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وبه نبدأ ونستعني
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني
وبعد.
القارئ الكريم:
يســعدنا ويرسنــا أن نضــع بــن يديــك العــدد الخامــس مــن مجلــة القلــزم العلميــة
للدراســات اإلســامية وهــي تصــدر يف إطــار الرشاكــة العلميــة ملركــز بحــوث ودراســات دول
حــوض البحــر األحمــر مــع جامعــة كسال(الســودان) عــن دار آرثرييــا للنــر والتوزيــع ،ويضــم
هــذا العــدد مواضيــع متنوعــة نتمنــى أن تنــال رضاءكــم.
القارئ الكريم:
إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات اإلســامية تخطــو بخطــوات ثابتــة عــى عتبــات
النــر العلمــي بفضــل تعــاون العلــاء والباحثــن واألكادمييــن ،ونأمــل أن يتواصــل هــذا التعاون
العلمــي  ،ونؤكــد بــأن ابوابنــا مفتوحــة للجميــع ألراءكــم ومقرتحاتكــم لتطويــر هــذه املجلــة
وإســتمراريتها.

هيئة التحرير

األثر السياسي في انتشار أو اضمحالل المذاهب الفقهية
أ .عم��ر الف��اروق يون��س املص�لاوي

باحث  -العراق

أ.د .حمم��د احلس��ن ص��احل األم�ين

كلية القانون  -جامعة الجزيرة.

املستخلص:
هدفــت الدراســة إىل تســليط الضــوء عــى التأثـرات السياســية يف املذاهــب
الفقهيــة ،ومــدى توغــل العامــل الســيايس يف انتشــار أو اضمحــال املذاهــب ،ابتــدا ًء
باملذاهــب األربعــة وانتهــا ًء باملذاهــب املضمحلــة ،والوقــوف علىطبيعــة العالقــة بــن
منهجيــة الســلطة واتســاق املنهجيــة الدينية لبنيــة تلك املذاهــب ،والــدور الكبري الذي
لعبتــه السياســة يف تشــكل املذاهــب وانتشــارها أو اختفائهــا ،وبيان الحقائــق التاريخية
والقواعــد التــي تســر عليهــا السياســة يف دعمهــا أو اســتغاللها للدين ،وإيضــاح خطورة
الجانــب الســيايس يف تشــكيل الوعــي الفقهــي لــدى العامــة ،وذكــر أبــرز املذاهــب التي
اندثــرت وأســباب اندثارهــا ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار املراحــل التاريخيــة التــي مــرت
بهــا األمــة اإلســامية والتحديــات التــي واجهتهــا ،فمعرفــة هــذه األبعــاد املهمة يســاعد
يف إبعــاد التغــول الســيايس يف التطبيقــات الفقهيــة؛ ورســم الصــورة الحقيقيــة الواقعيــة
يف أذهــان الباحثــن وطلبــة العلــم ،وكشــف األخطــاء التــي وقعــت بهــا الحــركات
اإلســامية يف تفســرها للتأصيــل الفقهــي لألحــداث السياســية؛ لوضــع الحلــول املناســبة
مــن أجــل االرتقــاء باملنظومــة الفقهيــة والحفــاظ عليهــا ناصعــة بيضــاء كالبــدر يف كبــد
الســاء .إن العامــل الســيايس توغــل يف اســتغالل الديــن لتحقيــق أهــداف الســلطة
عــر املراحــل التاريخيــة املختلفــة ،وكان لعلــاء الســلطان دور كبــر يف ضيــاع الجانــب
االســتقاليل للفقــه اإلســامي ،حتــى أصبــح دور الفقيــه يف مراحــل تاريخيــة مختلفــة
صــدى للســلطة ،يبــارك أفعالهــا ويــرر لهــا صنيعهــا باســتغالل الديــن ولــوي أعنــاق
األحــكام لتوافــق هــوى الحاكــم ،كــا أن انتشــار بعــض املذاهــب كان بفعــل الدعــم
الســلطوي ،واضمحــال بعضهــا كان بســبب زوال ذلــك الدعــم ،يف منهجيــة واضحــة
ق ُِدمــت فيهــا املصلحــة السياســية عــى حســاب املنظومــة الفقهيــة.
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األثر السياسي في انتشار أو اضمحالل المذاهب الفقهية

Abstract:
The study aimed to shed light on the political influences on
the sects of jurisprudence, and the extent of the penetration of the
political factor in the spread or decay of sects, starting with the four
sects and ending with the fading sects, and to determine the nature
of the relationship between the authority’s methodology and the
consistency of the religious methodology for the structure of those
sects, and the great role that politics played in The formation of
sects and their spread or disappearance, an explanation of historical
facts and the rules on which politics is based in supporting or
exploiting religion, and clarifying the danger of the political aspect
in shaping the doctrinal awareness of the public, and mentioning
the most prominent sects that have disappeared and the reasons
for their extinction, taking into account the historical stages that
the Islamic nation has gone through. and the challenges it faced.
Knowing these important dimensions helps prevent political
overreach in jurisprudential applications. Drawing the real
and realistic picture in the minds of researchers and students of
knowledge, and exposing the mistakes that Islamic movements
made in their interpretation of the doctrinal rooting of political
events; To develop appropriate solutions in order to elevate the
jurisprudence system and preserve it as bright as white as a full
moon in the sky.The political factor penetrated the exploitation
of religion to achieve the objectives of the authority through the
various historical stages, and the Sultan’s scholars had a great role
in the loss of the independence aspect of Islamic jurisprudence,
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أ .عمر الفاروق يونس المصالوي  -أ.د محمد الحسن صالح األمين
until the role of the jurist in different historical stages became an
echo of the authority, blessing its actions and justifying its actions
by exploiting religion and twisting the necks of rulings to conform
to the whims of love The ruler, and the spread of some sects was
due to authoritarian support, and the decline of some was due to
the demise of that support, in a clear methodology in which the
political interest was presented at the expense of the jurisprudential
system.

مقدمة:

إن العالقــة بــن املؤسســة الدينيــة والســلطة الحاكمــة لهــا امتدادهــا يف جــذور
التاريــخ ،فقــد كان لهــا تأثــر واضــح يف االمرباطوريــة الرومانيــة قبــل مجــيء اإلســام وقــد تــم
توظيــف املؤسســة الدينيــة بشــكل يتيــح لالمرباطــور الرومــاين بســط نفــوذه وهيمنتــه عــى
األرايض التــي كان يحكمهــا والشــعب الــذي كان يســتوطن فيهــا.
إن دور الديــن يف اإلبقــاء عــى عــروش األباطــرة ،وإضفــاء املرشوعيــة عــى ترصفاتهم،
هــو مــا جعــل هــؤالء أكــر حرصــا عــى وجــود الديــن يف صفــوف الرعايــا ،ومــن هنــا ،أيضــا،
جــاء تقديــس وفــرض ديــن الدولــة اإلمرباطوريــة ووفــاؤه بالغــرض املنشــود منــه؛ إذ كان
بوســع الجميــع ،ومــن واجبهــم ،أن يأخــذوا بنصيــب مــن الطقــوس التــي تقــام يف أيــام
األعيــاد الكــرى ،وكانــت العــرة باالشـراك الفعــي يف أداء الطقــوس ،فلــم يكــن هنــاك محــك
للديــن القويــم عــى اتبــاع نواميــس معروفــة ،أو تــاوة قوانــن لإلميــان ،كان واجــب املواطــن
الرومــاين ،وعملــه الــدال عــى صــدق إميانــه ،أن ينضــم إىل املواكــب يف أبهــى حلــة ،ويشــرك
يف الذبائــح ،والقرابــن ،وإطــاق البخــور )1(.وهــذا مــا يفــر لنــا مــا حــدث يف أوروبــا فيــا
بعــد ،فــإذا كان جوهــر الـراع يف العــامل املســيحي بــن الســلطتني دار حــول تخفيــف هيمنــة
الســلطة الدينيــة الكبــرة أو التخلــص منهــا ،فــإن الوضــع يف العــامل اإلســامي كان مختلفـاً يف
التفاصيــل ،ال يف النتيجــة العامــة؛ إذ إن ســلطتي الديــن والسياســة كانتــا مندمجتــن مع ـاً يف
كيــان الخليفــة ،فهــو الحاكــم وهــو املفتــي واإلمــام ،وأجمعــت املــدارس السياســية اإلســامية
عــى أن عــى الخليفــة حراســة الديــن وسياســة الدنيــا ،أي أنــه كان يجمــع بني الســلطتني
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الروحيــة والزمنيــة وبــن شــخصيتي امللــك والبابــا ،وعندمــا كانــت الســلطتان تنفصــان أو
تتاميـزان ،فــإن الســلطة السياســية كانــت املســيطرة ،وكانــت العالقــة بــن الخليفــة والفقيــه
هــي عالقــة الحاكــم باملوظــف الــذي يكــرس علمــه وفتــاواه لخدمــه الســلطان ،اندمــاج
الخليفــة والفقيــه والديــن والدنيــا يف التجربــة اإلســامية ،كان ســببه أن الدولــة يف اإلســام
تزامنــت مــع ظهــور الدعــوة وانتشــارها ،وبخاصــة يف املدينةبــل إن الدولــة اإلســامية اكتملــت
قبــل اكتــال الديــن والدعــوة )2(.وهــذه الرؤيــة ال تجعلنــا نبخــس حــق الفقهــاء وعلمهــم
وفضلهــم عــى األمــة؛ فقــد قامــوا مبجهــودات جبــارة للحفــاظ عــى الفقــه اإلســامي وتنقيتــه
مــن شــوائب املصالــح السياســية التــي اســتطاعت التوغــل يف بعــض أحــكام الفقــه والســيطرة
عــى بعــض تجــار الديــن وعلــاء الســلطة لتحقيــق مصالحهــا واســتدامة وجودهــا يف الحكــم.
العالقة بني السلطة السياسية والسلطة الدينية
إن اعتبــار الديــن كأداة سياســية يف يــد الدولــة ال يخلــو هــو بــدوره مــن إشــكال؛
فالديــن يف هــذه الحالــة ذو حديــن؛ فهــو كأداة سياســية قــد ال يوظــف لخدمــة ســلطة
الدولــة بقــدر مــا يوظــف لخدمــة ســلطة الحــكام ،وبذلــك يغــدو الديــن أداة لتربيــر اســتبداد
الدولــة ،كــا أن تربيـرات توظيفــه إذا صحــت يف ظــروف تاريخيــة معينــة ،فإنهــا ال تخلــو مــن
()3
البطــان والفســاد بالنســبة إىل العالقــة الســليمة بــن الدولــة والديــن.
فمــن خــال الربــط بــن العمــل الســيايس ،وبــن األهــداف الدينيــة ،يســتطيع
الالعبــون السياســيون -ومنهــم الدولــة  -إيجــاد غطــاء أيديولوجــي وأخالقــي لسياســاتهم،
األمــر الــذي يســهل االعتقــاد بــأن قيــادات ونظــم بعينهــا تعمــل عــن حــق للصالــح القومــي
والدينــي العــام ،ومــن ثــم تحــاول الدولــة  -كالعــب ســيايس رئيــس  -إظهــار سياســاتها وبذلــك
احتــكار الســوق الدينــي ،باعتبارهــا عاكســة للمقتضيــات األكــر شــموالً لألهــداف الدينيــة
()4
والقوميــة محاولــة حرمــان منافســيها مــن التمتــع بخرياتــه الخالصــة.
السلطة السياسية والسلطة الدينية يف الدول الحديثة «العراق نموذجا»
امــا عــن الواقــع املعــارص فمنطــق الدولــة الحديثــة يفــرض االنصيــاع لســلطة
القانــون دون ســواه ،وهــو قانــون منبثــق مــن دســتور منظــم للســلطة مبختلــف أصنافهــا
وفروعهــا وللمجتمــع عــى اختــاف تركيبتــه ،وملــا كانــت الدولــة العربيــة الحديثــة يف أصلهــا
«دولــة تنظيــات ســعت إىل التأقلــم مــع ضغــوط القناصــل األوروبيــن لتعصريهــا ،ليــس
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لغايــة التحديــث يف حــد ذاتــه باالنتقــال مــن بنيــة تقليديــة إىل بنيــة حديثــة بقــدر مــا تضمــن
مصالــح التجــار األوروبيــن ومصالــح دولهــم ،فــإن عالقتهــا ظلــت متذبذبــة ســواء مــع الحداثــة
التــي ادعتهــا ومــا كســبتها أو مــع الدين باعتبــار مكانتــه يف بنية الشــخصية العربية( )5وعىل ســبيل
املثــال مل تكــن الوطنيــة هــي املحــدد الرئيــي وال الثانــوي ملــدى االنتــاء لــدى األحزاب اإلســامية
املشــاركة يف الســلطة يف العـراق بــل كانــت الطائفــة واملذهب يتجــاوزان كل القوانــن واملنظومات
العامــة ،وقــد تقــوم هــذه األح ـزاب اذا اقتــى الدفــاع عــن املذهــب بأفعــال يعتربهــا الديــن
خروجــا واضحــا عــن مبادئــه وتعاليمــه كــا يعتربهــا القانــون خيانــة عظمــى دون أن يحاســب
فــرد واحــد أو ان تشــعر هــذه األحـزاب املتأســلمة بالخــزي مــا قامــت بــه .ومــن الواضــح أيضــا
أن اإلســام الحــزيب انتخــب العامــل الدينــي كمحــدد للمواطنــة واالنتــاء املذهبــي والطائفــي بدال
مــن التعامــل الوطنــي ،مــا أفقــد مرشوعيــة بنــاء املجــال الســيايس العــريب مبنــأى عــن القناعــات
العقديــة والدينيــة واملذهبيــة ،كــا ينبغــي أال يغيــب عن الحســبان أن «سياســة اســتدراج التدخل
األجنبــي –الــذي متارســه األحـزاب الدينيــة يف العـراق -ال يرتجــم يف الواقــع ،ســوى ذلــك النقــص
الحــاد يف الوطنيــة لــدى من ســلكوا ويســلكون هــذا الــدرب )6(.ويخترص ملــك العراق فيصــل األول
املعانــاة التــي واجههــا عندمــا بــدأ بتأســيس أول دولــة يف العـراق ذات بعد تنظيمي متطــور بقوله
«أقــول وقلبــي مــآن أىس ،إنــه يف اعتقــادي ال يوجــد يف العـراق شــعب عراقــي بعــد ،بــل تكتــات
برشيــة خاليــة مــن أيــة فكــرة وطنية ،متشــبعون بتقاليــد وأباطيل دينيــة ،ال تجمع بينهــم جامعة،
ســاعون للســوء ،ميالــون للفــوىض ،مســتعدون دامئــا لالنقضــاض عــى أيــة حكومــة كانــت ،ومــع
هــذه الحالــة ،فأننــا نريــد ان نشــكل شــعبا ونهذبه وندربــه ،ولكــم أن تتخيلوا صعوبة هــذا العمل
وعظمــة الجهــود التــي يجــب أن تــرف إلمتــام هــذه القضية»)7(.وقــد شــهد العراق بعــد االحتالل
األمريــي انفتاحــا واســعا واندماجــا كبـرا بني الســلطة السياســية والســلطة الدينية عــى الرغم من
أن شــكل الحكومــة التــي أســس لهــا االحتــال ذات طبيعــة علامنيــة ،غــر أن املعيــار املذهبي كان
هــو املوجــه األول للشــعب العراقــي ،وهــذا مــا اســتغلته دول كثــرة يف الســيطرة واالســتحواذ عىل
مقــدرات الشــعب وخـرات البلــد بواســطة أحـزاب طائفيــة ذات والء عابــر للحــدود وخاليــة مــن
االنتــاء للوطن.
إن النظــام الســيايس يف العـراق بعــد االحتــال هيمنــت عليــه سياســة الهويــة العرقية
والطائفيــة ،وتجــذرت فيــه القوميــات ،واالنقيــاد للســلطة الدينيــة املواليــة األحـزاب الفاســدة،
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والتمســك باألصــول العرقيــة ،يف ظــل غيــاب الهويــة العراقيــة حقيقــة أو حكـاً ،وهــذا ألقــى
بظاللــه عــى الفتــاوى السياســية التــي صــدرت عــن علــاء الســنة ،إذ كان بعضهــم أس ـرا ً
للحفــاظ والعــودة إىل الهويــة العراقيــة وإن تعرضــت طائفتــه لــكل أنــواع التهميــش واإلقصــاء
والتصفيــة ،وبعضهــم ارتبــط باالنتــاء الطائفــي وحــرص عــى الدفــاع عــن هويتــه ووجــود
أبنــاء طائفتــه ،فتأثــرت فتــاواه بذلــك يف تأييــد املشــاريع السياســية التــي يــرى فيهــا نجــاة
أو دفــع الــر عــن أهــل الســنة ،ومنهــم مــن ذهــب بعيــدا وأصبــح قطبــا معاديــا للمذهــب
اآلخــر وخــاض يف مســتنقع الطائفيــة وتــاه فيــه .وعــى هــذا األســاس نجــد العلــاء ،وقــد
ســبقهم السياســيون ،مــن أهــل الســنة؛ قــد انقســموا إزاء املشــاركة يف العمليــة السياســية
التــي أقامتهــا قــوات االحتــال ورعتهــا ،وال يـزال هــذا االنقســام يلقــي بظاللــه ويتجــذر مــع
كل محطــة مــن محطــات العمليــة السياســية يف الع ـراق حتــى بعــد االنســحاب العســكري
لقــوات االحتــال منــه ،يقــول الدكتــور محمــد عيــاش الكبيــي« :إن مــا يؤثــر عــى الفتــوى
السياســية لــدى علــاء الســنة ،هــو موقــف العــرب الســنة مــن العمليــة السياســية ،لقد كان
رفــض العمليــة السياســية لــدى جمهــور السـ ّنة العــرب نوعاً مــن االحتجــاج عىل جرميــة الغزو
األجنبــي واحتــال العـراق ،وكان يف الوقــت ذاتــه دافعـاً لحمــل الســاح وإعــان املقاومة ،بيــد
أن الــذي فــات الس ـ ّنة العــرب أن هــذا املوقــف املبــديئ مــن املمكــن أن يــؤيت مثــاره يف بلــد
متجانــس ومتفــق مــن حيــث املبــدأ عــى التوجهــات العامــة ،أمــا يف الحالــة العراقيــة فاألمــر
مختلــف متامـاً ،فاملكونــات األخــرى كانــت تــرى يف االحتــال فرجـاً وتحريـرا ً ،وهــذا الخــاف
()8
أنــذر منــذ البدايــة بانقســام حــاد ال ميكــن تداركــه فيــا بعــد».
إن إدخــال الديــن يف ال ـراع الســيايس كان لــه األثــر البالــغ يف انح ـراف منظومــة
املبــادئ السياســية عــن جــادة الصــواب وأخــذت مبــادئ العــدل والحريــة واالختــاف يف
الــرأي تتــاىش أمــام الوســائل التــي تنفذهــا الســلطة بحجــة الوصــول للغايــة التــي يراهــا
أربــاب الحكــم ،يقــول الدكتــور عبــد اإللهبلقزيــز إن «حصــاد اإلســام الحــزيب الــيء هــو مثــرة
ملــروع ســيايس أخطــأ النظــر إىل مســألة الدولــة والســلطة ،واســتعمل الديــن يف رصاعاتــه،
وهــو خطــأ يــرد إىل نــوع الثقافــة السياســية الــذي ســاد بيئــات الحــركات اإلســامية ،ثــم يتهــم
هــذه الحــركات بأنهــا ســبب يف االنقســام العــريب ونشــوء املذهبيــة وتشــويه صــورة اإلســام
يف الداخــل والخــارج وإشــاعة العنــف الســيايس ،مــا خلــف التصــدع يف االســتقرار الســيايس
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العــريب؛ فدخــول اإلســام الحــزيب هــو دخــول عاملــن جديديــن عــى السياســة باســتغالل رأس
()9
املــال الدينــي يف العمــل الســيايس وادخــال العنــف كأســلوب يف السياســة.
هنــاك رؤيــة قــد يــرى البعــض أنهــا متطرفــة يف طرحهــا ولكــن البــد مــن ذكرهــا
لتوســيع دائــرة االســتيعاب والبحــث ،تؤكــد هذهالرؤيــة أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم
قــد أبعــد الجانــب الدينــي عــن الجانــب الســيايس بإق ـراره لحريــة العقيــدة ،بــل وصــف
الدكتــور جــال البنــا فعــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم باالقـراب مــن العلامنيــة يف الحكــم
فقــال« :إن مــا أبعــد اإلســام عــن الثيولوجيــا بقــدر مــا قربــه مــن العلامن ّيــة ،هــو تقريــر
حريّــة العقيــدة والفكــر ،وانتفــاء املؤسســة الدين ّيــة ،وبســاطة فكــرة األلوه ّيــة» )10(.ويــرى
بعــض الباحثــن أن ّ أغلــب مــن يقولــون بأطروحــة الفصــل بــن الديــن والسياســة ،يف الفــرة
املحمديّــة ،ال يســتندون إىل مرجعيــة التاريــخ والعقــل فحســب بــل إنهــم ،عــى منــوال
املدافعــن عــن الوصــل ،يعــودون إىل النصــوص الدين ّيــة نفســها التــي اســتنتج منهــا الواصلــون
()11
بــن الديــن والسياســة رأيهــم.
ارتباط مراكز الفتوى باملؤسسات الحكومية:
يف النظــام الســيايس العاملــي الجديــد والــذي أصبحــت تنتهجــه بعــض الــدول العربية
نجــد فيــه اســتقالل الســلطة القضائيــة يف عملهــا ورموزهــا عــن املؤسســات الحكوميــة ،يف
حــن أن مراكــز الفتــوى يف الــدول اإلســامية أبقــت ارتباطهــا الوثيــق باملؤسســة الحكوميــة؛
مــا أضعــف اســتقاللها وأوقعهــا يف الحــرج ،الســيام عندمــا تصــدر منهــا الفتــاوى التــي
تصــب يف مصلحــة القــوى السياســية أو الحكوميــة ،وتغــض الطــرف عــن الترصفــات الخاطئــة
واملجحفــة بحــق الشــعوب مــن قبــل الحكومــات .وعــى هــذا األســاس ،أصبــح عــامل الســلطة
(مجــرد موظــف) عــى حــد التعبــر الــذي ســمعته مــن أحــد العلــاء الكبــار منــذ ســنوات،
وبالتــايل فهــو ال يســتطيع أن يعــارض سياســات املســتبد وال أن يصــدع بالحــق وإال ع ـ ّرض
وظيفتــه أو حتــى حياتــه للخطــر ،ولكنــه عــى أي حــال يســعى يف حــدود املســاحات املتاحــة
لخدمــة اإلســام واملســلمني بقبــول وزارة أو منصــب يف حكومــات االســتبداد والعمــل لإلســام
مــن خــال ذلــك املنصــب يف حــدود الســلطات املتاحــة لــه ومــن خــال املنابــر التــي يســمح
بهــا املســتبد؛ ولهــذا يســعى االســتبداد للقضــاء عــى األوقــاف واملؤسســات املدنيــة ،والتــي
()12
كانــت يف املــايض تعطــي هــؤالء العلــاء حريتهــم واســتقاللهم.
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األثر السياسي في انتشار أو اضمحالل المذاهب الفقهية

لقــد كان للبعــد الســيايس الــدور األكــر يف صناعــة الفكــر الدينــي عنــد العــرب
املســلمني ،وإن ارتبــاط متويــل ودعــم املراكــز العليــا لإلفتــاء والق ـرار الدينــي بالســلطة ،كــا
هــو الحــال يف األغلــب املؤسســات الدينيــة املحليــة والعامليــة مثــل رابطــة العــامل اإلســامي
وهيئــة كبــار العلــاء ومنظمــة التعــاون اإلســامية املمولــن مــن الســعودية أو االتحــاد
العاملــي لعلــاء املســلمني املمــول مــن قطــر وغريهــا الكثــر ،مــا جعــل األف ـراد املنتمــن
لهــذه الكيانــات مكبلــن بطريقــة مــا يف اإلفصــاح عــن آرائهــم املخالفــة لرزيــة الســلطة
املمولــةال ســيام وقــت األزمــات السياســية املعقــدة.
إن األزمــة الخليجيــة األخــرة التــي حدثــت بــن قطــر والســعودية واإلمــارات
والبحريــن قســمت الــرأي العــام إىل قســمني ومل تــرض األطـراف املتنازعــة موقــف الحيــاد مــن
أحــد ،وهــذا أثــر بشــكل كبــر عــى آراء العلــاء والدعــاة وتحــول األمــر مــن أزمــة سياســية
إىل رصاع ســيايس ودينــي ،وبدأتراشــق االتهامــات بــن العلــاء القريبــن مــن الحــكام واملنتمني
لألطـراف املتصارعــة ،وأخــذت دول األزمــة مبعاقبــة أي عــامل أو داعيــة يقــف ضــد رؤيتهــا أو
يحــاول الدعــوة لإلصــاح .ومــن هــذه املنطلقــات رأى الباحــث أن عليــه الغــوص يف تاريــخ
املذاهــب الفقهيــة ملعرفــة مــدى ارتباطهــا بالســلطة السياســية وتأثــر هــذا االرتبــاط عــى
انتشــارها او اضمحاللهــا وضمورهــا يف املجتمــع اإلســامي.
أسباب انتشار بعض املذاهب الفقهية واضمحالل مذاهب أخرى:
لقــد انطــوت املنظومــة الفقهيــة يف عهودهــا األوىل عــى مذاهــب متعــددة ليــس
يف بعدهــا الجامعــي عــى مــا هــو معــروف اليــوم ،وإمنــا بوصفهــا آراء اجتهاديــة فرديــة،
ولهــذا انتــرت مذاهــب شــخصية كثــرة بأصولهــا وقواعدهــا ،ونســبة هــذه اآلراء إىل مفــردة
املذهــب جاريــة يف إطــار التســامح؛ لكــون املذهــب أقــرب إىل املدرســة الفقهيــة الجامعــة
منــه إىل الــرأي الشــخيص ،وإمنــا أطلــق هــذا التوصيــف فيــا يظهــر يف القــرن الرابــع الهجــري
بأثــر رجعــي مــن حيــث زمنــه ،بدليــل أن فقهــاء املذاهــب املشــهورة مــن أمثــال مالــك
والشــافعي وغريهــا مــن األمئــة مــا كانــوا يدعــون أحــدا ً إىل التمســك مبنهجهــم يف االجتهــاد،
وال كان عندهــم منهــاج محــدد يف اجتهادهــم ،إمنــا كانــوا يتبعــون يف ذلــك منهــج مــن ســبقهم
()13
مــن علــاء التابعــن ،وهــؤالء عــن الصحابــة إىل رســول اللــه 
أمــا عــن الــدور الكبــر الــذي لعبتــه السياســة يف تشــكل املذاهــب وانتشــارها أو
اختفائهــا؛ فقــد شــهد تاريــخ األمــة املحمديــة تحــوالت كبــرة يف توســع بعــض املذاهــب
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اإلســامية وانتشــارها بدعــم مــن الســلطة ،أو اضمحــال بعضهــا عنــد رفــع الدعــم الســلطوي
أو معاداتــه؛ وذلــك يفــر طبيعــة العالقــة بــن منهجيــة الســلطة ومــدى اتســاق املنهجيــة
الدينيــة لبنيــة تلــك املذاهــب ،وهــو مايُعتــر الســبب األهــم يف بقــاء املذهــب أو اضمحاللــه،
لكــن هــذا ال يعنــي مطلقــا الطعــن باملذاهــب التــي دعمتهــا الســلطة السياســية ،فلهــا مــن
الخرييــة عــى املســلمني مــا ال يســتطيع مســلم أن ينكــره ،وإمنــا هــو بيــان للحقائــق التاريخيــة
وتوضيــح للقواعــد التــي تســر عليهــا السياســة يف اســتغاللها للديــن .وبالنظــر إىل تاريــخ
اإلســام ،فســوف نجــد أن املســألة السياســية كانــت دامئــا جوهريــة ومل تفتعلهــا الحــركات
اإلســامية املعــارصة ،وإن كانــت قــد غالــت كثــرا ً يف التشــديد عــى مركزيتهــا ،إذ يشــهد
تاريــخ اإلســام عــى وجــود عالقــات مــن التــازم بــن السياســة والديــن بلغــت مســتوياتها
حــدودا ً ع ـ َّر فيهــا ال ـراع الســيايس عــن نفســه يف أشــكال مختلفــة مــن املذهبيــة الدينيــة
يف مراحــل كثــرة مــن العــر الوســيط ،بــل نحــن نــادرا ً ً مــا نعــر عــى لحظــات يف هــذا
التاريــخ مل يكــن الديــن فيهــا عامــا محوريـاً مــن عوامــل السياســة ،وعليــه ال ينبغــي للمغــاالة
اإلســامية املعــارصة يف تســييس الديــن أن تحجــب عنــا واقــع ذلــك التــازم الــذي كان طبيعيـاً
وتلقائيـاً ،أو أن تفــرض علينــا النظــر إليهــا بوصفهــا ابتداعـاً غــر مســبوق ،فهــي تنهــل بدورهــا
()14
مــن حقيقــة ذلــك التــازم ،وإن أخطــأت التعبــر عنــه.
أن الصبغــة املنهجيــة ملؤســي املذاهــب قــد شــهدت تحــوالت مختلفــة ،ويظهــر
هــذا بشــكل واضــح يف مذهــب اإلمــام الشــافعي رحمــه اللــه ،إذ يشــر العالمــة أبــو زهــرة إىل
أن انتقــال الشــافعي مــن بغــداد إىل مــر كان مرجعــه سياســياً عقائدي ـاً يف الدرجــة األوىل،
ذاك أن الخالفــة العباســية يف بغــداد قــد آلــت إىل املأمــون ،وأن الغلبــة يف عهــده صــارت
للعنــر الفــاريس ،فضـاً عــن انتهاجــه ملذهــب املعتزلــة يف األصــول الكالميــة ،وكان الشــافعي
()15
ينفــر مــن املعتزلــة ومناهــج بحثهــم.
املذاهب الفقهية التي انتشرت وأسباب تصدرها:
املذاهب األربعة :
ـب الكــرى التــي تقاســمت
مبــرور الوقــت أصبحــت املذاهــب األربعــة هــي املذاهـ َ
ـب األخــرى ،أو جــرى اســتيعابُها
الســياد َة عــى عــامل اإلســام ُّ
الســني ،يف حــن اندثــرت املذاهـ ُ
داخــل أحــد املذاهــب األربعــة.
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وقــد اســتغرق اكتـ ُ
ـال تلــك املذاهــب واســتقرار مبناهجها يف اســتنباط أحــكام الرشع
مؤسســيها ،بفضــل جهــود �ثُلَّـ ٍة مــن التالميــذ واألتبــاع املخلصــن يف
عقــو ًدا طويلــة بعــد وفــاة ِّ
كل مذهــب؛ وهــو األمــر الــذي م َّهــد بعــد ذلــك لرســوخ فكرة»الرباعيــة املذهبية» بوصفهــا
الســني( )16وتبقــى اإلشــارة األهــم يف هــذا الســياق متعلقــة مبغــزى
أحــد مرتك ـزات اإلســام ُّ
اســتمرار املذاهــب الفقهيــة األربعــة والحفــاظ عــى بنيتهــا العلميــة بخــاف غريهــا مــا
انــدرس واضمحــل ،بالرغــم مــن أن علــاء وفقهــاء املذاهــب املندرســة مل يكونــوا أقــل علـاً أو
فقهـاً ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك أن بعــض هــؤالء األمئــة كانــوا مبكانــة علميــة تســمو عــى
بعــض أمئــة املذاهــب األربعــة ،وقــد نقــل الذهبــي يف الســر عــن الشــافعي أنــه قــال« :الليــث
أفقــه مــن مالــك إال أن أصحابــه مل يقومــوا بــه» ،وعــن يحيــى بــن بكــر قولــه« :الليــث أفقــه
()17
مــن مالــك ،ولكــن ال ُحظــوة ملالــك رحمــه اللــه»
انتشار املذاهب األربعة:
والبــد يل يف هــذا املقــام كباحــث يف الدراســات اإلســامية التشــديد عــى أن الحديــث
عــن أثــر السياســة يف انتشــار املذاهــب الفقهيــة ال يعــد انتقاصــا أو تقليــا مــن أهميتهــا
املتميــزة وخرييتهــا ،أو نكـران فضــل أصحابهــا ،لكننــا أمــام حقائــق البــد مــن إبدائهــا ليطلــع
املســلمون عــى حركــة التاريــخ ومجرياتــه بعيــدا عــن العواطــف مــن أجــل إنصــاف الرجــال
وتحكيــم العقــل واتبــاع العلــم واختيــار األصــوب والخــروج مــن نطــاق التقديــس غــر املــرر
والتعصــب للفرعيــات.
املذهب الحنفي 150هـ 767/م:
ملــا قــام هــارون الرشــيد يف الخالفــةَ ،و َولَّ القضــاء أبــا يوســف صاحــب أيب حنيفــة،
بعــد ســنة ســبعني ومائــة ،أصبحــت توليــة القضــاء بيــده ،فلــم يكــن يُ ـ َو ِّل ببــاد الع ـراق
وخراســان ،والشــام ومــر  -اىل أقــى عمــل إفريقيــة  -إال مــن أشــار بــه ،وكان ال يُ ـ َو ِّل إال
أصحابــه واملنتســبني إىل مذهبــه ،فاضطــرت العامــة إىل أحكامهــم وفتاواهــم ،وفشــا املذهــب
()18
يف هــذه البــاد فش ـ ًوا عظيـ ًـا.
قــال ابــن حــزم رحمــه اللــه «مذهبــان انتـرا يف بــدء أمرهــا بالرياســة والســلطان:
مذهــب أيب حنيفــة ،فإنــه ملــا ويل قضــاء القضــاة أبــو يوســف كانــت القضــاة مــن قبلــه ،فــكان
ال يــويل قضــاء البــاد مــن أقــى املــرق إىل أقــى أعــال إفريقيــة إال أصحابــه واملنتمــن
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ـب مــا حــدث
إىل مذهبــه» )19(.وكذلــك فقــد جــرى األم ـ ُر يف بــاد املغرب عــى نحــو قريـ ٍ
يف األندلــس؛ فحــن تــوىل اإلمــام ســحنون بــن ســعيد التنوخــي قضــاء إفريقيــة ،اســتفرغ
وســعه يف نــر مذهــب مالــك ،حتــى صــار القضــاء يف أصحابــه وظيفـ ًة متوارثــة ،كــا تُتَــوارث
منافســا ملذهــب مالــك ،ثــم كان أن أعلــن
الضيــاعُ ،فخبــا ضــو ُء املذهــب الحنفــي ،وكان
ً
الســني ـ عــى
الفاطميــون قيــام دولتهــم يف بــاد املغــرب ســنة 297هـــ909/م ،فشــهد الفقــه ُّ
املســتوى الرســمي ـ تراج ًعــا ملحوظًــا لصالــح املذهــب الشــيعي اإلســاعييل )20(.وعندمــا
جــاءت الدولــة العثامنيــة كان الفقــه الحنفــي هــو مذهــب الدولــة ،واملعتمــد يف عمــوم
األمصــار التــي وقعــت تحــت حكمهــا ،ويرجــع بعــض الباحثــن أحــد أســباب تبنــي الفقــه
الحنفــي مــن قبــل الدولــة العثامنيــة إىل رؤيــة املذهــب التــي تجيــز تــوىل أمــر املســلمني
ممــن هــم ليســوا مــن قريــش ،وبقــي املذهــب الحنفــي حتــى ســقوط الدولــة العثامنيــة،
لكنــه مــا ي ـزال يف تركيــا هــو الســائد واملعتمــد.
املذهب املالكي 179هـ 795/م:
كــا هــو معلــوم للباحثــن ،أن االمــام مالــك رحمــه اللــه صنــف كتــاب (املوطــأ) ،بنا ًء
عــى طلــب املنصــور واملهــدي ،ومــا أن فــرغ منــه حتــى فرضــه العباســيون عــى النــاس بحــد
الســيف ،وبســبب ذلــك توســعت قاعــدة املذهــب املالــي يف الحجــاز واملدينــة وصــار لــه
أتبــاع وتالميــذه ،وبعــد أن أصــدر املنصــور أوامــره إىل والتــه بــأن يكونــوا طــوع إرادة مالــك،
فأصبــح مهابـاً عنــد الــوالة والنــاس عــى الســواء.
انتــر مذهــب االمــام مالــك يف اآلفــاق وذاع بــن الخاصــة والعامــة ،ويف عــام (237
هـــ) أخــرج قــايض مــر أصحــاب أيب حنيفــة والشــافعي مــن املســجد ،فلــم يبــق ســوى
أصحــاب مالــك ،وكان للقــايض الحــارث بــن ســكني األثــر الفاعــل يف نــر املذهب هنــاك .ومن
هنــا نعلــم أن العامــل الســيايس املتمثــل يف تبنــي الحكــم العبــايس لــكل األفــكار واالتجاهــات
التــي تصــب يف خدمتهــم ،ومحاربــة وتحجيــم أراء أيب حنيفــة ،كان لــه األثــر البالــغ يف نــر
ـي بهــا مالــك لــدى النظــام
املذهــب املالــي وترســيخه ،وهــذا الدعــم واملكانــة اللتــان َح ِظـ َ
الحاكــم ،كانــت مــن أجــل خلــق قواعــد شــعبية تســاندهم ،وذلــك عــن طريــق اهتاممهــم
بأمثــال هــذه املذاهــب ،خاصــة وأن اإلمــام مالــك رحمــه اللــه كان يــرى عــدم جــواز الخــروج
عــى اإلمــام الجائــر الظــامل.
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أمــا األندلــس فقــد عــرف أهلُهــا أول مــا عرفــوا مذهــب األوزاعــي( )21فســاروا عليــه
ومتســكوا بــه ،ثــم عرفــوا مذهــب مالــك يف الثلــث األخــر مــن القــرن الثــاين الهجــري ،فأقبلــوا
عليــه إقبــاالً منقطــع النظــر ،حتــى أضحــى يف غضــون بضعــة عقــود هــو املذهــب الغالــب
عــى البــاد ،وكان ذلــك بفضــل يحيــى بــن يحيــى الليثــي( )22وكان فقي ًهــا مالك ًّيــا متعص ًبــا
ملذهبــه ،ذا مكانــة رفيعــة يف بــاط بنــي أميــة ،مقربًــا مــن األمــر الحكــم ابــن هشــام
ال َّربَ ِ
ــي( )23وقــد اســتغل يحيــى الليثــي تلــك املكانــة يف نــر مذهبــه ،حتــى ان وظيفــة
ـب اإلســاعييل إىل
القضــاء أصبحــت حك ـ ًرا عــى املالكيــة )24(.وكــا حمــل الفاطميــون املذهـ َ
الســني -وخاصــة يف صورتــه املالكيــة -دوره
بــاد املغــرب بقــوة ســيوفهم ،فقــد اســرد الفقــه ُّ
ومكانتــه بفضــل قـرار ســلطوي مقابــل؛ ففــي ســنة 443هـــ1051/م قطــع املعــز بــن باديــس
كل صل ـ ٍة لــه بالدولــة الفاطميــة يف مــر ،وأعلــن الــوالء للخالفــة العباســية
حاكــم إفريقيــة ّ
الســنية ،ثــم مل يكتــف بذلــك ،بل حمــل جميــع أهــل إفريقيــة عــى التمســك مبذهــب مالــك
ُّ
وتــرك مــا عــداه مــن املذاهــب؛ األمــر الــذي دفــع جمهــور املغاربــة إىل انتحــال مذهــب
مالـ ٍ
ـك مــرة أخــرى ،أمـاً يف الحصــول عــى إحــدى وظائــف القضــاء أو اإلفتــاء أو التدريــس؛ إذ
()25
غــدت منــذ ذلــك التاريــخ حك ـ ًرا عــى املالكيــة
قــال ابــن حــزم رحمــه اللــه «ومذهــب مالــك بــن أنــس عندنــا فــإن يحيــى بــن
يحيىــكان مكين ـاً عنــد الســلطان ،مقبــول القــول يف القضــاة ،فــكان ال يــي قـ ٍ
ـاض يف أقطارنــا
إال مبشــورته واختيــاره ،وال يشــر إال بأصحابــه ومــن كان عــى مذهبــه ،والنــاس رساع إىل
الدنيــا والرياســة ،فأقبلــوا عــى مــا يرجــون بلــوغ أغراضهــم بــه ،عــى أن يحيــى بــن يحيــى مل
يــلِ قضــاء قــط وال أجــاب إليــه ،وكان ذلــك زائــدا ً يف جاللتــه عندهــم ،وداعيـاً إىل قبــول رأيــه
لديهــم ،وكذلــك جــرى األمــر يف أفريقيــة ملــا ويل القضــاء بهــا ســحنون بــن ســعيد ،ثــم نشــأ
()26
النــاس عــى مــا أنــر».
ملذهب الشافعي 204هـ 820/م:
التأثــر الســيايس األول الــذي تسـ ّبب يف نــر املذهــب الشــافعي عــى نطــاق واســع،
وقــع يف نهايــة القــرن الخامــس الهجــري يف فــرة مبكــرة مــن تأســيس الدولــة الســلجوقية،
ذلــك أن الوزيــر الســلجوقي نظــام امللــك كان قــد نــر املذهــب الشــافعي بتأســيس املــدارس
النظاميــة يف بغــداد ونيســابور ،وعـ ّـن فيهــا فقهــاء الشــافعية مــن أمثــال أبــو املعــايل الجوينــي
وأبــو حامــد الغ ـزايل ،كــا يذكــر ابــن الجــوزي يف كتابــه املنتظــم .وكان الوزيــر الســلجوقي
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يعــاين األم ّريــن يف تلــك الفــرة مــن ال ـراع مــع القــوى الشــيعية اإلســاعيلية ،ووجــد أن
فقهــاء الشــافعية املتبحريــن يف علــوم الــكالم واملنتســبني إىل النســق العقائــدي األشــعري هــم
وحدهــم القــادرون عــى التصــدي لفالســفة اإلســاعيلية وعلامئهــا ،ولذلــك اعتمــد عليهــم
وخصــص لهــم الرواتــب الضخمــة ،وهــو مــا عـ ّزز قــوة املذهــب الشــافعي
وســلمهم األوقــاف ّ
وانتشــاره يف أقاليــم جديــدة ،كالعـراق وإيـران وبــاد األكـراد )27(.وقــد أشــار الشــافعي رحمــه
اللــه إىل أهميــة أن يتهيــأ للفقيــه أتبــاع يلتزمــون منهجــه التزام ـاً صارم ـاً تدريســاً وإفتــاء
وقضــاء ،وأن يكــون آلرائهــم واجتهاداتهــم دور حاســم يف بنــاء املذهــب ،ال يقــل مــن حيــث
األهميــة وعمــق التأثــر عــن دور مؤسســه األول( )28وقــد كان مقلــدوه يف مــر أكــر مــا
ســواها ،حيــث تغلــب عــى املذهبــن الحنفــي واملالــي ،لكــن أُبْ ِطـ َـل العمل بــه مبجيــئ الدولة
الفاطميــة التــي اســتبدلت بــه مذهــب الشــيعة اإلماميــة ،ليعــود العمــل بــه مــرة أخــرى يف
عهــد الدولــة األيوبيــة وبعدهــا يف عهــد املامليــك إىل أن أُو ِقـ َـف العمــل بــه يف عهــد الدولــة
العثامنيــة؛ التــي حــر حكامهــا القضــاء يف املذهــب الحنفــي.
املذهب الحنبلي  241هـ 855/م:
مــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن االع ـراف العــام بالفقهــاء الحنابلــة وإدراج مذهبهــم
29
ضمــن مذاهــب الفقــه الكــرى قــد تأخــر إىل القرن الخامــس الهجــري؛ فحني أحــى املقديس
مذاهــب الفقــه املتبوعــة يف زمانــه جعلهــا أربعـ ًة ،ليــس مــن بينهــا املذهــب الحنبــي؛ حيــث
اســتبدل بــه مذهــب أهــل الظاهــر ،وكذلــك فــإن ابــن النديــم صاحــب الفهرســت أدرج
اإلمــام أحمــد ضمن فقهــاء أصحــاب الحديــث ،ومل يخصــه وأصحابَــ ُه بفــ ٍّن مســتقل ،كــا
صنــع مــع املالكيــة والحنفيــة والشــافعية والظاهريــة ،وذلــك يف املقالــة السادســة مــن كتابــه،
والتــي عقدهــا للحديــث عــن أخبــار الفقهــاء ومؤلفاتهــم )30(.وميكــن تفســر ذلــك بــأن اإلمــام
ـب مذهــب
أحمــد ـ املؤســس األول للمذهــب ـ كان يُ ْنظَــر إليــه بوصفــه مح ِّدثًــا ال فقي ًهــا صاحـ َ
مســتقل؛ حيــث طغــى انشــغالُه بتحصيــل الحديــث والعنايــة بجمــع مروياتــه عــى شــخصيته
العلميــة حتــى غــدا أبــرز قســاتها ،فــا عجــب أن أغفــل اب ـ ُن جري ـ ٍر الطــري(ِ )31ذكْ ـ َره يف
كتابه «اختــاف الفقهــاء» ،فعندمــا ُس ـ ِئ َل عــن ذلــك أجــاب قائ ـاً« :مل يكــن أحمــد فقي ًهــا،
إمنــا كان مح ِّدثًــا» )32(.ويف مقابــل انتشــار املذهبــن الحنفــي واملالــي بفضــل دعــم الســلطة
ومســاندتها ،فقــد ضعــف انتشــار املذهــب الحنبــي لعــزوف أصحابــه عــن تقلــد مناصــب
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اإلفتــاء والقضــاء والتدريــس ،وإىل ذلــك يشــر ابــن عقيــل الحنبــي قائـاً« :هذا املذهــب ـ أي:
املذهــب الحنبــي ـ إمنــا ظلمــه أصحابُـ ُه؛ ألن أصحــاب أيب حنيفــة والشــافعي إذا بــرع واحــد
منهــم يف العلــم تـولَّ القضــاء وغــره مــن الواليــات ،فكانــت الواليــة ســب ًبا لتدريســه واشــتغاله
بالعلــم ،وأمــا أصحــاب أحمــد ،فإنــه قـ َّـل فيهــم مــن تعلَّــق بطَـ َر ٍف مــن العلــم إال ويُخرجــه
()33
ذلــك إىل التعبــد والتزهــد؛ لغلبــة الخــر عــى القــوم ،فينقطعــون عــن التشــاغل بالعلــم».
املذاهب الفقهية التي اندثرت وأسباب اختفاءها:
هنــاك مــن يــرى أن انحســار املذاهــب الفقهيــة قــد بــدأ فعلي ـاً مــع مطلــع القــرن
الثالــث الهجــري ،وظــل عــدد هــذه املذاهــب يتناقــص حتــى مل يبــق منهــا ســوى املذاهــب
الفقهيــة األربعــة ،ويقــدرون أن الفــرة التــي اتضحــت فيهــا معــامل هــذه املذاهــب األربعــة
هــي أواخــر القــرن الســابع الهجــري ،وكان للقضــاء دوره يف تثبيــت هــذه املذاهــب ،فقــد
ذكــر املقريــزي أن هــذه العمليــة بــدأت يف عــام 665هـــ عندمــا تــم تعيــن أربعــة قضــاة فقط
()34
يف القاهــرة ينتســبون إىل هــذه املذاهــب األربعــة ،مــع اســتبعاد جميــع املذاهــب األخــرى
املذاهب الفقهية التي اندثرت :
ذكــرت كتــب التاريــخ اإلســامي أن املذاهــب الفقهيــة ناهــزت  50مذهبــا يف القــرن
الثــاين للهجــرة ،بعضهــا اســتطاع البقــاء ،واندثــر البعــض اآلخــر عندمــا مل يجــد طريقا لالنتشــار
بــن زحمــة املذاهــب واالتجاهــات الفقهيــة ،وكان الســبب الرئيــي النقراضهــا هــو األمــر
الرســمي الــذي أصــدره الخليفــة العبــايس املنتــر باللــه يف القــرن الســادس الهجــري بإغــاق
بــاب االجتهــاد وحــر التقليــد يف املذاهــب الفقهيــة األربعــة ،األمــر الــذي ال يـزال كذلــك إىل
()35
يومنــا هــذا.
بعــد هــذا القـرار وبالتقليــد والتعصــب للمذاهــب فقــدت األمــة الهدايــة بالكتــاب
والســنة ،وحــدث القــول بانســداد بــاب االجتهــاد ،وصــارت الرشيعــة هــي أقــوال الفقهــاء
األربعــة فقــط ،وأقــوال الفقهــاء هــي الرشيعــة ،واعتُــر كل مــن يخــرج عــن أقوالهــم مبتدعـاً
ال يوثــق بأقوالــه ،وال يُعتــد بفتاويــه ،وكان مــا ســاعد عــى انتشــار هــذه الــروح الرجعيــة
مــا قــام بــه الحــكام واألغنيــاء مــن إنشــاء املــدارس ،وقــر التدريــس فيهــا عــى مذهــب أو
مذاهــب معينــة ،فــكان ذلــك مــن أســباب اإلقبــال عــى تلــك املذاهــب ،واالن ـراف عــن
()36
االجتهــاد ،محافظــة عــى األرزاق التــي ُرت ّبــت لهــم.
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أشهر املذاهب التي اندثرت:
−املذهب الظاهري داوود بن عيل الظاهري 270 - 202هـ
−مذهب سفيان الثوري 161 - 65هـ
−مذهب الليث بن سعد 175 - 92هـ
−مذهب األوزاعي عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي املتوىف سنة  257هـ
−مذهب الحسن البرصي املتوىف سنة  110هـ
−مذهب عامر بن رشحبيل الشعبي املتوىف سنة  105هـ
−مذهب عبد الله ابن املبارك  181-118هـ
−مذهب إسحق بن راهويه  238 -161هـ
−مذهب أبو ثور البغدادي املتوىف سنة  246هـ
−مذهب ابن جرير الطربي  310 -224هـ
−مذهب سفيان بن عيينة  198-107هـ
−مذهب األعمش  148-61هـ
أسباب اضمحالل بعض املذاهب واختفاءها:
السبب األول:
االفتقــار إىل الســند الســيايس؛ فلــا مثَّــل الفقهــاء حلقــة الربــط بــن الرعيــة والنخبة
الحاكمــة تلقــوا مســاندة الســلطة السياســية باملــال وغــره مــن وســائل الدعــم ،وعــى ســبيل
املثــال نجــاح املذهــب الشــخيص للحنفيــة يف العـراق يعــود أساســا إىل دعــم العباســيني الذيــن
وظَّفــوا بعــض علــاء الحنفيــة لحشــد تأييــد الرعيــة لهــم ،كــا يفــر الدعــ ُم الســيايس
ـاح املالكيــة باألندلــس يف إزاحــة املذهــب الشــخيص
لألمويــن حــوايل ســنة 200هـــ أيضــا نجـ َ
لألوزاعــي الــذي كان مســيطرا قبــل ذلــك.
يقــول العالمــة مصطفــى الزرقــا« :وقــد أصبــح للحكومــات يف هــذا الــدور اتجاهــا
مذهبيــا يف القضــاء والحســبة والجبايــة وغريهــا ،فــكان مثــاً فقــه أيب حنيفــة ومدرســته
هــو املذهــب الســائد يف قضــاء الدولــة العباســية» )37(.وقــد أشــار ابــن حــزم األندلــي يف
رســائله  -كــا ذكــرت ســابقا -إىل تأثــر الدعــم الســيايس يف انتشــار املذاهــب الفقهيــة عندمــا
تحــدث عــن املذهبــن الحنفــي واملالــي ،فقــال« :مذهبــان انتـرا يف بــدء أمرهــا بالرياســة
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ـب أيب حنيفــة ،فإنــه ملــا ويل قضــاء القضــاة أبــو يوســف كانــت القضــاة
والســلطان :مذهـ ُ
مــن ِقبَلــه ،فــكان ال يــويل قضــاء البــاد مــن أقــى املــرق إىل أقــى أعــال أفريقيــة إال
ـب مالــك بــن أنــس عندنــا فــإن يحيــى بــن يحيــى كان
أصحابــه واملنتمــن إىل مذهبــه ،ومذهـ ُ
مكينـاً عنــد الســلطان ،مقبــول القــول يف القضــاة ،فــكان ال يــي قـ ٍ
ـاض يف أقطارنــا إال مبشــورته
واختيــاره ،وال يشــر إال بأصحابــه ومــن كان عــى مذهبــه  ..عــى أن يحيــى بــن يحيــى مل يــلِ
قضــاء قــط وال أجــاب إليــه ،وكان ذلــك زائــدا ً يف جاللتــه عندهــم ،وداعي ـاً إىل قبــول رأيــه
لديهــم ،وكذلــك جــرى األمــر يف أفريقيــة ملــا ويل القضــاء بهــا ســحنون بــن ســعيد ،ثــم نشــأ
النــاس عــى مــا أنــر» )38(.وتابــع تقــي الديــن املقريــزي رأي ابــن حــزم فقــال« :مل يبــق يف
مجمــوع أمصــار اإلســام مذهــب يعــرف مــن مذاهــب أهــل اإلســام ســوى هــذه املذاهــب
األربعــة وعقيــدة األشــعري ،و ُع ِملــت ألهلهــا املــدارس والخوانــك والزوايــا والربــط يف ســائر
ماملــك اإلســام ،و ُعــو ِدي مــن متذهــب بغريهــا وأُن ِكــر عليــه ،ومل يُــ َو َّل قــاض وال ُقبلــت
شــهادة أحــد ،وال ُقــدِّ م للخطابــة واإلمامــة والتدريــس أحــد مــا مل يكــن مقلــدً ا ألحــد هــذه
املذاهــب ،وأفتــى فقهــاء هــذه األمصــار يف طــول هــذه املــدة بوجــوب اتبــاع هــذه املذاهــب
()39
وتحريــم مــا عداهــا ،والعمـ ُـل عــى هــذا إىل اليــوم”.
مذهــب معــ ٍن وحمــل
رمبــا يقــول قائــل إن الدولــة قــد ترغــب يف االنحيــاز إىل
ٍ
النـ ِ
ـاس عليــه حم ـاً لتحقيــق مــا ميكــن تســميته باالنضبــاط الترشيعــي ،وتوحيــد نظامــي
العبــادات واملعامــات ،والجــواب عــى ذلــك أن الســلطة الحاكمــة قــد يكــون لهــا أكــر مــن
هــدف تــود تحقيقــه ،وال يتنــاىف ذلــك مــع ســعيها الختيــار مذهــب تنســجم آراءه السياســية
مــع توجــه الســلطة وأهدافهــا الداخليــة والخارجيــة وهــذا ال يُعــد طعنــا أو تقليــا مــن
أهميــة املذاهــب الفقهيــة .ومــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن بعــض الحــكام يف الدولــة العباســية
حاولــوا إجبــار النــاس عــى االلتـزام مبذهــب واحــد إال أن ذلــك قُوبــل بالرفــض واإلنــكار؛ فقــد
ُر ِوي أن اإلمــام مالــك ص َّنــف كتابه «املوطأ»بطلــب مــن الخليفــة العبــايس أيب جعفــر املنصــور
إذ قــال لــه« :ضـ ْع كتابًــا أحمــل األ َّمـ َة عليــه» ،وأوصــاه بــأن يتحــاىش فيــه شــوا َّذ ابــن مســعود،
ـص ابــن عبــاس ،وأن يتحــرى التوســط واالعتــدال ،وأن يلتــزم مبــا
وشــدائ َد ابــن عمــر ،و ُر َخـ َ
أجمــع عليــه الصحابـ ُة وأمئــة الســلف ،بيــد أن مالـكًا رفــض قائـاً« :مــا ينبغــي لــك يــا أمــر
املؤمنــن أن تحمــل النــاس عــى قــو ِل رجــلٍ واحـ ٍـد يخطــئ ويصيــب ،وإمنــا الحــق مــن رســول
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اللــه ،وقــد تفرقــت الصحابــة يف البلــدان ،وقلَّــد أهــل كل بلـ ٍـد َم ـ ْن صــار إليهــم ،فأَ ِق ـ َّر أهــل
()40
كل بلـ ٍـد عــى مــا عندهــم».
يف حــن يرفــض بعــض الباحثــن القــول بــأن مذه ًبــا مــا اســتمر ألنــه كان يحظــى
الســلطة؛ إذ القــول بذلــك أشــبه بوضــع العربــة أمــام الحصــان،
مبشــايعة الحاكــم أو مباركــة ُّ
حيــث يــرون أن الســلطة إمنــا كانت-لــرورات املصلحــة السياســية العارضة-متنــح عطفهــا
وتأييدهــا للمذاهــب القويــة ذات الشــعبية التــي ميكــن أن تحقــق مصلحتهــا املتجســدة
يف إضفــاء املرشوعيــة الدينيــة عليهــا )41(.ويدعــم هــذه النظريــة عــى أرض الواقــع مــا ن ـراه
اليــوم يف الع ـراق مــن الســعي املســتميت لسياســيي الع ـراق نحــو املرجعيــة الدينيــة العليــا
للحصــول عــى الدعــم الســيايس ملــا تحظــى بــه املرجعيــة الدينيــة الشــيعية يف العـراق مــن
جامهرييــة كبــرة ومقبوليــة لــدى عامــة الشــعب وتأثــر بالــغ يف تشــكيل الوعــي الســيايس
لــدى عامــة الشــيعة ،ولكــن املحصلــة واحــدة ســواء كان هــذا الدعــم الســيايس مبحــض إرادة
الســلطة أو رغــا عنهــا.
السبب الثاني:
يتمثــل يف العجــز عــن االرتقــاء بأفــكار املذهــب الشــخيص إىل منــوذج التوفيــق بــن
أهــل الــرأي وأهــل الحديــث ،وهــذا ميثــل بوضــوح الســبب املركــزي وراء تــايش املذهــب
42
الظاهــري.
السبب الثالث:
يتمثَّــل يف التحالــف مــع مــا اعتــر حــركات كالميــة غــر رســمية ،وكثـرا مــا كان يعــود
فشــل مذهــب مــن املذاهــب إىل انتــاء أتباعــه ملثــل هــذه الحــركات ،هكــذا نجــح املذهــب
الحنفــي بانفصالــه عــن املعتزلــة واندراجــه يف املاتريديــة يف حشــد تأييــد فقهــي كبــر ،وكذلــك
الشــافعية يف تحالفهــم مــع األشــعرية ،يف حــن انطفــأ مذهــب ابــن جريــر الطــري بســبب
43
انتقاداتــه الحــادة البــن حنبــل بطــل املحنــة.
السبب الرابع:
غيــاب مالمــح فقهيــة مميــزة توفــر للمذهــب الشــخيص هويــة فقهيــة مســتقلة؛
فاألوزاعــي مثــا مل يتأثــر مبذهــب أهــل املدينــة تأث ـرا شــديدا فحســب بــل كان غــر قــادر
عــى املــدى البعيــد عــى تأســيس هويتــه الفقهيــة الخاصــة ،ولذلــك عندمــا تبنــى األمويــون
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باألندلــس املذهــب املالــي مزيحــن مذهــب األوزاعــي مل يكونــوا فقهيــا قــد انحرفــوا كث ـرا
عنــه ،كــا أن املذاهــب الشــخصية -عــدا املذاهــب األربعــة -عجــزت عــن إقامــة منظومــة
فقهيــة تقودهــا إىل االرتقــاء بنفســها إىل مصـ ِّ
ـاف املذهــب الفقهــي ،وبعبــارة أخــرى :اقتــرت
هــذه املذاهــب الشــخصية املضمحلــة عــى جمــع اآلراء الفقهيــة التــي متثــل الــرأي الفــردي
لإلمــام ،ومل تقــم بعمليــة بنــاء ســلطة فكريــة ميكــن أن تنتــج تراكــا يف الفكــر واملنهــج أو
()44
ترتقــي بشــخصية اإلمــام إىل مكانــة املجتهــد املطلــق.
الخاتمة:
إن تعــدد املذاهــب واآلراء يعتــر حالــة إنســانية وطبيعــة برشيــة ذات طابــع إيجايب،
فــا ميكــن ان تجتمــع األذهــان عــى منهجيــة واحــدة ،وهــذا يفــر اختــاف النــاس عــى
هــذه األرض.
لقــد لعبــت السياســة يف تشــكل املذاهــب وانتشــارها أو اختفائهــا دورا جوهريــا؛
فقــد شــهد تاريــخ األمــة تحــوالت كبــرة يف توســع بعــض املذاهــب اإلســامية وانتشــارها
بدعــم مــن الســلطة ،أو اضمحــال بعضهــا عنــد رفــع الدعــم الســلطوي؛ وذلــك يفــر طبيعــة
العالقــة بــن منهجيــة الســلطة ومــدى اتســاق املنهجيــة الدينيــة لبنيــة تلــك املذاهــب وهــو
مــا كان الســبب األهــم يف بقــاء املذهــب أو اضمحاللــه ،وهــذا ال يعنــي مطلقــا الطعــن
باملذاهــب التــي دعمتهــا الســلطة السياســية ،فلهــا مــن الخرييــة عــى املســلمني مــا ال
يســتطيع مســلم أن ينكــره ،وإمنــا هــو بيــان للحقائــق التاريخيــة وتوضيــح للقواعــد التــي
تســر عليهــا السياســة يف اســتغاللها للديــن.
النتائج:
إن العامــل الســيايس قــد توغــل يف اســتغالل الديــن لتحقيــق أهــداف الســلطة عــر
املراحــل التاريخيــة املختلفــة.
كان لعلامء السلطان دور كبري يف ضياع الجانب االستقاليل للفقه اإلسالمي.
أصبــح دور الفقيــه يف مراحــل تاريخيــة مختلفــة صــدى للســلطة يبــارك أفعالهــا
ويــرر لهــا صنيعهــا باســتغالل الديــن ولــوي أعنــاق األحــكام لتوافــق هــوى الحاكــم.
انتشــار بعــض املذاهــب كان بفعــل الدعــم الســلطوي لهــا ،وإتاحــة املجــال لتــويل
فقهائهــا القضــاء وإعطــاء الــدروس يف املــدارس ،وذلــك عندمــا تجــد الســلطة السياســية
أهدافهــا متوافقــة مــع تلــك املذاهــب.
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اضمحــال بعــض املذاهــب الفقهيــة كان بســبب زوال الدعاملســلطوي ،ورفــض تويل
أصحابهــا القضــاء وعــدم الســاح لفقهــاء املذهــب بإعطــاء الــدروس إىل جانــب محاربتهــا
مــن قبــل املذاهــب األخــرى.
تقديــم املصلحــة السياســية عــى حســاب املنظومــة الفقهيــة ،ومحاولــة الضغــط
عــى العلــاء املخلصــن ومحاربتهــم مــن جهــة ،وتقريــب علــاء الســلطة ومنحهــم املــال
واملناصــب.
التوصيات:
توســيع دراســة الفقــه املقــارن للخــروج برؤيــة شــاملة متكاملــة للمواضيــع التــي
يتناولهــا الفقــه اإلســامي مبذاهبــه املتعــددة
التثقيــف بالدعــوة للتعايــش املذهبــي وبــث روح التوافــق بــن مقلــدي املذاهــب
املتعــددة
عــى املؤسســات الدينيــة تســليط الضــوء عــى املذاهــب الفقهيــة غــر املشــهورة يف
تدريــس طلبــة العلــم لتصبــح ثقافــة االختــاف يف اتبــاع املذاهــب أكــر قبــوال واتســاعا
ينبغــي عــى املؤسســة الحكوميــة ال ســيام يف البلــدان التــي تتعــدد فيهــا املذاهــب
أن تدعــم عمــل امللتقيــات والنــدوات العلميــة للتقريــب بــن املذاهــب وإزالــة العوامــل
املتطرفــة التــي تعمــل عــى تفرقــة املســلمني.
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أستاذ أصول الفقه املشارك -جامعة
دنقال.

