صبات لزيارة االأقارب م���ن دون اأي ت�صريح من المدرب 
الريا�صي كما ه� معم�ل به في ريا�صة المحترفين ، لذلك جاءت الن�صبة المئ�ية لل�صغ�ط النف�صية 

قليلة جدا.
وتتفق نتائج الدرا�صة الحالية مع نتائج درا�صة كل من )جابر،2011(، ودرا�صة )بدر،2006( 
 DAVID & BENJAMIN) ودرا�صة )ال�صيد،2005( ، ودرا�صة )بدر الدين ، 2002( ، ودرا�صة ،
1997) في اأن الالعب الريا�صي لدى عينات الدرا�صات ال�صابقة والحالية يح�صل�ن على دعم كبير 

من المجتمعات المحلية من حيث االحترام والتقدير. 

النتائج المتعلقة بال�شوؤال الثاني:
هل ت�جد فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صت�ى الداللة ) a 0.05=( بين المت��صطات الح�صابية 
ال�صتجاب���ات اأفراد عينة الدرا�صة على مقيا�س اأ�صب���اب ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي كرة ال�صلة في 
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فل�صطين تعزى اإلى متغير الدرجة في اللعب ) الممتازة – االأولى ( ؟
. ) T . test( ولالإجابة على هذا ال�ص�ؤال تم ح�صاب الفروق وذلك با�صتخدام اختبار 

جدول رقم )11(
ي��صح المت��صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية وقيمة “ت”  ) ن=180(

االنحراف املت��صطالعددالدرجةاالأبعاد
املعياري

قيمة

 »ت«

قيمة

 الداللة
م�صت�ى الداللة

اأ�صباب ترتبط باجلهاز 

الفني واالإداري

10625.21.953ممتازة
 غري دال1.10.664

اإح�صائيا 7424.11.125اأوىل

اأ�صباب ترتبط بامل�صت�ى 
البدين واملهاري

10614.52.275ممتازة
 غري دال1.40.221

اإح�صائيا 7413.12.564اأوىل
 اأ�صباب ترتبط باملناف�صة

والالعبني واجلمه�ر
 غري دال10621.151.48610.864ممتازة

اإح�صائيا 7420.151.953اأوىل

 اأ�صباب ترتبط بامل�صت�ى
االجتماعي واالقت�صادي

10610.253.126ممتازة
 غري دال0.270.813

اإح�صائيا 749.982.135اأوىل

 اأ�صباب ترتبط بال�صمات
ال�صخ�صية لالعبني

10620.12.523ممتازة
 غري دال1.50.200

اإح�صائيا 7421.63.985اأوىل

الدرجة الكلية
10691.211.363ممتازة

 غري دال1.0540.897
اإح�صائيا 7488.8411.762اأوىل

قيمة »ت« الجدولية عند م�صت�ى داللة ) α  0.01  ≥ ( ودرجة حرية )45( ت�صاوي2.70
يت�ص���ح من الجدول ال�صاب���ق اأن قيمة »ت« المح�ص�بة اأقل من قيم���ة »ت« الجدولية في جميع االأبعاد 
وف���ي الدرجة الكلية ، وهذا ي���دل على عدم وج�د فروق ذات داللة اإح�صائية  تعزى لمتغير الدرجة. 
ويعزو ذلك الباحث اإلى اأن المدرب ه� الم�صبب الرئي�صي لزيادة ال�صغ�ط النف�صية لدى الالعبين ، 
وكذلك  يرى الباحث اأن ت�قف وعدم انتظام الدوري يزيد من هذه ال�صغ�ط النف�صية على الالعبين 
بغ����س النظر عن الدرجة الت���ي يلعب فيها  وخا�صةً عندما يك�ن م�صت����ى الفريق ، اأو الالعب ي�صير 

ب�صكل ت�صاعدي.
 وتتف���ق نتائج الدرا�ص���ة الحالية مع نتائج درا�صة كل من )جابر،2011( ، ودرا�صة )�صالح ،2002(،
.في اأنه ال ت�جد فروق لدى عينات الدرا�صات (Seggar,1997) ودرا�صة )محمد،2001( ، ودرا�صة

النتائج المتعلقة بال�ص�ؤال الثالث: 
   هل ت�جد فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صت�ى الداللة ) a 0.05=( بين المت��صطات الح�صابية 
ال�صتجاب���ات اأفراد عينة الدرا�صة على اأ�صباب ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي كرة ال�صلة في فل�صطين 
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تعزى اإلى متغير الم�صاركات الدولية )م�صارك  – غير م�صارك( ؟
. (T . test) ولالإجابة عن ال�ص�ؤال تم ح�صاب الفروق وذلك با�صتخدام اختبار 

جدول رقم )12(
ي��صح المت��صطات واالنحرافات المعيارية وقيمة »ت«  ) ن=180(

امل�صاركات االأبعاد
االنحراف املت��صطالعددالدولية

املعياري

قيمة

 »ت«

قيمة 

الداللة

م�صت�ى 
الداللة

اأ�صباب ترتبط باجلهاز 
الفني واالإداري

2225.91.236م�صارك
 غري دال0.20.219-

اإح�صائيا 15826.11.985غري م�صارك
اأ�صباب ترتبط بامل�صت�ى 

البدين واملهاري
2213.62.862م�صارك

 غري دال0.690.119-
اإح�صائيا 15814.291.213غري م�صارك

 اأ�صباب ترتبط باملناف�صة
والالعبني واجلمه�ر

2221.651.523م�صارك
 غري دال1.00.691

اإح�صائيا 15820.652.621غري م�صارك
اأ�صباب ترتبط بامل�صت�ى 
االجتماعي واالقت�صادي

2210.852.023م�صارك
 غري دال0.380.264-

اإح�صائيا غري م�صارك
15811.232.183

 اأ�صباب ترتبط بال�صمات
ال�صخ�صية لالعبني

 غري دال2221.42.9681.30.135م�صارك
اإح�صائيا 15820.13.231غري م�صارك

 الدرجة الكلية
2293.410.612م�صارك

 غري دال0.7140.793
اإح�صائيا 15892.3711.233غري م�صارك

قيمة »ت« الجدولية عند م�صت�ى داللة ) α  0.01  ≥ ( ودرجة حرية )45( ت�صاوي2.70
يت�ص���ح م���ن الجدول ال�صابق اأن قيمة »ت« المح�ص�بة اأقل من قيم���ة »ت« الجد ولية في جميع االأبعاد 
وفي الدرجة الكلية ، وهذا يدل على عدم وج�د فروق ذات داللة اإح�صائية  تعزى لمتغير الم�صاركات 
الدولية. ويعزو الباحث ذلك اإلى اأن ريا�صة كرة ال�صلة من الريا�صات ال�صاغطة على الالعب لك�نها 

تتميز بال�صرعة في االأداء ، والت�ص�يب على محيط �صغير ب�صكل كبير عن الريا�صات االأخرى. 
وي���رى الباحث باأنه كلما ق���ل محيط الهدف )الت�ص�يب( كلم���ا زادت ال�صغ�ط  على الالعب بغ�س 

النظر عن عدد الم�صاركات اأن كانت محلية ،اأو دولية .
النتائج المتعلقة بال�ص�ؤال الرابع: 

ه���ل ت�جد فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صت�ى الداللة )a=0.05( بين المت��صطات الح�صابية 
ال�صتجاب���ات اأفراد عينة الدرا�صة على اأ�صباب ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي كرة ال�صلة في فل�صطين 

تعزى اإلى متغير مركز اللعب )العب ارتكاز،العب ال��صط،العب اأجنحة(؟.
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 ولالإجابة عن ال�ص�ؤال تم ح�صاب الفروق، وذلك با�صتخدام التحليل التباين االأحادي.

جدول رقم )13(

نتائج تحليل التباين االآحادي لداللة الفروق تبعاً اإلى متغير مركز اللعب)ن = 180(

درجات م�صدر التبايناالأ�صباب املرتبطة ب�
احلرية

جمم�ع 
مربعات 

االنحراف

مت��صط 
»ف«املربعات

م�صت�ى 
الداللة

قيمة 

الداللة

 باجلهاز الفني 
واالإداري

22.690.753بني املجم�عات
0.7350.884

 غري دالة
اإح�صائيا

181176.641.024داخل املجم�عات
183179.33املجم�ع

بامل�صت�ى البدين 
واملهاري

22.430.823بني املجم�عات

1.0090.710
 غري دالة
اإح�صائيا

181221.920.815داخل املجم�عات
183224.53املجم�ع

  باملناف�صة والالعبني
واجلمه�ر

23.540.564بني املجم�عات
1.0230.704

 غري دالة
اإح�صائيا

181328.420.551داخل املجم�عات
183331.96املجم�ع

 بامل�صت�ى االجتماعي 
واالقت�صادي

27.990.250بني املجم�عات
1.4590.812

 غري دالة
اإح�صائيا 181332.490.544داخل املجم�عات

183340.48املجم�ع
  بال�صمات ال�صخ�صية

 لالعبني

23.870.516بني املجم�عات
0.8510.591

 غري دالة
اإح�صائيا 181298.230.606داخل املجم�عات

183302.1املجم�ع

الدرجة الكلية
220.520.097بني املجم�عات

0.7270.551
 غري دالة
اإح�صائيا

1811357.70.1333داخل املجم�عات
1831378.22املجم�ع

دال اإح�صائيا داللة عند م�صت�ى الداللة ) α  0.05  ≥ ( )ف( الجدولية )2.27(.

يت�ص���ح م���ن الجدول رق���م )13( اأن قيم���ة »ف« المح�ص�بة اأقل م���ن قيم���ة »ف« الجدولية في جميع 
االأبع���اد وفي الدرجة الكلية، وهذا يدل على عدم وج�د فروق ذات داللة اإح�صائية  تعزى اإلى متغير 
مركز اللعب. ويعزو ذلك الباحث اإلى اأن الفريق الريا�صي يعي�س بنف�س الظروف من حيث ال�صغ�ط 
المرتبطة بالجهاز الفني واالإداري وال�صغ�ط المرتبطة بالمناف�صة والالعبين والجمه�ر ، وال �صّيما 

ظاهرة االنتقاد لم�صت�ى الالعبين الدائم. فمن هنا يت�صح بعدم وج�د فروق لدى عينة الدرا�صة. 
وتتف���ق نتائج الدرا�صة الحالية مع نتائج درا�صة)جاب���ر،2011(، ودرا�صة)�صالح ،2002(، ودرا�صة 
)محم���د،2001(، ودرا�صة (Seggar,1997) في اأن جميع مراكز اللع���ب تتميز بال�صغ�ط بالن�صبة 

لالعب.
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النتائج والتو�شيات :
اأول : نتائج الدرا�شة :

في �ص�ء النتائج التي اأ�صفرت عنها الدرا�صة يمكن ا�صتنتاج التالي :
1-  يت�صح من نتائج الدرا�صة اأن ال�صغ�ط النف�صية لدى العبي كرة ال�صلة في فل�صطين كانت مت��صطة 

حيث ح�صلت على ن�صبة مئ�ية وقدرها )%64.1( .
2-  يت�ص���ح م���ن نتائج الدرا�ص���ة اأن البعد المرتبط بالجه���از الفني واالإداري احت���ل المرتبة االأولى، 
ت���ال  ذلك وف���ي المرتبة الثانية البعد المرتبط بالمناف�صة والالعبي���ن والجمه�ر، ثم جاء البعد 
المرتب���ط بال�صمات ال�صخ�صية لالعبين في المرتبة الثالثة، تال ذلك البعد المرتبط بالم�صت�ى 
البدني والمهاري في المرتبة الرابعة ، وجاء البعد المرتبط بالم�صت�ى االجتماعي واالقت�صادي 

في المرتبة الخام�صة . 
3-  ال ت�ج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�صائية في اأ�صب���اب ال�صغ�ط النف�صية لدى العب���ي كرة ال�صلة في 

فل�صطين تعزى اإلى متغير الدرجة في اللعب ) الممتازة - االأولى (.
4-  ال ت�ج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�صائية في اأ�صب���اب ال�صغ�ط النف�صية لدى العب���ي كرة ال�صلة في 

فل�صطين تعزى اإلى متغير الم�صاركات الدولية ) م�صارك - غير م�صارك(.
5-  ال ت�ج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�صائية في اأ�صب���اب ال�صغ�ط النف�صية لدى العب���ي كرة ال�صلة في 
فل�صطين تعزى اإلى متغير الخبرة في اللعب )العبي االأجنحة -العبي ال��صط- العبي االرتكاز(.

ثانيا: التو�شيات:
في �ص�ء ما ت��صل اإليه البحث من نتائج فاإن الباحث ي��صي بالتالي :

1-  زي���ادة الحم���ل التدريبي ب�صك���ل تدريجي وب�ص����رة علمية حت���ى يتنا�صب مع ق���درات الالعبين 
النف�صية.

2-  االهتم���ام باإعداد دورات ترب�ية نف�صية ل�صقل الالعبين من الجانب النف�صي وذلك لم�اجهة ما 
يتعر�س له اللعب من �صغ�ط نف�صية.

3- �صرورة العمل على تجهيز الالعبين نف�صياً للتعامل مع جميع م�اقف اللعب اأثناء المباريات .
4-  �ص���رورة االهتم���ام بالجانب النف�صي ل���دى الالعب الريا�ص���ي وخا�صة ال�صغ����ط النف�صية لدى 

الالعب لما له من تاأثير على �صل�كه في التدريب والمباريات.
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مرفق رقم )1(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

عزيزي الالعب 
يق����م الباح���ث بدرا�صة علمية ح�ل » اأ�صباب ال�صغ�ط النف�صية ل���دى العبي كرة ال�صلة في فل�صطين 
» ل���ذا نرج���� من �صيادتك���م التكرم بم�صاعدتن���ا بملء اال�صتم���ارة المرفقة والت���ي تت�صمن عدد من 

العبارات التي تعك�س راأيك ال�صخ�صي .

العبارةم
م�افق 
بدرجة 

كبرية

م�افق بدرجة 
مت��صطة

م�افق 
بدرجة 

قليلة
غري م�افق

ا�صعر بامللل ال�صديد عند تكرار التدريب العايل1
ال�اجبات املطل�بة يف املباراة تف�ق قدرتي2

لي�س لدي وقت للقيام مب�ص�ؤوليات اأخرى النتظامي 3
يف التدريب

ينتقدين املدرب اأكرث من اأن يثني علي4

ا�صعر بهب�ط م�صت�ى اأدائي بالرغم من اال�صتمرار 5
يف التدريب

ا�صعر بالقلق كلما اقرتبت املناف�صة6
لي�س لدي وقت لل�صع�ر بالراحة و اال�صتمتاع7

ا�صعر بان املدرب دائما على قدر غري كاف لتحقيق 8
طم�حاتي يف التدريب

اأجد �صع�بة يف ال�صيطرة على انفعاالتي يف )
املناف�صات الهامة

ا�صعر بعدم االرتياح و الت�فيق بني التدريب و 10
الدرا�صة

�صعف �صخ�صية املدرب يف اأ�صل�ب التعامل مع 11
الالعبني

ا�صعر بفقدان الرغبة بالتدريب12

اأتغيب عن ح�ص�ر التدريب حتى اح�صل على 13
الراحة و التدريب

عدم العدالة اأو امل�صاواة بني الالعبني14
اأدائي بالتدريب اأف�صل من اأدائي يف املناف�صة15
�صغ�ط املباريات تف�ق مقدرتي على حتملها16
التدريب الريا�صي ياأخذ كل وقتي17
ال ن�صارك املدرب يف و�صع االأهداف و ال�اجبات18
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اأ�صعر بعدم التمتع و اال�صتمتاع بالتدريب)1
ال اأجد ما ي�صجعني على الف�ز باملباريات20

اأجد اأن ال�قت غري كاف ال�صتعادة ال�صفاء و 21
ا�صتجماع ق�اي بعد التدريب و املناف�صة

اأ�صعر باالإحباط عندما يتح�صن زمالئي عني22

اأ�صعر بحجم كبري من التدريب مع �صدة عالية مما 23
ي�صبب اإنهاك بدين

اأ�صعر باالإحباط عندما اف�صل24

ت�اجهني �صغ�ط خمتلفة و �صع�بات ب�صبب م�اعيد 25
التدريب

اأت�صايق ب�صرعة من زمالئي26

اأ�صعر بعدم احلما�س للتدريب اأو اال�صرتاك يف 27
املباراة

اأ�صعر بعدم ال�صيطرة على ا�صطراباتي قبل املباراة28
ط�ل فرتة التدريب ت�صعرين بامللل)2
اأتعب نف�صيا ب�صبب املباريات يف املالعب املفت�حة30

ال�صغ�ط املرتبطة باملناف�صة ت�صعرين بعدم االأمان31

ا�صعر باالآم و تقل�صات يف املعدة قبل املباراة32
اأتاأثر بال�صحن االإعالمي بدرجة كبرية قبل املباراة33

اأعتقداأن ال�صغ�ط التي ت�اجهني يف حياتي �صببها 34
االنتظام يف عملية التدريب

عدم التاأكد من االأداء اجليد يف التدريب35
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د. ربــى �ســعراني
عميدة كلية التربية

جامعة الجنان

ال�صعادة في م�صاعدة الغير

الف�شل الأول: تعريف ال�شعادة وفنونها
مفه�م ال�صعادة

فن�ن ال�صعادة ومفاتيحها

الف�شل الثاني:فن م�شاعدة الغير 
خط�ات م�صاعدة الغير . 
�صمات الم�صاعد لغيره . 

العطاء وجه اآخر للم�صاعدة . 
العف� وجه من اأوجه الم�صاعدة . 

ال�صع���ادة مطلب اإن�صاني عام يتزاحم النا�س عل���ى بابه، يبتغي كل منهم الح�ص�ل على ح�صة 
ول� ي�صيرة منه، ولكن كثيراً منهم يف�صل�ن في اإدراك مبتغاهم ونيل مق�صدهم، فه� اأ�صبه بال�صراب 

كلما اأرادوا ال��ص�ل اإليه اأ�صاع�ا ال�صبيل واأ�صل�ا الطريق...

اأه���ي �صعب���ة المنال حقاً ؟ اأم اأنه قد ُغمَّ عليها فلم تعد ُتدرك ؟ اأم اأن الب�صر لم يفقه�ا كنهها 
ويتعرف�ا اإلى فن�نها واأ�صرارها، ف�صاع�ا واأ�صاع�ها معهم !! ..
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ح���اروا في تعريفها وفي م�صادرها، قال�ا هي في جمع الم���ال)1(... فاإذا باالأخبار تت�الى عن 
اآالف م���ن االأثري���اء حاروا في التخل����س من الكاآبة والتعا�ص���ة التي تاأ�صلت ف���ي حياتهم فلم يجدوا 

له���م بداً من االنتحار، ل��صع ح���دٍّ للغمِّ الذي لم ي�صتطيع�ا التفلت منه... يق�ل تعالى:{ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ     ڀ ڀ ڀ ٺ})2(. قال����ا هي في ال�صلطة والجاه 
ولك���ن اأ�صحاب ال�صلطة ل���م يك�ن�ا اأوفر حظاً من اأ�صحاب المال... قال����ا هي في ال�صحة والعافية 
ولك���ن ك���م من �صحيح ل���م يفقه هاتين النعمتي���ن حتى غدا �صقيم���اً... قال�ا وقال����ا وذكروا ع�امل 
وعنا�ص���ر عديدة متفرق���ة كانت اأم مت�صاف���رة، ولكن اأحداً منه���م لم ي�صتطع تحدي���د مقادير هذه 

ال��صفة ال�صحرية بغية الب�صرية جمعاء. 

ال ري���ب باأن �صر ه���ذه ال��صفة ه� بيد من بيده الخلق جميعاً، فالب���ارئ عز وجل اأعلم بخلقه، 
اأعلم بكافة �ص�ؤونهم، �صغيرها وكبيرها {ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ})3(. وقد دّلهم في اآثار 
خالدة اإلى معطيات ال�صعادة االإن�صانية... ولكن الغ�صاوة التي على قل�ب العباد تح�ل دون تتبع هذه 

االآثار والتمعن في دالالتها. 

اإن ه���ذه الدرا�صة لم تك���ن لتبحث في دالالت ال�صعادة كلها فهي �صامل���ة والغ��س فيها يتطلب 
مناق�صة م�ا�صيع وا�صعة حار فيها كبار الفال�صفة والعلماء، فاقت�صرت فقط على تناول م�ؤ�صر واحد 

ه كبار الرجال عبر التاريخ، ه� فن الم�صاعدة وخدمة الغير.  اأر�صد اإليه اهلل عز وجل وفقه �صرَّ

ولكن ال بد بداية من تقديم تعريف لل�صعادة، للعي�س في اأج�ائها وا�صتن�صاق عبيرها...

اأمريكا  يف  فل�ريدا  يق�صدون  الذين  االأثرياء  اأولئك  اأن  الغريب  »ومن   1(57 الهالل  جملة  يف  له  مقال  يف  قطر  يف  اأمري  1-  ن�صر 
والريفريا وفرن�صا وغريها من البلدان ال يكتف�ن مبا يف تلك البقاع من جمال ودفء.. فيق�صدون االأطباء وال�صيادلة هناك طلباً 

حلب�ب ال�صعادة )املهدئات( وا�صتهالك عدة زجاجات منها يف خالل امل��صم«.
2- �ص�رة الت�بة اآية 55 . 

3- �ص�رة امللك اآية 14.
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الف�شل الأول
تعريف ال�شعادة وفنونها

1- مفهوم ال�شعادة: 
ال�صع���ادة لغةً ترد بعدة معاٍن منها : ال�صعد واليمن والت�فيق والم�صاعدة... يقال �صُعد ي�مك اأي 
يم���ن وب�رك فيه، ونقي�صه النح�س. وال�صع���د بمعنى الت�فيق والم�صاع���دة)1(، واالإ�صعاد ه� المع�نة، 
الم�صاع���دة، المعاونة. واأ�صعده اأعانه)2(، و�صاعده في ق�صاء ح�ائجه، وقال�ا اأ�صعدت النائحة الثكلى 
اأي اأعانته���ا عل���ى البكاء والن�ح)3(. وال�صعادة �صد ال�صقاوة... �صع���د الرجل فه� �صعيد، ويقال اأ�صعد 
اهلل فالن���اً اأي اأعانه ووفقه اإلى ما يحب وير�صى ، في�صعد ف���ي الدنيا ويك�ن م�صعداً وم�صع�داً)4(. اإذ 
اأن اهلل ق���د وفق���ه لما ير�صيه عنه في�صعد بذلك �صعادة. وف���ي ق�له تعالى واأما الذين �صُعدوا وهذا ال 
يك����ن اإال لمن �صعده اهلل واأ�صعده، ومعنى ق�له لبيك و�صعدي���ك اأي اأ�صعدني اهلل اإ�صعاداً بعد اإ�صعاد، 
واأ�صل االإ�صعاد والم�صاعدة متابعة العبد اأمر ربه ور�صاه، اأي �صاعدت طاعتك م�صاعدة بعد م�صاعدة 

واإ�صعاداً بعد اإ�صعاد. 
يق���ال اإنما �صميت الم�صاعدة المعاونة من و�صع الرجل ي���ده على �صاعد �صاحبه اإذا تما�صيا في 

حاجة وتعاونا على اأمر)5( . وال�صعيد النهر الذي ي�صقي االأر�س)6( . 
ي�صت�صف من هذه المعاني والدالالت اللغ�ية لل�صعادة اأن االإن�صان ي�صت�صعر ال�صعادة عندما ي�صلك 
درب اهلل ع���ز وجل في�صعد في حياته �صاعياً ف���ي طاعة اهلل عّز وجل قا�صداً ر�صاه، ذلك اأن من يبغ 
ر�ص���ا اهلل ع���ز وج���ل يعجل له اهلل مق�ص���ده في الدنيا وي�ؤت���ه �ص�ؤله وي�صعده ، فتك����ن طاعة اهلل عز 

وجل ال�صبيل االأول لل�صعادة... يق�ل اهلل تعالى في كتابه الكريم: {ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  
ىئ ىئ ىئ ی ی     ی ی جئ حئ مئ      ىئ يئ   جب  حب خب  مب ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ    پ  })7(. 

واالأم���ر المثي���ر في هذه ال���دالالت اأن االإن�صان ي�صع���د بم�صاعدة اأخيه له، فف���ي معنى خا�س اأن 

1- االأزهري ، اأب� من�ص�ر حممد بن اأحمد ، تهذيب اللغة ، ج2،الدار امل�صرية ، القاهرة ،�س230، بت�صرف .
2- الرازي ، حممد بن اأبي بكر ، خمتار ال�صحاح ، مكتبة لبنان ، بريوت 88)1 ، �س 314 بت�صرف . 

3- االأزهري ، اأب� من�ص�ر ، تهذيب اللغة ، مرجع �صابق ، �س 231 ، بت�صرف . 
4- الرازي ، حممد بن اأبي بكر ، خمتار ال�صحاح ، مرجع �صابق ، �س 315 ، بت�صرف . 
5- ابن منظ�ر ، ل�صان العرب ، ح3 ، دار �صادر ، بريوت ، �س 214  -  216 ، بت�صرف . 