املستخلص:
هدفــت الدراســة لتُبــن أن قاعــدة ســد الذرائــع حجــة ُمعتــرة
يجــوز بنــاء األحــكام عليهــا وأنهــا متثــل الــدور الدفاعــي والوقــايئ ملقاصــد الرشيعــة
اإلســامية .ويتمثــل الهــدف مــن هــذا البحــث إثبــات أن العمــل بقاعــدة ســد
الذرائــع معمـ ٌ
ـول بــه بــن الفقهــاء وأن الرشيعــة كــا سـ ّدت الذرائــع فتحــت ذرائــع
أُخــرى .وتتمثــل مشــكلة الدراســة يف بيــان موقــف علــاء األصــول واتجاهاتهــم يف
العمــل بقاعــدة ســد الذرائــع ،ومــا عالقــة قاعــدة ســد الذرائــع باالجتهــاد؟ .ومــن
أهــم األهــداف املرجــوة مــن هــذا البحــث أن األخــذ مببــدأ الذرائــع فتح ـاً وســدا ً
أصــل مــن أصــول الترشيــع اإلســامي .اعتمــدت الدراســة عــى املنهــج االســتقرايئ
التحليــي بالرجــوع إىل أُم ّهــات كتــب أصــول الفقــه والحديــث واللغــة واملراجــع
الحديثــة لتوفــر املــادة العلميــة املتعلقــة باملوضــوع .وخلصــت الدراســة إىل عــدة
نتائــج منهــا :أن س ـ ّد الذرائــع وفتحهــا ُحجــة تقــرر ألجلهــا األحــكام.

Abstract:
The study amid to show that the rule of blocking
excuses is an credible argument upon which judgments can
be built and it is represents the defensive and preventive role
of the purposes of the Islamic low. The goal it son this reaches
is to proof that working with the rule of blocking excuses is
applicable, it is established among the jurists and that the
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sharia is the blocked excuses opened other pretests. The problem of
the study in a statement of the position of the scholars of assets and
their trends in working with rule of blocking excuses and what is the
relationship of the rule of blocking excuses to ijtihad? One of the
most important objectives of this research, the introduction of the
principle of pretexts, opening and closing is one of the foundation
of the Islamic low. the study relied on the method by referring to the
most important books of the fundamentals of figh, the study came to
several results such as, that blocking the pretexts and opening them
is an argument that decides judgments are for her.

مقدمة:

مــن املعلــوم أن قاعــدة ســد الذرائــع وفتحهــا مــن األدلــة الرشعيــة املعتــرة عنــد
علــاء األصــول الســتنباط األحــكام ،وقــد صــدرت مــن املجامــع الفقهيــة يف هــذا العــر كثــر
مــن الفتــاوى مبنيــة عــى ســد الذرائــع وفتحهــا ،وأدلــة ســد الذرائــع كثــرة قــد أوصلهــا ابــن
قيــم الجوزيــة إىل تســعة وتســعني دلي ـاً .وتعتــر قاعــدة ســد الذرائــع واألخــذ بهــا دلي ـاً
واضحــا عــى مرونــة الرشيعــة اإلســامية .
أسباب اختيار املوضوع:
من أهم األسباب التي دفعت الباحث الختيار هذا املوضوع ما ييل:
 1.إزالــة اللبــس والغمــوض حــول قــادة ســد الذرائــع وفتحهــا وبيــان
حجيتهــا ورشعيتهــا.
2.2بيان عالقة قادة سد الذرائع وفتحها مبقاصد الرشيعة اإلسالمية.
3.3بيان قاعدة سد الذرائع ومرتبته الترشيعية.
أهمية املوضوع:
وتربز أهمية املوضوع فيام يأيت:
1.1موضــوع قاعــدة ســد الذرائــع وفتحهــا مــن املوضوعــات األصوليــة التي يســتفيد
منهــا ُجـ ُّـل أفـراد املجتمــع املســلم ومؤسســاته العدليــة والقضائية.
2.2أن قاعــدة ســد الذرائــع وفتحهــا تبنــى عليهــا مســائل كثــرة يف أبــواب الفقــه
وخاصــة القضايــا املســتجدة وقضايــا العــر.
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3.3سد الذرائع ميثل الدور والوقايئ والدفاعي بالنسبة ملقاصد الرشيعة.
4.4أن قاعدة سد الذرائع نتيجة من نتائج االعتبار مبآالت األفعال.
مشكلة الدراسة:
وتتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجابة عىل األسئلة التالية:
1.1ما هي قاعدة سد الذرائع وفتحها؟ وما مدى حجيتها عند علامء األصل؟
2.2ما هي عالقة قاعدة سد الذرائع مبقاصد الرشيعة؟
منهج الدراسة:
املنهج الذي انتهجه الباحث هو املنهج التحلييل االستقرايئ.
مفهوم قاعدة سد الذرائع وحقيقتها وأركانها:
أو ًال :تعريف سد الذرائع وفتحها لغة:
ســد الذرائــع مركــب إضــايف مركــب مــن كلمتــن ،الســد والذريعــة وال ميكــن معرفــة
املركــب اإلضــايف إال مبعرفــة أجزائــه ،فــا بــد مــن تعــرف كل منهــا عــى حــده.
تعريف السد لغة:
يســد ســدا ً فانســد ،وهــو إغــاق الخلــل وردم الثلــم( .)1والســد :الحاجــز
مصــدر سـ ّد ُ
بــن الشــيئني والبنــاء يف مجــرى املــاء ليحجــزه ،والجمــع ســدود( .)2ومنــه قولــه تعــاىلَ (:حتَّــى
السـ َّديْنِ )(.)3
إِذَا بَلَـ َغ بَـ ْ َ
ـن َّ
تعريف الذريعة لغة:
تطلــق الذريعــة يف اللغــة عــى عــدة معــاين منهــا :والذريعــة :ناقــة يتســر بهــا
الرامــي يرمــي الصيــد .وذلــك أنــه يتــذرع معهــا ماشــيا( .)4والذريعــة :الوســيلة والســبب إىل
الــيء ،وتــذرع فــان بذريعــة أي توســل بهــا ،ويقــال :فــان ذريعتــي :أي ســببي ووصلتــي
الــذي أتســبب بــه إليــك( .)5والذريعــة :الحلقــة التــي يتعلــم عليهــا الرمــي ألنهــا ســبب
ووســيلة إىل تعلــم الرمــي( .)6فيتبــن مــا ســبق أن ســد الذريعــة يف اللغــة :هــو إغــاق ورد
وســد الوســائل املوصلــة إيل الــيء.
تعريف سد الذرائع وفتحها اصطالحاً:
املتتبــع لكتــب علــاء األصــول ومؤلفاتهــم يجــد اختالفهــم البـ ّـن يف تعريــف ســد
الذرائــع اصطالح ـاً ،ولعــل ســبب هــذا االختــاف هــو إثبــات كلمــة الســد يف التعريــف أو
إســقاطها ،فمــن اكتفــى بتعريــف الذريعــة وأســقط كلمــة الســد عرفهــا بأنهــا الوســيلة
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والطريقــة إىل الــيء مرشوعــاً كان أم ممنوعــاً وهــؤالء هــم أكــر علــاء األصــول ،ومــن
أثبــت كلمــة الســد عرفهــا بأنهــا الوســيلة والطريقــة إيل مــا كان محظــورا ً وممنوع ـاً وهــؤالء
قلــة مــن علــاء األصــول .وعليــه فيمكــن حــر تعريفــات علــاء األصــول لســد الذرائــع يف
اتجاهــن اثنــن هــا:
االتجاه األول :تعرف الذريعة:
وهــذه بعــض تعريفــات علــاء األصــول الذيــن عرفــوا الذريعــة بأنهــا الوســيلة أو
الطريقــة إىل الــيء مرشوع ـاً أو ممنوع ـاً ،فمــن هــذه التعريفــات:
1.1قال القرايف :الذريعة هي الوسيلة لليشء(.)7
2.2قــال اإلمــام الباجــي :الذريعــة هــي :املســألة التــي ظاهرهــا اإلباحــة ويتوصــل
بهــا إىل فعــل محظــور(.)8
3.3قال ابن النجار :ما ظاهره مباح ويتوصل به إىل محرم(.)9
4.4قــال القرطبــي :أمــ ٌر غــر ممنــوع لنفســه يخــاف مــن ارتكابــه الوقــوع يف
املمنــوع(.)10
5.5قال ابن قيم الجوزية :الذريعة :ما كان وسيلة وطريقا إىل اليشء(.)11
فيتبــن مــن هــذه التعريفــات أن الذريعــة هــي الوســيلة امل ُفضيــة إىل الــيء ســواء
أكان هــذا الــيء مرشوعــا أم ممنوعــا وذلــك ألن الوســائل لهــا أحــكام املقاصــد وقــال ابــن قيــم
الجوزيــة :مقصــود قصــد الغايــات ،وهــي مقصــودة قصــد الوســائل؛ فــإذا حــرم الــرب تعــاىل
شــيئا ولــه طــرق ووســائل تفــي إليــه فإنــه يحرمهــا ومينــع منهــا ،تحقيقــا لتحرميــه ،وتثبيتــا لــه،
ومنعــا أن يقــرب حــاه ،ولــو أبــاح الوســائل والذرائــع املفضيــة إليــه لــكان ذلــك نقضــا للتحريم،
وإغـراء للنفــوس بــه ،وحكمتــه تعــاىل وعلمــه يــأىب ذلــك كل اإلبــاء ،بــل سياســة ملــوك الدنيــا
تــأىب ذلــك؛ فــإن أحدهــم إذا منــع جنــده أو رعيتــه أو أهــل بيتــه مــن يشء ثــم أبــاح لهــم الطرق
واألســباب والذرائــع املوصلــة إليــه لعــد متناقضــا ،ولحصــل مــن رعيتــه وجنــده ضــد مقصــوده.
وكذلــك األطبــاء إذا أرادوا حســم الــداء منعــوا صاحبــه مــن الطــرق والذرائــع املوصلــة إليــه،
وإال فســد عليهــم مــا يرومــون إصالحــه .فــا الظــن بهــذه الرشيعــة الكاملــة التــي هــي يف أعــى
درجــات الحكمــة واملصلحــة والكــال؟ ومــن تأمــل مصادرهــا ومواردهــا علــم أن اللــه تعــاىل
ورســوله ســد الذرائــع املفضيــة إىل املحــارم بــأن حرمهــا ونهــى عنهــا(.)12
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تعريف سد الذريعة:
وهــذه بعــض تعريفــات علــاء األصــول لســد الذرائــع ،ومعلــوم مــا ســبق ذكــره
أن إضافــة كلمــة ســد إىل الذريعــة يعنــي أنهــا وســيلة إىل مــا كان محظــورا ً وممنوع ـاً فمــن
هــذه التعريفــات:
1.1قال الشاطبي :السد الذريعة هي :منع الجائز ألنه يجر إىل غري الجائز(.)13
 2.قــال الزركــي :ســد الذريعــة :هــي املســألة التــي ظاهرهــا اإلباحــة ويتوصــل
بهــا إىل فعــل املحظــور(.)14
تعريف فتح الذرائع اصطالحاً:
الرشيعــة مــن متــام كاملهــا أنهــا كــا ســدت الطــرق أمــام بعــض الذرائــع
فتحتهــا أمــام األخــرى مراعــاة للمصلحــة ،ففتــح الذرائــع معنــاه :هــو األخــذ بالذرائــع إذا
كانــت النتيجــة مصلحــة؛ ألن املصحلــة مطلوبــة( .)15وقــال الق ـرايف :واعلــم أن الذريعــة كــا
يجــب ســدها يجــب فتحهــا ويكــره وينــدب ويبــاح ،فــإن الذريعــة هــي الوســيلة فكــا أن
وســيلة املحــرم محرمــة فوســيلة الواجــب واجبــة كالســعي للجمعــة والحــج(.)16
بعض األمثلة لفتح الذرائع:
وهــذه بعــض األمثلــة التــي ســاقها الفقهــاء وعلــاء األصــول لبيــان معنــى فتــح
الذرائــع فمنهــا:
.أأباحــت الرشيعــة دفــع املــال للعــدو لتخليــص األرسي مــع أن يف دفــع املــال إليه
تقويــة لــه ،وهــو ح ـرام ألنــه إرضار باملســلمني ،لكــن مصلحــة األرسى أعظــم
نف ًعــا ألنــه تقويــة للمســلمني مــن ناحيــة أخــرى.
.بأجــاز كثــر مــن فقهــاء املالكيــة والحنابلــة دفــع املــال لشــخص عــى ســبيل
الرشــوة مــع أنــه حـرام؛ ليتقــي بــه معصيــة يريــد املرتــي إيقاعهــا بــه ،ورضرها
أشــد مــن دفــع املــال إليــه ،وذلــك إذا عجــز الرجــل املعطــي للرشــوة عــن دفــع
املرتــي إال عــن طريــق الرشــوة.
.ج إذا خــي املســلمون مــن دولــة محاربــة أذاها وخطرها ،وليس عند جامعة املســلمني
قــوة يســتطيعون بهــا دفــع خطــر العــدو ،فلهــم الحق يف بــذل املــال التقــاء رش العدو
وإن كان فيــه معصيــة ،إال أنــه أجيــز من ًعــا لرضر أكــر وجل ًبا ملصلحة أعظــم(.)17
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.د ومــن بــاب فتــح الذرائــع :مــا يعــرف بترشيــع الرضائــب والرســوم عــى
املعامــات والتجــارات ومــا يعــرف باالســترياد والتصديــر لتوفــر املــال الــازم
للدولــة مــن القيــام باملهــام املطلوبــة إليهــا يف املياديــن الثقافيــة والعمرانيــة
والدفــاع ومــا إىل ذلــك(.)18
.هيجــوز إعطــاء مــال لرجــل مــرف عــى نفســه ليأكلــه حرا ًمــا حتــى ال يــزين
بامــرأة يزمــع الزنــا بهــا؛ ألن فســاد الزنــا أشــد مــن فســاد أكل مــال رشــوة ،إذا مل
ميكــن دفعــه عــن الزنــا إال بالرشــوة(.)19
.وجــواز حفــر بــر يف مــكان ال تــر فيــه غالب ـاُ؛ ألن الفســاد يف حفرهــا يعتــر
نــاد ًرا ،وبذلــك كانــت املصلحــة يف حفرهــا أرجــح مــن احتــال مــا قــد يحــدث
نــاد ًرا مــن ســقوط أحــد فيهــا( .)20ففتــح الذرائــع يعنــى إباحــة األمــر املمنــوع
إذا ترتبــت عليــه مصلحــة راجحــة.
أهمية سد الذرائع وفتحها:
قاعــدة ســد الذرائــع وفتحهــا مــن القواعــد األصيلــة واألدلــة الجليلــة مــن أدلــت
الترشيــع اإلســامي مقولــة اإلمــام ابــن قيــم الجوزيــة يف ســد الذرائــع وفتحهــا فقــال :وبــاب
ســد الذرائــع أحــد أربــاع التكليــف؛ فإنــه أمــر ونهــي ،واألمــر نوعــان؛ أحدهــا :مقصــود
لنفســه ،والثــاين :وســيلة إىل املقصــود ،والنهــي نوعــان؛ أحدهــا :مــا يكــون املنهــي عنــه
مفســدة يف نفســه ،والثــاين :مــا يكــون وســيلة إىل املفســدة؛ فصــار ســد الذرائــع املفضيــة إىل
الحـرام أحــد أربــاع الديــن( .)21ومــا يؤكــد عــى أهميــة ســد الذرائــع اعتبــار اإلمــام القـرايف
ســد الذرائــع دلي ـاً مــن أدلــة الترشيــع اإلســامي حيــث قــال :واألدلــة عــى قســمني أدلــة
مرشوعيتهــا وأدلــة وقوعهــا ،فأمــا أدلــة مرشوعيتهــا فتســعة عــر باالســتقراء ،وأمــا أدلــة
وقوعهــا فــا يحرصهــا عــدد ،فلنتكلــم أوالً عــن أدلــة مرشوعيتهــا ،فنقــول :هــي الكتــاب
والســنة ،وإجــاع األمــة ،وإجــاع أهــل املدينــة ،والقيــاس ،وقــول الصحــايب ،واملصلحــة
املرســلة ،واالســتصحاب وال ـراءة األصليــة ،والعوائــد ،واالســتقراء ،وســد الذرائــع ،واالســتدالل
واالستحســان ،واألخــذ باألخــف ،والعصمــة ،وإجــاع أهــل الكوفــة ،وإجــاع العــرة ،وإجــاع
الخلفــاء األربعــة( .)22وقــال الزركــي :والذرائــع معتــرة عندنــا يف األصــول(.)23
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أركان الذريعة:
الركن األول :الوسيلة:
وهــي األســاس الــذي تقــوم عليــه الذريعــة ألن وجودهــا يســتتبع بالــرورة وجــود
الركنــن التاليــن وهــا :اإلفضــاء ،واملتوســل إليــه :والوســيلة ميكــن أن نالحــظ فيهــا املالحظات
اآلتية:
أولً  :الوســيلة قــد تكــون غــر مقصــودة لذاتهــا وذلــك حــن يتجــه الفاعــل إىل الفعــل مــن
غــر أن يقصــد املتوســل إليــه ،كمــن يســب آهلــة املرشكــن غــرة للــه وانتصــار للحــق
ســبحانه وإغاظــة للكفــار ،مــن غــر نيــة إثارتهــم ودفعهــم لســب اللــه تعــاىل ،فيســبون
اللــه تعــاىل عــد ًوا بغــر علــم ،ومــع أن املســلم ال يظــن بــه ذلــك فقــد منــع؛ ألن
املعهــود فيمــن عميــت قلوبهــم أن يغــاروا عــى مــا يظنونــه آلهة.كــا نهــى اللــه
ســبحانه وتعــاىل أن يقولــوا للرســول :راع ًنــا ،يريــدون املراعــاة واالنتظــار؛ ألن اليهــود
كانــوا يتخــذون مخاطبــة املســلمني بهــا لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ذريعــة
إىل الهــزؤ ،ويقصــدون مــن وراء ذلــك الرعونــة ،فعــد اســتعامل املســلمني لهــا وســيلة
إىل فعــل خبيــث لليهــود ،ولــو كان غرضهــم مجــرد املخاطبــة.
ثان ًيــا :قــد تكــون الوســيلة مقصــودة لغريهــا ،أي أنهــا وســيلة ملقصــود ،كبيــع يشء مبائــة إىل
أجــل ثــم يشــريه بثامنــن حالــة ،فقــد آل أمــره إىل أنــه أقــرض مثانــن يف الحــال ليأخــذ
عنــد األجــل بدلهــا مائــة؛ ألنــه ملــا عــاد الــيء نفســه إليــه اعتــر كأن مل يكــن موجــو ًدا
بي ًعــا وال رشاء ،ومل يجــر عليــه عقــد باملــرة ،مــع أنــه بقيــت صورتــه بينــه ،فــكان عقـ ًدا
جــر نفعــا ،وهــو عــن الربــا املحــرم ،وقــد حالــت حرمتــه دون الدخــول عليــه ابتــداء،
فكانــت صورتــه صــورة عقــد البيــع ثــم الـراء وســيلة مرشوعــة الظاهــر وهــي باطلــة
يف الواقــع.
ثالثــا :إنهــا األســاس األول الــذي تقــوم عليــه الذريعــة؛ ألن وجــوده يســتتبع وجــود الركنــن
اآلخريــن ،فمجــرد وجــوده بالفعــل تنتظــم معــه األركان وجــو ًدا بالفعــل أو تقدي ـ ًرا.
فلــو رضبــت املــرأة ذات الخالخيــل وقصــدت تحصيــل االفتتــان ثــم حصــل االفتتــان
بالفعــل فقــد توافــرت األركان الثالثــة ،ولــو رضبــت مــع قصــد إثــارة االفتتــان ومل
يحصــل االفتتــان أو رضبــت مــن غــر قــد وحصــل االفتتــان أو رضبــت مــن غــر قصــد
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ومل يحصــل االفتتــان فإنهــا متنــع مــن ذلــك يف الوجــوه الثالثــة األوىل .ويقــدر حصــول
االفتتــان يف األول والقصــد يف الثــاين والقصــد مــع االفتتــان يف الثالــث ،أمــا لــو قصــد
االفتتــان مــن غــر رضب باألرجــل وبقــي ذلــك يف داخــل نفســها فــا ذريعــة ،وإذا
وجــد االفتتــان ومل يوجــد ســبب آخــر غــر الــرب باألرجــل يــؤدي إليــه ،فذلــك دليــل
عــى أنــه إمنــا حصــل بســبب الــرب ،ولهــذا فــإن الركــن األول يعــد األســاس(.)24
ثانيًــا :قد تكــون الوســيلة مقصــودة لغريهــا ،أي أنهــا وســيلة ملقصــود ،كبيــع يشء مبائــة إىل أجل
ثــم يشــريه بثامنــن حالــة ،فقــد آل أمــره إىل أنــه أقــرض مثانــن يف الحــال ليأخــذ عنــد
األجــل بدلهــا مائــة؛ ألنــه ملــا عــاد الــيء نفســه إليــه اعتــر كأن مل يكــن موجــو ًدا بي ًعــا
وال رشاء ،ومل يجــر عليــه عقــد باملــرة ،مــع أنــه بقيــت صورتــه بينــه ،فــكان عق ـ ًدا جــر
نفعــا ،وهــو عــن الربــا املحــرم ،وقــد حالــت حرمتــه دون الدخــول عليــه ابتــداء ،فكانــت
صورتــه صــورة عقــد البيــع ثــم الـراء وســيلة مرشوعــة الظاهــر وهــي باطلــة يف الواقــع.
ثالثــا :إنهــا األســاس األول الــذي تقــوم عليــه الذريعــة؛ ألن وجــوده يســتتبع وجــود الركنــن
اآلخريــن ،فمجــرد وجــوده بالفعــل تنتظــم معــه األركان وجــو ًدا بالفعــل أو تقدي ـ ًرا.
فلــو رضبــت املــرأة ذات الخالخيــل وقصــدت تحصيــل االفتتــان ثــم حصــل االفتتــان
بالفعــل فقــد توافــرت األركان الثالثــة ،ولــو رضبــت مــع قصــد إثــارة االفتتــان ومل
يحصــل االفتتــان أو رضبــت مــن غــر قــد وحصــل االفتتــان أو رضبــت مــن غــر قصــد
ومل يحصــل االفتتــان فإنهــا متنــع مــن ذلــك يف الوجــوه الثالثــة األوىل .ويقــدر حصــول
االفتتــان يف األول والقصــد يف الثــاين والقصــد مــع االفتتــان يف الثالــث ،أمــا لــو قصــد
االفتتــان مــن غــر رضب باألرجــل وبقــي ذلــك يف داخــل نفســها فــا ذريعــة ،وإذا
وجــد االفتتــان ومل يوجــد ســبب آخــر غــر الــرب باألرجــل يــؤدي إليــه ،فذلــك دليــل
عــى أنــه إمنــا حصــل بســبب الــرب ،ولهــذا فــإن الركــن األول يعــد األســاس.
الركن الثاني :اإلفضاء:
وهــو الــذي يصــل بــن طــريف الذريعــة ،وهــا الوســيلة واملتوســل إليــه ،وجــرى
اســتعامل كلمــة اإلفضــاء للداللــة عليــه ،ويالحــظ يف هــذا الركــن أمــران:
األمــر األول :اإلفضــاء أمــر معنــوي يحكــم عــى وجــوده أمــا بعــد اإلفضــاء فعــا
وإمــا تقديـ ًرا.
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1.1أمــا اإلفضــاء فعـ ًـا :وهــو يكــون بحصــول املتوســل بعــد حصــول الوســيلة .كعرص
الخمــر بعــد زراعــة العنــب ،وكحصــول الفاحشــة بعــد النظــر إىل األجنبيــة أو
التحــدث معهــا،أو وطء املحــرم املحرمــة بعــد تطيبهــا بالنظــر إىل أن التطيــب
مــن دواعــي الــوطء.
 2.اإلفضاء تقديرا :وهو عىل وجوه:
الوجــه األول :أن يقصــد فاعــل الوســيلة التــذرع إىل املتوســل إليــه حقيقــة ،كمــن يعقــد
النــكاح عــى امــرأة ليحللهــا لزوجهــا األول ،ومــن يلجــأ إىل صــورة بيــوع اآلجــال ليأخــذ
القليــل بالكثــر ،ومــن يحفــر ب ـ ًرا خلــف بــاب الــدار ليقــع فيهــا كل مــن يدخلهــا.
الوجــه الثــاين :أال يقصــد فاعلهــا التــذرع ،ولكــن كــرة اتخاذهــا يف العــادة وســيلة مفضيــة
للمتوســل إليــه يجعلنــا نحكــم عليهــا بأنهــا وســيلة مفضيــة ،كأن يبيــع ســلعتني
بديناريــن لشــهر ،ثــم يشــري إحداهــا بدينــار نقـ ًدا ،فإننــا نتهمــه بالقصــد إىل جمــع
بيــع وســلف م ًعــا ولــو مل يقصــد ذلــك بالفعــل.
الوجــه الثالــث :أال يقصــد فاعلهــا التــذرع بهــا ولكنهــا قابلــة مــن نفســها ألن يتخذهــا وســيلة
لإلفضــاء بهــا إىل املتوســل إليــه ســواء أفضــت بالفعــل أو مل تفــض ،كســب آلهــة
املرشكــن ،فإنهــا قابلــة ألن تحمــل املرشكــن عــى ســب اإلســام أو النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم .فلذلــك مننــع منهــا ولــو مل ينــو املســلم إثارتهــم لذلــك.
الوجــه الرابــع :أال يقصــد فاعــل الوســيلة وال غــره التــذرع بهــا ،ولكنهــا قابلــة مــن نفســها
اإلفضــاء ،فنقــدر كذلــك اإلفضــاء بالفعــل لنمنــع منهــا كمــن يحفــر للســقي يف طريــق
املســلمني أو يلقــي الســم لغــرض مبــاح كإبــادة الحـرات يف الخــر أو الفواكــه والــر
والشــعري ،فغــرض األول منهــا الســقي وغــرض الثــاين املبــاح الــذي يعينــه عــى إبــادة
الحــرات وكالهــا جائــز لصاحبــه فعلــه ،ولكنــه منــع بتقديــر اإلفضــاء إىل مــوت
األبريــاء بالــردي والتســمم ،ولــوال هــذا التقديــر لبقــي الحكــم يف الوســيلة عــى الجــواز.
األمــر الثــاين :يالحــظ يف الركــن الثــاين وهــو اإلفضــاء رضورة بلوغــه ح ـ ًدا معي ًنــا مــن القــوة
ليثبــت بنــاء عــى ذلــك املنــع ،والقــوة إمنــا تكــون بالكــرة العدديــة أو بخطــورة
املحظــور الــذي تفــي إليــه(.)25
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الركن الثالث :املتوسل إليه:
ويسمى أيضً ا :املمنوع واملتذرع إليه ،ويالحظ فيه األمور اآلتية:
أوال :أن يكــون ممنو ًعــا ،فــإن مل يكــن كذلــك بــأن كان جائ ـ ًزا فــا تكــون الوســيلة
إليــه ذريعــة باملعنــى الخــاص وإن صــح كونهــا ذريعــة باملعنــى العــام ،وال بــد أن يكــون فعـ ًـا
مبعنــى أن يكــون مقــدو ًرا للمكلــف ،فــإن مل يكــن كذلــك فالوســيلة إليــه ســبب أو مقتــى.
ثان ًيــا :الــذي يالحــظ فيــه أيضً ــا أنــه األســاس يف تقديــر قــوة اإلفضــاء وضعفــه،
فليســت كــرة اإلفضــاء وحدهــا هــي األســاس بــل إن خطــورة املتوســل إليــه ومقامــه بــن
املفاســد هــو الــذي يحــدد كذلــك هــذه القــوة .فاملفســدة يف الديــن أخطــر مــن املفســدة يف
النفــس ،واملفســدة يف النفــس أخطــر مــن املفســدة الواقعــة يف العقــل ،واملفســدة يف العقــل
أخطــر مــن املفســدة الواقعــة يف املــال وهكــذا .ومــن جهــة أخــرى تعتــر املفســدة الواقعــة
يف الجمــع الغفــر أخطــر مــن املفســدة الحالــة بعــدد معــن كــا يعتــر املقبــل عــى املفســدة
بقصــد أخطــر مــن الواقــع فيهــا بغــر قصــد .ولهــذا نجــد العلــاء يبالغــون يف ســد الذرائــع
التــي تــؤدي إىل محظــور يف العقيــدة ويف الديــن وقــد كتبــوا يف ذلــك كتبــا ،وعقــدوا لــه أبوابًــا
وفصــولً  ،واملطالــع لكتــب البــدع والحــوادث يجــد الشــواهد الكثــرة عــى ذلــك(.)26
أقسام الذريعة عند علامء األصول:
لقــد قســم علــاء األصــول الذريعــة إىل عــدة أقســام وســأتناول تقســيم ابــن قيــم
الجوزيــة وتقســيم الق ـرايف وتقســيم الشــاطبي رحمهــم اللــه تعــاىل:
أوالً :تقسيم ابن قيم الجوزية للذريعة:
وقسم اإلمام ابن قيم الجوزية الذريعة إىل أربعة أقسام وهي:
القسم األول:
وســيلة موضوعــة لإلفضــاء إىل املفســدة :كــرب املســكر املفــي إىل مفســدة
الســكر ،وكالقــذف املفــي إىل مفســدة الفريــة ،والزنــا املفــي إىل اختــاط امليــاه وفســاد
الف ـراش ،ونحــو ذلــك؛ فهــذه أفعــال وأقــوال وضعــت مفضيــة لهــذه املفاســد وليــس لهــا
ظاهــر غريهــا .وحكمهــا :املنــع كراهــة أو تحرميــاً بحســب درجاتــه يف املفســدة.
القسم الثاين:
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أن تكــون وســيلة موضوعــة لإلفضــاء إىل أمــر جائــز أو مســتحب ،فيتخــذ وســيلة إىل
املحــرم إمــا بقصــده أو بغــر قصــد منــه؛ فــاألول كمــن يعقــد النــكاح قاصــدا بــه التحليــل،
أو يعقــد البيــع قاصــدا بــه الربــا ،أو يخالــع قاصــدا بــه الحنــث ،ونحــو ذلــك .والثــاين كمــن
يصــي تطوعــا بغــر ســبب يف أوقــات النهــي ،أو يســب أربــاب املرشكــن بــن أظهرهــم ،أو
يصــي بــن يــدي القــر للــه ،ونحــو ذلــك .ثــم هــذا القســم مــن الذرائــع نوعــان؛ أحدهــا:
أن تكــون مصلحــة الفعــل أرجــح مــن مفســدته ،والثــاين :أن تكــون مفســدته راجحــة عــى
مصلحتــه؛ فهاهنــا أربعــة أقســام األول وســيلة موضوعــة لإلفضــاء إىل املفســدة ،الثــاين :وســيلة
موضوعــة للمبــاح قصــد بهــا التوســل إىل املفســدة.
القسم الثالث:
وســيلة موضوعــة للمبــاح مل يقصــد بهــا التوســل إىل املفســدة لكنهــا مفضيــة إليهــا
غالبــا ومفســدتها أرجــح مــن مصلحتهــا ،ومثــال الثالــث الصــاة يف أوقــات النهــي ومســبة
آلهــة املرشكــن بــن ظهرانيهــم ،وتزيــن املتــوىف عنهــا زوجهــا يف زمــن عدتهــا.
الرابــع :وســيلة موضوعــة للمبــاح وقــد تفــي إىل املفســدة ومصلحتهــا أرجــح
مــن مفســدتها ،فحكمهــا أن الرشيعــة جــاءت بإباحــة هــذا القســم أو اســتحبابه أو إيجابــه
بحســب درجاتــه يف املصلحــة(.)27
تقسيم القرايف للذريعة يف تنقيح الفصول:
قسم القرايف الذريعة إىل ثالثة أقسام وهي:
أحدهــا :معتـ ٌر إجامعـاً ،كحفــر اآلبــار يف طُ ُرق املســلمني ،وإلقــاء السـ ِّم يف أطعمتهم،
ـب األصنــام عنــد مــن يعلــم مــن حالــه أنــه حينئـ ٍـذ يســب اللــه تعــاىل ،فحكمهــا التحريــم
وسـ ّ
إجامعـاً ،ألنهــا موصلــة إىل الحـرام.
والشكــة يف
ـى إجامعـاً ،كزراعــة العنــب ،فإنــه ال ُ ْينــع خشــية الخمــرِ َّ ،
وثانيهــاُ :ملْغـ ً
ســكنى ال ـ ُّد ْور خشــية الزنــا ،فحكمهــا عــدم االعتبــار ألنهــا ال تفــي إىل الح ـرام وال توصــل
إليــه.
()28
مختلــف فيــه ،كبيــوع اآلجــال اعتربنــا نحــن الذريعــة فيهــا و َخالَفَنــا
وثالثهــا:
ٌ
وهــذه محــل خــاف بــن األصوليــن.
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سد الذرائع وفتحها عند األصوليين

موقف العلماء من سد الذريعة:
مــن املعلــوم الخــاف الــذي وقــع بــن علــاء األصــول يف ســد الذرائــع وحجيتهــا،
فجملــة الخــاف ميكــن حــره يف اتجاهــن إثنــن:
االتجاه األول:
اعتبــار الذرائــع يف الجملــة وهــذا ميثلــه جمهــور العلــاء ومنهــم األمئــة األربعــة ،إال
أن املالكيــة والحنابلــة توســعوا يف األخــذ مببــدأ ســد الذريعــة ،أمــا الحنفيــة والشــافعية فقــد
ضيقــوا األخــذ بــه ،فأخــذوا بــه يف بعــض الصــور ورفضــوه يف البعــض اآلخــر.
االتجاه الثاني:
عدم اعتبار الذرائع بالكلية وهذا اتجاه أهل الظاهر كام هو معروف(.)28
أدلة القائلني بحجية سد الذرائع:
لقــد احتــج القائلــن بســد الذرائــع بأدلــة كثــرة مــن الكتــاب ،والســنة وأقــوال
الصحابــة ،وعمــل األمئــة األربعــة .ولهــذا قــال ابــن قيــم الجوزيــة :ونحــن نذكــر قاعــدة ســد
الذرائــع وداللــة الكتــاب والســنة وأقــوال الصحابــة واملي ـزان الصحيــح عليهــا(.)29
األدلة من القرآن الكريم تدل على حجية سد الذرائع:
اســتدل جمهــور علــاء األصــول القائلــن بحجيــة ســد الذرائــع ووجــوب قطــع
الذريعــة املفضيــة إىل الحـرام بجملــة مــن آيــات القــرآن الكريــم منهــا عــى ســبيل املثــال ال
الحــر مــا يــي:
1.1قولــه تعــاىلَ (:و َل ت َُسـ ُّبوا ال َِّذيـ َن يَ ْد ُعــو َن ِمـ ْن ُدونِ اللَّـ ِه فَ َي ُسـ ُّبوا اللَّـ َه َعـ ْد ًوا ِب َغـ ْـرِ
ِعلْـ ٍـم كَ َذلِـ َـك َزيَّ َّنــا لِـك ُِّل أُ َّمـ ٍة َع َملَ ُهـ ْم ثُـ َّم إِ َل َربِّ ِهـ ْم َم ْر ِج ُع ُهـ ْم فَ ُي َن ِّبئُ ُهـ ْم بِ َــا كَانُــوا
يَ ْع َملُــونَ)( .)30قــال ابــن قيــم الجوزيــة يف تفســرها :فحــرم اللــه تعــاىل ســب
آلهــة املرشكــن مــع كــون الســب غيظــا وحميــة للــه وإهانــة آللهتهــم لكونــه
ذريعــة إىل ســبهم اللــه تعــاىل ،وكانــت مصلحــة تــرك مســبته تعــاىل أرجــح مــن
مصلحــة ســبنا آللهتهــم ،وهــذا كالتنبيــه بــل كالترصيــح عــى املنــع مــن الجائــز
لئــا يكــون ســببا يف فعــل مــا ال يجــوز(.)31
ضبْـ َن ِبأَ ْر ُجلِ ِهـ َّن لِيُ ْعلَـ َم َمــا يُ ْخ ِفـ َن ِمـ ْن زِي َن ِت ِهـ َّن َوت ُوبُــوا إِ َل
2.2وقولــه تعــاىلَ (:ولَ يَ ْ ِ
اللَّـ ِه َج ِمي ًعــا أَيُّـ َه الْ ُم ْؤ ِم ُنــو َن لَ َعلَّ ُكـ ْم ت ُ ْفلِ ُحــونَ)( .)32فقــد نهــى النســاء أن يرضبــن
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األرض بأرجلهــن يف مشــيتهن ليســمع الرجــال صــوت خلخالهــن  ،ألن ذلــك
ذريعــة إىل تطلــع الرجــال إليهــن فتتحــرك فيهــم الشــهوة ،ويف هــذا مفســد ٌة
كبــرة ،ومثــل ذلــك التزيــن الزائــد عــن الحــد ،والتعطــر عنــد الخــروج ولــو كان
ذلــك للصــاة(.)33
ـت أَ ْ َيانُ ُكـ ْم َوال َِّذيـ َن
3.3وقولــه تعــاىل (:يَاأَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا لِ َي ْسـتَأْ ِذنْ ُك ُم ال َِّذيـ َن َملَ َكـ ْ
لَـ ْم يَبْلُ ُغــوا الْ ُحلُـ َم ِم ْن ُكـ ْم �ثَـ َـاثَ َمـ َّر ٍ
ات ِمـ ْن قَبْــلِ َصـ َـا ِة الْ َف ْجـ ِر َو ِحـ َن تَضَ ُعــو َن
ثِ َيابَكُــ ْم ِمــ َن الظَّهِــ َر ِة َو ِمــ ْن بَ ْع ِ
ــاثُ َعــ ْو َر ٍ
ــس
ــا ِة الْ ِعشَ ــا ِء �ث َ َ
ــد َص َ
ات لَكُــ ْم لَ ْي َ
ـاح بَ ْع َد ُهـ َّن طَ َّوافُــو َن َعلَ ْي ُكـ ْم بَ ْعضُ ُكـ ْم َعـ َـى بَ ْعـ ٍ
ـض كَ َذلِـ َـك
َعلَ ْي ُكـ ْم َولَ َعلَ ْي ِهـ ْم ُج َنـ ٌ
ـن اللَّ ـ ُه لَ ُك ـ ُم ْاليَـ ِ
ـات َواللَّ ـ ُه َعلِي ـ ٌم َح ِكي ـ ٌم)( )34أمــر تعــاىل مامليــك املؤمنــن
يُ َبـ ِّ ُ
ومــن مل يبلــغ منهــم الحلــم أن يســتأذنوا عليهــم يف هــذه األوقــات الثالثــة لئــا
يكــون دخولهــم هجــا بغــر اســتئذان فيهــا ذريعــة إىل اطالعهــم عــى عوراتهــم
وقــت إلقــاء ثيابهــم عنــد القائلــة والنــوم واليقظــة ،ومل يأمرهــم باالســتئذان
يف غريهــا وإن أمكــن يف تركــه هــذه املفســدة لندورهــا وقلــة اإلفضــاء إليهــا
فجعلــت كاملقدمــة(.)35
4.4وقولــه تعــاىل (:يَاأَيُّ َهــا ال َِّذي ـ َن آ َم ُنــوا لَ تَقُولُــوا َرا ِع َنــا َوقُولُــوا انْظُ ْرنَــا َو ْاس ـ َم ُعوا
َاب أَلِيــ ٌم)( .)36وقــال ابــن قيــم الجوزيــة :نهاهــم ســبحانه أن
َولِلْكَا ِفرِيــ َن َعــذ ٌ
يقولــوا هــذه الكلمــة مــع قصدهــم بهــا الخــر لئــا يكــون قولهــم ذريعــة
إىل التشــبه باليهــود يف أقوالهــم وخطابهــم؛ فإنهــم كانــوا يخاطبــون بهــا النبــي
 ويقصــدون بهــا الســب ،ويقصــدون فاعــا مــن الرعونــة ،فنهــى املســلمون
عــن قولهــا؛ ســدا لذريعــة املشــابهة ،ولئــا يكــون ذلــك ذريعــة إىل أن يقولهــا
اليهــود للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم تشــبها باملســلمني يقصــدون بهــا غــر
مــا يقصــده املســلمون(.)37
األدلة من السنة النبوية التي تدل على حجية سد الذرائع:
اســتدل جمهــور علــاء األصــول القائلــن بحجيــة ســد الذرائــع ووجــوب قطــع
الذريعــة املفضيــة إىل الحـرام بجملــة مــن األحاديــث مــن الســنة النبويــة منهــا عــى ســبيل
املثــال ال الحــر مــا يــي:
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1.1قولــه  :إن مــن الكبائــر :ش ـتْ َم ال َّر ُجــل والديــه ،قــال :وهــل يش ـ ِتم الرجــل
ـب أبــاه وأمــه(.)38
ـب الرجـ ُـل أبــا ال َّر ُجــل وأمــه ،فيسـ ُ
والديــه ؟ قــال نعــم  ،يَ ُسـ ُّ
فجعــل رســول اللــه  ســب الوالديــن حرامــا مــن كبائــر الذنــوب ،وكذلــك
الحكــم يف ذلــك مبــن تســبب يف ســب والــدي الغــر ألن ســب والــدي الغــر
ذريعــة ووســيلة إىل ســب والديــه فحــرم ســب والــدي الغــر ســدا ً لذريعــة ســب
الوالديــن.
2.2عــن جابــر بــن عبــد اللــه ،قــال :ملــا قســم رســول اللــه صغنائــم هــوازن بــن
النــاس بالجعرانــة ،قــام رجــل مــن بنــي متيــم ،فقــال :اعــدل يــا محمــد ،فقــال:
ويلــك ،ومــن يعــدل إذا مل أعــدل ،لقــد خبــت وخــرت إن مل أعــدل ،قــال:
فقــال عمــر :يــا رســول اللــه ،أال أقــوم فأقتــل هــذا املنافــق ،قــال :معــاذ اللــه أن
تتســامع األمــم أن محمــدا يقتــل أصحابــه(.)39
قــال ابــن قيــم الجوزيــة :أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم كان يكــف عــن قتــل
املنافقــن مــع كونــه مصلحــة لئــا يكــون ذريعــة إىل تنفــر النــاس عنــه ،وقولهــم :إن محمــدا
يقتــل أصحابــه ،فــإن هــذا القــول يوجــب النفــور عــن اإلســام ممــن دخــل فيــه ومــن مل
يدخــل فيــه ،ومفســدة التنفــر أكــر مــن مفســدة تــرك قتلهــم ،ومصلحــة التأليــف أعظــم
مــن مصلحــة القتــل(.)40
 -3قولــه  :ال يخلــون رجــل بامــرأة إال مــع ذي محــرم( .)41أنــه  حــرم الخلــوة
باألجنبيــة ولــو يف إقـراء القــرآن ،والســفر بهــا ولــو يف الحــج وزيــارة الوالديــن ،ســدا لذريعــة
مــا يحــاذر مــن الفتنــة وغلبــات الطبــاع(.)42
األدلة من أقوال الصحابة وأفعالهم تدل حجية سد الذرائع:
اســتدل جمهــور علــاء األصــول القائلــن بحجيــة ســد الذرائــع ووجــوب قطــع
الذريعــة املفضيــة إىل الحــرام بجملــة مــن أقــوال الصحابــة وأفعالهــم منهــا عــى ســبيل
املثــال ال الحــر مــا يــي:
1.1أن الصحابــة وعامــة الفقهــاء اتفقــوا عــى قتــل الجميــع بالواحــد وإن كان أصــل
القصــاص مينــع ذلــك؛ لئــا يكــون عــدم القصــاص ذريعــة إىل التعــاون عــى
ســفك الدمــاء(.)43
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2.2جمــع عثــان املصحــف عــى حــرف واحــد مــن األحــرف الســبعة لئــا يكــون
ذريعــة إىل اختالفهــم يف القــرآن ،ووافقــه عــى ذلــك الصحابــة ريض اللــه
عنهــم(.)44
3.3أن الســابقني األولــن مــن املهاجريــن واألنصــار ورثــوا املطلقــة املبتوتــة يف مــرض
املــوت حيــث يتهــم بقصــد حرمانهــا املـراث بــا تــردد وإن مل يقصــد الحرمــان
ألن الطــاق ذريعــة ،وأمــا إذا مل يتهــم ففيــه خــاف معــروف مأخــذه أن املــرض
أوجــب تعلــق حقهــا مبالــه؛ فــا ميكــن مــن قطعــه أو ســدا للذريعــة بالكليــة
وإن كان يف أصــل املســألة خــاف متأخــر عــن إجــاع الســابقني(.)45
الخاتمة:
فيتضــح مــا ســبق أن األخــذ مببــدأ ســد الذرائــع وفتحهــا مبــدأ معتــر يف نصــوص
الرشيعــة اإلســامية تحقيقـاً ملصالــح العبــاد يف معاشــهم ومعادهــم .وإ ّن مــا يــدل عــى متــام
رشيعتنــا وكاملهــا فإنهــا إذا مــا ســدت باب ـاً تســده مــع جميــع األبــواب املؤديــة واملوصلــة
إليــه ،وكذلــك إذا مــا فتحــت باب ـاً فإنهــا تفتحــه مــع جميــع األبــواب املؤديــة إليــه .فســد
الذرائع وفتحها مصدرا ً من مصادر األحكام.
أو ًال :النتائج:
فقد خلُصت الدراسة إىل جملة من النتائج وهي:
1.1اعتبــار الذرائــع فتحــاً وســدا ً دليــل عــى مرونــة الترشيــع اإلســامي وأنهــا
صالحــة لــكل زمــان ومــكان تُســاير واقــع النــاس يف كل جديــد صالــح ونافــع.
2.2ما ُحرم سدا ً للذريعة يُباح للمصلحة الراجحة.
3.3أن الفقهــاء جميعــاً وأمئــة املذاهــب األربعــة يأخــذون بأصــل ســد الذرائــع
وفتحهــا بــن مكــر ومقــل إال الظاهريــة فإنهــم ال يعملــون بهــذا األصــل.
4.4مــن أكــر األدلــة صلــة باالجتهــاد ســد الذرائــع وفتحهــا إذ املجتهــد يرتكــز عليهــا
يف اجتهاده.
5.5أن قاعــدة ســد الذرائــع ميثــل الــدور الوقــايئ بالنســبة ملقاصــد الرشيعــة
اإلســامية.
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ثانياً :التوصيات:
كام خلُصت الدراسة إىل جملة من التوصيات التالية وهي:
 1.الرجوع إىل تُراثنا الفقهي فإ ّن فيه ُحلوالً كثرية ملشكالت عرصنا.
 2.عــى أســاتذة الجامعــات واملعاهــد الرشعيــة واملجامــع الفقهيــة تدريــس هــذه
األدلــة الرشعيــة وبيــان حجيتهــا.
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املصادر واملراجع:
(((1ابــن منظــور :جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور ،لســان العــرب:ج ،3دار
صــادر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1981م ،ص.207
(((2الزيــات :أحمــد حســن الزيــات وآخــرون :املعجــم الوســيط:ج ،1دار الدعــوة -القاهــرة-
مــر ،بــدون تاريــخ طبــع ،ص.423
	) (3اآلية 93 :من سورة الكهف.
(((4ابــن فــارس :أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا :معجــم مقاييــس اللغــة،ج ،2دار الفكــر-
بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1979م ،ص.350
(((5ابــن منظــور :جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور ،لســان العــرب:ج ،8دار
صــادر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1981م ،ص.96
	) (6املصدر السابق :ج8ص.98
	) (7الق ـرايف :الق ـرايف :شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس الق ـرايف :الفــروق:ج :3دار الكتــب
العلميــة -بــروت -لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع :ص.266
	) (8الباجــي :أبــو الوليــد ســليامن بــن خلــف الباجــي :إحــكام الفصــول يف أحــكام األصول:ج2
دار الغــرب اإلســامي -تونس ،الطبعــة األوىل 1986م ،ص.695
	) (9ابــن النجــار :محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز ابــن النجــار :رشح الكوكــب املنــر:ج،4
مكتبــة العبيــكان -اململكــة العربيــة الســعودية -الريــاض ،الطبعــة األوىل 1997م ،ص.434
((1(1القرطبــي :أيب عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد األنصــاري القرطبــي :الجامــع ألحــكام
القــرآن :ج ،5دار إحيــاء الــراث العــريب -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل2002م،ص.335
((1(1ابــن قيــم الجوزيــة :محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :إعــام
املوقعــن عــن رب العاملــن:ج ،3دار الكتــب العلميــة –بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل
1411ه1991 -م ،ص.116
	) (12املصدر السابق :ج3ص.116
((1(1الشــاطبي :أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي :االعتصــام:ج ،2املكتبــة العرصيــة-
صيــدا -بــروت -لبنــان2002 ،م ،ص.78
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((1(1الزركــي :بــدر الديــن بــن بهــادر بــن عبــد اللــه الزركــي :البحــر املحيــط يف أصــول
الفقــه،ج ،3دار الكتــب العلميــة -بــروت -لبنــان2007 ،م ،ص.382
((1(1الزحيــي :وهبــة الزحيــي ،أصــول الفقــه اإلســامي:ج ،2دار الفكــر اإلســامي -بريوت-
لبنان2010 ،م ،ص.874
((1(1القـرايف :شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القـرايف :رشح تنقيــح الفصــول يف اختصــار
املحصــول،ج ،1املكتبــة العرصيــة -صيدا – بــروت ،الطبعــة األوىل 2011م ،ص.404
((1(1فاضــل :إبراهيــم فاضــل ،ســد الذرائــع،ج ،9مجلــة مجمــع الفقــه اإلســامي ،العــدد
الخامــس ،ص.1232
((1(1املرجع السابق :ج9ص.1233
((1(1القــرايف :شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرايف :الفــروق:ج :3دار الكتــب
العلميــة -بــروت -لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع :ص.274
((2(2املصدر السابق :ج3ص.275
((2(2ابــن قيــم الجوزيــة :محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :إعــام
املوقعــن عــن رب العاملــن:ج ،3دار الكتــب العلميــة –بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل
1411ه1991 -م ،ص.126
((2(2القـرايف :شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القـرايف :رشح تنقيــح الفصــول يف اختصــار
املحصــول،ج ،1املكتبــة العرصيــة -صيدا – بــروت ،الطبعــة األوىل 2011م ،ص.401
((2(2الزركــي :بــدر الديــن بــن بهــادر بن عبــد اللــه الزركــي :رشح مختــر الخرقي،ج،3
دار الكتــب العلميــة -بــروت -لبنان ،بــدون تاريخ طبــع ،ص.498
((2(2الربهــاين :محمــد هشــام الربهــاين :ســد الذرائــع يف الرشيعــة اإلســامية:ج ،1دار
الفكــر -دمشــق ،الطبعــة األوىل1985م ،ص.103
((2(2املصدر السابق :ص.121
((2(2املصدر السابق :ص.122
((2(2ابــن قيــم الجوزيــة :محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :إعــام
املوقعــن عــن رب العاملــن:ج ،3دار الكتــب العلميــة –بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل
1411ه1991 -م ،ص.110
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((2(2شــعبان محمــد إســاعيل :أصــول الفقــه امليــر:ج ،1دار ابــن حــزم -بــروت -لبنــان
الطبعــة األوىل 1429ه ،2008 -ص.535
((2(2ابــن قيــم الجوزيــة :محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :إعــام
املوقعــن عــن رب العاملــن:ج ،4دار الكتــب العلميــة –بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل
1411ه1991 -م ،ص.3
((3(3اآلية 108 :من سورة األنعام.
((3(3ابــن قيــم الجوزيــة :محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :إعــام
املوقعــن عــن رب العاملــن:ج ،3دار الكتــب العلميــة –بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل
1411ه1991 -م ،ص.105
((3(3سورة النور :اآلية .31
((3(3شــعبان محمــد إســاعيل :أصــول الفقــه امليــر:ج ،1دار ابــن حــزم -بــروت -لبنــان
الطبعــة األوىل 1429ه ،2008 -ص.538
((3(3سورة النور :اآلية .58
((3(3ابــن قيــم الجوزيــة :محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :إعــام
املوقعــن عــن رب العاملــن:ج ،3دار الكتــب العلميــة –بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل
1411ه1991 -م ،ص.110
((3(3سورة البقرة :اآلية .104
((3(3ابــن قيــم الجوزيــة :محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :إعــام
املوقعــن عــن رب العاملــن:ج ،3دار الكتــب العلميــة –بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل
1411ه1991 -م ،ص.110
((3(3ابــن األثــر :مجــد الديــن املبــارك بــن محمــد الجــزري ابــن األثــر ،جامــع األصــول
مــن أحاديــث الرســول:ج ،10املكتبــة العرصيــة -صيــدا -بــروت2008 ،م،ص.8233
((3(3ابــن حنبــل :الحافــظ أحمــد بــن حنبــل الشــيباين ،املســند،ج ، 2املكتــب اإلســامي-
بــروت -لبنان.الطبعــة الثالثــة2001م ،حديــث رقــم  ،14820ص.123
((4(4ابــن قيــم الجوزيــة :محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :إعــام
املوقعــن عــن رب العاملــن:ج ،3دار الكتــب العلميــة –بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل
1411ه1991 -م ،ص.111
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سد الذرائع وفتحها عند األصوليين

((4(4البخــاري :محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم :صحيــح البخــاري :ج ،1رشكــة دار
األرقــم ،بــروت -لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع ،حديــث رقــم  ،5233ص.1150
((4(4ابــن قيــم الجوزيــة :محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :إعــام
املوقعــن عــن رب العاملــن:ج ،3دار الكتــب العلميــة –بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل
1411ه1991 -م ،ص.111
((4(4املصدر السابق :ج3ص.111
((4(4املصدر السابق :ج3ص.126
((4(4املصدر السابق:ج3ص.114
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نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على
عقود العمل تطبيقًا على نظام العمل السعودي
(جائحة كورونا إنموذجًا)
أستاذ مساعد-قسم األنظمة-كلية العلوم واآلداب
د.أمان��ي فض��ل اهلل الطاه��ر
جامعة القصيم اململكة العربية السعودية
جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية-السودان.
مستخلص:
العقــو ُد التـزا ٌم بــن الطرفــن  ،لكــن قــد تــأيت ظـ ٌ
ـروف طارئــة فتجعـ ُـل تنفيــذ
العقـ ِـد مرهقـاً ألحــد الطرفــن أو كليهــا ،أو تــأيت قــو ٌة قاهــرة فتجعـ ُـل تنفيــذ االلتـز ِام
ـروب ،والــزالز ِل ،والفيضانــات ،واآلفــات .وجائحـ ُة كورونــا متثـ ُـل
أمـرا ً مســتحيالً .كالحـ ِ
إمنوذجـاً واقعـاً لهــذه الظــروف الطارئــة القاهــرة ،التــي ألقــت بظاللهــا عــى ُمج َمــلِ
األوضــاع عــى العــامل بــأرس ِه .ويهمنــا يف هــذه الدراســة ،العقــود التــي تشــكل عمــدة
االقتصــاد ،فاعتمــدت كث ـ ٌر مــن الــدول عــى هاتــن النظريتــن يف إعــادة النظ ـ ِر يف
عقــود العمــل ،وإمكانيــة فســخها ،أو تعديــل التزاماتها.ومــن هــذه الــدول اململكــة
العربيــة الســعودية؛ وهــي معروف ـ ٌة بأنظمتهــا املســتمدة مــن الرشيعــة اإلســامية،
ـواب فقهيــة مســتوفية .وتكمــن أهمي ـ ُة هــذه
التــي عالجــت هــذه القضيــة يف أبـ ٍ
الدراســة يف أنهــا ع ّرفــت بالنظريتــن ،وبينــت أثرهــا عــى عقــود العمــل ،وأبــرزت
دور اململكــةيف إســهامها التنظيمــي ،الــذي قــد يفيــد دول أخــرى يف التعامــل مــع
إف ـرازات هــذه الجائحــة العامليــة .وتهــدف الدراســة اىل التعريــف بعقــود العمــل،
والظــروف التــي تخفــف مــن التزاماتهــا أو فســخها.وتعرف بالنظريتــن واألحــكام
املتعلقــة بهام،مقارنــة بالفقــه اإلســامي الــذي تعتمــد عليــه اململكــة العربيــة
الســعودية .وتنتهــج الدراســة منهجـاً ،اســتقرائياً ،تحليليـاً مقارنـاً .مــن أهــم النتائــج
التــي توصلــت إليهــا :أنهــا اســتطاعت أن تُكيــف توصيـ َـف جائحــة كورونــا ؛بحيــثُ
ت ُعتــر معالجــة افرازاتهــا وفــق النظريتــن أمـرا ً مقبــوالً قانونـاً ورشعا.اســتجابة اململكة
بالرسعــة املقبولــة بســن ترشيعــات تســاعد عــى حفــظ حقــوق العقــد.
الكلــات االفتتاحيــة  :الظــروف الطارئــة  ،القــوة القاهــرة  ،جائحــة كورونا،
إنهاءعقدالعمل ،اســتحالة .
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Abstract:
The Theories of Emergency Conditions, Force Majeure and
Their Impact on Employment Contracts to the Saudi Labor System
(A Comparative Study - Corona Pandemic as a Model)Contracts
are an obligation between the two parties, but urgent circumstances
or force majeure may make the implementation of the contract
exhausting for one or both parties, and impossible due to wars,
earthquakes, etc. The Corona pandemic represents a realistic model
of these force majeure circumstances, which shed light over the
situation on the entire world. In this study, we are concerned with
the contracts that constitute the mayor of the economy, and many
countries have relied on these two theories to reconsider their labor
contracts, and the possibility of their termination, or amendment its
obligations.Saudi Arabia; its laws derived from Islamic law, which
have dealt with this issue. The importance of this study showed
the two theories definitions, their impact on labor contracts, and
showed the Kingdom’s roleinitslegislative contribution, which may
benefit other countries.The study aims to introduce labor contracts
and the conditions that mitigate or cancel their obligations, the
two theories, compared to the Islamic jurisprudence. The study
adopts a comparative and analytical approach. The treatment of its
secretions according to the two theories is legally acceptable. The
Kingdom’s response of enacting legislation that helps to preserve
the rights of the contract. The recommendations of the study is the
enactment of a law on the exceptional circumstances that interfere
with the work contract.
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د.أماني فضل اهلل الطاهر

م َقدَّمــة:
الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى أرشف املرســلني ،ســيدنا محمــد
وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن وبعــد:
للعمــل أهميــ َة كــرى يف حيــاة النــاس ؛ فهــو الوســيلة املعتــرة للكســب
وإعــار األرض ؛ لــذا اهتمــت الرشيعــة اإلســامية بــه  ،تحفيــزا ً ،وتنظي ـاً ،ومراقبة،قــال
تعاىلَ ﴿:و َج َعلْ َنــا ال َّن َهــا َر َم َعاشً ــا﴾ ســورة النبــأ اآليــة ( )11ــــ أي مــن أجــل املعــاش
ـب إذا عمــل أحدكــم عمـاً أ ن
والتــرف والكســب ــــ( ) 1وقــول النبــي (ﷺ) (:إن اللــه يحـ ُّ
يتقنــه) ( ) 2والعمــل قــد يكــون بغــر عقــد  ،وقــد يكــون مقيــدا ً بعقــد يُشــرط فيــه الوفــاء
بالتزاماتــه .وعلــاء الفقــه اإلســامي أفــردوا لــه قس ـاً كام ـاً ضمــن أحــكام اإلجــارة.
كــا أن لــكل دولــة قوانينهــا املنظمــة لعقــود العمــل ســواء كانــت مســتمدة مــن
الرشيعــة أو مــن غريهــا .وكلهــا تســعى لتحقيــق العدالــة مــن منظورهــا وقــد توفــق وقــد ال
توفــق ،والعقــود بطبعهــا ملزمــة للطرفــن  ،قــال اللــه تعــاىل ﴿ :يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا أَ ْوفُــوا
بِالْ ُع ُقــو ِد﴾ ســورة األنعــام اآليــة (. )1وعــدم الوفــاء بهــا يرتتــب عليــه عقوبــاتٌ منصــوص عليها
يف القوانــن ،ذلــك إذا أمكــن الوفــاء بهــا ،ولكــن أحيانــا قــد تــأيت ظــروف خارجــة عــن اإلرادة
فتجعــل تنفيــذ العقــد مســتحيالً ،وهــي مــا تعــرف بالقــوة القاهــرة ،وتجعلــه مرهقـاً وهــي
التــي تعــرف بالظــروف الطارئــة ،ولــكال النظريتــن أحــكام تخــص عقــود العمــل .
فــإن الدراســة ُعنيــت بالبحــث يف نظريتــي الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة
وأثرهــا عــى عقــود العمــل تطبيقــاً عــى نظــام العمــل الســعودي ( جائحــة كورونــا
إمنوذجــاً ــــ ) ؛ إذا أن وبــاء كورونــا اجتــاح العــامل بــأرسه ،وألقــى بظاللــه عــى عقــود
العمــل ؛ فالبعــض اعتربهــا ســبباً إلنهائهــا او لتخفيــف االلت ـزام بهــا مــا ســبب جــدالً يف
وصفهــا مــن القــوة القاهــرة ،أم مــن الظــروف الطارئــة .ومبــا أن كثــرا ً مــن الــدول اتخــذت
إج ـر ٍ
اءات فيــا يختــص بعقــود العمــل يف مواجهــة جائحــة كورونــا ؛فــإن الدراســة ُعنيــت
بتجربــة اململكــة العربيــة الســعودية يف هــذا الصــدد الســتمداد انظمتهــا مــن الرشيعــة
اإلســامية ،وقارنــت بينهــا وبــن بعــض الــدول التــي تســتمد ترشيعاتهــا مــن القوانــن
الوضعيــة  .ولهــذه الدراســة أهميتهــا البالغــة لــكال طــريف العقــد
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أهمية الدراسة :
تعــرف الدراســة بنظريتــي الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة واألحــكام التــي تتعلق
بهــا وتعمــل عــى تكييــف جائحــة كورونــا ملعرفــة تصنيفهــا القانــوين وهــذا يســاعد أطـراف
العقــود عــى معرفــة حقوقهــم وواجباتهــم والوقــوف عــى تجــارب الــدول اإلســامية ممثلة يف
ـح للمقارنــة .وبهــذه وغريهــا يتضــح أن املوضــوع
اململكــة العربيــة الســعودية كإمنوذجـاً يصلـ ُ
لــه أهميتــه يف مجالــه وكذلــك لــه أســبابه.
أسباب اختيار املوضوع:
1.1جائحــة كورونــا ألقــت بظاللهــا عــى العــامل بــأرسه فاســتجاب علــاء الطــب
لنــداء اإلنســانية للبحــث عــن عــاج ناجــح  ،فالبــد مــن اســتجابة للمختصــن يف
القانــون واالقتصــاد بالبحــث عــن كيفيــة درء آثارهــا
2.2اإلجابــة عــى األســئلة املتوقعــة مــن أطــراف العقــود حــال تطبيــق أحــكام
النظريتــن.
 3.الوقــوف عــى تجــارب الــدول التــي ســنت قوانــن تحفــظ الحقــوق يف ظــل
تطبيــق النظريتــن
هذه األسباب املتعلقة باختيار املوضوع مرتبطة بأهداف تسعى الدراسة اىل تحقيقها
أهداف الدراسة:
1.1التعريــف بعقــد العمــل وبنظريتــي الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة وتوضيح
الفــرق بينهام
2.2توضيح أثر كال النظريتني عىل عقود العمل .
3.3تكييف جائحة كورونا اعتامدا عىل النظريتني.
4.4الوقــوف عــى تجربــة اململكــة العربيــة الســعودية يف تطبيــق األحــكام الخاصــة
للتعامــل مــع جائحــة كورونــا التنظيميــة.
هــذه األهــداف الخاصــة بالدراســة الغــرض منهــا تحقيــق هــدف عــام وهــو حفــظ
الحقــوق وجــر الــرر يف ظــل الظــروف االســتثنائية التــي تحــول دون تنفيــذ التزامــات
العقود.والدراســة بأهدافهــا تســعى لحــل مشــكلة متعلقــة بهــا .
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مشكلة الدراسة:
وبالنظــر إليهــا نجــد أنهــا متشــعبة مــن شــق نظــري ،وهــو الجــدل القائــم يف
تكييــف جائحــة كرونــا عــى أســاس الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة ،والشــق العمــي
والــذي يتمثــل يف عــدم كفايــة نظــام العمــل الســعودي يف االحاطــة بتفاصيــل مســألة انتهــاء
عقــد العمــل بالظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة ؛حيــث إنــه نــص عليهــا كســبب مــن
األســباب املنهيــة لعقــد العمــل ولكــن مل يوضــح الضوابــط واألحــكام املتعلقــة بهــا  .مــا
أثــار الكثــر مــن الجــدل حــول أحقيــة أربــاب العمــل يف فســخ العقــود وترسيــح العــال
وكذلــك توقــف العمــل وعــدم االســتفادة مــن العامــل يف ظــل جائحــة كرونــا وقــرارات
التعليــق املصاحبــة لهــا ولحــل املشــكلة تــرز أســئلة تجيــب عنهــا الدراســة .
أسئلة الدراسة :
1.1ما هي الظروف الطارئة والقوة القاهرة وماهوعقد العمل
2.2ما هي األحكام التي ترتتب عىل الظروف الطارئة والقوة القاهرة
3.3هل تعترب جائحة كورونا من قبيل الظروف الطارئة أو القوة القاهرة
4.4ما هي جهود اململكة العربية السعودية يف درء آثار كورونا التنظيمية
5.5ما هو موقف الفقه اإلسالميفي نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة.
حدود الدراسة:
1.1الحــدود الزمانيــة :البحــث يف نظــام العمــل الســعودي للعــام 1426هـــ
والتعديــات التــي طــرأت عليــه و عــى الالئحــة التنفيذيــة يف العــام 1441هـــ
2.2الحدود املكانية :اململكة العربية السعودية
3.3الحــدود املوضوعيــة :البحــث يف موضــوع نظريتــي الظــروف الطارئــة والقــوة
القاهــرة وأثرهــا عــى عقــد العمــل يف ظــل جائحــة كورونــا وفقــاً لنظــام
العمــل الســعودي مــن حيــث التعريــف مبصطلحــات البحــث والفــرق بــن
نظريتــي الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة ومقارنتهــا مبــا جــاء يف الفقــه
اإلســامي وبعــض االنظمــة العربيــة ــــ املســتمدة مــن الفقــه الالتينــي والفقــه
األنجلوسكســوين ــــ ومعالجــات اململكــة وجهودهــا التنظيميــة ألوضــاع العاملني
يف ظــل جائحــة كورونــا .
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الدراسات السابقة:
يوجــد عــدد مــن الكتابــات واألبحــاث حــول نظريــة الظــروف الطارئــة وأثرهــا يف
العقــود بصفــة عامــة ،وهــي قيمــة وفيهــا جهــد طيــب وفوائــد علميــة مقــدرة  ،ولكــن نســبة
لنشــوء الجائحــة بصــورة مفاجئــة مل يســلط الضــوء حــول األبحــاث التــي تربــط بــن األوبئــة
وعقــود العمــل بالصــورة الكافيــة يف وجهــة نظــر الباحــث .
هنالــك دراســة تناولــت مســالة الجوائــح بعنــوان :أحــكام الجوائــح يف الفقــه
اإلســامي وصلتهــا بنظريتــي الظــروف الطارئــة والــرورة ،بحــث دكتــوراه  ،للباحــث عــادل
مبــارك ،مطـرات ،جامعــة القاهــرة ،العــام 2001م  .والجوائــح وأحكامهــا ،د .ســليامن الثنيــان،
رســالة ماجســتري مقدمــة يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود .وهــذه الدراســات تناولــت
موضــوع الجوائــح بصــورة عامــة ومل تربــط بينهــا وبــن نظــام العمــل الســعودي تحديــدا،
ووبــاء كورونــا ،وبــدأت الدراســات الحديثــة يف البحــث حــول جائحــة كورونــا والربــط بينهــا
وبــن عقــود العمــل عقــب نشــوء الجائحــة ــــ فيــا وقفــت عليــه ــــ ومعظمهــا مبــادرات مل
تكتمــل بصــورة نهائيــة .وتناولهــا عــدد مــن مكاتــب املحامــاة واملستشــارين يف شــكل مقــاالت
قيمــة منثــورة عــى االنرتنــت منهــا :ـ مقــال مكتــب د .محمــد العيــي للمحامــاة والــذي جــاء
بعنــوان ( :جائحــة فايــروس كورونــا وتطبيــق بنــد القــوة القاهــرة ونظريــة الظــروف الطارئــة)
نُــر مبوقــع املكتــب بتاريــخ 2020/4/14م  .و الفــرق بينــه وبــن الدراســة التــي بصددهــا يف
أن الدراســة تأصيليــه تناولــت املوضــوع بكافــة عنــارصه املختلفــة وبتفاصيلهــا مركــزة عــى
عقــد العمــل عــى وجــه الخصــوص ؛بينــا تنــاول املقــال العلمــي موضــوع الظــروف الطارئــة
والقــوة القاهــرة يف جميــع العقــود وتعــرض لعقــد العمــل بصــورة عارضــة ؛ولــذا رأيــت أن
أدلــو بدلــوي يف املوضــوع عــى أمــل إثـراء املــادة العلميــة واالســتزادة بتنــاول تجربــة اململكــة
العربيــة الســعودية ومقارنتهــا مــع عــدد مــن األنظمــة العربيــة األخرى وبيــان كيفيــة معالجة
الفقــه اإلســامي لهــا .
كذلــك املقــال الصــادر مــن مكتــب االســتاذ محمــد بــن عفيــف للمحامــاة
بعنوان(:اآلثــار القانونيــة لفايــروس كرونــا ) وتختلفالدراســة عنــه يف أنهــا توســعت يف املقارنــة
مــع الفقــة اإلســامي والقوانــن االخــرى مركــزة عــى عقــد العمــل تحديــدا ً.