6- املرجع نف�صه ، �س 216 .
7- �ص�رة طه  اآية: 12 . 
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النائح���ة الثكلى ت�صع���د اإذا جاء من يعينها على البكاء والن�ح)1(. وف���ي معنى ذي داللة اأو�صع يدرك 
االإن�صان ال�صعادة عندما ي�صد ع�صده باإن�صان اآخر يعاونه في اأم�ر حياته، ي�صاعده في تحقيق اأهدافه، 

في م�اجهة الم�صاعب، يخفف عنه ال�يالت واالآالم وي�صكن له الجراح، وفي ذلك ف�ز عظيم...
االأجم���ل م���ن تلق���ي الم�صاعدة اأن يب���ادر االإن�صان اإلى مد ي���د الم�صاعدة ، ف���ي الحديث النب�ي 
الكري���م »الي���د العليا خير من اليد ال�صفل���ى«، فكما اأن ال�صعيد لغ�ياً ه� النه���ر الذي ي�صقي االأر�س، 
فه���� على اأر�س ال�اقع االإن�صان المعطاء الذي ي�صعى في حاجة اأخيه، يعينه على عثرات هذه الحياة 
لته����ن عليه عثرات���ه، فما اأجمل اأن يحيا االإن�صان لغيره فتت�صع الدائ���رة من ح�له وينظر اإلى العالم 
بعيني���ن مليئتين بالحب، في�صعد الإ�صعاد الغي���ر وينعم بروح الم�صاعدة، وال يغتم كالذي اأحاط نف�صه 
بقي����د ذاتي���ة تح�ل دون اإطاللته على العالم من ح�له، ليجد نف�صه وحيداً يدور في رحى الفردية ال 

يعرف للعطاء معنى فين�صهر في ذاتيته واأنانيته معانياً ال�صاأم والملل واالإحباط. 
ول� تم الجمع بين الدالالت اللغ�ية لمعنى ال�صعادة في هذا ال�صياق اأي بين اإر�صاء اهلل عز وجّل 
وبي���ن الم�صاع���دة لكان المراد اأدق واأ�صم���ل، اأي الن�صرفت ال�صعادة اإلى حي���ث يلتقي االإثنان، حيث 
تحقي���ق الم�صاعدة في �صبيل اإر�ص���اء الخالق عز وجّل، في�صعى االإن�صان اإل���ى م�صاعدة اأخيه قا�صداً 

بذلك وجه اهلل عز وجل، فيدرك درجة االإخال�س في عمله هذا محققاً ال�صعادة المن�ص�دة. 

ال�شعادة عند فال�شفة الإغريق وعلماء الم�شلمين : 
فط���ن فال�صف���ة االإغريق منذ مئات ال�صنين اإل���ى اأن ج�هر ال�صعادة يكمن ف���ي اأعمال الف�صيلة 
والخي���ر وح�صن الخلق، فركزوا في فل�صفتهم على المجتمع الفا�صل لتنعم الب�صرية بال�صعادة ودع�ا 
اإل���ى التم�صك بف�صائل االأعمال والقيم والمبادئ العليا والحث على تقديم الخير لالإن�صانية جمعاء. 
يق����ل �صقراط : »فاإذا ع���رف االإن�صان نف�صه ف�ص�ف يكت�صف فيها الح���ق والخير والجمال وال�صعادة 

ويدفعها اإلى ال�صير في طريق الف�صيلة في�صعد في الدنيا«)2(.
فاالإن�صان الفا�صل ه� من يح�صن ا�صتثمار معاني الخير والجمال في نف�صه من ح�له)3(، وي�صعى 

في االأر�س �صالكاً درب االأعمال والف�صائل الح�صنة مقدماً خدماته للب�صرية جمعاء. 
وياأت���ي اأر�صط���� بع���د اأن حار في تعري���ف دقيق لل�صعادة فيت�ص���اءل :«ما ه� اأرق���ى خير يمكن اأن 

1- يذكر ان هذا الن�ع من  امل�صاعدة غري جائز يف االإ�صالم واإمنا ن�صري اإليه هنا للداللة اللغ�ية . 
2- ابن م�صك�يه، علي اأحمد بن اأحمد ، ال�صعادة يف فل�صفة االأخالق ، مكتبة ال�صيد الطبجي ، القاهرة، �س 32 . 

3-   يف احلديث النب�ي الكرمي يق�ل عليه ال�صالة وال�صالم »ال ي�ؤمن اأحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنف�صه« ربط الر�ص�ل الكرمي 
بني االإميان وحب الغري فنفى اإميان من ال يحب لغريه ما يحب لنف�صه، وهذا ذروة يف معاين احلب االإن�صانية ، فاالإميان الذي 
ه� اأ�صمى منزلة يرتقي بها االإن�صان يف عالقته مع بارئه عز وجل ، يهتز ويتزعزع ويفقد م�صداقيته ما مل ي�صر فيه �صع�ر بتمني 

اخلري لغريه م�از وم�صاٍو ملا يتمناه لنف�صه...
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يبلغ���ه المرء بجهده؟ يتفق عامة النا�س و�صف�تهم على اأنه ال�صعادة، ولكنهم يختلف�ن في كنهها«)1( 
ويهت���دي فيما بعد لتحديد مراتب ال�صعادة ليجعل اأعالها اأي في رتبتها الرابعة: »�صعادة النف�س في 

عمل الخير وال�صير في طريق الف�صائل«)2( .
وتت�الى جماعات الب�صرية لت�ؤكد هذه المعاني االأخالقية واالإن�صانية واأهميتها لتكري�س ال�صعادة، 
فياأت���ي علماء الم�صلمي���ن بدورهم لي�صتفي�ص�ا في معاني ال�صعادة واأوجهه���ا، م�صتندين اإلى االأ�ص�ل 
الديني���ة، مفندي���ن اآراءهم داعمين حججه���م باالآيات واالأحادي���ث النب�ية و�صمائ���ل نبيهم الكريم 

الم�صطفى عليه ال�صالم. 
يق����ل الكندي »فم���ن اأراد اأن يك�ن �صعيداً فليك���ن قن�عاً را�صياً..«)3(، فكان���ت البداية القناعة 
والر�ص���ا باهلل ع���ز وجّل، الر�صا ب�اقع الحال، فيعرف نف�صه ويعمل على تهذيبها ومن ثمَّ ينطلق اإلى 
عم���ل الح�صنات ليق�م بتروي�س نف�صه على الخي���ر و »اإلزامها بال�صير في طريق الف�صيلة فت�صعد في 

الدارين«)4(.
وي�ؤك���د ابن �صينا ه���ذا المعنى من ال�صعادة فتت�اتر االألفاظ ف���ي تعريفها وتحت�صد لتبرهن اأنها 

تق�م في الدنيا على فهمه لنف�صه ومعرفته باأخالقها... واإلزامها بال�صير في طريق الف�صائل«)5(.
ويتن���اول اب���ن م�صك�يه بدوره مفه�م ال�صعادة وم�صدرها لي�صي���ر اإلى اأن الح�ص�ل عليها يتطلب 
العي����س في خير دائ���م مطلق، وهي تبداأ كما اأفاد اأترابه من مجاه���دة النف�س وتهذيبها »حتى تحب 
الخي���ر الخال�س حباً �صادقاً دائم���اً وت�صمل حب اهلل.. وحب االأهل.. والنا�س جميعاً في�صعد االإن�صان 
ف���ي الدنيا واالآخ���رة«)6(. فكان حب الخير مطلب���اً اأ�صا�صياً لت�فير ال�صعادة، وه���� حب �صامل ينطلق 
م���ن حب اهلل عز وجّل ليعمَّ االأهل والنا�س جميعاً محقق���اً ال�صعادة ولكن لي�صت الدني�ية فقط واإنما 
االأخروي���ة اأي�ص���اً فاالأولى ال تكتم���ل اإال بال�صعي للثاني���ة، فاالإن�صان ال ي�صعد وه� قل���ق على حياته من 

الم�ت وما بعده فيعي�س ه�اج�س الخ�ف من الم�ت والم�صير المجه�ل الذي ينتظره. 
ل���ذا كان مفه����م ال�صعادة عند علم���اء الم�صلمين اأ�صمل واأع���م فقد اكتمل بال�صع���ادة فيما بعد 
الم����ت، وه���ذا ما انفرد به الم�صلم�ن ف�صع����ا اإلى �صعادتي الدنيا واالآخرة وك���ان يقينهم را�صخاً اأن 
�صع���ادة الدنيا ت�صتل���زم ال�صعي الدوؤوب لرديفها ف���ي االآخرة... وفي الحدي���ث ال�صريف :« من كانت 

1- ارجايل ، مايكل ، �صيك�ل�جية ال�صعادة ، عامل املعرفة ، الك�يت ، 1))3 ، �س ) . 
2- ابن م�صك�يه ، علي اأحمد بن حممد ، ال�صعادة يف فل�صفة االأخالق ، مرجع �صابق ، �س 43 . 

3- ربيع ، �صحاتة ، الرتاث النف�صي عند علماء امل�صلمني ، املطبعة اجلامعية ، االإ�صكندرية 5))1 ، �س 45 . 
4- املرجع نف�صه ، �س 64 . 

5- املرجع نف�صه ، �س 48
6- ابن م�صك�يه ، علي اأحمد بن حممد ، ال�صعادة يف فل�صفة االأخالق ، مرجع �صابق ، �س 36 . 
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االآخ���رة هّمه جعل اهلل غناه في قلبه وجم���ع له �صمله واأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا هّمه 
ر له«)1( .  ق عليه �صمله ولم ياأته من الدنيا اإال ما قدِّ جعل اهلل فقره بين عينيه وفرَّ

وق���د ا�صتفا�س ابن القيم في مبحث ال�صع���ادة فق�ّصمها من حيث الم�صت�ى ثالثاً :« االأول �صعادة 
ف���ي الح�ص����ل على لذة الر�صا... الثان���ي �صعادة في الح�ص�ل على لذتي الر�ص���ا والفرح... الثالث 
�صعادة في الح�ص�ل على لذات الر�صا والفرح وال�صرور«)2( . فبحث في هذه المراتب الثالثة م�ؤكداً 

على اأن ال�صعيد يك�ن »بح�صن خلقه وم�صاعره الطّيبة نح� النا�س«)3( . 
ي�ؤخ���ذ مما تقدم اتفاق الجمي���ع على اأن ال�صعادة تكمن في عمل الخي���ر مع االآخرين، وفي هذا 

�صعادة للب�صرية جمعاء...
ولك���ن قبل الغ��س في هذا المجال م��صع الدرا�صة، م���ن االأجدى اإلقاء ال�ص�ء ب�صكل عام على 

فن�ن ال�صعادة ومفاتيحها. 

2 - فنون ال�شعادة ومفاتيحها:
الر�شا

التفاعل الإيجابي مع الحياة:
الحب 

تفهم الآخرين وال�شتماع اإليهم

لماذا الناجحون اأ�شخا�ص �شعداء ؟
ال�صع���داء ه���م اأ�صخا�س ناجح����ن ؟ اإنهم �صعداء الأنه���م يق�م�ن بتغذية عق�له���م ب�صكل متعمد 

باأفكار ذهنية اإيجابية للتح�ل اإلى عقائد را�صخة تج�صد االأحالم وتق�ى على التحديات . 
ر بالنجاح واعتقده  يق����ل الكاتب المب�صر العال���م النف�صي المعروف د. ن�رمان فن�صنت بيل » فكِّ
و�صتطلق االأمنية القابلة للتحقق من عقالها. وعندما ت�صبح ال�ص�رة الذهنية  -اأو ال�صل�ك الذهني- 

را�صخة بما فيه الكفاية فاإنها على ما يبدو ت�صبح قادرة على التحكم باالأح�ال والظروف«)4(. 
فالفكرة في ذهنك �صرعان ما ت�صبح حقيقة اإذا ما ت�اترت وا�صتد ع�دها، فليحذر المرء اإذن 
م���ن اأفك���اره وليختر اأج�دها واأميزها، يق�ل مارك��س اأنط�ني�����س: »اإن �صعادتك في الحياة مره�نة 

1- �صححه االألباين: �صحيح، انظر حديث رقم 6510 يف �صحيح اجلامع. 
2- ابن القيم ، اأب� عبد اهلل حممد بن اأبي بكر ، مدارج ال�صالكني ، حتقيق عماد عامر ، دار احلديث ، القاهرة ، 6))1 ، �س 113. 

3- مر�صي ، كمال اإبراهيم ، ال�صعادة وتنمية ال�صحة النف�صية ، ج1 ، دار الن�صر ، م�صر ، ط1 ، 2000 ، �س 36 . 
4- ك�مباير ، اأدب النجاح ، ترجمة حليم ن�صر ، �صركة املطب�عات ، بريوت ،ط2 2005 �س 14 . 
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بج����دة اأفك���ارك«)1(. وي�ؤيده لينك�لن في ق�له :« يح�ز المرء م���ن ال�صعادة بالقدر الذي ي�طد ذهنه 
على الح�ص�ل منها«)2(. 

����س هذه الحقيقة، فالك����ن كله ر�صم على  والحدي���ث القد�ص���ي »اأنا عند ظ���ن عبدي بي«)3( يكرِّ
ه���ذا المن����ال من�ال ح�صن الظن باهلل، من�ال التفاوؤل بالخير والح���ث على تملك االأفكار االإيجابية 
للتمك���ن م���ن ق�لبتها و�صياغتها فعلياً، اإذ اأن من تفاءل بح�ص����ل اأمر ما فاإن ح�ص�له واقع ال محال 
اإذا ا�صتط���اع اأن يه���يء نف�صه له، فهذا ه� ج�اب االأمر الرباني بالتف���اوؤل، وهذا قان�ن عام للب�صرية 

جمعاء. 
فكل فكرة تدخل العقل تترك ب�صماتها وا�صحة جلّية �صلباً اأو اإيجاباً. فعلى �صبيل المثاللم تثمر 
االأبح���اث المكثفة عن مر�س االإ�صابة بالبرد عن اأية بيانات �صحيحة يعتمد عليها. ومع ذلك اأثبتت 
االأبحاث بما ال يدع مجاالً لل�صك اأنه يك�ن من المرجح ب�صدة اأن تلتقط عدوى البرد عندما تك�ن في 

 .)5 حالة عاطفية �صيئة، اإن الفكر الفا�صد ي�صبب الم�صكالت حقاً)4(
وف���ي المقاب���ل ي�صكل الفكر االإيجابي ح�صن���اً منيعاً لالإن�صان في م�اجه���ة الملمات و�صغ�طات 
الحي���اة، فيدفع���ه اإلى الق����ة والعطاء في العمل محقق���اً طم�حاته متجاوزاً ال�ص���دود المنيعة، يق�ل 
الكات���ب ال�صهير برو�س بارت����ن Bruce Barton »ما من �صيء عظيم اأمك���ن تحقيقه اإال على اأيدي 
اأولئك الذين تجراأوا على االعتقاد اأن �صيئاً ما في داخلهم ه� اأق�ى من الظروف المحيطة بهم«)6(. 
ولع���ل االإيمان باهلل عز وج���ل ي�صكل اأول رافد للتفكير االإيجاب���ي وال يمكن تع�ي�صه في حال من 
�س عن  االأح����ال، يق����ل ال�صاعر اأيمر�ص�ن: »ال االإنج���از وال الم�صاعدة وال التدريب ت�صتطي���ع اأن تع�ِّ

�صعف االإيمان«)7(. فاأي مر يق�ى على االإيمان باهلل عز وجل واالإ�صتعانة به والنهل من معينه ؟؟
يق����ل الكات���ب زيجالر : »ل�صت اأعرف م���ا �صياأتي به الغ���د لكني اأعرف من �صياأت���ي بالغد، لذا 
فاإنن���ي اأنتظ���ره بثقة ويقين و�صكر. اإن الكتب ال�صماوية ت�ؤك���د اأن اأخطاء الما�صي اأن يمكن اأن تمحى 
وتغف���ر. وه���ذا يطمئننا ب�ص���اأن الما�صي. كما اأنها ت�ؤك���د اأن اهلل خلق الحياة من اأج���ل ما فيه الخير 

1- املرجع نف�صه ، �س 15 . 
2- املرجع نف�صه ، �س 63 . 

3- ريا�س ال�صاحلني، باب ف�صل الرجاء، رواه م�صلم، رقم احلديث 441/2.
4- زيجالر ، زيج ، اأراك على القمة ، جرير ، ال�صع�دية ، ط1 ، 2006 ن �س 14 بت�صرف . 

ي�صاب  اإنتاجه  انخف�س  واإذا  ال�صعادة.  مل�صاعر  ع�صبي  ناقل  وه�   Cerotonine ال�صريوت�نني  يدعى  خا�س  هرم�ن  5-  لل�صعادة 
االإن�صان بالكاآبة وه� م�ج�د يف التمر وال�ص�ك�ال وغريها ، والك�رتيزون بدوره هرم�ن مينح اجل�صم الطاقة واحلي�ية. طالب ، 

ه�صام، ال�صيادة على النف�س واجل�صد ، دار النه�صة العربية ، بريوت ط1 2010 ، �س 107 بت�صرف. 
6- ك�مباير ، اأدب النجاح ، مرجع �صابق ، �س )34 .

7- املرجع نف�صه ، �س )34 .
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وال�ص���الح لنا. وه���ذا يطمئننا ب�صاأن الما�صي. كم���ا اأنها ت�ؤكد اأن اهلل خلق الحي���اة من اأجل ما فيه 
... وحا�صر... لماذا ال اأك�ن متفائالً  الخي���ر وال�صالح لنا وهذا يطمئننا على الحا�صر، ومع ما����سٍ

بكل هذا الحما�س؟«)1(.
وهكذا فاإن التفكير االإيجابي البّناء ي�صحن االإن�صان بالطاقة ويلهب حما�صه واندفاعه اإلى العمل 
وي�ص���دُّ من تركيزه ويح���رر طاقاته االإبداعية الدفين���ة ويك�ص�ه برداء من البهج���ة والتفاوؤل ويمنحه 
���ة والهّمة العالي���ة)2(، فيتحقق التناغ���م ال�صحري بين التفكي���ر واالإرادة،  باخت�ص���ار ال�صعادة الحقَّ
وتن�صاب االأم�ر تلقائياً وتطرح الهم�م ثقلها جانباً ويخفف الزمن وطاأته ويبلغ العزم اأق�صى درجاته 

ويذوق االإن�صان حالوة النجاح في�صعد بها ويتفنن في عي�صها. 
فم���ن رام المعال���ي في حياته وعمل���ه فليت�صلح باالإيم���ان والتفكير االإيجاب���ي وليبا�صر طريقه ، 

حينئذ يك�ن قد و�صع قدمه على اأول الطريق، طريق ال�صعادة واالإبداع. 
اإن �صغ���ط الحياة ثقيل ال�طاأة وقد ي�صتد وي�صت���د لت�صبح االأفراح والنجاحات اأقرب اإلى ق�الب 
تقليدي���ة جام���دة ال تحمل لل�صعادة معنى ، »عندئذ قد ينتهي بن���ا �صعينا وراء ال�صعادة اإلى جملة من 

االآمال الخائبة وم�صاعر الياأ�س واالإحباط والملل وال�صيق واالإرهاق النف�صي قبل الج�صدي«)3(. 
فك���ان ال بد من تزوي���د العقل االإن�صاني بكمٍّ من االأفكار االإيجابية، ب���ل وربما اإكراه نف�صه عليها 
لفترة من ال�قت لت�صتح�ذ عليه وت�صبح جزءاً منه وتترجم �صل�كاً على االأر�س، كاأن يكره نف�صه على 
االبت�ص���ام حتى تغدو عادة متاأ�صلة لديه، وبذلك ي�صح عك����س المعادلة، فاالإن�صان يبت�صم الأنه ي�صعر 

بال�صعادة و ي�صعر بال�صعادة الأنه يبت�صم. 
وم���ن المثي���ر اأن كل ع���ادة طيبة ت�صتاأ�صل لدى االإن�ص���ان ت�صد معها عادة اأخ���رى مرافقة لها... 
فربما كان عليه في البداية بع�س الجهد لك�صب تلك العادات ولكن بعد حين لن يك�ن م�صطراً لبذل 

هذا الجهد بل �صتاأتي العادات طائعة لتعمل على خدمته فتك�ن هي م�صدر ال�صعادة والبهجة. 
وف���ي ذلك يق�ل قائل: »اإننا نبني �صخ�صياتنا من اأحجار العادات التي ن�صعها ف�ق بع�صها ي�ماً 

بعد ي�م«)4(.
بعد اأن تتهياأ النف�س لل�صعادة ، ت�صعى جاهدة للنيل من مفاتيحها، فالحياة مثيرة ت�صتحق العي�س 

1- زيجالر ، زيج ، اأراك على القمة ، مرجع �صابق ، �س 14 . 
2-  يق�ل عمر بن عبد العزيز :« اإن يل نف�صاً ت�اقة اإىل املعايل ، فكلما ح�صلت على مكانة طلبت اأعلى منها . ح�صلت على االإمارة 

فتقت اإىل اخلالفة وح�صلت على اخلالفة فتاقت نف�صي اإىل ما ه� اأكرب من ذلك وهي اجلنة«.
3- �صايقرت، ل�ثر ، اإذا كنت على عجلة من اأمرك فتمهل ، دار العبيكان ، ال�صع�دية ، ط1 ، 2007 ، �س 263 . 

4- زيجالر ، زيج ، اأراك على القمة ، مرجع �صابق ، �س 306 . 
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فليكن العي�س هنيئاً بهيجاً...
وليبداأ رحلته مع الر�صا ال�صر الخفي لل�صعادة...

اأ- الــر�شـا:
اإن معايي���ر ال�صعادة يغلب عليها الطابع االنفعال���ي مثل البهجة الممزوجة بالتفاوؤل وغيرها من 
الم�صاع���ر االإيجابية. وق���د ت��صلت »عدد من الدرا�ص���ات االأو�صع نطاقاً اإلى وج����د عامل وا�صح ه� 
عام���ل الر�ص���ا ال�صامل«، ف�صّنف البع����س ال�صعادة  اإ�صافة اإل���ى ك�نها �صع�راً بالبهج���ة واال�صتمتاع 
�صع����راً بالر�ص���ا واال�صباع وطماأنينة النف����س وتحقيق الذات. وهي بالتال���ي انعكا�س لمعدالت تكرار 

حدوث االنفعاالت ال�صارة وانعكا�س لدرجة الر�صا عن الحياة. 
في ق�ل ماأث�ر : اإن فن العي�س ال�صعيد يق�م قبل كل �صيء على القناعة، فمتى ر�صي االإن�صان عن 

نف�صه و�صاع هذا الر�صا من ح�له اأ�صبح العالم من ح�له امتداداً له. 
يلهث كثيرون �صعياً وراء ال�صعادة، ينتابهم ال�صك في الح�ص�ل عليها، فهم بكل ب�صاطة يطالب�ن 
بمقادير عالية من ال�صعادة ، يفن�ن حياتهم �صعياً وراءها، فمثل ه�ؤالء لن يدرك�ا ال�صعادة المن�ص�دة 
اأبداً، فال�صعادة لم تكن ي�ماً غاية ترتجى في حد ذاتها واإنما هي و�صيلة للعي�س يحيا االإن�صان وفقها. 
»اإنن���ا اإذا ما اأ�صغينا اإل���ى �ص�ت ذاتنا الذي ينادينا من اأعماق اأنف�صنا اأمكننا التعرف على حاجاتنا 

الحقيقية وغالباً ما �صنكت�صف اأنها اأدنى بكثير مما كنا نعتقد في بادئ االأمر«)1(. 
اإذن الر�ص���ا ه���� الحل، فلير����س االإن�صان لي�صعد ويهن���اأ وهذا ه� النام�����س االإلهي الذي يحكم 
الك����ن. يق����ل معلم الب�صري���ة الر�ص�ل الكريم محم���د: »اإن اهلل بحكمته جعل ال���روح والفرح في 
الر�صا واليقين وجعل الهم والحزن في ال�صك وال�صخط«)2(. فاالإن�صان يحيا هذه الحياة �صاء اأم اأبى 

فاإن ر�صي بها �صعد واإن اأبى وا�صتعال عا�س حياته مهم�ماً مكروباً. 
وف���ي الحديث النب����ي الكريم: »فمن ر�صي فله الر�صا ومن �صخط فل���ه ال�صخط«)3(. »ار�س ما 
ق�صم���ه اهلل تك���ن اأغنى النا�س«)4(، فبالر�ص���ا وحده يبلغ االإن�صان اأعلى مرات���ب الغنى التي يتعثر في 

ال��ص�ل اإليها اأعداد هائلة من الب�صرية. 
وبالر�ص���ا يبلغ االإن�صان درجة ال�صعادة »من �صعادة ابن اآدم ر�صاه بما يق�صي اهلل«)5(، هذا وعد 

1- �صايقرت، ل�ثر ، اإذا كنت على عجلة من اأمرك فتمهل ، دار العبيكان ، ال�صع�دية ، ط1 ، 2007 ، �س 264 .
2- رواه اأب� نعيم عن ابن القيم يف مدارج ال�صالكني ، ح2 ، �س 214 . 

3- رواه الرتمذي يف �صحيحه رقم 32)6، ح�صن.
4- رواه الرتمذي وح�صنه االألباين.