54

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الخامس -دورية -ربيع ثاين 1443هـ -يناير 2022م

د.أماني فضل اهلل الطاهر

أيضـاً عقــود العقــود العمــل وفايــروس كورونــا للمستشــار فيصــل بــن ســعد العامري
املنشــور يف صحيفــة مــال والفــرق بــن الدراســة وبينــه يف انــه عبــارة عــن اجتهــاد للكاتــب
يُعــر فيــه عــن وجهــة نظــره وجــاء بصــورة مختــرة وبالتــايل يختلــف تناولــه للموضــوع عــن
البحــث ،كــا أن الدراســة تناولــت اآلراء املختلفــة التــي وردت يف اآلونــة األخــرة عــى أمــل
الربــط والتوفيــق بينهــا .كــا أنهــا تناولــت موضوعــات مل يتــم التطــرق لهــا بالصــورة الكافيــة
ومازالــت تحتــاج إىل الكثــر مــن الجهــد والعمــل مــن جميــع الباحثــن ؛ اســتكامالً وامتــدادا ً
ملــا ســبق مــن جهــود مقــدرة  ،وأخ ـرا ً ؛فــإن البحــث تقيــد باألســس العلميــة املتبعــة يف
شــأن توثيــق النقــاط التــي تــم الرجــوع إليهــا مــن املقــاالت العلميــة أو األبحــاث أو املصــادر
واملراجــع .
منهج الدراسة:
تنهــج الدراســة منهج ـاً اســتقرائيا ووصفي ـاً مقارن ـاً ؛إذا أنــه يٌقــارن بــن مــا جــاء يف
الرشيعــة اإلســامية الغ ـراء ونظــام العمــل الســعودي وبعــض األنظمــة الوضعيــة األخــرى
حــول موضــوع الدراســة .
نظرية الظروف الطارئة :
الظروف الطارئة لغاً:
الظــروف الطارئــة مركــب إضــايف ،فــإذا أردنــا تعريفــه البــد مــن تعريــف جزئيــة
؛فكلمــة ظــرف يف اللغــة تعنــي الرباعــة وذكاء القلــب ،وقيــل حســن العبــارة .وظــرف الــي ُء
وعــاؤه والجمــع ظــروف .ومنــه ظــروف األزمنــة واألمكنــة والصفــات واملحــال.
أمــا كلمــة طــارئ مــن طــرأ يط ـرا ُ أي أتاهــم مــن مــكان بعيــد فجــأة  .أو مــن
غــر أن يعلمــوا .وطــرأ مــن األرض ؛أي خــرج منهــا واشــتق . ) 3( .و الطارئــة :الداهيــة التــي
ال يعــرف مــن أيــن أتــت( . ) 4وعــى ذلــك ميكــن القــول أن الظــروف الطارئــة هــي األحــوال
التــي تطــرأ او تســتجد عــى أمـ ٍر مــا بصــورة مفاجئــة فتغــره وهــذا التعريــف يتوافــق مــع
التعريــف الفقهــي الــذي ســرد ذكــره يف العنــوان التــايل .
يف االصطالح الفقهي:
مل يضــع الفقــه اإلســامي تعريفــاً لنظريــة الظــروف الطارئــة،ألن الفقهــاء مل
يعنــوا ببحــث النظريــات العامــة ،بــل كانــوا يتناولــون كل مســألة عــى حــدة ،ويجتهــدون
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يف تحريحكــم اللــه تعــاىل مبــا يقتضيــه العــدل فيهــا ،اســتنباط امــن النصإنوردفيها،أوداللــة
باالجتهــاد بالرأمينــق واعــد الترشيــع  ،أومعقــول النــص ،وميعنــون يف تحليــل الواقعــة علميــا
وواقعيــا ،آخــذ ينفــي اعتبــاره مــا يحتــف بهــا منظــر وفمالبســة يف كلعــر يــرون أن لهــا
دخــل افيتشــي لعلــة الحكــم  5وباســتقراء بعــض الفقــه نجــد أن مصطلــح الجوائــح هــو
األقــرب ملصطلــح الظــروف الطارئــة فالجائحــة يف اللغــة تعنــي ؛ هــاك املــال واســتئصاله
،يقــال جاحــت الجائحــة النــاس ؛أي اســتأصلت مالهــم وأهلكتــه  .ويف اصطــاح الفقهــاء مــا
أذهــب الثمــر أو بعضــه مــن آفــة ســاوية( . ) 6وقيــل أيض ـاً أنهــا املصيبــة العامــة املذهبــة
للــال أو األنفــس التــي يعجــز دفعهــا كالــرد والنــار والريــح والغــرق والج ـراد والســموم.
ويــرى ابــن القاســم( ) 7ــــ رحمــه اللــه ـ أنهــا مقصــورة عــى أمــر ســاوي( .) 8والناظــر إىل
كتابــات الفقهــاء ومؤلفاتهــم يجدهــا غنيــة باألحــكام املنظمــة للجوائــح  ،وخاصــة يف بــايب
اإلجــارة والبيــوع؛ فيــا يخــص الهــاك بأمــر ســاوي قبــل القبــض أو بعدهومــن ذلــك مــا
جــاء يف مؤلــف ابــن عابديــن () 9يف مســألة فســخ اإلجــارة وثبــوت الخيــار للمســتأجر يف حــال
انهــدم كل الــدار .أمــا إذا انهــدم جــز ًء منهــا فــا يثبــت إذا كان قبــل القبــض .وإذا مل يؤخــذ
مــن املنفعــة فــا يصــح ؛ألن العقــد ورد عــى املنفعــة ال عــى العينوالنقــص حصــل عــى العــن
ال املنفعــة  .ومثــل ذلــك؛ إذا اســتأجر األرض ،وانقطــع مــاء الــزرع عــى وجــه ال يُرجــى فلــه
الخيــار أمــا إذا كان القطــع قليـاً ويُرجــى منــه الســقي فاألجــر واجــب .وكذلــك إذا اســتأجر
حاممـاً يف قريــة فرحــل أهلهــا ســقط األجــر عنــه ،وإن مل يرحــل البعــض ال يســقط وكــذا لــو
اســتأجر شــخصاً فمــرض فلــه خيــار الــرد( ) 10ــــ كــا ســيأيت تفصيلــه فيــا يــي مــن البحــث ــــ
ومــن هنــا يتبــن أن الفقــه اإلســامي مل يفــرق بــن الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة مــن
حيــث املعنــى واعتــر هــا مــن قبيــل الجائحــة أو اآلفــة الســاوية ؛كالزل ـزال والرباكــن.
يف القانون:
درجــت القوانــن الوضعيــة مســلك الفقــه اإلســامي مــن حيــث ؛اعتبــار أن الظــروف
الطارئــة مــن أســباب تخفيــف االلتـزام ،ويف اململكــة العربيــة الســعودية ،وردت عبارتــا القــوة
القاهــرة والظــروف الطارئــة يف عــدة قوانــن تناولــت أحكامـاً مختلفــة ولكنهــا مل تفصــل فيهــا
 ،عــى ســبيل املثــال :نظــام الجــارك املوحــد لســنة ( )2003والــذي نــص يف املــادة ( )21منــه
عــى ...(( :يحظــر عــى الســفن التــي تقــل حمولتهــا االســتيعابية عــن مائتــي طــن بحريــأ
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أن تدخــل أوتنتقــل ضمــن النطــاق الجمــريك البحــري وهــي محملــة بالبضائــع املقيــدة،
أواملمنــوع اســتريادها ،أوالخاضعــة لفئــات رســوم عاليــة يف التعرفــة الجمركيــة ،إال يف الظــروف
الناشــئة عــن طــوارئ بحريــة ،أوبســبب قــوة قاهــرة ،وعــى الربــان يف هــذه الحالــة أن يقــوم
بإشــعار أقــرب دائــرة جمركيــة أومركــز أمنيــب ذلــك دون إبطــاء ،ويســتثنى مــن ذلــك البضائع
املنقولــة بــن موانــئ الدولــة والتــي أنهيــت إجراءاتهــا الجمركيــة ) 11(.))...ونظــام التجــارة
اإللكرتونيــة لســنة  2019املــادة ( )14حيــث نــص عــى  ...(( :مــامل يتفــق موفــر الخدمــة
واملســتهلك عــى مــدة أخــرى لتســليم محــل العقــد أوتنفيــذه ،يحــق للمســتهلك فســخ العقد
إذا تأخــر موفــر الخدمــة عــن التســليم أوالتنفيــذ مــدة تزيــد عــى (خمســة عــر) يومـاً مــن
تاريــخ إب ـرام العقــد أو عــن املوعــد املتفــق عليــه ،ولــه اســرداد مادفعــه مبقتــى العقــد
مقابــل املنتــج أو الخدمــة أوغــر ذلــك مــن تكاليــف ترتبــت عــى هــذا التأخــر ،مــامل يكــن
التأخــر بســبب قــوة قاهــرة .))...وكذلــك نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة ؛حيــث
تنــاول الحالــة الطارئــة وعرفــه بأنهــا :حالــة يكــون فيهاتهديــد الســامة جديـاً وغــر متوقــع
تهــدد الســامة واألمــن العــام أو الصحــة العامــة  ،أو بهــا إخــال ينــذر بخســائر يف األنفــس أو
املمتلــكات وال ميكــن التعامــل معهــا وفقـاً لإلجـراءات العاديــة ونــص عليهــا القانــون املــدين
املــري يف املــادة ()147بقولــه ...((:إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة،مل يكــن يف الوســع
توقعهــا ،وترتــب عــى حدوثهــا أن تنفيــذ االلت ـزام التعاقــدي وان مل يصبــح مســتحيالً صــار
مرهقـاً للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة جــاز للقــايض وتبعــا للظــروف وســد املوازنــة
بــن مصلحــة الطرفــن أن يــرد االلت ـزام املرهــق اىل الحــد املعقــول ويقــع باط ـاً كل الت ـزام
عــى خــاف ذلــك ) 12(. )) ...والجديــر بالذكــر ان هنالــك مــن اطلــق عليهــا لفــظ (الكــوارث
الطبيعيــة) ـــــ وهــو مصطلــح يخلــو منــه معظــم القوانــن ـــــ ؛وهــي كل حــدث مفاجــئ
يتأثــر بــه عــدد كبــر مــن النــاس مســبباً خســائر فادحــة يف األرواح او املمتلــكات واملصــادر
الطبيعيــة إضافــة اىل تأثريهــا عــل االقتصــاد ز أو حــدث يهــدد املــوارد البرشيــة واملاديــة
ويخــرج عــن الســيطرة واملعالجــة وفقـاً لإلمكانيــات املتاحــة للمحافظــة .وهــي أرضار ماديــة
مبــارشة يكــون ســببها القــوة غــر العاديــة لعوامــل الطبيعــة كالفيضانــات واملجاعــة والحرائــق
ويلــزم ملعالجتهــا اســتخدام وســائل اســتثنائية(.) 13مــا ســبق أرجــح مــا ذهــب إليــه القانــون
املــري يف تعريــف الظــروف الطارئــة لشــمول التعريــف واكتــال عنــارصه .
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نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقًا على نظام العمل السعودي

شروط تطبيق النظرية :
يشرتط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة عدة رشوط تتمثل يف اآليت :ـ
الشرط األول :
أن يكــون العقــد محــل النـزاع مرتاخيـاً ؛وذلــك الن حــدوث ظــروف طارئــة تحــول
دون تنفيــذ العقــد يســتلزم وجــود مــدة زمنيــة بــن انعقــاد العقــد وصــدوره  .ومــع ذلــك ال
مينــع مــن تطبيــق النظريــة اذا كان العقــد غــر مـراخ وحــدث طــارئ فــور انعقــاده وإن كان
ذلــك قليــل الوقــوع .وهــذا نــص ســكت عنــه القانــون الفرنــي وتناولــه القانــون اإليطــايل
ضمــن العقــود املســتمرة واملؤجلــة
الشرط الثاني:
أن تقــع بعــد إب ـرام العقــد حــوادث اســتثنائية عامة؛مثــل الــزالزل واألوبئــة
وتغــر األسعاروانتشــار الج ـراد ،واالســتيالء اإلداري وغريها.ومعنــى كلمــة عامــة :أي ال تكــون
خاصــة باملديــن وحــده .وتكــون شــاملة لعامــة النــاس كالفيضــان او الوبــاء غــر املتوقــع ؛ولــذا
ال يُعــد إفــاس املديــن او تعرضــه لحريــق ظرفـاً طارئـاً .
الشرط الثالث:
أن يكــون الحــادث االســتثنايئ العــام غــر متوقــع وال ميكــن توقعــه وال ميكــن
دفعــه؛ وهــذا يعنــي أنــه إذا كان يف الوســع توقعــه فــا مجــال لتطبيــق النظريــة كــا يف
فيضــان النيــل بشــكل معتــاد  ،وآفــة القطــن ،وتغيــر ســعر العملــة
الشرط الرابع :
أن يكــون الت ـزام املديــن مرهق ـاً ال مســتحيالً واإلرهــاق هنــا ليــس لــه معيــار
معــن يُقــدر بــه ،ويختلــف مــن شــخص آلخــر ،وال يتوقــف تحديــد خســارة الشــخص بالنظــر
اىل مــا ميلــك وإمنــا يكفــي أن يخــر يف الصفقــة محــل الظــرف الطــارئ وليــس هنالــك فــرق
يف الخســارة بــن شــخص غنيوآخرفقــر(.)14
نظرية القوة القاهرة :
القوة القاهرة لغاً:
القــوة يف اللغــة مــن قــوى عــى األمــر؛ أي طاقــه .وكلمــة قاهــرة مــن القهــر؛ يُقــال:
أقهرتــه ؛أي غلبتــه أو وجدتــه مقهــورا ً أو صــار يف حــال قهــر  ) 15( .وقهــر ُه كمنعــه؛ أي أخـ َذ ُه
قهـرا ً مــن غــر رضــاه .والقهــر األخــذ مــن فــوق ٍ عــن طريــق التذليــل ( ) 16وعــى ذلــك ُيكــن
القــول أن القــوة القاهــرة ؛تعنــي املغالبــة والقهــر دون الرضــا .
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يف االصطالح الفقهي :
مصطلــح القــوة القاهــرة أيضـاً يُعتــر مــن املصطلحــات الحديثــة وتناولــه الفقهــاء
مبســمى الجوائــح ويف ذلــك يتفــق تعريــف القــوة القاهــرة مــع تعريــف الظــروف الطارئــة يف
() 17
الفقــه اإلســامي الــذي ورد يف املطلــب الســابق .
يف القانون :
باســتقراء نظــام العمــل الســعودي ،مل أقــف عــى تعريــف رصيــح للقــوة القاهــرة
ولكنــه تناولهــا ضمــن األســباب املنهيــة للعقــد يف املــادة ( )74و ( )86؛حيــثُ أوجبــت
اســتحقاق العامــل لكامــل مســتحقاته ،يف حــال تركــه العمــل لظــروف قاهــرة خارجــة عــن
إرادتــه  .وبالرجــوع إىل القانــون املــدين ،نجــده تناولهــا ضمــن موضــوع اســتحالة التنفيــذ
لســبب أجنبــي  ،الــذي ع ّرفتــه وثيقــة الكويتللقانــون املوحــد بأنــه؛ الســبب الــذي ال يــد
() 18
للمديــن فيــه ،ويُقصــد بــه ؛القــوة القاهــرة أو خطــأ الدائــن أو خطــأ الغــر
وورد تعريــف القــوة القاهــرة يف نظــام االســتثامر والتعديــن املــادة (: )28بأنهــا
األحــداث املتعــارف عليهــا أصولي ـاً كقــوة قاهــرة ناتجــة عــن ظــروف غــر متوقعــة وقــت
()19
إصــدار الرخصــة والتــي ال ترجــع الحــد الطرفــن وتجعــل الت ـزام املرخــص لــه مســتحيالً .
وع َرفهــا نظــام املحكمــة التجاريــة لســنة ، 1350يف املــادة 24منــه ضمــن تناولــه ملســألة
الت ـزام الوكيــل بتســليم البضاعــة يف وقتهــا املحــدد بقوله(:تلــزم الوكيــل واألمــن واملــكاري
ضامنــة إيصــال البضائــع املســلمة إليــه يف داخــل املهلــة املعينــة يف قامئــة اإلرســالية فــكل
رضر ينشــأ مــن تأخــره يضمنــه مــا مل يكــن املانــع قاهـرا يعجــز عــن دفعــه) .وهــذا التعريــف
ال يصــف حالــة القــوة القاهــرة  ) 20(.أمــا القضــاء الســعودي ع ّرفهــا بانهــا  :كل حــادث عــام
الحــق عــى تكويــن العقــد ،غــر متوقــع الحصــول عنــد التعاقــد ،وينجــم عنــه اختــال بــن
املنافــع املتولــدة عــن عقــد يرتاخــى تنفيــذه إىل أجــل ،ويصبــح تنفيــذ املديــن اللتزامــه كــا
() 21
أوجبــه العقــد مرهقــا إرهاقــا شــديدا ،ويتهــدد بخســارة فادحــة تخــرج عــن حــد املألــوف.
رع الســوداين ضمــن موضــوع فســخ العقــد يف قانــون املعامــات
كذلــك ع َرفهــا املـ ٌ
املدنيــة بنصــه عــى ...( :يف العقــود امللزمــة للجانبــن إذا انقــى االلت ـزام الســتحالة تنفيــذه
بســبب أجنبــي ال يــد للمديــن فيــه انقضــت معــه االلتزامــات املقابلــة لــه وينفســخ مــن
تلقــاء نفســه  ) 22()...وأيض ـاً نــص عــى ذلــك القانــون املــدين املــري حيــث جــاء فيــه...( :
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ينقــي االلتـزام إذا اثبــت املديــن أن الوفــاء بــه أصبــح مســتحيالً عليــه لســبب أجنبــي ال يــد
لــه فيــه.)...
شروط تطبيق النظرية :
أو ًال :ـ يف القانون :
تتفــق تتفــق يُشــرط لتطبيــق بنــد القــوة القاهــرة عــدة رشوط ميكــن إجاملهــا يف
اآليت:ـ
الشرط األول :
أن يكون العقد ملزما للجانبني :
وهذا ألنه ال يتصور تطبيق النظرية يف العقد امللزم إلرادة واحدة .
الشرط الثاني :
استحالة على الطرف املدين:
وذلــك بــأن يكــون مســتحيالً اســتحالة مطلقــة  ،ســوا ًء كانــت اســتحالة ماديــة كهــاك
املبيــع قبــل التســليم ،أو قانونيــة كنــزع امللكيــة بالنســبة لعقــار يقــي االلت ـزام بتســليمه
؛ولــذا ال ميكــن االعتــاد عــى أن تنفيــذ العقــد أصبــح مرهق ـاً ،وعــى ذلــك جــاءت أحــكام
املحاكــم؛ ففــي قضيــة س/ضــد /ص قضــت املحكمــة بــأن انخفــاض األســعار أو انخفاضهــا يف
املحاصيــل مــن األمــور العاديــة التــي يتوقعهــا عامــة النــاس العتــاد التجــارة عــى املهــارة
والخــرة والــذكاء.
الشرط الثالث :
أن ترجع االستحالة اىل سبب أجنبي :
فــإذا كان للمديــن ســبباً يف اســتحالة التنفيــذ فيظــل االلتــزام قامئــاً ـ والســبب
ـلفت ــــ يرجــع اىل القــوة القاهــرة أو خطــأ الدائــن أو الغــر ويف جميــع
األجنبــي ــــ كــا أسـ ُ
الحــاالت يقــع عــبء إثباتــه عــى عاتــق املديــن .ويُعــد مــن االســتحالة التــي متتــع املديــن
مــن تنفيــذ التزامــه وتضعــه يف موقــف ال يســتطيع معــه فســخ العقــد أو املســؤولية املدنيــة
() 23
تجــاه املديــن ؛صــدور ق ـرار حكومــي مينــع التعامــل يف محــل االلت ـزام .
ثانياً:ـ يف الفقه اإلسالمي :
تنــاول فقهــاء الرشيعــة اإلســامية الغ ـراء رشوط الجائحــة ـ كقــوة قاهــرة ــــ عنــد
وقوفهــم يف مســألة اإلعــذار يف األجــرة وفســخها ســواء كانــت آلدمــي أو لعــن .وكذلــك
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يف مســألة اآلفــات الســاوية التــي قــد تصيــب املعقــود عليــه ــــ املبيــع ــــ بتلـ ٍ
ـف فتمنــع
التســليم أو تؤثــر عليــه  .ومجمــل هــذه الــروط ال تختلــف عــا ورد يف القوانــن الوضعيــة
؛ومــن ذلــك وصفهــم للجائحــة واشـراط أن ال ميكــن دفعهــا ــــ أي ــــ معجــوز عــن دفعها ومن
ذلــك ؛ إذا اصيــب الثمــر بعــد ال ـراء ال يعتــر ذلــك جائحــة (. ) 24
ومــن الــروط لــدى بعــض الفقهــاء  :أن يكــون التلــف الــذي ســببته الجائحــة
الســاوية قــدر الثلــث أو اكــر ،أي ال يكــون يس ـرا ً ) 25(.وفصــل الفقهــاء يف هــذا الــرط يف
رى الحنفيــة والشــافعية أن هــاك الثامرمنضامناملشــري،والرجوعلهبيشءعلىالبائع أمااملالكيــة
فقالــوا يف األرجــح عندهــم :يضمــن البائــع ماتتلفــه الجائحــة يف الثــار والبقــول ،ســواء القليــل
والكثــر ،ويف رأي اإلمــام مالــك :يكــون مقــدار نقــص الثمــن إذا أصابــت الجائحــة الثلــث
فأكــر يف الثــار والبقــول .ويحســب الثلــث بالكيــل عنــد ابــن القاســم  ،وبالقيمــة عنــد
أشــهب .وكذلــك قــال الحنابلــة يف ظاهــر املذهــب :ال فــرق بــن قليــل الجائحــة وكثريهــا ،إال
أن ماجــرت العــادة بتلــف مثلــه ،كالــيء اليســر الــذي ال ينضبــط ،فــا يلتفــت إليــه وهــذا
يتفــق مــع الظــروف الطارئــة ــــ وأن ال ت ُشــرى الثمــرة مــع أصلهــا ؛النقطــاع عالقــة البائــع يف
املبيــع .وكذلــك عــدم تأخــر الثمــر عــن الوقــت املعتــاد .)26( .
وخالصة قول املالكية:
إذا أصيبــت الثــار فعــى البائــع أن يضــع مــن املشــري بقــدر مــا أصابتــه الجائحــة
فوضــع الجوائــح محمــول عــى االســتحباب )27(.وأمــا الحنابلــة فــإن ظاهــر املذهــب أن
الفــرق بــن قليــل الجائحــة وكثريهــا إال أمناجــرت العــادة بتلــف مثلــه كالــيء اليســر الــذي ال
ينضبــط فاليلتفــت إليــه قــال الغــام أحمــد  :إن يــا أقــول يف عــر مثـرات والعرشيــن مثــرة
والأدري مــا الثلــث ولكــن إذاكانــت جائحــة تعــرف الثلــث أوالربــع أوالخمــس توضــع وفيــه
روايــة أخــرى أمنــا كان يعــددون الثلــث فهــو مــن ضــان املشــري()28
أوجه التمييز بني نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة :
يف الفقه اإلسالمي:
أو ًال:ـ أوجه االتفاق واالختالف بني الظرف الطارئ والقوة القاهرة والجائحة :
بالنظــر اىل الفقــه نجــد ان هنالــك اوجــه اتفــاق واختــاف بــن الجوائــح والظــروف
الطارئــة والقــوة القاهــر وذلــك كااليت :

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الخامس -دورية -ربيع ثاين 1443هـ -يناير 2022م

61

نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقًا على نظام العمل السعودي

1ـ من حيث األساس الذي قامت عليه:
وهو رفع الرضر الذي يلحق بأحد املتعاقدين نتيجة إبرام هذا العقدـ
2ـ من حيث الشروط:
فالعقــد يف الجوائــح مرتاخــي التنفيــذ ،والتغيــر الحاصــل خــارج عــن نطــاق
املألــوف ،وجــاء هــذا يف اشـراط الثلــث حيــث اعتــر املالكيــة مــا زاد عــن الثلــث يف التلــف
تجــاوزا ً للحــد الطبيعــي املعتــاد ،والجائحــة التــي اصابــت الثمــر ال ميكــن توقعهــا أو دفعهــا
أو التقليــل مــن أثارهــا ،وكــذا الجائحــة فــإن تنفيــذ العقــد يصبــح مرهقـاً للمديــن (املشــري)
ثانياً:ـ أوجه االختالف :
تختلف الجوائح عن نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة يف اآليت :ـ
1ـ من حيث عدم اشرتاط العمومية يف الحادث:
يحتمــل ان يكــون الحــادث يف الجوائــح حادثـاً خاصـاً بالفــرد وحــده دون غــره
فــا يكــون عامـاً كــا يف الظــروف الطارئــة  .و عــى ذلــك نســتطع القــول أن الفقــه اإلســامي
يتفــق مــع القــوة القاهــرة يف هــذا الــرط.
2ـ من حيث معالجة آثار العقد:
نجــد أن الجوائــح حملــت الــرر لطــرف واحــد وهــو البائــع .بينــا النظريــة أوجبــت
إزالــة اإلرهــاق املوجــود يف العقــد بأحــد أمريــن ،إمــا بتوزيــع الــرر بــن املتعاقديــن أو بالفســخ
.وهــذا يختــف مــع القــوة القاهــرة ؛إذ أن اســتحالة التنفيــذ تــؤدي اىل انتهــاء العقــد ( . ) 29ومــا
ســبق يتضــح مــدى عالقــة الجوائــح بنظريــة الظــروف الطارئــة والقــوة القاهرة.وميكــن القــول بأن
الجوائــح تشــكل أحــد األســس التــي تبنــى عليهــا نظريــة الظــروف الطارئــة يف الرشيعــة اإلســامية
يف القانون:
أو ًال:ـ أوجه االتفاق:
بالنظــر اىل النظريتــن نجــد أن بينهــا تشــابه ؛ يتمثــل يف أنهــا تقومــا عــى أســاس
حــدوث فعــل أجنبــي قاهــر ال يــد للطــرف امللتــزم فيــه
ثانياً :ـ أوجه االختالف
1ـ من حيث األثر :
حيــث أنــه يف الظــروف القاهــرة ال ميكــن تنفيــذ االلتــزام الســتحالته كليــاً فــا
وســيلة لتنفيــذه .بينــا يف الظــروف الطارئــة ميكــن تنفيــذ االلتـزام ولكــن بصعوبــة وإرهــاق
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ألحــد الطرفــن ويكــون أثرهــا مؤقتـاً ؛أي يف فــرة الظــرف الطــارئ .وكذلــك القــوة القاهــرة
يكــون أثرهــا يف التنفيــذ بينــا الظــروف الطارئــة ميتــد أثرهــا اىل الوضــع املــايل واالقتصــادي
للمديــن .وكذلــك ال يشــرط إصــدار حكــم قضــايئ بالفســخ وميكــن أن ينفســخ تلقائيــا
الســتحالة التنفيــذ ،وحتــى لوصــدر الحكــم فــا يكــون مقــررا ً وإمنــا منشــئاً ومــن بــاب أوىل
() 30
عــدم اإلنــذار .
2ـ من حيث عمومية الحادث :ـ
يف القــوة القاهــرة ال يشــرط ان يكــون الحــاث عام ـاً بــل يكفــي أن يكــون فردي ـاً
واليتجــاوز أثــره املديــن بينــا يف الظــروف الطارئــة يجــب ان يكــون الحــادث عامــا؛أي
بطائفــة مــن النــاس .
3ـ من حيث مجال التطبيق :
نظريــة الظــروف الطارئــة تقتــر عــى قضايــا املســؤولية العقديــة امــا القــوة
القاهــرة فيمكــن التمســك بهــا يف مجــال املســؤولية التقصرييــة ؛كعــدم التعويــض عــن األفعال
التــي تســبب رضرا ً للغــر بســبب أجنبــي ال يــد للمديــن .وأخ ـرا يختلفــان يف الج ـزاء ؛ففــي
الظــروف الطارئــة يُــرد االلت ـزام إىل الحــد املعقــول بواســطة املحكمــة بحيــث يــزول ينتهــي
االلت ـزام والتعاقــد وينفســخ العقــد تلقائي ـاً) 31( .اإلرهــاق بينــا يف القــوة القاهــرة ينتهــي
االلت ـزام والتعاقــد وينفســخ العقــد تلقائي ـاً.
عقد العمل لغ ًة :
عقــد العمــل مركــب إضــايف إذا أردنــا تعريفــه لغوي ـاً البــد مــن تعريــف جزئيــة.
وعــى ذلــك العقــد يف اللغــة مــن املعاقــدة وهــي املعاهــدة ومنهــا تعاقــد القــوم أي تعاهــدوا.
والجمــع عقــود  .ومنهــا عقــدت الحبــل والبيــع والعهــد .والعقــد نقيــض الحــل .وأمــا العمــل
ورد يف اللغــة مبعنــى االســتخدام واالســتعامل واعملــه غــر ُه أي اســتعمله؛ أي طلــب إليــه
الص َدقَــاتُ لِلْ ُفقَــ َرا ِء
العمــل( . ) 32وورد أيضــاً مبعنــى الســعي ،كــا يف قولــه تعــاىل ﴿ :إِنََّ ــا َّ
َوالْ َم َســاكِ ِني َوالْ َعا ِملِـ َن َعلَ ْي َهــا﴾ ســورة التوبــة اآليــة ( )58واملقصــود بالعاملــن عليهــا؛ الذيــن
يأخــذون الصدقــات مــن اربابهــا ،وأحدهــم عامــل وهــو الــذي يتــوىل أمــور الرجــلِ يف مال ـ ِه
وعملـ ٍه .والعمــل املهنـ ُة والجمــع أعـ ُ
ـال .والعاملــة بالضــم ُ
رزق العامــل الــذي ُجعـ َـل لــه عــى
مــا قُــدر مــن عمــل (.) 33
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وبنــا ًء عــى مــا ســبق ميكــن تعريــف عقــد العمــل يف اللغــة بأنــه :ارتبــاط بــن
العامــل ورب العمــل للقيــام بعمــل معــن بأجــر معلــوم.
عقد العمل يف اصطالح الفقه اإلسالمي :
عــر فقهــاء الرشيعــة اإلســامية الغـراء عــن عقــد العمــل باإلجــارة واعتــروه رضبـاً
مــن رضوبهــا ــــ إجــارة األبــدان ــــ ولــذا ســأعرف اإلجــارة كم ـرادف لعقــد العمــل .واعتــر
الحنفيــة اإلجــارة إمــا إجــارة منافــع أو عمــل .وعــروا عــن األجــرة ببــدل املنفعــة كــا يف قولــه
تعــاىل ﴿:فَــإ ْن أ ْرضَ ْع ـ َن لَ ُك ـ ْم فَآتُو ُه ـ َّن أُ ُجو َر ُه ـ َّن﴾ ســورة الطــاق اآليــة (. )6واســتدلوا عــى
() 34
ذلــك أيضـاً مبــا نســب إىل النبــي ((ﷺ)) ( :أعطــوا األجــر أجــره قبــل أن يجــف عرقــه)
؛أي قبــل فراغــه مــن العمــل مــن غــر فصــل ( .) 35وأمــا املالكيــة فع ًرفــوا اإلجــارة بأنهــا :بيــع
منفعــة مــا امكــن نقلــه بعــوض معلــوم ( . ) 36وعرفهــا الشــافعية بانهــا :عقــد عــى منفعــة
مقصــودة معلومــة قابلــة للبــذل أو اإلباحــة بعـ ٍ
ـوض معلــوم .وذكــروا أنهــا قســان أحدهــا
وارد عــى العــن كــا يف العقــار واآلخــر عــى األشــخاص والذمــة ،فلــو قــال اســتأجرت َُك عــى أن
تعمـ َـل كــذه فهــذه إجــارة عــن أو ذمــة(. ) 37وكذلــك الحنابلــة ذكــروا أنــه عقــد عــى منافــع
() 38
بعــوض معلــوم .
وعرفهــا ابــن املفلــح ( ) 39بأنهــا :عقــد الزم ،نــص عــى ال ًنفــع ،يؤخــذ شــيئاً فشــيئاً
() 40
،وانتفاعــه تابــع لــه .
التعريــف الراجــح :يف رأيــي ان التعريــف الراجــح هــو التعريــف الــذي أورده
الشــافعية الشــتامله عــى كافــة عنــارص عقــد العمــل وتوافقــه مــع مــا جــاء يف القوانــن
الوضعيــة يف شــأن تعريفــه .
عقد العمل يف النظام السعودي :
ُعــرف عقــد العمــل يف معظــم القوانــن الوضعيــة بتعاريــف متقاربــة يف اللفــظ
واملعنــى نذكُــر منهــا عــى ســبيل املثــال نظــام العمــل الســعودي ،حيــث أنــه عــرف عقــد
العمــل يف املــادة ( )50بأنــه ( :عقــد مــرم بــن صاحــب عمــل وعامــل  ،يتعهــد األخــر مبوجبــه
أن يعمــل تحــت إدارة صاحــب العمــل أو إرشافــه مقابــل أجــر )(.) 41كــا انــه عــرف العمــل
بأنــه أي جهــد مبــذول يف كافــة النشــاطات اإلنســانية ،ســوا ًء كُتــب أم ال ،بغــض النظــر عــن
طبيعتهــا ــــ جســدية أو ذهنيــة وغريهــا مــن األعــال ــــ وبالنظــر اىل قانــون العمــل املــري
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د.أماني فضل اهلل الطاهر

نجــده مل يعــرف عقــد العمــل تعريف ـاً إجرائي ـاً ،ولكنــه ع ـ َرف العامــل ورب العمــل واألجــر.
وبالرجــوع اىل القانــون املــدين املــري نجــده ُع ٌرفــه بأنــه مــا يتعهــد فيــه أحــد املتعاقديــن
للعمــل يف خدمــة املتعاقــد اآلخــر وتحــت إدارتــه ،وترصفــه ،مقابــل األجــر الــذي يتعهــد بــه
الطــرف الثــاين ( ) 42وع ـ ًرف قانــون العمــل الســوداين عقــد العمــل بأنــه عقــد مكتــوب او
غــر مكتــوب ،شــفوياً او رصيحـاً أو ضمنيـاً يعمــل مبوجبــه أي شــخص تحــت إدارة و إرشاف
صاحــب العمــل مقابــل أجــر بغــض النظــر عــن نوعــه عــدا عقــود التلمــذة الخاضعــة لقانــون
التلمــذة الصناعيــة .وكذلــك ع ًرفــه قانــون املعامــات املدنيــة الســوداين لســنة (: )1984بأنــه
عقــد يلتــزم مبوجبــه أحــد طرفيــه عــى ان يقــوم بعمــل ملصلحــة اآلخــر و تحــت إرشافــه
() 43
مقابــل أجــر .
امــا املــرع الجزائــري فلــم يُعـ ٌرف عقــد العمــل تعريفـاً واضحـاً وإمنــا تنــاول حاالته
() 44
ووصفــه بنشــوء عالقــة مبوجــب عقــد كتــايب أو غــر كتــايب .
وباســتقراء التعاريــف الســابقة يظهــر أنهــا ركــزت عــى عنــارص عقــد العمــل
ومســألة األجــر تحديــدا ً كمعيــار لتمييــز عقــد العمــل عــن غــره مــن العقــود .كــا يُالحــظ أن
القانــون الســوداين مل يشــرط كتابــة عقــد العمــل ويف ذلــك يتفــق مــع القانــون الجزائــري .كام
ان هنالــك تشــابه واتفــاق بــن تعريــف املــرع الســعودي لعقــد العمــل واملــرع املــري .
أطراف عقد العمل وعناصره وحاالت انتهائه:
أطراف عقد العمل :
أط ـراف عقــد العمــل هــا :صاحــب العمــل والعامل.ويُقصــد بصاحــب العمــل كل
شــخص طبيعــي أو معنــوي يســتخدم عامــاً أو أكــر .والعامــل كل شــخص طبيعــي يعمــل
ملصلحــة صاحــب العمــل تحــت إدارتــه وإرشافــه حتــى لــو كان بعيــدا ً عــن نظــره() 45وعــى
ذلــك ال يشــمل لفــظ العامــل أفــراد أرسة صاحــب العمــل ؛ إذا مل يكــن هنالــك غريهــم يف
مــكان العمــل ،وخــدم املنــازل ومــن يف حكمهــم ،والعاملــن يف الســفن تقــل حمولتهــا عــن ()50
طــن ،وعــال امل ـزارع إذا كان عددهــم أقــل مــن عــرة وكذلــك القطــاع الريــايض واالنديــة
واالتحــادات والالعبــن ،واخ ـرا ً األجانــب القادمــون اىل اململكــة ألداء أعــال محــددة ال تزيــد
عــن شــهرين ) 46( .وأط ـراف عقــد العمــل يف الفقــه اإلســامي هــا أط ـراف عقــد اإلجــارة ــــ
املؤجــر واملســتأجرــ أي العاقــدان فاملؤجــر هــو دافــع املنفعــة ،واملســتأجر هــو الدافع لهــا (. ) 47
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عناصر عقد العمل:
مــن املعلــوم انــه البــد مــن توافــر عنــارص معينــة يف شــخص العامــل حتــى يُعــد
مــا يقــوم بــه عمـاً ،وهــذه العنــارص تتمثــل يف عنــري التبعيــة واألجــر وســوف اتنــاول ذك
بــيء مــن االيجــاز عــى النحــو التــايل :
أ ــ عنصر التبعية :
يُقصــد بالتبعيــة :التبعيــة القانونيــة ؛وهــي أن يخضــع العامــل يف تنفيــذ التزامــه
لســلطة وإرشاف ورقابــة صاحــب العمــل ،ويلتــزم بطاعتــه وضوابــط العمــل التــي يضعهــا
وبالتــايل يتحمــل الجـزاء عنــد مخالفتها.وللتبعيــة القانونيــة عــدة صــور منهــا :التبعيــة الفنيــة
واإلداريــة التنظيميــة والتبعيــة عــى أصحــاب املهــن ال ُحــرة ) 48(.إذن حتــى تتحقــق التبعيــة
البــد مــن متتــع صاحــب العمــل بســلطة توجيــه العامــل ومراقبتــه وإصــدار األوامر.واليشــرط
() 49
أن تكــون التبعيــة قانونيــة فنيــة فقــط بــل يكفــي أن تكــون تنظيميــة أو إداريــة .
ب ـ عنصر األجر:
تنــاول املنظــم الســعودي تعريــف األجــر االســايس والفعــي ،ويُقصــد باألجــر
االســايس  :مــا يعطــى للعامــل مقابــل مــا قــام بــه مــن عمــل ســوا ًء كان العقــد مكتوبــاً
أم غــر مكتــوب ،مهــا كان نوعــه او طريقــه اســتيفاءه  .امــا األجــر الفعــي  :فهــو األجــر
األســايس مضافـاً إليــه ســائر الزيــادات واملســتحقات األخــرى التــي متنــح للعامــل لقــاء جهــده
ومخاطــر العمــل .مثــل :العمولــة والبــدالت ،واملنــح ،واملكافــآت ،والزيــادات والعــاوات
وغريهــا .ومبقارنــة ذلــك مــع مــا جــاء يف ال جــاء بــه الفقــه اإلســامي؛ نجــد أنــه ال فــرق
حــول أحقيــة العامــل ــــ األجريــــ يف األجــر  .وعـ ّرف الفقــه األجــر ،بأنــه العــوض الــذي يدفعه
املســتأجر للمؤجــر يف مقابــل املنفعــة التــي يأخذهــا منــه ـ( ) 50كــا منعــت جحــدة وعــد
الوفــاء بــه ،واألدلــة عــى ذلــك كثــرة منهــا  :مــارواه ابــن عبــاس ــــريض الله عنــه ــــ  (:احتجم
رســول اللــه (ﷺ) وأعطــى الــذي حجم ـ ُه أجــر ُه )) 51( .وقولــه (ﷺ) ( :قــال تعــاىل :ثالث ـ ٌة
أنــا خصمهــم يــوم القيامــة ،رجــل أُعطــى يب ثــم غــدر ورجــل بــاع ح ـرا ً فــأكل مثنــه ،ورجـ ٌـل
() 52
اســتأجر أج ـرا ً فاســتوف منــه ومل يعطــه أجــره )
أنواع عقد العمل:
أورد املــرع الســعودي عــددا مــن أنــواع عقــود العمــل وهــي ذات االنــواع التــي
نصــت عليهــا معظــم األنظمــة .وميكــن حرصهــا يف اآليت :
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عقد العمل محدد املدة :
وهــو العقــد الــذي يتفــق فيــه الطرفــان عــى تنفيــذ العمــل املحــدد أو الوظيفــة
خــال مــدة زمنيــة محــددة باالتفــاق  ،وبانتهــاء هــذه املــدة ينتهي العقــد ،و يجــوز تجديدها
لفــرة أخــرى او ف ـرات باالتفــاق .وال يجــوز إنهــاء العقــد مــن العامــل إال يف وجــود ظــرف
قاهــر يحــول دون إمتــام العمــل أو مــدة العقــد .كــا ال يجــوز لصاحــب العمــل إلغــاؤه إال
يف حــاالت أهمهــا عــدم إمكانيــة العامــل تنفيــذ عملــه .وهــذا العقــد ينطبــق عــى االجانــب
أيضــا الشـراط النظــام ان تكــون عقودهــم محــددة املــدة .
عقد العمل غري محدد املدة :
هــو العقــد الــذي ال يحــدد فيــه مــدة النتهائــه ويجــوز إنهــاؤه يف حــال التعــرض
لظــروف صحيــة أو عــدم االهليــة وغريهــا منتهيـاً عنــد وصــول العامــل إىل ســن التقاعــد  ،ويف
حــال تــم إلغــاؤه تعســفياً مــن احــد الطرفــن ودون أســباب كافيــة يرتتــب عــى ذلــك تعويــض
أو دفــع التعويــض الجـزايئ إذا نُــص عليــه يف العقــد ..
عقد عمل من أجل القيام بمهمة مُحددة :
هــذا العقــد يختلــف نو ًعــا مــا عــن العقــود األخــرى ؛ و ذلــك ألنــه ينــص عــى قيــام
العامــل بــأداء مهمــة واحــدة ُمحــددة دون تحديــد مــدة ،وينتهــي فــور االنتهــاء منهــا عــى
الوجــه املطلــوب و يعتــر ،وإذا تقــاىض العامــل االجــر قبــل االنتهــاء مــن مهمتــه مــع اإلخــال
ببنــود العقــد يعرضــه للمســائلة القانونيــة .و ميكــن لألط ـراف االتفــاق عــى تجديــده مــرة
اخــرى لــذات املهمــة ويف حــال اســتمرار الطرفــن بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ املهمــة أُعتــر
ذلــك تجديــدا لــه ويُصبــح العقــد غــر محــدد املُــدة .
عقد التأهيل والتدريب :
هــذا العقــد ال ينطبــق عــى العاملــن ،وإمنــا يكــون الطــاب ومــن يف حكمهــم
الذيــن يف حاجــة للتدريــب والتأهيــل مــن أجــل الحصــول عــى وظيفــة يف املســتقبل .ويتميــز
باشــتامله عــى ُمــدة تدريــب معينــة و يف أنــه غــر ملــزم ألطرافــه و ال يرتتــب عليــه اجــر و
() 53
يجــوز منــح مكافــآت ويحــق للطرفــن انهــاؤه يف أي وقــت إذا مل يتناســب مــع احدهــا .
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أنواع العقود األخرى ( الفرعية ):
عقد العمل املؤقت:
وهــو الــذي يكــون ملــدة زمنيــة محــددة ال تتجــاوز تســعني يومـاً ،ويشــرط أن يكــون
داخـاً يف ذات املهنــة التــي يزاولهــا صاحــب العمــل
عقد العمل املوسمي:
هو الذي يكون يف مواسم محددة متعارف عليها داخل اململكة.
عقد لبعض الوقت (العمل الجزيئ):
وهــو خــاص بالوظائــف التــي تتميــز بــدوام جــزيئ ؛بــرط ان ال تقــل ســاعاته عــن
نصــف ســاعات العمــل املعتــادة يف الــدوام الــكيل ويــؤدى بواســطة عامــل غــر متفــرغ لــدى
صاحــب عمــل .
العمل العرضي:
العمــل الــذي ال يدخــل بطبيعتــه يف املهنــة التــي يزاولهــا صاحــب العمــل يف نشــاطه
() 54
املعتــاد ،وال يُنفــذ يف أكــر مــن تســعني يومـاً.
حاالت انتهاء عقد العمل:
نــص املــرع الســعودي عــى عــدة حــاالت النتهــاء عقــد العمــل بشــكل طبيعــي أو
بواســطة رب العمــل أو العامــل أو لوجــود ســبب قاهــر وميكــن إجــال ذلــك اآليت :ـ
أوال :الحاالت الطبيعية والعارضة :
وهــي  :انتهــاء عقــد العمــل بانتهــاء املــددة املحــددة لــه مــامل يتفــق الطرفــان
عــى تجديــده رصاحــة أو ضمنيـاً .و انتهائــه بــإرادة أحــد الطرفــن إذا كان العقــد غــر محــدد
املــدة .أو اتفــاق الطرفــن عــى انهائــه بــرط موافقــة العامــل خطيـاً .و بلــوغ ســن التقاعــد
( 55ســنة للنســاء و 60ســتة للرجــال )  .والقــوة القاهــرة .أو وفــاة العامــل أوعجــزه عــن
العمــل بتقريــر طبــي معتمــد مــن جهــة رســمية  ،أمــا وفــاة صاحــب العمــل فــا تعتــر ســبباً
يف إنهــاء العقــد مــامل تكــن شــخصيته محــل اعتبــار عنــد التعاقــد.
ثاني ـاً:ـ الحــاالت التــي يحــق فيهــا لــرب العمــل انهــاء عقــد العمــل دون إشــعار
أومكافــأة أو تعويــض ومنهــا  :وقــوع اعتــداء مــن العامــل عــى رب العمــل ،وعــدم القيــام
بالواجبــات الجوهريــة املضمنــة عقــد العمل،وارتكابــه فعــل أو ســلوك مخــل بالــرف
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واألمانــة ،وإذا تســبب عمــدا ً يف خســارة ماليــة لــرب العمــل نتيجــة لتقصــر وإهــال ،وإذا
ثبــت اســتغالله لوظيفتــه مــن أجــل تحقيــق مكاســب شــخصية  .أو إذا كان تحــت االختبــار
وغريهــا مــن األســباب ـ
ثالثـاً:ـ الحــاالت التــي يحــق فيهــا للعامــل تــرك العمــل دون إشــعار مــع االحتفــاظ
بحقوقــه:ـ منها:
إذا مل يقــم صاحــب العمــل بالوفــاء بالتزاماتــه تجــاه العامــل .وإذا ثبــت وجــود
غــش لحظــة التعاقــد .أو كلفــه بعمــل يختلــف جوهري ـاً عــن عملــه الجوهــري.أو إذا وقــع
اعتــداء عــى العامــل مــن رب العمــل أوأرستــه أو اإلدارة أو تعامــل صاحــب العمــل مــع
العامــل بقســوة  ) 55(.وأيضــاً وجــود خطــر يهــدد حيــاة العامــل يف املنشــأة بــرط علــم
صاحــب العمــل وعــدم اتخــاذه االح ـرازات املطلوبــة .
جائحة كورونا :
التعريف بوباء كورونا :
الوباء لغة :
هــو املــرض العــام وجمعــه أوبئــة ( . ) 56ومصطلــح الوبــاء يســتخدم لوصــف أي
مشــكلة خرجــت عــن الســيطرة.ويع ّرف الوبــاء طب ًيــا ،بأنــه انتشــا ٌر واسـ ٌع ملـ ٍ
ـرض معـ ٍـد ،بــن
عــد ٍد كب ـرٍ مــن النــاس ،يف مجتمــع واحــد ،أو عــدة مجتمعــات ،يف أيــام أو أســابيع) 57( .ويف
الفقــه اإلســامي موضــوع األوبئــة ليــس بالجديــد وقــد ُعــرف عــى مــر العصــور انواعــا كثــرة
منهــا ؛أحدهــا الطاعــون ـ حفــظ اللــه عبــاده ــــ وهــو مــرض يصيــب االنســان فيســبب لــه
تقرح ـاً وقــال عنــه النبــي (ﷺ) (:الطاعــون شــهادة لــكل مســلم ) (.) 58وذكــر ابــن القيــم
() 60
الجوزيــة( ) 59ــــ رحمــه اللــه ــــ انــه نــوع مــن أنــواع األوبئــة .
أمــا فايروســات كورونــا فهــي مجموعــة مــن الفريوســات التــي ميكنهــا أن تســبب
أمراضً ــا ت ُصيــب الجهــاز التنفــي ،وهــي عبــارة عــن فايروس(الســارز) و (مــرز) .وأخـرا تــم
اكتشــاف نــوع جديــد مــن فريوســات كورونــا كمســبب النتشــار أحــد األمـراض التــي بــدأت
يف الصــن يف العــام 2019م ؛يُعــرف اآلن باســم فــروس املتالزمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة
(كورونــا  ،)2أو(ســارزكوف  .)2ويســمى املــرض الناتــج عنــه مــرض فــروس كورونــا 2019
(كوفيــد  .)19يف مــارس/آذار  ،2020أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة أنهــا صنفــت مــرض

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الخامس -دورية -ربيع ثاين 1443هـ -يناير 2022م

69

نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقًا على نظام العمل السعودي

فــروس كورونــا ( 2019كوفيــد  )19كجائحــة  .والجديــر بالذكــر ان لفــظ الوبــاء يُطلــق عــى
كل مــرض عندمــا يرتفــع عــدد الحــاالت املرضيــة عــن املتوقــع عــاد ًة يف
() 61منطقة معينة
التكييف الفقهي والقانوني لجائحة كورونا:
التكييف الفقهي للجائحة :
عــرف الفقــه الجوائــح واعتربهــا ســبباً يف التخفيــف وفســخ العقود يف بعــض الحاالت
ــــ كــا أســلفت ســابقاً ـ( ) 62ووضعــوا لهــا أحكامـاً يف التعامــل معهــا .منهــا مســألة اإلعــذار
ـر َولَ يُرِيـ ُد
والتخفيــف وجــر الــرر ،يقــول تعــاىل يف محكــم تنزيلــه ﴿ :يُرِيـ ُد اللَّـ ُه ِب ُكـ ُم الْ ُيـ ْ َ
﴿ل يُ َكلِّـ ُـف ٱللَّـ ُه نَف ًْســا إِلَّ ُو ْسـ َع َها ﴾ســورة
ـر﴾ ســورة البقــرة ،اآليــة ( )85ويقــول َ :
ِب ُكـ ُم الْ ُعـ ْ َ
البقــرة اآليــة ( . )286وكذلــك عــرف نظريــة الــرورة وبينهــا ،وهنالــك الكثــر ن القواعــد
الفقهيــة التــي قامــت عليهــا نظريــة الــرورة منهــا قاعــدة (الــرر يـزال) :وأصلهــا حديــث
النبــي (ص )  ( :ال رضر وال رضار ) () 63و تفــرع منهــا الكثــر مــن القواعــد منهــا .رد املعيــب
يف املبايعــات ؛ملــا يف إلــزام املشــري باملبيــع مــن رضر ) 64(.وكذلــك فســخ العقــد بالعيــب
والهــاك قبــل القبــض وتفريــق الصفقــة وفلــس املشــري وتعــذر قبــض الثمــن لزيــادة الثمــن
() 65
يف املرابحــة.
يقــول ابــن رجــب( ) 66ـــــ رحمــه اللــه ــــ يف القواعــد  ( :العقــود ال تــرد اال عــى
موجــود بالفعــل او بالقــوة  ،وأمــا الفســوخ فــرد عــى املعــدوم حكـاً واختيــارا ً عــى الصحيح
وقــد دل عليــه حديــث امل ـراة حيــث اوجــب الشــارع رد الصــاع التمــر عوض ـاً عــن اللــن
بعــد تلفــه وهــو مــا ورد العقــد عليــه فــدل عــى انــه حكــم يفســخ العقــد فيــه ورد عوضــه
مــع أصلــه و الرجــوع بالثمــن كامـاً .فأمــا االنفســاخ الحكمــي بالتلــف ففــي مواضــع :منهــا
اذا تلــف املبيــع املبهــم قبــل قبضــه انفســخ العقــد فيــه ويف عوضــه ســوا ًء كان مثنـاً او مثمنـاً.
ومنهــا اذا تلقــت الثــار املشـراة يف رؤوس النخــل قبــل جدهــا بحاجــة فــان العقــد ينفســخ
فيهــا .ومنهــا اذا تلفــت العــن املســتأجرة قبــل مــي مــدة اإلجــارة انفســخ العقــد فيــا بقــى
منهــا ) 67() ..وباســتقراء مــا ســبق مــع األدلــة الــواردة نســتطيع القــول بــأن فايــروس كورونــا
يُعــد جائحــة تــرر منهــا أغلبيــة النــاس وبالتــايل يجــوز تخفيــف االلتزامــات املختلفــة
وخاصــة الخاصــة بعقــود العمــل.
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التكييف القانوين لجائحة كورونا:
ثــار كثــر مــن الجــدل يف هــذا الوقــت حــول اعتبــار فايــروس كرونــا مــن قبيــل
الظــروف الطارئــة او القــوة القاهــرة وبالتــايل يُعتــر ســبباً يف إنهــاء عقــود العمــل أو تخفيــف
التزاماتهــا ؟ ــــ جانــب غرامــات التأخــر الناتجــة عــن تأخــر التنفيــذ ــــ وذلــك نســبة لتوقــف
بعــض االعــال أثنــاء فــرة التعليــق التــي جــاءت بقصــد حاميــة املواطنــن واملقيمــن مــن
اإلصابــة بالفايــروس وحفاظــاً عــى املصلحــة العامــة  .وبالتــايل تأثــر جانــب التعاقــدي
الشــخيص الــذي يخــص عقــود العمــل الســتحالة التنفيــذ الــذي يــؤدي النقضــاء عقــد العمــل
وفقــا للــادة ( )5/74مــن نظــام العمــل الســعودي ؛ويُتــر ذلــك مــن ضامنــات اإلنهــاء وبالتايل
اســتقرا التعاقــد وبيئــة العمــل وحقــوق أطرافه.وبالنظــر إىل الــروط التــي بيناهــا ســابقاً عىل
حالــة الجائحــة التــي ميــر بهــا العــامل اآلن ،يتضــح أنهــا جائحــة غــر متوقعــة ،وخارجــة عــن
إرادة العامــل وصاحــب العمــل .فقــد واجــه اآلالف مــن العاملــون خطــر فقــدان وظائفهــم،
أو عــى األقــل يعانــون مــن مصــر مجهــول يف ظــل تفــي الجائحــة وانتشــارها والتــي أرضت
مبعظــم القطاعــات .وقــد اتجهــت بعــض الــركات إىل بتخفيــض عــدد العاملــن بــل وإنهــاء
تعاقداتهــم يف محاولــة منهــا إليقــاف الخســارة املاليــة ) 68(،ويتضــح ايض ـاً جائحــة كورونــا
تنطبــق عليهــا نظريــة (الظــروف الطارئــة ) يف بعــض العقــود ذلــك ألنهــا وبــاء منــزل مــن اللــه
عــز وجــل بشــكل فجــايئ وال ميكــن توقعــه ؛مــا جعــل أغلــب العقــود مرهقــة أو مســتحيلة
،فهنالــك املتــرر بشــدة وهنالــك مــن تــرر بشــكل معتــدل وهنالــك مــن مل يتــرر(. ) 69
غــر ان هنالــك مــن يــرى ان مــا متــر بــه اململكــة العربيــة الســعودية ينطبــق عليهــا وصــف
الظــروف الطارئــة وليســت القــوة القاهــرة  ،فالقــوة القاهــرة يكــون تنفيــذ االلت ـزام معهــا
مســتحيالً  ،بينــا الظــروف الطارئــة يكــون تنفيــذ االلت ـزام معهــا مرهق ـاً لكــن ال يصــل إىل
حــد االســتحالة والقــول بــأن العقــود الخاضعــة لنظــام العمــل تنتهــي بقــوة النظــام بســبب
القــوة القاهــرة (فايــروس كورونــا) اســتنادا ً عــى الفقــرة ( )5مــن املــادة ( )74مــن نظــام
ـب للصــواب ،وال ميكــن التســليم بــه لكــون مــا متــر بــه اململكــة اآلن ليــس
العمــل ،مجانـ ٌ
إال ظرف ـاً طارئ ـاً ،وليــس قــوة قاهــرة ،لكــون تنفيــذ عقــود العمــل وااللتزامــات املتبادلــة مــا
بــن أطرافهــا ممكنــة ومرهقــة لكــن ليســت مســتحيلة .باإلضافــة إىل ذلــك ،إن االستشــارات
يف مثــل هــذه األوقــات قــد تســبب آثــار وخيمــة عــى قطــاع العمــل واألعــال الحتامليــة
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نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقًا على نظام العمل السعودي

امتنــاع أطـراف العالقــة التعاقديــة بعــدم تنفيــذ التزاماتهــا بحجــة انتهــاء العالقــة العامليــة
اســتنادا ً للقــوة القاهــرة ووفقـاً لذلــك ان مــا متــر بــه اململكــة العربيــة الســعودية يف الوقــت
الراهــن يدخــل تحــت مظلــة الظــروف الطارئــة ،وإذا مــا قــام رب العمــل أو العامــل بإنهــاء
العالقــة العامليــة مســتندا ً يف ذلــك عــى وجــود القــوة القاهــرة ،فإنــه ليــس إال إنهائه ـاً غــر
مــروع موجب ـاً للتعويــض .وهنالــك مــن يــرى أن أثــر هــذه الجائحــة ال يصــل إىل درجــة
الخســارة الفادحــة ،وال االســتحالة ؛وبالتــايل ال ينطبــق عليهــا وصــف الظــروف الطارئــة ،وال
القــوة القاهــرة أو وضــع الجوائــح  ) 70(.واتفــق يف الــرأي مــع مــن يــرى أن الجائحــة ت ُعــد
مــن قبيــل الظــروف الطارئــة ؛ وذلــك ال مكانيــة التنفيــذ رغــم الصعوبــات املصاحبــة وأرى أنــه
يجــب النظــر إىل كل حالــة وفقـاً لوضعهــا وظرفهــا بعــد اللجــوء إىل القضــاء مــن أجــل الفصــل
وبيــان املراكــز القانونيــة للمتنازعــن إذا ان الوصــف يحتمــل الحالتــن وخاصــة إذا أخذنــا يف
االعتبــار اســتمرار الحظــر وتأخــر عــودة الحيــاة الطبيعيــة وذلــك حت ـاً يــؤدي اىل اســتحالة
تنفيــذ بعــض االلتزامــات
تجربة اململكة العربية السعودية يف التعامل مع جائحة كورونا:
تســتمد اململكــة العربيــة الســعودية أنظمتهــا وأحكامهــا مــن الرشيعــة اإلســامية
الغــراء؛ ولذلــك جــاءت متوافقــة معهــا يف الجوانــب وخاصــة جانــب املعامــات املختلفــة
ومــن بينهــا االلتزامــات العقديــة وخاصــة عقــد العمــل .والناظــر إذا أنهــا راعــت ألوضــاع
أط ـراف العالقــة التعاقديــة وظروفهــم وبيئــة التعاقــد ويف ســبيل ذلــك وضعــت املعالجــات
الكافيــة والضامنــات التــي تــؤدي إىل اســتقرار حيــاة النــاس مــا يتيــح لهــم ســبل العيــش
الكريــم والتعــاون  .واهتــم الفقــه بظــروف اإلنســان وحياتــه وعالقتــه مــع الغــر بصفــة عامــة
ويف ســبيل ذلــك وجــد العــذر ؛كــا يف مســألة طاعــة الوالديــن وأمرهــا لالبــن بالرجــوع مــن
ـر اإلمــام الشــافعي ــــرحمه اللــه ــــ
الغــزو ؛فعليــه الرجــوع إال إذا اعرتضــه عــذر حــادث .وفـ ّ
ذلــك بقوله(:العــذ ُر مــا وضعــت مــن خــوف الطريــق أو حدبــه أو مـ ٍ
ـرض يحــدثُ بــه ال يقــدر
() 71
معــه عــى الرجــوع)..
أمــا يف جانــب املعامــات املاليــة تفــرد ت الرشيعــة يف تنظيمهــا ووضــع أًطــر لهــا،
وقواعــد يُجــع إليهــا يف االســتناد والدليــل والــرح واإلفهــام ومــن ذلــك النظــرة اىل يطــرأ عــى
العقــد قبــل إبرامــه أو بعــده ؛ حيــث عــرف الجوائــح ومخففــات االلتـزام ودواعيــه  .وإعــذار
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املفلــس او املقــرض إن كان غــر متيــر لــه الســداد وعــدم أكل مــال الغــر بالباطل،يقــول
املــوىل عــز وجــل يف محكــم تنزيلــه ﴿ :لَ يُ َكلِّـ ُـف ٱللَّ ـ ُه نَف ًْســا إِلَّ ُو ْس ـ َع َها ﴾ ســورة البقــرة
ــر﴾ ســورة
ــر َولَ يُرِيــ ُد ِبكُــ ُم الْ ُع ْ َ
اآليــة ( )286ويقــول تعــاىل  ﴿ :يُرِيــ ُد اللَّــ ُه ِبكُــ ُم الْ ُي ْ َ
البقــرة اليــة ( )175وقولــه تعــاىل َّ ﴿ :ن اللَّ ـ َه يَأْ ُم ـ ُر بِالْ َع ـ ْد ِل َو ْ ِ
ال ْح َســانِ ﴾ ســورة النخــل
ـت فيــا ســبق ملســألة القواعــد الفقهيــة
اآليــة (. )90والكثــر مــن اآليــات الكرميــة .وتعرضـ ُ
وفقــه الرضورةوالجوائــح ( ، ) 72كذلــك تحمــل الخســارة زمــن ذاك هــا مــال الرشكــة أو أحــد
املاليــن بعــد انعقادهــا ولــو كان قبــل الخلــط ؛يُحســب عــى الــركاء جميعـاً  ) 73(.وكذلــك
يف بــاب املزارعــة لــو اتفــق صاحــب العمــل والعامــل عــل نخــل مقاطعــة ومــات العامــل
قبــل انجــاز العمــل وانفــق صاحــب العمــل رجــع مبــا انفقــه مــن الثمــر ولــو كان بغــر
اذن القــايض امــا لــو غــاب العامــل ( ) 74يُعتــر متربع ـاً وال يرجــع بالثمــن إال إذا كان بــإذنٍ
مــن القــايض وأيضـاً يف الوديعــة ال يضمــن األمــن إذا كان االتــاف بســبب ظاهــر كالحريــق
أو الســطو أو الغــرق او هجــوم العــدو عــل البلــد يف حــال قامــت عليــه البينــة وذلــك
باســتفاضة الخــر وانتشــاره وتناقلــه بــن النــاس () 75وكذلــك إذا أىت الرجــل بصانــع يعمــل
ـدي منــه فاليضمــن ؛أي كقــرض فــأ ٍر أو سـ ٍ
ـوس أوكتلــف
لــه صنعــة معينــة فتلفــت بغــر تعـ ٍ
() 76
رهــنٍ بســبب ســيلٍ أو صاعقــة .
وجــاءت الســنة املطهــرة تبــن االحــكام يف مســألة الجوائــح يقــول النبــي عليــه أضــل
الصــاة والســام (:الخ ـراج بالضــان) ؛وذلــك يف مســالة خ ـراج العبــد ( ) 77وحديــث النبــي
(78
(ﷺ) ( :لــو بعــت مــن أخيــك مثـرا ً فأصابتــه جائحــة ال يحــل لــك أن تــأخ منــه شــيئاً بــم
) تأخــذ مــن مــال أخيــك بغــر حــق ؟ )
ومــا ســبق يتضــح ؛ ان الرشيعــة اإلســامية تناولــت مســألة الجوائــح وعملــت
بهــا ي كافــة املجــاالت ومنهــا؛ املعامــات املاليــة .ويف هــذا املبحــث ســأتناول معالجــات
اململكــة الترشيعيــة واإلداريــة ملواجهــة جائحــة كورونــا و ســلطات القــايض الســعودي يف
إصــدار األحــكام املرتبطــة بالظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة
معالجات اململكة التنظيمية واإلدارية ملواجهة جائحة كورونا:
يســتمد النظــام الســعودي أحكامــه مــن الرشيعــة االســامية الغـراء  ،ويقــي بهــا
وفق ـاً ألحكامهــا ؛ ولذلــك جــاءت موافقــة للــرع يف محتواهــا جملــة وتفصي ـاً ؛ومــن ذلــك
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رسعــة اســتجابته ومرونتــه يف تعاملــه مــع الجائحــة والــذي متيــزت بــه اململكــة العربيــة
الســعودية يف مرونتهــا ومعالجتهــا لجائحــة كورونــا يف كافــة الجوانــب مبــا يف ذلــك جانــب
العمــل ويف ســبيل ذلــك جــاءت التعديــات التنظيميــة لنظــام العمــل ــــ الالئحــة التنفيذيــة ــ
مــن أجــل مواكبــة الظــرف الطــارئ أو القــوة القاهــرة وحســم الكثــر مــن الجــدل واملنازعــات
حــول كيفيــة معالجــة آثــار الجائحــة عــى ســوق العمــل وتخفيــف وطأتهــا وذلــك إن دل
امنــا يــدل عــى الوعــي الكبــر والتأكيــد عــى دور العمــل واســتقرار بيئتــه والحفــاظ عليهــا
ــــ حفــظ اللــه بــاد الحرمــن الرشيفــن والقامئــن عليهــا ــــــ كــا أن ذلــك يتــاىش مــه رؤيــة
اململكــة العربيــة الســعودية الطموحــة ـــ2030ــــــ ويعــزز بيئــة العمــل مــا ســيعود باألثــر
اإليجــايب عــى االقتصــاد الســعودي واســتقراره  .وســوف أتنــاول أوالً تفاصيــل تعديــل الالئحــة
ـرج عــى الخطــوات التــي اتخذتهــا اململكــة يف معالجــة مشــاكل العمــل
التنفيذيــة ثــم اعـ ُ
التــي نتجــت عــن الجائحــة .
التعديل التنظيمي لالئحة التنفيذية (املادة : ) 41
أصــدرت وزارة املاليــة والتنميــة البرشيــة بعــد االطــاع عــى الالئحــة التنفيذيــة
لنظــام العمــل وملحقاتهــا الصــادرة بالق ـرار الــوزاري رقــم ( )70273وتاريــخ 1440-4-11ه
يف تنفيــذ الفقــرة ()5مــن املــادة ( )74مــن النظــام وبحســب مــا بُــر يف الجريــدة الرســمية
اآليت:
1.1يف حــال اتخــذت الدولــة وفــق مــا ت ـراه أو بنــاء عــى مــا تُــويص بــه منظمــة
دوليــة مختصــة ،إج ـراءات يف شــأن حالــة أو ظــرف يســتدعي تقليــص ســاعات
العمــل ،أو تدابــر احرتازيــة تحــد مــن تفاقــم تلــك الحالــة أو ذلــك الظــرف،
مــا يشــمله وصــف القــوة القاهــرة الــوارد يف الفقــرة ( )5مــن املــادة (الرابعــة
والســبعني) مــن النظــام ،فيتفــق صاحــب العمــل ابتــداء مــع العامــل -خــال
أي مــا يــأيت :
الســتة األشــهر التاليــة لبــدء اتخــاذ تلــك اإلج ـراءات -عــى ٍّ
.بتخفيض أجر العامل ،مبا يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية
.جمنح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية املستحقة.
.دمنــح العامــل إجــازة اســتثنائية ،وفــق مــا نصــت عليــه املــادة (السادســة عــرة
بعــد املائــة) مــن النظــام
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د.أماني فضل اهلل الطاهر

 .2ال يكــون إنهــاء عقــد العمــل بعــد ذلــك مرشوع ـاً إذا ثبــت أن صاحــب العمــل
قــد انتفــع بــأي إعانــة مــن الدولــة ملواجهــة تلــك الحالــة.
 .3ال يخل ذلك بحق العامل يف إنهاء عقد العمل .
ثانيـاً :ينــر هــذا القـرار يف الجريــدة الرســمية وموقــع الــوزارة اإللكــروين ،ويعمــل
بــه مــن تاريــخ نــره
ثالثاً :على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
وباســتقراء نــص املــادة ( )41يتضــح أن النظــام الســعودي وضــع احتياطــا ملســألة
االعتــاد عــى بنــد القــوة القاهــرة الــوارد يف نظــام العمــل ضمــن املــادة ( )74التــي جعلتهــا
ســبباً منهي ـاً لعقــد العمــل فيســتحيل معهــا تنفيــذ االلت ـزام وبالتــايل جــاء التعديــل حاميــة
للعامــل مــن تعســف صاحــب العمــل وأيضـاً انصافـاً لــرب العمــل ،إذا انــه ليــس مــن العدالــة
أن يأخــذ العامــل األجــر دون عمــل وال يســتوي ان يحــرم مــن عملــه ويفــل لظــرف خــارج
عــن إرادتــه ,ولهــذا حــاول املــرع ان يعيــد التــوازن العقــدي بــن أط ـراف عقــد العمــل
فجعــل لــرب العمــل خيــارات لطرحهــا عــى العامــل مــن اجــل التوافــق عــى أحــد الخيــارات
مبوافقــة العامــل  .والخيــارات التــي وضُ عــت انحــرت يف ثــاث مســائل؛ األوىل :تخفيــض
أجــر العامــل مبــا يتناســب مــع ســاعات العمــل الفعليــة ــــ يف القطاعــات الخاصــة ــــ بالنســبة
لألعــال التــي ال ُيكــن انجازهــا عــن بعــد  .ويف رأيــي أن النظــام الســعودي و ِفــق يف ذلــك
إذ يُعــد ضامنــة كــرى يف اســتقرار العالقــة والثقــة بــن العامــل ورب العمــل .ويُالحــظ هنــا
إنــه إذا تــم التخفيــض مبوجــب عقــد جديــد فــا يُعــد ذلــك تعدي ـاُ وإمنــا إرادة جديــدة
وعقــد جديــد يُنهــي االلتـزام الســابق .والثانيــة  :منحــه اجــازة مــن االجــازة الســنوية للعامــل.
والثالثــة :منحــه اجــازة اســتثنائية() 79ويف حــال مل يتــم التوافــق عــى إحداهــا يجــوز أن يلجــأ
رب العمــل إىل انهــاء العقــد اســتنادا ً عــى نــص املــادة ( )74مــن نظــام العمــل الســعودي.
كــا أن الخيــارات يجــب أن تكــون بعــد الفــرة التــي نصــت عليهــا املــادة ( )41؛ أي بعــد
الســتة أشــهر التاليــة لصــدور الق ـرار مــع اســتصحاب ان ال يكــون صاحــب العمــل تلقــى
مســاعدة مــن الدولــة يف مجابهــة الجائحــة إذا أُنهــى العقــد ويــرى البعــض أن القـرار مــازال
يحتــاج إىل تعديــل لعــدم نصــه عــى االنتهــاء يف حاالتــه األخــرى وفــرة التجربــة أثنــاء جائحــة
كورونــا؛ إذ أن هنالــك حــاالت ينتهــي فيهــا عقــد العمــل مــن غــر قــوة قاهــرة كــا يف مســألة
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التقاعــد والوفــاة واملــرض الــذي يعجــزه عــن العمــل بصــورة كليــة ــــ وفقـاً لضوابــط نظــام
العمــل يف ذات الشــأن ــــ .والجديــر بالذكــر أنــه البــد مــن اخــذ موافقــة خطيــة مــن العامــل
بالخيــار املتفــق عليــه مــع التــزام صاحــب العمــل بــكل مــا اوجبــه النظــام يف شــأن
الحقــوق والواجبــات األخــرى ــــ بــدل ســكن ومعيشــة وبــدالت وغريهــا  .ويُعتــر عقــد
العمــل موقــوف الرسيــان يف حــال ترتــب عليــه غرامــات تأخــر كــا يف عمــل املقــاوالت
واألعــال التجاريــة  ) 80(.ويف رأيــي أن املــادة ( )41أوقفــت االجتهــاد يف مســألة التعامــل
مــع عقــود العمــل يف ظــل جائحــة كورونــا ومــن الطبيعــي يف حــال نشــوء نـزاع فــإن الجهــة
املختصــة بالحكــم فيــه هــي املحاكــم .
املعالجات اإلدارية املتعلقة بالعمل :
ت ُثبــت القيــادة الســعودية يف كل أزمــة ترتبــط باقتصادهــا ومــا يتعلــق بــه ،قدرتهــا
ومرونتهــا العاليــة لحفــظ اســتقرار العمــل لديهــا مــن تبعــات األزمــات مثــل األزمــة العامليــة
الناتجــة عــن «كوفيــد »19-التــي تواجههــا البــاد ،ومــن ذلــك إعــان وزارة املــوارد البرشيــة
الخــاص باملــادة (  ) 41مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل والتــي هدفــت إىل تطويــر أداء
القطــاع الخــاص يف ظــل الظــروف االســتثنائية ،و العمــل عــى تحســن وضعيــة منــاخ األعــال،
و تعزيــز الرشاكــة التنمويــة بــن الدوائــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص ) 81(.ويف ســبيل ذلــك
أعــدت اململكــة العربيــة الســعودية مبــادرات عاجلــة ملســاندة القطــاع الخــاص يف املنشــآت
الصغــرة أو املتوســطة واألنشــطة االقتصاديــة األكــر تأثـرا مــن تبعــات هــذا الوبــاء ،مبــا يزيــد
عــن  70مليــار ريــال ،إضافــة إىل برنامــج الدعــم الــذي أعلنــت عــن تقدميــه مؤسســة النقــد
العــريب الســعودي مببلــغ  50مليــار ريــال يف املرحلــة الحاليــة نذكــر منهــا:ـ
−الســاح ألصحــاب العمــل مــن اســرداد رســوم تأشـرات العمــل ومتديــد تأشــرة
الخــروج والعــودة.
−تأجيل رسوم الرضائب واإلقرارات الزكوية للعام املايل (فرتة الجائحة )2019
−تأجيــل دفــع رســوم الخدمــات الحكوميــة والرســوم البلديــة املســتحقة عــى
منشــآت القطــاع الخــاص.
−إلصــدار قــرارا ً اســتثنائياً يف القطاعــات املتأثــرة مــن الجائحــة ،باإلعفــاء مــن
أحــكام املــواد ( )14-10-8مــن نظــام التأمــن ضــد التعطــل عــن العمــل
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بالســاح لصاحــب العمــل ،بــدالً مــن إنهــاء عقــد عمــل الســعودي ،أن يتقــدم
للتأمينــات االجتامعيــة بطلــب رصف تعويــض شــهري للعاملــن لديــه بنســبة
 60%مــن األجــر لثالثــة أشــهر ‘بحــد أقــى تســعة آالف ريــال شــهرياً ،أي
بقيمــة تصــل إىل تســعة مليــارات ريــال.
ســلطات القاضــي الســعودي يف إصــدار األحــكام املرتبطــة بالظــروف الطارئــة والقــوة
القاهرة:
السلطة التقديرية للقاضي يف الفصل يف النزاع :
تتنــوع الســلطة التقديريــة للقــايض بتنــوع األعــال التــي يقــوم بهــا ــــ أحــكام ،
أوامــر  ،قـرارات إداريــة ــــ ويُقصــد بهــا يف املجــال املــدين ؛ النشــاط الذهنــي الــذي يقــوم بــه
القــايض مــن أجــل فهــم الوقائــع املطروحــة واســتنباط القواعــد القانونيــة املناســبة للحكــم
يف الن ـزاع  ) 82(.والســلطة التقديريــة يف الحكــم تختلــف وفق ـاً لظــرف كل منازعــة ووصفهــا،
خاصــة يف مســألة الظــرف الطــارئ ؛ ــــ يف القــوة القاهــرة يُعتــر العقــد منح ـاُ وذلــك ال
يحتــاج اىل تقريــر ـ  ،ويف هــذا تباينــت النصــوص القانونيــة ؛ومل أقــف ــــ فيــا اطلعــت عليــه
ــــ عــى نــص يف النظــام الســعودي يضــع قيــود معينــة لهــذه الســلطة وبالرجــوع اىل األنظمــة
الشــبيهة  ،نجــد أن املــرع املــري كذلــك مل يحــدد اىل أي مــدى يجــوز تدخــل املحكمــة
،كــا نجــده الــزم القــايض مبراعــاة القوانــن الخاصــة يف حــال فســخ العقــد بســبب القــوة
القاهــرة أو املــرض ( . ) 83واشــرط عــى القــايض املوازنــة بــن مصلحــة الطرفــن ورد االلت ـزام
اىل الحــد املعقــول () 84وعــى ذلــك أيضـاً نــص القانــون االمــارايت يف املــادة ( )249التــي بينــت
حــدود الســلطة التقديريــة للقــايض يف املوازنــة بــن مصلحــة الطرفــن ،ورد االلت ـزام املرهــق
إىل الحــد املعقــول وفقـاً لوضــع الطرفــن(. ) 85وأضــاف املــرع العراقــي ؛ان الظــرف االســتثنايئ
يجــب االســتناد عليــه كمخفــف لاللتـزام أثنــاء قيــام العقــد .ويف حــال اســتمر الطــرف املتــرر
() 86
يف التنفيــذ واكتمــل فــا يحــق لــه املطالبــة باإلنقــاص او التعويــض .
كــا ال يحــق للقــايض انهــاء االلت ـزام اســتنادا ً إىل الظــرف الطــارئ أو فســخ العقــد؛
وإمنــا يــرد االلت ـزام إىل الحــد املعقــول أو يزيــد مــن االلت ـزام املقابــل لاللت ـزام املرهــق ،أو
يوقــف التنفيــذ لفــرة مناســبة ،كــا ال يجــوز لألطــراف االتفــاق عــى مخالفــة أحــكام
الظــروف الطارئــة لتعلقهــا بالنظــام العــام(. ) 87وبصفــة عامــة يُفضــل عــدم تحديــد الســلطة
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نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقًا على نظام العمل السعودي

التقديريــة بنســبة مئويــة معينــة او حــدود متنــع القــايض مــن أداء وظيفتــه مــن أجــل ســامة
تطبيقــه للقانــون وحفــظ تــوازن العقــد ) 88(.ومتيــزت اململكــة العربيــة الســعودية بنظامهــا
القضــايئ الفريــد وذلــك الســتناده عــى أحــكام الرشيعــة اإلســامية وهــذا مــا أكــده النظــام
األســايس للحكــم واألنظمــة األخــرى وبذلــك قــال معــايل وزيــر العــدل الســعودي ( ) 89يف
ـح
كلمتــه عــن القضــاء وتعاملــه مــع الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة :حيــثُ قــال ( ...أصبـ َ
الســعودي أكـرَ جذبـاً؛ مبــا يتميـ ُز بــه مــن َسـ َع ِة أفقــه املســتمدة مــن آفــاق رشيعتــه
القــايض ُّ
ال َغ ـ َّراء ،وعظم ـ ِة مقاصدهــا و ُمرونــة نصوصهــا ،ومــا نال ـ ُه مــن إِ ْر ٍث قَضَ ــا ّيئ ،وبيئ ـ ٍة علمي ـ ٍة
خصبـ ٍة ،يف ســياق الطائفــة الطيبــة التــي ارتــوت بغيــث الرشيعــة فأنبتــت بســخاء ،والســيام
رســوخ علامئهــا يف مقاصــد الرشيعــة ،وفقــه املوازنــات باختيــار الواجــب أو األوىل يف منظومـ ِة
ـوص الكتــاب
ودي هــو َم ـ ْن يسـ
ـتصحب نصـ َ
الس ـ ُع ّ
مباحــث :املصالــح واملفاســد ...إن القــايض ُّ
ُ
والســنة يف كل شــأن مــن شــؤونه ،ويقــف يف معــرك عــره موقـ َـف الواثــق برشيعته....فمتــى
أســهب املنظِّــر يف التــوازن املــايل يف العقــد ،ورد االلت ـزام املرهــق إىل حــده املعقــول ،جــاء
أصــول رشيعتنا
القــايض الســعودي ليقــول :هــذه نظريــة صحيحــة ،أجــد أُساســها يف أصــلٍ مــن ُ
األصــل يف ال ُعقــود “..ال َّنظريــ َة ،بألفاظهــا ومعانيهــا ِ
الصلــة ،يكــو ُن الجتهــاد
ُ
الغَــ َّراء« :
ذات ِّ
(س ـلْطَ ِت ِه التَّقْديريَّة)مجـ ٌ
ـال َواس ـ ٌعا  ..ومتــى ت ُح ـ ِّدث عــن« :الظُّــروف الطَّارئــة»
القــايض فيهــا ُ
أو «القاهــرة» ،قــال :أج ُدهــا يف قواعــد« :رفــع الــرر» ،ومنهــا قاعــدة« :وضــع الجوائــح» ،أو
عــن« :اإلثـراء بــا ســبب» ،قــال :أجدهــا يف قــول الحــق جــل وعــا{:ال تأكلــوا أموالكــم بينكــم
بالباطــل} ســورة النســاء اآليــة  »29ويف كليــات الرشيعــة تحــت“ :ال رضر وال رضار» ،و»الغنــم
() 90
بالغــرم )...
نماذج من أحكام املحاكم السعودية على القوة القاهرة والظروف الطارئة:
عرفــت املحاكــم الســعودية لعــدد مــن القضايــا التــي تناولــت تغيــر الظــروف
مــا أثــر ذلــك عــى تنفيــذ االلتزامــات يف العقــود اإلداريــة (الظــروف الطارئــة أوفعــل
األمــر )،مثــل الحكــم القضــايئ الخــاص بإلغــاء قــرارت جهــة قضائيــة بفــرض غرامــات أو
تعويــض بنــاء عــى الظــروف املؤثــرة عــى العقــد ومــن ذلــك حكــم محكمــة االســتئناف
رقــم (/102ت/ 2 /لســنة 1416هـــ ) والخــاص بعقــد توريــد كتــب مدرســية بــن جهــة إداريــة
وجهــة خاصــة ؛حيــث اســتندت املدعيــة ــــجهة خاصــةـ بأن ســبب تأخــر التســليم كان ناتجاً
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عــن ظــرف خــارج عــن اإلرادة ـــــ هــروب األيــدي العاملــة بســبب حــرب الخليــج ويف حكــم
آخــر (حكــم اســتئناف رقــم ،367أس ، 1،العــام 1340هـــ )حكــم للمدعيــة بفــارق ســعر
املــواد يف عقــد مقاولــة بــن جهــة إدارة ورشكــة لتنفيــذ أعــال اســفلت نســبة الرتفــاع األســعار
() 91
بصــورة فاحشــة .
ـت عليــه ــــ
أمــا يف جانــب القضايــا العامليــة ـ الحقــوق ــــ مل أقــف ــــ فيــا اطلعـ ُ
عــى احــكام تناولــت مســألة القــوة القاهــرة والســبب الطــارئ بصــورة مبــارشة  ،ووردت
بعــض املالمــح حــول مفهومــا ومدلولهــا ضمــن بعــض قضايــا الضــان ؛حيــث أوجــب القضــاء
الســعودي لالســتفادة مــن الســبب االجنبــي فيــا يخــص الضــان بصفــة عامــة ــــ الحريــق ــ
يجــب ان يكــون املديــن هــو الضامــن املبــارش ؛ كــا يف قضيــة أُقيمــت ضــد املدعــى عليــه؛
للمطالبــة إلزامــه بتعويــض عــن خســائر لحلقــت باملدعــي نتيجــة لتعــرض املحــل الــذي
اســتأجره بســبب حريــق نشــب يف فنــدق قريــب مــن املحــل ) 92(.ويف قضيــة أخــرى مل تلــزم
املحكمــة االمــن بضــان املبلــغ املــودع لديــه كأمانــة نســبة لتلفهــا ــــ ضياعهــا ــــ دون تفريط
بســبب اجنبــي ال دخــل لــه فيــه ـــــ الرسقــة ــــ بعــد التأكــد مــن مــكان الحفــظ بواســطة
لجنــة خ ـراء) 93( .ويف قضيــة أخــرى رفضــت املحكمــة تضمــن املســتأجر قيمــة التلــف رغــم
فســخ العقــد ــــ برضــا الطرفــن ـــــ نســبة لوجــود قــوة قاهــرة ـ كــر الزجــاج دون تفريــط
()94
بســبب االمطارــــ ورفــض ادعــاء املدعــي بتضمــن العقــد رشطـاً يقــي بتحمــل املســؤولية
يف جميــع االحــوال مبــا يف ذلــك القــوة القاهــرة.
الخاتمة:
مــا ســبق يتضــح أن جائحــة كورونــا التــي اجتاحــت العــامل يف الســنوات األخــرة تعد
مــن اخطــر الجوائــج وأكرثهــا تأثـرا ً عــى الجميــع  ،لذلــك جــاءت هــذه الدراســة للتحدث عن
نظريتــا الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة وأثرهــا عــى عقــود العمــل بالتطبيــق عــى نظــام
العمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية (جائحــة كورونــا إمنوذجـاً)  ،وقــد ســعت الدراســة إىل
تنــاول عــدد مــن النقــاط املهمــة التــي أســهمت بدورهــا يف خــروج الدراســة بالشــكل الــذي
بــن أيديكــم  ،فقــد تــم تنــاول نظريتــا الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة ثــم عقــد العمــل.
ثــم جائحــة كورونــا .وجــاء ثــم تــم رشح تجربــة اململكــة العربيــة الســعودية يف التعامــل مــع
ـت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج والتوصيــات .
جائحــة كورونــا .وبعــد تطــواف توصلـ ً
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النتائج:
1.1يوجــد تشــابه واختــاف بــن نظريتــي القــوة القاهــرة والظــروف الطارئة،حيــث
أنهــا؛ يتفقــان يف أنهــا ،ينشــآن بســبب أجنبي ال يــد لألطراف فيــه ويختلفان يف
األثــر .حيــثُ أنــه ؛إذا تحققــت رشوط القــوة القاهــرة يُصبــح االلتـزام مســتحيالً
وبالتــايل ينتهــي العقــد امــا يف ي الظــروف الطارئــة فــإن االلتـزام يُصبــح مرهقــا
للمديــن وبالتــايل يجــوز للقــايض التدخــل ورد االلتـزام اىل الحــد املعقــول.
2.2يشــرط لتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة عــدة رشوط تتمثــل يف :أن يكــون
العقــد محــل الن ـزاع مرتاخي ـاً ،أن تقــع بعــد إب ـرام العقــد حــوادث اســتثنائية
عامــة ،مثــل الــزالزل واألوبئــة وتغــر األســعار وانتشــار الجــراد ،واالســتيالء
اإلداري وغريهــا  .أن يكــون الحــادث االســتثنايئ العــام غــر متوقــع وال ميكــن
توقعــه وال ميكــن دفعــه ،أن يكــون التـزام املديــن مرهقـاً ال مســتحيالً .ويُــرط
لتطبيــق بنــد القــوة القاهــرة  :أن يكــون العقــد ملزمــا للجانبــن ،واســتحالة
تنفيــذه عــى الطــرف املديــن
3.3ورد يف الفقــه اإلســامي نظريتــا الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة مبســمى
الجوائــح واآلفــات الســاوية .كــا تنــاول أحــكام عقــد العمــل ضمــن أبــواب
اإلجــارة والرشكــة والبيــوع .
4.4تُكيــف جائحــة كورونــا بأنهــا ظرف ـاً اســتثنائياُ عام ـاً مــا يجعــل تنفيــذ بعــض
االلتزامــات مرهقــاً ،كــا ُيكــن اعتبارهــا ظرفــاً قاهــرا ً مــع بعــض الــروط
والضوابــط يف االخــذ بذلــك
5.5متيــزت اململكــة يف مرونتهــا ورسعــة اســتجابتها يف معالجة وتخفيف وطــأة جائحة
كورونــا عــى العمــل بنســبة كبــرة ومــن ذلــك تعديــل الالئحــة التنفيذيــة لنظــام
العمــل بإضافــة املــادة ( )41يف تنفيــذ أحــكام املــادة(  ) 74مــن نظــام العمــل
.وبذلــك منــت العالقــة بــن العامــل ورب العمــل ووضعــت خيــارات مناســبة
لطــريف عقــد العمــل عندمــا يكــون تنفيــذ االلتـزام مســتحيالً ،مــع مالحظــة عــدم
شــمول النــص حالــة انتهــاء عقــد العمــل بوضعــه الطبيعــي أثنــاء الجائحــة .
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6.6ال توجــد نســبة محــددة لســلطة القــايض التقديريــة يف تعديــل االلتــزام
اســتنادا ً إىل الظــرف الطــارئ ولكــن يُشــرط رد االلتــزام إىل الحــد املعقــول
وحفــظ تــوازن العقــد.
7.7أن ترجع االستحالة اىل سبب أجنبي .
التوصيات:
1.1نظريتــا الظــروف الطارئــة و القــوة القاهــرة (الجوائــح) يف حاجــة إىل جهــود
تأصيليــة .
2.2يــويص الباحــث الجهــات الترشيعيةبســن ترشيــع خــاص بالظــروف االســتثنائية
الــواردة عــى عقــد العمــل يتضمــن أحــكام القــوة القاهــرة وحاالتهــا ورشوط
تطبيقهــا وكافــة مــا يتعلــق بهــا
3.3يــويص الباحــث وزارة املــوارد البرشيــة بإضافــة مــواد يف نظــام العــام الســعودي
رصيحــة الداللــة حــول التعريــف بنظريتــي الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة
وتفصيــل األحــكام املتعلقــة بهــا ووضــع معايــر فيهــا.
4.4يــويص الباحــث الــوزارة بتعديــل نــص املــادة ( )41ــــ املعدلــة ـــــ مــن الالئحــة
التنفيذيــة بإضافــة مــا يفيــد جــواز انتهــاء عقــود العمــل يف وضعهــا الطبيعــي
خــال فــرة الجائحــة .مــع إضافــة بنــد يُعطــي رب العمــل ســلطة تقديريــة يف
أن يُقــرر مــا يناســبه وفق ـاً لوضــع املنشــأة وطبيعــة العمــل .
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املصادر واملراجع:
(((1بتــرف ،تفســر بتــرف القــرآن الكريــم دار الكتــب العلمية،،أبــو الفــداء اســاعيل ابــن
كثــر ،املحقــق محمــد حســن ،307/8،ط) ( 1ط، 1لســنة 1، 419
(((2ورد يف الجامــع الصحيــح ،حديــث رقــم ، 1880حديــث حســن ،صحيــح الجامــع الصغــر
وزيادتــه (الفتــح الكبــر ) ،ص،383
(((3محمــد نــارص األلبــاين أرشف عــى طبعــه زهــر الشــاويش طبعة جديــدة منقحــة ،383/1،
ط، 3لســنة 1408هـ ،املكتب اإلســامي
(( (4بتــرف ،لســان العــرب  ،ابــن منظــور ، ,132/11 ،ط , 1لســنة ، 1301مطبعــة املرييــة
،مــر .
(( (5بتــرف املصبــاح املنــريف غريــب الــرح الكبــر ،للرافعــي ،أحمــد بــن محمــد بــن عــي
املقــري84/2،ـ ،86ط ، 1لســنة1322همطبعــة التقدم العلمي.
(( (6النظريات الفقهية  ،فتحي الدريني  ،ص .ط ،2جامعة دمشق 143
(( (7بتــرف ،املعجــم الوســيط ،إبراهيــم أنيــس  -عبــد الحليــم منتــر  -عطيــة الصوالحــي
 محمــد خلــف اللــه أحمــد ،ص ،145ط ) (،4لســنة .2004(((8ابــن القاســم هــو :أبــو عبــد اللــه بــن القاســم بــن خالــد بنــن ُجنــادة املالــي ،صحــب
()
اإلمــام مالــك عرشيــن ســنة ،ولــد يف ســنة 133هـــ.
(((9وقيــل ، 122تــويف ســنة 192ه ،مــن مؤلفاتــه املدونــة (يف فقــه اإلمــام مالــك ) ،
انظــر وفيــات األعيــان وانبــاء أبنــاء الزمــان
((1(1أليب العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن بكــر بــن خلــكان ،حققــه د.
إحســان عبداللــه ، 129/3.ســنة النــر 1992،م (،د .،ط)  ،دار صــادر للنــر والتوزيــع .
((1(1انظــر ،لــرح حــدود بــن عرفــة ،أليب عبــد اللــه االنصــاري  ،ص  ،392دار العــرب
()
للمطبوعــات ( د .ت )
( (1(1ابــن عابديــن:ـ هــو محمــد بــن أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن
عابدين(الحنفي)،ولــد وتــويف يف دمشــق )1252 1198-(،هـــ  ،مــن مؤلفاتــه رد املحتــار
عــى الــدر املختــار نســات األســحار عــى رشح املنــار ،والرحيــق املختــوم .انظــر
األعالم،خــر الديــن محمــد بــن فــارس الــزركيل ،42/6ط2002، 5،م ،دار العلــم للماليــن.
((1(1بتــرف رد املحتــار عــى الدراملختار،محمــد بــن عبدالعزيــز بــن عابديــن ،عــى رشح
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تنويــر األبصــار لشــمس الديــن الحصكفــي 77/6،
((1(1ومابعدها ،ط .2لسنة 1421هـ ،دار الفكر العريب
((1(1ورد لفــظ القــوة القاهــرة أيضــاً يف نظــام الطــران املــدين لســنة 2005م..ونظــام
()
اإليجــار التمويــي لســنة 2012
()
((1(1القانون املدين املرصي  ،لسنة 1948م ،املادة (. ) 147
((1(1بتــرف ،املســؤولية املدنيــة عــن أرضا الكــوارث الطبيعيــة (دراســة مقارنــة ) د.
محمــد عبــد الصاحــب الكعبــي ،ص1،24ومابعدهــا  ،ط ،1لســنة 2020م دار التعليــم
الجامعــي للطباعــة والنــر) (،
( (1(1بترصف،الوســيط يف رشح القانــون املدين،د.عبدالــرزاق الســنهوري24/2،ــ،26ن
ســخة مدموجــة مــن إخــراج الســيد جــادو
( (1(1بتــرف ،املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر .للرافعــي ،أحمــد بــن محمــد بــن
عــى املقــري 84/2 .ـ ، )86مطبعــة التقــدم العلميــة ط1322 ،1،هـ .
( (2(2بتــرف ،تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس  .محمــد بــن عبــد الــرزاق املرتــى
()
الزيــدي . 496/13 . 325/ ،ط ، 2الكويــت .
()
( (2(2انظر صفحة ( )1من البحث ملعرفة تعريف القوة القاهرة
((2(2بتــرف الوجيــز يف نظــام املعامــات املدنيــة الســعودي ،د.أحمــد ســعيد الزقــرد
()
218/2،ــــ، 219ط1لســنة 1435هــــ  ،مكتبــة الرشــد .
()
( (2(2بترصف ،نظام االستثامر التعديني لسنة ، 1425املادة (. )28
((2(2انظر  ،املقال العلمي  ،مكتب د .محمد العييس بتاريخ 1441/4/14هـ
( (2(2مقــال علمــي ،القــوة القاهــرة اتفــاق واختــاف ،د .خالــد الحميــزي  ،محام مستشــار
()
قانــوين  ،نُــر بجريــدة االقتصاديــة ،بتاريخ
2020/4/https://www.aleqt.com/articleم(26)	 9
()
((2(2قانون املعامالت السوداين ،مرجع سابق  ،املادة ()130
((2(2نظر،الوجيــز يف نظــام املعامــات املدنيــة الســعودي ،مرجــع ســابق ،ص218
ـ،219العقــد واإلرادة املنفــردة  ،أبــو ذرالغفــاري بشــر  ،ص 293ومــا بعدهــا،ط، 1لســنة
 2، 006منشــورات جامعــة الســودان املطبوعــة .
()
((2(2بترصف ،ابن عرفة ،مرجعسابق ،ص 393
()
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((3(3انظر،االنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن الخــاف ،شــمس الديــن أبــو الحســن املرداوي
()
،،74/5،ط،2دار إحيــاء الـراث العــريب ،بريوت .
((3(3انظــر  ،الفقــه اإلســامي وأدلتــه /د .وهبــي الزحيــي  / 195/4،ط. 4،دار الفكــر
للنــر .
((3(3انظــر نيــل األوطــار املؤلــف :محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه
الشــوكاين اليمنــي (املتــوىف1250 :هـــ) تحقيــق :عصامالدينالصبابطــي 211/5النــارش:
دارالحديث،مرصالطبعــة :األوىل1413 ،هـــ 1993 -م.
( (3(3املغنــي يف فقــه االمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباين  ،عبــد اللــه بــن أحمــد بــن
قدامــة املقــديس  /233/4،ط،1دار الفكــر بــروت .
(https://www.aliftaa.jo. (3(3انظــر ،بحــث الجوائــح عنــد املالكيــة ،د .عبــد اللــه
الصيفــي  ،الجامعــة االردنيــة ،كليــة الرشيعــة  ،بتــرف ،العقــد واإلرادة املنفــرد ،املرجــع
نفســه  ،ص 296
( (3(3انظــر رســالة املاجســتري ،املقدمــة يف جامعــة الخرطــوم يف العــام
،2005بعنون:الظــروف الطارئــة وأثرهــا عــل تنفيــذ االلتــزام العقــدي (دون )
( (3(3انظــر مختــار الصحــاح ،محمــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي ،ص
()
 187و، 191ســنة النــر 1986م ،مكتبــة لبنــان ( ،د.ط )
( 33(3(3بتــرف ،لســان العــرب  ،محمــد بــن مكــرم بــن عــي ،بــن منظــور ،474/1 ،
()
دار صــادر بــروت (،د.ط).
( (3(3رواه ابــن ماجــة يف ســننه بــاب الرهــون ،حديــث رقــم . 2443وضعفــه
()
بعــض أهــل العلــم .
((3(3دار ابــن حــزم للطباعــة والتوزيــع ،بــروت ..انظــر ُ ،ســبل الســام ،رشح بلــوغ املـرام
مــن جمــع أدلــة االحــكام لإلمــام محمــد اســاعيل الصنعــاين ،ص، 560ط، 1لســنة 143هــــ
((4(4بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرشائــع  ،عــاء الديــن بــن بكــر بــن مســعود الكاســاين،
()
، 174/4ط 3لســنة ،1416ـ دار الكتــب العلميــة
((4(4انظــر رشح حــدود ابــن عرفــة  ،الهدايــة الكافيــة الشــافية أليب عبــد اللــه االنصــاري،
تحقيــق محمــد االجفــان والطاهــر املعمــوري،ص( ،.516د.ط)  ،دار العــرب للنــر
والتوزيــع
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((4(4مغنــي املحتــاج إىل معرفــة ألفــاظ املنهــاج  ،محمــد الخطيــب الرشبينــي ،عــى مــن
()
منهــاج الطالبــن ،أليب زكريــا النــووي ،اعتنــى بــه .
( (4(4محمد خليل عتيباين .427/2،ط ،1418 ، 1دار املعرفة .بريوت
((4(4املغنــي لإلمــام موفــق الديــن عبــد اللــه بــن احمــد بــن قدامــة املقــديس عــى
()
مختــر الخرقــي ،لإلمــام أيب القاســم الخرقــي ،اعتنــى بــه محمــد عبــد
((4(4القادر( ، 404/4،د.ط ) (،د.ت).دار الكتب العلمية ،بريوت.
( (4(4ابــن املفلــح :هــو محمــد بــن مفلــح بــن مفــرج ،الفقيــه الحنبــي ،شــمس الدين،ولــد
()
ســنة ، 712اشــتغل يف الفقــه وبــرع فيــه ،مــن مؤلفاتــه.
(،(4(4الفــروع واملقنــع ،مــات يف رجــب ســنة 763هـــ .راجــع ،الــدرر الكامنــة يف اعيــان املائــة
الثامنــة ،شــهاب الديــن احمــد بــن محمــد بن أحمد الشــهري بــن حجــر العســقالين ،262 /4ط
1439هـــ  ،دائــرة املعــارف العثامنيــة والتوزيــع ،تصويــر ،دارإحيــاء الـراث العــريب (د  .ط )
((4(4الفــروع مــع تصحيــح الفــروع ،عــاء الديــن بــن ســليامن املــرداوي ،ملحمــد بــن
()
مفلــح املقــديس ،تحقيــق عبــد اللــه بــن محســن الــريك134/7،
((4(4ط، 1،لسنة 1424هـ ،مؤسسة الرسالة للنرش .
()
((5(5بترصف  ،نظام العمل السعودي لسنة 1426هـ املواد ( 1و)50
((5(5بتــرف  ،قانــون العمــل املــري لســنة  2003املــادة ( )1والقانــون املــدين املــري
()
لســنة 1948م املــادة ()674
( (5(5بتــرف ،قانــون العمــل الســوداين لســنة 1996م املــادة ( )4وقانــون املعامــات
()
املدنيــة الســوداين لســنة  1984املــادة (.)1/400
((5(5بتــرف ، ،القانــون الجزائــري رقــم  11-90املــؤرخ يف  /26رمضــان 1410،هـ،املوافــق
()
 21ابريــل ســنة 1990م .املــادة (. )8
()
( (5(5بترصف  ،نظام العمل السعودي ،مرجع سابق املادة (.)1
((5(5الوســيط يف رشح نظامــي العمــل والتأمينــات باململكــة العربيــة الســعودية د .الســيد
نايــل عيــد  ،ص ، 65طبعــة 1435هـــ ،مكتبة الرشــد
()
((5(5راجع نظام العمل السعودي الجديد/مرجع سابق  /املواد ()6-5
( (5(5راجــع ،حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر ،لشــمس الديــن محمــد بــن عرفــة
الدســوقي ،عــى الــرح الكبــر أليب الــركات
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((5(5أحمد الدرديري (،1/4،د .ط) (،د.ت)  ،دار إحياء الكتب العربية بريوت .
( (5(5انظر،عالقــات العمــل الفرديــة ،د .مجــدي محمــد رشارة .ص 34ــــ ، 36ســنة النــر
()
 2016م (.د .م) ( ،د.ط)
((6(6انظــر ،عقــد العمــل يف ضــوء آراء الفقهــاء الترشيــع وأحــكام القضــاء ،املستشــار
()
أحمــد عبــد الوهــاب ســيد أحمــد،ص. ،10-9
((6(6ط ،1لسنة 2018هـ،دار العدالة للنرش.
()
((6(6انظر ،حاشية الدسوقي /مرجع سابق . 1/4 /
( (6(6فتــح البــاري ،رشح صحيــح البخــاري ،لإلمــام أحمــد ب عــي بــن حجــر العســقالين
حديــث رقــم ، 49 /2278،4ط .1املطبعــة الســلفية (،د.ت)
( 52(6(6رواه البخــاري يف صحيحــه ،حديــث رقــم ، 2270بــاب إثــم مــن مــع أجــر
()
األجــر ص. 444صحيــح البخاري،لإلمــام أيب عبــد اللــه
( (6(6محمــد بــن اســاعيل البخــاري ،ط،1لســنة 1417هـــ  ،دار الســام للنــر
والتوزيع،الريــاض .
(66)	 .https://kickcareer.com/
( (6(6قانــون العمــل الســعودي املــواد (2و 54ومــا بعدهــا ).قانــون العمــل املــري ،
()
مرجــع ســابق  ،املــواد (105ـ.)107،69
((6(6قانــون العمــل الســوداين ,مرجــع ســابق  ,املــادة ( . )29قانــون العمــل الكويتــي،
لســنة , 2010املــادة ( . )12قانــون العمــل املغــريب ،لســنة  , 2003املــواد (104ـ. )116
((6(6بترصف  ،نظام العمل السعودي،مرجع سابق ،املادة ( )74ومابعدها .
()
( (7(7انظر ،مختار الصحاح  ،مرجع سابق  ،ص .294
	)(71
https://www.arageek.com
( (7(7أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،مرجــع ســابق  ،بــاب الشــهاد ُة ســبع ســوى
()
القتل،حديــث رقــم . 2830
((7(7ابــن القيــم  :محمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد بــن حريرالزرعــي
()
الفقيه،األصــويل  ،شــمس الديــن بنعبداللــه بــن القيــم الجوزيــة .،
((7(7ولــد ســنة  961وتــويف يف ســنة 751هـــ  ،مــن تصانيفــه ،كتــاب تهذيــب ســنن داود
وإيضــاح مشــكالته .بتــرف  ،الذيــل عــى طبقــات الحنابلــة .ابــن رجــب عبــد الرحمــن
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بــن أحمــد بــن رجــب الســامي البغــدادي الدمشــقي ،أبــو الفــرج زيــن الدين،تحقيــق
عبــد الرحمــن بــن ســليامن العثيمــن 171/5،ـ، 176ط،1لســنة 1425هـــ ،مكتبــة العلبيــكان.
( (7(7راجــع ،زاد املعــاد يف هــدى خــر العبــاد ،شــمس الديــن بــن عبداللــه بــن محمــد
()
الزرعــي  ،35/4.طبعــة دار الرســالة
(https://w w w.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/ (7(7
( )
 -coronavirus/symptoms-causes/sycبتــرف ،
()
( (7(7انظر صفحة ( 1ومابعدها ) من البحث
((7(7انظــر  ،الفتــح املبــن بــرح األربعــن ابــن حجــر الهيتمــي؛ أحمــد بــن محمــد بــن
()
عــي بــن حجــر الهيتمــي  ،شــيخ اإلســام ،أبــو العبــاس.
((7(7تحقيــق ،أحمــد جاســم  -قــي محمــد نــورس الحــاق  -أبــو حمــزة أنــور بــن أيب
بكــر الشــيخي الداغســتان ،ص، 515ط،1لســنة 1428هـــ ،دار املنهــاج ،جــدة
( (8(8القواعــد ،أليب بكــر محمــد بــن عبــد املؤمــن (الحصينــي) ،حققــه د .عبــد الرحمــن
(
عبــد اللــه الشــعالن 335ومابعدهــا ،ط 1418 ،1هـــ ،
((8(8مكتبة الرشد ورشكة الرياض للنرش
((8(8بتــرف ،األشــباه والنظائــر يف قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية ،جــال الديــن
(
عبدالرحمــن الســيوطي ،ص287ــــ، 288ط1403 ، 1هـــ ،
((8(8دار الكتب العلمية ،بريوت .
( (8(8ابــن رجــب :عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الســامي الدمشــقي ،أبــو الفــرج
()
زيــن الديــن (736ــــ )794الرتجمــة مــن مؤلفــه الذيــل.
((8(8عىل طبقات الحنابلة ،مرجع سابق ،ص.1
((8(8القواعــد يف الفقــه اإلســامي  ،للحافــظ أيب الفــرج عبــد الرحمــن بــن رجــب نــص 107
()
 ،طبعــة دار الفكــر للطباعــة والنــر ( ،دون )
( (8(8املقــال العلمــي اآلثــار القانونيــة لفايــروس كورونــا  ،ملكتــب محمــد عفيــف
(
للمحامــاة /https://www.afiflaw.comبتــرف ،
()
( (8(8بترصف  ،املقال العلمي السابق ملكتب العييس للمحاماة
((8(8املقــال العلمــي للمستشــار ســعد الغامــدي /املنشــور يف صحيفــة مــال ـ https://.
 /www.maaal.com/archiveبتــرف ،بتاريــخ  /14شــوال 1441/ه  .ويف ذات الشــأن
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املقــال العلمــي للمستشــار والقــايض ـ الســابق ـ محمــد بــن جمعــان الغامــدي ،صحيفــة
مــال ،بتاريــخ 25م ،2020/4بعنــوان :كورونــا ســؤال البحــث عــن التوصيــف أوال.ـ
( (9(9األم ،أبــو عبــد اللــه محمــد بــن ادريــس بــن العبــاس الشــافعي ،172/4،ســنة
()
النــر 1410هـــ (د .ط) ( ،دار املعرفــة للنــر والتوزيــع)
()
((9(9انظر صفحة ( )2،7من البحث
( (9(9بتــرف ،تلخيــص الفوائــد تجميــع الفرائــد،رشح الفقهيــة األلفيــة عــى مذهــب
(
الســادة املالكيــة ،املــروك بــن عــي زيــد الخــر ،ص637
((9(9ط ، 1لسنة 1427هـ دار بن حزم للطباعة والنرش والتوزيع
( (9(9بتــرف  ،مجمـ ُع الضامنــات يف مذهــب أيب حنيفــة النعــان ،ملحمــد بــن غانــم بــن
()
محمــد البغــدادي ،تحقيــق ،ب.عــي جمعــة محمــد
( (9(9ب.محمــد أحمــد الــراج ،ط، 1لســنة  1420هـــ ،دار الســام للطباعــة والنــر
والتوزيــع .
((9(9بتــرف ،املطلــع عــى دقائــق ذاد املســتنقع ،د .عبــد الكريــم محمــد الالحــم ،
 144/5ومــا بعدهــا 1429، 1،ه ،ـــدار كنــوز إشــبييل.
((9(9بترصف ،مواهب الجليل ،مرجع سابق  560/7 ،وما بعدها
((9(9أخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه ، 43حديــث رقــم  ، 43 22ســنن ابــن ماجــة ،مرجــع
()
ســابق ،ط 1لســنة ، 1435ج،2دارالتاصيــل .
( 78(9(9أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،كتــاب البيــوع (وضــع الجوائــح)  3975 ،ـ ،14
()
حديــث رقــم ، 1554صحيــح مســلم ،لإلمــام ابــن.
((1(10الحســن مســلم بــن الحجاجالنيســابوري القشــري ،ط ، 2لســنة 1421هــــ  ،دار
الســام للنــر والتوزيــع ،اململكــة العربيــة الســعودية .
()
( (1(10نص املادة ()116من نظام العمل يف شأن االجازة االستثنائية
(((1(10يجــوز للعامــل مبوافقــة صاحــب العمــل الحصــول عــى إجــازة دون أجــر  ،يتفــق
الطرفــان عــى تحديــد مدتهــا ،ويعــد عقــد العمــل
((1(10موقوف ـاً خــال مــدة اإلجــازة فيــا زاد عــى عرشيــن يوم ـاً  ،مــا مل يتفــق الطرفــان
عــى خــاف ذلــك)
( (1(10بتــرف ،النــدوة العلميــة بعنــوان ،تداعيــات كورونــا عــى عقــود العمــل والعقــود
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د.أماني فضل اهلل الطاهر

التجاريــة ،مجموعــة اإلبــداع اإلداري
((1(10بالتعــاون مــع مكتــب د .درويــش ســامة ،تقديــم د .عــي عــديل حــاد ،د .محمــد
ســامة  ،د .بــدر العــويف ،بتاريــخ 1441/8/29هـــ.
((1(10بتــرف ،مقــال للكاتــب الصحفــي ،خالــد املطــريف  ،تــارخ النــر :الخميــس 23
شــعبان  1441هـــ ،موقــع العربيــة .
(107)	 ، https://www.alarabiya.net
( 82(1(10بتــرف  ،الســلطة التقديريــة للقــايض يف الترشيعــات القضائيــة وتطبيقاتهــا
()
يف املحاكــم الرشعيــة  ،ص ،479بحــث منشــور مبجلــة
((1(10الرشيعــة والقانــون ،للباحــث  ،ذيــاب عبــد الكريــم عقــل ومحمــد عــي العمــري
املجلــد ، 3العــدد ،2لســنة 2008م .
()
((1(11بترصف ،القانون املدين املرصي ،مرجع سابق ،املادة ()2/697
((1(11انظــر ،القانــون املــدين املرصي،املرجــع نفســه  ،املــادة( . )147الطعــن رقــم ١٦٠١٠
()
لســنة  ، ٨٥الدوائــر التجاريــة ،
( (1(11جلسة٠2016/١٢/8
()
((1(11بترصف ،القانون االمارايت لسنة ،1985املادة ()249
( 86(1(11انظر .القانون املدين العراقي ،لسنة 1951م  ،املادة ()146وما بعدها .
( 87(1(11بتــرف ،العدالــة يف القانــون املــدين ،االلتزامــات املرتتبــة عــى التعاقــد
(
وأســباب فســخ العقــود ،يف ضــوء راء الفقهــاء والترشيعوأحــكام ،
( (1(11القضاء ص ، 38ط 1لسنة 2018م ،دار العدالة للنرش والتوزيع .
((1(11نظريــة العقــد يف القوانــن العريب(دراســة مقارنــة ) ،د .عصمــت عبــد املجيــد بكــر،
()
ص(، 577د.ت) ،دار الكتــب العلميــة .بــروت
((1(11وزيــر العــدل الســعودي :د.وليــد بــن محمــد الصنعــاين ،ولــد يف العــام  1398هـــ ،تــم
(
تعينــه وزيـرا ً للعــدل يف العــام 1436هـــ ،ولدبالرياض.
( (1(11عمــل مستشــارا ً يف ديــوان امللــك ســلامن ــــحفظه اللــه ــــ ثــم قاضيـاً ــــ القضــاء
اإلداري يف العــام 1422هـــ ـ املصــدر  ،ويكيبيديــا .
( (1(12وزارة العــدل الســعودية ،الذاكــرة القضائيــة https://adlm.moj.gov.sa/ .
(
wordash.aspx?ID=43&TY=i
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نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقًا على نظام العمل السعودي

((1(12بترصف ،املقال العلمي السابق ،مكتب د .العييس .
((1(12بترصف،حكــم محكمــة االســتئناف باملدينــة املنــورة ،رقــم القضيــة،٣٥٢٦٤٥١٢ :
()
،مجموعــة األحــكام القضائيــة باململكــة العربيــة
((1(12السعودية ،ص110تاريخها1435 :هـ ،رقم القرار.٣٥٣٦٨٥٢١ :
((1(12بتــرف  ،موســوعة األحــكام القضائيــة  ،املرجــع نفســه  ،لســنة 1433هـــ  ،تصديــق
الحكــم  ، 22431666رقــم الصــك .2269552،
((1(12موســوعة األحــكام القضائيــة  ،مرجــع ســابق  ،رقــم تصديــق محكمــة االســتئناف
عــى الحكــم , 3457251،بتاريــخ 1434/2/8هـــ .
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االصطفاء في نسب المصطفى ﷺ
أستاذ مشارك – قسم الدراسات اإلسالمية – كلية
د.حسَّ��ان ِّ
صدي��ق الفاض��ل
الرتبية – جامعة الزعيم األزهري

مستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة اىل تنــاول نســب النبــي ﷺ الطيــب املطيــب
الطاهــر املطهــر  ،و بيــان تسلســله ﷺ مــن ســالة آبــاء كـرام  ،يتقلــب يف االصــاب
الطاهــرة و االرحــام الرشيفــة مــن لــدن آدم حتــى خــرج مــن والديــه و مــن يخــرج
مــن ســفاح  .و تعتــر هــذه الدراســة مــن أكــر املعينــات يف تعظيمــه صــى الــه عليــه
و ســلم و فهــم رشف آبــاءه  ،و عراقــة أصلــه و فرعــه .فاللــه تعــاىل حفــظ ههــذ
السلســلة العظيمــة مــن أبــاءه و أجــداده ثــم أصطفــاه صــى اللــه عليــه و ســلم منهــا
و اختــاره تكرميـاً لقــدره و تعظيـاً لرشفــه .فــكان نســب النبــي ﷺ ال يضاهيــه يف
الوجــود نيــب !! بــل هــو نســب يعــد أعظــم نســب و أكــره يف تاريــخ األنســاب .و
مــن هنــا جــاء اهتاممنــا بدراســة هــذا الجانــب مــن حيــاة النبــي ﷺ ،الــذي هــو يف
غايــة االهميــة لتعلقــه بالــذات النبويــة  ،فهــو صــى اللــه عليــه و ســلم أرشف خلــق
اللــه مطلقـاً .
Abstract:
This study aims to address the lineage of the Prophet
(may God’s prayers and peace be upon him) the good، the
pure، the purified، and to show his lineage (may God’s
prayers and peace be upon him) from the lineage of noble
fathers. come out of a thug.This study is considered one of
the greatest aids in glorifying him، may God’s prayers and
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peace be upon him، and understanding the honor of his forefathers،
and the nobility of his origin and branch.God Almighty preserved
this great series from his fathers and grandfathers، then chose him،
may God’s prayers and peace be upon him، from it and chose
him in honor of his determination and in honor of his honor.The
)lineage of the Prophet (may God bless him and grant him peace
was not comparable to him in existence!! Rather، it is a lineage that
is considered the greatest and largest in the history of genealogy.
Hence our interest in studying this aspect of the life of the Prophet
(may God bless him and grant him peace)، which is of the utmost
importance due to his attachment to the Prophetic Essence، for he،
may God’s prayers and peace be upon him، is the most honorable
of God’s creation.

مقدمة:

الحمــد للــه الــذى بذكــره وشــكره تطمــن القلــوب  ،وصـ ِّـى اللّهــم عــى ســيدنا
ـص بطهــارة ال ّنســب لكــال ذاتــه ﷺ وصفاتــه وعنايــة
محمــد املصطفــى املجتبــى الــذى ُخـ ّ
اللــه تعــاىل بــه عناي ـ ًة ازل ّيــة ابديّــة ال تــدع مجــاالً للطّعــن او ال ّنقــص .وإ ّن نســبه ﷺ مل
يُدنّــس بســفاح الجاهليــة  ،فهــو ﷺ ســالة آبــاء كــرام يتقلّــب يف األصــاب الطّاهــرة
الشيفــة  ،وأنّــه ﷺ مل يُشــاركه يف والدتــه مــن أبويــه أ ٌخ أو أخــت النتهــاء
واألرحــام ّ
ّ
والشــك إ ّن ال ِّدراســة يف هــذا البــاب مــن أهــ ّم
وقصــور نســبتهام عليــه .
صفوتهــا إليــه ُ
امل ُهـ ِّـات ومــن أعظــم القُربــات لتعلقهــا بــذات ال ّنبــي ﷺ فلهــا عظيــم الثّــواب وجليــل
ـرف ألنّهــا ت ُع ـ ِّرف بنســب ال ّنبــي ﷺ  ،وبيــان االصفــاء واالختيــار ل ُنخبــة بنــى هاشــم
الـ ّ
مــن خــر بُطــون العــرب وأعرقهــا يف ال ّنســب وأرشفهــا يف الحســب  .وأنّــا معــر املســلمني
مطالبــن مبتابعــة أثــر ال ّرســول ﷺ الــذى هــو املرتجــم يف الواقــع العمــي ألخــاق القــرآن ،
ـأس واالقتــداء
ـروري لـ ّ
فمــن الـ ّ
ـكل مســلم أن يعرفــه معرفــة ج ّيــدة حتّــى يتس ـ ّنى لــه التـ ِّ
بــه .ومــن صميــم معرفتنــا نحــن املســلمني بال ّنبــي ﷺ وجــوب ِبــر أجدادنــا وآبائنــا مــن لدن

92

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الخامس -دورية -ربيع ثاين 1443هـ -يناير 2022م

صديق الفاضل
حسان ِّ
دَّ .