5- رواه اأحمد، حديث رقم 18703 يف كتاب كنز االأعمال يف �صنن االأق�ال واالأفعال.
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قطعه اهلل لمن ير�صى وحق على اهلل االإيفاء ب�ع�ده، وتف�صيل ذلك حديث نب�ي اآخر يلخ�س قان�ن 
العي����س باأ�ص���ره : »عجباً الأمر الم�ؤمن اإن اأم���ره كلَّه له خير ولي�س ذلك الأح���د اإال للم�ؤمن اإن اأ�صابته 
�ص���ّراء �صك���ر فكان خيراً له واإن اأ�صابته �صّراء �صبر فكان خيراً له«)1(. فما بال االإن�صان يرك�س وراء 

الدنيا وال ينال منها اإال الن�صب، فلير�س فهذا ه� مفتاح ال�صعادة االأول..
دع���ا اأب���� ي��صف الكندي اإل���ى الر�صا في جميع االأح����ال قائالً :«... فم���ن اأراد اأن يك�ن �صعيداً 
فليك���ن قن�ع���اً را�صياً وال يتاألم لما فاته من متع الدنيا الأنها اأم�ر اأتف���ه من اأن نحزن عليها اأو نتاألم 
بفقده���ا«)2(. اإن الدع�ة للر�صا لم تكن عبثاً فه���ي لم تنح�صر في مجم�عة من الم�صاعر تدلي على 
االإن�ص���ان بج� من الطماأنينة والفرح واإنما باتت تترجم �صل�كي���اً على االأر�س لت�صكل مجتمعاً معافىً 

ق�ياً معطاءً. فهي تحيل الملل والفت�ر اإلى همة وق�ة اإنتاجية... 
ف���ي درا�صة الأ�صخا�س فرحين بالحي���اة وجد زيادة في اإفراز اللعاب وم����اد اأخرى ت�صاعد على 
ال�صع����ر باالرتي���اح. ودرا�صة اأخ���رى اأ�صير اإلى عالقة ق�ي���ة بين الر�صا والمعافاة ف���ي البدن واأرجع 
الباحث����ن هذه العالق���ة اإلى ما يت�لد عن الر�صا بالحياة من اأفك���ار تفاوؤلية وم�صاعر اإيجابية تق�ي 

المناعة النف�صية)3( وتعطي الج�صم مناعة اإ�صافية في مقاومة االأمرا�س)4(. 
وف���ي درا�ص���ة لبارم���اك Parmak عل���ى طلبة من الجامع���ة، طلب منه���م عمل اأ�صي���اء مملة ال 
يرغب����ن بها، الح���ظ عليهم ال�صاأم والتعب و�صكا بع�صهم من ال�ص���داع واآالم العي�ن والمعدة. وعند 
فح�صه���م طبي���اً وجد ارتفاع في �صغط الدم وانخفا�س في ا�صتهالك االأك�صجين في خاليا الج�صم. 
واأعي���دت التجربة عل���ى الطالب اأنف�صهم ولكن في عم���ل اأ�صياء يحب�نها فتغي���رت حالتهم النف�صية 

والج�صمية...)5(
والباح���ث في اآثار الر�ص���ا)6( النف�صية وال�صل�كي���ة يحتاج اإلى مجلدات �صخم���ة، فه� واإن �صغر 

1- رواه م�صلم يف �صحيحه.
2- مر�صي ، كمال اإبراهيم ، ال�صعادة وتنمية ال�صحة النف�صية ، مرجع �صابق ، �س 100 . 

3-  املناعة النف�صية مفه�م فر�صي يق�صد به قدرة ال�صخ�س على م�اجهة االأزمات والكروب وحتمل ال�صع�بات ومقاومة ما ينتج 
عنها من اأفكار وم�صاعر غ�صب و�صخط وعداوة وانتقام واأفكار وم�صاعر ياأ�س وعجز وانهزامية وت�صاوؤم. مر�صي ، كمال اإبراهيم، 

ال�صعادة وتنمية ال�صحة النف�صية ، مرجع �صابق ، �س 6).
 . Pearsall, The Power of the family, Dell. Publ. , New York 1990, P. 278 -4

5- كارينجي ، دايل ، دع القلق وابداأ احلياة ، دار مكتبة الهالل ، بريوت ، 87)1 ، �س )11 . 
6-  ميثل الزوج اأهم م�صادر الر�صا يليه االأقارب املقرب�ن ثم االأ�صدقاء، فاملتزوج�ن اأكرث �صعادة ب�جه عام من العزاب اأو االأرامل، 
والزوجات ي�فرن لالأزواج دعماً اجتماعياً اأكرث مما ي�فره لهن االأزواج، وت�صري نتائج كثري من البح�ث اإىل اأن من لهم عدد اأكرب 
من االأ�صدقاء مييل�ن اإىل اأن يك�ن�ا اأكرث �صعادة . ويعترب الر�صا عن العمل من اأهم ج�انب ال�صع�ر العام العام بالر�صا. ارجايل، 

مايكل، �صيك�ل�جية ال�صعادة ، مرجع �صابق ، �س 28 - 38 بت�صرف . 
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لفظ���ه فقد عظم اأثره في الحي���اة االإن�صانية... ولعله المفت���اح االأول واالأ�صا�س لل�صعادة، وه� مدعاة 
لخط����ات اأخ���رى متتالية مث���ل التفاعل االإيجابي مع الحي���اة والذي ي�صم في �صقي���ه حب االآخرين، 
تفهمهم واال�صتماع اإليهم. فبعد اأن يحظى االإن�صان بقب�ل الذات والر�صى ينتقل يعتلي ال�صلم خط�ة 

اأخرى فيتقبل الغير ويحبهم وين�صر الحب على من ح�له...

ب- التفاعل الإيجابي مع الحياة : 
لم���ا كانت العداوة بين النا�س تت�صدر اأ�صباب ال�ه���ن النف�صي الم�دية لالنحرافات واالأمرا�س 
النف�صي���ة حارم���ة اإياهم اأه���م م�صادر الم�صان���دة االجتماعية الت���ي تق�م عليها ال�صح���ة النف�صية، 
ك���ان التفاع���ل االإيجابي معهم دلي���ل خير و�صح���ة �ص�ّية، فه� يبعث عل���ى الفرح وال�ص���رور والم�دة 
والمحب���ة والر�صا والقب�ل. فاالإن�صان مهما كب���ر يحتاج اإلى اأن يحب ويحب، يحتاج اإلى اال�صتح�صان 
والتقدي���ر)1(، ال�صحب���ة واالنتماء، وي�صع���د بمرافقة ال�صع���داء، بالمداعبة والمعانق���ة، بالن�صاطات 

التفاعلية االإيجابية...
والتفاع���ل االإيجاب���ي �صريك اال�صتق���رار النف�صي حيثما ح���ّل حّل معه، »الأن ه���ذا اال�صتقرار ه� 
الدعام���ة الباعثة عل���ى التفاعل االإيجابي والحي�ي���ة واالإبداع في الحياة وا�صتثم���ار الطاقة النا�صئة 
م���ن التفاعل بين الذات والت�افق م���ع الك�ن والتناغم مع الطبيعة«)2(. فعندم���ا يق�م االإن�صان بعمل 
�صداق���ات في عالمه الخارجي فه� بالتالي ين�صئ �صداقات ف���ي عالمه الداخلي وداخل عقله وفكره 

مما يجعله دوماً يقظ الفكر وال�جدان.
 في درا�صة قامت بها د. ليزا بيركمان في كلية هارفارد لعل�م ال�صحة، اأثبتت اأن النا�س الذين 
يفتقرون اإلى الروابط االجتماعية يك�ن�ن اأكثر عر�صة 3 مرات لالإ�صابة باالأمرا�س والم�ت ب�صببها 
عن اأولئ���ك الذين يتمتع�ن بعالقات اجتماعية وا�صعة)3(. فقد اأكدت االأبحاث اأن الدعم االجتماعي 
الفّع���ال مفيد في التعامل مع ال�صغط. اأذاأن االأ�صخا����س الذين يعتمدون على اأ�صدقائهم اأو اأ�صرهم 
ع���ادة ما يك�ن�ن اأكثر �صعادة وي�صجل�ن م�صت�ىً �صحياً اأف�صل)4(، يق�ل الفريد اأولد الطبيب النف�صي 
اأن الف���رد ال���ذي ال يهت���م باأ�صدقائه ه� الذي ي�اج���ه اأ�صخم �صع�بات في الحي���اة ويلحق اأكبر اأذى 

1-  يق�ل الربوف�ص�ر االأمريكي ج�ن دي�ي :« اإن اأعمق دافع يف طبيعة االإن�صان ه� الرغبة يف اأن يك�ن مهماً » ويق�ل ويليام جيم�س 
 ، النا�س  يف  وت�ؤثر  االأ�صدقاء  تك�صب  كيف   ، ديل   ، كارنيجي  تقديره.  يتم  اأن  يف  اللهفة  ه�  االإن�صان  طبيعة  يف  مبداأ  اأعمق  اإن 

ترجمةبهاءالدينخطاباالأهلية،بريوت 2008 ، �س 30. 
2- �صعيد ، �صعاد ، الذكاء االنعفايل و�صيك�ل�جية الطاقة الالحمدودة ، جدارا ،عّمان ، ط1 2008 �س 1 . 

3- ب�ثمان ، نيك�ال�س، كيف جتعل النا�س حتبك ، جرير ال�صع�دية ، ط2 ، 2003 ، �س 5 ، بت�صرف . 
4-  ل��صكني، فريد، العف� خري لكم ، و�صفة �صحرية للح�ص�ل على ال�صحة وال�صعادة، جرير، ال�صع�دية، ط1 2006، �س41، بت�صرف. 



305

باالآخري���ن«)1(. وف�صله في الحياة ذريع... فال�صداق���ة عامل حا�صم في تخفيف العناء عن االإن�صان، 
فه���ي ت�فر له من يحدثه عن نف�صه وعن م�صاكله في�صعر باالهتم���ام والتقدير واالندماج ال�صديد مع 

الغير. 
فحاج���ة االأنا عن���د االإن�صان اأ�صا�س لديه وتلبيتها تتجلى باالإ�صتماع له، ومن المعل�م اأن 80% من 
دور الطبي���ب النف�صي ينح�صر في اال�صتماع اإلى مري�صه، فمن يرد اأن يترك ب�صماته على من ح�له 
ال ب���د اأن يك����ن مهتماً بهم م�صتمعاً لهم م�صجعاً اإياهم عل���ى الحديث عن اأنف�صهم وليتذكر اإن »ا�صم 
ال�صخ����س بالن�صبة له ه� اأحل���ى واأهم �ص�ت ي�صمعه«)2(. وفي هذا ال�صياق يذكر اإن »�صركة تليف�نات 
ني�ي�رك اأج���رت درا�صة مف�صلة عن المحادثات التلف�نية الكت�صاف اأي الكالم اأكثر ا�صتخداماً، اإنه 
�صمير المخاطب اأنا اأنا اأنا«)3(. وقد ذكر العالم النف�صي االأميركي ويليام جيم�س »اإن اأعمق عن�صر 

مميز لطبيعة الب�صر ه� الت�ق الجتذاب الثناء واالإعجاب«)4(. 
وف���ي درا�صة عن االكتئاب وج���د اأن العالقة الحميمة التي يكثر فيها الب�ح بمكن�ن النف�س ت�ؤدي 
اإل���ى التقليل م���ن تاأثيرات الم�صق���ة التي يعانيها الفرد م���ن احتكاكه الي�مي باالأبن���اء ومن االأعمال 

المنزلية ومن الم�صكالت االقت�صادية«)5(. 
فالعالق���ات االإن�صاني���ة المتبادل���ة حاجة نف�صية راقي���ة وثقافة التعارف بي���ن النا�س اأمر عظيم 

ذو �ص���اأن، وق���د اأ�صار اإليه الب���ارئ عز وجل في كتابه الكري���م {ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ 
چ  چ ڇ ڇ})6( فالتع���ارف بين ال�صع�ب والقبائل والثقافات المتعددة اأمر الزم، 
اإذ اأن الت�ا�ص���ل بي���ن كل منهم يفتح المج���ال للتفاهم ومراعاة وجهات النظ���ر وتلم�س اآالم بع�صهم 
البع����س واحت���رام م�صاعرهم واال�صتماع المتب���ادل باهتمام و�صفقة وراأف���ة، وبذلك تنجلي كثير من 
م�صاع���ر الحق���د وال�صغينة. واالإن�صان عام���ة حين يبدي اهتماماً باالآخرين يم���ر بخبرات �صاقة اأقل 

وتنخف�س حدة القلق والم�صاعر ال�صلبية لديه ويبذل جهداً اأكثر اإيجابية لم�اجهة م�صاكله. 
وف���ي المقاب���ل يعاني االأفراد الذين يفتق���رون اإلى االأ�صدقاء من م�صني���ات الحياة ويم�ت�ن في 
عم���ر مبكر، اأثبتت درا�ص���ة وا�صعة »اأن ه�ؤالء الذي���ن يعي�ص�ن في عزلة اجتماعي���ة معر�ص�ن للم�ت 

1- كارنيجي ، ديل ، كيف تك�صب االأ�صدقاء وت�ؤثر يف النا�س ، مرجع �صابق ، �س 54 . 
2- كارنيجي،ديل،كيف تك�صب االأ�صدقاء وت�ؤثر يف النا�س،مرجع �صابق، �س 76 . 

3- املرجع نف�صه �س 54 . 
4- ك�مباير ، م.ر ، اأدب النجاح ، ترجمة حليم ن�صر ، �صركة املطب�عات بريوت ط4 ، 2005 �س 56 . 

5- اأرجايل ، مايكل ، �صيك�ل�جية ال�صعادة ، عامل املعرفة ، الك�يت ، 3))1 ، �س 46 . 
6- �ص�رة احلجرات ، اآية 13.
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المبك���ر«)1(. فهم يح�صرون تفكيرهم في اأنف�صهم ، يج�صم�ن متاعبهم وي�صاعف�ن اآالمهم جاعلين 
اأنف�صهم م�طناً للحقد والكراهية. 

وال يخف���ى عل���ى اأحد تاأثير الم�صاعر ال�صلبية وتدني م�صت�ى الطاقة لدى الفرد الذي تتالعب به 
االنفع���االت الحادة التي تدفع به نح� الت�تر واالن�صغال بحدي���ث الذات ال�صلبي، ليحظى في النهاية 
باالكتئ���اب واأمرا����س ال تعد وال تح�صى. ك���ان وليم اأو�صلر يق����ل : »اإن الرجل يبداأ ف���ي ال�صيخ�خة 
عندما يعجز عن اكت�صاب اأ�صدقاء جدد الأن مداومة االختالط بالنا�س دليل على اال�صتعداد للتط�ر 
وا�صتيع���اب االأفك���ار الجدي���دة والحي�ية وح���ب الحياة«)2(. واإال ك���ان �صيق االأف���ق الفكرية والجم�د 

الذهني الذي يبعث على ال�صاأم والملل فا�صحاً المجال اأمام مزيد من العقد والنقائ�س. 
واأول خط����ة لك�ص���ب االأ�صدقاء تتمثل ف���ي ح�صن اال�صتماع والتفاعل م���ع م�صاعر المتحدث فاأن 

»ت�صبح م�صتمعاً بارعاً يك�صبك من االأ�صدقاء وحب االآخرين اأكثر من اأن تك�ن متحدثاً بارعاً«)3(.
والذك���ي عاطفياً ه� االأقدر على مالم�ص���ة الجانب العاطفي ال�صع�ري ل���دى الغير، االأقدر على 
تخفي���ف ح���دة الم�صاعر ال�صلبي���ة، االأقدر عل���ى ن�صر ج�قة م���ن الم�صاعر االإيجابية ف���ي نف��س من 
ح�ل���ه... وه� االأق���در على تحقيق النجاح في حيات���ه، يق�ل اأودين دي يات���ج »الرجل الذي ي�صتطيع 
و�ص���ع نف�صه في مكان االآخري���ن والذي يمكنه فهم كيف تعمل اأذهانهم ال يحت���اج اأبداً اأن يقلق على 

م�صتقبله وما يدخره له«)4(. 
اإن التفاع���ل والت�ا�ص���ل االإيجابي بين النا�س يفتح اأمام الفرد اآفاقًا ال ح�صر لها، فترتفع اأ�صهم 
ال�صع���ادة بت�ليد البهج���ة وتاأمين الم�صاعدة من خ���الل االأن�صطة الم�صتركة، ويدف���ع عنه الم�صقات 
والهم����م بارتف���اع تقدير الذات)5( وتدني حجم االنفعاالت ال�صلبي���ة وت�فير التكاتف والتعا�صد لحل 

الم�صاكل. 
ولع���ل عاطف���ة الحب تمثل الم�صخ���ة الرئي�صية ف���ي تفاعل االإن�صان م���ع اأخيه االإن�ص���ان، اإذ اأنه 
ي�صتهل���ك من المخ���زون العاطفي ما ي�صتهلك من اله�اء الذي ي�صتن�صقه والطعام الذي يتناوله، وه� 

1- ل��صكني ، فريد ، العف� خري لكم ، مرجع �صابق ، �س 42 . 
2- كارنيجي ، ديل ، كيف تك�صب النجاح والتف�ق والرثوة يف حياتك ، االأهلية ، عّمان ، ط3 2008 ، �س 43 . 

3- بكار ، يا�صر عبد الكرمي ، الق�ة يف يديك ، العبيكان ، الريا�س ، ط2 )200 ، �س 188 . 
4- كارنيجي ، ديل ، كيف تك�صب االأ�صدقاء وت�ؤثر يف النا�س ، مرجع �صابق ، �س 44 . 

5-  ت�صارلز �صك�اب كان يتقا�صى اأكرث من 3000 دوالر اأمريكي ي�مياً ملقدرته العالية على التعامل مع النا�س ، يق�ل :« اأعظم ميزة 
امتلكتها هي اإثارة احلما�س بني الرجال ،والطريق اإىل اإبراز اأف�صل ما لدى االإن�صان ال ياأتي اإال بالتقدير والت�صجيع . ما من �صيء 
يقتل طم�حات االإن�صان مثل االنتقادات ممن هم اأعلى منه ول� اأحببت �صيئاً فاإين مبالغ يف اال�صتح�صان �صخي يف املديح املرجع 

نف�صه ، �س 35. 
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اأ�صد العالقات حرارة واأكثرها وهجة واأقدر على اإ�صفاء ج� من البهجة واال�صتمتاع. 

الحب: 
كلم���ة واحدة تح���رر االإن�صان من هم�م واآالم الحياة، ي�صت�صعر بالفع���ل �صرَّ الن�ص�ة في ك�نه من 

االأحياء، هي الحب...
كثي���رون م���ن الب�صر يعي�ص�ن حي���اة ال معنى لها، لم يفقه�ا �صر الحياة، ل���م يفقه�ا معنى العمل 

لحب من ح�لهم، لخير مجتمعهم، ل��صع ب�صمتهم على العالم...
اإن الع���زم عل���ى الحياة في �ص�ء هذا الح���ب ي�صتد ويق�ى، فعندما ت���درك »اأنك محب�ب وتقبل 
قب����ل االآخرين لك، فاأنت تعل���م اأنك على وفاق مع مغزى الحياة كله���ا، والقب�ل غير الم�صروط من 
االآخرين يعطيك المب���رر والحرية والبهجة التي تحتاجها لكي تك�ن �صليماً من الحياة النف�صية«)1(. 
اإذ ال حاجة لالإن�صان اأكبر من اأن يك�ن محب�باً ليحب نف�صه ثم يحب االآخرين، فالبهجة بهذا الحب 

تنبع من القلب لت�صل ذروة ال يق�ى على التعبير عنها...
ك�نه محب�باً يمنحه �ص�رة ذات ق�ية واإيجابية عن نف�صه، فيتقبل ذاته قبل اأن يتمكن من قب�ل 
حقيق���ة اأنه ي�صتح���ق النجاح وال�صعادة، وه���ذا ه� اأف�صل اإع���داد ممكن للنجاح ف���ي الحياة. فالثقة 
بالنف����س وبمحبة النا�س يجعله غير اآبه باالأحداث الخارجي���ة التي قد تهدد قدراته واإمكاناته وتحد 

من تكيفه مع االأو�صاع المحيطة به. 
يلي ذلك اأن يحب االآخرين، فاإذا لم ي�صتطع االإن�صان اأن يحب نف�صه في البداية فمن اأين ي�صتمد 
الح���ب الذي يمنحه لالآخ���ر، اإن فاقد ال�صيء ال يعطيه، ومن اليقين اأنه ل���ن يق�ى على اإعطاء �صيء 
ال يمتلك���ه. اإذن ال ب���د اأن يك�ن بح�زت���ه ليمار�صه ويتمكن منه لي�صبح اأق����ى واأ�صهل في العث�ر عليه 

واإهدائه للغير، لي�صبع بدوره حاجة االآخرين باإ�صباع اأعمق حاجاتهم للقب�ل)2(...
عندم���ا نق����ل اأنا اأحبك ل�صخ�س ما فما نعنيه ه� اأنا اأ�صبه���ك، ففي هذه العالقة ال ننتظر على 
اأم���ل اأن يك�ن هناك اأ�صي���اء ن�صترك فيها مع الطرف االآخر ولكننا نب���داأ مبا�صرة في التاآلف مع لغة 
الج�ص���د ونبرة ال�ص�ت ومع الكلم���ات التي ي�صتخدمها ال�صخ�س الذي نقابل���ه. فنحن نعرف اإن كنا 
نتاآل���ف ط�ال حياتنا وبدون وعي من���ا مع ردود الفعل العاطفية ال�صادرة م���ن النا�س الذين ي�ؤثرون 
علين���ا، اآبائنا واأمهاتنا... لذا فمن ال�صهل وم���ن الطبيعي اأن نتاآلف مع النا�س االآخرين لكي نجعلهم 

1- روبن�ص�ن ، دي�ك ، ال تكن لطيفاً اأكرث من الالزم ، جرير ، ال�صع�دية ، ط1 2002 ، �س 18 . 
2-  اإذا حرم االإن�صان من التفاعل اجل�صدي والعاطفي )املعانقة اأو حتى االبت�صامة...( ف�ص�ف يذبل ومي�ت وهذا ي��صح اإ�صابة 

االأطفال اليتامى يف املالجئ بالق�ص�ر الفكري واالأمرا�س املختلفة وال�صعف العام. 
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 .)2 ي�صعرون بالراحة«)1(
والحب اأينما حّل ي�صفي �صع�راً اإيجابياً وراحة نف�صية عميقة، وال�صخ�س المحب لعمله ه� خير 
م���ن ي�ؤدي هذا العمل. هذا م���ا اأكدته التجارب واالختبارات النف�صية، ب���ل اإن الح�سَّ االإن�صاني اأقدر 
عل���ى تلم�س هذا ال�صع����ر والتيقن منه. فالم�صاعر االإيجابية التي ي�صفيه���ا حب االإن�صان لعمله تعزز 

لديه الطاقة والحما�س فينجز مهامه بهمة واإنتاجية كبرى. 
اإن الحب اأ�صا�س في اإ�صعاد الغير فاإن لم ي�صع االإن�صان اأخاه بماله فلي�صعه بقلبه...

1- ب�ثمان ، نيك�ال�س ، كيف جتعل النا�س حتبك ، جرير ، ال�صع�دية ، ط2 ، 2003 ، �س )15 . 
2-  االآيات واالأحاديث التي حتث على احلب يف اهلل كثرية بل وتدع� اإىل اإ�صهار هذا احلب اأمام ال�صخ�س املحب�ب ملزيد من الراحة 
واالألفة . حتى اأن اهلل �صبحانه وتعاىل اأهدى حبه للمتحابني واملت�ا�صلني فيه ، يف احلديث القد�صي : حقت حمبتي للمتحابني يّف 

وحقت حمبتي للمت�ا�صلني يّف ...« )حديث يف اجلامع ال�صغري رواه الرتمذي( . 
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الف�شل الثاني
فــن م�شـاعـدة الغـيـر

»�صعادت���ي اأن اأمنح ال�صعادة لالآخرين« هذا ال�صعار كان م��صع درا�صة من قبل »المعهد ال�طني 
لل�صحة« في وا�صنطن خالل اأيار 2007... ت�صير الدرا�صة التي اأجراها العالمان في علم االأع�صاب 
ج����رج مّل� وج�ردان غرافمان اأن التجارب التي قاما به���ا اأظهرت اأن االإن�صان لي�س اأنانياً بطبعه بل 
ي�صع���ر بال�صعادة عندما يق�م بم�صاعدة االآخري���ن. واالإيثار اأي تف�صيل الغير عن النف�س لي�س م�صاألة 

اجتماعية اأواأخالقية بحتة بل نابعة من قيم االإن�صان نف�صه)1(...
يذك���ر اأن »نفراً من الباحثين الجامعيين المتخ�ص�صين في درا�صة الدماغ الب�صري اكت�صف�ا اأن 
خدمة االآخرين جزء ال ينف�صم من ب�صمتناالجينية �صاأن حب الذات«)2(، وترى اأ�صتاذة علم النف�س 
ال�صيا�ص���ي في جامعة كاليف�رنيا، اإيرفين كري�صتين م�نرو »اأن النا�س بطبعهم يت�صرف�ن بغيرية اأي 

بروح االإيثار وحب الخير لالآخرين)3(...« 
واالإيث���ار يمنح ال�صعادة ل�صاحبه، ب���اأن يجعله اأقل تركيزاً على نف�ص���ه واأكثر حباً لالآخرين وه� 
حي���ن ي�صل���ط االأ�ص�اء عليه���م يرتد عليه وهج م�ص���يء بطريقة اأف�صل مما ل� ح���اول اأن ي�صلط عليه 

ال�ص�ء مبا�صرة. 
اأو�صى الطبيب النف�صي د. اأدلر بع�س مر�صاه قائالً »يمكنكم ال�صفاء في اأ�صب�عين فقط: �صرط 

اأن تفكروا خالل هذه المدة على الدوام كيف يمكنكم اإ�صعاد �صخ�س ما«)4( . 
اإن �صع���ي االإن�ص���ان الأن يك����ن االأول ه� اإحدى اإ�صارات الحزن ولي�س ال�صع���ادة، فه� اإن ركز على 
احتياجات���ه ب�ص�رة كلية انط�ى على نف�ص���ه وبات محبطاً، بل تعر�س لالآفات القلبية، وقد اأكد ذلك 
الطبي���ب كتلر حين اأ�ص���ار اإلى اأن الذين ي�صتح�ذ عليهم مر�صهم عل���ى م�صالحهم الذاتية هم اأكثر 

النا�س قابلية لالإ�صابة باآفات قلبية، واإن �صلحت ن�ازعهم ال�صل�كية االأخرى)5(. 
وف���ي االأحادي���ث النب�ية الكريمة ح����س على م�صاعدة الغي���ر وبيان بعظمة ه���ذا العمل، »اأحب 
النا����س اإل���ى اهلل اأنفعهم للنا�س واأحب االأعمال اإلى اهلل تعالى �ص���رور تدخله على م�صلم تك�صف عنه 
كرب���ة اأو تق�ص���ي عن���ه ديناً اأو تطرد عنه ج�عاً ولئ���ن اأم�صي مع اأٍخ اإلّي اأحب م���ن اأن اأعتكف في هذا 

1- طالب ، ه�صام ، ال�صيادة على النف�س واجل�صد ، مرجع �صابق ، �س 257 ، بت�صرف �س 56 . 
2- م�ر�س ، غاري ونل�صن ، دين ، فن خدمة االآخرين ، العبيكان ، ال�صع�دية ، ط1 2008 �س 16 . 