آدم إىل األب األقــرب  ،ومــن اإلميــان بال ّنبــي و ﷺ يلــزم عنــد ذكــره توقــره وإظهــار عالمــات
األدب وتوقــر أبويــه والقــول بنجاتهــا ووجــوب الكـ ِّـف عــن الخــوض يف حكــم أبــوي ال ّنبــي
ﷺ بعــد ان تحـ ّدث القــرآن عــن حكــم مــن مل تبلغهــم ال ّدعــوة  ،وهــا ناجيــان ومــن قــال
بغــر ذلــك فقــد آذى ال ّنبــي ﷺ .
أجداد النبي ﷺ وآبائه ومناقبهم:
الشيفــة
مــن خصائــص ال ّنبــي ﷺ طهــارة ال ّنســب كــا اختــص باألســاء ّ
الصفــات املنيفــة ،فمــن اســائه ﷺ الطّاهــر  ،الطّيــب  ،الـ ّزيك  ،ال ّنقــي ،
امل ُنبئــة عــن كــال ّ
ـص ال ّنبــي ﷺ بسلســلة مــن األجــداد واآلبــاء
الصفــوة  )1(.وأ ّن اللــه اختـ ّ
الصفــي ّ ،
التّقــي ّ ،
مــن خــر بُطــون العــرب وأعرقهــا يف ال ّنســب  ،وأنّــه ﷺ وحيــد أمــه و أبيــه  ،مل يرشكــه يف
والدتــه مــن أبويــه أ ٌخ وال أخــت .
أخــرج مســلم عــن واثلــة بــن األســقع قــال ﷺ  « :إ ّن اللــه اصطفــى كنانــة مــن
ولــد إســاعيل  ،واصطفــى قريشـاً مــن كنانــة واصطفــى مــن قريــش بنــى هاشــم واصطفــاىن
مــن بنــى هاشــم  )2(.وخطــب رســول اللــه ﷺ فقــال  « :أنــا محمــد بــن عبداللــه بــن
عبداملطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قُــي بــن كالب بــن ُمـ ّرة بــن كعــب بــن لــؤي
بــن غالــب بــن ِفهــر بــن مالــك بــن ال ّنــر بــن كنانــة بــن ُخزميــة بــن ُمدركــة بــن إليــاس بــن
ُمــر بــن نـزار بــن معــد بــن عدنــان  .ومــا افــرق ال ّنــاس فرقتــن إالّ جعلنــي اللــه يف خريهــا
 ،فأخرجــت مــن أبويــن  ،فلــم يُصبنــي يشء مــن عهــر الجاهليــة وخرجــت مــن نــكاح ومل
أخــرج مــن ِســفاح مــن لـ ُدن آدم إىل أيب وأ ّمــي  ،فأنّــا خريكــم نفســا وخريكــم أبــا «(. )3
وشــاء اللــه أن يكــون نســب ال ّنبــي ﷺ أعــى وأطهــر أهــل األرض نســبا وأرشفهــم
الصــاة عــى ال ّنبــي ﷺ  -إىل
قومــا وقبيلــة وفخــذا .وذهــب اإلمــام الجــزويل – يف معــرض ّ
بيــان طهــارة ال ّنســب ال ّنبــوي وتسلســله يف سلســلة األجــداد املباركــن واآلبــاء الطّاهريــن
فقــال  :اللّهــم صـ ِّـل عــى سـيِّدنا محمــد أكــرم األســاف القائــم بالعــدل واإلنصــاف  ،املنعــوت
ـراف وال ُبطُــون الظِّـراف  ،امل ُص ُّفــى مــن ُمصــاص
يف ســورة األعـراف  ،امل ُنتخــب مــن أصــاب الـ ِّ
عبداملطلــب بــن عبــد ُمنــاف  ،الّــذي هديــت بــه مــن الخــاف وب ّينــت بــه ســبيل العفــاف
.وعــن ابــن عبــاس قــال  :قــال رســول اللــه ﷺ  « :إ ِّن اللــه خلــق الخلــق فجعلنــي يف خــر
فرقهــم  ،وخــر الفريقــن  ،ث ـ ّم تخـ ّـر القبائــل فجعلنــي يف خــر القبيلــة  ،ث ـ ّم ت ّخــر البيــوت
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فجعلنــي يف خــر بيوتهــم  ،فأنــا خريهــم نفســا وخريهــم بيتــا «( . )4وعــن أيب إســحاق قــال :
ســمعت ال ـراء بــن عــازب يقــول وجــاءه رجــل فقــال  :يــا أبــا عــارة أوليّــت يــوم حنــن ؟
قــال  :أمــا أنــا فأشــهد عــى رســول اللــه ﷺ أنّــه مل يـ ِّ
ـول ولكــن ع ّجــل رسعــان القــوم وقــد
رشــقتهم هــوازن وأبــو ســفيان بــن الحــارث آخــذ بــرأس بغلتــه البيضــاء وهــو يقــول (: )5
أنــا ال َّنبــي ال كــذب ......أنــا ابــن عبداملطلبوكــا يجــب معرفــة نســبه ﷺ وسلســلة
أجــداده الك ـرام ومــا يتصــل بهــم مــن صــات وأقــارب وبُطُــون يجــب كذلــك ال ُحســنى و
الصحيــح مــن حديــث
املــودة و املحبــة  ،ملــا لهــم مــن فضــل ومكانــة عنــد العــرب  .ويف ّ
شــعبة ( )6عــن ابــن عبــاس يف قولــه ع ّزوجــل ُ { :قــل َّل أَ ْس ـأَلُك ُْم َعلَ ْي ـ ِه أَ ْج ـ ًرا إِ َّل الْ َم ـ َو َّد َة ِف
الْ ُق ـ ْر َب  }.....ســورة الشــورى  23 :قــال  :مل يكــن بطــن مــن بُطُــون قريــش إالّ ولل ّنبــي ﷺ
فيهــم قرابــة  ،فقــال  :ال أســألكم عليــه أجـرا إالّ املــودة يف القــرىب  ،قــال  :ال تــؤذوين يف قرابتــي
ـم} ســورة ســبأ . 47 :
 ،قــال  :ونســخت هــذه اآليــة ُ { :قـ ْـل َمــا َس ـأَلْ ُتكُم ِّمـ ْ
ـن أَ ْج ـ ٍر َف ُه ـ َو لَكُـ ْ
وبــذا فــإ ّن مــن أهــ ِّم الثّوابــت الدينيــة اعتقــاد أ ّن أجــداد ال ّنبــي ﷺ
وآبائــه انقضــت أعامرهــم  ،وبقيــت أخبارهــم  ،وأ ّن أبنــاءه ﷺ فهــم بركــة هــذه األمــة .
كل مســلم معرفــة سلســلة أجــداد ال ّنبــي ﷺ ومالهــم مــن فضــل ومحبّــة مــن
ويجــب عــى ِّ
ســائر األمــة .ومــن دالالت وعالمــات علــو ال ّنســب ال ّنبــوي مل يســتطع أبــو ســفيان أن يُن ِكــر
وســمو نســب ال ّنبــي ﷺ عــى ال ّرغــم مـ ّـا كان لــه مــن العــداء قبــل إســامه  ،فقــال
ُعلــو ُ
معــرض حــواره مــع هرقــل ( :هــو فينــا ذو نســب ) (. )7
ومن أبرز الحكم والفوائد من هذا االصطفاء :
−العــرب ال تســمع إال لــذوي األنســاب العاليــة فيهــم  ،فقــد اقتضــت حكمــة اللــه
تعــاىل أن يكــون نبيــه محمــد ﷺ مــن أعالهــم نســبا حتّــى ال يكــون ألعــداء
اإلســام ســاح يف أيديهــم للصـ ِّد عــن ســبيل اللــه  ،وحتّــى ال يتو ّهــم متو ّهــم أ ّن
رســالته مــا هــي إال وســيلة لغايــة هــي تغــر وضعــه االجتامعــي .
ـب اللــه
−إ ّن اختيــار اللــه تعــاىل لنبيــه محمــد ﷺ مــن العــرب مــن دالئــل ُحـ ِّ
تعــاىل لهــم  ،وهــذا يقتــي مــن املســلم أن يُح ّبهــم مــن حيــث الجنــس  ،ال
مــن حيــث األفـراد  ،أل ّن األفـراد قــد ينحرفــون عــن اإلســام  ،فينبغــي هنــا كــره
أفعالهــم امل ُنحرفــة ال كــره جنســهم العــريب (. )8
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صديق الفاضل
حسان ِّ
دَّ .

عالقته ﷺ باألنبياء السّابقني :
مــن عظيــم رشف ال ّنبــي ﷺ وعلــو قــدره عنــد ربّــه خصوصيتــه لــه ﷺ بكونــه
أول ال ّنبيــن يف الخلــق وتقـ ّدم نبوتــه  ،وأخــذ امليثــاق عــى ال ّنبيــن أن يؤمنــوا بــه  .قــال اللــه
تعــاىل  { :وإذ أخذنــا مــن ال ّنبيــن ميثاقهــم ومنــك ومــن نــوح وإبراهيــم ومــوىس وعيــى
بــن مريــم وأخذنــا منهــم ميثاقــا غليظــا } ســورة األحـزاب  .7 :وقــال تعــاىل َ { :وإِ ْذ أَ َخـ َذ اللّــهُ
ـم َر ُسـ ٌ
ِمي َثـ َ
ـم
ـن لَـ َـا آتَ ْي ُتكُــم ِّمــن ِك َتـ ٍ
ـاق ال َّن ِب ِّيـ ْ َ
ـول ُّم َصــدِّ ٌق لِّـ َـا َم َعكُـ ْ
ـم َجاءكُـ ْ
ـاب َو ِحكْ َم ـ ٍة ثُـ َّ
صي َقالُــواْ أَ ْق َر ْرنَــا َقـ َ
نصنَّــهُ َقـ َ
ـال فَاشْ ـ َهدُ واْ
ـم إِ ْ ِ
ـم َعـ َـى َذلِكُـ ْ
ـم َوأَ َخ ْذتُـ ْ
ـال أَأَ ْق َر ْرتُـ ْ
لَ ُت ْؤ ِم ُنـ َّن ِبـ ِه َولَ َت ُ ُ
َوأَنَ ـاْ َم َعكُــم ِّم ـ َن الشَّ ــا ِه ِدي َن} ســورة آل عم ـران  . 81 :جــاء يف التفســر  :قــال ال ّنبــي ﷺ:
« كنــت أول ال ّنبيــن يف الخلــق وآخرهــم يف البعــث فبــدأ يب قبلهــم « ( .)9وعنــد أحمــد
والبخــاري :
عــن ميــرة الفجــر قــال  :قلــت  :يــا رســول اللــه متــى كُنــت نبيــا ؟ قــال « :وآدم
الغســاين أ ّن أعرابيــا قــال لل ّنبــي ﷺ  :أي يشء
بــن الـ ّروح والجســد « ( . )10وعــن أيب مريــم ّ
كان أول نبوتــك ؟ قــال  « :أخــذ اللــه م ّنــي امليثــاق كــا أخــذ مــن ال ّنبيــن ميثاقهــم ،ودعــوة
إبراهيــم  ،وبُــرى عيــى  ،ورأت أ ّمــي يف منامهــا أنّــه خــرج مــن بــن رجليهــا رساج أضــاءت
لــه قصــور الشّ ــام « ( . )11وأخــرج البخــاري عــن عطــاء بــن يســار قــال  :لقيــت عبداللــه بــن
عمــرو بــن العــاص قلــت  :أخــرين عــن صفــة رســول اللــه ﷺ ؟ قــال  :أجــل واللــه  ،إنّــه
ـرا
ـي إِنَّــا أَ ْر َس ـلْ َناكَ شَ ــا ِهدً ا َو ُم َبـ ِّ ً
ملوصــوف يف التــوراة ببعــض صفتــه يف القــرآن { :أَيُّ َهــا ال َّن ِبـ ُّ
َونَ ِذيـ ًرا }....ســورة  . 45 :وحــرزا لألميــن أنــت عبــدي ورســويل سـ ّميتك املتــوكّل  ،ليــس بفـ ّظ
الســيئة  ،ولكــن يعفــو ويصفــح  ،لــن
بالســيئة ّ
وال غليــظ وال ص ّخــاب يف األســواق  ،وال يجــزي ّ
يقبضــه اللــه حتّــى يقيــم بــه املِلّــة العوجــاء  ،ويفتــح بــه أعينــا ُعميــا وآذنــا ُصـ ّـا وقلوبــا
غُلفــا (. )12
أهمية نسب النّبي ﷺ :
ال شـ ّـك أ ّن الحديــث عــن ال ّنســب ال ّنبــوي مــن أهـ ّم املهـ ّـات ومــن أعظــم
الشيفــة  ،وملــا فيــه مــن عظيــم وفضــل مح ّبتــه ﷺ ،
القربــات لتعلقــه بــذات ال ّنبــي ﷺ ّ
ومــا أعـ ّده اللــه تعــاىل لعبــاده املحبّــن املدافعــن عــن الجنــاب ال ّنبــوي مــن طعــن الطّاعنــن
الشيــف  .وإل َّن الكتابــة يف هــذا البــاب لهــا عظيــم
وارتيــاب أهــل الشّ ــك يف ال ّنســب ال ّنبــوي ّ
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الثّــواب  ،فهــي تع ـ ّرف بنســب ال ّنبــي ﷺ الّــذي بــات كثــر مــن ال ّنــاس ال يعرفونــه  ،وإ ّن
الشيــف ال شــك أنّــه مــن أضـ ّـل النــاس  ،ومــن هنــا يظهــر
املرتــاب أو الشّ ــاك يف هــذا ال ّنســب ّ
للعيــان خطــورة الجهــل بحقيقــة نســبه ﷺ ورضورة معرفتــه  .قــال ال ّنبــي ﷺ  « :بعثــت
مــن خــر قــرون بنــي آدم قرنــا فقرنــا حتّــى بُعثــت مــن القــرن الــذي كُنــت فيــه « ( . )13وعــن
أيب ســلمة عــن عائشــة ريض اللــه عنهــا قالــت  :قــال رســول اللــه ﷺ  « :قــال يل جربيــل
الســام  :قلّبــت األرض مشــارقها ومغاربهــا فلــم أجــد رجــا أفضــل مــن محمــد  ،وقلّبــت
عليــه ّ
األرض مشــارقها ومغاربهــا فلــم أجــد بنــي أب أفضــل مــن بنــي هاشــم ( . )14الواجــب يف حـ ّـق
أبــوي ال ّنبــي ﷺ
حــق أبــوي ال ّنبــي ﷺ هــو ب ّرهــم  ،ومعرفــة حقّهــم ومواالتهــم
الواجــب يف ّ
واحرتامهــم  ،ومــن توقــره ﷺ وب ـ ّره توقــر أهــل بيتــه وب ّرهــم  ،و ُحســن الثّنــاء عليهــم
عــا شــجر بينهــم ومعــاداة مــن عاداهــم .
واإلمســاك ّ
واألهــل يـراد بهــم األقــارب والعشــرة وال ّزوجــة  ،واآلل واألهــل واحــد  . )15( ....قــال
ـس أَ ْهـ َـل الْ َب ْيـ ِ
ـم تَطْ ِهـ ًرا} ســورة
ـت َو ُيطَ ِّه َركُـ ْ
ـب َعنكُـ ُ
ـم ال ِّر ْجـ َ
اللــه تعــاىل {:إِنَّ َــا ُيرِيــدُ اللَّــهُ لِ ُي ْذ ِهـ َ
األح ـزاب  .33 :عــن يزيــد بــن حيّــان عــن زيــد بــن أرقــم قــال  :قــال رســول اللــه ﷺ :
«أنشــدكم اللــه وأهــل بيتــي  ...ثالثــا «  ،قلنــا ليزيــد  :مــن أهــل بيتــه ؟ قــال  :آل عــي  ،وآل
جعفــر  ،وآل عقيــل  ،وآل الع ّبــاس ( . )16وعــن ســعد بــن أيب وقــاص  :ملّــا نزلــت آيــة امل ُباهلــة
دعــا ال ّنبــي ﷺ عل ّيــا وحســنا وحســينا وفاطمــة  ،وقــال  « :اللّهـ ّم هــؤالء أهــي « ( . )17وقــال
أبــو بكــر  :أرقبــوا مح ّمــدا يف أهــل بيتــه (. )18وملّــا فــرض عمــر بــن الخطــاب البنــه عبداللــه يف
ثالثــة آالف  ،وألســامة بــن زيــد يف ثالثــة آالف وخمســائة  ،قــال عبداللــه ألبيــه  :مل فضّ لتــه
ـب إىل رســول اللــه ﷺ
ي ؟ فواللــه مــا ســبقني إىل مشــهد ؟ فقــال لــه  :أل ّن زيــد كان أحـ ّ
عـ ّ
ـب رســول اللــه ﷺ عــى ح ّبــي (. )19
ـب إليــه منــك  ،فآثــرت حـ ّ
مــن أبيــك  ،وأســامة أحـ ّ
بــذا فــإ ّن اإلميــان بال ّنبــي ﷺ يلــزم عنــد ذكــره ﷺ ذكــر أهــل بيتــه وب ّرهــم
وحســن األدب وتوقريهــم علــا بــأ ّن أبــوي ال ّنبــي ﷺ -عبداللــه بــن عبداملطلــب وآمنــة
بنــت وهــب  -أوىل وأقــرب إىل هــذه املنزلــة الّتــي ح ّدهــا اللــه ألهــل بيتــه ﷺ  .فقــد
والســنة بنجــاة أبــوي ال ّنبــي ﷺ  ،وبــذا فــإ ّن القــول بنجــاة
جــاءت األدلّــة مــن القــرآن ّ
الوالديــن الكرميــن لل ّنبــي ﷺ قــول الزم وحتــم  ،وإذا كانــت رحمــة اللــه تعــاىل قــد ع ّمــت
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وخصــت جميــع املســلمني فوالــداه أوىل بهــا لقربهــا منــه ﷺ  .فهــا مــن حمــا نــوره
ّ
الســام إىل
والســاجدين مــن ل ـ ُدن آدم عليــه ّ
املتسلســل مــن آبائــه مــن األنبيــاء واملرســلني ّ
الســام .وإ ّن اللــه تعــاىل لــو مل يعلــم فيهــم الخرييــة واألهل ّيــة
زمــان أبيــه عبداللــه عليــه ّ
بطيــب عنرصهــا وعظمــة مكانتهــا عنــده تعــاىل مل يخرتهــا مــن بــن خلقــه لحملــه ﷺ،
ـم َح ْيـ ُ
ـث َي ْج َعـ ُـل ر َِســالَتَهُ ســورة األنعــام}  . 124 :كتــب الشّ ــيخ محــي ال ّديــن بــن
{اللّــهُ أَ ْعلَـ ُ
العــريب عــن الواجــب يف حـ ّـق أبــوي ال ّنبــي ﷺ حيــث أفــرد يف كتــاب {الفتوحــات} البــاب
الســابع والخمســن وأربعامئــة تحــت عنــوان  :وجــوب الكـ ِّـف عــن الخــوض يف حكــم أبــوي
ّ
ال ّنبــي ﷺ (.)20وأبــان القــرآن الكريــم يف محكــم اآليــات نجــاة كل مــن مل يدركــوا ال ّنبــوة
وذلــك يف كثــر مــن املواضــع  ،قــال تعــاىل َ { :و َمــا كُ َّنــا ُم َع ِّذ ِبـ َن َح َّتــى نَ ْب َعـ َ
ـث َر ُســوالً} ســورة
اإلرساء  ، 15 :وقــال تعــاىل َ { :و َمــا أَ ْهلَكْ َنــا ِمــن َق ْريَـ ٍة إِ َّل لَ َهــا ُمنـ ِذ ُرونَ } ســورة الشــعراء 208 :
 .كــا قــال َ { :و َمــا أَ ْهلَكْ َنــا ِمــن َق ْريَـ ٍة إِ َّل لَ َهــا ُمنـ ِذ ُرونَ } ســورة القصــص  . 59 :وقــال تعــاىل :
ـم غَا ِفلُونَ }ســورة يــس  . 6 :وللحافــظ جــال
ـم َف ُهـ ْ
{لِ ُتن ـ ِذ َر َق ْو ًمــا َّمــا أُن ـ ِذ َر آبَا ُؤ ُهـ ْ
الكــف عــن الخــوض يف حكــم أبــوي ال ّنبــي ﷺ
الســيوطي يف  -مســألة وجــوب
ِّ
ال ّديــن ّ
 ســت ُمؤلفــات ترجــع يف مضمونهــا إىل وجــوب األدب مــع رســول اللــه ﷺ  ،وأ ّن مــنـم اللَّــهُ ِف الدُّ نْ َيــا
آذاه فقــد آذى اللــه  ،قــال تعــاىل  { :إِنَّ الَّ ِذيـ َن يُـ ْؤ ُذونَ اللَّــهَ َو َر ُســولَهُ لَ َع َن ُهـ ُ
ـم َع َذابًــا ُّمهِي ًنــا} ســورة األحـزاب  . 57 :ومــن كالم عبداملطلــب ملّــا أراد نحــر
َو ْال ِخـ َر ِة َوأَ َعــدَّ لَ ُهـ ْ
قصــة حفــر زمــزم شــهد لــه بالتّوحيــد  ،وصاحــب التّوحيــد ســعيد بــأي وجــه كان
عبداللــه يف ّ
الســيوطي  :وقــد ورد يف الحديــث  « :أ ّن اللــه تعــاىل أحيــا أبويــه
توحيــده  .وقــال الجــال ّ
ﷺ حتّــى آمنــا بــه «  ،وأيّــد ذلــك جامعــة مــن الحفــاّظ منهــم  :الخطيــب البغــدادي
ـب
 ،وأبــو القاســم بــن عســاكر  ،وأبــو حفــص بــن شــاهني ّ ،
والســهييل  ،والقرطبــي  ،ومحـ ّ
والصفــدي  ،وابــن نــارص ال ّدمشــقي .... ،
ال ّديــن الطّــري وبــن املنــر  ،وابــن ســيد ال ّنــاس ّ ،
الســهييل يف حديــث الحاكــم وص ّححــه عــن ابــن
وغريهــم ريض اللــه عنهــم أجمعــن  .ولفــظ ّ
وإن
رب فيعطينــي فيهــا ّ
مســعود قــال  :ســئل رســول اللــه عــن أبويــه فقــال  « :مــا ســألتهام ّ
ـب الطّــري  :واللــه تعــاىل قادرعــى أن يحــي
القائــم يومئــذ املقــام املحمــود «  .وقــال املحـ ّ
أبويــه ﷺ حتّــى يُؤمنــا بــه ثـ ّم ميوتــا ويكــون ذلــك مـ ّـا أكــرم اللــه تعــاىل بــه سـ ّيد األولــن
واآلخريــن  .وقــال القرطبــي  :ليــس إحياؤهــا وإميانهــا بــه ﷺ مبمتنــع ال عقــا وال رشعــا
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االصطفاء في نسب المصطفى ﷺ

 ،فقــد ورد يف القــرآن إحيــاء قتيــل بنــي إرسائيــل حتّــى أخــر بقاتلــه  ،وإحيــاء األنبيــاء لل ّنبــي
ﷺ ليلــة اإلرساء فصـ ّـى بهــم  ،وإحيــاء عزيــر وحــاره .
وكان اإلمــام أبوبكــر العــريب املالــي الفقيــه املح ـ ّدث يقــول  :مــا عنــدي
أحــد أشـ ّد أذى لرســول اللــه ﷺ م ّمــن يقــول  :أ ّن أبويــه يف ال ّنــار  .ويف حديــث مســلم « :
ـب األمــوات «  .فيحــرم جزمــا أن يقــال  :أ ّن أبــوي ال ّنبــي ﷺ يف ال ّنــار.
ال تــؤذوا األحيــاء بسـ ّ
رصح جامعــات كثــرة بــأ ّن أبــوي ال ّنبــي ﷺ مل تبلغهــا
وقــال الحافــظ ّ
الســيوطي  :وقــد ّ
ال ّدعــوة واللــه تعــاىل يقــول َ { :و َمــا كُ َّنــا ُم َع ِّذ ِب ـ َن َح َّتــى نَ ْب َعـ َ
ـث َر ُســوالً} ســورة اإلرساء 15 :
وحكــم مــن مل تبلغــه ال ّدعــوة أنّــه ميــوت ناجيــا وال يع ـذّب ويدخــل الج ّنــة  ،ومـ ّـا يُؤيــد
أنّهــا مل تبلغهــا ال ّدعــوة أنّهــا ماتــا يف حداثــة سـ ّنه ﷺ  .وأ ّن عبداللــه والــد رســول اللــه
ﷺ عــاش مــن العمــر مثــان عــر ســنة  ،ووالدتــه آمنــة ماتــت يف حــدود العرشيــن ،ومثــل
هــذا العمــر ال يســع الفحــص عــى املطلــوب يف التّوحيــد  ،عــى القــول بــأ ّن اللــه مل يحيهــا
حتّــى آمنــا بــه مــع أ ّن ذلــك ال ّزمــان الــذي كانــا فيــه كان زمنــا قــد ع ـ ّم فيــه الجهــل.
وألهــل الفرتتــن أحــكام يدخــل أبــوي ال ّنبــي ﷺ يف أرشف أقســامهم  ،قــال اإلمــام
محــي ال ّديــن بــن العــريب  :املو ّحــد ســعيد بــأي وجــه كان توحيــده وإن مل يكــن مؤمنــا بكتــاب
وال رســول ويدخــل الج ّنــة  ،أل ّن متعلّــق اإلميــان إمنــا الخــر الــذي يــأيت بــه األنبيــاء عــن ربّهــم
عـ ّز وجـ ّـل وليــس بــن ظهــري أهــل الفرتتــن كتــاب وال رســول حتّــى يؤمنــا بــه ،لكنهــم و ّحــدوا
قســم محــي ال ّديــن أهــل الفرتتــن يف
بنــور وجــدوه يف قلوبهــم وماتــوا عــى ذلــك ( ، )21وقــد ّ
البــاب العــارش مــن { الفتوحــات } إىل ثالثــة عــر قســا  ،وحكــم عــى ســتة أقســام منهــم
بالســعادة  ،واألربعــة بالشّ ــقاء  ،والثالثــة بأنّهــم تحــت املشــيئة  ......وال تحكــم عــى أهــل
ّ
الصــواب (. )22
الفـرات كلهــم بحكــم واحــد مــن غــر تفصيــل فتخطــيء طريــق ّ
الخاتمة :
ويف ختــام هــذه ال ّدراســة التّحليليــة لهــذا املوضــوع  ،ومــن خــال االســتنتاجات
واالســتنباطات والعــرض لدقائــق تفاصيــل طهــارة نســب ال ّنبــي ﷺ وعظيــم رشفــه أخلُــص
إىل أبــرز ال ّنتائــج :
خصــه اللــه تعــاىل لل ّنبــوة غايــة الكــال
−أ ّن نســب ال ّنبــي ﷺ نســب قــد ّ
والــرف وال ّنقــاء .
ّ
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الشيفــة
−أنّــه ﷺ ســالة آبــاء ك ـرام يتقلّــب يف األرحــام الطّاهــرة واألصــاب ّ
حتّــى خــرج مــن أبويــه
−فهــو ﷺ ال ّنبــي العــريب القــريش الهاشــمي نُخبــة بنــي هاشــم املختــارة مــن
خــر بُطُــون العــرب وأعرقهــا يف ال ّنســب وأرشفهــا يف الحســب  ،مل يُدنــس بســفاح
الجاهليــة .
−أنّــه ﷺ مل يشــاركه يف والدتــه مــن أبويــه أخ أو أخــت  ،فهــو وحيــد أبويــه
النتهــاء صفوتهــا إليــه وقصــور نســبتهام عليــه .
−اإلصطفــاء يف نســب املصطفــى اختصــاص اللــه تعــاىل لل ّنبــي ﷺ لــي يكــون
خاصــة وألمتــه اإلســامية بصفــة عا ّمــة .
قــدوة لقريــش بصفــة ّ
−أبــوا ال ّنبــي ﷺ ناجيــان مؤمنــان  ،فمــن قــال بكفرهــا فقــد آذى رســول اللــه
ﷺ  ،ومــن آذاه فقــد آذى اللــه تعــاىل فوقــع عليــه العــذاب وح ّقــت عليــه
اللّعنــة والعيــاذ باللــه .
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الفتاوى السياسية وأثرها في المجتمعات اإلسالمية
أ .عم��ر الف��اروق يونس املصالوي

باحث  -العراق

أ.د .حممد احلس��ن ص��احل األمني

كلية القانون -جامعة الجزيرة

املستخلص:
هدفــت الدراســة إىل تســليط الضــوء عــى الــدور الكبــر الــذي تلعبــه
الفتــاوى السياســية ،ومــدى تأثريهــا يف املجتمعــات اإلســامية ،والكشــف عــن مواطــن
الضعــف املحيطــة مبراكــز اإلفتــاء ،ومــدى اســتقاللها عــن البعــد الســيايس واملصالــح
الســلطوية ،ووضــع الحلــول الناجعــة مــن أجــل إبعــاد الديــن عــن العبــث الســيايس
ووقوفــه طرفــا يف الخصومــات السياســية ،وبيــان مــا ترتــب عــى بعــض الفتــاوى
السياســية مــن انهيــار يف البعــد االجتامعــي واندفــاع املســلمني إىل منحنيــات خطــرة،
وإيضــاح الــدور الكبــر لعــدم االســتقالل املــايل ملراكــز الفتــوى وأثــر ذلــك يف إرغامهــا
عــى موافقــة الســلطة فيــا تذهــب إليــه ،كــا يســعى البحــث إىل ذكــر األســباب
التــي أوصلــت الســلطة الحاكمــة إىل االســتبداد الســيايس والتفــرد يف الســلطة،
وتغليــب مصالحهــا الشــخصية عــى مصالــح الشــعوب ،وكشــف أهــم األدوات
التــي اســتغلتها األنظمــة الحاكمــة املســتبدة يف ترســيخ حكمهــا ،وإضفــاء الطابــع
الدينــي عــى األحــكام التــي ت ُصدرهــا ،وإب ـراز التأث ـرات الســلبية لبعــض الفتــاوى
السياســية ومــدى تأثريهــا عــى واقــع املســلمني مــن الناحيــة الفكريــة والسياســية
واالقتصاديــة .تكمــن أهميــة هــذا املوضــوع يف وضــع اليــد عــى مواطــن الخلــل
وأســباب الضعــف ومحاولــة إيجــاد الحلــول الالزمــة ،للحفــاظ عــى رونق املؤسســات
الدينيــة واســتقاللها ،وإبعادهــا عــن االقتتــال الســيايس والتخنــدق املصلحــي،
والخــروج مــن دوامــة االســتغالل الســلطوي للديــن .كان هنــاك الكثــر مــن الفتــاوى
التــي اســتغلتها األنظمــة الحاكمــة املســتبدة يف ترســيخ حكمهــا وإضفــاء الطابــع
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الدينــي عــى األحــكام التــي تصدرهــا؛ بغيــة أهــداف توســعية أو لتحقيــق مصالــح ذاتيــة فيهــا
الكثــر مــن الظلــم والتعســف للشــعوب ،أو القضــاء عــى الخصــوم واملعارضــة السياســية...
إلــخ .وقــد ســاعد الكثــر مــن فقهــاء الســلطة هكــذا توجهــات اســتبدادية مقابــل أمــوال أو
مناصــب؛ مــا أثــر ســلبا عــى الواقــع الفقهــي ونقلــه مــن توجيــه قيمــي إنســاين رشعــي إىل
أداة إجبــار وعنــف وتســطيح للعقــول للرضــا بالظلــم والركــون إىل الباطــل تحــت مســمى
الســمع والطاعــة .ومــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن هنــاك فتــاوى أطلقهــا الفقهــاء يف زمــن مــا
ألحــداث عرضــت عليهــم ناســبت ظــروف عرصهــم وكانــت صحيحــة آنــذاك ،إال أن دميومتهــا
بعــد مئــات الســنني وتغــر الظــروف واملجتمعــات جعلهــا تبــدو غــر منطقيــة ،مــع اســتحالة
إمكانيــة تطبيقهــا ،مــا يضــع الفقهــاء أمــام مســؤولية إلغاءتلــك الفتــاوى أو تجديدهــا مبــا
يتوافــق مــع متطلبــات العــر الــذي نعيــش فيــه ضمــن الثوابــت الرشعيــة.

Abstract:
The study aimed to shed light on the great role that political
fatwas play, and the extent of their impact on Islamic societies,
and to reveal the weaknesses surrounding the fatwa centers, and
the extent of their independence from the political dimension and
authoritarian interests, and to develop effective solutions in order
to keep religion away from political absurdity and its standing as
a party in political disputes.And clarifying the consequences of
some political fatwas of a collapse in the social dimension and
the rush of Muslims to dangerous curves, and clarifying the great
role of the lack of financial independence of fatwa centers and the
impact of this in forcing them to agree to the authority in what
they go to, and the research seeks to mention the reasons that led
the ruling authority to tyranny Politics and exclusivity in power,
giving priority to personal interests over the interests of peoples,
revealing the most important tools exploited by tyrannical ruling
regimes in consolidating their rule, giving a religious character
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to the rulings they issue, and highlighting the negative effects of
some political fatwas and their impact on the reality of Muslims in
terms of intellectual, political and economic terms.
The importance of this topic lies in laying hands on the
shortcomings and causes of weakness and trying to find the
necessary solutions, to preserve the luster and independence
of religious institutions, and to keep them away from political
fighting and entrenchment of interests, and to get out of the cycle of
authoritarian exploitation of religion .There were many fatwas that
were exploited by the tyrannical ruling regimes in consolidating
their rule and giving a religious character to the rulings they issued;
In order to achieve expansionist goals or to achieve self-interests
in which there is a lot of injustice and arbitrariness to the people,
or to eliminate opponents and political opposition...etc.
Many jurists have helped such authoritarian tendencies in
exchange for money or positions; Which negatively affected the
jurisprudential reality and moved it from a humane, legal, moral
guidance to a tool of coercion, violence and flattening of minds to
be satisfied with injustice and reliance to falsehood under the name
of hearing and obedience.It is worth noting that there are fatwas
issued by jurists at a certain time for events presented to them that
suited the conditions of their time and were correct at the time,
but their permanence after hundreds of years and the change of
circumstances and societies made them seem illogical, with the
impossibility of their application, which puts the jurists in front of
the responsibility of canceling these fatwas or Renewing it in line
with the requirements of the era in which we live within the legal
constants.
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مقدمة:
إن مــن أبجديــات السياســة عنــد املســلمني العــرب ،أن يعتضــد اربــاب الســلطة
بظهــر دينــي ،يرفــع مــن شــعبية الحاكــم ويســهل تحويــل البــاد إىل ضيعــة متوارثــة لتبقــى
يف عقــب الحاكــم بــا اع ـراض اىل يــوم الديــن ،ويكــون أداة قمــع يف بعــض األحيــان لــدى
املســتبدين.
لكننــا مــن بــاب اإلنصــاف البــد مــن االع ـراف بفضلوجهــود العلــاء املصلحــن يف
تربئــة الديــن مــن صنيــع علــاء الســاطني ،غــر أن الدعــم الــذي يحظــى بــه علــاء الســلطة
يجعــل هــذه الجهــود متواضعــة ،لكنهــا موجــودة وداعيــة للحــق ولــن تنقطــع إىل يــوم الدين؛
فهــي مــن ســنن اللــه يف أرضــه وفيصــل الحــرب بــن الحــق والباطــل .ويف هــذا الصــدد مــن
األهميــة مبــكان ،أن نشــدد عــى أن بعــض الفتــاوى ذات الطابــع الســيايس ،التــي أطلقهــا
بعــض العلــاء مل تكــن تعــر عــن ســوء نيــة أو تواطــئ بــن الســلطة الحاكمــة واملفتــي،
لكــن الســلطة اســتطاعت توظيفهــا يف غــر محلهــا ،أو لغــر مــا أطلقــت مــن أجلــه وتحقيــق
مصالــح ذاتيــة بغطــاء دينــي.
يقــول القنصــل الفرنــي بتونــس ليــون روش Léon Rochesأيــام االحتــال الفرنــي
لبعــض الــدول العربيــة واصفــا رشاء بعــض ذمــم املفتــن يف زمانــه« :إننــي متكنــت مــن
اســتغراء بعــض هــؤالء الشــيوخ يف القــروان واإلســكندرية ومكــة فكتبــوا ّ إىل املســلمني
بالجزائــر يفتونهــم بوجــوب الطاعــة للفرنســيني وبــأن ال ينزعــوا إىل الثــورة ،وبــأن فرنســا
خــر دولــة أخرجــت للنــاس ،ومنهــم مــن أفتــى بــأن فرنســا دولــة إســامية أكــر مــن الدولــة
()1
العثامنيــة ،وكل ذلــك مل يكلفنــي غــر بعــض القليــل مــن الذهــب»
نماذج من الفتاوى السياسية:
قتال املرتدين وما ترتب عليه:
يف هــذا املوضــوع شــديد الحساســية البــد مــن التفريــق بــن الــردة السياســية والــردة
الدينيــة ،فالــردة السياســية هــي الخــروج عــن الجامعــة ومحاربتهــا ،أي مــا يعــرف يف زماننــا
الحــارض بالخيانــة العظمــى ،فاملرتــد بهــذا املعنــى هــو املنشــق عــن الدولــة املحــارب لهــا ،أمــا
الــردة الدينيــة فهــي مســألة شــخصية وتدخــل يف نطــاق عالقــة اإلنســان بربه.ومبوجــب هــذا
اإليضــاح نســتطيع أن نفــرق مــن خــال التطبيقــات النبويــة ،ثــم مــا نتــج عــن فعــل ســيدنا
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أيب بكــر الصديــق يف قتالــه للمرتديــن بــن مــا حــدث يف صــدر اإلســام األول وبــن مــا انتهجــه
مــن جــاء بعدهــم واســتغل هــذا العنــوان العــام الفضفــاض يف تثبيــت ملكــه والتخلــص مــن
معارضيــه بتغطيــة دينيــة رشعيــة.
فالــردة التــي قاتلهــا الصديــق هــي التــي ارتبطــت بالحرابــة وشــكلت خطـرا جســيام
عــى اإلســام وكانــت تهــدف إىل اســتئصال شــأفته وقتــل كل أتباعــه ،وهــذا مــا فهمــه الصحابة
الكـرام وقاتلــوا مــن أجلــه رغــم ان ســيدنا عمــر مل يكــن مــن رأيــه قتــال املرتديــن جميعــا.
إن القيــاس عــى مــا انتهجــه أبــو بكــر الصديــق ريض اللــه عنــه يف قتــال املرتديــن
يعــد فاســدا ،لكــون الظــروف التــي كانــت محيطــة باألمــة آنــذاك اســتثنائية ومتثــل حــرب
وجــود أو فنــاء ،ثــم إن مــن ادعــوا قتــال املرتديــن فيــا بعــد طبقــوا نظريــة املرتديــن
عــى املســلمني وأصبــح الفيصــل بــن الــردة واإلميــان هــو مــدى االنتــاء الســيايس للســلطة
الحاكمــة واالنحيــاز التــام إليهــا والرضــوخ تحــت ســطوتها ظلــا وجــورا ،وأخــذ الجهــاد ينحــو
إىل أهــداف أخــرى ذات منافــع ســلطوية وتوســع مبتغــاه الســطوة واملنافــع االقتصاديــة
وغريهــا تحــت مســمى الجهــاد حتــى أضحــى غــزو بــاد املســلمني وقتلهــم وســبي نســائهم
فتحــا ون ـرا باســم الديــن كــا فعلــت داعــش حديثــا يف بــاد املســلمني.
لقــد حــاول الشــيخ القرضــاوي يف كتابــه الصحــوة اإلســام َّية مــن املراهقــة إىل الرشــد
رع للجهــاد
أن يعيــد النظــر ،ضمن ّيـاً ،يف تأويــل ّ
املفسيــن والفقهــاء القدامــى لآليــات التــي تـ ّ
ودميومتــه ،وهــو التفســر عينــه الــذي تعتمــده الحــركات الجهاديّــة اليــوم ،ويف طليعــة هــذه
اآليــات مــا ت ُعــرف ب «آيــة الســيف» اآليــة  29مــن ســورة التوبــة ،التــي يقــول يف شــأنها:
«هــذه اآليــة يف قتــال انعقــدت أســبابه ،بوقــوف هــؤالء ض ـ ّد الدعــوة وص ّدهــم الدعــاة أو
قتلهــم ،أو تآمرهــم عــى املســلمني ،ومعاونتهــم ألعدائهــم املحاربــن لهــم ،وقــد نزلــت بعــد
غــزوة تبــوك ،التــي وقعــت مــع دولــة الــروم البيزنطيــة» ويقــول أيضـاً يف اعتــاد دليــل اآليتني
 65و 66مــن ســورة األنفــال «هــذا يف قتــال قــام بالفعــل أو انعقــدت أســبابه»)2(.ونالحظ أ َّن
الشــيخ القرضــاوي يــرد عــى األدلــة التــي تعتمدهــا الحــركات املقاتلــة ويف مق ّدمتهــا حديــث
ـت بالسـ ِ
ـيف ب ـ َن ي ـ َدي الســاع ِة حتــى يُعب ـ َد الل ـ ُه وح ـ َده ال رشيـ َـك لــه و ُج ِعـ َـل رز ِقــي
«بُ ِعثـ ُ
ـت ظـ ِّـل ِ
رمحــي و ُج ِعـ َـل الـ ُّ
ـوم فهــو
ـذل والصغــا ُر عــى َمــن خالــف أمـرِي و َمــن تشـ َّبه بقـ ٍ
تحـ َ
()4
منهــم»( )3الــذي يقــول يف شــأنه« :إنَّــه ضعيــف عنــد التحقيــق»
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كــا يعمــد إىل تكريــس فهــم مخصــوص لبعــض األحاديــث األخــرى بحيــث يســحب
البســاط مــن تحــت أقــدام الجهاديــن املعارصيــن الذيــن يعتمدونهــا أدلــة يف ترشيــع
جهادهــم ،ويف هــذا الســياق يــأيت تأويلــه لحديــث «مــن رأى منكــم منك ـرا ً  ،« ....ويف شــأنه
يقــول« :إ َّن املنكــر الــذي يجــب تغيــره بالقـ ّوة :ال بـ َّد أن يكــون منكـرا ً ب ّينـاً ثابتـاً ،اتفــق أمئــة
ـكل مــن يــرى رأي ـاً
رش ال آخــر لــه ،فـ ّ
املســلمني عــى أنَّــه منكــر ،وبــدون ذلــك يُفتــح بــاب ّ
يريــد أن يحمــل النــاس عليــه» ث ـ َّم إ َّن القرضــاوي يشــرط «ألَّ يخــى مــن أن يرتتّــب عــى
إزالــة املنكــر بالق ـ َّوة منكــر أكــر منــه؛ كأن يكــون ســبباً لفتنــة تســفك فيهــا دمــاء األبريــاء
وتنتهــك الحرمــات وتنتهــب األموال)5(.وعــى وتــرة هــذا الفهــم للجهــاد وأدلتــه يتابــع
املجلــس العلمــي األعــى ،وهــو أكــر مؤسســة مختصة بالفتــوى يف املغــرب ،فكــر الشــيخ
القرضــاوي؛ فقــد تراجــع املجلــس مؤخ ـرا عــن فتــوى ســابقة تتعلــق بقتــل املرتــد ،وذلــك
ضمــن وثيقــة بعنــوان «ســبيل العلــاء» تــم إصدارهــا مبناســبة الــدورة الثالثــة والعرشيــن
للمجلــس ،ونصــت الوثيقــة عــى أن «املقصــود بقتــل املرتــد هــو الخائــن للجامعــة ،املفــي
ألرسارهــا واملســتقوي عليهــا بخصومهــا ،أي مــا يعــادل الخيانــة العظمــى يف القوانــن الدوليــة.
وســوغ علامء املؤسســة الدينيــة الرســمية باملغــرب ،الرتاجــع عــن الفتــوى بوجــود شــواهد يف
الســرة النبويــة؛ منهــا «صلــح الحديبيــة» الــذي كان مــن بنــوده أن مــن أســلم ثــم ارتــد إىل
قريــش ال يطالــب بــه املســلمون ،وأن مــن التحــق باملســلمني مــن املرشكــن اســردوه ،وأيضــا
األعـرايب الــذي أســلم ثــم طلــب إقالتــه مــن شــهادته ،فلــم يفعــل الرســول م َعـ ُه شــيئاً ،فخــرج
مــن املدينــة ومل يلحقــه أذى .واعتــرت الوثيقــة أن تــرك جامعــة املســلمني مل يكــن حينهــا إال
التحاقــا بجامعــة املرشكــن خصومهــم ،وأعدائهــم يف ســياق الحــروب الدائــرة بينهــم؛ فالــردة
هنــا سياســية ،وليســت فكريــة .وتبــن الوثيقــة أن القــرآن الكريــم تحــدث عــن الــردة الفكرية
يف آيــات عديــدة ،ومل يرتــب عليهــا عقوبــة دنيويــة ،وإمنــا جـزاء أخــروي ،كــا يف قولــه تعــاىل:
« َو َمــن يَ ْرت ِ
ــت َو ُهــ َو كَا ِفــ ٌر فَأُولَٰ ِئ َ
َــت أَ ْع َملُ ُهــ ْم ِف ال ُّدنْيَــا
ــك َح ِبط ْ
َــد ْد ِمنكُــ ْم َعــن ِدي ِنــ ِه فَيَ ُم ْ
()6
ـاب ال َّنــا ِر ۖ ُه ـ ْم ِفي َهــا َخالِـ ُدونَ».
َو ْال ِخ ـ َر ِة ۖ َوأُولَٰ ِئـ َـك أَ ْص َحـ ُ
ما ترتب على فتاوى قتل املرتد :
مل يقتــر اســتغالل هــذه الفتــاوى عــى الســلطات السياســية يف التخلــص مــن
املعارضــن لهــا فحســب؛ بــل كانــت املنهــج املتبــع لبعــض الجامعــات والحــركات االســامية
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الجهاديــة التــي فتكــت باإلســام والعــامل اإلســامي ،والتــي توجــت بتنظيــم الدولــة اإلســامية
«داعــش» الــذي اســتباح دمــاء املســلمني بأهــون ســبب ،فكانــت الــردة عــن الديــن -التــي
عقوبتهــا القتــل وال شــيئغريه -ثــوب مفصــل لــكل مــن رغبــوا التخلــص منــه عــى الصعيــد
الفــردي أو الجامعــي.
مل يكــن هــذا التنظيــم املجــرم يخجــل أو ينتابــه أي تــردد يف نــر جرامئــه الــا
إنســانية عــر اإلعــام ،بــل كانــت جرامئــه مفخــرة يتغنــى بهــا املنتمــون إليــه ويعدونهــا نـرا
لإلســام رغــم أن مجمــل جرامئهــم تطبــق عــى املســلمني .وقــد نــر تنظيــم ال ّدولــة اإلســام ّية
«داعــش» فيديــو يوثــق فيــه بعــض جرامئــه عــام  2015لحــرق الط ّيــار األردين وذبــح آخريــن
منهــم مــن يحملــون شــهادة الدكتــوراه يف الرشيعــة اإلســامية ،وإغـراق البعــض اآلخــر يف املــاء
أو يف محاليــل كيميائيــة أخــرى أو رمــي املســلمني مــن أعــى املبــاين الشــاهقة ،أو تفجريهــم،
ـص مأخــوذ مــن
وطــرق أخــرى ال يتســع العقــل البــري تصورهــا ،وتخلّــل املشــاهد املر ّوعــة نـ ّ
ابــن تيم ّيــة فيــه فتــوى وظّفــت لتربيــر التّمثيــل والتحريــق ،وكانــت الفتــوى مقتطعــة مــن
()7
ـص ابــن تيميــة -ذكرتهــا يف مقــام ســابق يف البحــث.-
ســياقها مــن نـ ّ
القول بحرية الرأي والتعبري كفر:
إن حريــة الــرأي واالرتيــاح يف التعبــر مــن املامرســات التــي مل تــرض عنهــا دائــرة
الفتــوى ،لــذا حارصتهــا وربطــت رأســها بحبــل الكفــر والتمــرد والخــروج عــن نســق الديــن
ونظــم اإلســام وإطــار الرشيعــة ،فاللــه اللــه يــا قــوم اتركــوا حريــة التعبــر ،وفكــروا يف نهايــة
()8
املصــر ووحشــة املســر ،وضعــف العبــاد الغنــي منهــم والفقــر.
جــاء يف مجمــوع الفتــاوى البــن تيميــة ،مــا يــي :وأمــا قــول القائــل «كل يعمــل يف
دينــه الــذي يشــتهي ،فهــي كلمــة عظيمــة يجــب أن يســتتاب منهــا وإال عوقــب ،بــل اإلرصار
عــى مثــل هــذه الكلمــة يوجــب القتــل ،فليــس ألحــد أن يعمــل يف الديــن إال مــا رشعــه اللــه
ورســوله دون مــا يشــتهيه ويهــواه» )9(.وقــد ورد يف كتــاب فتــاوى علــاء البلــد الحـرام ،فتــوى
عــن حكــم قــول اإلنســان (أنــا حــر) ،وكان الجــواب« :إذا قــال ذلــك رجــل حــر وأراد أنــه حــر
مــن رق الخلــق ،فنعــم هــو حــر مــن رق الخلــق ،وأمــا إن أراد أنــه حــر مــن رق العبوديــة
للــه عــز وجــل فقــد أســاء يف فهــم العبوديــة ،ومل يعــرف معنــى الحريــة ،ألن العبوديــة هــي
()10
الــرق ،أمــا عبوديــة املــرء لربــه عــز وجــل فهــي الحريــة».
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وكــم تنــاول بعــض أهــل الفتــوى مقولــة حريــة الــرأي والتعبــر حــن تكــون مكفولــة
للجميــع بالنقــد والنبــذ ،ومنــه مــا قالــه الشــيخ عبــد الکریــم الحميــد واصفــا إياهــا بأنهــا مــن
عظائــم الذنــوب قائــا« :إن مــا يــردده بعــض األفاكــن مــن قولهــم حريــة التعبــر وحريــة
الــرأي ،ومــن اعتقــد ذلــك فهــو كافــر ،ألن معنــاه أن لــكل أحــد أن يعتقــد مــا يشــاء ويقــول ما
يشــاء بــا ضابــط رشعــي ،واللــه ســبحانه وتعــاىل يقــول :ومــا يلفــظ مــن قــول إال لديــه رقيــب
عتيــد ..إن مـراد القــوم مــن حريــة التعبــر هــو الفـرار مــن الحســاب الرشعــي واتبــاع الهــوى،
وذلــك يف حقيقتــه دعــوة إىل الكفــر بحيــث مــن أراد أن يتكلــم بالكفــر فلــه ذلــك عــى اعتبــار
()11
أن ديــن إبليــس هــو حريــة الــرأي والتعبــر».
تكفري أهل الكتاب:
ُســئل الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن :عــا زعمــه أحــد الوعــاظ يف مســجد مــن
مســاجد أوربــا مــن أنــه ال يجــوز تكفــر اليهــود والنصــارى؟.
الجــواب « :إن هــذا القــول الصــادر عــن هــذا الرجــل ضــال ،وقــد يكون كفـرا ،وذلك
ألن اليهــود والنصــارى كفرهــم اللــه  -عز وجــل يف كتابه ،قال الله تعــاىلَ « :وقَال َِت الْ َي ُهــو ُد ُع َزيْ ٌر
ابْـ ُن اللَّـ ِه َوقَالَـ ِ
ـيح ابْـ ُن اللَّـ ِه َذلِـ َـك قَ ْولُ ُهـ ْم ِبأَفْ َوا ِه ِهـ ْم يُضَ ا ِهئُــو َن قَـ ْو َل ال َِّذيـ َن
ـت ال َّن َصــا َرى الْ َم ِسـ ُ
كَ َفـ ُروا ِمـ ْن قَ ْبـ ُـل قَاتَلَ ُهـ ُم اللَّـ ُه أَ َّن يُ ْؤفَ ُكــو َن اتَّ َخـذُوا أَ ْح َبا َر ُهـ ْم َو ُر ْه َبانَ ُهـ ْم أَ ْربَابًــا ِمـ ْن ُدونِ اللَّـ ِه
()12
ـيح ابْـ َن َم ْريَـ َم َو َما أُ ِمـ ُروا إِ َّل لِ َي ْع ُب ُدوا إِلَ ًها َو ِ
شكُونَ».
اح ًدا لَ إِلَ َه إِلَّ ُه َو ُسـ ْب َحانَ ُه َعـ َّـا يُ ْ ِ
َوالْ َم ِسـ َ
فمــن أنكــر كفــر اليهــود والنصــارى الذيــن مل يؤمنــوا مبحمــد وكذبــوه ،فقــد كــذب اللــه عــز
وجــل ،وتكذيــب اللــه كفــر ،ومــن شــك يف كفرهــم فــا شــك نكفــره هــو ،وإين أدعــو هــذا
الرجــل ،أدعــوه أن يتــوب إىل اللــه عــز و جــل وأن يبــن لــكل أحــد أن هــؤالء كفــار ،وأنهــم
مــن أصحــاب النــار )13(.وقــد ترتــب عــى هــذه الفتــاوى جملــة مــن األحــكام التــي أدت إىل
فســاد كبــر ،منهــا إجــازة إراقــة دم أهــل الكتــاب ،وجــواز عمليــات التفجــر «اإلرهابيــة» يف
أوروبــا وأمريــكا باإلضافــة إىل جــواز إفســاد ممتلكاتهــم وســبي نســائهم ورسقــة أموالهــم
كونهــم كفــار ،وكثــر مــن األحــكام األخــرى ،وهــذا مــا جعــل ماليــن املســلمني يف تلــك البــاد
يف مــأزق كبــر وفتــح أمامهــم عــداء ال يســتطيعون مواجهتــه .ومل يســلم حتــى أهــل الكتــاب
املقيمــن يف كنــف الــدول العربيــة واإلســامية والذيــن يعيشــون فيهــا منــذ قــرون طويلــة،
فقــد قــام مــا يعــرف بتنظيــم الدولــة اإلســامية «داعــش» يف املــدن التــي ســيطر عليهــا يف
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العـراق وســوريا ،بســبي النســاء وإعــدام الرجــال ونفــي مــن بقــي مــن أهــل الكتــاب خــارج
مناطــق ســيطرته وأعــاد مــا يســمى بســوق الجــواري يف تلــك املــدن وصــادر بيــوت النصــارى
جميعــا وممتلكاتهــم وقتــل مــن املســلمني أي أحــد حــاول مســاعدتهم.
داراإلسالم ودارالكفر:
قبــل الحديــث عــن مفاصــل تقســيم الديــار البــد مــن إيضــاح فكــرة جوهريــة ينبنــي
عليهــا إطــاق األحــكام ،أال وهــي التغــر الزمــاين واملــكاين والعــرف ،وهــذه املفاصــل املهمــة
نســتطيع مــن خاللهــا فهــم أقــوال الفقهــاء ال ســيام يف موضــوع تقســيم الديــار.
مل يكــن العــامل القديــم يعمــل مبنظومــة الــدول الحديثــة بــل كانــت االمرباطوريتــان
الرومانيــة والفارســية مهيمنتــن عــى جــل األرايض ومــن ضمنهــا الجزيــرة العربيــة ،ومل يكــن
هنــاك حيــاد ألي أحــد ،فإمــا أن تكــون مــع األوىل أو الثانيــة ،ويف هــذه الحالــة ســتكون عــدوا
إلحداهــا ال محالــة ،وســيتم قتالــك مــن القــوى التــي وقفــت ضدهــا ،وهــذا هــو العــرف
الــذي كان يعمــل آنــذاك ،فلــم تكــن هنــاك دول ذات ســيادة تختــار االعتـزال او الوقــوف عىل
الحيــاد وكانــت القوانــن صارمــة ويضعهــا األقويــاء ترســيخا ملصالحهــم.
هــذا هــو الجــو العــام الــذي كان ســائدا عنــد ظهــور اإلســام ،وعــى هــذا األســاس
تشــكلت أحــكام تقســيم الديــار ،والتــي ال ميكــن القــول بأنهــا خاطئــة آنــذاك؛ بــل كانــت
نابعــة مــن العــرف الــدويل املتبــع حينهــا ،لكــن نفــاذ هــذه األحــكام خــارج نطــاق هــذه
األعـراف وهــذه املنظومــة القدميــة ال ميكــن أن يكــون ناجحــا ،بــل ســتكون لــه تبعــات خطرية
تــر باملســلمني وهــذا مــا حــدث فعــا.
إن مــا ترتــب عــى هــذه األحــكام هــو قتــل املســلمني بوحشــية ال مثيــل لهــا
واغراقهــم بالقنابــل والعربــات املفخخــة بأطنــان العتــاد ،وهــو مــا حــدث يف مدينــة املوصــل
أثنــاء الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية «داعــش» مــع الجيــش العراقــي ،حيــث كان
هــذا التقســيم هــو الفيصــل يف قتــل األبريــاء بطريقــة ال ميكــن تصورهــا ،فكانــت األزقــة
والشــوارع قبــل أن ينســحب منهــا عنــارص تنظيــم الدولــة تعتــر دار إســام ،وتنطبــق عليهــا
أحــكام املســلمني ،ولكــن ،مبجــرد انســحاب عنــارص التنظيــم منهــا أو خســارتهم لتلــك املناطــق
واألزقــة وتقــدم الجيــش إليهــا ،تتحــول إىل دار كفــر وتنطبــق عليهــا جميــع أحــكام دار الكفــر
عندهــم ،فيبــدأ التنظيــم بإرســال العجــات املفخخــة بــآالف األطنــان بواســطة االنغامســيني
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«االنتحاريــن» وتفجريهــا وســط منــازل املســلمني اآلمنــن وهــم يعلمــون جيــدا أن املدينــة
فيهــا مليــوين مســلم موحــد.
يقــول مفتــي األزهــر الشــيخ أحمــد الطيــب «يف إطــار القـراءة يف كتــب الـراث ورد
تقســيم للعــامل أو املعمــورة -عــى حــد تعبــر بعــض املســترشقني -إىل داريــن دار اإلســام
ودار الكفــر أو دار الحــرب ،ومــع األســف الشــديد نجــد كثـرا مــن جامعــات العنــف املســلح
تســتخدم هــذه املفــردات يف خطاباتهــا التــي تــروج فيــه للعنــف ،ودعنــا نتفــق عــى أنــه ال
يصــح أن ت ُحاك ـ َم األديــان إال بنصوصهــا ،إذ نصــوص القــرآن الكريــم والســنة املطهــرة حتــى
أقــوال الصحابــة الك ـرام مل يــرد فيهــا مثــل هــذا التقســيم ،بــل جــاء -هــذا التقســيم -مــن
األحــكام التــي أنشــأها واقــع معــن ،ولذلــك يجــب التفريــق بــن األحــكام التــي أنشــأها فقــه
الواقــع وبــن فقــه النــص ،إذ فقــه الواقــع دامئــا ال يعتمــد عــى نــص؛ ألنــه مرتبــط بحادثــة
معينــة ،وذكرنــا قَ ْبـ ُـل أن العالقــات الدوليــة كانــت يف فــوىض يف ذلــك الوقــت ،والحــروب كانت
ي» وهــذا املنطــق أرض باملســلمني؛
تنطلــق مــن منطــق «إن مل أقــض عليــك ســوف تقــى عـ َّ
ألن الجميــع آنــذاك كانــت يرتبــص باإلســام ،وىف هــذا الجــو نشــأت هــذه التســمية (دار
رأســا عــى عقــب)14(.وال تقــف إشــكالية
اإلســام ودار الحــرب) لكــن الواقــع تغــر وانقلــب ً
تقســيم الديــار إىل هــذا الحــد بــل أن كل املســلمني الذيــن هاجــروا إىل دول الغــرب وأمريــكا
وقعــوا يف معانــاة كبــرة يف جميــع مفاصــل تعامالتهــم عــى اعتبــار تغــر األحــكام الفقهيــة
يف دار الكفــر.
فتوى بوجوب الهجرة من فلسطني:
والتــي كان لهــا يف حينهــا صــدى واســع ،ودوي هائــل يف األوســاط العلميــة والدينيــة
والسياســية ،نظ ـرا لشــهرة الشــيخ ،وملــا لــه مــن أتبــاع وتالميــذ كثرييــن ،يأخــذون أقوالــه
قضيــة مســلمة ،كــا يأخــذون تصحيحاتــه وتضعيفاتــه لألحاديــث بــكل ثقــة واطمئنــان ،فقــد
ســئل الشــيخ رحمــه اللــه ،عــن أهــل الضفــة الغربيــة يف فلســطني :هــل يجــوز أن يخرجــوا
مــن األرض ،ويهاجــروا إىل بلــدة ثانيــة؟
وكان الجــواب :يجــب أن يخرجــوا مــن األرض التــي مل يتمكنــوا مــن طــرد الكافــر
()15
منهــا ،إىل أرض يتمنــون فيهــا مــن القيــام بشــعائرهم اإلســامية.
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زيادة العقوبة التعزيرية على الحد
افرتقت آراء الفقهاء يف عقوبة التعزير إىل ثالثة أقوال:
القول األول:
أن أعــى قــدر للتعزيــر بالجلــد هــو مــا ال يبلــغ الحــد ،وهــو مذهــب الحنفيــة،
واملشــهور عنــد الشــافعية ،وقــول عنــد املالكيــة ،وروايــة عنــد الحنابلــة ،عــى اختــاف بينهــم
يف معنــى بلــوغ الحــد ،فبعضهــم قــال :إن التعزيــر يف كل جنايــة ال يبلــغ قــدر الحــد يف
جنســها ،وبعضهــم قــال :إن أكــر التعزيــر ال يبلــغ بــه أدىن الحــدود؛ ودليــل هــذا القــول،
()16
حديث «مــن بلــغ حــدا يف غــر حــد فهــو مــن املعتديــن.
القول الثاني:
أن أعــى قــدر للتعزيــر بالجلــد هــو عــرة أســواط ،وهــذا هــو مذهــب
الظاهريــة ،وقــول عنــد الشــافعية ،وروايــة عنــد الحنابلــة ،وأختــاره الشــوكاين ،والصنعــاين؛
ودليــل هــذا القــول حديــث أيب بــردة ريض اللــه عنــه قــال كان رســول اللــه صــى اللــه
()17
عليــه وســلم يقــول« :ال يجلــد فــوق عــرة أســواط إال يف حــد مــن حــدود اللــه».
القول الثالث:
أن أكــر جلــد التعزيــر غــر محــدد وإمنــا يرجــع فيــه إىل اجتهــاد اإلمــام عــى قــدر
عظــم الجــرم وصغــره ،وهــذا القــول هــو املشــهور عنــد املالكيــة ،وأخــذ بــه ابــن تيميــة،
وتلميــذه ابــن القيــم ،ورجحــه الشــيخ عبــد اللــه الحديثــي؛ ودليــل هــذا القــول ،اآلثــار
الــواردة عــن عمــر بــن الخطــاب  ،يف تجــاوزه يف جلــد التعزيــر عقوبــات الحــدود ومل
يخالفــه أحــد مــن الصحابــة فــكان إجامعــا ،وقالــوا أيضــا :إن األصــل مســاواة العقوبــات
للجنايــات ،فالعقوبــة تتناســب مــع عظــم الجرميــة وصغرهــا.
قــال الحنفيــة واملالكيــة والحنابلــة :إذا عــزر اإلمــام رجــاً ،أو حــ َّده فــات مــن
التعزيــر أو الحــد ،فــا ضــان عليــه؛ ألن التعزيــر عقوبــة مرشوعــة للــردع والزجــر ،فلــم
يضمــن مــن تلــف بهــا كالحــد ،وألن اإلمــام مأمــور بالحــد والتعزيــر ،وفعــل املأمــور ال يتقيــد
بــرط الســامة)18(.واألصل :أنــه ال يبلــغ بالتعزيــر القتــل ،وذلــك لقــول اللــه تعــاىل« :وال
تقتلــوا النفــس التــي حــرم اللــه إال بالحــق»( ، )19وقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم« :ال
يحــل دم امــرئ مســلم إال بإحــدى ثــاث :الثيــب ال ـزاين ،والنفــس بالنفــس ،والتــارك لدينــه
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املفــارق للجامعة»)20(.وقــد ذهــب بعــض الفقهــاء إىل جــواز القتــل تعزيـرا يف جرائــم معينــة
بــروط مخصوصــة ،مــن ذلــك:
قتــل الجاســوس املســلم إذا تجســس عىل املســلمني لصالــح اعدائهــم )21(.وقد اســتغل
تنظيــم داعــش اإلرهــايب أيضــا مرونــة الترشيــع اإلســامي يف إيقــاع العقوبــات املغلظــة عــى
معارضيــه أو املنشــقني عنــه ،باعتبــاره دولــة قامئــة بالفعــل وليــس فئــة مــن الخــوارج التــي
ال يجــوز لهــا تطبيــق الحــدود او إقامــة املحاكــم ومــن الذيــن أعدمهــم التنظيــم الداعيــة
الكويتــي حســن رضــا الي ،والــذي تــم تنفيــذ الحكــم فيــه بتهمــة الغلــو والتطــرف ،نتيجــة
إصــداره عــددا مــن الفتــاوى التــي تدعــو إىل وجــوب قتــال التنظيــم ،وغــره الكثــر.
القتل سياسة:
أجــاز الحنفيــة واملالكيــة أن تكــون عقوبــة التعزيــر كــا يف حــال التك ـرار (العــود)
أو اعتيــاد اإلجــرام ،أو املواقعــة يف الدبــر (املثليــة الجنســية) ،أو القتــل باملثقــل عنــد
الحنفيــة :هــي القتــل ،ويســمونه القتــل سياســة ،أي إذا رأى الحاكــم املصلحــة فيــه ،وكان
جنــس الجرميــة يوجــب القتــل )22(.وقــد أفتــى أكــر فقهــاء الحنفيــة بنــاء عليــه بقتــل مــن
أكــر مــن ســب النبــي صـ ّـى اللــه عليــه وســلم مــن أهــل الذمــة ،وإن أســلم بعــد أخــذه،
وقالــوا :يقتــل سياســة ،وأجمــع العلــاء كــا قــال القــايض عيــاض يف الشــفا عــى وجــوب
قتــل املســلم إذا ســب النبــي  ،لقولــه تعــاىل« :إن الذيــن يــؤذون اللــه ورســوله لعنهــم
اللــه يف الدنيــا واآلخــرة وأعــد لهــم عذاب ـاً مهين ـاً»( )23وقالــوا أيض ـاً :إن لإلمــام قتــل الســارق
سياســة إذا تكــررت منــه جرميــة الرسقــة ،ولــه قتــل مــن تكــرر منــه الخنــق يف ضمــن املــر،
لســعيه بالفســاد يف األرض ،ومثلــه كل مــن ال يدفــع رشه إال بالقتــل يقتــل سياســة ،وكذلــك
يقتــل الســاحر عنــد أكــر العلــاء ،والزنديــق الداعــي إىل زندقتــه ،إذا قبــض عليــه ،ولــو تــاب.
وأجــاز املالكيــة والحنابلــة وغريهــم قتل الجاســوس املســلم ،إذا تجســس للعدو عىل املســلمني،
ومل يجــز أبــو حنيفــة والشــافعي هــذا القتــل ،وجــوز طائفــة مــن أصحــاب الشــافعي وأحمــد
وغريهــا قتــل الداعيــة إىل البــدع املخالفــة للكتــاب والســنة)24(.ويرى الشــيخ وهبــة الزحيــي
رحمــه اللــه أنــه يجــوز القتــل سياســة ملعتــادي اإلج ـرام ومدمنــي الخمــر ودعــاة الفســاد
ومجرمــي أمــن الدولــة ،ونحوهــم )25(.وقــد فتــح هــذا األمــر بابــا آذى املصلحــن واملعارضــن
لألنظمــة الحاكمــة وأصبــح قتلهــم تحــت بنــود القتــل الســيايس باتهامــات جاهــزة كالخيانــة
والتجســس والعاملــة والتآمــر والتخابــر وغريهــا ،وأصبــح املســتبدون يقتلــون النــاس بغطــاء
رشعــي ومباركــة علــاء الســلطة وصمــت املســلمني.
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العمليات االنتحارية «االنغماسية»:
يقــول الشــيخ املحــدث ســليامن العلــوان« :إن مــن ألقــى بنفســه يف أرض العــدو ،أو
اقتحــم يف جيــوش الكفــرة املعتديــن ،أو لغــم نفســه مبتفجـرات بقصــد التنكيل بالعــدو ،وزرع
الرعــب يف قلوبهــم ،ومحــو الكفــر ،ومحــق أهلــه ،وطردهــم مــن أر ِ
اض املســلمني؛ فقــد نــال
()26
أجــر الشــهداء واملجاهديــن الصادقــن.
إن مــا ترتــب عــى هــذه الفتــوى العامــة فســاد كبــر وإزهــاق ألرواح آالف املســلمني
فمــن تداعيــات هــذه الفتــوى قيــام أصحــاب هــذه العمليــات بقتــل املســتهدفني وســط
ع ـرات بــل مئــات وآالف املســلمني اآلمنــن األبريــاء ،فقــد كانــت عصابــات تنظيــم الدولــة
اإلســامية «داعــش» تســتهدف عنــارص الجيــش العراقــي وســط مدينــة املوصــل يف الع ـراق
بعربــات تــم تفخيخهــا مبئــات األطنــان مــن املتفجـرات ليقودهــا أحــد االنغامســيني ويفجرهــا
بــن منــازل اآلمنــن ،والتــي راح ضحيتهــا  60ألفــا مــن األبريــاء وبقيــت أجســادهم تحــت ركام
منازلهــم إىل يومنــا هــذا ،وغريهــا مــن البلــدان األخــرى مثــل ســوريا وليبيــا ومــر وغريهــا.
تحريم الخروج على الحاكم الفاسق:
حكم طاعة الحاكم الذي ال يحكم بكتاب الله وسنة رسوله.
الســؤال :ســئل الشــيخ ابــن عثيمــن :عــن حكــم طاعــة الحاكــم الــذي ال يحكــم
بكتــاب اللــه وســنة رســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم وكان الجــواب« :الحاكــم الــذي ال يحكــم
بكتــاب اللــه وســنة رســوله تجــب طاعتــه يف غــر معصيــة اللــه ورســوله ،وال تجــب محاربتــه
مــن أجــل ذلــك ،بــل وال تجــوز إال أن يصــل إىل حــد الكفــر فحينئــذ تجــب منابذتــه وليــس لــه
طاعــة عــى املســلمني» )27(.وقــد بينــت هــذا األمــر يف موضــوع اراء العلــاء يف الخــروج عــى
الحاكــم الظــامل وذكرنــا مــا ورد فيــه مــن آراء بإســهاب.
يف حــن اعتــر الكثــر مــن العلــاء ومنهــم الدكتــور يوســف القرضــاوي والدكتور عبد
املجيــد الزنــداين واالتحــاد العاملــي لعلــاء املســلمني أن هــذه الفتــوى انحيــاز واضــح إىل
جانــب الســلطة ،وفيهــا الكثــر مــن الظلــم والحيــف للفلســطينيني ،حيــث يــؤدي بنــاء الجــدار
إىل منــع أي محــاوالت فلســطينية لتهريــب األطعمــة واألدويــة إىل أكــر مــن مليــون ونصــف
مليــون فلســطيني مســلم محارصيــن يف غــزة.
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مشاركة الجنود املسلمني يف الحرب على دول إسالمية:
أفتــى الدكتــور محمــد ســليم العــوا بجــواز مشــاركة الجنــود املســلمني يف الجيــش
األمريــي بالحــرب ضــد البلــدان املســلمة وجــاء نــص الفتــوى «والخالصــة أنــه ال بــأس -إن
شــاء اللــه -عــى العســكريني املســلمني مــن املشــاركة يف القتــل يف املعــارك املتوقعــة ضــد
مــن تقــرر دولتهــم أنهــم ميارســون اإلرهــاب ضدهــا ،أو يــؤوون املامرســن لــه ،ويتيحــون
لهــم فــرص التدريــب واالنطــاق مــن بالدهــم ،مــع اســتصحاب النيــة الصحيحــة عــى النحــو
الــذي أوضحنــاه؛ دف ًعــا ألي شــبهة قــد تلحــق بهــم يف والئهــم ألوطانهــم ،ومن ًعــا للــرر
الغالــب عــى الظــن وقوعــه ،وإعــاال للقواعــد الرشعيــة التــي تبيــح بالــرورات ارتــكاب
املحظــورات ،وتوجــب تحمــل الــرر األخــف لدفــع الــرر األشــد « )28(.وقــد أشــار الدكتــور
يوســف القرضــاوي إىل أنــه شــارك يف هــذه الفتــوى وأكــد أنهــا تدخــل يف بــاب الشــذوذ ،إذ
إنهــا مل تصــور الواقــع تصــورا صحيحــا كــا ي ـراه الكثــرون ،ومضمــون ســؤال هــذه الفتــوى
وجــه اىل العــامل األصــويل الدكتــور طــه جابــر العلــواين ،مــن أمريــكا التــي يعيــش فيهــا ،ويــرأس
املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ،يف واشــنطن ،وجامعــة العلــوم االجتامعيــة اإلســامية،
ومجلــس الفقــه اإلســامي ،وقــد وجــه هــذا االســتفتاء عندمــا وقــع حــادث  11ســبتمرب2001م
الشــهري وكان وقعهــا هائــا عــى النــاس يف العــامل كلــه ،وباألخــص عــى املســلمني يف داخــل
أمريــكا .وعــن طبيعــة هــذه الفتــوى يقــول الدكتــور يوســف القرضــاوي «هــذه الفتــوى مل
يوجــه ســؤالها إ ّيل أساســا حيــث كان عــى الدكتــور العلــواين يف مجلســه الفقهــي أن يجيــب
هــو عــن الســؤال ،فأهــل مكــة أدرى بشــعابها ،ولكنــه أراد أن يــرأ مــن التبعــة ويتحملهــا
غــره ،فوجــه الســؤال إىل صديقنــا د .محمــد ســليم العــوا ،وطلــب منــه أن يستشــر إخوانــه
الذيــن مــن حولــه عــن وضــع الجنــود املســلمني الذيــن يعملــون يف الجيــش األمريــي :هــل
يســتقيلون مــن عملهــم أو يبقــون فيــه؟ وبخاصــة أنهــم يتوقعــون أن يكلفــوا باالش ـراك يف
حــروب قــد تشــنها أمريــكا عــى بعــض بــاد املســلمني ،وحينئــذ قــد يتورطــون يف قتــل مســلم
ال ذنــب لــه ،والــذي يخــى مــن وراء االســتقالة :أنهــا إذا قدمــت بصــورة جامعيــة أو شــبه
جامعيــة ،عــدة آالف مــرة واحــدة ،قــد يظــن أن املســلمني ال يکنــون أي والء ألوطانهــم التــي
ينتمــون إليهــا ،وأن والءهــم إمنــا هــو لدينهــم وحــده ،وإذا تعــارض األمــران قــدم الــوالء
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للديــن ،وهــذا التصــور إذا شــاع يــر باملســلمني ،ويجعلهــم طائفــة شــبه معزولــة أو معاديــة
()29
لوطنهــا يف نظــر األكرثيــة املخالفــة.
يقــول الشــيخ يوســف القرضــاوي «وقــد أرســل الدكتــور العــوا إ ّيل هــذه الفتــوى
لــرى رأيــي فيهــا ،وأوقــع عليهــا ،وقــد وافقــت عليهــا يف الجملــة ،بعــد أن عدلــت فيهــا بعــض
العبــارات ،وقــد المنــي بعــض األخــوة لومــا شــديدا عــى موافقتــي عــى هــذه الفتــوی ،قائلــن
كيــف توافــق عــى أن يقاتــل املســلم أخــاه املســلم ،ويرضبــه بالقنابــل والصواريــخ ،وغــر
ذلــك مــن األســلحة املتطــورة التــي متلكهــا أمريــکا والجيــش األمريــي يُعطــي لــكل جنــدي
الحــق أن يعتــذر عــن االشـراك يف حــرب مــا إذا كان ضمــره غــر مطمــن إىل هــذه الحــرب
مــن الناحيــة الدينيــة واألخالقيــة أو غريهــا ،فلــم يعــد الجنــدي املســلم مجبــو ًرا عــى االشـراك
يف الحــرب ،وأرى أن موافقتــي عــى هــذه الفتــوى التــي أقرهــا عــدد مــن اإلخــوة الفضــاء
املشــغولني بالشــأن اإلســامي ،والشــأن العاملــي ،مردهــا إىل عــدم معرفتــي معرفــة كاملــة
وواضحــة بالواقــع األمريــي ،وأن مــن حــق الجنــدي يف الجيــش أن يعتــذر عــن عــدم مشــارکته
يف الحــرب وال حــرج عليــه ،وإن كنــت هنــا أود أن أضيــف أمـ ًرا آخــر غــر رفــع الحــرج عــن
الشــخص يف ذاتــه ،وهــو أال ت ُضــار الجامعــة كلهــا بهــذه املواقــف ،وخصوصــا إذا تكــر رت أو
اتخــذت صــورة جامعيــة .فهــذا احـراز مهــم ،ولعــل هــذا األمــر هــو مــا دفعنــي إىل املوافقــة
()30
عــى الفتــوى ،فهــي مرهونــة بوقتهــا وظروفهــا.
قتال الدولة العثمانية بحجة البناء على القبور «عباد قبور»:
جــاء يف كتــاب السياســة الرشعيــة يف إصــاح الراعــي والرعيــة« :كل مــن بلغتــه دعــوة
31
رســول اللــه  إىل ديــن اللــه فلــم يســتجب لهــا فإنــه يجــب قتالــه».
اعتــر دعــاة الوهابيــة أن الدولــة العثامنيــة دولة رشكيــة؛ أل ّن مظاهــر الــرك
الســائدة يف البــاد الخاضعــة لســلطتهم كانــت بعلــم الســلطان والــوالة ،وكانــت برعايتهــم
وتشــجيعهم ،قــال الشــيخ عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن أبــا بطــن «إن عــارة هــذه املشــاهد
الرشكيــة -أي القبــور والقبــاب ،-أكرثهــا مــن تحــت أيــدي والة األمــور ،وأهــل الدنيــا ،ووافقهم
عــى ذلــك ،وزينــه لهــم بعــض علــاء الســوء وبســبب ذلــك :اســتحكم الــر ،وتزايــد ،والــر
()32
يف زيــادة ،والخــر يف نقصــان.
يقــول الشــيخ عبــد اللــه بــن عبــد اللطيــف (وهــو مــن دعــاة الســلفية)« :مــن مل
يعــرف كفــر الدولــة -أي العثامنيــة ،-ومل يفــرق بينهــم وبــن البغــاة مــن املســلمني ،مل يعــرف
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معنــى ال إلــه إال اللــه ،فــإن اعتقــد مــع ذلــك :أن الدولــة (العثامنيــة) مســلمون ،فهــو أشــد
وأعظــم ،وهــذا هــو الشــك يف كفــر مــن كفــر باللــه ،وأرشك بــه ،ومــن جرهــم وأعانهــم عــى
()33
املســلمني بــأي إعانــة فهــي ردة رصيحــة».
تحريم التلفاز والكامريات والطبق الالقط وقيادة الدراجات الهوائية والنارية:
رمبــا ال تعتــر هــذه الفتــاوى ذات طابــع ســيايس ،ولكــن تــم توظيفها لتخــدم أهداف
ذات بعــد ســيايس يتعلــق بأمــن الســلطة والحفــاظ عــى وعــي الشــعوب مــن أن يتســلل
إليهــا مفاهيــم أو أفــكار أخــرى تدفعهــم لالعــراض عــى الســلطة أو املطالبــة بحقوقهــم
أســوة بباقــي البــر يف الــدول املتقدمــة.
مــن جملــة املحرمــات كان «الطبــق الالقــط» للبــث الفضــايئ والــذي كان مــدار
جــدل كبــر بحجــة أنــه يلتقــط بــث «القنــوات الغربيــة» عــاوة عــى تحريــم التلفــاز ملــا فيــه
مــن «مفســدة
عــى عقــول النــاس» بحســب بعــض العلــاء يف فــرة التســعينيات .ووصــل األمــر
بفتــاوى التحريــم إىل منــع قيــادة الدراجــات الهوائيــة والناريــة واعتبارهــا «لهــوا» مــن قبــل
بعــض العلــاء وإحــدى األمــور التــي «تــرف عــن العبــادة» ،ومــع مــرور الوقــت ســمح
للبعــض بالحصــول عــى رخصــة لقيــادة الدراجــة رشط الحصــول عــى تزكيــة مــن إمــام الحــي
باملواظبــة عــى الصــاة والتحــي باألخــاق الحميــدة .وقــد ضمــت قامئــة فتــاوى املحرمــات
الكام ـرا ،والتــي صــدرت العديــد مــن الفتــاوى بشــأنها وبشــأن الصــور إجــاال لكــن تلــك
الفتــاوى مل تصمــد أمــام تغـرات الحيــاة وحاجــة العلــاء الذيــن ح ّرموهــا؛ الســتخدامها مــن
أجــل إيصــال رســائلهم للمجتمــع وتحولــت إىل أداة حــال .ومؤخـرا أفتــى علــاء الســعودية
بجــواز قيــادة املــرأة للســيارة يف القضيــة التــي شــغلت املجتمــع الســعودي عقــودا بعــد أن
كانــت هيئــة كبــار العلــاء تعتربهــا أمـرا محرمــا ملــا فيــه مــن مفاســد وتبعــات ســلبية عــى
املجتمــع واملــرأة.
الدور الحقيقي للفقيه من منظور إسالمي:
البــد مــن اســتيعاب الفقيــه للتغــرات التــي تطــرأ عــى املجتمعــات اإلســامية
والتــي ينبغــي النظــر إليهــا بعنايــة فائقــة ألن تلــك التغـرات ســيبنى عليهــا تطــورات يف بنيــة
املجتمــع وتعاطيــه مــع األوامــر الرشعيــة ،فتغــر األعـراف والزمــان واملــكان يجــب أن يراعــى
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يف تطــور األحــكام الرشعيــة ضمــن اإلطــار العــام الــذي يحفــظ للديــن حــدوده دون تجــاوز
أو تغــول فيــه.
يقــول الدكتــور يوســف القرضــاوي إن «مــن موجبــات تغــر الفتــوى تغــر العــرف
الــذي بنيــت عليــه الفتــوى القدميــة ،فالفتــوى التــي بنيــت عــى عــادة معينــة ،تتغــر إذا
()34
تغــرت تلــك العــادة ألن مــدرك الحكــم إمنّــا كان عليهــا».
ومــا ال شــك فيــه أن تغــر األماكــن واألزمنــة مصحــوب بتغــر األنظمــة واألدوات
وتطــور املجتمعــات ســواء يف الجانــب االجتامعــي أو الســيايس أو االقتصــادي وغريهــا مــن
الجوانــب ،لكننــا نــرى أن هنــاك مــن العلــاء مــن ال يراعــي كل هــذه التغـرات والتطــورات،
ويحاولــون إســقاط أحــكام األنظمــة القدميــة عــى املســتجدات وهــذا مــا يجعــل يشــكل هــوة
كبــرة بــن املجتمعــات اإلســامية وتطبيقــات الرشيعــة  ،الســيام يف الجانــب الســيايس الــذي
أصبــح أكــر توســعا وتغــرت مالمــح العالقــات فيــه بشــكل كبــر ،لــذا يصــف الدكتــور يوســف
القرضــاوي هــؤالء العلــاء بقولــه «وهــؤالء اذا ســئلوا عــن معاملــة جديــدة البــد ان يبحثــوا
لهــا عــن نظــر يف كتــب املذهــب أو املذاهــب املتبوعــة فــإذا مل يجــدوا لهــا نظــرا أفتــوا
()35
مبنعهــا كأن األصــل يف املعامــات الحظــر إال مــا افتــى الســابقون بإباحتــه».
ومــن املصاعــب الحقيقيــة التــي يعــاين منهــا املســلمون تلــك التــي ترتبــط بظاهــرة
الفتــوى واإلفتــاء مــن منظــور الفقــه الجامــد الــذي ينهــض بــه طائفــة مــن املفتــن الذيــن ال
يراعــون أو يأخــذون بالحســبان الســياق املختلــف بــن العيــش يف الــدول العربيــة والــدول
األوروبيــة أو الغربيــة للمســتفتني؛ فهــؤالء املفتــون واملراكــز التــي ينتمــون إليهــا ال ينتســبون
يف األغلــب إىل جهــات إفتــاء تــرف عليهــا الدولــة حيــث يكــون اإلفتــاء أكــر اتزانــا وأخــذا
باملصالــح ورفقــا بالنــاس وتيسـرا لهــم يف معاشــهم.
فنجــد يف الكثــر مــن األحيــان فتــاوى جامــدة بعيــدة عــن الواقــع متطرفــة مل تؤخــذ
مــن منابــع الفتــوى الرئيســية ،فــا وجــود مثــا الستشــارة فقهيــة لألزهــر الرشيــف مبــر ،أو
الزيتونــة بتونــس ،أو القــروان باملغــرب ،وقــد حــل محــل هــؤالء املفتــن الرشعيــن مفتــون
مــن عتــاة التشــدد والبعــد عــن الوســطية حيــث ال علــم لهــم مبجريــات الحيــاة يف أوربــا وال
باألنظمــة القامئــة فيهــا ،والتــي يدعــون املســلمني األوربيــن إىل تجنبهــا بدعــوى أنهــا كافــرة
وخارجــة عــن امللــة ،فهــم يقدمــون الفتــاوي للمســتفتني العــرب املســتقرين يف أوروبــا منــذ
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أمــد طويــل كــا لــو كانــوا مقيمــن بالســعودية أو باليمــن ،فهنــاك تجريــد للمــكان ،ولهــذا
تقــع التبعــات الســيئة عــى املســلمني يف أوربــا الذيــن توهمهــم الفتــاوى عــى انهــم يف
عــر غــر عرصهــم وأنهــم يف جهــاد ضــد الكفــر ،وإنهــم يســتعيدون يف متخيلهــم عــر
النبــوة وغــر ذلــك مــن األوهــام التــي تــؤدي حقــا إىل نــوع مــن انفصــام الشــخصية لــدى
املســلمني يف أوروبــا ،وهــو انفصــام نقــره ونـراه ماثــا أمــام أعيننــا )36(.وقــد واجهــت ســلطة
اإلفتــاء الدينــي منعطفــات خطــرة كان عــى أصحابهــا أن يقفــوا فيهــا مواقــف حازمــة وتكــون
فتاواهــم ال تحــايب أحــدا وتلتــزم بقواعــد الرشيعــة ،وقــد حــوت كتــب التاريــخ والســر بعــض
األمثلــة عــى مواجهــات وقعــت بــن املفتــن واملراكــز السياســية العليــا يف الدولــة ،فقــد كان
لشــيخ األزهــر ســلطة ذات بــال حــدت ّ يف بعــض املواقــف مــن الهيمنــة السياســية إىل درجــة
أنــه تــم ّ التصــدي لتحيّــل الخديــوي إســاعيل يف االســتيالء عــى األوقــاف مــن خــال رشائهــا
بثمــن زهيــد ،ويف األســتانة أفتــى املفتــي محمــد ضيــاء الديــن أفنــدي بخلــع الســلطان عبــد
الحميــد الثــاين رغــم املكانــة الكبــرة التــي كان يتمتــع بهــا الســلطان عبــد الحميــد الثــاين يف
قلــوب املســلمني )37(.وهنــاك الكثــر مــن املواقــف املرشفــة التــي وقــف فيهــا العلــاء أمــام
الســلطة السياســية متحديــن كل وســائل العنــف والتهديــدات وفقــد الكثــر منهــم حياتــه
بســبب معارضتــه لألحــكام الظاملــة التــي صــدرت عــن الســلطة السياســية وكتــب التاريــخ
فيهــا الكثــر مــن هــذه املواقــف البطوليــة.
عــن ســفيان الثــوري ريض اللــه عنــه قــال» أدخلــت عــى أيب جعفــر املنصــور مبنــى،
فقــال يل :ارفــع إلينــا حاجتــك ،فقلــت لــه :اتــق اللــه فقــد مــأت األرض ظلــا وجــورا ،قــال
فطأطــأ رأســه ،ثــم رفعــه ،فقــال :ارفــع إلينــا حاجتــك ،فقلــت :إمنــا أنزلــت هــذه املنزلــة
بســيوف املهاجريــن واألنصــار ،وأبناؤهــم ميوتــون جوعــا ،فاتــق اللــه وأوصــل إليهــم حقوقهم،
فطأطــأ رأســه ،ثــم رفعــه فقــال :ارفــع إلينــا حاجتــك ،فقلــت :حــج عمــر بــن الخطــاب ريض
اللــه عنــه ،فقــال لخازنــه :كــم أنفقــت؟ قــال :بضعــة عــر درهــا وأرى ههنــا أمــواال ال
()38
تطيــق الجــال حملهــا ،وخــرج».
ويقــول ابــن الجــوزي رحمــه اللــه «أمــا الســاطني فإيــاك إيــاك ومعارشتهــم فإنهــا
تفســدك أو تفســدهم وتفســد مــن يقتــدي بــك ،وســامتك مــن مخالطتهــم أبعــد مــن
()39
العيــوق ،وأقــل األحــوال يف ذلــك أن متيــل نفســك إىل حــب الدنيــا».
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أ .عمر الفاروق يونس المصالوي  -أ.د محمد الحسن صالح األمين