3- املرجع نف�صه �س 16 . 
4- ك�مباير ، م.ر ، اأدب النجاح ، مرجع �صابق . 

5- املرجع نف�صه �س 17 . 
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الم�صج���د �صه���راً«)1(. فنال رتبة حب اهلل تعالى ل���ه من يعمل على م�صاع���دة االآخرين، وجعلت اأولى 
االأعم���ال عند اهلل عز وجل واأحبها اإ�صعاد الغير، بل واإن ال�صعي في حاجتهم اأولى من االعتكاف في 

الم�صجد �صهراً. 
وف���ي حدي���ث اآخر داللة على اأن م�صاعدة االآخرين �صرط اأ�صا�ص���ي في بقاء النعم وحفظها، »اإن 
هلل عن���د اأق����ام نعماً يقرها عندهم ما كان�ا في ح�ائج الم�صلمين م���ا لم يمّل�هم فاإذا مّل�هم نقلها 

اإلى غيرهم«)2(. 
واهلل قد غفر لمن �صقى كلباً عط�صاً، فما بال من �صقى اإن�صاناً اأو ي�ّصر له اأمراً اأو فّرج له هّماً؟ اإن 
اأكبر جائزة ينالها مكافاأة اهلل عز وجل له بالمثل وهل اأجمل من ك�صب معيته عز وجل؟؟ »من نّف�س 
ر  ر على مع�صر ي�صَّ عن م�ؤمن كربة من كرب الدنيا نّف�س اهلل عنه كربة من كرب ي�م القيامة ومن ي�صَّ

 .)4 اهلل عليه في الدنيا واالآخرة، ... واهلل في ع�ن العبد ما كان العبد في ع�ن اأخيه«)3(

1- خطوات م�شاعدة الغير: 
تتجل���ى الخط�ة االأولى بادئ ذي بدء في م�صاعدة النف����س، فيحذف االإن�صان اأية برمجة �صلبية 
لعقل���ه وينعزل عن الم�صاعر واالأفكار والتجارب الت���ي ترديه م�صل�ل االح�صا�س. فُيبرمجها في مراآة 
خلفي���ة لتغدو درو�صاً قّيمة ينال منها في نجاحاته. ليجمع الفرد ال�صاعات التي يق�صيها في التركيز 
على االأم�ر التافهة، ي�صربها بمائة. اإن كل �صاعة يتلقى فيها معل�مات تافهة �صلبية تتطلب على االأقل 
100 �صاع���ة م���ن البرمجة االإيجابية حتى تلغ���ي االأثر ال�صلبي ال�صابق، فهل لدي���ه ال�قت الكافي من 
ال�صاعات ليح�صر الندوات التحفيزية اأو يقراأ كتب تنمية الذات اأو ي�صتمع اإلى الم�اد التحفيزية؟)5(. 

1- رواه االأ�صبهاين يف الرتغيب والرتهيب ، متفق عليه . 
2- رواه الطرباين يف املعجم االأو�صط باب امليم، رقم احلديث 8572.

3- رواه م�صلم يف م�صند االإمام اأحمد بن حنبل 10118/10276.
4-  يق�ل تعاىل : »من عمل �صاحلاً من ذكر اأو اأنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اأجرهم باأح�صن ما كان�ا يعمل�ن« )�ص�رة النحل 
اآية 7)( .احلياة الطيبة ف�صرها ابن كثري ال�صعادة ، فالعمل ال�صالح وم�صاعدة الغري جزاوؤه ال�صعادة يف الدنيا واالآخرة ف�صالً عن 

عظيم االأجر . فهل جزاء االإح�صان اإال االإح�صان ؟؟ 
ويف احلديث »اأال اأنبئكم مبا ي�صرف اهلل به النبيان ويرفع الدرجات؟ قال�ا نعم يا ر�ص�ل اهلل ، قال حتلم عمن جهل عليك وتعف� عمن 

ظلمك وتعطي من حرمك وت�صل من قطعك« )رواه الطرباين( . 
»امل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان ي�صد بع�صه بع�صاً » )متفق عليه( فامل�ؤمن ال ي�صتقل يف حياته اإال مب�صاعدة اأخيه وم�ؤازرته. »مثل امل�ؤمنني يف 

ت�ادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�صد اإذا ا�صتكى منه ع�ص� تداعى له �صائر اجل�صد بال�صهر واحلمى«)متفق عليه( . 
اأراد اهلل بعبد خرياً ا�صتعمله يف ق�صاء ح�ائج النا�س »فخري النا�س من ي�صاعد النا�س. »اهلل يحب اإغاثة اللهفان« )اأخرجه  »واإذا 
الدارقطني يف امل�صتجاد ح3 �س 261(. ويف احلديث القد�صي »اإن هذا دين ارت�صيته لنف�صي ولن ي�صلحه اإال ال�صخاء وح�صن اخللق 
فاأكرم�ه بهما ما ا�صتطعتما« )اأخرجه الدارقطني يف امل�صتجاد - الغزايل ، اأبي حامد ، اإحياء عل�م الدين ح3 ، دار الكتب العلمية، 

بريوت ، طبعة جديدة ، �س 258( . 
5- كاليب�ف ، وين ، كن لطيفاً واإال ، مكتبة جرير ، ال�صع�دية ، ط1 ، 2005 ، �س 42  - 44 ، بت�صرف . 
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بعد الحذف ينبغي ال�صير وفق هيكلية جديدة ليتخير ما ي�صعده، فحياته الي�م هي نتاج خيارات 
االأم����س يلي ذل���ك التعرف على طبيعة �صع����ره وترجمته ب�صدق االن�صجام بين���ه وبين الق�ل والفعل 

ويفهم �صع�ر الغير على نح� اأف�صل.
اإلى الفر����س المتاحة للم�صاعدة،  التالي���ة تكمن في روؤية حاجة الغي���ر والتعرف  •  الخط����ة 
وال�ع���ي بها ي�صتل���زم عدم التركيز عل���ى الذات وتح�ي���ل االهتمام عن النف����س لي�صبح اأقل 
وعي���اً لها »عندما تك�ن نافذة فاإننا نرى من خاللها جم���ال االآخرين وفر�صتهم وحاجاتهم، 
وعندما تك�ن الحياة مراآة فاإننا ال نرى فيها �ص�ى اأنف�صنا«)1(. وتغدو الحياة في ميزان المرء 
ح�صاب���ات ربح اأو خ�صارة، وتغدو المق�لة التقليدية حقيق���ة واقعية :«من ين�صغل في ذاته يغد 

كياناً �صغيراً جداً«. 
•  االهتم���ام بالغي���ر ياأتي تلقائياً بعد هذه الخط�ات، وذل���ك حين يكت�صب المرء القدرة على 
التعرف على م�صاعر الذين من ح�له اإلى الحد الذي يجعله ي�صعر كما ي�صعرون. يق�ل اأر�صيبا 
لدروتل���ج العال���م النف�صي »واحد من اأكثر اأف���راح الحياة معق�لية وم�ث�قي���ة ووفرة ياأتي من 

اإح�صا�صك بال�صعادة لح�س طالع االآخرين«)2(. 
اإن االهتم���ام بالغي���ر يجعل الف���رد اأقل وعياً لذاته، اأكث���ر وعياً للغير، اأق���ل اهتماماً با�صتح�صان 
الرف���اق، اأكثر اهتماماً بتفرده الذات���ي وثقته بنف�صه، يرى نف�صه بدقة اأكب���ر طالما يقلل من تفكيره 
بنف�ص���ه ويم�صي اأكثر ميالً للم�صاعدة والم�صاركة المتبادلة مع االآخرين واأكثر وعياً لطبيعتهم . يقال 
في عالم اإدارة الم�ارد الب�صرية: »لكي يح�صل اأي فرد في طاقم ال�صفينة على المديح فلن يكفي اأن 

ف بق�ة واإنما يجب اأن ين�صجم تجديفه مع بقية الطاقم«)3(.  يجدِّ
اإن االهتم���ام بالغير ي��صع اأفق العي�س عند االإن�صان فين�صغ���ل عن نف�صه ويبتعد عن ذاته لين�صى 
جراح���ه وغّمه وحزنه ويك�صب اثنين : اإ�صعاد النف�س واإ�صع���اد الغير، ف�صيق االأفق يتالءم واالهتمام 
بالنف����س ون�صيان العالم وما فيه، وقد ذّم اهلل عز وج���ل هذه ال�صفة ذاكرّا »اأهمتهم اأنف�صهم« فكاأن 

ه�ؤالء يرون الك�ن في اأنف�صهم فال يعي�ص�ن لغيرهم وال يهتم�ن ل�ص�اهم. 

تقديم الم�شاعدة: 
�صع�ران يحفزان االإن�صان : المتعة واالألم، فه� يق�م باالأمر حباً بالمتعة اأو اجتناباً لالألم. 

1- اآير ، ريت�صارد ، كيف تعلم�ن اأطفالكم مراعاة االآخرين ، دار عالءالدين ، �ص�ريا ، ط1 2002 �س 25 . 
2- كريفني ، جاك ، كيف تتحدث من القلب ، العبيكان ، ال�صع�دية ، ط2 2006 ، �س 80 . 

3- طالب ، ه�صام ، ال�صيادة على النف�س واجل�صد ، مرجع �صابق ، �س 123 . 
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م���اذا يعن���ي ذلك ؟ اإذا م���ا اعتقد اأن م�صاع���دة الغير ترتب���ط باالألم ،الأنها مدع���اة لل�صعف اأو 
الخ�ص����ع للغير، ل�ص�ف يرف�س اأية فكرة للم�صاعدة، فال بد للم�صي في هذا الركب من ربط المتعة 
بالم�صاع���دة، ومن االإيمان باأنه���ا ت�صاعده على تحقيق مبتغاه، واأن الم�ص���ي فيها يترك عظيم االأثر 
لدي���ه، ولكن اأّنى لهذه الخ�صلة اأن ت�صب���ح �صجّية عنده؟ ه� لن يتمكن من اإنقاذ العالم، فلي�س عليه 
م�صاعدة العالم اأجمع، ليبداأ مع من ح�له، يلقي ال�صالم، يهدي االبت�صامات)1(، يت�دد، يق�م ببع�س 
اأعم���ال المعروف... ثم ليتفح�س اأثر هذه ال�صل�كيات ف���ي قلبه، اإنه وال �صك �صيجد حالوتها ويلقى 

احترام نف�صه وحبها واإكرامها بقدر حبه لالآخرين واإكرامهم.
 اإن المثل ال�صيني يق�ل: اإن اأريج الزه�ر يلت�صق دائماً باليد التي تقدمها)2(. يق�ل عالم النف�س 
الب���رت �صفيت���ر »النا�س ال�حيدون الذين يعرف�ن ال�صعادة هم الذي���ن ي�صع�ن اإلى م�صاعدة االآخرين 
وينجح����ن في ذل���ك«)3(. فطلب الم�صاعدة يع���زز طاقة الم�صاعدة، اإنه اإط���راء ومظهر من مظاهر 
الثق���ة. اإنه فر�صة لتاأمي���ن اإح�صا�س مريح بذات المرء، اإن عالم االأعمال يعمل وفقاً لمعتقد م�صترك 
اإن ما تق�م به يع�د عليك في النهاية)4(. ومن يعتل �صلم النجاح يدرك اأن من ي�صاعد االآخرين على 
تحقي���ق النجاح يحق���ق اأعظم نجاح، اإذ من المح���ال اأن ي�ؤثر فيهم اإيجابي���اً ويمنحهم وثبة دون اأن 
تجني نف�صه من ذلك الخير الكثير. بل لي�قن اأنه ي�صتطيع تحقيق الفالح في كل حياته ما دام قائمّا 

على م�صاعدة االآخرين في ال��ص�ل اإلى مرتجاهم. 
يق�ل اأر�صط� »اإن الرجل المثالي يجد متعة في تقديم المعروف وخدمة االآخرين، ولكنه يخجل 
اأن يتقل���ى ع�ناً من اأحد ويرى من النبل والرفعة اأن ي�صنع المعروف للنا�س ل�جه اهلل، ومن مظاهر 

النق�س والخ�صة اأن ينتظر منهم المعروف«. 
فاالإن�صان حين يقدم على الخير تجاه االآخرين لي�صع ن�صب عينيه عدم تلقي مقابل، فه� عاجالً 
اأم اآج���الً �ص�ف يح�صل على جزاء اأوفر م���ن عطائه، ف�صع�ر المرء عند العطاء ين�صي الف�ؤاد �صاكراً 

اهلل عز وجل على منحه يداً عليا تق�ى على الم�صاعدة، وتخفيف اآالم الغير. 
وم���ن متع الحياة اأن يحظى االإن�صان بقب�ل لدى االآخرين، اأن ي�صعر بمكانته عندهم، اأن ت�صبح 

1-  يف احلديث النب�ي الكرمي »خريهم من بداأ بال�صالم« )رواه البخاري( . يف كتابه الكرمي يق�ل اهلل عز وجل: »واإذا حييتم فحّي�ا 
باأح�صن منها اأو ردوها«)�ص�رة الن�صاء اآية 86( . » ال حتقرن من املعروف �صيئاً ول� اأن تلقى اأخاك ب�جه طلق«. 

)متفق  ال�صالم«  واإف�صاء  الداعي  واإجابة  املظل�م  ون�صرة  املق�صم  واإبراء  العاط�س  وت�صميت  اجلنازة  واتباع  املري�س  بعيادة  »اأمرنا 
عليه( .  

2-  يق�ل ف�لتري » من ت�صبب يف �صعادة اإن�صان حتققت �صعادته » ويق�ل امير�ص�ن » ال�صعادة عطر ال ت�صتطيع اأن تعطر به غريك دون 
اأن تنهال منه قطرات عليك«.

3- اآير ، ريت�صارد وليندا ، كيف تعلم�ن اأطفالكم مراعاة االآخرين ، مرجع �صابق ، �س 181 . 
4- كريفني ، جاك كيف تتحدث من القلب ، العبيكان ، ط2 ، 2006 ، بت�صرف . 
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حياتهم اأجمل بلقائه ومعاي�صته، اإن اأي نجاح ال يلقي بظالله ال�فيرة على النا�س من ح�له ه� نجاح 
اأبت���ر، فال�صمع���ة ال تخ�صر �صيئ���اً اإذا اأ�صاءت �صمعة اأخرى، وكذلك االإن�صان يعب���ر حياته ي�مياً اأنا�س 
كثي���رون، فاالأولى به عدم تركهم يم���رون دون و�صع ب�صمته ودون اإ�صعارهم اأن الحياة رائعة، »قد ال 

يتذكر النا�س ما فعلت اأو ما قلت ولكنهم دائماً �صيتذكرون كيف جعلتهم ي�صعرون«)1(. 
وحي���ن يفكر االإن�صان فيما م�صى من حياته يجد اأن اأمتع اللحظات واأدومها تلك التي قّدم فيها 

لالآخرين. 
اإن اأكثر االأمرا�س النف�صية بل والج�صدية تع�د عللها اإلى االإح�صا�س بالفراغ وتفاهة الحياة، ول� 
اعتن���ى االإن�صان بالتفكير ف���ي م�صاعدة الغير لبرئ من مر�صه، وقد اأك���دت االأبحاث »اأن الم�صاعدة 
المنا�صبة التي يمكن اأن نتلقاها من اأ�صدقائنا واأ�صرنا يمكن اأن تعمل على حمايتنا من المر�س، كما 

يمكن اأن ت�صاعدنا في التغلب على ال�صغ�ط التي ن�اجهها«)2(.
 فال داعي الأن يك�ن االإن�صان غنياً لي�صاعد، ففي و�صعه العمل الكثير، يكفي اإ�صعار الغير بقيمته 
ور�صالت���ه في الحياة وتبي���ان قدرته على تحقيقها، فكم من امرئ حقق الت�قع الذي ر�صمه له اإن�صان 
اآخر، فاأهم خدمة يمكن تقديمها للغير هي م�صاعدته على م�صاعدة نف�صه، فاأن ت�صاعده على القيام 
م���ن كب�ت���ه اأمر جيد ولكن االأف�ص���ل منه م�صاعدته على اأن ينه�س بنف�ص���ه... ومن االأم�ر التي يجب 
ع���دم اإغفاله���ا اأن االإن�صان يحب من ي�صاعد ولكن لي�س بال�ص���رورة اأن يحب من ي�صاعده، ينجم عن 

ذلك اأن من ي�صاعد يمتلئ حباً واأكبر مثال على ذلك حب ال�الدة ل�لدها. 

2- �شمات الم�شاعد لغيره: 
�صم���ات اأ�صا�صية يجدر بال�صخ�س الم�صاعد االإت�صاف بها ليق�ى على المتابعة في طريق الخير 

والدعم: 
1-  االإخال����س : اأي اإخال����س النية هلل عز وجل في عمله فال ينتظر المكافاأة من االإن�صان واإنما 
يبغ���ي ف���ي ذلك ر�ص���ا اهلل عز وجل، وال يرى ف���ي عطائه يده التي تمت���د واإنما نعمة اهلل في 

ت�صخيره لم�صاعدة غيره. 
2-  ال�صب���ر: بكل ما يحمله من معاٍن، فمن ارت�صى الت�صارك في الحياة واجب عليه اأن يرت�صي 
ال�صب���ر ف���ي رحلته، وال�صبر اأن�اع معدودة اإال اأن ال�صبر عل���ى اأذى الب�صر من اأثمن اأن�اعه 

واأج�دها. 

1- بكار ، يا�صر عبد الكرمي ، الق�ة يف يديك كيف تنمي ذكاءك العاطفي ، مرجع �صابق ، �س 111 . 
2- ل��صكني ، فريد ، العف� خري لكم ، مرجع �صابق ، �س 42 . 
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3-  ال�صح���ك : بدالً من الت�تر الذي ي�دي اإلى التهلكةباإمك���ان الفرد ا�صتخدام ال�صحك و�صيلة 
للع���الج، فبال�صحك يفرز الج�صد »دواء طبيعياً ي�صم���ى االأندروفين... م�صكنات طبيعية في 

الج�صم«)1(، ت�صاعد على اال�صترخاء وتخفف من وطاأة الم�قف. 
4-  الح���ب : اإن اال�صتعان���ة بقام�����س الحب في التعامل م���ع الب�صر يذلِّل كثي���راً من الم�اجهات 
وال�صع���اب، فلفظ اأحبك يحم���ل دالالت �صحرية)2(  تنقل المرء اإل���ى عالم اآخر، وه� اأقرب 

و�صيلة للتاأثير في الب�صر. 
5-  الت�صام���ح : اإن م�صاعدة الغير ت�صتلزم في كثير م���ن االأحيان التجاوز عن هف�اته والتغا�صي 

قاً للتعامل معه.  عن بع�س �صفاته حتى يغدو مقب�الً م�ص�ِّ
6-  الت�ا�ص���ع : »غ���الف ال�صخ�صية يزيد م���ن جاذبية االأ�صخا�س الجذابي���ن، ال يمكن اأن يك�ن 
مظه���راً زائغاً فه� طبع اأ�صيل ويمك���ن اكت�صابه«)3(، ومن يفتقده يفتقد الثقة، فتبدو خط�ط 
الكبر والغرور ترت�صم على وجهه قالباً وق�لباً، وين�صرف عنه االأحبة والرفاق ويحيا منفرداً 

يجر وراءه ث�ب الخيالء والخيبة)4(... 

3- العطاء وجه اآخر لل�شعادة : 
ه���� ال�جه االآخر للم�صاع���دة، به تتكامل �ص�رة التكافل االجتماعي بكاف���ة اأبعاده، والكالم هنا 
يتجل���ى في اأعلى م�صت�يات العطاء: االإيثار، »ويطعم�ن الطعام على حبه م�صكيناً ويتيماً واأ�صيراً اإنما 
نطعمكم ل�جه اهلل ال نريد منكم جزاء وال �صك�را«)5(. قمة في العطاء، ل�حة اجتماعية ت�ص�ر عطاء 
االإن�صان الأخيه رغم حاجته ال�صديدة للطعام دون اأي مقابل، اإنما فقط ابتغاء مر�صاة رب العالمين. 
ف���اأي عطاء هذا واأية رحمة هذه؟؟ »هي الرحمة الفائ�ص���ة من القل�ب الرقيقة الرفيعة... قد تتغير 
بح�صب البيئات... اإال اأن الذي يجب االإحتفاظ به ه� ح�صا�صية القل�ب وحي�ية العاطفة والرغبة في 

الخير ابتغاء وجه اهلل«)6(، بعيداً عن اأية منفعة اأر�صية. 
اإن ه���ذه الرحمة هي الت���ي تك�صب االإن�صان ال�صعادة، في االآية الكريم���ة »�صيجنبها االأتقى الذي 

1- كاليب�ف ، وين ، كن لطيفاً واإال ، مكتبة جرير ، ال�صع�دية ، ط1 2005 ، �س 16 . 
2-  ي�صار هنا اإىل �صرورة اإ�صباع االأهل ل�لدهم حباً �صغرياً كان اأم كبرياً لالكتفاء العاطفي واإال بحث عن هذا االكتفاء خارج البيت، 

ويف هذا خطر كبري. 
3- كاليب�ف ، وين ، كن لطيفاً واإال ، مرجع �صابق �س 17 . 

4- حتى اجلنة تاأبى اأن يطاأ اأر�صها املتكربون »ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب«. 
5- �ص�رة االإن�صان االآية )8-)( . 

6- قطب ، �صيد ، يف ظالل القراآن ، دار ال�صروق ، بريوت ، ط24 ، �س 3781 – 3782 . 
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ي�ؤت���ي مال���ه يتزكى وما الأحد عن���ده من نعمة تجزى اإال ابتغاء وجه ربه االأعل���ى...«)1( ه� االأ�صعد في 
مقاب���ل االأ�صقى، فمن ه� االأتقى؟ الذي ينفق ماله ليتطه���ر باإنفاقه، ينفقه ط�عاً ال رداً لجميل اأحد 

وال طلباً ل�صكران اأحد واإنما ابتغاء وجه ربه خال�صاً، ربه االأعلى)2(. 
ث���م ماذا ينتظر هذا االأتق���ى؟ اإن الجزاء كري���م ومفاجئ »ول�ص�ف ير�صى« اإن���ه الر�صا يفي�س 
علي���ه يغم���ر روحه يمالأ قلبه، ير�صى بربه ، ير�صى بق�صائه ف���ال ين�صب وال يقلق وال يمل بل ير�صى 

وي�صعد)3(...
يق����ل فري���ق من الباحثين في جامعة بريتي�س ك�ل�مبيا اإن اإنفاق اأي مبلغ على االآخرين ول� كان 
5 دوالرات فق���ط يبع���ث ال�صعادة في النف�س. وفي درا�صات عل���ى 630 �صخ�س طلب منهم اأن يقدروا 
مبلغ �صعادتهم ودخلهم ال�صن�ي، تق�ل البروف�ص�رة األيزابيت دان التي تراأ�صت الفريق: بغ�س النظر 
ع���ن حج���م الدخل الذي يح�صل عليه الفرد فاإن اأولئك الذين اأنفق����ا اأم�االً على اآخرين كان�ا اأكثر 

�صعادة من اأولئك الذين اأنفق�ا اأكثر على اأنف�صهم)4(. 

4- العفو وجه من اأوجه الم�شاعدة: 
»اإن اإلح���اق ال�صرر بخ�صمك يجعلك اأقل منه، واالنتقام منه يجعلك من�صغالً به لكن العف� عنه 
يجعل���ك اأف�صل منه«)5(، فاإن من ال يعف� عن غي���ره ين�صف الج�صر الذي يمر عليه، فكل امرئ خّطاء 

ويحتاج اإلى من يعف� عنه. 
اإن م���ن ال يق����ى على العف� والغفران يدفع الثمن غالياً م���ن راحته و�صعادته الأنه منع الحياة اأن 
تم���ر م���ن خالله ب�صالم، فاأي األم ي�صعر ب���ه االإن�صان ال يقدر بحجمه واإنما بتقدي���ر االإن�صان له، اإذن 
ه���� يمتلك القدرة على تحجيمه والتغلب عليه، فكل �ص���يء م�ؤلم ه� تحٍد لل�صعادة ولن تع�ق الجراح 

�صعادة اأحد �ص�ى الذين ال يعلم�ن كيفية التكيف والعف�. 

فما هو العفو ؟ 
ه���� �صع�ر بالطماأنينة يح�صل عندما يتعامل المرء م���ع األمه بدرجة اأقل �صخ�صية، وي�صبح في 

1- �ص�رة الليل ، اآية 17 . 
2- قطب، �صيد ، يف ظالل القراآن ، مرجع �صابق ، �س 23)3 ، بت�صرف . 

3-  »الذين ينفق�ن اأم�الهم يف �صبيل اهلل ثم ال يتبع�ن ما اأنفق�ا مناً وال اأذى لهم اأجرهم عند ربهم وال خ�ف عليهم وال هم يحزن�ن« 
)�ص�رة البقرة 262( . ويف ال�صدقة عالج للمر�س م�صداقاً للحديث »داووا مر�صاكم بال�صدقة« ، ويف احلديث »ما نق�س مال 

من �صدقة« فال�صدقة تبعث يف النف�س بهجة و�صعادة حتفزه على تفكري اأف�صل ليح�صل على مال اأكرث. 
4- عن االنرتنت ، �صاهني ، اأحمد ، مقال رحلة البحث عن اأ�صرار ال�صعادة احلقيقية ،2010-7-10  .

5- ل��صكني ، فريد ، العف� خري لكم ، مرجع �صابق ، �س )17 . 
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الق�صة التي يرويها بطالً بدالً من ك�نه ال�صحية، فالعف� ال يغير الما�صي ولكنه يغير الحا�صر، وه� 
يعن���ي اأن يخت���ار االإن�صان اأن يتاألم ويعان���ي بدرجة اأقل حتى ل� كان مجروح���اً، فالعف� ملك له ولي�س 

الأحد اآخر)1(. 
وق���د �صجل���ت االأبح���اث الحديثة نتائج رائعة ع���ن قدرة الع���الج الرائعة التي يتمت���ع بها العف�. 
فاأ�ص���ارت اإل���ى اأنه »يقلل من درجة االإكتئ���اب ويزيد من التفاوؤل ويقلل الغ�ص���ب ويق�ي عالقة العبد 

بربه كما ينمي الثقة ال�جدانية بالنف�س وي�صاعد على تح�صين العالقات«)2(. 

كيف يحدث ذلك ؟ 
حين يمر االإن�صان باأمر ع�صيب يفكر فيه كثيراً وبالتالي فاإنه ياأخذ خيراً كبيراً من عقله لحله. 
وهك���ذا فاالهتمام به يجعله عادة ي�صعب التخل�س منه���ا، واالن�صغال به يجعله ي�صيطر عليه، وحين 
يق���ع الل����م على الغير فاإن االإن�صان بذلك يمنحه ق�ة التحكم ف���ي ع�اطفه، اإال اأن العف� ياأتي ليمكنه 

من ا�صترداد هذه الق�ة. 
اإن اأعظ���م فائدة للعف� هي تاأكيد االإن�صان على اأن���ه لي�س �صحية للما�صي فه� اأكثر ق�ة، كما اأنه 

ي�صهم في م�صاعدة االآخرين في ك�نه نم�ذجاً يحتذى في الت�صدي للجراح. 
اإن العف���� ه���� م�صدر الق����ة والم�صاعر االإيجابية عن���د الفرد، فالحياة جميل���ة، ومن الغباء اأن 
ي�صّيعه���ا االإن�ص���ان ف���ي التفكير ب���االآالم والج���راح القديمة. فمن يعج���ز عن العف� ويحف���ظ �صع�ره 

 .)4 باال�صتياء يك�ن »كمن ي�صرب �صماً وينتظر من عدوه اأن يم�ت«)3(
والتاريخ االإ�صالمي مليء ب�صفحات �صتى من ال�صفح والعف� من اأبرزها عف� النبي الكريم  لما 
دخ���ل فاتح���اً اإلى مكة  ع���ن الم�صركين بعد اأن ذاق منهم األ�اناً ال ت��صف م���ن العذاب، اإال اأنه اأطلق 
كلم���ة دّوت ف���ي التاريخ »اذهب�ا فاأنتم الطلقاء«، ق�ة عجيبة فبع���د اأن تمكن من اأعدائه و�صهل عليه 
االإنتقام ورد االإعتبار، كان القرار بالعف� والذهاب لتذهب معهم كل الذكريات الم�ؤلمة التي افتع�ها 

على مجى ع�صرين عاماً...
اإن القرار بالعف� يحيل المجتمع اإلى مجتمع متما�صك ناب�س بالحب، فالعف� حين يقره االإن�صان 
يمح���� �صفح���ات م�صت من االأ�صى والحق���د والكراهية، ويخط �صفحات من ال����د واالألفة، في االآية 

1- املرجع نف�صه ، �س 68 ، بت�صرف . 
2- املرجع نف�صه ، �س )املقدمة ط( . 

3- بكار ، يا�صر عبد الكرمي ، الق�ة يف يديك ، مرجع �صابق ، �س 152 . 
4- ق�ل ال�صحابي ال اأبيت ويف قلبي غلٌّ على م�صلم . 
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الكريم���ة: »ادفع بالتي ه���ي اأح�صن فاإذا الذي بينك وبينه عداوة كاأنه ول���ّي حميم«)1( عالج فّعال به 
يم�صي العدو �صديقاً حميماً وتم�صي العالقات عامرة بين الب�صر... 

اإن م�صاع���دة الغي���ر ت�صفي �صحراً بّراقاً على المجتمع االإن�صان���ي »تقلب م�صار حياتنا راأ�صاً على 
عق���ب، اإن اأداءك واجباتك واالنخراط المتكرر في �صل����ك اإيجابي قد يف�صي في اآخر المطاف اإلى 
تغي���ر داخلي...«)2( فالراف���د الحقيقي للق�ة في هذه الحياة لتغيير العال���م يك�ن متاحاً حين ي�صعى 

االإن�صان لم�صاعدة اأخيه االإن�صان. 

1- ف�صلت: 34.
2-  His Holiress the Dalai Lama @ Horward Cutler, the Art of happiness, Riverhead, New York , 1998, 

P. 246 . 
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 ريا�ض م�سطفى عثمان)))

�صناعة الم�صطلح العلمي بين التوريث والتحديث
اإحياء اللغة اأم اإ�صطراب المفاهيم

نقاط البحث:
اإ�صكالية البحث

اأول: عودة اإلى جذور الق�شية
ثانيا:  الم�شطلح والمفهوم: تمثلت في محورين: الأول في المفاهيم النحوية والثاني 

في غيرها من مفاهيم  الم�شطلحات
اأ - نم�ذج من اختالط مفاهيم الم�صطلحات في النح�

ب - وح���دة المفه����م وتغير الت�صمية  : مفه����م م�صطلح الحرف -مفه�م الم�صن���د والم�صند اإليه- 
مفه�م م�صطلح تاأكيد الفعل  

  اإ�صكالية نقل مفاهيم الم�صطلحات النح�ية
 ، النترنــت  )م�شطلحــات  العلميــة  الم�شطلحــات  فــي  والمفهــوم  ثالثا:  الم�شطلــح 

م�شطلحات وهب اأع�شاء الإن�شان)
ع�دة عك�صي���ة: االطالع على الم�صطلحات العربية وتغريبها )كتاب العل�م والهند�صة في الح�صارة 

االإ�صالمية نم�ذجاً(

الرتجمة  ق�صم  يف  حُما�صر  اللبنانية.   واجلامعة  فرن�صا   �� الثانية  لي�ن  جامعة  يف  والبالغي  النح�ي  امل�صطلح  علم  يف  1-  باحث 
والتعريب �� جامعة اجلنان.
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رابعاً الم�صطلح العلمي والتنمية اللغ�ية 
ف���ي الجان���ب التطبيقي: قراأنة الم�صطلح المعجز واآفاق البحث العلم���ي )ابتكار الم�صطلح العربي 

من القراآن الكريم( ) كتاب اإعجاز القراآن في ما تخفيه االأرحام لكريم االأغر(  
خال�صة البحث

ت��صيات 
مراجع البحث

اإ�شكالية البحث
ه���ل تتج�ص���د م�صاكل االأمة المعا�صرة في لغة اأبنائها؟ حتى ن���رى م�ؤتمرا هنا تحت عن�ان اللغة 
العربية اأمام تحديات الع�لمة)1( ، وم�ؤتمرا اآخر اللغة العربية اإلى اأين )2(؟ اأولي�صت االإ�صكالية كامنة 
في الرافد الح�صاري وال�صناعي الذي يدهمنا في كل ي�م؟ اأولي�صت هذه �صيا�صة المغل�ب في تقليد 
الغالب ؟يق�ل ابن خلدون في مقدمته: »المغل�ب م�لع اأبدا باالقتداء بالغالب في �صعاره وزّيه ونحلته 
و�صائ���ر اأح�اله وع�ائ���ده«)3(. اإذا كان المطل�ب انتفا�صةً علمية، لذا علين���ا اأال ن�صنف اأمتنا في ثلة 

الغالب اأو المغل�ب.
واإذا اأردنا اأن ن�جه ال�ص�ؤال اإلى اللغة هذا يعني اأن ن�جهه اإلى االأمة العربية. َلنجد اأن اللغة ت�صاوي 
االأمة ، فهي مراآة ن�صاطها ودليل وج�دها، وهي مراآة اأح�الها. فازدهار م�صطلحات اللغة العربية في 
ع�ص���ر االزدهار العربي، ما اقت�صرت على العرب وحدهم ، فالذين ا�صتغل�ا في م�صطلحات النح� 
لي�ص����ا كلهم من الع���رب، واإال لما �صمعنا ب�صي�ب�يه ونفط�يه وابن خال�يه والزمخ�صري والخ�ارزمي، 
والفار�ص���ي، واالأندل�صي وفي غير مجال هن���اك البيروني و جابر بن حيان وغيره وغيره... ، فيت�جه 

هذا البحث، بعيدا عن االتكالية، وجهة متفائلة.
 تب���رز اآنئ���ذ اإ�صكالية تفاع���ل اللغات لتن�ص���اأ عنه���ا اإ�صكالية اأكبر ه���ي اإ�صكالية نق���ل المفاهيم 
اال�صطالحية؟ الأن ذلك مرتبط باالأفهام والثقافات المختلفة عند االأفراد ، وهذا �صر تباين االآراء، 
وتع���دد الترجم���ات للن�ص�����س واالألفاظ ، ف�صال عن اقترا����س األفاظ ومفردات بي���ن اللغات ب�صكل 
ع���ام . ف���ال �صير اإذا وجدنا مئات الكلمات العربية في الفرن�صي���ة مثال، وال ت�صر االألفاظ الفرن�صية 

1- كلية الدع�ة االإ�صالمية بريوت يف العام   2002  والعام 2003
2-  يف جامعة �صيدة الل�يزة بعن�ان اللغة العربية اإىل اأين ؟ ويف الي�م االأول والثاين والثالث من �صهر ت�صرين الثاين من العام 2002 
اأقيم يف الرباط اململكة املغربية م�ؤمتر يحمل العن�ان نف�صه بالتعاون مع البنك االإ�صالمي للتنمية، طبع امل�ؤمتر يف كتاب يف �صنة 

2005
3- ابن خلدون : املقدمة ، دار االأرقم بن اأبي االأرقم ،  حتقيق اأحمد الزعبي ،بريوت  تاريخ مقدمة املحقق 2001 �س 176



320

،اإذا دخل���ت بالعربي���ة ، في عملية اقترا�س وتقار�س .  وهل يعيق العملية العلمية اختالف المفاهيم 
وا�صطراب الم�صطلحات ؟ بدءا من الم�صطلحات النح�ية التي ت�صكل اإ�صكاليةً مفه�ميةً قائمة في 
مجال���ي الفه���م والتعليم، ومثلها غيره���ا من الم�صطلحات العلمية ؛ الأن ف���ي ذلك داللةً على حي�ية 
اللغات وعلى اأنها كائن حّي يتفاعل ، في�ؤثر ويتاأثر ، اإال اأن ما يجب اأن نراعيه م�صاألة حفظ الكيان ، 
فكي���ف يتم ذلك؟ ثم كيف تت�صافر الجه�د البحثية �صمن خطة عامة ، وهدف واحد ، داخل البالد 

التي نتمي اإليها وتنمي اإلينا؟ اأهي الع�دة اإلى االأ�ص�ل، بج�صر العب�ر اإلى المعا�صرة؟ 

اأول : عودة اإلى جذ ور  الق�شية
عندم���ا كانت مكة المكرم���ة )اأم القرى( قبل مج���يء االإ�صالم ،مركز التج���ارة العالمية تحت 
رعاي���ة قري�صية � بحيث كان���ت ت�صتقبل وف�د التّجار المحملين بب�صائعهم ومن�تجاتهم مع ت�صمياتهما 
وم�صمياتها كانت ت�صتقطب وف�د التجار من كل االأقطار، يحمل�ن ثقافاتهم ولغاتهم معهم ،كانت لغة 
العرب مجمعا ال�صتيعاب لغات عالمية متعددة . فالتاجر الفار�صي كان يحمل معه الديباج والحرير 
واال�صتب���رق، والهندي حم���ل معه الزنجبيل و ال�صل�صبيل والت�اب���ل ، وال�صرياني من بالد ال�صام حمل 

األفاظا واألفاظا كالط�ر وغيرها ، وكذلك اليمني الذي حمل م�صميات مثل  الكني�صة والناق��س. 
ف�ص���ال ع���ن اأن لغات العرب وتع���دد لهجاتهم كالحميري���ة والم�صرية ولغة تمي���م وقي�س وطيء 
وغيره���ا، كانت عاميات �صائعة رغ���م كل الف�صاحة و ال�صليقلة التي يحمله���ا العرب في جاهليتهم، 
واأبرزه���ا لغ���ة قري�س التي ق�يت بق����ة التجارة واالقت�ص���اد ، وق�ة نف�ذها اأوال، ثم بع���د ذلك تاأييد 

القراآن الكريم لها .
حف���ظ التجار القر�صي�ن،ل�ص���رورة التبادل التج���اري والتفاهم فيما بين ال�صع����ب المتالقية، 
اأ�صم���اَء ال�صل���ع المتَّجر بها ، بحي���ث �صارت جزءا من حياتهم الي�مية ولغاته���م ال�صائعة المتداولة ، 

فرغم كل ذلك، حافظت لغتهم على ت�صميتها اللغة العربية اأو لغة قري�س ولهجتهم .
وبع���د نزول القراآن الكريم بلغة قري�س ، اأبقى على مفردات كثيرة اقتر�صتها تجارتهم فزخرت 
به���ا لغتهم ، ولم ي�ؤث���ر ذلك على العربية. ثم بعد انت�صار الدع�ة تقاط���رت االأمم بلغاتها اإلى الدين 
الحني���ف ، بك���ل ح�ص���ارات اأبنائهاوثقافاتهم ، اإل���ى اأن اأ�صبح اأكثره���م اأرباب اللغ���ة والعلم بف�صل 

الترجمات وتناُقل المعارف وتالُقحها؛ فزكا العلم ، و�صّعت الح�صارة.
ثم َحِفظ القراآن اللغة، فجعل منها قبلة الداخلين في الدين ،وكان من ثمار ذلك ن�ص�ء  الع�صر 
الذهب���ي للعلم وابتكار الم�صطلحات ، وارتقى العلم اأَوَج���ه ؛ وذلك راجع براأي ابن خلدون اإلى:»اأن 
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العل�م اإنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الح�صارة«)1(.
جدي���ر ذك���ره اأن التداخل اللغ�ي في ذل���ك الع�صر الذهبي من اللغة الفار�صي���ة اإلى العربية ما 
انتق�س من قيمة اللغة بل زاد في حي�يتها . فنجد من اللغ�يين من تبنى  الدخيل ومنهم ت�صدى له 
. ن�ص���اأت طائف���ة من الم�ؤلفات والكتب لي�س فقط للت�صدي للدخيل ، لكن للعاميات كذلك التي كان�ا 
ي�صك����ن منها ، ثم ا�صتم���رت اللغة بف�صل جه�دهم من جهة ، وبف�ص���ل الخ�صائ�س الداخلية للغة ، 
الت���ي تجعلها تدافع عن نف�صها بنف�صها ،اأعني خ�صائ�صه���ا التركيبية والنغمية وال�زنية ، وف�صاحة 

اللفظ . 
اإال اأنه يجب اأن نبحث في اآفاق المنهج الذي اعتمده ال�صابق�ن في الذود عن لغتهم فنفيد منه ، 
ونعمد اإلى اإيجاد منهج مقارن يتالءم وثقافتنا المعا�صرة ، وبخا�صة في علم الم�صطلح بتعزيز منهج 
التقابالت اللغ�ية المقارنة، والتدقيق بالمفاهيم من اللغة المنق�ل منها واإليها . اأق�صد بالتقابالت 
ر�صد عملية الترجمة والنقل للمفردات والم�صطلحات من واإلى العربية باالهتمام باالأ�ص�ل ودرا�صة 
ت�صّكل الم�صطلح ب�ص�ابقه ول�احقه (préfixes ,suffixes) ، وبالتالي نقل المت�ص�رات والمفاهيم 

بطريقة حرفية ، اأو بطريقة معن�ية .
نعث���ر في الت���راث على م�ؤلفات في هذا ال�صدد ، وفيها دخ�ل األف���اظ غير عربية اإليها كان من 
لح���ن الع����ام ، ولهجاتهم ، وثقافاتهم . م���ن هذه الكتب ح�صب ما اأوردها ق�ص���ي الح�صين ، محقق 
كت���اب)2(: »معج���م االألفاظ والتركيب الم�لدة ف���ي �صفاء الغليل فيما في ك���الم العرب من الدخيل« 
لقا�ص���ي الق�ص���اة �صه���اب الدين اأحم���د الخفاجي الم�ص���ري ) م 77) خ���� -  ت )106 ه�(، بح�صب 

ت�صل�صلها التاريخي :
ما تلحن فيه الع�ام : الأبي ح�صن علي بن حمزة الك�صائي ت 180 ه�

يت  اإ�صالح المنطق : الأبي ي��صف يعق�ب بن ا�صحاق المعروف بابن ال�صكِّ
لحن الع�ام : الأبي بكر محمد بن ح�صن بن مذحج )ت )37 ه�(

تثقيف الل�صان وتلقيح الجنان : لعلي بن جعفر المعروف بابن مكي ال�صقلي ) ت 515 ه� (
درة الغ�ا�س في اأوهام الخ�ا�س : الأبي محمد القا�صم بن علي الحريري، ) ت 516 ه�(

ب من الكالم االأعجمي على حروف المعجم : الأبي من�ص�ر م�ه�ب بن اأبي طاهر اأحمد  المع���رَّ

1- ابن خلدون : املقدمة ، دار االأرقم بن اأبي االأرقم ،  حتقيق اأحمد الزعبي ،بريوت  تاريخ مقدمة املحقق 2001�س473
الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل .  اأحمد اخلاجي امل�صري : معجم االألفاظ والرتاكيب امل�لدة يف �صفاء  2-  �صهاب الدين 

حتقيق ق�صي احل�صني ،دار ال�صمال ، طرابل�س لبنان ط 1 ، 87)1 ، �س 42
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الج�اليقي )ت 540ه�(
تق�يم الل�صان : البن الج�زي اأبي الفرج عبد الرحمن ) ت 7)5 ه�(

بحر الع�ام فيما اأ�صاب فيه الع�ام البن الحنبلي الحنفي )ت 71) ه�( 
الجمانة في اإزالة الرطانة البن االإمام 

و�صفاء الغليل فيما في األفاظ العرب من الدخيل ل�صهاب الدين اأحمد الخفاجي )ت )106 ه�( 
لع���ل وج����د كمٍّ هائل من الكت���ب المتعلقة بتق�يم الل�ص���ان وتنقية اللغة من الدخي���ل في ت�اريَخ 
متقاربة بين 515 ه� و 7)5 ه�  خيُر دليل على هجمة كثير من االألفاظ اإلى لغتنا ، وانت�صار العاميات 
واللغ���ات غير العربية، ودلي���ل اآخر على ِغيرة الباحثين في اللغة ، اإم���ا بق�صد ت��صيح تلك االألفاظ 
الغريب���ة وتبيي���ن مفاهيمه���ا للتداول بها ، واإما الأخ���ذ الحيطة واالبتعاد عنها . غي���ر اأن اللغة تغربل 
نف�صه���ا بف�صه���ا ، والغلبة للحاجة اإل���ى ال�صلعة التي ما تخلت عن لفظها االأجنب���ي  والم�لد ، وتتنّخل 
مف���رداٍت تاألفها االأنف�س بال�صم���اع واال�صتهار. فكيف نجد ذلك في الم�صطلح���ات العلمية بدءاً من 

النح�ية والطبية ، والهند�صية والفلكية و...

ثانيا: الم�شطلح والمفهوم
ف���ي نظرة عجلى اإل���ى ا�صطراب المفاهيم وتداخلها في الم�صطلح���ات عامة ، والم�صطلحات 
النح�ية ب�صكل اأخ�س يظهر جليا ذلك التداخل ، الأن »وج�د م�صطلح ما في التراث النح�ي العربي 
عند متقدمي النحاة ومتاأخريهم ال يعني حتما اأن المفه�م الذي جاء هذا الم�صطلح اأو ذاك تعبيرا 
عن���ه مفه�م واح���د لدى الفريقين«)1( ، ما جع���ل فر�صة متاحة للتداول العلم���ي واالهتمام البحثي ، 
بحي���ث فت���ح اآفاقا جديدة للبحث ، من هنا فائدة االختالف ف���ي وجهات النظر ، لعله مرتبط بتن�ع 

االأفهام والثقافات والمي�ل. من ذلك ما �صنعر�س له في متن هذا البحث :

1- نموذج من اختالط مفاهيم الم�شطلحات في النحو
اإذا ح�ص���ل اخت���الط في المفاهيم وفي الم�صطلحات ، فاالأْول���ى اأن ال نن�صف ما و�صل اإلينا من 
م�صطلحات، وبخا�صة النح�ية منها ، لت�صارب االآراء في ذلك بين اأبناء الم�صر ال�احد ، واالأم�صار 
المتعددة ، وذلك اأن يتبنى كل باحث وجهة النظر التي يراها اأن�صَب واأق�م . فيجب اأن ال يخ�صى كثير 
م���ن الغي�رين على اللغة العربية من تراجع اهتم���ام المناهج التعليمية باالإعراب وعل�مه ، وبالتالي 
م�صطلحات النح� ومفاهيمها ؛ الأن البحث في الم�صطلحات النح�ية ل� ا�صت�فى حقه من الدرا�صة 

1-  اأحمد التيجاين جال� : اإ�صكالية ترجمة م�صطلحات النح� العربي جملة ترجمان جملد 12 عدد1 ، طنجة – املغرب، �صنة 2003 
�س 37 
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وكذلك النح� بعامة ، ل�صح الق�ل فيه اإنه العلم الذي ن�صح واحترق وال مجال الجتهادات الباحثين. 
واأق����ل للذين يخ�ص�ن ذلك ، اإن م�صائل االإع���راب من �صغل المتخ�ص�صين الأن اللغة �صيء واالإعراب  
�ص���يء اآخ���ر :»اإن العلم بق�انين االإعراب  اإنما ه� علم بكيفي���ة العمل ولي�س ه� نف�س العمل . وكذلك 
تج���د كثيرا من جهابذة النحاة ، والمهرة في �صناع���ة العربية المحيطين علما بتلك الق�انين ، اإذا 
�صئ���ل في كتابة �صطرين اإلى اأخي���ه اأو ذوي ظالمة اأو ق�صد من مق�ص�ده اأخطاأ فيها ال�ص�اب واأكثر 

من اللحن ، ولم يجد تاأليف الكالم لذلك«)1(.
ال يمك���ن اأن ن�صم���ن اأن الم�صطل���ح واحد عند النح���اة القدامى. فالرفع والن�ص���ب ، وال�قف ، 
وال�صك�ن، والجزم ، قد يتخذ الم�صطلح ال�احد منها عند �صيب�يه و عند غيره من �صابقيه اأو الحقيه 
اللف���ظ نف�ص���ه ، وذلك قد ال يعني اأن الم�صطلح واح���د: ال بمفه�مه و ال بحّده ؛ واإن اتفق بلفظه عند 
بع�صهم ، مع اقتناعي باأن الم�صطلح مرتبط بثالثية ال انف�صام الإحدى حلقاتها عنيت : الم�صطلح، 
الح���ّد، المفه�م ال���ذي يخ�صع للتغيُّر المق�لي من اال�صمية اإل���ى اال�صطالحية ،ولتغّيره بين النح�ي 

وال�صرفي وال�ص�تي :
الم�شطلح

الحد                                        المفهوم
ف���اإذا تغي���رت اإحدى زوايا ه���ذا المثلث ، ي�ؤدي ذلك بال�ص���رورة اإلى تغّيٍر ف���ي الزاويتين الباقيتين. 
الأن  »المتكل���م المتخ�ص����س بعد اأن يتك�ن لديه ت�ص�ر ذهن���ي )مفه�م( ل�صيء ما م�ج�د في ال�اقع 
ق���د يح���ّده اأو يعّرفه اأوال، وه���ي خط�ة اأولى ومبك���رة ، ت�حي بفهم ذلك ال�ص���يء الخارجي، وتك�ين 
ت�ص�ر ذهني له؛ لكن المتخ�ص�س لم يتمكن من ربط ذلك المفه�م بمجم�عة مفاهيم مجان�صة اأو 
مقارب���ة، ث���م اختيار رمز دالٍّ عليها، وعندي اأن هذه المرحلة ه���ي المرحلة االأولى ال�صابقة لمرحلة 
الن�ص���ج والتمثيل التام لذل���ك المفه�م، ثم تاأتي  مرحلة الن�صج الفك���ري ، فيطلق عليه م�صطلحا � 

رمزا خا�صا«)2( .
يمك���ن لن���ا ، اأن ن�صير اإلى اأن النحاة القدامى بن�ا نظريته���م اال�صطالحية في النح� لي�س على 
اأ�صا����س  مفه�م���ي  محدد ، ب���ل على اأ�صا�س اعتب���ارْي ال�صكل والمعن���ى ، نجم عنهم���ا �صفتا التمام 
والنق�ص���ان، بحيث اإن اعتبار ال�صكل مثل اعتبار المعنى ينق�ص���م اإلى التمام اأو النق�صان، فتقت�صر 

1- ابن خلدون : املقدمة ، دار االأرقم بن اأبي االأرقم ،  حتقيق اأحمد الزعبي ،بريوت  تاريخ مقدمة املحقق 2001 �س )63
2- علي ت�فيق احلمد:قراءة يف م�صطلح �صيب�يه  دورية عل�م اللغة يف القاهرة ، عدد خا�س بامل�صطلح  حتت الطبع ،�س 5.
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ت�صمي���ة الم�صطل���ح �صكليا على عدد حروف الكلم���ة )الثالثي، اأو الرباع���ي( ونق�س عدد الحروف 
م���ا دون الثالث���ي ، واالأ�صماء الخم�صة ، وذوات االأربعة ، ثم األحق����ا بذلك األفاظا غا�صت مفاهيمها 

بالنق�صان، فقال�ا: ملحق، معتل ، ناب مناب ، �صد م�صد ، قام مقام .
اأم���ا تمام المعنى ونق�صان���ه ، فعائد اإلى اأ�ص�ل لغ�ية ، ومجازية ماأخ����ذة من البيئة ، والحياة 
الي�مي���ة واالجتماعية ، والفقهية والفل�صفية ...« والريب ف���ي اأن الم�صطلح النح�ي في كتب النحاة 
المتاأخري���ن قد ال يطاب���ق الم�صطلح في كت���ب المتقدمي���ن«)1(، انطالقا من التق�صيمي���ن: ال�صكلي  
والمعن����ي ، وبالتالي من ق�صيتي التمام والنق�صان ، ما جعل الفرق في اإطالق الت�صميات من وجهة 
نظر الباحث الذي اأطلق الت�صمية �ص�اء ال�صكلية اأو المعن�ية ، بارزا في الت�صمية متقلبا في المفاهيم.