خاتمة:
إن مــن مقومــات حفــظ الديــن ومقتضياتــه يف إطــاره املقاصــدي حفــظ أوعيتــه التــي
مــن خاللهــا تنتــر الدعــوة إىل هــذا الديــن وبهــا يتعــرف النــاس عــى أحكامــه ويتعلمونهــا،
وتنفــذ مهــات الديــن يف تصحيــح مســارات التديــن وبــث وترســيخ مفاهيمــه يف أمتــي اإلجابــة
والدعــوة ،وال شــك أن أبــرز هــذه األوعيــة املؤسســات العلامئيــة ،ولــن كنــا تحدثنــا عــن اتخــاذ
الســلطة املســتبدة ظهـرا ً دينيـاً ميــرر سياســاتها ،فــإن مــن الواجبــات املتحتــات حفــظ هــذه
املؤسســات مــن غوائــل الســلطة وتدخالتهــا يف تســيريها وحرفهــا عــن وظيفتها ،فيفقدهــا دورها
العلمــي والفكــري والرقــايب     .ومقتــى الحفــظ لهــذه املؤسســات وأمثالهــا أن يراعــى فيــه
جانــب الوجــود بــأن تحــاط هــذه املؤسســات مبــا يضمــن فاعليتهــا وتأديــة دورهــا ،وهــذا يتأىت
إذا اســتجمعت هــذه املؤسســات االســتقاللية واســتقامة الغايــة ووضــوح الــدور ،ويدخــل يف
الحفــظ قطعـاً اتخــاذ األســباب املاديــة التــي تبعــد هــذه املؤسســات عــن الســلطة السياســية،
وإمنــا تغنــي هــذه املؤسســات نفســها بضــان متويلهــا ،وهنــا يتبــادر إىل الذهــن مبــارشة
الحديــث عــن الوقفيــة يف التمويــل ،فــإن اعتــاد هــذه املؤسســات عــى الدولــة يف التمويــل
يجعلهــا يف دائــرة التوظيــف واإلمــاء ،كــا أن الحفــظ يراعــى فيــه جانــب العــدم بدرء املفاســد
ورفعهــا عــن املؤسســات العلامئيــة مــن أي جهــة كانــت وخاصــة الــرر الــذي تلحقــه الســلطة
السياســية بهــا جـراء تدخالتهــا .وال بــد مــن اســتقالل دور الرتبيــة والتعليــم والدعــوة ،وإقامــة
مؤسســة أو مؤسســات مســتقلة خاصــة بهــا ،وإســناد أمرهــا إىل األمــة مبــارشة ،ومتكــن دورهــا
املســتقل يف بنــاء شــخصية املســلم ووجدانــه ،وتنقيــة ثقافته ،فذلك هــو الطريق العمــي الذي
يبنــي بحــق وعــي املواطــن ودوره يف توجيــه دور الســلطات والرقابــة عليها ،وبالتــايل ميكِّن دور
الديــن والقيــم مــن خــال وعــي أفـراد األمــة ،وتربيتهــا يف توجيــه الســلطات والرقابــة عليهــا،
فــا تتمكــن هــذه الســلطات بتضليــل األمــة مــن مامرســات االســتبداد والفســاد واإلفســاد؛
األمــر الــذي يحمــي نظــام األمــة ،ويحمــي يف ذات الوقــت حقــوق األمــة ومصالحهــا ومواردهــا
مــن الضيــاع والتبديــد ،ويوجــه هــذه املــوارد لتلبيــة حاجــات األمــة ،وتنميــة مواردهــا وتفجــر
طاقاتهــا اإلبداعيــة ،ويجعــل مــن األمــة املســلمة قبــل ذلــك وبعــد ذلــك وصيـاً عــى الحــكام،
40
وعــى برامجهــم السياســية ،وليــس العكــس.
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النتائج:
احتــواء تاريخنــا الدينــي عــى الكثــر مــن الفتــاوى التــي اســتغلتها األنظمــة الحاكمة
املســتبدة يف ترســيخ حكمهــا وإضفــاء الطابــع الدينــي عــى األحــكام التــي تصدرها.
اســتخدام الفتــاوى السياســيةألهداف توســعية أو لتحقيــق مصالــح ذاتيــة فيهــا
الكثــر مــن الظلــم والتعســف للشــعوب.
استغالل بعض الفتاوى يف القضاء عىل الخصوم واملعارضة السياسية.
ســاعد الكثــر مــن فقهــاء الســلطة هكــذا توجهــات اســتبدادية مقابــل أمــوال أو
مناصــب؛ مــا أثــر ســلبا عــى الواقــع الفقهــي ونقلــه مــن توجيــه قيمــي إنســاين رشعــي إىل
أداة إجبــار وعنــف وتســطيح للعقــول للرضــا بالظلــم والركــون إىل الباطــل تحــت مســمى
الســمع والطاعــة.
هنــاك فتــاوى أطلقهــا الفقهــاء يف زمــن مــا ألحــداث عرضــت عليهــم ناســبت ظــروف
عرصهــم وكانــت صحيحــة آنــذاك ،إال أن دميومتهــا بعــد مئــات الســنني وتغــر الظــروف
واملجتمعــات جعلهــا تبــدو غــر منطقيــة ،مــع اســتحالة إمكانيــة تطبيقهــا ،مــا يضــع الفقهــاء
أمــام مســؤولية إلغاءتلــك الفتــاوى أو تجديدهــا مبــا يتوافــق مــع متطلبــات العــر الــذي
نعيــش فيــه ضمــن الثوابــت الرشعيــة.
التوصيات:
فصــل مؤسســة الفتــوى عــن املؤسســات الحكوميةاســتقاللها عــن املنهــج الســيايس
الحكومــي.
إحاطة مراكز الفتوى برقابة علامئية وحرص الفتوى بهذه املراكز.
إحاطــة املؤسســة الدينيــة مبــا يضمــن فاعليتهــا وتأديــة دورهاوتفاعلهــا مــع
الفعاليــات االجتامعيــة مبــا يصــب يف مصلحــة املســلمني.
اتخــاذ األســباب املاديــة التــي تبعــد هــذه املؤسســة عــن الســلطة السياســية بضامن
متويلهــا ،واالعتــاد عــى األوقــاف يف التمويــل ،فــإن اعتــاد هــذه املؤسســات عــى الدولــة
يف التمويــل يجعلهــا يف دائــرة التوظيــف واإلمــاء.
منــع التدخــات السياســية وإبعادهــا عــن املؤسســات العلامئيــة مــن أي جهــة
كانــت وخاصــة الــرر الــذي تلحقــه الســلطة السياســية بهــا جــراء تدخالتهــا.
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أ .عمر الفاروق يونس المصالوي  -أ.د محمد الحسن صالح األمين

املصادر واملراجع:

(((1مجلة املنار ،العدد  ،7سنة  ،1904ص .520
(( (2يوســف القرضــاوي ،الصحــوة اإلســاميَّة مــن املراهقــة إىل الرشــد ،ط  ،3دار الــروق ،القاهــرة،2008 ،
ص 303
(( (3أخرجــه البخــاري معلقـاً بصيغــة التضعيــف قبــل حديــث ( )2914مختـرا ً ،وأخرجــه موصــوالً أحمــد
( )5115باختــاف يســر ،الراوي :عبداللــه بــن عمــر ،املحــدث  :ابــن باز  ،املصــدر  :مجمــوع فتــاوى
ابــن بــاز ،الصفحــة  ،13الرقم406 :
(( (4الصحوة اإلسالميَّة من املراهقة إىل الرشد ،ص ،306مصدر سابق
(((5ورقــة بحثيــة بعنــوان« :الجهــاد يف اإلســام :معــرك التأويــل والتوظيــف» ،القيــت يف تونــس/ 02 / 01 :
مايــو  ،2017تنســيق :د .بســام الجمــل ود .أنــس الطريقــي ،مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات
واألبحــاث ،بحــث محكــم ،ص13
(( (6سورة البقرة ،اآلية217 :
(((7ورد يف الفيديــو عــن ابــن تيميــة قولــه« :فأ ّمــا إذا كان يف التمثيــل الشــائع دعــاء لهــم إىل اإلميــان أو
زجــر لهــم عــن العــدوان ،فإنَّــه هنــا مــن إقامــة الحــدود والجهــاد املــروع”.
(( (8أحمــد عبــد الرحمــن العرفــج ،الغثــاء األحــوى يف مل طرائــف وغرائــب الفتــوى ،املركــز الثقــايف العــريب،
الطبعــة األوىل ،2011 ،ص101
(((9ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم ،مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســام أحمــد بــن تيميــة ،مجمــع امللــك
فهــد لطباعــة املصحــف ،2004 ،الجــزء  ،22ص240
((1(1محمــد بــن صالــح العثيمني-صالــح يــن فوزان-عبــد العزيــز ابــن باز-عبــد اللــه الجربيــن ،الفتاوى
الرشعيــة يف املســائل العرصيــة مــن فتــاوی علــاء البلــد الح ـرام ،اللجنــة الدامئــة للبحــوث واإلفتــاء،
إعــداد :خالــد بــن عبــد الرحمــن الجريــي ،وقفيــة األمــر غــازي ،الطبعــة األوىل ،1999 ،ص1645
((1(1الغثاء األحوى يف مل طرائف وغرائب الفتوى ،ص ،101مصدر سابق
( (1(1سورة التوبة ،اآليات31-30 :
((1(1محمــد بــن صالــح العثيمــن ،مجمــوع فتــاوى ورســائل الشــيخ ابــن عثيمــن ،دار الوطــن،1992 ،
ج ،3ص18
( (1(1د .أحمــد الطيــب ،برنامــج تلفزيــوين بعنــوان «اإلمــام الطيــب» الــذي يــذاع يوم ًّيــا طــوال شــهر
رمضــان عــى قنــاة املرصيــة ،تاريــخ الحلقــة 2016-06-23
((1(1د.يوســف القرضــاوي ،الفتــاوى الشــاذة معايريهــا وتطبيقاتهــا وأســبابه ،دار الــروق ،ط ،2
يونيــو  ،2010ص63
((1(1أخرجــه الطــراين ( ،)197( )153/21وأبــو نعيــم يف ((حليــة األوليــاء)) ( ،)266/7والبيهقــي
( )18039واللفــظ لــه
( (1(1الــراوي  :هانــئ بــن نيــار أبــو بــردة ،املحــدث  :البخــاري ،املصــدر  :صحيــح البخــاري،
الرقم ،6848 :خالصــة حكــم املحــدث  :صحيــح
((1(1فتــح القديــر ،4 /217 :تبيــن الحقائــق ،3 /211 :مجمــع الضامنــات :ص  ،201حاشــية ابــن
عابديــن ،3 /208 :حاشــية الدســوقي ،4 /355 :املغنــي8/310 :
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((1(1سورة األنعام :اآلية151
((2(2الـراوي  :عبداللــه بــن مســعود ،املحــدث  :األلبــاين ،املصــدر  :تخريــج كتــاب الســنة ،الرقــم،893 :
خالصــة حكــم املحــدث  :إســناده صحيــح عــى رشط الشــيخني
((2(2مؤسسة دار املعارف الفقه اإلسالمي ،املوسوعة الفقهية ،الجزء  ،12ص263
((2(2محمــد أمــن بــن عمــر عابديــن ،رد املحتــار عــى الــدر املختــار (حاشــية ابــن عابديــن) ،عــامل
الكتــب ،2003،ج ،3ص196
((2(2سورة األحزاب ،اآليات.33-57 :
( (2(2احمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيمية الحـراين ،السياســة الرشعية يف إصــاح الراعــي والرعية،مجمع
الفقه اإلســامي ،جدة ،ص114
((2(2وهبة الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر،دمشق ،ط ،4ج ،7ص517
((2(2البنعــي ،تــريك بــن مبــارك ،االقــوال املهديّــة يف العمل ّيــات االستشــهاديّة ،منــر التوحيــد والجهــاد
(موقــع عــى شــبكة االنرتنــت)https://2u.pw/qzPch،
( (2(2محمــد بــن صالــح العثيمــن ،مجمــوع فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن،
تحقيق:فهــد بــن نــارص بــن إبراهيــم ،دار الوطــن ،1993 ،ج ،2ص.147
((2(2أ.د .محمــد ســليم العــوا ،رصاع العقيــدة اإلســامية والهويــة األمريكيــة قـراءة يف فتــاوى الجنــدي
األمريــي املســلم وقتــال أفغانســتان ،موقــع إســام أون اليــنhttps://2u.pw/olnnm ،2001 ،
((2(2د .يوســف القرضــاوي ،الفتــاوى الشــاذة معايريهــا وتطبيقاتهــا وأســبابها ،دار الــروق ،ط ،2
يونيــو  ،2010ص124
((3(3املصدر السابق ،ص125
( (3(3السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية ،ص ،109مصدر سابق
((3(3معلمة الدرر السنية ،ج ،10ص397
((3(3ياسني بن عيل ،خروج الوهابية عىل الدولة العثامنية ،مجلة الزيتونة ،2019 ،ص.13
((3(3د .يوسف القرضاوي ،موجبات تغري الفتوى ،دار الرشوق ،القاهرة ،ط ، 2008، 1ص .44
((3(3د .يوســف القرضــاوي ،االجتهــاد املعــارص بــن االنضبــاط واالنفـراط ،املكتــب اإلســامي ،الطبعــة
الثانيــة ،1998 ،ص88
((3(3عبــد الــرزاق القلــي ،أزمــة اإلســام ونشــاز الفتــوى يف كتــاب «انفصــام شــخصية اإلســام»،
سلســلة امللفــات البحثيــة «صناعــة الفتــوى» ،إرشاف وتنســيق ،بســام الجمــل وأنــس الطريقــي ،قســم
الدراســات الدينيــة ،مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات واألبحــاث ،2016 ،ص107
( (3(3محمــد عــي الهــويف ،الفتــوى بــن الديــن والسياســة ،جريــدة الوســط البحرينيــة ،العــدد:
 19،194مــارس .2003
( (3(3إحياء علوم الدين،ص ،181مصدر سابق
((3(3عبد الله محمد بن مفلح املقديس ،اآلداب الرشعية ،مصدر سابق ،ج ،3ص483
((4(4د.عبدالحميد أبو سليامن ،اإلصالح اإلسالمي املعارص :قراءات منهجية اجتامعية ،القاهرة ،دار السالم ،ط،3
1432هـ2011/م ،ص
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الثواب والعقاب في الديانة اليهودية
أ .مهند جواد كاظم محيد العزاوي

باحث  -العراق

د.يوســـــ��ف حمم��د الفض��ل قسم الدعوة ونظم اإلتصال – كلية علوم اإلتصال –
جامعة الجزيرة .
د.عاط��ف بابك��ر مجي��ل اإلم��ام قسم الدعوة ونظم اإلتصال – كلية علوم اإلتصال –
جامعة الجزيرة
املستخلص:
لقــد كان الســبب الرئيــس إلختيــار هــذا املوضــوع :هــو رغبــة الباحــث
للكتابــة يف مــادة العقيــدة عــى وجــه العمــوم ومقارنــة األديــان عىل وجــه الخصوص؛
وكذلــك إنتشــار اإللحــاد بــن األوســاط االســامية وخصوصـاً الشــباب منهــم ،حيــث
وصــل بهــم الحــال بتأثرهــم إىل إنــكار يــوم القيامــة والثــواب والعقــاب  .واما مشــكلة
البحــث فإنهــا تكمــن يف إن كثـرا ً مــن النــاس أخــذوا يتســاهلون يف كثــر مــن أحــكام
الرشيعــة اإلســامية ،وأخــذوا يتأثــرون بالديانــات الســابقة التــي تســاهلت يف قضيــة
اإللت ـزام بالديــن ،وتوهــم النــاس املؤمنــن بالبعــث أن دخــول الجنــة مــن الســهولة
مبــكان ،فقــد جــاء هــذا البحــث ليــرز للمجتمعــات عــدل اللــه القائــم عــى العلــم
والحكمــة  .وتــرز لنــا هنــا أهميــة البحــث يف أنــه يبــن للمجتمعــات اإلنحرافــات
العقديــة التــي أصدرهــا علــاء اليهــود يف تصــور حقيقــة اليــوم اآلخــر مــن حيــث
العمــل والج ـزاء ؛ وأمــا بالنســبة ألهميــة البحــث للباحــث فأنــه ســيفتح للباحــث
آفــاق أوســع للوقــوف عــى نقــاط األتفــاق واألختــاف لــدى الديانــات الســاوية ؛
وســيضيف إن شــاء اللــه هــذا البحــث للمكتبــة العلميــة مجهــو ًدا يرفدهــا مبــادة
علميــة لخدمــة طــاب العلــم  .وال يخفــى علينــا إن الهــدف الرئيــس يف هــذا البحــث
هــو الوقــوف عــى أقــوال العلــاء بإميــان اليهــود بالثــواب والعقــاب ،وجمعهــا،
ورشحهــا ،وإظهــار الحــق والصــورة الجليــة للمجتمعــات ،والــرد عــى منكــري يــوم
القيامــة مــن أتبــاع الديانــة اليهوديــة  .ويســعى هــذا البحــث إىل اإلجابــة عــن
الســؤالني التالــن ؛ مــا موقــف اليهــود مــن دخــول الجنــة والنــار؟ مــا الشــبهات التــي
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 ولقــد. أضلــت اليهــود؟ لقــد إتبعــت يف بحثــي هــذا املنهــج اإلســتقرايئ الوصفــي التحليــي
أســتعملنا يف هــذا البحــث أداة جمــع النصــوص وتحليــل مضمونهــا والــرد عــى اآلراء املخالفــة
 أن عقيــدة الثــواب والعقــاب والحيــاة:ولقــد توصــل هــذا البحــث إىل عــدة نتائــج ومنهــا.
 لكونهــا أنهــا مل،بعــد املــوت واليــوم اآلخــر مضطربــة اضطرابـاً شــديدا ً وغــر واضحــة املعــامل
 فجــاءت مســتنبطة مــن الديانــات األخــرى كالزرادشــتية،تــرد نصوصـاً متفقــة عــى القــول بهــا
والديانــات املرصيــة القدميــة ؛ كــا وأن اليهــود قــد ضلــوا حــن زعمــوا بأفضليتهــم عــى األمــم
 وقــد ر ّد القــرآن الكريــم والســنة املطهــرة عــى زعمهــم هــذا وبيــان،وأنهــم الشــعب املختــار
 كــا وأثبــت القــرآن،كل حســب أعاملــه
ٌ  وبأنهــم محاســبون كغريهــم مــن األمــم،بطالنــه
. الكريــم والســنة املطهــرة أن األمــة اإلســامية أفضــل األمــم عــى اإلطــاق

Abstract:
In the name of God, and prayers and peace be upon the
Messenger of God, his family and companions and those who are
loyal to him, and after: The main reason for choosing this topic
was: the researcher’s desire to write about faith in general and to
compare religions in particular; As well as the spread of atheism
among Islamic circles, especially the youth among them, as the
situation reached them, affected by their influence, to the denial
of the Day of Resurrection and the reward and punishment. As
for the problem of the research, it lies in the fact that many people
have become lenient in many of the provisions of Islamic law, and
they are influenced by previous religions that tolerated the issue of
commitment to religion, and the belief of the people who believe
in the resurrection that entering Paradise is easy in a place, this
research came to highlight to societies the existing justice of God
On knowledge and wisdom. Here, the importance of the research
emerges for us, in that it shows societies the doctrinal deviations
that were issued by Jewish scholars in depicting the reality of the
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Last Day in terms of work and reward; As for the importance of
the research for the researcher, it will open wider horizons for the
researcher to find out the points of agreement and disagreement
among the monotheistic religions; And, God willing, this research
will be added to the libraryThe scientific effort is supplemented by
scientific material to serve the students of science. It is no secret to
us that the main objective in this research is to stand on the sayings
of scholars about the Jews’ belief in reward and punishment,
collect them, explain them, show the truth and the clear image
of societies, and respond to the Judaism’s deniers on the Day of
Resurrection. This research seeks to answer the following two
questions; What is the position of the Jews from entering Heaven
and Hell? What suspicions that misled the Jews? I have followed
in my research this inductive descriptive analytical method. We
have used in this research a tool for collecting texts, analyzing
their content and responding to dissenting opinions.This research
has reached several results, including: The doctrine of reward,
punishment, life after death and the Last Day is very turbulent and
unclear, because it did not receive texts agreeing to say it, so it
came deduced from other religions such as Zoroastrianism and the
ancient Egyptian religions; Just as the Jews had gone astray when
they claimedTheir superiority over the nations and that they are
the chosen people, and the Holy Qur’an and the pure Sunnah have
responded to their claim and declared its falsehood, and that they
are accountable like other nations, each according to his deeds,
just as the Holy Qur’an and the purified Sunnah have proven that
the Islamic nation is the best of nations at all.

127

م2022 يناير- هـ1443 ربيع ثاين-  دورية- العدد الخامس- مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية

الثواب والعقاب في الديانة اليهودية

املقدمة:
متيــز تأريــخ بنــي إرسائيــل بالتقلبــات واألحــداث املتالطمــة ،مــا جعلتهــم تلــك
التقلبــات واألحــداث مشــتتني مرتحلــن حيــث املــاء والــكأل ،مــا جعلهــم مختلطــون بكث ـرٍ
مــن معتنقــوا األديــان الوضعيــة واألقــوام والقبائــل ،فــكان ممــن تأثــروا بهــم املرصيــن،
والبابليــن ،والفــرس ،وغريهــم ،ولهــذا كان األثــر البالــغ والجــي يف تغــر أفكارهــم وتقلبهــا مــن
حـ ٍن آلخــر وعــى جميــع األصعــدة العقديــة والتعامليــة ،وكان الثــواب والعقــاب إحــدى تلــك
املســائل التــي تأثــرت وتغــرت وعــى مــدى العقــود التــي مــرت بهــا الديانــة اليهوديــة .
حيــث جــاءت هــذه الدراســة لتــدرس الثــواب والعقــاب يف الديانــة اليهوديــة،
حيــث إحتــوت عــى مقدمــة ومبحثــن وخامتــة وقامئــة للمصــادر واملراجــع ،فقــد درســنا يف
املبحــث االول الثــواب والعقــاب يف الديانــة اليهوديــة ،ودرســنا يف املبحــث الثــاين الشــبهات
التــي أضلــت اليهــود يف الثــواب والعقــاب ،والــرد عليهــم  .و لــذا فــإن معرفــة مبــدأ الثــواب
والعقــاب يف األديــان الســاوية الثالثــة يضعنــا أمــام الحقائــق الكليــة يف منهــج اللــه القائــم
عــى الج ـزاء مــن جنــس العمــل .
خالصــا لوجهــه الكريــم ،وأن ينفــع ويرفــع بــه
أســأله تعــاىل أن يجعــل عمــي هــذا ً
البــاد والعبــاد ،إنــه قريــب مجيــب الدعــوات .
الثواب والعقاب يف الديانة اليهودية:
جــاء يف ســفر التكويــن( :وأقــام الــرب اإللــه جنــة يف رشقــي عــدن ووضــع فيهــا آدم
الــذي جبلــه  .واســتنبت الــرب اإللــه مــن األرض كل شــجر ٍة بهي ـ ٍة للنظــر ،ولذيــذ ٍة لــأكل،
وغــرس ايضــاً شــجرة الحيــاة ،وشــجرة معرفــة الخــر والــر يف وســط الجنــة  .وكان نهــر
يجــري يف عــدن ليســقي الجنــة ،ومــا يلبــث أن ينقســم مــن هنــاك إىل أربعــة أنهــر  .األول
منهــا يدعــى فيشــون الــذي يلتــف حــول كل الحويلــة حيــث يوجــد الذهــب  .وذهــب تلــك
األرض جيــد ،وفيهــا أيضـاً املقــل وحجــر الجــزع  .والنهــر الثــاين يدعــى جيحــون الــذي يحيــط
بجميــع أرض كــوش  .والنهــر الثالــث يدعــى ح َّداقــل وهــو الجــاري مــن رشقــي آشــور ،والنهــر
الرابــع هــو الفـرات  .وأخــذ الــرب اإللــه آدم ووضعــه يف جنــة عــدن ليفلحهــا ويعتنــي بهــا .
وأمــر الــرب اإللــه آدم قائـاً« :كل مــا تشــاء مــن جميــع أشــجار الجنــة  .ولكــن إيــاك أن تــأكل
مــن شــجرة معرفــة الخــر والــر ألنــك حــن تــأكل منهــا حتـاً متــوت.)1() « .
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تقــول لجنــة تفســر الكتــاب املقــدس(( :)2كانــت جنــة عــدن معرض ـاً يتجــى فيــه
الجــال الباهــر الــذي أراده اللــه لخليقتــه ،لقــد كان مكانـاً لالســتمتاع الكامــل  ....وأســم هذه
الشــجرة يــدل عــى أن الــر كان قــد حــدث فعـاً  ،إن مل يكــن يف الجنــة ،ففــي وقــت ســقوط
الشــيطان  ....عــى أيــة حــال لقــد فصلــت خطيــة آدم وحــواء بينهــا وبــن شــجرة الحيــاة،
وهكــذا حرمــا مــن حيــاة أبديــة  ....وضــع اللــه عــى آدم مســئولية العنايــة بالجنــة ،وأوصــاه
أن ال يــأكل مــن شــجرة معرفــة الخــر والــر ،ومــع ذلــك أعطــاه الحريــة يف اختياراتــه ....
وهــذه االختيــارات الخاطئــة قــد تســبب لنــا اآلمل ولكنهــا ميكــن أن تســاعدنا عــى أن نتعلــم
وننمــو ونحســن االختيــار يف املســتقبل  ....فالشــجرتان كانتــا أمتحانـاً يف االختيــار ،وقــد وضــع
اللــه مكافــآت الختيــار الطاعــة ،وعواقــب خطــرة الختيــار العصيان)(.)3ويتبــن مــن هــذا النص
أن اللــه تعــاىل قــد خلــق الجنــة منــذ بــدء الخليقــة ووضــع فيهــا آدم إلعامرهــا والعنايــة
بهــا ،ووضــع لــه حــق االختيــار بــن الخــر والــر ،ليجازيــه عــى اختيــاره للخــر والطاعــة
بالثــواب واختيــاره للــر والعصيــان بالعقــاب .وجــاء يف ســفر التثنيــة( :فهــا قــد أرضم غضبــي
نــارا ً تحــرق حتــى الهاويــة الســفىل ،وتــأكل األرض وغالتهــا ،وتشــعل أســس الجبــال  .وأكـ ِّو َم
عليهــم رشورا ً ،وأنفــذ ســهامي فيهــم  .وحــن يكونــون خائريــن مــن الجــوع ،منهوكــن مــن
الحمــى والــداء الســام ،أجعــل أنيــاب الوحــوش مــع ســم زواحــف األرض تنشــب فيهــم)(. )4
مل تفــر لجنــة تفســر الكتــاب املقــدس هــذا النــص ويتبــن مــن هــذا النــص أن اللــه
تعــاىل حــن يحتــدم غضبــه عــى شــعب مــن الشــعوب ،بســبب كــرة ذنوبهــم وقلــة طاعتهــم،
يعذبهــم بــأن يشــعل النــار فيهــم ومــن تحــت أرجلهــم ويف قــاع الهاويــة ،ويجعــل الســم
والــداء والحمــى تجــري يف عروقهــم .
جــاء يف ســفر املزامــر( :يــا رب ال توبخنــي يف إبــان غضبــك ،وال تؤدبنــي يف احتــدام
ســخطك  .ارحمنــي يــا رب ألين ضعيــف ،أشــفني يــا رب ألن عظامــي راجفــة  .ونفــي
مرتعــدة جــدا ً ،وأن يــا رب فــإىل متــى تنتظــر؟  .ارجــع يــا رب وحــرر نفــي ،أنقــذين بفضــل
رحمتــك)(. )5وتقــول لجنــة تفســر الكتــاب املقــدس( :لقــد تقبــل داود قصــاص اللــه ،ولكنــه
إلتمــس مــن اللــه أال يؤذيــه بغضــب  ....كان داود يــدرك أنــه لــو عاملــه اللــه بالعــدل فحســب
وليــس بالرحمــة لتــاىش مــن ســخط اللــه  ....ولكــن اللــه يف رحمتــه كثـرا ً مــا يغفــر لنــا ،بــدالً
مــن أن يعاملنــا مبــا نســتحق)(.)6ويتبني مــن هــذا النــص أن داود (عليــه الســام) كان مــدركًا أن
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اللــه لــو عاملــه بالعــدل لهلــك وتــاىش ،وطلــب مــن اللــه تعــاىل أن يعاملــه برحمتــه ،وهــذا
يــدل عــى أن أنبيــاء بنــي إرسائيــل كانــوا يعتقــدون باملعــاد األخــروي والثــواب والعقــاب،
وكانــوا يلتمســون الرحمــة مــن اللــه تعــاىل .وجــاء يف ســفر إشــعياء( :ولكــن أمــوات يحيــون،
وتقــوم أجســادهم فيــا ســكان الـراب اســتيقظوا وأشــدوا بفــرح ألن طلَّــك هــو نــدى متــأيلء،
جعلتــه يهطــل عــى أرض األشــباح  .تعالــوا يــا شــعبي وأدخلــوا إىل مخادعكــم ،وأوصــدوا
أبوابكــم خلفكــم ،تــواروا قليـاً حتــى يعــر الســخط  .وأنظــروا فــإن الــرب خــارج مــن مكانــه
ليعاقــب ســكان األرض عــى آثامهــم ،فتكشــف األرض عــا ســفك مــن دمــاء وال تغطــي
قتالهــا فيــا بعــد)(. )7وتقــول لجنــة تفســر الكتــاب املقــدس( :يقــول بعــض النــاس إنــه ال
حيــاة بعــد املــوت ،ويؤمــن آخــرون بوجودهــا ولكنهــا ليســت حيــاة جســدية ،ولكــن إشــعياء
يقــول لنــا إن أجســادنا ســتقوم ثانيـ ًة  ،وبنــا ًء عــى مــا جــاء  ....ســيقوم كل املؤمنــن الراقديــن
بأجســاد جديــدة غــر قابلــة للمــوت  ....عندمــا يــأيت اللــه ليديــن األرض ،لــن يجــد املذنبــون
مــكان لالختبــاء  ....فبــدالً مــن محاولــة إخفــاء أفــكارك املخجلــة وأفعالــك املشــينة عــن اللــه،
اعــرف بهــا لتفــوز بغفرانــه)(. )8ويتبــن مــن هــذا النــص أن النــاس منقســمون إىل أقســام
منهــم مــن يقــول بعــدم وجــود حيــاة بعــد املــوت وينكرهــا أشــد النكـران ،ومنهــم مــن يقــول
بأنــه توجــد حيــاة بعــد املــوت ولكنهــا حيــاة غــر جســدية ألن األجســاد تبــى ،ومنهــم مــن
أضــاف إىل أنــه توجــد حيــاة بعــد املــوت ولكــن بأجســاد جديــدة ،حيــث تتجــدد األجســاد
بعــد أن تبــى ،كــا ويدعــوا النــص إىل االع ـراف بالذنــب والتوبــة منــه لتحصيــل الغف ـران
والفــوز بــه .وجــاء يف ســفر دانيــال( :ويســتيقظ كثــرون مــن األمــوات املدفونــن يف ت ـراب
األرض ،بعضهــم ليثابــوا بالحيــاة األبديــة وبعضهــم ليســاموا َّ
ذل العــار واالزدراء إىل األبــد)
(. )9وتقــول لجنــة تفســر الكتــاب املقــدس( :هــذه إشــارة واضحــة لقيامــة كل مــن البــار
والرشيــر ومــن اختــاف مصرييهــا األبديــن ،ومل يكــن التعليــم عــن القيامــة شــائعاً حتــى
تلــك اللحظــة برغــم إميــان كل إرسائيــي أنــه يوم ـاً مــا سيشــمله قيــام امللكــوت الجديــد،
وهــذه اإلشــارة إىل القيامــة بالجســد لــكل مــن املفــدي والهالــك كانــت تشــكل انحرافـاً حــادا ً
عــن املعتقــد الشــائع)(.)10ويتبني مــن هــذا النــص أن القيامــة يف عقيــدة بنــي إرسائيــل كانــت
موجــودة منــذ األزل ،ولكنهــا مل تكــن معروفــة إىل أن جــاء هــذا النــص عــى لســان دانيــال ،
وأن قيامــة األجســاد تشــكل إنحراف ـاً حــادا ً يف العقيــدة الشــائعة آنــذاك ،والقيامــة ستشــمل
البــار والفاجــر ،والصالــح والطالــح ،واملفــدي والهالــك .
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قــال أحمــد شــلبي(( :)11تهتــم اليهوديــة باألعــال وال ت ُعنــى باإلميــان ،وهــي يف
جوهرهــا أســلوب حيــاة ال عقيــدة تعتقــد  ....فاالتجــاه الخلقــي عنــد اليهــود يف الترصفــات
اليوميــة أهــم مــن االعتقــاد الســليم  ....وملــا كانــت اليهوديــة ديــن أعــال ال ديــن إميــان،
فمــن الواضــح تبعـاً لذلــك أال تتكلــم عــن اآلخــرة والبعــث والحســاب ،فتلــك أمــور تتوقــف
عــى العقيــدة ،ولهــذا فقلــا يشــر اليهــود إىل حيــاة أخــرى بعــد املــوت ،ومل يــرد يف دينهــم
يشء عــن الخلــود ،وكان الثــواب والعقــاب يتــم يف الحيــاة الدنيــا ،ولــك يــدر فكــرة البعــث يف
خلــد اليهــود إال بعــد أن فقــدوا الرجــاء يف أن يكــون لهــم ســلطان يف هــذه األرض ،ولعلهــم
أخــذوا هــذه الفكــرة عــن الفــرس ،أو لعلهــم أخــذوا شــيئاً منهــا عــن املرصيــن  ....والــدارس
للكتــب اإلرسائيليــة يجدهــا  ....مل يــرد فيهــا يشء عــن البعــث واليــوم اآلخــر ،وإمنــا ورد بهــا
حديــث عــن األرض الســفىل والجــب التــي يهــوى إليهــا العصــاة وال يعــودون  ....ومـ َّر الزمــن
وأحتــل الفــرس بــاد بابــل ودولتــي اليهــود  ....أقتبــس اليهــود االعتقــاد يف حيــاة أخــرى بعــد
املــوت ،وألول مــرة عرفــوا أيض ـاً أن هنــاك جن ـ ًة ونــارا ً فنقلــوا ذلــك االعتقــاد إىل دينهــم ....
وعــى العمــوم فــإن فكــرة البعــث مل تجــد لهــا أرضـاً خصبــة يف عــامل اليهــود)(. )12ويتبــن مــن
هــذا النــص أن اليهوديــة قامــت عــى األعــال وليــس عــى اإلميــان واإلعتقــاد ،فمــن البديهــي
أن ال يكــون للثــواب والعقــاب أو الحســاب والج ـزاء مــكان بــن األعــال ألنهــا مــن بــاب
اإلعتقــاد؛ إال أنهــم أخــذوا هــذه الفكــرة بصــورة تدريجيــة مــن خــال معايشــتهم للفــرس أو
للمرصيــن ،ورغــم ذلــك كلــه فــإن هــذه الفكــرة مل تجــد أرضـاً خصبــة لــدى اليهــود .
قــال ســليامن مظهــر(( :)13كان الفــرس عــى عالقــة طيبــة باليهــود  ....وكان الفــرس
وقتئـ ٍـذ يدينــون بالزرادشــتية ،فتعلــم اليهــود منهــم  ....االعتقــاد يف حيــاة أخــرى بعــد املــوت،
وألول مــرة عرفــوا أيضً ــا أن هنــاك جنـ ًة ونــا ًرا ،فنقلــوا ذلــك االعتقــاد إىل دينهــم)(. )14ويتبــن
مــن هــذا النــص أن اليهــود قــد أخــذوا االعتقــاد بالجنــة والنــار والحيــاة بعــد املــوت مــن
الديانــة الزرادشــتية ،ونقلــوا ذلــك االعتقــاد إىل دينهــم .
قــال مصطفــى حلمــي(( : )15يالحــظ الباحثــون أن هنــاك اضطرابًــا وغموضً ــا يف عقيدة
اليهــود يف اليــوم اآلخــر ،فهــي أقــرب لألنــكار منهــا إىل اإلقـرار واإلميــان  ....ويرجــع ذلــك إىل
اختــاف النصــوص الــواردة عــن اآلخــرة بــن التــوراة والتلمــود  ....ومــن هنــا اختلفــت اآلراء
حــول معتقــدات اليهــود عــن اليــوم اآلخــر)(. )16ويتبــن مــن هــذا النــص أن العلامء قــد الحظوا
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الثواب والعقاب في الديانة اليهودية