اأ- وحدة الت�شمية وتغّير المفاهيم
قد تتغير المفاهيم للت�صمية ال�احدة في الم�صطلحات النح�ية، وذلك م�ج�د بكثرة في التراث 

النح�ي ، بين القرن الثاني الهجري حتى ال�صاد�س الهجري منها :

- مفهوم م�شطلح الحرف في النحو
مث���ل ذل���ك  م�صطلح الحرف  الذي الحظت  �صالم بزي حمزة اأنه ورد في كتاب �صيب�يه اأول ما 
ورد عبارة مركبة هي » حرف جاء لمعنى لي�س با�صم وال فعل«)2(. وت�قعت اأن �صيب�يه ا�صتخدم ذلك« 
لتمييز م�صطلح الحرف )3( الذي يحيل كم�صطلح نح�ي اإلى مفه�م حروف المعاني  ، من م�صطلح 
الح���رف)4( الذي يحيل � كم�صطلح �صرفي � اإلى حروف المعج���م. وانتقت الباحثة عبارات م�صابهة 
م���ن الكت���اب  تحمل ت�صمية الم�صطلح في ت�صّكله االأول »الحروف الت���ي لي�صت باأ�صماء وال اأفعال ولم 

تجئ اإال لمعنى«)5(... اإلى اأن و�صل اإلينا ب�صيطا ه� الحرف)6(، اأحد اأق�صام الكالم.
لع���ل في م�صطل���ح �صيب�يه �صم�ال عام���ا لمفه�م الح���رف، ربما زادت حدته ف���ي القرن الرابع 
الهج���ري وم���ا بعده؛ الأن معظم م�صطلح���ات النح� الب�صيطة اأخذت طريقها اإل���ى الب�صاطة في تلك 
الفترة . يتمح�ر التب�صيط ح�ل جن�س الم�صطلح و�صكله، فاأدى هذا ال�صم�ل  اإلى اختالط المفاهيم 
ف���ي ت�ص�ّكل���ه نح� الب�صي���ط ،واالنتقال به من المعن���ى اللغ�ي اإلى المعن���ى اال�صطالحي . فالحرف : 

1- ح�صن حمزة :  بنك امل�صطلح التاريخي للنح� العربي ، مركز البحث يف امل�صطلح والرتجمة حتت الطبع
2- الكتاب 12/1

3- انطر بحثنا يف الدكت�راة : امل�صطلح النح�ي عند الزخم�صري 
4- ي�صميه الزخم�صري ا�صم حرف الك�صاف

5- ) الكتاب 17/1(
6- )ت�صكل امل�صطلح يف كتاب �صيب�يه �س 5(
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م�صطلح نح�ي، وم�صطلح �صرفي،  م�صطلح �ص�تي.
- مفهوم الم�شند والم�شند اإليه

ففي ع�دة اإلى الم�صند والم�صند اإليه في  كتاب �صيب�يه نجد اأنهما: »هما ما اليغني واحد منهما 
ع���ن االآخ���ر وال يجد المتكلم منه بدا، فمن ذلك اال�صم المبت���داأ والمبني عليه، وه� ق�لك: عبد اهلل 
اأخ����ك، وهذا اأخ�ك ومثل ذلك يذهب عب���د اهلل، فال بد للفعل من اال�صم كما لم يكن لال�صم االأول 
ب���د من االآخر في االبتداء«)1(. ذلك يعني اأن التعاط���ف ي�صّكل وحدة مرجعية مفه�مية، اإال اأن تط�ر 
الدر����س النح�ي والبالغي جعل الم�صطلح  المتعاطف ال�احد الذي يحمل مفه�م الجملة »الم�صند 
والم�صن���د اإلي���ه« م�صطلحين ي�صتقل ال�احد عن االآخر في المرج���ع »الم�صند« و »الم�صند اإليه« حيث 

بات حرف العطف حرفا مح�ريا تناظريا ال حرفا رابطا للتركيب ال�احد.
والطريف ذكره اأن م�صطلح »الم�صند والم�صند اإليه« ورد اأربع مرات ، على هذه ال�ص�رة بح�صب 
الثب���ت الذي اأعده جي���رار تروب� (Gérard TROUPEAU) ولم يرد ذك���ر اأحدهما منف�صال عن 
االآخ���ر )2(، م���ا ي�ؤكد �صرورة اتحادهما ، كما يرى ح�صن حمزة اأن في هذا التعاطف اتحادا عالئقيا 
يرب���ط الم�صند والم�صند اإليه بحيث »ي�صير ن�س �صيب�يه اإلى عالق���ة االقت�صاء المتبادل التي تحكم 
الم�صن���د والم�صن���د اإليه ، فهما ما اليغن���ي واحدهما عن االآخر ، وفي هذا دالل���ة وا�صحة على اأنهما 
ي�صك���الن زوجين ال ي�جد اأحدهما اإال ب�ج����د �صاحبه«)3(، في عملية اإ�صراك ، نجمت عن ال�او التي 

كان ي�صميها �صيب�يه حرف اإ�صراك)4(.
وف���ي هذا االإ�ص���راك م�ص���اواة بين العاط���ف والمعط�ف »ويقت�ص���ي كل زوج منهم���ا زوجه دون 
مفا�صلة اأو ترتيب. فهما م��ص�عان على قدم الم�صاواة في اأن كل واحد منهما يقت�صي االآخر و اليجد 
المتكل���م من���ه بدا، ذلك اأن���ه ال يمكن لنظام من االأنظمة اأن يبنى على عن�ص���ر واحد فال بد له اإذاً، 
م���ن عن�صرين على االأق���ل يمكنان من ت�ص�ر وج�د عالقة بينهم���ا«)5(. فال�احد الم�صند غير االآخر 
الم�صند اإليه في الم�صطلح الجامع »الم�صند والم�صند اإليه« الذي يعني: الم�صند»1« والم�صند»2« اإلى 

الم�صند»1«. فالم�صند الثالث في الرتبة هنا ه� االأول نف�صه.

1- الكتاب 23-1
2- Gérard Troupeau : lexique – index du kitab de sibawyhi, klinksieck, paris 1976, p      
3-  ح�صن حمزة ع�دة امل�صند وامل�صند اإليه يف كتاب �صيب�يه . جمادلة ال�صائد يف الللغة واالأدب والفكر ال�صل�صلة 7 املجلد 7 ندوة دولية 

نظمها ق�صم اللغة العربية 23-24 ن�فمرب 6))1   كلية العل�م االإن�صانية ت�ن�س 2002 �س 24، 
4- عدنان حممد �صلمان : الت�ابع يف كتاب �صيب�يه   �س  )4   ومل ي�صتمر امل�صطلح بعده

5-  ح�صن حمزة ع�دة امل�صند وامل�صند اإليه يف كتاب �صيب�يه . جمادلة ال�صائد يف الللغة واالأدب والفكر ال�صل�صلة 7 املجلد 7 ندوة دولية 
نظمها ق�صم اللغة العربية 23-24 ن�فمرب 6))1   كلية العل�م االإن�صانية ت�ن�س 2002 �س 24
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ولع���ل في هذا االقت�صاء ما ينطبق على العمل التركيب�ي ف���ي الجملة الم�ؤلفة من م�صند وم�صند 
اإلي���ه، وذلك ينطبق على المبتداأ والخبر ، اأو عل���ى الفعل والفاعل .. . لي�صح نظام البناء االآخر في 
االأول ، عل���ى اأ�صا����س اأن االآخ���ر قد يحذف وي�صد م�ص���ده الجار والمجرور، و�صب���ه الجملة . وال يج�ز 

لالأول ذلك في التركيب اال�صمي ، اأو ما ين�ب عنه في الفعلي .
اإذاً، ف�ج����د الم�صطل���ح »الم�صن���د« اأوال اأ�صا�س في بنية التركي���ب اال�صطالحي المعط�ف ، مع 
وج����د »الم�صن���د اإليه« الثاني الذي يكمل االأول. فاالأ�صهر اأن يك�ن الم�صند اأوال ، والم�صند اإليه ثانيا . 
واإذا ما ح�صل تقديم الم�صند والم�صند اإليه في التركيب اال�صنادي ، كمافي ق�ل اأحدنا: في ال�صف 

كتاب ، ينقلب الترتيب ، ولم ي�صر اأحد اإليه:»م�صند اإليه وم�صند«! . 
وال تخ���رج ع���ن اإطار الجملة التي تحتمل التقديم اأو التاأخير وال تتاأثر الت�صمية )الجملة( بذلك 
مث���ل م���ا ح�صل للم�صند والم�صند اإليه ، ما جعله ين�صرف م���ن م�صطلح نح�ي في ذهن النحاة اإلى 
م�صطل���ح بالغ���ي ؛ الأن ذلك ج����اٌز نح�ٌي ، حدث الأغرا�س بالغي���ة ؛ اإذ ال يدخل النح� في م�صمار 
البالغ���ة اإال فيم���ا يج�ز عند النح�يي���ن . فعلة الج�از عند النحاة ه���ي الم�صطلح المفتاح الهتمام 

البالغيين .
بي���د اأن اإ�صكاال قد يثي���ره ع�د ال�صمير )الهاء( في تعاطف »الم�صن���د والم�صند اإليه«  يكمن في 
ع���دم القدرة على ا�صتخدام لفظ »الم�صند اإلي�����ه« م�صطلحا م�صتقال الأنه ال ينفك من لفظ الم�صند 
االأول ال���ذي يع����د ال�صمير اإليه)1(. لذلك يجد الباحث اأن ا�صتخ���دام الم�صند اإليه م�صب�قا بالم�صند 
اأق���رب اإل���ى المعنى العام اللغ�ي منه اإلى الم�صطلح)2(؛ »فالم�صم���ر البد  من وج�د عائد اإليه حتى 

يتم التعريف والت��صيح ؛ الأن ال�صمير ي�صير معرفة برج�عه اإلى مف�صره«)3(. 
واأغل���ب الظن اأن التما�صك العطفي عند �صيب�يه في هذا الم�صطلح عائد في تفكيره اإلى معنى 
الترابط الذي يحيل اإلى مفه�م الجملة التي نجد الم�صند والم�صند اإليه ن�اتها ، وبدونهما لما تك�ن 
هناك جملة. وبكلمة اإن تركيب »الم�صند والم�صند اإليه« في تعاطفهما يعبران عن ال�ظيفة في تاأليف 
الجمل���ة، ويرجح مفه�م المعط�ف عليه على العاطف، بحي���ث يك�ن مح�ر الكالم ، ل�ج�د ال�صمير 
العائد في المعط�ف اإلى المعط�ف عليه، واإذا عدنا اإلى تعريف �صيب�يه للكالم »نرى اأن �صرطه في 
ا�صتقام���ة الك���الم ه� اأن يعمل بع�س اأجزائه ف���ي بع�س في�صتغني ، اأي اأن يت���م االإ�صناد بين الم�صند 

1- ح�صن حمزة: ع�دة امل�صند وامل�صند اإليه يف كتاب �صيب�يه م، ن �س 25
2- ح�صن حمزة: ع�دة امل�صند وامل�صند اإليه يف كتاب �صيب�يه م .ن. �س 28

3- اال�صرتباذي :  �صرح الكافية 235/3
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والم�صند اإليه. وبناء على ذلك فالم�صند والم�صند اإليه يعبران عن وظيفة«)1(. 
وعلى العك�س، اإن ذلك التعاطف يعقبه انف�صال عند الزمخ�صري بحيث ورد »الم�صند اإليه« اأربع 
مرات منفردا ومرة واحدة �صيغة »اأ�صند اإليه«)2(، ما خفف من وطاأة هذه الحدة بحيث ورد التركيب 
المعط����ف »الم�صن���د والم�صند اإليه« مرة واح���دة. اأما ذكر االإ�صناد،فللداللة عل���ى المعنى اللغ�ي ال 
اال�صطالح���ي، فانف�صل هذا التعاطف و اأ�صبح كل منهما م�صتقال، له مرجعه . باالإ�صافة اإلى تبدل 
الدالل���ة والمفه�م لهذا الم�صطلح فه� عند �صيب�يه :الم�صند = المبتداأ و الم�صند اإليه = الخبر)3(، 

»فيعك�س الت�صمية في�صمي المبتداأ م�صندا والمبني عليه م�صندا اإليه«)4(. 
ويعل���ل ح�ص���ن حمزة ذلك بق�له: »ربم���ا اأطلق �صيب�يه م�صطلحات واأراد به���ا مفه�ما معينا ثم 
ا�صته���ر ه���� نف�صه داال على مفه����م مناق�س كما حدث ف���ي اإطالقه م�صطلح الم�صن���د على المبتداأ 
والم�صند اإليه على الخبر ثم �صاع نقي�س ما اأراده �صيب�يه فاأطلق�ا الم�صند على الخبر والم�صند اإليه 
على المبتداأ«)5(، »فيعك�س الت�صمية في�صمي المبتداأ م�صندا والمبني عليه م�صندا اإليه«)6(. وللم�صطلح 
البالغي)الم�صن���د والم�صن���د اإليه( الذي يعني  اأنه »اأ�صبح كل  واحد منهما جزءا من اأجزاء الجملة 

فهما ركنا الجملة االأ�صا�صيان«)7(.
ه���ذا التفكير ف���ي التراخي العطفي اأدى اإلى ا�صتقالل كلٍّ م���ن الم�صطلحين ، بحيث اأدى ذلك 
اإل���ى تراجعهما عند النحاة ، وت�جيهم���ا ال�جهة ال�صليمة في تركيب الجملة عند البالغيين ، بحيث 
ا�صتق���ل كل منهم���ا م�صطلحا بالغيا � في ا�صتخدامهم � اأكثر منه نح�ي���ا ، يغلب عليهما التعبير عن 
ال�ظيف���ة اأكثر من الم�قع ، الأن االختالف بين مفه�مي الم�صطلحين عند �صيب�يه الزمخ�صري ن�صاأ 

من اأ�صل الم�قع  التركيبيكما �صبق .

1- اأحمد التيجاين جال� : اإ�صكالية ترجمة م�صطلحات النح� العربي جملة ترجمان جملد 12 عدد1  �صنة 2003 �س 32
2- اأجريت هذا االح�صاء على املف�صل  للزخم�صري ، تقيق علي ب� ملحم دار ومكتبة الهالل لبنان ط 1 ، 3))1 

وامل�صند =   ، املبتداأ  اإليه =  امل�صند  اأن  ، )واملعروف  . �س �س30  م  �صيب�يه:  كتاب  اإليه يف  وامل�صند  امل�صند  3-  ح�صن حمزة: ع�دة 
اخلرب(. وي�صيف ح�صن حمزة يف بحث بعن�ان: »يف التاأريخ للم�صطلح النح�ي« )دورية عل�م اللغة بالقاهرة: »رمبا اأطلق �صيب�يه 
م�صطلحات واأراد بها مفه�ما معينا ثم ا�صتهر ه� نف�صه داال على مفه�م مناق�س كما حدث يف اإطالقه م�صطلح امل�صند على 
املبتداأ وامل�صند اإليه على اخلرب ثم �صاع نقي�س ما اأراده �صيب�يه فاأطلق�ا امل�صند على اخلرب وامل�صند اإليه على املبتداأ« )دورية عل�م 
اللغة القاهرة ، حتت الطبع عدد خا�س بامل�صطلح النح�ي باإ�صراف ح�صن حمزة  �س 23(   وللم�صطلح البالغي الذي يعني 
اأ�صبح كل  واحد منهما جزءا من اأجزاء اجلملة فهما ركنا اجلملة االأ�صا�صيان راجع علم املعاين عبد العزيز عتبق .  دار النه�صة 

العربية بريوت 85)1  �س )11، 120، 121.
4- فا�صل �صالح ال�صامرائي : اجلملة العربية تاأليفها و اأق�صامها . من�ص�رات املجمع العلمي ، بغداد ، 8))1 ال ط ، �س 6

5- ح�صن حمزة: ع�دة امل�صند وامل�صند اإليه يف كتاب �صيب�يه: م . �س �س30 ، واملعروف اأن امل�صند اإليه = املبتداأ ، وامل�صند = اخلرب 
6- فا�صل �صالح ال�صامرائي : اجلملة العربية تاأليفها و اأق�صامها . من�ص�رات املجمع العلمي ، بغداد ، 8))1، ال ط ، �س 6

7- عبد العزيز عتبق :  علم املعاين ، دار النه�صة العربية بريوت،   85)1  : �س )11، 120، 121
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- مفهوم م�شطلح »تاأكيد الفعل«
د«  بمعن���ى اأن درا�صة م�صطلح كم�صطلح »تاأكيد الفعل« ت�صت�ج���ب النظر في خا�صية الفعل »اأكَّ
المتعدي ؛ لمعرفة ما اإذا كان اأ�صل الم�صاف اإليه فاعال اأم مفع�ال ؟: »تاأكيد الفعل«، األفظُة  »الفعل« 
د؟. ومثله »تكري���ر العامل«  و»اإ�صقاط الراجع«. اإن  د اأم م�ؤكَّ ه���ي فاع���ل اأم مفع�ل في المعنى ؟ اأم�ؤكِّ
تع���دد احتماالت المعنى ت�صع الم�صطلح في لْب�س مفه�مي ناجم عن اإ�صافة  الم�صدر اإلى فاعله اأو 

مفع�له . 
ففي ذلك اتجاهان يتمثالن بالمعنى المجازي في ا�صمي الفاعل والمفع�ل في م�صطلح »تاأكيد 
الفعل«، في الع�دة اإلى اأ�صل الم�صطلح التركيبي من الجملة الحاملة لمفه�مه: اأّكد الحرُف الفعَل،  
د الفع���ُل، في �صيغة المجه�ل ف���ي معنيين متقاربين ُح���ذف فاعُل ثانيها  ف���ي �صيغة المعل����م ، و اأُكِّ
الحقيق���ي ، فن���اب منابه المفع�ل به للِعْلم بالفاعل الحقيق���ي اأو ل�صهرته  اأو ربما لعدم العلم به كما 

في اإ�صقاط الراجع وتكرير العامل. 
ذل���ك الأن ا�صتق���اق ا�صم الفع���ل من الفعل ف�ق الثالث���ي يتطلب تعدية بحرف ج���ر لتظهر داللة 
د ِل اأو ِب (، وليكتمل معناه ويعمل في غيره،على خالف ا�صم المفع�ل الم�صتق من الفعل  عمله )م�ؤكِّ
المجه����ل ؛ ب�صب���ب اأن ذلك مرتبط ب���دالالت بالغية ودالالت وظائفية في اإب���راز الغر�س الكالمي. 
فال�جه���ة في ت�صكل الم�صطلح المرك���ب من م�صدر وم�صاف اإليه تميل اإل���ى ا�صم المفع�ل ، وذلك 
د  د، ال معنى في غيره م�ؤكِّ اأرجح ، ليقع الحكم على الم�صاف، في نف�صه، من معنى الفعل »اأكد«: م�ؤكَّ
ِل���� . وبعدها ق���د تبقى الم�صاألة ُملب�صة من عب����ر اللفظ اإلى المعنى يحدده���ا اقتران الم�صطلح في 

�صياقه الماأخ�ذ منه.

ر الت�شمية        ب وحدة المفهوم وتغيُّ
ومن���ه م�صطل���ح النائب عن الفاعل ، فقد  »عّب���ر نحاة القرن الرابع ع���ن مفه�مه: ما لم ي�صم 
فاعله، ما لم يذكر فاعله، ا�صم ما لم ي�صم فاعله ، ا�صم لم ي�صم فاعله، المفع�ل القائم مقام الفعل 
المبن���ي للمفع����ل ، مفع�ل لم ي�صم فاعله ، مفع�ل ما لم ي�صم فاعله ، المفع�ل الذي ال يذكر فاعله ، 
المفع����ل المقام مقام الفاعهل ، المفع�ل الذي ُجعل حديثا عنه، ا�صم الفاعل المبني للمفع�ل«)1(. 
يلح���ظ اأن التركيب اال�صطالحي يتخذ اأ�صكاال متغي���رة ،�صمن التركيب ال��صفي، والم��ص�لي الذي 
يكثر في التراكيب اال�صطالحية يحمل معنى ال��صف ، اإال اأن التعقيد في ا�صتخدام اال�صم الم��ص�ل 
ه���� الذي حال بين الم�صطلحات وتاأويلها ، ما جعل الم�صطلح يميل اإلى التب�صيط ، ليبقى في اإطار 

تركيبي اآخر ، في التركيب االإ�صافي : نائب الفاعل.

1-  ح�صني حممد لبده: امل�صطلح النح�ي يف القرن الرابع الهجري . اأطروحة دكت�راة يف االآداب  جامعة القاهرة كلية االآداب ق�صم 
اللغة العربية ، باإ�صراف حمم�د فهمي حجازي 7))1 م . �س 4)1
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2- اإ�شكالية نقل مفاهيم الم�شطلحات النحوية اإلى غير العربية
اإذا ل���م يك���ن المفه�م وا�صح���ا في اللغة المنق����ل منها ، فكي���ف للمترجم اأن ينقل���ه اإلى اللغة 
المنق����ل اإليه���ا ؟ وهنا نلحظ اأن  ثمة مف���ردات في الثقافة قد ت�صتع�صي عل���ى الترجمة. وكثير من 
المف���ردات اال�صطالحية ا�صتعملها بع�س الم�صت�صرقين بغير مفاهيمها االأ�صل التي و�صعت لها ، اإذ 
لكٍلّ من تلك الم�صطلحات تاريخ ط�يل �صمن الثقافة المنق�ل منها ، ومن غير الممكن ف�صلها عن 
 H.) ذلك التاريخ الذي يتمثل في تاريخ ا�صتعماالتها ال�صابقة. زعم الم�صت�صرق الفرن�صي هنري فل�س
FLEISCH) في كتابه »Traité de philology arabe«، ح�صب ما الحظ اأحمد التيجاني جال�، 

اأن »مفه�م الجملة)عند فل�س( غائب غيابا تاما في التراث النح�ي بناء على غياب م�صطلح جامع 
و�صام���ل يجمع مفه�م ن�اة الجملة ب�صقيها«)1(. ي���رّد جال� »اإن ترجمة فل�س لمفه�م ن�اة الجملة عند 
الع���رب قد انطلق � على ما يبدو � عل���ى نظرية االإخبار ، الأنه ي�صف النحاة باأنهم لم يدر�ص�ا م�صائل 
اللغ���ة مقارنة بما ورد عند الفال�صفة الي�نان«)2(. نلح���ظ اأن هذ اال�صطراب ه� ا�صطراب مفه�مٍيّ 
اأدى اإلى خلل في الترجمة ونقل المفاهيم ، راعى هنري فل�س ما ت�افق مع المعطيات الي�نانية ولي�س 

معطيات الثقافة العربية .
 اإّن م���ا يغيب عن تناول م�صاألة ترجمة الم�صطلح���ات ه� البعد المفه�مي المتمثل في ما يمكن 
اأن نطلق عليه الث�ابت والم�صالح الثقافية �ص�اء للفرد او للجماعة التي تق�م بالترجمة والنقل، من 

خالل الم�قع الح�صاري والثقافي، �صرط اأن ال يحيد عن اأمانة الهدف وال�جهة ، اأو االأه�اء .