اضطرابًــا وغموضً ــا واض ًحــا وجل ًيــا يف عقيــدة اليــوم اآلخــر لــدى اليهــود ،فهــذا االعتقــاد أقــرب
إىل اإلنــكار مــن اإلق ـرار واإلميــان والقبــول ،ورجــح العلــاء هــذا التناقــض واالضط ـراب إىل
االختالفــات الواضحــة بــن نصــوص التــوراة والتلمــود يف هــذه العقيــدة .
قالــت يــر م َب ّيــض(( :)17لقــد كانــت الديانــة اليهوديــة يف أصلهــا تقــر بالبعــث
والنشــور والحســاب والجنــة والنــار ،وكانــت تؤمــن بالحيــاة اآلخــرة  ....فعقيــدة بنــي إرسائيــل
كعقيــدة أمــة محمــد ـ  ـ عقيــدة اإلســام  ....وقــد نــزل أكــر القــرآن عــى النبــي ـ 
ـ يف املدينــة وكان اليهــود متواجــدون فيهــا وفيــا حولهــا مــن القــرى املتصلــة بهــا ،وكانــوا
يســمعون مــا ينــزل مــن القــرآن ،ومل يســمع ان قائ ـاً منهــم قــال للنبــي ـ صــى اللــه عليــه
وســلم ـ إنــك تحــي مــن التــوراة مــا مل يكــن فيهــا ،مــن البعــث ،ومــا أعــده اللــه يف الــدار
اآلخــرة مــن النعيــم للمطيعــن ،والعــذاب للعاصــن  ....أمــا إذا أردنــا أن نبحــث عــن األدلــة
يف التــوراة والتلمــود  ....فإننــا نخــرج بنتيجــة مغايــرة  ....مل يذكــر اليــوم اآلخــر عــى أنــه
يــوم الحســاب والج ـزاء ومل يــرح بــه  ....فهــو إشــارة بســيطة عــن يــوم الج ـزاء وأنــه قــد
يكــون يف الدنيــا  ....وقــد تشــعرنا بعــض النصــوص تــارة أن الجنــة والنــار يف هــذه الدنيــا،
وتــارة أخــرى تــرح بــأن الجنــة والنــار يف اآلخــرة  ....ويف اعتقادهــم أنــه ال يدخــل الجنــة إال
اليهــود ،أمــا الجحيــم فهــو مــأوى الكفــار ،وال نصيــب لهــم ســوى البــكاء ملــا فيــه مــن الظــام
والعفونــة والطــن  ....والجحيــم أوســع مــن النعيــم ســتني مــرة  ....ويف معتقــدات اليهــود بقاء
األنفــس بعــد فســاد األجســاد  ....ويتعلــق الثــواب والعقــاب باألنفــس املجــردة بعــد خـراب
أجســادها(. )18ويتبــن مــن هــذا النــص أن اليهوديــة كانــت يف مبتدأهــا تؤمــن باليــوم اآلخــر
ومــا أعــده اللــه للطائعــن مــن ثــواب ،وللعصــاة مــن عقــاب ،كســائر الديانــات الســاوية
املنزلــة عــى الرســل ،إال أنهــا أخــذت باالنحـراف بعــد كتابــة التلمــود ،ومــا كان بــن التلمــود
والتــوراة مــن تناقــض يف النصــوص ،إال أنهــم يعتقــدون أن الجنــة ال يدخلهــا ســوى اليهــود،
أمــا الجحيــم فهــو معــد لباقــي األمــم ،وقــد وصفــوه بالظــام والعفونــة والطــن ،والجحيــم
عندهــم أوســع مــن النعيــم ســتني مــرة ،وعنــد بعضهــم أن الثــواب والعقــاب متعلــق بــاألرواح
ال باألجســاد .
قــال ظفــر اإلســام خــان(( :)19أمــا مســألة الجحيــم والجنــة فرياهــا التلمــود كــا يــي:
«مســاحة مــر أربعامئــة ميــل طــوالً وعرض ـاً ،وأرض املوريــن  ....تكــر مــر ســتني مــرة،
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واملعمــورة تكــر أرض املوريــن ســتني مــرة ،والجنــة تكــر املعمــورة ســتني مــرة ،والجحيــم أكرب
مــن الجنــة ســتني مــرة»  ،وأســتنتج الحاخامــات مــن ذلــك أن األرض كلهــا ال تعــدو ان تكــون
مثــل ((غطــاء اإلنــاء))  ....بالنســبة للجحيــم ،وبعــض الحاخامــات ذهبــوا إىل أن الجحيــم ال
ميكــن قياســها؛ وذهــب البعــض اآلخــر إىل ان الجنــة ال ميكــن قياســها؛ وقــال أحــد الحاخامــات:
((الجنــة ليســت مثــل هــذه األرض ألنــه ال أكل فيهــا ،وال رشاب ،وال زواج ،وال تناســل ،وال
تجــارة  ....وال حقــد ،وال ضغينــة ،وال حســد بــن النفــوس ،بــل الصالــح ســوف يجلــس وعــى
رأســه تــاج ،وســيتمتع برونــق الســكينة))  ....ويــرى الحاخامــات أن الجحيــم لــه أبــواب ثالثــة،
بــاب يف الربيــة ،وبــاب يف البحــر ،وبــاب يف أورشــليم  ،ويعلــم التلمــود أيضً ــا أن نــار جهنــم ال
ســلطان لهــا عــى مذنبــي بنــي إرسائيــل ،وال ســلطان لهــا عــى تالمــذة الحكــاء (الحاخامــات)
 ،ولكــن بعــض الحاخامــات قالــوا :إن اإلرسائيليــن الذيــن اقرتفــوا الذنــوب ســيذهبون مــن
األجانــب إىل نــار جهنــم وســيمكثون فيهــا اثنــي عــر شــهرا ً ،وســوف تحــرق روحهــم ،وســوف
تثــر الريــاح أجزاءهــم تحــت نعــال الصالحــن ،أمــا الهراطقــة  ....الذيــن ينكــرون القيامــة ....
واملذنبــون اآلخــرون فســوف يعذبــون عذابـاً دامئـاً  ....وقــال أحــد الحاخامــات انــه ال حســاب
بعــد إنفصــال الــروح عــن الجســد الــذي فنــي ،فالجســد املســئول عــن الذنــوب ،ال ميكــن
مســألة الــروح بشــأنه؛ ولكــن حاخامـاً آخــر نفــى مزاعمــه بشــدة)(.)20ويتبني مــن هــذا النــص
أن مســألة النعيــم والجحيــم قــد أخــذ مبــدأ التحجيــم لــدى اليهــود ،ومنهــم مــن أنكــر هــذا
التحجيــم؛ وقــد ذهبــوا إىل أن الجنــة ليســت مثــل هــذه األرض ألنــه ال أكل فيهــا ،وال رشاب،
وال زواج ،وال تناســل ،وال تجــارة ،وال حقــد ،وال ضغينــة ،وال حســد بــن النفــوس ،بــل الصالــح
ســوف يجلــس وعــى رأســه تــاج ،وســيتمتع برونــق الســكينة ،وأن الجحيــم لــه أبــواب ثالثــة،
بــاب يف الربيــة ،وبــاب يف البحــر ،وبــاب يف أورشــليم ،ويــرى بعــض اليهــود إىل ان الجحيــم
ليــس لــه ســلطان عــى تالمــذة الحكــاء وبعــض األرسائيليــن ،وأمــا مــن أقرتفــوا ذن ًبــا مــن
اإلرسائيليــن فســوف يعذبــون يف نــار جهنــم ،وســيمكثون فيهــا اثنــي عــر شــهرا ً ،وذهــب
بعــض الحاخامــات إىل أن الــروح ال تعــذب بعــد إنفصــال الجســد حيــث أن الجســد هــو
املذنــب وبهــذا القــول ينكــرون العــذاب بعــد املــوت وعــذاب اآلخــرة .
قــال أحمــد عبــد الوهــاب(( :)21ال تظهــر عقيــدة البعــث والجـزاء يف اآلخــرة ـ أو يــوم
الحســاب ـ يف اليهوديــة كعقيــدة مجــددة املعــامل  ....ومل تبــدأ اإلشــارة إليهــا إال بعــد مــوىس
مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الخامس -دورية -ربيع ثاين 1443هـ -يناير 2022م

133

الثواب والعقاب في الديانة اليهودية

بأكــر مــن خمســة قــرون  ....ولقــد أســتمرت عقيــدة إنــكار البعــث والحســاب ســائدة بــن
قطاعــات كبــرة مــن بنــي إرسائيــل)(. )22ويتبــن مــن هــذا النــص أن عقيــدة اليــوم اآلخــر مل
ـر إليهــا ومل تكــن واضحـ ًة معاملهــا إال بعــد مــوىس بخمسـ ِة قــرون ،ولكنهــا ظلــت منكــرة
يُـ َ
بــن قطاعــات كبــرة بــن بنــي إرسائيــل .
قــال حســن البــاش(( :)23يف التــوراة نــرى كثـ ًرا مــن النصــوص التــي تناقــض مفاهيــم
بعضهــا بعضً ــا  ،فاملــوت  ....هــو تـ ٍ
ـاش وفنــاء وال عــودة وال بعــث  .وعنــد بعضهــم نشــور،
قيامـ ٌة وبعــثٌ مــن عــامل األمــوات ،ويبــدو أ ّن مــد ِّوين التــوراة خضعــوا بشــكل مــا إىل مؤثـرات
نفســية واضحــة ،انعكســت عــى اللغــة واملفاهيــم ونبعــت مــن قناعــات شــخصية للمد ِّونــن
 ....وتــأيت بعــض املقاطــع التــي تشــر إىل يــوم القيامــة وأهوالهــا ،و لكــن بالقيــاس ملــا يــرد عــن
الهاويــة ونهايــة اإلنســان واملــوت تشــكل حسـاً ضعيفـاً جــدا ً بالبعــث والنشــور وذلــك بســبب
قلتهــا بــل ندرتهــا يف التــوراة)(. )24
ويتبــن مــن هــذا النــص أن عقيــدة اليــوم اآلخــر لــدى اليهــود متذبذبــة تذبذبًــا
واض ًحــا وذلــك لنــدرة النصــوص التــي جــاءت للتكلــم عــن الثــواب والعقــاب والجــزاء
والحســاب واليــوم اآلخــر ،وهــذا التذبــذب أدى إىل تذبــذب آراء الحاخامــات يف هــذه املســألة.
الشبهات التي أضلت اليهود يف الثواب والعقاب ،والرد عليهم:
قــال هوســن ســميث(( : Huston Smith )25يف الواقــع مل يشــك اليهــود أبــ ًدا يف
موضــوع حريــة األرادة  .لقــد تضمــن أول عمــل يســجل عــى اإلنســان أختيــا ًرا صحي ًحــا  ....إن
الجــادات ال ميكنهــا أن تكــون غــر مــا صنعــت ألجلــه  ....أمــا الكائنــات البرشيــة فعندمــا
ُخلِقَــت أعطيــت حريــة أختيــار طريقهــا  :إمــا أن تــزيك نفســها وترتقــي بهــا  ،أو تحطــم
نفســها وتنــزل بهــا إىل أســفل الدرجــات  .فاإلنســان يصــوغ قــدره بيديــه مــن خــال قراراتــه
التــي يتخذهــا يف الحيــاة  ....نتــج عــن املفهــوم اليهــودي عــن كــون اللــه إلــه محــب ،إن
النــاس إذن هــم أبنــاء اللــه املحببــون  ....إذا أزلنــا األبــوة اإللهيــة فســنجد أن الحيــاة تصبــح
جافي ـ ًة غريب ـ ًة منقطع ـ ًة مفكك ـ ًة عامئــة عــى بحــر الالمبــاالة البــارد)(. )26
قــال الســموأل بــن يحيــى املغــريب(( :)27وهــم يزعمــون أن اللــه ســبحانه وتعــاىل
يحبهــم دون جميــع النــاس ،ويحــب طائفتهــم وســالتهم ،وأن األنبيــاء والصالحــن ال يختارهــم
اللــه إال منهــم)(. )28
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ويتبــن مــن هــذا النــص أن اليهــود يزعمــون مبحبــة اللــه لهــم وخصوصيتهــم عــن
غريهــم واصطفائهــم لحمــل رســالة الســاء وأن اللــه ال يختــار مــن الصالحــن واألنبيــاء إال
منهــم ،وهــذا القــول يأخذهــم إىل القــول بعــدم عذابهــم يف الدنيــا واآلخــرة ،ألنهــم مصطفــون
مــن اللــه ،وهــذا عــن ضاللهــم وغيهــم .
قــال أحمــد شــلبي( :تتميــز أرواح اليهــود عــن باقــي األرواح بأنهــا جــزء مــن اللــه،
كــا أن االبــن جــزء مــن أبيــه  ....إن اإلرسائيــي معتــر عنــد اللــه أكــر مــن املالئكــة ،وأن
اليهــودي جــزء مــن اللــه ،فــإذا رضب أمــي إرسائيليـاً فكأمنــا رضب العــزة اإللهيــة ،والفــرق بــن
درجــة اإلنســان والحيــوان هــو بقــدر الفــرق بــن اليهــود وغــر اليهــود  ....والشــعب املختــار
هــم اليهــود فقــط ،أمــا باقــي الشــعوب فهــم حيوانــات  ....ويلــزم التلمــود بنــي إرسائيــل أن
يغشــوا مــن ســواهم  ....ويجيــز إســتعامل النفــاق مــع غــر اليهــودي ،وال يجيــز أن يقــدم
اليهــود صدقــة لغــر اليهــود  ....وينــص التلمــود عــى أن مــن العــدل أن يقتــل اليهــودي كل
أممــي ألنــه بذلــك يقــرب قربانـاً إىل اللــه)( . )29ويتبــن مــن هــذا النــص أن اليهــود يعتــرون
أنفســهم أنهــم مــن روح اللــه ،كاالبــن جــزء مــن أبيــه؛ كــا وأنهــم يعتــرون أرواحهــم عنــد
اللــه أزىك حتــى مــن املالئكــة ،وهــذا القــول يقودهــم إىل القــول بأنهــم ال عــذاب عليهــم
وأنهــم مهــا فعلــوا بغريهــم مــن األمــم فهــو حــق لهــم ،فيجيــز لهــم التلمــود الغــش والنفــاق
وســفك دمــاء غــر اليهــود ،كــا وال يحــل لهــم أن يــؤدوا الصدقــة لغــر اليهــود وال حتــى أن
يلقــوا إليهــم التحيــة .
قــال ســليامن مظهــر( :إن اليهــودي جــزء مــن اللــه ،والفــرق بــن درجــة اإلنســان
والحيــوان كالفــرق بــن اليهــود و باقــي الشــعوب  .ذلــك ان النطفــة التــي خلقــت منهــا
بقيــة الشــعوب الخارجــن عــى الديانــة اليهوديــة هــي نطفــة حصــان ،والشــعب املختــار
هــو الــذي يســتحق الحيــاة األبديــة ،امــا باقــي الشــعوب فمثلهــم كمثــل الحمــر  ....وكل
الدنيــا مبــا فيهــا ملــك لليهــود ،ولهــم عليهــا حــق التســلط ،ألنهــم مســاوون للعــزة اإللهيــة ....
فاليهــودي الــذي يــرد لألمــي مالــه فإنــه يرتكــب إمثـاً كبـرا ً ،ألنــه بعملــه هــذا يقــوي الكفــار،
ويظهــر اليهــودي بذلــك أنــه يحــب الوثنيــن ،ومــن أحبهــم فقــد أبغــض اللــه  ....والتلمــود
يبيــح قتــل غــر اليهــودي  ....واليهــودي  ....ال يكــون خاطئـاً إذا إنتهــك عــرض األجنبيــة ،فــكل
إمــرأة ليســت مــن بنــي إرسائيــل بهيمــة لليهــودي الحــق يف إغتصابهــا  ....ويجــوز لــه أن
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يحلــف زورا ً واليخطــئ إذا حــول اليمــن يف رسه لوجهــة أخــرى  ....وهكــذا غــر الحاخامــات
أغلــب مــا جــاء يف رشيعــة مــوىس ،وأصبحــت اليهوديــة الجديــدة شــيئاً آخــر غــر مــا جــاء
يف العقيــدة األوىل(. )30ويتبــن مــن هــذا النــص أن اليهــود يعتــرون أنفســهم أنهــم جــزء مــن
روح اللــه ،كاإلبــن جــزء مــن أبيــه؛ وهــذا القــول يقودهــم إىل القــول بأنهــم ال عــذاب عليهــم
وأنهــم مهــا فعلــوا بغريهــم مــن األمــم فهــو حــق لهــم ،فيجيــز لهــم التلمــود الغــش والنفــاق
وســفك دمــاء غــر اليهــود ،كــا وال يحــل لهــم النســاء غــر اليهوديــات ،كــا ويحــل لهــم
إبطــال القســم ونكرانــه مــع غــر اليهــود ،كــا ويتبــن أن هــذه العقيــدة مل تكــن هــي نفــس
العقيــدة التــي جــاء بهــا نبــي اللــه مــوىس (عليــه الســام) وإمنــا هــي عقيــدة الحاخامــات .
قــال يحيــى ذكــري(( :)31وتشــمل فكــرة الخصوصيــة  ....اإللحــاح عــى عقيــدة
االختيــار لليهــود دون غريهــم مــن األمــم بــدون ذكــر ألي مــررات أو رشوط هــذا االختيــار،
وتــأيت فكــرة العهــد كفكــرة تكميليــة لعقيــدة االختيــار ،وبيــان أن هــذا العهــد أزيل وغــر
مــروط أيض ـاً ،ويكــون مثــرة االختيــار والعهــد هــو مجــيء املســيح اليهــودي ،الــذي يقــود
األمــة يف رحلــة العــودة إىل أرض الوطــن ،وإعــادة بنائــه وتعمــره)(. )32ويتبــن مــن هــذا النــص
أن اليهــود يؤمنــون بعقيــدة االختيــار لهــم ـ أي :أنهــم أنهــم الشــعب املختــار ـ والعهــد؛ أي:
أنهــم ال تخــرج النبــوة منهــم بــل كل مــن جــاء بعدهــم ال يعتربونــه وال يؤمنــون بــه ،وهــذا
القــول يأخذهــم إىل القــول بانهــم جــزء مــن روح اللــه وأنهــم ال عــذاب عليهــم ألن أرواحهــم
إلهيــة مقدســة ،وهــذا هــو عــن ضاللهــم .
قــال محمــد ســيد طنطــاوي(( :)33مــن دعــاوى اليهــود الكاذبــة ،زعمهــم أن النــار لــن
متســهم إال أيامـاً معــدودة ،وأنهــم لــن يعاقبــوا عقابـاً طويـاً ،ألنهــم يــرون أنفســهم أبنــاء الله
وأحبــاؤه ،وشــعبه املختــار مــن بــن النــاس ،فــإذا حاســبهم اللــه ـ تعــاىل ـ عــى خطاياهــم،
فبقــدر مــا يحاســب الوالــد الرحيــم أوالده املدللــن ،وأحبــاؤه املختاريــن ،يقســو عليهــم لفــرة
قليلــة مــن الوقــت ،ثــم يعــود إىل مالطفتهــم ،والتغــايض عــن ســيئاتهم)( . )34ويتبــن مــن هــذا
النــص أن ســبب ضــال اليهــود وغيهــم قولهــم أن النــار لــن متســهم إال أيامـاً معــدودة ألنهــم
أبنــاء اللــه وأحبــاؤه  ،فــإذا حاســبهم اللــه حاســبهم كحســاب الحبيــب لحبيبــه ،وكحســاب
الوالــد الرحيــم ألبنائــه املدللــن ،فيقســو عليهــم فــرة ثــم يالطفهــم وتغــاىض عــن ســيئاتهم .
قــال عــاد عــي(( :)35لقــد كانــت الديانــة اليهوديــة يف أصلهــا تقــرر البعث والنشــور،
وتؤمــن باليــوم اآلخــر ،والحســاب والجنــة والنــار  ....إال أنــه مــع تطــاول األزمــان أجــرأ اليهــود
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عــى الوحــي املقــدس الــذي يحمــل أصــول العقيــدة  ....وألفــوا أســفا ًرا خلــت مــن التعــرض
لذكــر عقيــدة اليــوم اآلخــر ،الــذي يجــازى فيــه النــاس عــى أعاملهــم ،وهــذه األســفار املنحولة
هــي التــي شــكلت الفكــر اليهــودي ،وجعــل العــامل الحــارض هــو مجالــه األوحــد ،وليــس وراء
ذلــك يشء  ....فكــرة البعــث  ....يف الحقيقــة ارتبطــت ارتباطـاً كليـاً بفكــرة الشــعب املختــار،
ووجــوب العمــل عــى بعــث ســلطانه واحيــاء مجــده بعــد إن زال  ....إن يــوم الــرب الــذي
قصــده األنبيــاء األرسائيليــون ـ وهــو اليــوم اآلخــر ـ كان موضــع تهكــم وســخرية مــن الكثرييــن
 ....ومــن ثــم ال نجــد مــن بــن فــرق اليهــود الشــهرية مــن يؤمــن باليــوم اآلخــر عــى الوجــه
الــذي يقــرره اإلســام)( . )36ويتبــن مــن هــذا النــص أن الديانــة اليهوديــة األوىل كانــت تؤمــن
بالثــواب والعقــاب والحســاب والجنــة والنــار ،وقــد تطــاول اليهــود عــى الوحــي املقــدس
وألفــوا أســفا ًرا عــى أهوائهــم خلــت مــن مســألة الثــواب والعقــاب والحســاب ،وجعلــت
بــدل ذلــك العــامل الحــارض وجعلتــه أكــر همهــم ،كــا ونجــد أن فكــرة البعــث عنــد اليهــود
قــد ارتبطــت ارتباطًــا كل ًيــا بفكــرة الشــعب املختــار ،ووجــوب العمــل عــى بعــث ســلطانه
واحيــاء مجــده بعــد إن زال ،كــا وأن اليــوم اآلخــر كان موضــع تهكــم وســخرية مــن الكثرييــن
وخصوصـاً الفــرق اليهوديــة ،حيــث ال نجدهــم يؤمنــون بــه كــا يؤمــن بــه أصحــاب الرســاالت
الســاوية وخصوصـاً املســلمون .
الرد عليهم:
ـم َقالُــواْ لَــن تَ ََّسـ َنا ال َّنــا ُر إِالَّ أَ َّيا ًمــا َّم ْعــدُ و َد ٍ
ات
قــال الطــري(( :)37قولــهَ { :ذلِــكَ ِبأَنَّ ُهـ ْ
ـرونَ }([ )38ســورة آل عمـران :اآليــة  ]24يعنــي جــل ثنــاؤه
َو َغ َّر ُهـ ْ
ـم ِف ِدي ِن ِهــم َّمــا كَانُــواْ يَ ْفـ َ ُ
 ....بــأ ّن هــؤالء الذيــن دعــوا إىل كتــاب اللــه ليحكــم بينهــم بالحــق فيــا نازعــوا رســول
اللــه  ،إمنــا أبــوا اإلجابــة إىل حكــم التــوراة ومــا فيهــا مــن الحــق :مــن أجــل قولهــم:
لــن متســنا النــا ُر إال أيا ًمــا معــدودات وهــي أربعــون يو ًمــا ،وهــن األيــام التــي عبــدوا فيهــا
العجــل ،ثــم يخرجنــا منهــا ربنــا ،اغــرارا ً منهــم  ....مبــا كانــوا يختلقــون مــن األكاذيــب
واألباطيــل ،يف ادعائهــم أنهــم أبنــاء اللــه ِ
ـوب أن
وأح ّبــاؤه ،وأن اللــه قــد وعــد أباهــم يعقـ َ
ال يُ ْدخــل أ َح ـ ًدا مــن ولــده النــار إال ت َِحلَّ ـ َة القســم  .فأكذبهــم اللــه عــى ذلــك كلــه مــن
أقوالهــم ،وأخــر نبيــه محمـ ًدا  أنهــم هــم أهــل النــار هــم فيهــا خالــدون ،دون املؤمنــن
باللــه و ُرســله ومــا جــاءوا بــه مــن عنــده)(. )38
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ويتبــن مــن هــذا النــص أن اللــه تعــاىل قــد بـ ّـن لنــا مزاعــم اليهــود وإفرتائهــم عــى
اللــه بأنــه لــن يعذبهــم إال أيام ـاً معــدودة ،وهــي أربعــون يوم ـاً التــي عبــدوا فيهــا العجــل،
وكل ذلــك إف ـراءا ً منهــم عــى اللــه بأنهــم أبنــاء اللــه وأحبــاؤه ،وأن اللــه قــد وعــد آباؤهــم
مــن قبــل بــأن ال يدخــل أحــدا ً منهــم أوالدهــم وأصالبهــم النــار  ،ثــم أكذبهــم اللــه عــى ذلــك
مــن أقوالهــم وبــن حالهــم كيــف إذا جمعناهــم ليــوم الحســاب ،وهــم الذيــن كفــروا باألنبيــاء
وبــن تعــاىل لنــا أنهــم مســؤولون ومحاســبون
والرســل والعلــاء مــن قومهــم وقتلوهــمّ ،
ومجــازَون عــى ذلــك كلــه ،حيــث أنهــم مخلــدون يف النــار إال مــن آمــن منهــم باللــه ورســله
ومــا جــاءوا بــه مــن عنــد اللــه .
ــم َقالُــواْ لَــن تَ ََّســ َنا ال َّنــا ُر إِالَّ أَ َّيا ًمــا َّم ْعــدُ و َد ٍ
ات
قــال ابــن كثــر(َ { : )39ذلِــكَ ِبأَنَّ ُه ْ
ـم ِف ِدي ِن ِهــم َّمــا كَانُــواْ يَف َ ُْتونَ }[ســورة آل عم ـران :مــن اآليــة  ]24أي :إمنــا حملهــم
َو َغ َّر ُهـ ْ
و َج ّرأهــم عــى مخالفــة الحــق افرتاؤهــم عــى اللــه فيــا ادعــوه ألنفســهم أنهــم إمنــا يعذبــون
يف النــار ســبعة أيــام ،عــن كل ألــف ســنة يف الدنيــا يوم ـاً  ....وهــم الذيــن افــروا هــذا مــن
تلقــاء أنفســهم وافتعلــوه ،ومل ينــزل اللــه بــه ســلطاناً ،قــال اللــه تعــاىل متهــددا ً لهــم ومتوعدا ً:
ـب ِفيـ ِه }[ســورة آل عمـران :مــن اآليــة  ]25أي :كيــف
َفكَ ْيـ َ
ـف { إِ َذا َج َم ْع َنا ُهـ ْ
ـم لِ َيـ ْو ٍم الَّ َريْـ َ
يكــون حالهــم وقــد افــروا عــى اللــه وكذبــوا رســله وقتلــوا أنبيــاءه والعلــاء مــن قومهــم،
اآلمريــن باملعــروف والناهــن عــن املنكــر ،واللــه تعــاىل ســائلهم عــن ذلــك كلــه ،ومحاســبهم
عليــه ،ومجازيهــم به)(.)40ويتبــن مــن هــذا النــص أن اللــه تعــاىل قــد بـ ّـن لنــا مزاعــم اليهــود
وإفرتائهــم عــى اللــه بأنــه لــن يعذبهــم إال أيامـاً معــدودة ،ســبعة أيــام عــن كل ألــف ســنة
يو ًمــا واحــ ًدا  ،ثــم بــن اللــه حالهــم كيــف إذا جمعناهــم ليــوم الحســاب ،وهــم الذيــن
كفــروا باألنبيــاء والرســل والعلــاء مــن قومهــم وقتلوهــم ،وبـ ّـن تعــاىل لنــا أنهــم مســؤولون
ومحاســبون ومجــازَون عــى ذلــك كلــه .
قــال ابــن عجيبــة({ :)41وَ َقالُــواْ لَــن تَ ََّس ـ َنا ال َّنــا ُر إِالَّ أَيَّام ـاً َّم ْعــدُ و َد ًة} فقــال تعــاىل:
{بَـ َـى} أي متســكم َ {....و َقالُــواْ } أي :بنــو إرسائيــل يف أمانيهــم الباطلــة {:لَــن تَ ََّس ـ َنا ال َّنــا ُر إِالَّ
أَيَّا ًمــا َّم ْعــدُ و َد ٍ
ات  }أربعــن يوم ـاً مقــدار عبــادة العجــل ،ثــم يخلفنــا فيهــا املســلمون  .قــال
ـف
الحـ ّـق جـ ّـل جاللــهُ {:قـ ْـل} لهــم يــا محمــد{ :اتَّ َخ ْذتُــم } بذلــك عهــدا ً عنــد اللــه { فَلَــن ُي ْخلِـ َ
اللّــهُ َع ْهــدَ ُه أَ ْم تَقُولُــونَ َعـ َـى اللّ ـ ِه َمــا الَ تَ ْعلَ ُمــونَ }{ بَـ َـى} متســكم النــار وتخلــدون فيهــا؛
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ـت ِبـ ِه خ َِطي َئ ُتــهُ } أي :أحدقــت بــه،
ـب َسـ ِّي َئةً} أي :كفـرا ً ومــات عليــهَ { ،وأَ َحاطَـ ْ
ألن { َمــن ك ََسـ َ
ـم ِفي َهــا خَالِــدُ ونَ { } وَالَّ ِذيـ َن آ َم ُنــواْ } مبــا نــزل
ـاب ال َّنــا ِر ُهـ ْ
واســتولت عليــهَ { ،فأُ ْولَ ِئــكَ أَ ْص َحـ ُ
{الصالِ َحـ ِ
ـاب الْ َج َّنـ ِة
عــى محمــد َ {و َع ِملُــواْ }برشيعتــه املطهــرة األعــال َّ
ـات} {أُولَ ِئــكَ أَ ْص َحـ ُ
ـم ِفي َهــا خَالِــدُ ونَ } [ســورة البقــرة :اآليــات  80ـ . )42()]82
ُهـ ْ
ويتبــن مــن هــذا النــص أن اللــه تعــاىل قــد ر ّد عــى اليهــود حينــا زعمــوا أن النــار
لــن متســهم إال أيا ًمــا معــدودة ،فــكان الجــواب بــى متســكم ،ثــم أخــر تعــاىل نبيــه محمــد
( )أن قــل لهــم أ إنكــم أتخذتــم عنــد اللــه عهـ ًدا بذلــك أم تزعمــون مــا ال تعلمــون؟ و أرى
أن هــذه صيغــة توبيــخ لليهــود ،ثــم بــن تعــاىل بأنــه مــن آمــن مبحمــد ( )ورســالته وعمــل
عمـ ًـا صال ًحــا فســيجزى الجنــة خالـ ًدا فيهــا ومــن عمــل بعكــس ذلــك فجـزاؤه عذابًــا مقيـ ًـا
ونــا ًرا خالـ ًدا فيهــا .
ُــم َع َ
ــى الْ َعالَ ِمــ َن }[ســورة البقــرة :مــن اآليــة ]122
قــال أبــو الربيــع([ :)43فَضَّ لْ ُتك ْ
 ....يف معناهــا هــو أمثــل مــا يحــل إشــكال معارضهــا ملــا ُعلِـ َم مــن أفضليــة األمــة املحمديــة
ـاب الَّ ِذيـ َن ْاصطَ َف ْي َنــا
عــى ســائر األمــم حســبام أفصحــت بــه آيــة { {}31/35ثُـ َّ
ـم أَ ْو َرثْ َنــا الْ ِك َتـ َ
ـت لِل َّناسِ}[ســورة
ـر أُ َّمـ ٍة أُ ْخ ِر َجـ ْ
ِمـ ْن ِع َبا ِدنَــا }[ســورة فاطــر :مــن اآليــة  ، ]32وآيــة{ :كُن ُتـ ْ
ـم َخـ ْ َ
خاصــا بالصحابــة لعمــوم
آل عم ـران :مــن اآليــة  ، ]110ســواء كان الخطــاب عا ًمــا لألمــة ،أو ً
املفضــل عليــه ،وهــو أمــة أخرجــت للنــاس  ....كأنــه قيــل :كنتــم خــر األمــم املخرجــة للنــاس،
إذا فصلــوا أمــة أمــة  ،فإختــر الــكالم  ....وبيــان املعارضــة أن قولــه لبنــي إرسائيــل { َوأَ ِّن
سائِيـ َـل
فَضَّ لْ ُتكُـ ْ
ـم َعـ َـى الْ َعالَ ِم َني}[ســورة البقــرة :مــن اآليــة  ، ]47وقولــهَ { :ولَ َقــدْ آتَ ْي َنــا بَ ِنــي إِ ْ َ
ْــم َوال ُّن ُبــ َّو َة َو َر َز ْق َنا ُهــم ِّمــ َن الطَّ ِّي َب ِ
ــم َع َ
ــى الْ َعالَ ِم َني}[ســورة
ــات َوفَضَّ لْ َنا ُه ْ
ــاب َوالْ ُحك َ
الْ ِك َت َ
ـم َعـ َـى ِعلْـ ٍـم َعـ َـى الْ َعالَ ِم َني}[ســورة الدخــان:
ْتنَا ُهـ ْ
الجاثيــة :اآليــة  ، ]16وقولــهَ { :ولَ َق ـ ِد اخ َ ْ
اآليــة  ، ]32يقتــي عمــوم املفضــول عليهــم فيــا تفضيلهــم عــى هــذه األمــة ،واآليتــان
الســابقتان يقتــي عمــوم املفضــول املفضــل عليــه فيــا تفضيــل هــذه األمــة عليهــم وعــى
غريهــم  ....لكــن األدلــة  ....تــدل عــى أن تخصيــص عمــوم مــن فضــل عليهــم بنــو إرسائيــل،
بــأن يخــص العاملــون بغــر هــذه األمــة إلجــاع املســلمني بأفضليــة هــذه األمــة عــى ســائر
األمــم  ....لِــا روى أبــو نعيــم وغــره عــن إبــن عبــاس رفعــه أن اللــه ملَّــا قـ ّرب مــوىس نجيــا،
قــال يــارب :هــل أحــد أكــرم عليــك منــي قربتنــي نجيــا وكلمتنــي تكليـاً؟ قــال :نعــم محمــد
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أكــرم منــك ،قــال :فــإن كان محمـ ٌد أكــرم عليــك منــي ،فهــل أمــة محمــد أكــرم عليــك مــن بني
إرسائيــل فلقــت لهــم البحــر ،وأنجيتهــم مــن فرعــون وملئــه ،وأطعمتهــم املــن والســلوى؟ قــال
ي مــن بنــي إرسائيــل .قــال :إلهــي أرينيهــم ،قــال :إنــك لــن تراهــم،
نعــم أمــة محمــد أكــرم عـ َّ
وإن شــئت أســمعتك أصواتهــم ،قــال :نعــم إلهــي  ،فنــادى ربنــا يــا أمــة محمــد ،أجيبــوا ربكــم
فأجابــوا يف أصــاب آبائهــم ،وأرحــام أمهاتهــم إىل يــوم القيامــة ،فقالــوا :لبيــك أنــت ربنــا حقـاً
ونحــن عبيــدك حقـاً ،قــال صدقتــم  ....إن تفضيــل بنــي إرسائيــل يف اآليــة الســابقة ،إمنــا هــو
بإعتبــار مــن ســبقهم مــن األمــم ،أو عارصهــم مــن ليــس منهــم ال بإعتبــار مــن بعدهــم فــا
تــرد هــذه األمــة املحمديــة كــا أن تفضيــل هــذه األمــة هــو أيضـاً بالنســبة اىل مــن ســبقها
مــن األمــم ،وملّــا كانــت آخــر األمــم لــزم مــن تفضيلهــا عــى مــن ســبقها تفضيلهــا عــى ســائر
األمــم إذ ال أمــة بعدهــا ،حتــى تكــون فاضلــة أو مفضولــة)(. )44
ويتبــن مــن هــذا النــص أن التفضيــل الــذي فضــل اللــه بــه بنــو إرسائيــل كان يختــص
مبــن ســبقهم ومــن عارصهــم وال يختــص األمــة املحمديــة ،وقــد فضــل اللــه بعــد بنــو إرسائيــل
املســلمني حيــث أن تفضيــل اللــه للمســلمني يشــمل كل األمــم ألنهــم آخــر األمــم فهــذا
التفضيــل ال يقبــل املفاضلــة وال يوجــد فاضلــة أو مفضولــة ألنهــم ال أمــة بعدهــم .
قــال محمــد ســيد طنطــاوي( :وقــد حــى عنهــم القــرآن هــذا الزعــم ور َّد عليــه،
ـم ِعنــدَ اللّـ ِه َع ْهــدً ا َفلَــن
فقــال تعــاىلَ { :و َقالُــواْ لَــن تَ ََّسـ َنا ال َّنــا ُر إِالَّ أَ َّيامـاً َّم ْعــدُ و َد ًة ُقـ ْـل أَتَّ َخ ْذتُـ ْ
ـب َس ـ ِّيئَ ًة
ُي ْخلِـ َ
ـف اللّــهُ َع ْهــدَ ُه أَ ْم تَقُولُــونَ َعـ َـى اللّ ـ ِه َمــا الَ تَ ْعلَ ُمــونَ { }80/2بَـ َـى َمــن ك ََسـ َ
ـاب ال َّنــا ِر ُه ـ ْم ِفي َهــا َخالِ ـ ُدو َن {َ { }81/2والَّ ِذي ـ َن آ َم ُنــواْ
َوأَ َحاطَـ ْ
ـت ِب ـ ِه َخ ِطيئَتُ ـ ُه فَأُ ْولَ ِئـ َـك أَ ْص َحـ ُ
الصالِ َحـ ِ
ـم ِفي َهــا خَالِــدُ ونَ } [ســورة البقــرة :اآليــات  80ـ
ـاب الْ َج َّنـ ِة ُهـ ْ
َو َع ِملُــواْ َّ
ـات أُولَ ِئــكَ أَ ْص َحـ ُ
 .... ]82عــن إبــن عبــاس ـ  ـ قــال(( :إن اليهــود كانــوا يقولــون أن هــذه الدنيــا ســبعة آالف
ســنة ،وإمنــا نعــذب بــكل ألــف ســنة يومـاً يف النــار ،وإمنــا هــي ســبعة أيــام معــدودة ،فأنــزل
اللــه قولــهَ { :و َقالُــواْ لَــن تَ ََّسـ َنا ال َّنــا ُر .... }....ثــم أبطــل القــرآن الكريــم دعواهــم بأصــلٍ عــام،
يشــملهم ويشــمل غريهــم ،فقــال :ليــس األمــر كــا تدعــون)(. )45
ويتبــن مــن هــذا النــص أن اللــه تعــاىل قــد أورد مزاعــم اليهــود بعــدم محاســبتهم
وأن الثــواب املقيــم لهــم فقــط ،وأن النــار لــن متســهم إال أيا ًمــا معــدودة ،فقــد ر َد اللــه تعــاىل
عليهــم مزاعمهــم وأبطــل قولهــم هــذا بــأن مــن عمــل ســيئة يجــزى بهــا ومــن عمــل صالحـاً
يجــزى بــه ،حيــث أن األمــر ليــس كــا يدعــون .
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أ .مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د .يوسف محمد الفضل  -د .عاطف بابكر جميل اإلمام

الخاتمة:
لقــد إمتــاز تأريــخ بنــي إرسائيــل بالهجــرة وكــرة اإلختــاط بالشــعوب املجــاورة
وهــذا كلــه أثـ ًرا تأثـ ًرا واض ًحــا وجل ًيــا بعقيدتهــم وتطرفهــم ،ومــن املســائل التــي دخلهــا هــذا
التأثــر والحريــف مســألة الثــواب والعقــاب ،أو مــا يســمى باليــوم اآلخــرة  ،ولقــد توصلنــا يف
ختــام بحثنــا هــذا اىل أهــم النتائــج والتوصيــات ،وهــي:
التوصيات:
وبعــد دراســتنا املســتفيضة للثــواب والعقــاب يف الديانــة اليهوديــة قــد توصلنــا إىل
مايــي:
1.1أويص األخــوة يف اإلنســانية مــن أتبــاع الديانــات األخــرى غــر اإلســامية ،
وباألخــص (الديانــة اليهوديــة) بــأن يرجعــوا عــن ضاللهــم وعتوهــم  ،وأن يهتدوا
إىل الطريــق الحــق ،وإتبــاع خاتــم تلــك الرســاالت ،وهــي الرســالة املحمديــة
والديانــة اإلســامية .
2.2أويص األخــوة املســلمون بــأن يقــرأوا ويطلعــوا عــى األديــان الســابقة لهــم
والتعــرف عــى أصولهــا وعقائدهــا ومــا طــرأ عليهــا مــن تحريفــات وتدليســات
وتغ ـرات ،والتعــرف عــى النعمــة التــي وهبهــا اللــه إليهــم وهــي نعمــة اإلســام.
3.3كــا وأويص األخــوة الباحثــون بــأن يتخــذوا الطريــق الحــق والواضــح يف
أبحاثهــم ،وإقتفــاء أثــر املعلومــة الصائبــة الصحيحــة ،وأخذهــا مــن مصادرهــا
املوثقــة ،واإلبتعــاد عــن املصــادر الركيكــة وغــر املعتــرة .
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املصادر واملراجع:
(((1العهد القديم ،اإلصحاح  8 : 2ـ . 17
(((2وهــي لجنــة مؤلفــة مــن  58عامل ـاً مــن علــاء الغــرب والعــرب قامــوا بتفســر وتحليــل
نصــوص الكتــاب املقــدس وترجمتــه اىل اللغــة العربيــة؛ (أنظــر :التفســر التطبيقــي
للكتــاب املقــدس ،لجنــة مــن املؤلفــن ،القاهــرة ،بــدون طبعــة1997 ،م ،الواجهــة)
(((3التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ،مرجع سابق ،ص  10ـ . 11
(((4العهد القديم ،اإلصحاح  22 : 32ـ . 24
(((5العهد القديم ،اإلصحاح  1 : 6ـ . 4
(((6التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ،مرجع سابق ،ص . 1139
(((7العهد القديم ،اإلصحاح  19 : 26ـ . 21
(((8التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ،مرجع سابق ،ص  1413ـ . 1414
(((9العهد القديم ،اإلصحاح . 2 : 12
((1(1التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ،مرجع سابق ،ص . 1711
((1(1وهــو الدكتــور أحمــد شــلبي أســتاذ التأريــخ اإلســامي والحضــارة اإلســامية ـ يف
جامعــة القاهــرة ،تدريــي وأكادميــي مــري معــروف ،لــه مؤلفــات عديــدة يف مقارنــة
األديــان( ،ت  1421هـــ ـ  2000م) ؛ (أنظــر :اليهوديــة ،للشــلبي ،مكتبــة النهضــة املرصيــة،
القاهــرة ،ط 1997 ،12م ،الواجهــة) .
((1(1د .أحمــد شــلبي ،اليهوديــة ،مكتبــة النهضــة املرصيــة ،القاهــرة ،ط 1997 ،12م ،ص
 205ـ . 207
((1(1وهــو الربوفيســور ســليامن مظهــر جزائــري األصــل ،وهــو متخصــص يف علــم النفــس
اإلجتامعــي لــه مؤلفــات كثــرة يف الفكــر واألديــان؛ (أنظــر :التوحيــد يف الديانــات
الســاوية ـ دراســة مقارنــة ـ ،مهنــد جــواد كاظــم حميــد ،رســالة ماجســتري يف الدراســات
اإلســامية ،كليــة الدراســات العليــا ،جامعــة الزعيــم األزهــري ،بــإرشاف الدكتــور :عبــد
الكريــم يوســف عبــد الكريــم 2012م  ،ص . )8
((1(1سليامن مظهر ،قصة الديانات ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،ط1998 ،2م ،ص . 350
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((1(1وهــو الدكتــور مصطفــى حلمــي األســتاذ بكليــة دار العلــوم ـ جامعــة القاهــرة،
والحائــز عــى جائــزة امللــك فيصــل العامليــة لخدمــة الدعــوة ،ولعلــه مــا زال حيـاً؛ (أنظــر:
اإلســام واألديــان دراســة مقارنــة ،د .مصطفــى حلمــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
ط2004 ،1م ،الواجهــة) .
((1(1اإلســام واألديــان دراســة مقارنــة ،د .مصطفــى حلمــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
ط2004 ،1م ،ص . 158
((1(1وهــي يــر محمــد ســعيد م َب ّيــض (أنظــر :اليــوم اآلخــر يف األديــان الســاوية
والديانــات القدميــة ،ليــر محمــد ســعيد م َبيــض ،دار الثقافــة ،قطــر ،ط1412 ،1هـــ ـ
1992م ،الواجهــة) .
((1(1يــر محمــد ســعيد مبَيــض ،اليــوم اآلخــر يف األديــان الســاوية والديانــات القدميــة،
دار الثقافــة ،قطــر ،ط1412 ،1هـــ ـ 1992م ،ص  51ـ . 59
((1(1وهــو الدكتــور ظفــر اإلســام خــان مــن أبنــاء الهنــد القالئــل الذيــن درســوا وتعلمــوا
يف ثــاث قــارات ،فقــد درس يف الهنــد ،ويف مــر ( ، )1979-1973ويف مانتشــتري (-1979
 )1984وقــام بتأليــف وتصنيــف وترجمــة أكــر مــن أربعــن كتابـاً إىل عــدة لغــات ،والتــي
طبعــت مــن القاهــرة وبــروت ولنــدن ودلهــي ؛ (أنظــر :الويكبيديــا) .
((2(2ظفــر اإلســام خــان ،التلمــود تأريخــه وتعاليمــه ،بــدون طبعــة ،دار النفائــس ،بريوت،
 1423هـ ـ 2002م ص  78ـ . 79
((2(2وهــو أحمــد عبــد الوهــاب لــواء ســابق بالجيــش املــري ،باإلضافــة إىل نبوغــه
كمهنــدس يف الجيــش املــري ،ورئيــس مجلــس إدارة املركــز اإلســامي بالعزيــز باللــه
بالقاهــرة؛ (أنظــر :الويكبيديــا) .
((2(2أحمــد عبــد الوهــاب ،اإلســام واألديــان األخــرى نقــاط االتفــاق واالختــاف ،مكتبــة
دار الـراث اإلســامي ،القاهــرة ،بــدون طبعــة ،بــدون ســنة طبــع ،ص . 49
((2(2وهــو الدكتــور حســن البــاش ولــد يف شــهر ترشيــن الثــاين للعــام  1947يف قريــة طــرة
حيفــا يف فلســطني ،عمــل يف التدريــس منــذ العــام  1973حتــى العــام  1990وتنقــل خاللها
بــن مــدارس محافظــة دمشــق وريفهــا ،إضافــة إىل عامــن قضاهــا يف مــدارس مدينــة
الرقــة ،ثــم مدي ـرا ً لثانويــة ســوق وادي بــردى بريــف دمشــق ،ثــم اســتقال مــن العمــل
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مــن مهنــة التدريــس يف العــام  .1990عمــل مدرسـاً ملــادة مقارنــة األديــان ومــادة التاريــخ
يف كليــة الدعــوة اإلســامية بدمشــق .عمــل يف عــدة هيئــات تربويــة وأدبيــة وإعالميــة،
تــويف يف  2016-04-27وتــم دفنــه يف مقــرة مخيــم الريمــوك؛ (أنظــر :الويكبيديــا).
((2(2حســن البــاش ،القــرآن والتــوراة أيــن يتفقــان وأيــن يفرتقــان ،دار قتيبــة ،بــدون
مــكان طبــع ،بــدون طبعــة ،بــدون ســنة طبــع 243 /2 ،ـ . 244
((2(2وهــو الربوفيســور والناســك الروحــي هوســن ســميث  ،أســتاذ الفلســفة وعلــم
األديــان يف عــدة جامعــات أمريكيــة ،ولعلــه مــا زال حيـاً ؛ (أنظــر :أديــان العــامل ،هوســن
ســميث ،تعريــب وحــوايش :ســعد رســتم ،ط ،3دار الجســور الثقافيــة ،حلــب1428 ،هـــ ـ
2007م  ،الواجهــة)
((2(2هوســن ســميث ،أديــان العــامل ،تعريــب وحــوايش :ســعد رســتم ،ط ،3دار الجســور
الثقافيــة ،حلــب1428 ،هـــ ـ 2007م  ،ص  349ـ . 350
((2(2وهــو أبــو النــر الســموأل بــن يحيــى بــن عيــاش املغــريب (ت  570هـــ)  ،أمــه
يهوديــة مــن بيــت رفيــع مــن بيــوت اليهــود ؛ (أنظــر :الــوايف بالوفيــات ،للصفــدي/5 ،
 149؛ غايــة املقصــود يف الــرد عــى النصــارى واليهــود ،للمغــريب ،تحقيــق :د .إمــام حنفــي
ســيد عبــد اللــه ،دار اآلفــاق العربيــة ،القاهــرة ،ط1427 ،1هـــ ـ 2006م ،ص  21ـ . )22
((2(2الســموأل بــن يحيــى املغــريب ،غايــة املقصــود يف الــرد عــى النصــارى واليهــود،
تحقيــق :د .إمــام حنفــي ســيد عبــد اللــه ،دار اآلفــاق العربيــة ،القاهــرة ،ط1427 ،1هـــ ـ
2006م ،ص . 57
((2(2اليهودية ،مصدر سابق 272 ،ـ . 274
((3(3قصة الديانات ،مصدر سابق ،ص  368ـ . 370
((3(3وهــو الدكتــور يحيــى ذكــري؛ (أنظــر :علــم الــكالم اليهــودي «ســعيد بــن يوســف
الفيومــي ـ ســعديا جــاءون» منوذج ـاً ،للدكتــور يحيــى ذكــري ،الــدار املرصيــة اللبنانيــة،
القاهــرة ،ط2017 ،3م ،الواجهــة) .
((3(3د .يحيــى ذكــري ،علــم الــكالم اليهــودي «ســعيد بــن يوســف الفيومــي ـ ســعديا
جــاءون» منوذجــاً ،الــدار املرصيــة اللبنانيــة ،القاهــرة ،ط2017 ،3م ،ص . 196
((3(3وهــو اإلمــام األكــر الدكتــور محمــد ســيد طنطــاوي شــيخ األزهــر ،ولــه مؤلفــات
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عــدة؛ (أنظــر :بنــو إرسائيــل يف القــرآن والســنة ،للطنطــاوي ،دار الــروق ،القاهــرة ،ط،2
1420هـــ ـ 2002م ،الواجهــة)
((3(3د .محمــد ســيد طنطــاوي ،بنــو إرسائيــل يف القــرآن والســنة ،دار الــروق ،القاهــرة،
ط1420 ،2هـــ ـ 2002م ،ص . 538
((3(3وهــو الدكتــور عــاد عــي عبــد الســميع حســن أســتاذ مشــارك بقســم الدراســات
اإلســامية بكليــة اآلداب والعلــوم االنســانية ـ جامعــة طيبــة باملدينــة املنــورة؛ (أنظــر:
اإلســام واليهوديــة دراســة مقارنــة مــن خــال ســفر الالويــن ،د .عــاد عــي عبد الســميع
حســن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1425 ،1هـــ ـ 2004م ،الواجهــة؛ وموقــع املكتبــة
الشــاملة عــى متصفــح الكــوكل) .
((3(3د .عــاد عــي عبــد الســميع حســن ،اإلســام واليهوديــة دراســة مقارنــة مــن خــال
ســفر الالويــن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1425 ،1هـــ ـ 2004م ،ص  121ـ . 124
((3(3وهــو اإلمــام محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي ،أبــو جعفــر
الطــري (ت  310 - 224هـــ) ؛ (أنظــر :جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،للطــري ،تحقيــق:
أحمــد محمــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة ،بــدون مــكان طبــع ،ط 1420 ،1هـــ  2000 -م ،
الواجهــة) .
((3(3محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي ،أبــو جعفــر الطــري (224
  310هـــ)  ،جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،تحقيــق :أحمــد محمــد شــاكر ،مؤسســةالرســالة ،بــدون مــكان طبــع ،ط 1420 ،1هـــ  2000 -م . 292 /6 ،
((3(3وهــو اإلمــام املفــر أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش الدمشــقي
ولــد ســنة  700هـــ  ،وتــويف ســنة  774هـــ؛ (أنظــر :تهذيــب الكامل مــع حواشــيه ،للمزي ،
تحقيــق :د .بشــار عــواد معروف ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط1400 ، 1هـــ – 1980م/1 ،
 64؛ موســوعة األعــام ،موقــع وزارة األوقــاف املرصيــة 479 /1 ،؛ تفســر القــرآن العظيــم،
ألبــن كثــر ،تحقيــق :ســامي بــن محمــد ســامة ،دار طيبــة للنــر والتوزيــع ،بــدون
مــكان طبــع ،ط1420 ،2هـــ  1999 -م ،الواجهــة) .
((4(4أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش الدمشــقي ،تفســر القــرآن
العظيــم ،تحقيــق :ســامي بــن محمــد ســامة ،دار طيبــة للنــر والتوزيــع ،بــدون مــكان
طبــع ،ط1420 ،2هـــ  1999 -م. 28 /2 ،

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الخامس -دورية -ربيع ثاين 1443هـ -يناير 2022م

145

الثواب والعقاب في الديانة اليهودية

((4(4وهــو اإلمــام العالمــة أيب العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن مهدي أبــن عجيبة الحســني
(ت  1224هـــ) ؛ (أنظــر :البحــر املديــد يف تفســر القــرآن املجيــد ،ألبــن عجيبــة ،تحقيــق:
عمــر احمــد الـراوي ،دار الكتــب العلميــة  ،بــروت ،ط ،2بــدون ســنة طبــع ،الواجهــة) .
((4(4أبــن عجيبــة ،البحــر املديــد يف تفســر القــرآن املجيــد ،تحقيــق :عمــر احمــد الـراوي،
دار الكتــب العلميــة  ،بــروت ،ط ،2بــدون ســنة طبــع. 62 /1 ،
((4(4وهــو الســيد الرشيــف أبــو الربيــع ســليامن بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن اســاعيل
(ت  1238هـــ) ؛ (أنظــر :رســالتان يف الــرد عــى اليهــود ،أليب الربيــع ،تحقيــق :عبــد املجيــد
خيــايل ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1422 ،1هـــ ـ 2001م ،الواجهة) .
((4(4أبــو الربيــع ،رســالتان يف الــرد عــى اليهــود ،تحقيــق :عبــد املجيــد خيــايل ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت ،ط1422 ،1هـــ ـ 2001م ،ص  87ـ . 90
((4(4بنو إرسائيل يف القرآن والسنة ،مصدر سابق ،ص  538ـ . 539
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أ .مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د .يوسف محمد الفضل  -د .عاطف بابكر جميل اإلمام

املصادر واملراجع:
ً
أول :الكتب املقدسة
1ـ القرآن الكريم
2ـ العهد القديم
ثانيًا :الكتب
(((1أبــن كثــر ،تفســر القــرآن العظيــم ،تحقيــق :ســامي بــن محمــد ســامة ،دار طيبــة
للنــر والتوزيــع ،بــدون مــكان طبــع ،ط1420 ،2هـــ  1999 -م .
(((2أبــو الربيــع ،رســالتان يف الــرد عــى اليهــود ،تحقيــق :عبــد املجيــد خيــايل ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت ،ط1422 ،1هـــ ـ 2001م .
(((3أحمــد عبــد الوهــاب ،اإلســام واألديــان األخــرى نقــاط االتفــاق واالختــاف ،مكتبــة دار
ال ـراث اإلســامي ،القاهــرة ،بــدون طبعــة ،بــدون ســنة طبــع .
(((4أحمد شلبي ،اليهودية ،مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة ،ط 1997 ،12م.
(((5حســن البــاش ،القــرآن والتــوراة أيــن يتفقــان وأيــن يفرتقــان ،دار قتيبــة ،بــدون مــكان
طبــع ،بــدون طبعــة ،بــدون ســنة طبــع .
(((6سليامن مظهر ،قصة الديانات ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،ط1998 ،2م .
(((7الســموأل بــن يحيــى املغــريب ،غايــة املقصــود يف الــرد عــى النصــارى واليهــود ،تحقيــق:
د .إمــام حنفــي ســيد عبــد اللــه ،دار اآلفــاق العربيــة ،القاهــرة ،ط1427 ،1هـــ ـ 2006م .
(((8ظفــر اإلســام خــان ،التلمــود تأريخــه وتعاليمــه ،بــدون طبعــة ،دار النفائــس ،بــروت،
 1423هـــ ـ 2002م .
(((9عــاد عــي عبــد الســميع حســن ،اإلســام واليهوديــة دراســة مقارنــة مــن خــال ســفر
الالويــن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1425 ،1هـــ ـ 2004م .
((1(1لجنــة مــن املؤلفــن ،التفســر التطبيقــي للكتــاب املقــدس ،القاهــرة ،بــدون طبعــة،
1997م .
((1(1محمــد ســيد طنطــاوي ،بنــو إرسائيــل يف القــرآن والســنة ،دار الــروق ،القاهــرة،
ط1420 ،2هـــ ـ 2002م .
((1(1املــزي  ،تهذيــب الكــال مــع حواشــيه ،تحقيــق :د .بشــار عــواد معــروف ،مؤسســة

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الخامس -دورية -ربيع ثاين 1443هـ -يناير 2022م

147

الثواب والعقاب في الديانة اليهودية

الرســالة ،بــروت ،ط1400 ، 1هـــ – 1980م .
((1(1مصطفــى حلمــي ،اإلســام واألديــان دراســة مقارنــة ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
ط2004 ،1م .
((1(1هوســن ســميث ،أديــان العــامل ،تعريــب وحــوايش :ســعد رســتم ،ط ،3دار الجســور
الثقافيــة ،حلــب1428 ،هـــ ـ 2007م .
((1(1يحيــى ذكــري ،علــم الــكالم اليهــودي «ســعيد بــن يوســف الفيومــي ـ ســعديا
جــاءون» منوذجــاً ،الــدار املرصيــة اللبنانيــة ،القاهــرة ،ط2017 ،3م .
((1(1يــر محمــد ســعيد م َبيــض ،اليــوم اآلخــر يف األديــان الســاوية والديانــات القدميــة،
دار الثقافــة ،قطــر ،ط1412 ،1هـــ ـ 1992م .
ً
ثالثا :الرسائل واألطاريح
(((1التوحيــد يف الديانــات الســاوية ـ دراســة مقارنــة ـ ،مهنــد جــواد كاظــم حميــد ،رســالة
ماجســتري يف الدراســات اإلســامية ،كليــة الدراســات العليــا ،جامعــة الزعيــم األزهــري،
بــإرشاف الدكتــور :عبــد الكريــم يوســف عبــد الكريــم 2012م .
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دور الحمالت االعالمية في نشر الوعي الصحي للحد من
انتشار فيروس كورونا

(إدارة اإلعالم والعالقات العامة بوازرة الصحة والية الخرطوم إنموذجا)
( يناير 2020م -نوفمبر 2021م)
د.الرشــــ��يد داؤد آدم س��ليمان

قسم العالقات العامة واإلعالن – كلية الدعوة
واإلعالم -جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

املستخلص:
هدفــت الدراســة إىل معرفــة دور الحمــات االعالميــة التــي نفذتهــا وزارة
الصحــة يف التوعيــة الصحيــة للحــد مــن انتشــار فايــروس كرونــا يف واليــة الخرطــوم
،والتعــرف ايضـاً عــي أكــر الوســائل االعــام فاعليـ ًة يف نــر الرســالة الصحيــة بــن
املواطنــن  ،وقــد اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي و عينــة الدراســة
هــي عينــة عمديــة قصديــة تتكــون مــن كل وموظفــي إدارة االعــام والعالقــات
العامــة وبعــض الكــوادر الطبيــة الذيــن شــاركوا يف الحمــات االعالميــة  ،وعــدد
أفرادهــا ( )35فــردا ً واســتخدم الباحــث االســتبيان كأداة رئيســية يف جمــع املعلومات
والبيانــات واملالحظــة العلميــة كأداة مســاعدة ملعرفــة آراء املبحوثــن تــم تحليــل
البيانــات عــر برنامــج SPSSو توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج ومــن أهمهــا :
بينــت نتائــج الدراســة أن الحمــات االعالميــة التــي نفذتهــا ادارة االعــام والعالقــات
العامــة بــوزارة الصحــة لهــا دورا ً كبـرا ً يف الحــد مــن انتشــار فــروس كورنــا يف واليــة
الخرطــوم كشــفت نتائــج الدراســة أن شــبكات مواقــع التواصــل االجتامعــي مــن
أرسع الوســائل فاعلي ـ ًة يف نــر الرســائل واالرشــادات الصحيــة إىل مواطنــي واليــة
الخرطــوم كشــفت نتائــج الدراســة أن ادارة االعــام والعالقــات العامــة مل تســتعني
بخ ـراء يف مجــال االعــام واالتصــال لوضــع خطــط واس ـراتيجيات واضحــة لتنفيــذ
الحمــات االعالميــة ولصياغــة الرســائل الصحيــة بطــرق مقنعــة وبأســلوب بســيط
ومفهــوم ملختلــف فئــات ومكونــات املجتمــع داخــل واليــة الخرطــوم .
الكلامت املفتاحية :الحمالت االعالمية  ،جائحة كورونا  ،الوعي الصحي
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دور الحمالت االعالمية في نشر الوعي الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا(إدارة اإلعالم والعالقات العامة

ABUSTRACT:
The study aimed to know the role of media campaigns
implemented by the Ministry of Health in raising health awareness
to limit the spread of the virus in the state of Khartoum, and also to
identify the most effective means in spreading the health message
among citizens. The researchers had used descriptive method, and
the study sample was an intentional sample consisting of all the
employees of the Department of Media and Public Relations and
some medical staff who participated in the media campaigns, and
the number of its members are (35) individuals. The researcher
used the questionnaire as a main tool in collecting information and
data and scientific observation as an aid tool to know the opinions
of the respondents. The data was analyzed through the SPSS
program, and the most important results are:The results of the study
showed that the media campaigns implemented by the Department
of media and Public Relations in Ministry of Health played a major
role in limiting the spread of the virus in the state of Khartoum.The
results of the study revealed that social networking sites are one of
the fastest effective means in disseminating health messages and
instructions to the citizens of Khartoum state.The results of the
study revealed that the Department of Media and Public Relations
did not use experts in the field of media and communication to
develop clear plans and strategies for the implementation of media
campaigns and to formulate health messages in convincing ways
and in a simple and understandable manner for the various groups
and components of society within the state of Khartoum.
The keywords:mediacampaigns–Coronavirus- heath awareness
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د .الرشيد داؤد آدم سليمان