ثالثا: المفهوم في الم�شطلحات العلمية 
ال خ����ف على العربية م���ن هجمة الم�صطلح���ات وخ�ص��صا اأن االهتمام متزاي���د بهذه العل�م  
المتعلقة بالعربية ، وخير مثال يقدمه مركز الم�صطلح و الترجمة )3( في جامعة لي�ن الثانية فرن�صا 
فيلي���ب ت�ارون وح�صن حمزة واكزويه ل�ليبر وغيرهم بت�جيه طالبهم اإلى البحث في الم�صطلحات 
وبخا�ص���ة العربية منها ، كم��ص����ع م�صطلح الب�صريات عند ابن �صيري���ن والم�صطلحات النح�ية 
القديم���ة والم�صطلح الطب���ي القديم ، ثم الم�صطلحات الحديث���ة كم�صطلحات وهب االأع�صاء)4(، 
وم�صطلح���ات االنترن���ت)5( والم�صطلح���ات ال�صياحية، وم�صطلح���ات الكمبي�ت���ر، والم�صطلحات 

1- اأحمد التيجاين جال� : اإ�صكالية ترجمة م�صطلحات النح� العربي جملة ترجمان جملد 12 عدد1  �صنة 2003 �س 20
2- اأحمد التيجاين جال� : اإ�صكالية ترجمة م�صطلحات النح� العربي جملة ترجمان جملد 12 عدد1  �صنة 2003 �س 23

3- Centre de recherche en términologie et traduction CRTT)  
4-  Tatiana EL _KHOURY : La términologie arabe de la greffe d’organes DEA sous la direction de M. 

X. LELUBRE  univ. Lyon 2   2003
5- André AFFEICH : La formation et le fonctionnement en discours des termes arabes d’ internet DEA 
sous la direction de M. X. LELUBRE et M. Hassan HAMZÉ  univ. Lyon 2   2002
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االقت�صادي���ة والق�صائي���ة واللغ�ية ، ف�صال ع���ن االهتمام بترجمة الم�صطلحات م���ن الفرن�صية اإلى 
العربية)1( .

والالفت في هذا ال�صدد اإف�صاح المجال في الجامعة المذك�رة لتن�صيب اأخ�صائين متخرجين، 
ف���ي مجاالت العلم كاف���ة اإلى ق�صم اللغات، كالطبي���ب، وال�صيدالني والمحام���ي والتقني، ثم ليتابع 
درا�صت���ه ف���ي اللغ�يات باإ�صرافهم ؛ ليفيد م���ن مفه�ماتهم العلمية للمادة الت���ي يتعامل�ن معها ومن 
خبراته���م وت�جيهاته���م في المجال اال�صطالح���ي؛ وذلك الإمكانية خدم���ة المفاهيم اال�صطالحية 

في�صار بعد ذلك اإلى و�صع معجم الم�صطلحات المخت�س، فا�صاأل بها خبيرا.

اأ- عودة عك�شية: الطالع على الم�شطلحات العربية وتغريبها ثم تعريبها 
م���ا اأث���ار انتباهي من هذه الع�دة المعاك�صة اإلى النهل م���ن الم�صطلحات العلمية العربية ،التي 
تطالعن���ا ال��صائل االعالمي���ة باإنجازات كثير من الباحثين ب�صبقهم العلمي هنا وهناك في جامعات 
���ق الباحث التركي االأ�صل محمد ف����ؤاد �صيزكين في  العال���م ، م�صدره���ا عربي في كتب التراث. ُوفِّ
ف اإلى كثير من  معه���د الدرا�صات ال�صرقية في جامع���ة اإرالنجن في األمانيا ، المتقن للعربية، بالتعرُّ
االختراع���ات العربية من خالل ع�دته اإلى الكت���ب التراثية منها كتاب الأبي القا�صم زهراوي )ت�في 
نح� 1013 م()2( ، الذي ذكر فيه م�ؤلفه تفا�صيل هذه االختراعات وكيفية عملها ووجهة ا�صتخدامها، 
كدلي���ل للت�صغيل ،ما ن�صميه بالفرن�صية (catalogue)، ثم اأع���اد �صيزكين قراءتها م�صتعينا بخبراء 
ف���ي �صت���ى الميادين وبمهند�صين �صناعيي���ن للعمل على اإعادة ت�صنيع تل���ك االختراعات واإحيائها ، 

فاأخرج منها ثماني مئة �صنفا ، وبقي مئتان منها مازال يعمل على فهمها وفّك اإلغازها.
ه���ذا مه���م الأن »جذور كل ح�صارة جديدة ال بد اأن تك�ن قد ُغذي���ت باإنجازات اأ�صالفها«)3( ، اإال 
اأن المه���م  ف���ي ذلك ، انت���زاع الت�صمية العربية واإط���الق ت�صمية جديدة ، عل���ى كل اختراع ، بحرف 
التين���ي وبلغ���ة غير عربية تت�افق مع معطيات العلم المعا�صر ، ما يثبت ، من جهة ، اأن اللغة العربية 
ت�صتطي���ع اأن ت�صت�ع���ب العل����م وباإمكانها اأن تك�ن لغة العل���م . وما ي�ؤدي من جهة ثاني���ة اإلى اإف�صاح 
المج���ال للتع���رف على اختراع عربي بلغ���ة غير عربية وت�صته���ر الت�صمية باللغة المنق����ل اإليها، اإذا 
ت�ف���رت له���ا الظروف البحثية المالئم���ة ؛الأن �صبل العلم في الغرب اأوفر منه���ا في ال�صرق ، فبذلك 
ق���د يذيع الم�صطلح االأجنبي الجديد المبتكر، ويندث���ر االأ�صيل ، فاالأزمة اأزمة مراكز لالأبحاث في 

1-  ODEH,Akram : la traduction et le terminologie linguistique du francais vers l’arabe. sous la 
direction de m. Hassan HAMZE.univ .lyon 2

2- وذلك يف مقابلة على تلفزين اجلزيرة ) القطرية( اأقامها معه ال�صحايف اأحمد من�ص�ر 
3-  دونالد ر . هيل : العل�م والهند�صة يف احل�صارة االإ�صالمية ، ترجمة اأحمد ف�ؤاد با�صا  �صل�صلة عامل املعرفة مطابع ال�صيا�صة الك�يت 

العدد 305 �صنة 2004 �س 15
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وطنن���ا العرب���ي ، اأزمة دعم البحث العلمي وا�صتثمار االأم�ال في دعم البحث ، ولي�صت االأزمة ، اإذاً، 
اأزمة باحثين.

     لتبق���ى ، بع���د ذل���ك، م�صاأل���ة نق���ل المفاهيم ه���ي الثابت���ة ، في و�ص���ٍع تتناف�ُس في���ه اللغات 
،وتتب���ارى الم�صطلحات تاأثرا وتاأثي���را، عبر و�صع االختراعات في ال�اجه���ة اال�صتخدامية ، ح�صب 
متطلب���ات الحي���اة الي�مية لدى الب�ص���ر ؛ الأن »ترجم���ة الم�صطلح لي�صت البحث ع���ن معادل ل�صاني 
ف���ي اللغة الهدف المنق�ل اإليها، اإنما اختي���اُر دالٍّ منا�صٍب لمدل�له الحقيقي«)1(. من هنا ت��صَع باب 
االخت�صا�ص���ات العلمية الدقيقة، الت���ي تتطلب م�صطلحات كذلك دقيقة ، واإن�صاء المجالت العلمية 
المتخ�ص�صة وا�صتخدام ال�صبكة العالمية لالت�صاالت )االنترنت ( في الكثير من جامعات العالم ، 

واإقامة الم�ؤتمرات العلمية في الترجمة اإلى العربية ودقة نقل المفاهيم. 
     اإن م�صاأل���ة نق���ل المفاهيم تتطلب دراية وعلما وافيين في فه���م ال�صناعات العربية القديمة 
، وف���ق المنه���ج العلمي ال�صلي���م الذي و�صعه علماء الع�ص����ر الذهبية للغة العربي���ة ، واإعادة �ص�غه 
واإحيائه وفق المفاهيم الع�صرية ، واأ�صل�ب الع�صر  . الأن كل فكر في ج�هره تعبير عن قراءة خا�صة 
لق�صاياه قراءة تنبع من الثقافة وترتبط ب�ها ، اأعني الثقافة التي ينت�صب اإليها الفكر المعين ، اإننا ال 
ن�صتطيع اإعادة انتاج )المفاهيم( بحذافيرها في كل ثقافة ...( اأق�ل جانبا منه الأن ثمة جانبا اآخر 

يتعامل مع الم�صترك االإن�صاني المتجاور لخ�ص��صية الثقافة .
علم���ا اأن رواج لف���ظ الم�صطلح غير مرتبط لنقبل به اأن يك����ن نابعا من مكان دون اآخر ، اأو اأن 
يك����ن �ص���ادرا من م�صدر ذي نف�ذ ، اإنما النف�ذ للحاجة اإلي���ه مع ال�صلعة التي يحمل ا�صمها،  »ففي 
عالمن���ا العربي ال اأظننا �صنختلف في اأن مفردة اأو نظرية تاأتي من الغرب تعني �صيئا مختلفا وتحتل 
مكان���ة مختلف���ة عما تحتله مف���ردة اأو نظرية قادمة م���ن الهند اأو من ال�صين اأو م���ن جزء اآخر من 
العالم العربي نف�صه على ندرة ما ياأتينا من غير الغرب«)2(. واأراني اأميل اإلى الثقة باالأمانة العلمية 
ف���ي عملية النقل والترجمة عند كثير من الغربيين الم��ص�مي���ن بالمنهج العلمي ، لت�صديق ما جاء 
ب���ه �صع���د البازعي ف���ي هذا المجال« ونح���ن على اي حال  ال نت�ص���رف كما ل� ان بامك���ان احد غير 
المفكري���ن والعلم���اء والنقاد الغربيين ان يبعث����ا لنا �صيئا نتعلمه ونفيد من���ه لن�ظفه ت�ظيفا دقيقا 
اأمين���ا وم���ن هنا كان المالحظ على كثي���ر من المترجمين والباحثين الع���رب تغليب قيمتي ال�صحة 
والدق���ة بعيدا عن الم�صاءلة الناقدة فيما يبحث ويتلق���ى عن الثقافة الغربيةاإجالال واحتراما لذلك 
الم�ص���در ال���ذي يبدو كاأنه ال يج����ز الت�صرف فيما ير�ص���ل ال�صحة والدقة تحي���ل عمليتي الترجمة 

1-  HAMZE, Hassan : la traduction des affixes vers l’arabe . colloque  de traduction Barcelon 29-30-
31/10/2001

ال�صابع  الثقايف  القرين  مهرجان  فعاليات  �صمن  اقيمت  التي  العربية  والثقافة  الرتجمة  ندوة  يف  قدم  البحث  البازعي:  2-  �صعد 
بالك�يت.
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والت�ا�ص���ل المعرف���ي اإلى عملي���ة نقل تراعي الدق���ة وال�صبط وتحاول اأن تك�ن زجاج���ا �صفافا يمرر 
المعرفة دون اأن ي�ؤثر فيها«)1(.

فالم�صطل���ح الم�ظف في علم من العل�م له خ�ص��صيت���ه في ذلك العلم وفي الثقافة التي اأنتج 
فيها لكن هناك بعدا عالميا ي�صعب اإغفاله، وال �صيما حين ينتقل ذلك الم�صطلح اإلى ثقافة اأخرى، 
في�صتدع���ي اتخاذ م�قف م�ؤي���د اأو معار�س اأو بين بين. فثمة معارف وم�صطلحات اإن�صانية ت�صتدعي 

التبني واالفادة اإلى جانب معارف وم�صطلحات ت�صتدعي الرف�س اأو االنتقاد ال�صديد.
وفي جعبة البحث ، نم�ذج اآخر من نماذج الع�دة اإلى التراث العربي ثم تح�يلها اإلى االأجنبية ، 
كتاب »العل�م والهند�صة في الح�صارة االإ�صالمية »ل�ِ دونالد هيل المطلع عن كثب على التراث العربي، 
ه���� كت���اب كما و�صفه مترجمه« انبثق من قلب ثقافة الع�لمة الغربية ليقدم بحيدة وم��ص�عية ، من 
واق���ع ال�ثائق التراثي���ة المحققة، �صهادات اإن�صاف في حق الح�ص���ارة العربية االإ�صالمية ، ودورها 

الرائد في تاأ�صي�س كثير من العل�م والتقنيات التي تجني الب�صرية ثمارها الي�م«)2( .
ا�صتم���د دونالد هيل م�ص���ادر كتابه من كتاب اب���ن الرزاز الجزري »الجامع بي���ن العلم والعمل 
الناف���ع ف���ي �صناعة الحيل » ُثم اأعقب���ه بكتاب »الحيل« لبن���ي م��صى ، بعد اأن ن�ص���ر الكتابين باللغة 
االنكليزي���ة ف���ي العامين 74)1، والثان���ي في الع���ام )3()7)1 . يعر�س مترجم الكت���اب اأنه عاد اإلى 
االأ�ص����ل العربي���ة في نق���ل المفاهيم وح���اول اإيجاد اللفظة العربي���ة االأ�صل التي نقله���ا الكاتب اإلى 
االإنكليزية ، ثم تعريبها مجددا ، فيق�ل المترجم اإنه اأ�صفى ال�صبغة العربية على العل�م والتقنيات 
المختلف���ة في م�ا�صع عديدة من الكت���اب ، بما في ذلك عن�ان الكتاب نف�صه )4( ويتابع: »كنت اأرجع 
مبا�ص���رة ، وبكث���رة ، اإلى الم�ص���ادر العربية في اأثناء اإع���داد الف�ص�ل المتعلق���ة بالهند�صة في هذا 

الكتاب«)5(.
م���ن هن���ا كتب على المترجم اأن يقراأ الن�س العربي والأجل ترجمت���ه ا�صطر اإجبارا على الع�دة 

ال�صابع  الثقايف  القرين  مهرجان  فعاليات  �صمن  اقيمت  التي  العربية  والثقافة  الرتجمة  ندوة  يف  قدم  البحث  البازعي:  1-  �صعد 
بالك�يت. 

2-  دونالد ر . هيل : العل�م والهند�صة يف احل�صارة االإ�صالمية ، ترجمة اأحمد ف�ؤادج با�صا  �صل�صلة عامل املعرفة مطابع ال�صيا�صة 
الك�يت العدد 305 �صنة   2004 مقدمة املرتجم �س )

3-  دونالد ر . هيل : العل�م والهند�صة يف احل�صارة االإ�صالمية ، ترجمة اأحمد ف�ؤادج با�صا  �صل�صلة عامل املعرفة مطابع ال�صيا�صة 
الك�يت العدد 305 �صنة 2004 مقدمة املرتجم  �س )

4-  اأ�صل ت�صمية الكتاب باالنكليزية: Islamic science and engineering  نقله املرتجم اإىل العربية با�صم : العل�م والهند�صة 
يف احل�صارة االإ�صالمية .

5-  دونالد ر . هيل : العل�م والهند�صة يف احل�صارة االإ�صالمية ، ترجمة اأحمد ف�ؤادج با�صا  �صل�صلة عامل املعرفة مطابع ال�صيا�صة 
الك�يت العدد 305 �صنة 2004 �س 12
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اإلى كتب التراث ليبحث عن االأ�صل العربي، ول� عمل ه� نف�صه على اإظهار كتب التراث االأ�صلية بدل 
االتك���ال عل���ى االآخر وانتظاره، ليقراأ ف���ي تراثنا . ومن هنا اأهمية مزدوج���ة ي�صتفيد منها المترجم 

لنقل المفاهيم، باأمانة واأ�صالة. 
    م���ن الم�صطلح���ات الت���ي ا�صتخدمه���ا الم�صلم����ن عل���ى �صبيل المث���ال »حام����س الكبريت«، 
»يمك���ن الح�ص����ل عليه بتقطير الزاب اأو ال�صّب ، اأو باحت���راق الكبريت ، و�صماه الرازي »ماء ال�صب 
المقّط���ر«)1(، وك���ان ي�صمى »روح ال���ّزاج«)2(. اأما حام����س الهيدروكل�ريك فكان يع���رف با�صم »روح 
المل���ح«)3(. يب���دو اأن ا�صتخ���دام لفظة »روح« ك�صابقة عل���ى الم�صطلح العربي تعن���ي خال�صة المادة 
المقط���رة، والمركبة كيميائيا. اأما م�صطلح »النطرون« فه� »عبارة عن كرب�نات ال�ص�دي�م الخام 
... وكلم���ة نط���رون باالنجليزية م�صتق���ة من االأ�صل  العربي Natron  ومن ث���م جاء رمز ال�ص�دي�م  
Na )4( . ث���م نلح���ظ ذلك �صاريا على كثير من الم�صطلحات العلمي���ة في كثير من  االأم�ر الحياتية، 

كالريا�صي���ات، وعل���م الفلك ، والفيزي���اء، واالالآت والج�ص�ر وال�صدود ، وم�صطلح���ات الري واإمداد 
المياه والم�صاحة والتعدين .

يبقى ، اإذاً ، على المترجم اأن يلّم باللغتين مراعيا منطق الجاحظ في تحديد وظيفة الترجمان: 
»وال بد للترجمان من اأن يك�ن بيانه في نف�س الترجمة، في وزن علمه في نف�س المعرفة، وينبغي اأن 
يك����ن اأعلم النا�س باللغة المنق�لة والمنق�ل اإليها، حتى يك����ن فيهما �ص�اء وغاية«)5( ، ذلك ي�صمن 
اإحياء التراث، مراعيا ثقافة اللغتين وعادات اأهلها وتقاليدهم، وطباعهم بغية النقل الذي ي�صتميل 
قل�بهم ، اإال اأن ذلك لم ي�صلم بح�صب راأي الجاحظ من بع�س الزلل واالقترا�س بين اللغتين المنق�ل 
منه���ا والمنق����ل اإليها »ومتى وجدناه اأي�صا قد تكلم بل�صانين ، علمن���ا اأنه قد اأدخل ال�صيم عليهما ؛ 
الأن كل واح���دة م���ن اللغتين تجذب االأخرى وتاأخ���ذ منها ، وتعتر�س عليه���ا«)6( ، وهنا بع�س م�صاكل 
لغتن���ا، نج���د اأن معظم من يتقن لغ���ة ثانية قد ينتق�س من حق اللغة  االأول���ى لعدم تعمقه باأ�صرارها 

ال�صيا�صة  املعرفة مطابع  �صل�صلة عامل  با�صا   ف�ؤادج  اأحمد  ، ترجمة  االإ�صالمية  والهند�صة يف احل�صارة  العل�م  . هيل:  ر  1-  دونالد 
الك�يت العدد 305 �صنة   2004 �س 124          

ال�صيا�صة  املعرفة مطابع  �صل�صلة عامل  با�صا   ف�ؤادج  اأحمد  ، ترجمة  االإ�صالمية  والهند�صة يف احل�صارة  العل�م  . هيل:  ر  2-  دونالد 
الك�يت العدد 305 �صنة   2004 �س 124

3-  دونالد ر . هيل : العل�م والهند�صة يف احل�صارة االإ�صالمية ، ترجمة اأحمد ف�ؤادج با�صا  �صل�صلة عامل املعرفة مطابع ال�صيا�صة 
الك�يت العدد 305 �صنة   2004 �س 125

ال�صيا�صة  املعرفة مطابع  �صل�صلة عامل  با�صا   ف�ؤادج  اأحمد  ، ترجمة  االإ�صالمية  والهند�صة يف احل�صارة  العل�م  . هيل:  ر  4-  دونالد 
الك�يت العدد 305 �صنة   2004 �س 125 

5- اجلاحظ : احلي�ان 
6- م . ن
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وخفاياه���ا اأحيانا ، والعك�س كذلك �صحي���ح . اإن كثيرا من المترجمين يعرف�ن لغة اأولى، وال يتقن�ن 
لغات االآخرين اإلى هذا الحّد ، وهنا ندخل في جدل ق�صيتي الم�صت�صرقين والم�صتعربين اأحيانا.

رابعا: الم�شطلح العلمي والتنمية اللغوية
كما اأن اللغة تنم� بال�صعر واإبداعات اأهلها، كذلك فاإن العلم والحاجة اإلى التعاطي مع معطيات 
ح�صاري���ة تحم���ل ت�صميات كثيرة ، في الحياة الي�مية ُيدخ���الن الم�صطلح الذي  يعتبر »علمه جزءا 
م���ن التنمية اللغ�ي���ة ، وله من هذا الجانب اأهميته في تنمية اللغ���ات ال�طنية الكبرى«)1(، اإلى �صغل 
حّيز تنم�ي في اللغة اال�صطالحية العلمية ، عبر الترجمة والنقل ، واالقترا�س، والت�ليد ، والنحت، 

واال�صتقاق، والقيا�س، واإحياء اللفظ القديم . 
من هذا المنطلق نلحظ اأن لكثير من المفردات تاريخا، واأنها ت�ؤثر في كيفية قراءتنا باالإ�صافة 
اإل���ى اأنه���ا ت�صتدعي م�صائ���ل اجتماعية وتجاري���ة وعلمية . هذا ال�ع���ي بتاريخ المف���ردات وتاأثيرها 
وا�صتباكه���ا بق�صاي���ا المجتمع والتجارة والعل���م ، يطرح �ص�ؤاال مهما عل���ى محاوالتنا في العالم غير 
الغرب���ي لترجم���ة تلك المف���ردات والتداخل معها بت�ظيفها ف���ي القراءة والتاألي���ف ، والتكيف معها 
ف���ي اللغة الت���ي ناأْلفها ون�ؤّلف فيه���ا ،فاإلى اأي حدٍّ احتمل���ت اللغة العربية هذه المف���ردات ورّو�صتها 

وان�صجمت معها ؟ 
اإن المفردات والم�صطلحات تدخل في عملية التفكير والتجان�س اال�صتخدامي واالأ�صل�بي ، بحث 
نق���ر ب���اأن هذه:« الم�صطلحات م���ن اأدوات التعبير العلمي ، ولها من ه���ذا الجانب دورها الكبير في 
تدوي���ن المالحظات وو�صع االقترا�ص���ات وتك�ين النظريات ، من هذا الجانب ينبغي في الم�صطلح 
العلم���ي اأن يك����ن دقيقا، قد تح�ل الدالالت التاريخية لبع�س المف���ردات دون تحقيقه المن�ص�د«)2(. 
كما يمكن لهذه االألفاظ الدخيلة والمقتر�صة اأن تدخل مفه�ميا ولفظيا في عملية التعبير ال�صعري، 
بحي���ث يلقمها ال�صع���راء اأحا�صي�صهم واأه�اءهم واأحيانا ت�صبح تلك االألف���اظ طّيعة ال�زن ، والنغمة 
الم��صيقية للكالم ال�صعري، كما ا�صت�صاغتها �صعاد ال�صباح)3( في ق�لها »اآخر اهتماماتي اأن يحّبني 

كمبي�تْر«.
فاللغة بكل فن�نها تخدم الت�ا�صل واالت�صال كما ه� معل�م ، وتعّد »الم�صطلحات في المجاالت 
التكن�ل�جية والعلمية للغة وظيفة ي�صطنعها المتخ�ص�ص�ن لتلبي الحاجات االت�صالية«)4( ، فلم تعد 

1- حمم�د فهمي حجازي : االأ�ص�س اللغ�ية لعلم امل�صطلح . دار غريب للطباعة والن�صر  . ال ط ، ال تا  �س 26
2- حمم�د فهمي حجازي : االأ�ص�س اللغ�ية لعلم امل�صطلح . دار غريب للطباعة والن�صر  . ال ط ، ال تا  �س 204

3- �صاعرة ك�يتية ، وردت لفظة كمبي�تر يف دي�انها اإليك يا ولدي ، ق�صيدة »كن �صديقي«
4- حمم�د فهمي حجازي : االأ�ص�س اللغ�ية لعلم امل�صطلح . دار غريب للطباعة والن�صر  . ال ط ، ال تا  �س 204
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مق�ص����رة على الباحثي���ن المخت�صين في اأغلب االأحيان ، بل تعدتهم اإل���ى عامة النا�س عبر و�صائل 
االإعالم ، وال�صبكات العالمية لالت�صال)االنترنت( .

م���ن جملة تنمي���ة اللغة عبر ا�صتقبال الم�صطلح م�اكبة العل����م الع�صرية واالكت�صافات العلمية 
بالع�دة اإلى االأ�ص�ل التراثية ، والاللتفاف ح�ل القراآن الكريم في تاأ�صيل الم�صطلح العربي المبتكر 
م���ن االعج���از العلمي الذي ي�صي���رون اإليه في الق���راآن الكريم ، وا�صتخراج م�صطلح���ات من اأ�ص�ل 
عربي���ة با�صتقاقه���ا من ورود األفاظها في���ه ، ثم ت�ليد هذه االألفاظ �صم���ن مفاهيم علمية باال�صتناد 
اإل���ى معانيه���ا اللغ�ية في حنايا المعاجم القديمة . ثم بعد ذلك الت�صارع اإلى نف�س الغبار عن الكتب 

التراثية وخ�ص��صا في الع�صر العبا�صي كما اأ�صرت �صابقا في هذا البحث.

- في المجال التطبيقي : قراأنة الم�شطلح المعجز واآفاق البحث العلمي 
1- المق�شود بالقراأنة 

يعن���ي: ابتكار الم�صطلح العربي من القراآن الكريم ، والدافع اإلى ذلك اأننا كثيرا ما ن�صمع عن 
اكت�صاف���ات متع���ددة مع تقدم العلم ت�صير اإلى اأن هذا االكت�ص���اف وذاك االختراع مذك�ر في القراآن 
الكري���م منذ ما يزيد على األف واأربعمئة �صن���ة، ما يثبت االإعجاز العلمي في القراآن وتفتحت العي�ن 
عل���ى العل���م والتما�س وج����ده في الق���راآن . اإال اأن الذي يثير قل���ق الباحث الغي�ر لم���اذا لم يكت�صف 
علماوؤن���ا الع���رب الم�صلم�ن االختراع من من�صئه االأ�صل ال�صابق ِقَدم���ا للبحث الحديث ؟، ولماذا لم 
يعم���دوا اإلى البحث عن الم�صطلح العلمي المالئم لذل���ك في لغة القراآن و لغتنا الي�مية؟ ، بدل اأن 

نعي�س اتكاليين ننتظر الم�صطلحات والت�صميات معلبة .
 لع���ل ذلك م���رده اإلى عدم وج�د م�صطلح عرب���ي اأرومته القراآن الكري���م اأو مذك�ر في اآية من 
اآيات���ه ي�اكب المفاهي���م العلمية المتتالية . فالبحث يدع� اإلى قراأنة الم�صطلحات والت�صليم بال�اقع 
ليتع�د باحث�نا على التاأقلم مع الم�صطلح العلمي التراثي اأو الم�صتنبط من التراث وبخا�صة القراآن 
وال�صنة النب�ية ال�صريفة والمعاجم اللغ�ية بلغة عربية االأ�صل واله�ية واالنتماء، بالتما�س المنا�صبات 
بي���ن االألف���اظ اللغ�ية ومفاهيمها اال�صطالحي���ة. وذلك باأخذ الكلمة العربي���ة المذك�رة في القراآن 
الكريم وت�صكيل ا�صتقاقات ا�صطالحية منها تدل على حاالت المفه�م العلمي وتحديد مراحل ذلك 
الم�صطل���ح الم�ّلد ، باال�صتناد اإلى تفا�صيل عن االكت�صاف العلمي الذي يثبت ذلك مرفقا بالمقابل 
االأجنب���ي وا�ص���م المكت�ص���ف العلمي اإن اأمك���ن، وتاريخ االكت�ص���اف، وذكر بع����س التفا�صيل وال�ص�ر 

العلمية المل�نة وغيرها مما يثبت �صحة المذهب العلمي .
ذل���ك به���دف ت�جيه البحث العلمي اإلى االت�صال بالقراآن الكري���م وح�ّس الباحثين العرب على 
التعم���ق في خفايا اللغ���ة القراآنية المعجزة ، علَّ ذل���ك يمهد لمكت�صفين من خ���الل تدار�س القراآن 
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الكريم بال�صبق العلمي والتفكير بم�صطلحات عربية، وفهم الذهنية العلمية الم�ائمة لذلك االبتكار 
اأو غي���ره بذهنية عربية، با�صتخ���دام م�صطلح وا�صح م�ّحد ثم ليعمم عل���ى باقي الباحثين. اأخ�س 
بالذك���ر اأبناء االأمة الذين يتخ�ص�ص�ن ف���ي �صتى الميادين العلمية خارج االأقطار العربية اأو داخلها 

بلغة غير العربية.
 الأن ق�صي���ة االإعجاز القراآني �صغلت كثيرا من الباحثين ، ثم ت�ل�ا يعر�ص�نها �صرحا وتف�صيال، 
ق�ام���ه اأ�ص���رار اللغة، وه� جهد لي�س بالي�صير، من ه�ؤالء محمد زغل����ل النجار في اأبحاثه المتعددة 
ف���ي خلق االأر�س والك�ن في القراآن الكري���م، و محمد علي البار في كتابه )خلق االإن�صان بين الطب 

والقراآن( ومحمد فيا�س في كتابه )اإعجاز اآيات القراآن في بيان خلق االإن�صان( وغيرهم ...
 يحت���اج البح���ث في هذا الم�صمار اإل���ى م�صاعدة اللغ�يين ، والع�دة اإل���ى معاجم اللغة والبحث 
ع���ن معنى قد يك�ن نادرا في �صي���اق ما، بارزا في �صياق الن�س االإعجاز العلمي، في �صتى الم�ا�صيع 
القراآني���ة؛ اإال اأنن���ا ما وجدنا كثيرا ممن اتجه اإلى اإيجاد م�صطل���ح علمي م�صتمٍدّ من القراآن ، يعين 
الباحثي���ن في مجاالت العل�م من اأبناء االأمة عل���ى التفكير العلمي بلغتنا العربية، وبالتالي اكت�صاف 
االإعج���از العلم���ي اأوال، ثم التعميم اأو لف���ت النظر اإلى امكانية البحث في ذل���ك الم��ص�ع اأو غيره ؛ 
الأن ت�صكي���ل الم�صطل���ح المق���راأن يتطلب تعمقا في اأ�ص����ل اللغة وحناياها ،عن���د الباحثين في مثل 
تل���ك الم�ا�صي���ع ، يبرز همهم فقط الإبراز االإعجاز ، وما وجدنا م���ن يطمح اإلى جعل الم�صطلحات 
القراآني���ة اأداة بح���ث جديدة في االآفاق العلمي���ة ، ف�صال عن معرفة االأ�ص�ل العلمي���ة بلغات اأجنبية 

واإعالء �صاأن المنهج اال�صطالحي المقارن.
وف���ي المجال التطبيقي يعتبر »كتاب اإعج���از القراآن في ما تخفيه االأرحام« لم�ؤلفه كريم االأغر 
خي���ر م�صي���ر اإلى ما اأدع� اإلي���ه بحيث عمل جاهدا على اإب���راز المفاهيم العلمي���ة المعجزة بالقراآن 
الكري���م بمقارنتها ب�ص�اها م���ن المفاهيم العلمية المكت�صفة في مج���ال المرحلة الجنينية لالإن�صان 
وتك�ين���ه، م�ؤي���دا ما يذهب اإليه ب�ص�اهد من الق���راآن وال�صنة والمعاجم اللغ�ي���ة؛ غير اأنه حاول عن 
غي���ر ق�صد ت�لي���د م�صطلحات لم تكن كافية وباإمك���ان اللغ�يين و�صعها، وح�صب���ه اأنه تج�صم اأعباء 
كثيرة ومخاطر للت�فيق بين المفاهيم التي رمى اإليها، وبين المدل�ل العلمي، ما جعل اأنظاري  تتجه 
اإلى الخ��س ف���ي غمار م�صطلح يج�صد الحالة الجنينية وم�صيرتها الزمنية والتك�ينية، بهدف فهم 
العربي���ة اأوال ثم المفاهيم العلمية فيها وبعدها اإف�صاح المجال اأمام الدار�صين اإلى التعامل مع مادة 

عربية الطابع، وال�ج�د.
و م���ن ال�ص���روري اأن نعر����س بع�صا من ه���ذه الم�صطلح���ات التي وجدت مفه�ماته���ا منذ نزل 
الق���راآن الكريم، واأ�صارت اإليها االأحاديث النب�ي���ة، ليفتح هذا القديم اآفاقا جديدة للبحث الحديث 
ف���ي الم�صطلح���ات العلمي���ة ، اإليكم جزءا منها، وال مج���ال هنا الإثباتها كاملة ، عل���ى اأن اأتابعها اإن 
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وفق���ت ف���ي ذلك لت�صمل كافة الم�صطلح���ات العلمية التي اأ�صار القراآن الكري���م  اإلى مفاهيمها بدل 
نقلها من غير العربية وال ا�صتغناء عن ذلك في تالقح العل�م والثقافات: 

ج���دول :مالحظة المعل�مات ال�اردة في الجداول م�صتقاة باأمانة من كتاب اإعجاز القراآ في ما 
تخفي���ه االأرحام لكريم االأغر، ولم اأراع ترتيبا األفبائي���ا ، اإنما ترتيب االأط�ار التي يمر بها الجنين، 

اأو ما يمهد لذلك.
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مالحظاتال�زناملق�لةامل�صطلحاجلذر
راجع منيلفظ يخ�س اجلن�صنياملاءم ا ء

خلق من ماء دافق )�ص�رة الطارق 6(ال�صياق القراآين
وجعلنا من املاء كل �صيء حياملعنى اللغ�ي

قال )�س( »ماء الرجل اأبي�س وماء املراأة اأ�صفر« اأخرجه م�صلم احلديث الداعم
ماء يخرج من بني ال�صلب والرتائب يخ�س املراأة والرجلاملعنى املفه�مي

مالحظاتال�زناملق�لةامل�صطلحاجلذر  
ا�صممنيم ن ي 

اأمل يك نطفة من مني مينى)�ص�رة القيامة 37(ال�صياق القراآين
ماء ينزل من اإحليل الرجل الذي يتمنى ال�صه�ة حني ين�زلاملعنى اللغ�ي 

ماء الرجل غليظ اأبي�س وماء املراأ رقيق اأ�صفر فمن اأيهما عال يك�ن ال�صبه منه اأخرجه م�صلماحلديث الداعم
ماء الرجل يرافقه �صه�ة يف نزوله الإخ�صاب الب�ي�صةاملعنى املفه�مي 

مالحظاتال�زناملق�لةامل�صطلحاجلذر

ا�صمنطفةن ط ف 
املراأة  ونطفة  الرجل  نطفة 
)جزء من ماء م�صرتك بني 

الرجل واملراأة(
اأمل يك نطفة من مني مينى)�ص�رة القيامة 37( ال�صياق القراآين

املاء املعنى اللغ�ي ماء مهني(ال�صجدة8  �صاللة من  ن�صله من  العرب( )جعل  )ل�صان  املاء  القليل من  النطفة 
املهني القليل ال�صعيف ل�صان العرب م ه� ن

ما  ممن كل املاء يك�ن ال�لد اأخرجه م�صلماحلديث الداعم
لي�صت كل منّي الرجل )حقيقة علمية اكت�صفها �صبالنزي )172(املعنى املفه�مي

مالحظاتال�زناملق�لةامل�صطلحاجلذر 
ا�صم�صاللةن ط ف ) �س ل ل(

 ثم جعل ن�صله من �صاللة من ماء مهني )ال�صجدة 8(ال�صياق القراآين

املعنى اللغ�ي 
ت�صري اإىل الب�ي�صة ) ومن للتبعي�س ( ومعنى ال�صمكة الط�يلة من هنها يت�صابه احلي�ان املن�ي 
بال�صمكة من حيث املحيط واحلركة ومن معاين ال�صاللة اخلروج من �صيق ومن معانيها ال�صري 

ال�صريع 
احلديث الداعم 

املعنى املفه�مي 

ت�صمى النطفة �صاللة الأنها جزء �صغري من ال�صائل املن�ي الذي يحت�يه ماء التخلق )املني( و�صكل 
ويزدحم   ، ال�صباحة  ب�ا�صطة  التخلق  ماء  من  برفق  يخرج  وه�  ط�يلة  �صمكة  �صكل  اجلزء  هذا 
عند م�صيق عنق الرحم فيخرج من الزحام ومن امل�صيق  ب�ا�صطة ال�صباحة وي�صري ب�صرعة بغية 

التلقيح.
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مالحظاتال�زناملق�لةامل�صطلحاجلذر
م�صت�دع النطفن ط ف

وه� الذي اأن�صاأكم من نف�س واحدة فم�صتقر وم�صت�دع )�ص�رة  االأنعام 8) (ال�صياق القراآين

املعنى اللغ�ي 
)ل�صان  اإياها  ا�صتحفظته  اإذا  وديعة  ا�صت�دعته  يقال   ، ال�ديعة  فيه  جتعل  الذي  املكان  امل�صت�دع 
العرب و د ع( . ويف االآية ) هل اأتى على االإن�صان حني من الدهر مل يكن �صيئا مذك�را() �ص�رة 

االإن�صان 1(

مكان وج�د النطفة قبل التخلق )مل يكن �صيئا مذك�را(، واختلف علماء التف�صري  يف حتديد م�قع املعنى املفه�مي
هذا امل�صت�دع. 

عند الرجل اخل�صية والرببخ هز امل�صت�دع على وجه اخل�ص��س. وعند املراأة ه� املبي�س على وجه م�اقع امل�صت�دعات
العم�م واحل�ي�صلةعلى وجه اخل�ص��س

»اإن النطف تتخلق قبل اأن تخرج بكثري ، واأنها ت��صع يف خمابئ حتفظها من التلف مع ال�صائل احلديث الداعم 
املن�ي اإىل اأن يحني وقت خروجها

مالحظاتال�زناملق�لةامل�صطلحاجلذر

�صفة ب�صيغة اجلمعنطفة االأم�صاجن ط ف 

اإنا خلقناكم من نطفة اأم�صاج نبتليه فجعلناه �صميعا ب�صريا) �ص�رةاالإن�صان 2(ال�صياق القراآين 

النطفة االأم�صاج :  وم�صجت : خلطت ال�صححاح للج�هري املختلطة ، قال الفراء : اأم�صاج اأخالط املعنى اللغ�ي 
ماء الرجل واملراأة

»من كلٍّ يخلق : من نطفة الرجل ونطفة املراأة » اأخرجه اأحمد ال�او تفيد اجلمعاحلديث الداعم 

دخ�ل ماء الرجل)النطفة( اإىل ماء املراأة )النطفة  ال�صفراء( واالختالط به.املعنى املفه�مي 

ت��صيح تابع
) 54 االآية  ن�صبا و�صهرا ) �ص�رةالفرقان  ب�صرا فجعله  املاء  الذي خلق من  : وه�  االآية  ورد يف 

�صهر : يعني االندماج واخللط ووج�د هذه اللفظ يف �صياق لفظة ماء ي�ؤكد اختالط النطف لت�ؤلف 
�صفات جديدة 

امل�صطلحاجلذر
االن�صهارن ط ف  )�س ه� ر(

وه� الذي خلق من املاء ب�صرا فجعله ن�صبا و�صهرا ) �ص�رةالفرقان االآية 54ال�صياق القراآين 
االندماج واالختالط بتغيري يف �صفات املاءين ماء الرجل وماء املراأةاملعنى اللغ�ي

الب�ي�صة املخ�صبةاملعنى املفه�مي

احلديث الداعم
» اإن اهلل تعاىل اإذا اأراد الن�صمة فجامع الرجل املراأة طار ماوؤه يف  كل عرق وع�صب منها ، فاإذا 
اأي �ص�رة  : ثم قراأ الإي  اآدم  اأح�صر له كل عرق بينه وبني  ال�صابع جمعه اهلل تعاىل ثم  كان ي�م 
ما�صاء ركبك( اأخرجه الطرباين  ت��صيح الطريان مبعنى االنت�صاروالِعرق : ه� ال�صبغيات ت��صيح 
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مالحظاتال�زناملق�لةامل�صطلحاجلذر

الِعرقن ط ف ) ع ر ق(

-ال�صياق القراآين 

ن�اة النطفة االأنث�ية )الب�ي�صة( التي حتت�ي على عروق مماثلة فتطري وتنت�صر عروق هذا ال�صائل املعنى اللغ�ي
املن�ي يف عروق الب�ي�صة.

ال�صبغياتاملعنى املفه�مي 

احلديث الداعم 
تزوج�ا يف العرق ال�صالح فاإن العرق د�صا�س اأخرجه ال�صخاوي ويف �صياق حديث اآخر :

.. هذا لعله يك�ن نزعة عرق له.. )اأخرجه م�صلم(

مالحظاتال�زناملق�لةامل�صطلحاجلذر
الغي�س  غ ي �س

) اهلل يعلم ما حتمل كل اأنثى وما تغي�س به االأرحام وما تزداد وكل �صيء عنده مبقدار ()�ص�رة الرعد 8(ال�صياق القراآين

غا�س نبع الردة اأي اأذهب ما نبع منها وظهر )ل�صان العرب غ ي �س ( وغا�س املاء غي�صا ومغل�صا قّل ونق�س املعنى اللغ�ي 
اأو غار فذهب ، اأو نزل يف االأر�س وغاب فيها ) املعجم ال��صيط (

املعنى املفه�مي 

النطفة  وه� دخ�ل  الغي�س،  لهذا  و�صيلة  ويك�ن احلي�س  ال�صهرية   الدور  بعد  وينق�س  الرحم  وزن  يغي�س 
االأم�صاج ) املخ�صبة ( اإىل داخل الرحم عرب طريقة امت�صا�س قد ت�صتغرق اأ�صب�عا اأو اأقل )يتعلق بح�صب 
�صنتيمرتان  �صمكه  ومتني  ثخني  جدار  ذو  اأج�ف  ع�صلي  ع�ص�  ه�  الرحم  اأن  ذكره  جدير  الدورة(  اأيام 

ون�صف، مك�ن من ثالث طبقات .

ت��صيح

قد يعرت�س العامة علىاأن الطب تط�ر ليعرف جن�س اجلنني داخل الرحم )االإيك� غرايف : ال�ص�رة (، ظنا 
منهم اأن ما تغي�س به االأرحام ه� اجلنني املكّ�ن: واأول رد ه� ا�صتخدام )ما( التي لغري العاقل ، ط�ر قبل 
بث الروح . لكن الغي�س ه� املادة اللزجة املخ�صبة التي يف ط�ر دخ�لها اإىل الرحم قبل اأن ُتبث فيها الروح ، 
وهنا التحدي املعجز الذي لن ي�صتطيع اأحد اأن يعرف جن�س الَغْي�صة اأثناء وبعد دخ�لها اإىل الرحم ، هذا اإن 

ثبت يف الرحم اأو �صقط )اأجه�س ( نطفة خملقة )ثابتة وم�صتمرة ( وغري خملقة )جمه�صة(.

ال�زناملق�لةامل�صطلحاجلذر
افعالةم�صدراالغا�صة  غ ي �س

ال�صياق القراآين
مرحلة الغي�س : الفرتة التي ت�صتغرقها فرتة الغي�ساملعنى املفه�مي 

امل�صطلحاجلذر
الغي�صةغ ي �س 

امل�صتعدة النطفةاالأم�صاج املعنى املفه�مي )املخ�صبة( 
للدخ�ل اإىل الرحم 

عملية  اإمتام  حتى 
الدخ�ل واال�صتقرار
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وللحديث بقية
وعلي���ه فاإن »�صياغ���ة الم�صطلح لها ث�ابت معرفي���ة مطلقة، ولها ن�امي�س لغ�ي���ة عامة كما لها 
م�صالك ن�عية خا�صة، وكل ذلك يمثل االآليات التي تقتفيها الم�صطلحات«)1( ، �صمن مراحل علمية 
دقيق���ة ال�ظيفة والت�صمية، و ال داعي لالقترا�س في هذه الحالة، اإنما للت�ليد وا�صتنباط الم�صطلح 
العلم���ي كما �صب���ق في الجداول م���ن الن�س القراآن���ي والمعاج���م اللغ�ية مدّعم���ة بالحديث النب�ي 

ال�صريف ، وفق معطيات العلم الحديث.

خال�شة البحث: 
نخل����س اإل���ى اأن البحث في الم�صطلحات العلمي���ة ، ي�صير اإلى اأن غ���زو الم�صطلحات لم يطل 
العربية فح�صب، اإنما هي ظاهرة تطال كل اللغات الحية ، �صمن تفاعل الثقافات ، وتبادل الخبرات. 
ف���اإذا �صيط���رت اللغة الم�صّدرة اللغ���ة الم�صت�ردة اجتياح���ا ي�صتح�ذ على تفكي���ر اأبنائها وعاداتهم 

وم�صلك حياتهم، ي�ؤدي ذلك بال�صرورة اإلى طم�س اله�ية الذاتية لالأمة المقّلدة .
 فلن�صتفد من تجربة اليابان ، حيث اأعطي اأبناوؤها فر�صة التفكير العلمي بلغتهم فاأ�صبح�ا من 
رواد �صناع الح�صارة . ولم ياأت ذلك عبثا ، بل بف�صل اإن�صاء مجمع لغ�ي للترجمة ي�اكب المعطيات 
الي�مي���ة، وينق���ل المخترعات الح�صارية اإل���ى لغتهم ب�صكل ي�مي ، رغم غ���زارة االنتاج ، واإْن تَعامل 
اأحيان���ا م���ع معظم الم�صطلحات ، كذل���ك با�صمها االأ�صلي الذي اأعطي لها من بل���د المن�صاأ . اإال اأن 
كثي���را من التفا�صيل والتفرعات كانت باللغة اليابانية. فالعم���ل على اإبراز اله�ية الذاتية لالأمة ه� 

الكفيل بحفظ الكيان ، ليبدد المخاوف ويزيل اله�اج�س.
اإن االأم���ة بحاجة اإل���ى اإعادة منهجية علمية ت�صب���ط البحث في الم�صطلح���ات العلمية هدفها 
تحدي���د المفاهي���م ، بمعنى اإطالق الح���د المنا�صب لكل م�صطلح ي�صم���ن مفه�مه، كي ال ت�صطرب 
المفاهيم وتتعدد الت�صميات. وذلك لي�س غريبا عن تفكير الكثيرين من الذين اأغن�ا التراث العربي، 
من العرب ومن غيرهم، والرج�ع اإلى نف�س الغبار عن الم�صطلح التراثي ، واإعادة اإحيائه، وبالتالي 
م���لء م�صم�ن مفه�مي جدي���د للم�صطلحات والت�صمي���ات التي فرغت من م�صم�نه���ا باالبتعاد عن 
ا�صتخدامها، والتعامل مع ترجمة الم�صطلحات ال على اأ�صا�س نقل حرفي، بل نقل المفاهيم و�صبط 

التقابالت اللغ�ية، ال�صكلية منها والمعن�ية في عملية ت�صّكل الم�صطلح العربي وابتكاره.
 وال ب���د م���ن االإ�صارة اإلى التفاف التاريخ ، باالعتماد على العق�ل العربية واالفادة من خبراتهم 
وم�اهبه���م االبداعي���ة ، كم���ا �صاع���د غير العرب الت���راث العربي ف���ي كثير من م�ا�ص���ع العل�م بكل 

1- عبد ال�صالم امل�صدي: امل�صطلح النقدي م�ؤ�ص�صات عبد الكرمي بن عبد اهلل للن�صر والت�زيع ت�ن�س ، ال ط ، ال تا . �س 10
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ا�صطالحاتها العربية ، وحتى غير العربية. منها يجب اأن يخفت الخ�ف ، وتعل� الهمم .

تو�شيات:
االهتم���ام بتعليم القراآن الكريم على �ص�ء المعطي���ات العلمية المعا�صرة ، وبالتالي التعمق في 

تراكيبه اللغ�ية والبالغية.
ا�ُص���ب مع الحياة  االط���الع عل���ى المناهج القديمة ف���ي الم�صطلح���ات العلمية واإيج���اد �صبل تَنَ

المعا�صرة 
اإ�صافة مادة »تقابالت لغ�ية في علم الم�صطلح« )ما يتعلق بال�ص�ابق والل�احق يلحظ اأن معظم 
ال�ص�اب���ق ف���ي الم�صطلحات تترجم بترجم���ة حرفية تثبت فيها ال�ص�ابق ، عل���ى عك�س الل�احق التي 
م���ا وجدت له���ا ذكرا في ترجم���ة الم�صطلحات )اإعادة النظ���ر ( على كل الم����اد العلمية في كافة 
االخت�صا�ص���ات الجامعية ،ومقابالتها مفه�مي���ا وافيا مع الم�صطلحات الغربية اإن وجدت ، واإن لم 
ت�ج���د،  فالعمل عل���ى اإيجادها وابتكارها للعمل على �صهرتها وذي�عه���ا بالتعاون ، العلمي و الثقافي 
بين الجامعات ودور الن�صر والترجمة وو�صائل االإعالم،وذلك باأن تتبنى الم�ص�ؤولية الجهات الر�صمية 

في الدول العربية .
اإعطاء المنح الم�صجعة على اإحياء اللغة عبر  ال�صعراء والمبدعين والمفكرين .

االهتم���ام بتعلي���م تركيب اللغة وث�ابته���ا وتعليم اأ�صا�صي���ات النح� دون الخ��س ف���ي التفا�صيل 
الخالفي���ة، اأق�ص���د اأن التفاع���ل بين اللغات يط���ال المفردات واالألف���اظ ، ولن ي�ؤث���ر بتراكيب اللغة 

العربية.
االهتم���ام باالإمالء والخط العربي ، وع���دم التعامل مع الن�س العرب���ي وكتابته بحرف التيني؛ 
الأن الكتاب���ة »ت���دل عل���ى الكلمات الم�صم�عة الدالة عل���ى ما في النف�س ، فه� ثان���ي رتبة عن الداللة 

اللغ�ية«)1(.
االهتم���ام ب��صائ���ل الع�لمة ذاتها والتفاع���ل معها بلغة عربي���ة مي�صرة ، والتركي���ز على و�صائل 

االإعالم الف�صائية والم�صم�عة التي تراعي اللغة الف�صيحة.
اإقام���ة مجمع لغ����ي اإلكتروني عبر ال�صبكة العالمية لالت�صاالت بحي���ث ت�فر لكل باحث ومهتم 
ب���اأن يق���دم مداخلته من بيته ومركز عمل���ه وي�فر ال�قت بدل من اأن ي�صاف���ر لح�ص�ر اجتماع مجمع 
لغ�ي هنا اأو هناك وما يترتب عليه من تكاليف باهظة وم�صيعة وقت في ال�صفر واالإقامة وغير ذلك

1- ابن خلدون : املقدمة ، دار الأرقم بن اأبي الأرقم ،  حتقيق اأحمد الزعبي ،بريوت  تاريخ مقدمة املحقق 2001 �ص 453
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اإقامة البنك  االإلكتروني للم�صطلحات العلمية وتكثيف الجه�د في ذلك 
ت��صي���ع مجال تعليم الم�صطلح���ات العلمية بلغة عربية م�اكبة لالأح���داث منها ، اأو العمل على 
تعري���ب بع�صه���ا واالعتراف بها �صمن �ص���روط الن�س العرب���ي، اأو اقترا�س االألف���اظ التي نجد لها 

ا�صطالحا في العربية يبين مفه�مها.
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