مقدمة:
يعيــش العــامل اليــوم حالــة مــن الرعــب والخــوف والهلــع حيــث تشــكل الصحــة رأس
مــال الجميــع ،فهــي نعمــة مــن نعــم اللــه وبهــا يســتطيع اإلنســان أن يفعــل كل يشء ،كــا
أنــه يتمكــن مــن تحقيــق وإنجــاز جميــع مهامــه اليوميــة وأعاملــه الخاصــة والعامــة وتلبيــة
جميــع متطلبــات اإلنســانية واملعرفيــة واالجتامعيــة .نظــر لألهميــة التــي يكتســبها اإلعــام
الــذي أصبــح ميثــل مجــاال خصبــا للبحــوث والدارســات العلميــة بتأثــره وتأثــره باملجتمــع
فقــد اصبحــت وســائل االعــام مــن اهــم ادوات التأثــر والتثقيــف والتوجيــه والتعليــم يف اي
مجتمــع وخاصــه بعــد ظهــور عديــد مــن املشــاكل واالحــداث ولعــل ابرزهــا تفاقــم الوضــع
الصحــي الــذي جعــل املســألة الصحيــة تحتــل مكانــه اساســيه وذلــك بعــد ظهــور وانتشــار
العديــد مــن االمــراض واملشــاكل الصحيــة يف جميــع انحــاء العــامل  ،وذلــك فــان توظيــف
الوســيلة اإلعالميــة مــن خــال الحمــات اإلعالميــة وتفعيلهــا يف املجتمــع يعــد خطوه اساســيه
يف معالجــه هــذه االوضــاع والقضايــا ويظهــر دور الحمــات اإلعالميــة يف مواكبــه الحيــاه
الصحيــة وتغطيتهــا مــن جميــع جوانبهــا املختلفــة وتبعــا لذلــك يــأيت هــذ املوضــوع الــذي
يتنــاول دور الحمــات اإلعالميــة يف نــر التوعيــة الصحيــة للحــد مــن انتشــار بفايــروس
كورونــا يف الســودان واليــة الخرطــوم باعتبارهــا أكــر واليــات الســودان تأثـرا مبــرض الكورونــا
وألنهــا اكــر الواليــات ازدحامــا قامــت وزارة الصحــة بتنفيــذ عــدد مــن الحمــات االعالميــة
التــي تهــدف إىل تعريــف املواطنــن بفايــروس كورونــا وتوعيتهــم عــن هــذا الفايــروس
وطريقــة التعامــل مــع املصابــن وطريقــة الوقايــة منــه كل ذلــك ألجــل الحــد مــن انتشــاره
يف الواليــة ويف الســودان .
مشكلة الدراسة:
تقــوم وســائل االعــام بــدور كبــر للتأثــر عــي املواطــن مــن خــال الحمــات
االعالميــة التــي تنفذهــا يف عــدد مــن املجــاالت ويف أثنــاء انتشــار جائحــة كورونــا كانــت
وازرة الصحــة بواليــة الخرطــوم تنفــذ عــدد مــن الحمــات ملكافحــة جائحــة كورونــا ولكــن
مــن خــال مالحظــة الباحــث أن الحمــات االعالميــة التــي نفذتهــا وزارة الصحــة مل تكــن
كافيــة لتوعيــة املواطنــن وتعريفهــم بالفــروس للحــد مــن انتشــاره يف الواليــة فقــد انتــر
الفــروس يف هــذه الواليــة بصــورة كبــرة مــن هنــا اراد الباحــث التعــرف عــي دور الحمــات
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االعالميــة التــي نفذتهــا وزارة الصحــة بواليــة الخرطــوم لنــر الوعــي الصحــي للحــد مــن
انتشــار فــروس وميكــن توضيــح املشــكلة بصــورة ادق يف الســؤال املحــوري التــايل :
إىل أي مــدي نجحــت الحمــات االعالميــة التــي قامــت بهــا إدارة اإلعــام والعالقــات
العامــة بــوزارة الصحــة يف توعيــة املواطنــن للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا؟
أهداف الدراسة:
 −التعــرف عــى دور الحمــات االعالميــة يف نــر الوعــي الصحــي للحــد مــن انتشــار
فايــروس كورونــا التعــرف عــى أكــر وســائل االعــام التــي اعتمــدت عليهــا ادارة االعــام
والعالقــات العامــة بــوزارة الصحــة لنــر املنشــورات واالرشــادات الصحيــة للحــد مــن
انتشــار املــرض.
−معرفــة مــدي اســتعانت ادارة االعــام والعالقــات العامــة بخـراء يف وضــع وتنفيــذ خطــط
اسـراتيجية واضحــة للحمــات االعالميــة للحــد مــن انتشــار الفــروس.
−التعــرف عــى املــواد والربامــج التوعويــة التــي انتجتهــا وزارة الصحــة للحــد مــن انتشــار
الفــروس.
−التعــرف عــى أكــر الرســائل التوعويــة التــي هدفــت وزارة الصحــة لنرشهــا بكثافــة بــن
مواطنــي واليــة الخرطــوم للحــد مــن انتشــار الفــروس.
 −معرفة مدي نجاح الحمالت االعالمية التي نفذتها ادارة العالقات العامة يف وزارة الصحة.
−التعــرف عــى درجــة اســتجابة املواطنــن للحمــات االعالميــة التــي قامــت بهــا وزارة
الصحــة يف واليــة الخرطــوم.
أسئلة الدراسة:
هل للحمالت االعالمية دورا يف الحد من انتشار فايروس كورونا يف والية الخرطوم؟
ماهــي أكــر وســائل االعــام واالتصــال فاعليــة يف نقــل الرســائل الصحيــة التوعويــة
بصــورة رسيعــة إىل مواطنــي واليــة الخرطــوم؟
هل قسمت وزارة الصحة الحمالت االعالمية وفقا ملراحل تطور املرض؟
ماهــي أكــر الرســائل التوعويــة التــي هدفــت وزارة الصحــة لنرشهــا بكثافــة بــن
مواطنــي واليــة الخرطــوم للحــد مــن انتشــار الفــروس.
كيف كانت درجة استجابة مواطني والية الخرطوم لإلرشادات واالشرتاطات الصحية؟
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هــل تــم رشح خطــورة فايــروس كورونــا للمواطنــن بصــورة مبســطة حســب الوعــي
التعليمــي للجمهــور املســتهدف؟
ماهــي املــواد والربامــج التوعويــة التــي انتجتهــا وزارة الصحــة يف واليــة الخرطــوم
للحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا؟
هــل نجحــت الحمــات االعالميــة يف الحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا املســتجد
يف واليــة الخرطــوم؟
هــل تــم االســتعانة بخــراء يف مجــال االعــام والتصــال لوضــع وتنفيــذ خطــط
اس ـراتيجية واضحــة للحمــات االعالميــة للحــد مــن انتشــار الفايــروس يف واليــة الخرطــوم.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة يف االيت:
−ميكــن أن تســهم الدراســة الحاليــة يف تقديــم إطــار معــريف ونظــري خــاص بأنــواع
الحمالت اإلعالمية ودورها يف نرش الوعي الصحي
−قــد تفيــد هــذه الدراســة العاملــن يف املجــال الرتبــوي واإلعالمــي يف إعــادة تقييــم
الحمــات اإلعالميــة ومضمونهــا.
−أهميه دور الحمالت االعالمية يف توصية املواطن اللتزام باإلرشادات الصحية
−أهميته للمجتمع لحاميته من مخاطره األمراض الوبائية
−تأثري النواحي العملية باتباع االرشادات وتنفيذه للوصول ملجتمع متعايف.
منهج :الدراسة:
تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل يف هذه الدراسة واسلوب املسح الشامل.
مجتمع وعينة الدراسة:
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع املوظفــن والكــوادر الطبيــة والعاملــن يف وزارة
الصحــة يف واليــة الخرطــوم
عينة الدراسة:
تتكــون عينــة الدراســة مــن جميــع العاملــن واملوظفــن يف ادارة االعــام والعالقــات
العامــة وبعــض الكــوادر الطبيــة يف وزارة الصحــة الذيــن شــاركوا يف اعــداد حمــات التوعيــة
الصحيــة للحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا.
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أدوات جمع املعلومات:
األدوات الثانوية:
تعتمــد هــذه الدراســة عــى بعــض األدوات البحثيــة املتمثلــة يف جمــع املعلومــات
والبيانــات وهــي املراجــع العلميــة ،والدراســات املختصــة ،مــن كتــب ومراجــع ومعاجــم
ودوريــات ومجــات ورســائل علميــة ومقابــات.
األدوات األولية :إعتمد الباحث عىل:
االستبانة:
استخدمت كأداة رئيسة لجمع املعلومات والبيانات عن عينة البحث
املالحظة العلمية:
وتكــون اثنــاء تنفيــذ الدراســة امليدانيــة مــن خــال الزيــارات املتكــررة للباحــث
لــوزارة الصحــة لتوزيــع اســتامرة االســتبيان وجمعهــا والتقــاءه بعــدد كبــر مــن موظفــي ادارة
االعــام والعالقــات العامــة وعــدد مــن الكــوادر الطبيــة
مصطلحات ومفاهيم الدراسة:
قام الباحث بتعريف بعض املصطلحات الواردة يف البحث وهي:
التوعية:
توعية مصدر وعي توعية الناس من أسس املواطنة :جعلهم يدركون حقائق األمور
التوعية اصطالحا:
وعــى فالنــا نصحــه وحملــه عــى إدراك موضــوع مــن املواضيــع االعــام يعمــل عــى
()1
توعيــة الجامهــر ،التوعيــة الصحيــة رضوريــة.
التعريف اإلجرائي:
يــري الباحــث أن التوعيــة هــي عبــارة عــن مجموعــة برامــج وانشــطة تهــدف إىل
إرشــاد وتوجيــه وإقنــاع كافــة الفئــات املســتهدفة بفعــل يشء او تركــه او تبنــي فكــرة او
االقتــداء بشــخص مــا.
الوعي الصحي:
يعرفــه الباحث إجرائيا بأنــه:
مــــدى إملــــام كل املواطنــن مبجموعــــة مــن العــادات واملفاهيــم واملامرســـات
الصـــحية وتحويلهـــا إلـــى ســـلوك ومعرفة وجدانية سليمة والقدرة علـــى التصـــرف الصـحيح
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تجـــاه التعامـــل مـــع فيـــروس كورونـــا املســـتجد مبـــا ينعكــس إيجابيــا عىل الســلوك الصحي
لديهــم ليبعــدوا عــن أنفســهم وذويهــم املــرض.
فريوس كورونا:
فريوســات كورونا هي ســالة واســعة من الفريوســات التي تصـــيب الجهـــاز التنفيس
أو القنــاة الهضميــة لــدى الثدييــات ،وســمي بهــذا االســم بســبب النتــوءات املوجــودة علـــى
ســـطحه التــي تشــبه التــاج ،مســبباً التهابًا معـــد ًيا يصـــيب الشـــعب الهوائيـــة ،مـــن عالماته
نـــزالت الــرد والرشــح ،وقــد تحــول كوفيــد ١٩اآلن إىل جائحــة تؤثــر عــى العديــد مــن بلـــدان
العـــامل ،وتتمثــل عراضــة األكــر شــي ًوعا يف الحمى واإلرهــاق والســعال الجاف ،ويصاب النـــاس
()2
بالعـــدوى دون أن يشــعروا إال بأعراض.
الدراسات السابقة ودالالتها:
الدراسة األوىل:
(التعــرض لحمــات التوعيــة الصحيــة عــر وســائل اإلعــام بالجزائــر دراســة مســحية
()3
يف ضــوء إدراك الحقائــق املعرفيــة لـــ “جائحــة كورونا)
هدفــت هــذه الدراســة إىل معرفــة األدوار التوعويــة التــي أدتهــا وســائل اإلعــام يف
الجزائــر خــال األزمــة الصحيــة التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا بالنظــر عــي إعتــاد الجمهــور
عــى مصــادر متنوعــة للمعلومــات ألدراك طبيعــة الجائحــة وســبل الوقايــة منهــا.
واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي ومــن أهــم نتائــج الدراســة أن الذيــن
يتعرضــون لوســائل االعــام املختلفــة هــم األكــر معرفــة بطبيعــة ومــرض وفايــروس كورونــا
وكيفيــة تجنــب االصابــة بــه وطــرق الوفــاة وطــرق العــاج.
الدراسة الثانية:
(دور الحمــات اإلعالميــة بقنــوات األطفــال يف نــر الوعــي الصحــي عــن فــروس
()4
كورونــا وتأثرياتهــا عــى طــاب املرحلــة اإلعداديــة)
هدفـــت الدراســـة إلـي معرفـة دور الحمـالت اإلعالميـة التوعويـة بقنـوات األطفـال
الفضائيـة يف نشـر الوعـي الصحي لـدى طـالب املرحلـة اإلعداديـة الخاصـة بفيـروس كورونـا،
ومعرفـــة تأثيــرات الحملـة علـي األبعـــاد االجتامعيـــة واملعرفية والسلوكية الخاصــة بهــؤالء
الطــــاب ،كمــــا هدفــت الدراســــة إلــى معرفــة نوعيــة املعلومــــات التــي اســتفاد بهــا
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الطالب عينة الدراســـة مـــن خـــال متابعـــة محتـوى الحملـــة وقيـاس مـــدى االسـتفادة مـن
تلـــك املعلومـــات ،واعتمـدت الباحثـة يف دراســـتها علـى املنهـج املسـحي عـن طريـق اختيـار
العينـــة املحسوســـة وطبقـــت علـــى عينـــة قوامهـــا 300مفـــردة مـــن املبحوثــن والبحوثــات
مبـدارس السـادات وأشـمون ،وتوصلـت الدراسـة يف نتائجهـا إلـى :وجـود فـروق دالـة إحصائيـة
بـــن الطالب عينة الدراســــة يف معــــدل اســــتفادتهم مــن املعلومــــات واملوضوعــات التــي
تعرضــــوا لهــــا يف الحمــــات التوعويــة بفيــروس كورونــا وفــــق املتغيــرات الدميوغرافية.
نقد الدراسات السابقة:
هدفــت الدراســة االويل إىل معرفــة مــدي تأثــر التعــرض للحمــات االعالميــة يف
التوعيــة الصحيــة ملتابعــي وســائل االعــام الجزائريــة ،اتفقــت الدراســتان يف بعــض االهــداف
اذ انهــا يهدفــان إىل معرفــة مــدي تأثــر الحمــات االعالميــة لتوعيــة املواطنــن عــن فايــروس
كورونــا ،ولكــن ركــزت الدراســة الحاليــة عــى معرفــة مــدي نجــاح الحمــات االعالميــة يف
التأثــر عــى املجتمــع لتغيــر ســلوكه مبــا يبعــد عنــه خطــر االصابــة بفايــروس كورونــا للحــد
مــن انتشــاره.
أما الدراسة الثانية فهدفت إىل معرفـــة دور الحمـــات اإلعالميـــة التوعويـــة بقنـوات
األطفـال الفضائيـة يف نشـر الوعـي الصحي لـدى طـالب املرحلـة اإلعداديـة الخاصـة بفيـروس
كورونـــا ،ومعرفـــة تأثيـرات الحملـــة علـي األبعـاد االجتامعيـــة واملعرفية والسلوكية الخاصــة
بهــؤالء الطــالب ،كمــا هدفــت الدراســة إلــى معرفــة نوعيــة املعلومــات التــي اســتفاد
بهــــا الطــاب عينــة الدراســـة  ،اتفقــت الدراســتان يف االهــداف ولكــن الدراســة الحاليــة تركــز
عــي معرفــة دور الحمــات االعالميــة يف نــر الوعــي الصحــي للمواطنــن للحــد مــن انتشــار
فايــروس كورونــا يف واليــة الخرطــوم .
الحمالت االعالمية:
أهمية الحمالت االعالمية
تعــد الحمــات االعالميــة وســيلة مهمــة للوصــول اىل رشيحــة مهمــة مــن الجمهور
املســتهدف وبرتكيــز وذلــك لتحقيــق االثــر املطلــوب احداثــه ،مــا يجعل مــن تصميــم الحمالت
االعالميــة مــن اهــم الخطــوات التــي مــن شــانها تحقيــق النجــاح لها.
وتظهــر اهميــة الحمــات االعالميــة مــن كونهــا تتوجــه اىل جامهــر تتســم
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باالختــاف والتنــوع ،وتتصــدى لتغيــر اتجاهــات وســلوكيات اجتامعيــة مختلفــة وهــذا مــا
يتطلــب جهــدا كب ـرا يتســم باالســتمرارية حيــث يف كثــر مــن االحيــان يرفــض الفــرد تغيــر
()5
افــكاره وســلوكياته ومــن مثــة معتقداتــه التــي تــم اكتســابها مــن قيــم وعــادات املجتمــع
للحمــات االعالميــة اهميــة كبــرة مــن ناحيــة تطويــر او تعديــل الســلوك االنســاين
يف االتجــاه املرغــوب فيــه مــن قبــل القائــم باالتصــال يف الحملــة االعالميــة ذلــك انهــا إذا تــم
تصميمهــا وتنفيذهــا مــن قبــل الجهــات املتخصصــة واملؤهلــة فإنهــا تــؤدي اىل توعيــة الجمهــور
املســتهدف وتســاعده عــى التعــرف عــى نقــاط الضعــف الكامنــة وراء قضيــة مــا كخطــوة
اوىل ،كــا انهــا معنيــة بتصويــب ســلوك الجمهــور املســتهدف نحــو تحقيــق الهــدف ( )6وميكــن
توضيــح امليهــة الحمــات االعالميــة يف بيــان مــا ميكــن ان تحققــه لألفــراد واملجتمعــات
واملؤسســات يف النواحــي التاليــة:
تعمــل الحمــات االعالميــة عــى معالجــة املشــكالت التي يعيشــها املجتمــع ومحاولة
ايجــاد الحلــول لهــا بالطــرق العلميــة وفــق تصميــم محكــم ملراحــل الحملــة االعالميــة مبــا
يتوافــق مبعطيــات موضــوع الحملــة ومــا يتوفــر مــن معطيــات وبيانــات تســاهم يف تحليــل
املوقــف وايجــاد الحلــول لهــذه املشــكالت.
تحقــق الحمــات االعالميــة للجمهــور املســتهدف كــم هائــل مــن املعلومــات حــول
املشــكالت التــي يعيشــها وخدمــات انســانية متنوعــة مبــا يعــود عليهــا بالنفــع ومبــا يكفــل
لهــم التــوازن االجتامعــي داخــل املجتمــع.
التأثــر عــى املعرفــة واالتجاهــات والســلوك مبــا يخــدم الصالــح العــام مــن خــال
الرســائل املتتاليــة والكثافــة يف التغطيــة وعمليــة التكــرار لتحقيــق الهــدف املنشــود مــن
الحملــة اإلعالميــة.
ونظـرا إىل أهميــة الحمــات اإلعالميــة يف ترويــض األفــكار واملنتجات وإعادة تشــكيل
الســلوك فــان الــدول املتقدمــة انشــات مراكــز ومعاهــد متخصصــة يف تدريــب االف ـراد عــى
كيفيــة تصميــم الحمــات االعالميــة لتكــون عــى اســس معينــة وتحقــق الهــدف املنشــود يف
التأثــر عــى االفــكار واالتجاهــات لتكوينهــا او تعميقهــا او تعديلهــا او تغريهــا او تطويرهــا.
ويــري الباحــث أن للحمــات االعالميــة أهميــة كبــرة خاصــة يف معالجــة املشــكالت
التــي تواجــه املجتمــع او يعيشــها املجتمــع مــن خــال العمــل عــى تغيــر ســلوكه او منــط
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دور الحمالت االعالمية في نشر الوعي الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا(إدارة اإلعالم والعالقات العامة

حياتــه عــن طريــق مجموعــة مــن الرســائل املتكــررة اليهــا مــن خــال توظيــف واســتخدام
()7
واســتغالل كل وســائل االعــام لنــر الحملــة.
أنواع الحمالت اإلعالمية:
الحمالت اإلخبارية:
وتركــز عــى عمليــة ايصــال بعــض املعلومــات اإلخباريــة املهمــة للجمهــور .وتهدف
بشــكل رئيــي اىل إخبــار الجمهــور مبحــدث او ســيحدث يف مواضيــع تهــم فئــات كبــرة مــن
الناس.
حمالت تعديل السلوك:
هــي نــوع مــن الحمــات التــي تحــاول تغيــر وتعديــل االتجاهــات والســلوكيات
املوجــودة لــدى بعــض أف أرد الجمهــور ،وهــي مــن أكــر الحمــات صعوبــة وتعقيــدا ألنهــا
تســتهدف تغيــر الســلوك أو االتجــاه لــدى الفــرد ،ومــن أمثلتهــا الحمــات املعــارصة حــول
تعاطــي التدخــن.
حمالت التوعية (العامة):
تصمم لجعل الجمهور عىل معرفة بيشء ما ،مثل (حملة التعداد السكاين).
تن ّوعــت األمـراض املنتــرة بــن بنــي البرش بني األمـراض البســيطة واألمـراض املزمنة،
ويرتبــط بعضهــا بســلوكيات اإلنســان الخاطئــة يف حياتــه لذلــك ظهــرت أهم ّيــة التثقيــف
الصحــي للنــاس حــول كيف ّيــة الوقايــة مــن األمـراض واملحافظــة عــى الصحــة؛ فالصحــة هــي
عبــارة عــن تحقيــق التكامــل البــدين ،والنفــي ،والعقــي ،واالجتامعــي ،والروحــي ،وبالتــايل
()8
يحتــاج اإلنســان إىل التوعيــة حــول كيف ّيــة تحقيــق هــذا التكامــل والعيــش بســعادة.
أهمية اإلعالم يف نشر الوعي الصحي:
أساســيا يف الحيــاة االجتامعيــة ،ملــا يقدمــه مــن أخبــار دقيقــة
ميثــل اإلعــام ج ـ ًزءا ً
وصادقةوحقائــق تســاعد عــى إدراك مــا يجــري حولــه ،ويتــم اإلعالم بواســطة وســائل متعددة
تحمــل النــاس هــذه املعلومــات والحقائــق؛ إذ أصبــح األف ـراد أشــد ارتباًطــا بهــذه الوســائل،
ومنهــا التلفزيــون ،واإلذاعــة ،واإلنرتنــت ،وامللصقــات ،والحمــات اإلعالميــة فقــد أصبحــت
وســائل اإلعــام مــن أهــم أدوات التأثــر والتثقيــف والتوجيــه والتعليــم يف أي مجتمــع ،خاصــة
بعــد ظهــور العديــد مــن املشــاكل واألحــداث ،لعــل مــن أبرزهــا تفاقــم الوضــع الصحــي
خاصــة بعــد انتشــار فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد ) 19 -الــذي جعــل املســألة الصحيــة
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تحتــل مكانــة أساســية ،التــي مــن شــأنها املســاس بالفــرد واملجتمــع عــى حد ســواء مــا جعل
للتوعيــة الصحيــة أهميــة قصــوى يف حيــاة األفـراد واملجتمعــات ولذلــك ،فإن توظيف الوســيلة
اإلعالميــة وتفعليهــا يف مجتمعاتنــا يعــد خطــوة أساســية ملعالجــة هــذه االوضــاع واألحــداث
التــي ميــر بهــا العــامل أجمــع ،فمــن املهــم جــدا لإلعــام مواكبة األحــداث وتســليط الضــوء عىل
هــذه املواضيــع والقضايــا يف إطــار معالجتهــا والبحــث عــن ســبل لتفاديهــا والوقايــة منهــا أو
الحــد مــن انتشــارها ،وكيفيــة التعامــل معهــا ،فــإن تبصــر هــذه املجتمعــات وتنميــة إدراكهم
وتثقيفهــم ص ًحيــا مــن خــال وســائل اإلعــام ،خاصة قنــوات الفضائيــة ،له دور فعــال يف املجال
الصحــي واملحافظــة عــى صحتهــم وجعــل الســلوك الصحــي الســليم منطــا مييــز حياتهــم (.)9
ويــري الباحــث مــن هــذا الســياق ،ينبثــق لنــا دور الحمــات اإلعالميــة الصحيــة
التوعويــة يف مواكبــة الحيــاة الصحيــة وتغطيتهــا مــن جميــع جوانبهــا املختلفــة ،وذلــك
بتقديــم كل املعلومــات عــن انتشــار فايــروس كورونــا املســتجد وكيفيــة التعامــل
معــه ،مــا يــؤدي إىل رفــع مســتوى الوعــي الصحــي لــدى املجتمــع املســتهدف.
ثانيا :الوعي الصحي:
يعــد اإلســهام يف زرع الوعــي الصحــي لــدى النــاس مــن املوضوعــات املهمــة ،فالصحة
أحــد أهــم أولويــات النــاس الســيام مــع ارتفــاع مســتوى الوعــي الصحــي لــدى األفـراد ،حيــث
يشــكل الوعــي الصحــي لــدى األفـراد حجــر األســاس يف أمنــاط ســلوكياتهم اليوميــة ،التــي لهــا
أثــر كبــر يف حالتهــم الصحيــة بشــكل عــام ،وتعترب وســائل اإلعالم املصــدر الرئيــس للمعلومات
وتــؤدي دو ًرا كبـرا وم ًهــا يف بنــاء الفرد وتكوينــه املعريف والوجداين والســلويك ،مــن خاللعملها
عــى زيــادة رصيــده مــن املعلومــات والخـرات التــي تنســج مواقفــه وآراءه وســلوكياته ومــن
خــال اعتــاده عليهــا ،فوســائل اإلعــام أصبحت أداة مؤثــرة يف اســتحداث وتغيري الســلوكيات
()10
واملامرســات ،فمضامينهــا أصبحــت مرتبــة لألفــكار ،واصفــة للمعايــر ،ناقلــة للحيــاة.
وأصبحــت هــذه الوســائل قــوة كبــرة مــن خــال إحــكام ســيطرتها عــى مصــادر املعلومــات
التــي يعتمــد عليهــا أفــراد املجتمــع ونخبتــه ومجموعاتــه ومنظامتــه يف اتخــاذ اآلراء
والقــرارات وتحقيــق األهــداف ،وألجــل ذلــك يســعى األفــراد إلقامــة عالقــة اعتــاد عــى
وســائل والق ـرارات وتحقيــق يتعــن أن يلعــب الوعــي الصحــي دو ًرا كب ـرا يف الوقايــة مــن
اإلصابــة باألم ـراض؛ مثــل انتشــار وبــاء فــروس كورونــا املســتجد خاصــة مــع عــدم الوصــول

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الخامس -دورية -ربيع ثاين 1443هـ -يناير 2022م

159

دور الحمالت االعالمية في نشر الوعي الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا(إدارة اإلعالم والعالقات العامة

إىل عــاج طبــي ملكافحتــه ،هنــا الــدور يقــع عــى التوجــه إىل املســئولية االجتامعيــة ونــر
الوعــي الصحيلــكل النــاس (.)11
مفهوم الوعي الصحي:
هــو إدراك املعــارف والحقائــق الصحيــة واألهــداف الصحيــة للســلوك الصحــي ،أي
أنــه عمليــة إدراك الفــرد لذاتــه ،وإدراك الظــروف الصحيــة املحيطــة ،وتكويــن اتجــاه عقــي
نحــو الصحــة العامــة للمجتمــع ).)12
او إنــه عبــارة عــن وعــي معــريف بالحقائــق واملفاهيــم الصحيــة ينتــج عنــه وعــي
وجــداين يظهــر عــى هيئــة اتجاهــات وميــول صحيــة؛ مؤ ًديــا يف النهايــة إىل وعــي تطبيقــي من
()13
خــال مامرســات صحيــة إيجابيــة
ويعــرف الباحــث الوعــي الصحــي بأنــه  :هــو املــام الفــرد باملعرفــة والحقائــق
واملعلومــات الصحيــة الصحيحــة التــي تحافــظ عــي صحتــه النفســية والجســدية أو هــو
ابتعــاد الفــرد عــن كل مــا يــره ويســبب لــه االمـراض أؤد اضطرابــات الصحيــة والنفســية .
أهمية الوعي الصحي:
يســاعد األفــراد يف التمتــع بنظــرة علميــة صحيحــة يف تفســر الظواهــر الصحيــة
ويجعلهــم قادريــن عــى البحــث عــن أســباب األم ـراض وعللهــا مبــا ميكنهــم مــن تجنبهــا
والوقايــة منهــا.
يعتــر رصيــدا معــرف ًيــا يســتفيد منــه اإلنســان مــن خــال توظيفــه لــه وقــت
الحاجــة فباتخــاذ القـرارات الصحيــة الصائبــة إزاء مــا يعرتضــه ويواجــه مــن مشــكالت صحية-.
يولــد لــدى الفــرد الرغبــة يف االســتطالع ،ويغــرس فيــه حــب اكتشــاف املزيــد منــه؛
كونــه نشــاط غــر جامــد يتســم بالتطــور املتســارع (.)14
أهداف نشر الوعي الصحي:
هنــاك عــدد مــن األهــداف يـراد تحقيقهــا والوصــول إليهــا مــن خــال نــر الوعــي
الصحــي بــن أفـراد مجتمــع مــن املجتمعــات ،وهــي .)15):
إيجــاد مجتمــع يكــون أفـراده قــد أملــوا باملعلومــات الصحيــة عــن مجتمعهــم ،وأملــوا
باملشــكالت الصحيــة ،وأســبابها ،وطــرق انتقالهــا ،وأعراضهــا ،واألم ـراض املعديــة املنتــرة يف
مجتمعهــم ،ومعــدل اإلصابــة بهــا ،والوقايــة منهــا ،ووســائل مكافحتهــا.
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إيجــاد مجتمــع يكــون أفــراده قــد فهمــوا وأيقنــوا أن حــل مشــكالتهم الصحيــة
واملحافظــة عــى صحتهــم وصحــة مجتمعهــم ،هــي مســئوليتهم قبــل أن تكــون مســؤولية
الجهــات الحكوميــة-.
إيجــاد مجتمــع يتبــع أفـراده اإلرشــادات والعادات الصحيــة الســليمة يف كترصفاتهم،
بدافــع مــن شــعورهم ورغبتهــم ،ويشــركون إيجابيــا يف حــل مشــكالتهم الصحيــة ،ويبذلــون
املــال والجهــد يف هــذا الســبيل.
إيجــاد مجتمــع يكــون أفــراده قــد تعرفــوا عــى الخدمــات واملنشــآت الصحيــة يف
()16
مجتمعهــم ،وتفهمــوا الغــرض مــن إنشــائها ،وكيفيــة االنتفــاع بهــا بطريقة منظمــة ومجديــة.
مكونات الوعي الصحي:
مــن أهــم مكونــات الوعــي الصحــي مجموعــة املعــارف واملعتقــدات التــي يكونهــا
الفــرد عــن األمــور والقضايــا واملشــكالت الصحيــة واألمــراض ،كــا يف املشــكالت الصحيــة
املزمنــة كالتدخــن واإلدمــان واإلصابــة باألم ـراض الجنســية والســمنة ،فــإن مكافحــة ذلــك
تعتمــد عــى تغيــر أمنــاط حيــاة وعــادات األف ـراد الســلوكية يف مجــاالت محــددة ،وحجــر
األســاس يف هــذا التغيــر هــو املعرفــة ،التــي تعنــي املعرفــة األوليــة بالعوامــل واملســببات التي
تــؤدي إىل هــذه املشــكلة الصحيــة ،واملعرفــة الصحيــة التــي نعنيهــا هنــا مجموعــة املعلومــات
والخ ـرات واملــدركات الرتاكميــة التــي يحصــل عليهــا اإلنســان مــن املصــادر املوثوقــة حــول
الحقائــق واآلراء الصحيــة التــي تشــكل عــام ًال مــه ًمــا يف الوقايــة مــن املــرض ،ورافــد مــن
روافــد تحســن الصحــة وترقيتهــا (7ا) .
مصادر الوعي الصحي:
1.1التلقــي :وهــو وصــول الوعــي واملعرفــة إىل اإلنســان نــق ًال عــن مصــادر أخــرى
غــر الشــخص نفســه ،منقولــة مــن مصــادر أخــرى.
2.2املالحظــة :وهــي املعرفــة التــي يتوصــل إليهــا اإلنســان مــن الواقــع مبــارشة
بحواســه الخمــس.
3.3التجربــة :وهــي التــي تــأيت مــن خــال التجــارب املرضيــة التــي ميــر بهــا
اإلنســان أو غــره وتصــب يف مخزونــه املعــريف ،فيوظفهــا للتعــرف عــى األمـراض
املســتقبلية مــن خــال األعــراض املرضيــة الســابقة.
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وتشــكل وســائل اإلعــام) تلفزيــون -صحــف -إنرتنــت -إذاعــة) ،إضافــة إىل االتصــال
الشــخيص) األطبــاء -الصيادلــة -األرسة -األصدقــاء ( ،أهــم املصــادر املعرفيــة الصحيــة وتلعــب
دو ًرا مــه ًمــا يف تحقيــق الوعــي الصحــي.)18( ،
ظهور فريوس كرونا يف السودان:
انتــرت جائحــة فايــروس كرونــا عــام2020م يف الســودان ابتــدأ مــن 2020/3/13م
يف مدينــة الخرطــوم .ثــم كشــف عــن حــاالت اخــري مصابــة بكوفيــد  19واصابــت اشــخاص
اخريــن  ،ثــم توالــت االصابــة ومازالــت حتــى مايــو واعلنــت الحكومة قـرار بإغــاق الجامعات
ملــدة شــهر نســبة لتفــي ظهــور كرونــا وهــي مــا تســمي املوجــه الثانيــة يف الســودان  ،حيــث
بــدأت املخــاوف تنتــر نســبة مــن االرتفــاع املســتمر لعــدد االصابــات اليوميــة بحســب
التقريــر الصــادر مــن وزارة الصحــة  ،وان هــذا املوجــه رشســة جــدا واصعــب مــن املوجــة
االوىل وذلــك نســبة لتغــر اعـراض االصابــة وتبدلهــا بســبب تحــور الفــروس اذا بــات يصيــب
الجهــاز الهضمــي والعصبــي والتنفــي والــدورة الدمويــة  ،ومل يعــد ارتفــاع درجــة ح ـرارة
جســم االنســان املعيــار املهــم .
أعراض كرونا:
الحمــى والســعال وضيــق أو صعوبــة يف التنفــس .يف الحــاالت االكــر شــدة ميكــن ان
تســبب العــدوى االلتهــاب الرئــوي ومتالزمــة الجهــاز التنفــس حتــى املــوت .وينتقــل فايــروس
كرونــا مــن شــخص اىل اخــر مــن خــال قطـرات الجهــاز التنفــي الــرزاز وهــو االســم التقنــي
للمــواد الرطبــة التــي تتحــرك يف الهــواء عنــد الســعال او العطــاس ،يحتــوي الــرذاذ الصــادر
عــن املصــاب بفــروس كرونــا عــى مــادة فريوســية وميكــن ان تستنشــق مــن قبــل انســان
ســليم اخــر عــر جهــازه التنفــي وصــوال اىل القصبــة الهوائيــة والرئتــن مؤديــا اىل االصابــة
مــن شــخص ألخــر .ويعتقــد الباحــث ان اعـراض فايــروس كورونــا اصبحــت غــر ثابتــة نســبة
الن الفايــروس جديــد وقيــد الدراســة واالستكشــاف وصبحــت اعراضــه كثــرة احيانــا ال تظهــر
اال يف املراحــل االخــرة مــن املــرض واع ـراض الفايــروس تظهــر وتؤثــر وفقــا للحالــة الصحيــة
والعمريــة واملناعيــة للشــخص املصــاب يف بدايــة ظهــور املــرض كان الفئــات العمريــة مــن
60ايل  80االكــر عرضـ ًة للمــرض ولكــن بعــد تتطــور الفايــروس أصبــح يهاجــم ويؤثــر عــى كل
الفئــات حتــى فئــة االطفــال.
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فرتة حضانة فريوس كرونا:
تعنــي فــرة الحضانــة الفــرة الواقعــة بــن التقــاط الفــروس وبــدء ظهــور اعـراض
املــرض ،ت ـراوح معظــم تقدي ـرات فــرة الحضانــة لفــروس كوفيد19مــن 14-1يومــا واالكثــر
شــيوعا حــوايل خمســة ايــام.
الشفاء من فريوس كرونا:
يعتمــد الشــفاء عــى عوامــل كثــرة بعضهــا يتعلــق بالشــخص املصــاب نفســه،
مثــل فئتــه العمريــة ،او ترافقــه مــع امـراض مزمنــة اخــرى كأمـراض القلــب والســكري وغريها
باإلضافــة اىل قــوة املناعــة لــدى املصــاب ،واالمتثــال للقوانــن والنصائــح ،وعوامــل خارجيــة
ايضــا ،مثــل جــودة الرعايــة الصحيــة واالجــراءات الحكوميــة بفــرض التباعــد االجتامعــي
والغــاء التجمعــات وغريهــا مــن االج ـراءات.
طرق الوقاية من فريوس كرونا:
−تجنــب املخالطــة اللصيقــة (ضمــن مســافة  6اقــدام او 2مــر) مــع اي شــخص مريــض او
لديــه اعـراض
−حافظ عىل وجود مسافة بينك وبني االخرين.
−تجنب االزدحام واالماكن املغلقة ذات التهوية السيئة.
−تجنــب مشــاركة االطبــاق ،اكــواب الــرب واملناشــف واغطيــة الفـراش واالدوات املنزليــة
االخــرى إذا كنــت مريضــا.
−التباعد االجتامعي.
−النظافة الشخصية.
−ارتداء الكاممات.
−استخدام مطهرات للوقاية يحتوي عىل الكحول بنسبة .60%
−استخدام مواد التنظيف للوقاية.
طرق تقوية املناعة من فريوس كرونا:
ويتــم ذلــك مــن خــال التغذيــة املتزنــة يجــب ان يحصــل الجســم عــى التغذيــة
الكافيــة والحصــول عــى كافــة العنــارص الغذائيــة ،النــوم الــكايف وعــدم اجهــاد الجســم الن
()19
اجهــاد الجســم يضعــف املناعــة.
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مصطلحات ومفاهيم هامة يحتاج املجتمع معرفتها:
الحالة املشتبه:
أي حالــة مشــتبه ظهــرت عليهــا االعـراض حمــى ،ســعال ،صعوبــة تنفــس او اخطلــت
بحالــة مؤكــدة قبــل  14يــوم مــن ظهــور االع ارض كــا يعتــر الشــخص املخالــط لحالــة
كورونــا والــذي قــد يشــارك نفــس الغرفــة ونفــس الســكن مــع شــخص مصــاب بفــروس حالــة
مشــابهة.
الحجر الصحي:
هــو فصــل االف ـراد االصحــاء املشــتبه تعرضهــم ملــرض فــروس كورونــا عــن بقيــة
االف ـراد وتقييــد حركتهــم وبقاءهــم بأماكــن مخصصــة االشــتباه باإلصابــة .مثــل حجــر ومنــع
القادمــن مــن بلــد اخــر ظهــر فيــه حــاالت مؤكــدة مــن فــروس كورونــا العبــور مــن املنافــذ
()20
دون البقــاء ملــدة  14يومــا كإج ـراء وقــايئ حتــى يتــم التأكيــد مــن خلوهــم مــن املــرض.
العزل الصحي:
فصــل املــرىض املصابــن بالعــدوى عــن االشــخاص االصحــاء وتقييــد حركتهــم ببقائهــم
يف املرافــق الصحيــة (املستشــفيات املتخصصــة للمعالجــة) لتلقــي العــاج والرعايــة الطبيــة
حســب الحالــة حتــى شــفاء املريــض.
العزل املنزلي:
هــو بقــاء الشــخص املشــتبه اصابتــه بــأي اعـراض فــروس يف غرفــة معزولــة داخــل
املنــزل وعــدم االختــاط ببقيــة اعضــاء االرسة ملــدة  14يومــا إىل  24يومــا) فــرة ميكــن فيهــا
الفــروس داخــل الجســم ثــم ظهــور اع ـراض االصابــة (ويشــرط يف فــرة العــزل املنــزيل ان
تخصــص غرفــة وحــام مســتقلة .وإذا اشــتدت االعـراض يجــب ابــاغ فريــق االســتجابة عــر
االتصــال بالرقــم املجــاين (.)21( )195
اإلجراءات املنهجية:
وبعــد ف ـراغ الباحــث مــن الجانــب النظــري رشع الباحــث يف الجانــب التطبيقــي
حيــث قــام الباحــث بتصميــم صحيفــة االســتبيان مــن شــقني الشــق االول شــمل البيانــات
االساســية النــوع واملؤهــل العلمــي ،امــا الشــق الثــاين احتــوي عــى اســئلة االســتبيان وهــي
بدورهــا تحتــوي عــى تســعة محــاور عــى النحــو التــايل:
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محــور :دور الحمــات اإلعالميــة للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا يف
واليــة الخرطــوم.
محــور :أكــر وســائل االعــام واالتصــال فاعليــة يف نقــل الرســائل الصحيــة
التوعويــة بصــورة رسيعــة إىل مواطنــي واليــة الخرطــوم.
محــور :املــواد والربامــج التوعويــة التــي انتجتهــا وزارة الصحــة واليــة
الخرطــوم للحــد مــن انتشــار الفايــروس
محــور :أكــر الرســائل الصحيــة التــي هدفــت وزارة الصحــة لنرشهــا بكثافــة
بــن مواطنــي واليــة الخرطــوم للحــد مــن انتشــار الفايــروس
محــور :قســمت وزارة الصحــة الحمــات االعالميــة وفقــا ملراحــل تطــور
الفــروس.
محــور :تــم رشح خطــورة فايــروس كورونــا ملواطنــي واليــة الخرطــوم بصــورة
مبســطة حســب الوعــي التعليمــي للجمهــور املســتهدف
محــور :تــم االســتعانة بخــراء يف مجــال االعــام واالتصــال لتنفيــذ الحمــات
االعالميــة ضمــن خطــط واســراتيجيات واضحــة للحــد مــن انتشــار الفايــروس.
محــور :درجــة اســتجابة مواطنــي واليــة الخرطــوم لإلرشــادات واالشــراطات
الصحيــة التــي اصدرتهــا وزارة الصحــة للحــد مــن انتشــار الفايــروس بــن املوطنــن
محــور :نجحــت الحمــات االعالميــة يف الحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا يف
واليــة الخرطــوم.
وتــم عرضهــا للخـراء لتحكيمهــا ومعرفــة مــدي مالزمتهــا لتحقيــق اهــداف الدراســة،
ثــم بعــد ذلــك تــم اختبارهــا والتأكــد مــن صالحيتهــا ثــم بعــد ذلــك قــام الباحــث بتوزيــع
عــدد  35صحيفــة عــى عينــة البحــث وهــم جميــع موظفــي ادارة االعــام والعالقــات العامــة
بــوزارة الصحــة وبعــد الكــوادر الطبيــة الذيــن شــاركوا يف الحمــات ،تــم جمــع االســتامرات
وتــم ابعــاد عــدد  5صحيفــة تالفــة ،ثــم تــم تحليــل االســتبيان باســتخدام برنامــج ،SPSS
وتوصــل الباحــث إىل النتائــج التاليــة:
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عرض وتحليل البيانات ومناقشتها
جدول رقم ( )1يوضح تكرارات أفراد عينة البحث حسب النوع:
النوع

النسبة

التكرار
ذكر

15

%50

أنثى

15

%50

%100
30
املجموع
يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )1الــذي يوضــح توزيــع أفــراد عينــة البحــث
لألفــراد الذيــن شــاركوا يف هــذه الدارســة حيــث جــاء الذكــور بنســبة  ،% 50مقابــل
نســبة االنــاث  % 50ويتبــن مــن خــال ذلــك أن عينــة البحــث متســاوية ذكــور
وإنــاث.
الجدول رقم ( )2يوضح املؤهل العلمي ألفراد عينة البحث.
التكرارات

النسبة

املستوى التعليمي
جامعي

20

%67

فوق الجامع

10

%33

املجموع

30

%100

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )2والــذي يبــن توزيــع أف ـراد عينــة البحــث حســب
املؤهــل العلمــي ،حيــث أتضــح أن  67%مــن أف ـراد عينــة البحــث كان مؤهلهــم العلمــي
جامعــي (بكالوريــوس) ،مقابــل  33%مــن أفــراد العينــة كان مؤهلهــم فــوق الجامعــي،
(دبلــوم عــايل ،ماجســتري ،دكتــوراة) وهــذا يــدل عــى أن موظفــي ادارة االعــام والعالقــات
العامــة لديهــم العرفــة العلميــة الكافيــة للقيــام مبهمتهــم بالشــكل بالصــورة املطلوبــة
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جــدول رقــم ( )3يوضــح دور الحمــات اإلعالميــة للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا
يف واليــة الخرطــوم:
التكرارات

النسبة املئوية

الفئات
أوافق بشدة

15

%50

أوافق

10

%33.3

محايد

5

%16.7

ال أوافق

0

%0

ال اوافق بشدة

0

%0

املجموع

30

%100

يالحــظ مــن الجــدول اعــاه أن الذيــن يوافقــون وبشــدة بــان للحمــات االعالميــة
التــي قامــت بهــا وزارة الصحــة يف واليــة الخرطــوم دورا ً للحــد مــن انتشــار الفايــروس بلــغ
عددهــم ( )15فــردا بنســبة (  )50%امــا الذيــن كانــت اجابتهــم اوافــق بلــغ عددهــم ()10
فــردا ً بنســبة بلغــت ( )33%امــا املحايــدون يف رأيهــم كان عددهــم ( )5اف ـراد مــن العينــة
املبحوثــة وهــذا دليــل واضــح عــي نجــاح الحمــات االعالميــة التــي نفذتهــا وزارة الصحــة
يف واليــة الخرطــوم للحــد والتقليــل مــن انتشــار الفــروس مــن خــال تكثيــف االعالنــات
االرشــادية والتوعويــة التعليميــة عــر جميــع وســائل االعــام التقليديــة والحديثــة ومواقــع
التواصــل االجتامعــي لتوعيــة النــاس عــن فــروس كورونــا وطــرق تجنــب االصابــة بــه وطــرق
العــاج وكيفيــة معاملــة املصابــن بــه
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جــدول رقــم ( )4يوضــح أكــر وســائل االعــام واالتصــال فاعليــة يف نقــل الرســائل
الصحيــة التوعويــة بصــورة رسيعــة إىل مواطنــي واليــة الخرطــوم
النسبة املئوية
التكرارات
الوسائل
%50
15
مواقع التواصل االجتامعي
%27.7
8
التلفزيون
%16.7
5
االذاعة
%6.6
2
الصحف واملجالت
%100
30
املجموع
يتضــح مــن الجــدول أعــاه والــذي يوضــح اكــر وســائل االعــام واالتصــال فاعليــة
يف نقــل الرســائل التوعويــة و الرســائل الصحيــة ملواطنــي واليــة الخرطــوم حيــث جــاءت
اجابتهــم كااليت  )50%( :مــن افـراد عينــة البحــث قالــوا ان مواقــع التواصــل االجتامعــي هــي
مــن أكــر الوســائل فاعليــة وارسعهــا نقــا للرســائل التوعويــة الصحيــة ويليهــا التلفزيــون
بنســبة ( )27,7%ثــم االذاعــة والصحــف واملجــات وهــذا دليــل واضــح عــي توســع وانتشــار
الهواتــف الذكيــة لــدي ســكان واليــة الخرطــوم واســتخدامهم لشــبكات مواقــع التواصــل
االجتامعــي مثــل الفيســبوك والواتســاب وتويــر واليوتيــوب وغريهــا .....
جــدول رقــم ( )5يوضــح املــواد والربامــج التوعويــة التــي انتجتهــا وزارة الصحــة
واليــة الخرطــوم للحــد مــن انتشــار الفــروس
النسبة املئوية
التكرار
املواد والربامج
برامج توعوية

10

%33.7

افالم وثائقية قصرية

5

%16.7

ملصقات ومنشورات

5

%16.7

تم انشاء صفحات يف السول ميديا

7

%23.2

املجموع

30

%100
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الجــدول اعــاه يوضــح املــواد والربامــج التوعويــة التــي انتجتهــا وزارة الصحــة واليــة
الخرطــوم للحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا حيــث عــدد ( )10فــردا ً مــن اف ـراد العينــة
املبحوثــة وبنســبة ( ) % 33,7يقــرون بــان وزارة الصحــة انتجــت وقدمــت برامــج توعويــة
ارشــادية للحــد مــن انتشــار الفــروس  ،بينــا ( )7افـراد وبنســبة بلغــت ( )23.2%يقــرون بــان
وزارة الصحــة انشــئت صفحــات يف مختلــف شــبكات مواقــع التواصــل االجتامعــي للوصــل
إىل كل فئــات املجتمــع  ،بينــا ( )5افـراد وبنســبة ( )16،7يقــرون بــان وزارة الصحــة انتجــت
افــام وثائقيــة قصــرة ونــرت ملصقــات ومنشــورات يف واليــة الخرطــوم وهــذا يــدل عــي
ان وزارة الصحــة اســتخدمت كل وســائل االتصــال وشــبكات االتصــال لتضمــن ان الرســائل
التوعويــة الصحيــة وصلــت إىل جميــع مواطنــي واليــة الخرطــوم .
جــدول رقــم ( )6يوضــح :أكــر الرســائل الصحيــة التــي هدفــت وزارة الصحــة لنرشها
بكثافــة بــن مواطنــي واليــة الخرطــوم للحــد مــن انتشــار الفريوس:
التكرار

النسبة املئوية

الرسائل
التباعد االجتامعي

15

%50

ارتداء الكاممة

10

%33

غسل االيدي

5

%16.6

اخري

0

%0

املجموع

30

%100

الجدول اعاله يوضح اكرث الرسائل الصحية التي هدفت وزارة الصحة لنرشها بكثافة
بني مواطني والية الخرطوم للحد من انتشار الفايروس حيث أن عدد ( )15من افراد العينة
املبحوثه وبنسبة بلغت ( )% 50يقرون بأن التباعد االجتامعي من اكرث الرسائل التي كثفت
منها وزارة الصحة  ،وعدد ( )10مبحوثني وبنسبة ( )% 33,7يقرون عيل ان ارتداء الكاممات
ايضا من الرسائل املهمة التي كثفت منها الحمالت االعالمية  ،ثم عدد ( )5من افراد العينة
وبنسبة بلغت ( )% 16,7يقولون غسل االيدي من ضمن الرسائل الصحية التي كثفت منها
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وزارة الصحة وهذا يدل عيل ان وزارة الصحة ركزت وبصورة اساسية عيل الحمالت االعالمية
التوعوية الصحية بنرش ثقافة التباعد االجتامعي بني املواطنني عيل األقل املسافة بني املواطن
واخر عن مرت واحد وايضا وارتداء الكاممات حتي ال ينتقل الفريوس من املصاب إىل الشخص
السليم والعكس  ،ثم غسل االيدي باملنظفات واستخدام املطهرات من اجل الحد من انتشار
الفايروس .
الجــدول رقــم ( )7يوضــح قســمت وزارة الصحــة الحمــات االعالميــة وفقــا ملراحــل
تطــور الفــروس.
الفئات

التكرارات

النسبة املئوية

أوافق بشدة

20

%67

أوافق

10

%33

محايد

0

%0

ال أوافق

0

%0

ال اوافق بشدة

0

%0

املجموع

30

%100

الجــدول اعــاه يوضــح هــل قســمت وزارة الصحــة الحمــات االعالميــة وفقــا ملراحــل
تطــور املــرض؟ حيــث ان كل افــراد العينــة املبحوثــة وبنســبة بلغــت ( )100%يوافقــون
ويوافقــون بشــدة عــى ان وزارة الصحــة يف واليــة الخرطــوم قســمت الحمــات االعالميــة
التوعويــة الصحيــة وفقــا ملراحــل تطــور املــرض نســبة الن الفايــروس كان جديــد يف العــامل
وكان يف طــور الدراســة فلذلــك كانــت منظمــة الصحــة العامليــة وكل الباحثــن يجــرون ابحــاث
مســتمرة لدراســة الفــروس وكل الدارســات تخــرج بنتائــج مختلفــة عــن الفــروس وعــن
كيفيــة الحــد مــن انتشــاره واالش ـراطات الصحيــة التــي يجــب اتباعهــا للشــخص املصــاب
ولألشــخاص الغــر مصابــن بالفايــروس.
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جــدول رقــم ( )8يوضــح تــم رشح خطــورة فــروس كورونــا ملواطنــي واليــة الخرطــوم
بصــورة مبســطة حســب الوعــي التعليمــي للجمهــور املســتهدف
التكرارات

النسبة املئوية

الفئات
اوافق

10

%33.4

محايد

5

%16.6

ألوافق

15

%50

املجموع

30

%100

الجــدول اعــاه يوضــح هــل تــم رشح خطــورة فايــروس كورونــا ملواطنــي واليــة
الخرطــوم بصــورة مبســطة حســب الوعــي التعليمــي للجمهــور املســتهدف جــاءت اجابــات
معظــم افــراد العينــة املبحوثــة ال اوافــق بنســبة بلغــت ( )50%يــرون ان وزارة الصحــة
مل تقــم بــرح خطــورة الفايــروس بصــورة مبســطة وواضحــة للجمهــور املســتهدف
نســبة الختــاف ثقافــات الجمهــور وتنوعــه  ،وعــدم توفــر االمكانيــات املطلوبــة لــوزارة
الصحــة للوصــل إىل الجمهــور ومخاطبتــه بصــورة مبــارشة  ،لــرح خطــورة الفــروس
لهــم  ،بالرغــم مــن ذلــك عملــت وزارة الصحــة عــي اســتخدام اســاليب عديــدة وطــرق
مختلفــة مثــل :الدرمــان والربامــج الحواريــة يف االذاعــة والتلفزيــون وامللصقــات يف
املؤسســات الحكوميــة والخاصــة  ،واالفــام الوثائقيــة واملنشــورات التــي تــم توزيعهــا يف
اماكــن تجمــع املواطنــن ،واالعالنــات الســيارة وغريهــا ،بينــا ( )10مــن افــراد العينــة
املبحوثــة كانــت اجابتهــم اوافــق وبنســبة بلغــت ( )33،4و ( )5كانــت اجابتهــم محايــد
مــن افــراد العينــة املبحــوث .
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جــدول رقــم ( )9يوضــح تــم االســتعانة بخـراء يف مجــال االعــام واالتصــال لتنفيــذ
الحمــات االعالميــة ضمــن خطــط واسـراتيجيات واضحــة للحــد مــن انتشــار الفــروس
الفئات

التكرارات

النسبة املئوية

أوافق بشدة

3

%10.7

أوافق

2

%6.6

محايد

1

%3.3

ال أوافق

15

%50

ال اوافق بشدة

9

%30

املجموع

30

%100

الجــدول اعــاه يوضــح هــل تــم االســتعانة بخــراء يف مجــال االعــام واالتصــال
لتنفيــذ الحمــات االعالميــة ضمــن خطــط و اســراتيجيات واضحــة للحــد مــن انتشــار
الفــروس حيــث ان ( )15مــن افــراد العينــة املبحوثــة وبنســبة بلغــت ( )50%ال يوافقــون
ان وزارة الصحــة اســتعانت بخــراء يف مجــال االعــام واالتصــال لوضــع اســراتيجيات
وخطــط واضحــة لتنفيــذ الحمــات االعالميــة للحــد مــن انتشــار الفايــروس  ،و عــدد ()9
ال يوافقــون بشــدة ايضــا عــي ذلــك  ،عــي وزارة الصحــة ان تســتعني بخــراء يف مجــال
االعــام واالتصــال لوضــع خطــط واســراتيجيات واضحــة للحمــات االعالميــة ولصياغــة
الرســائل الصحيــة بطــرق اقناعيــة وبأســلوب بســيط ومفهــوم ملختلــف فئــات ومكونــات
املجتمــع داخــل واليــة الخرطــوم  ،بينــا عــدد ( )3و( )2وبنســبة بلغــت (  )10,7%و
( )6,6%يوافقــون و يوافقــون بشــدة عــي ان وزارة الصحــة اســتعانت بخــراء لوضــع
خطــط و اســراتيجيات واضحــة ملكافحــة الفــروس وعــدد ( )1محايــد مــن افــراد العينــة
املبحوثــة .
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جــدول ( )10يوضــح :درجــة اســتجابة مواطنــي واليــة الخرطــوم لإلرشــادات
واالشــراطات الصحيــة التــي اصدرتهــا وزارة الصحــة للحــد مــن انتشــار الفــروس بــن
املوطنــن:
(هنالــك اســتجابة مــن مواطنــي واليــة الخرطــوم لإلرشــادات واالشـراطات الصحيــة
الصــادرة مــن وزارة الصحــة؟)
الفئات

التكرارات

النسبة املئوية

نعم

5

%16.6

ال

5

%16.6

إىل حد ما

20

%67.8

املجموع

30

%100

الجــدول اعــاه يوضــح درجــة اســتجابة مواطنــي واليــة الخرطــوم لإلرشــادات
واالشــراطات الصحيــة التــي اصدرتهــا وزارة الصحــة للحــد مــن انتشــار الفــروس بــن
املوطنــن  :وكانــت اجابــات ( )20مــن اف ـراد العينــة املبحوثــة وبنســبة بلغــت ( )67,8%إىل
حــد مــا  ،بينــا اجابــة ( )5افـراد بنعــم و( )5بــا بنســبة متســاوية بلغــت ( )16,6لــكل اجابــة
وهــذا يــدل عــي ان درجــة اســتجابة املواطنــن يف واليــة الخرطــوم لالشـراطات واالرشــادات
الصحيــة ضعيفــة نســبة لعــدم وجــود عقوبــة رادعــة للمخالفــن  ،وايضــاً عــدم تصديــق
بعــض املواطنــن بانتشــار املــرض يف الخرطــوم واســتهتار البعــض بخطــورة املــرض وغريهــا مــن
االســباب
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جــدول ( )11يوضــح :هــل نجحــت الحمــات االعالميــة يف الحــد مــن انتشــار فــروس
كورونــا يف واليــة الخرطــوم:
الفئات

التكرارات

النسبة املئوية

أوافق بشدة

12

%40.7

أوافق

8

%27.6

محايد

1

%3.3

ال أوافق

5

%16.6

ال اوافق بشدة

4

%13.6

املجموع

30

%100

الجــدول اعــاه يوضــح هــل نجحــت الحمــات االعالميــة يف الحــد مــن انتشــار
فــروس كورونــا يف واليــة الخرطــوم :حيــث ان عــدد ( )12و ( )8مــن افـراد العينــة املبحــوث
يوافقــون ويوافقــون بشــدة وبنســبة بلغــت ( )40%و ( )27%عــي ان الحمــات االعالميــة
التــي نفذتهــا ادارة االعــام والعالقــات العامــة يف وزارة الصحــة قــد نجحــت يف الحــد مــن
انتشــار فايــروس كورونــا  ،بينــا ( ) 5و ( )4ال يوافقــون وال يوافقــون بشــدة وبنســبة بلغــت
( )16,6و ( )13،6عــي نجــاح الحمــات يف الحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا وعــدد ()1
فــرد محايــد  ،وهــذا يــدل عــي ان هــذه الحمــات نجحــت وبصــورة كبــرة يف تعريــف النــاس
بالفايــروس وطريقــة انتقالــه مــن الشــخص املصــاب إىل الشــخص الصيلــم واع ـراض املــرض
وطــرق الوقايــة وطــرق العــاج كل هــذا ادي إىل الحــد والتقليــل مــن انتشــار الفــروس يف
واليــة الخرطــوم اذ ان االحصــاءات الصــادرة مــن وزارة الصحــة عــن املــرض وان كان هنالــك
شــكوك حــول صحتهــا لــدي العديــد مــن االطبــاء والكــوادر الصحيــة اال انهــا جيــدة مقارنــة
بعواصــم دول اخــري .
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الخاتمة:
تعتــر الحمــات اإلعالميــة الصحيــة مــن أبــرز املحتويــات اإلعالميــة التــي تســتهدف
الجمهــور عامــة  ،حيــث أصبحــت مــن أهــم العمليــات التــي يجــب أن يتــم تنفيذهــا
وتطبيقهــا يف كل املجتمعــات  ،وذلــك لخلــق شــخصية متوازنــة ورزينــة للفــرد ،وزيــادة
معرفتهــا باألمــور التــي تخــص حياتــه وصحتــه وكل مــا يتعلــق بــه ،وتحقيــق التوعيــة
والتثقيــف الصحــي للمجتمــع الــذي يعيــش حولــه  ،ويعــد الوعــي الصحــي وســيلة اساســية
وفعالــة يف تحســن مســتوى صحــة املتجمعــات ؛ ألنهــا مــن مجــاالت الصحــة العامــة وأحــد
فروعهــا الرئيســة بهــدف تغيــر العــادات واالتجاهــات واملامرســات الصحيــة ،دون أن ننــى
الهــدف األســمى وهــو تحقيــق الســعادة والرتفيــه للمجتمــع  ،وتحقيــق الســامة البدنيــة
والنفســية والعقليــة واالجتامعيــة؛ لــذا يجــب تقديــم رســالة يف نــر الوعــي الصحــي لجميــع
فئــات ( االطفــال  ،الشــباب  ،الشــياب  ،والعجــزة ) ومكونــات املجتمــع لرتســيخ العــادات
الصحيــة الصحيحــة ألنهــا تلعــب دو ًرا يف نــر الوعــي الصحــي وغرســه وتعويدهــم عــى
الســلوك الصحــي وعــى االلتــزام بالنظافــة العامــة و النظافــة الشــخصية وبالتــايل تطويــر
الوعــي الصحــي لــدي الفــرد واملجتمــع عــن كيفيــة التعامــل مــع جائحــة كورونــا .
خاصــة ان هــذا الفايــروس حديــث عــى العــامل وأعراضــه مازالــت ليســت ثابتــة ومــا
زال يتطــور ويتحــور مــن فــرة إىل اخــري واخــر ســالة منــه ظهــرت بدايــة الشــهر الجــاري
يف دولــة جنــوب افريقيــا ويســمي يب (اميكــرون) وهوكــا نقلــت وذكــرت وســائل االعــام
املختلفــة أنــه االكــر فتــكاً وخطــورة عــي البــر واالن فعليــا بــدأت بعــض الــدول قفــل
مطاراتهــا أو تعليــق الرحــات الجويــة مــن وايل جنــوب مــن بينهــا الســودان ،الصــن ،املانيــا،
ودوا اخــري.
يبلــغ عــدد مصــايب فايــروس كورونــا وفــق االحصائيــات الصــادرة مــن وزارة الصحــة
منــذ بدايــة تفــي املــرض  2020/3/13م وايل االن 2021 /11/30نحــو (  )41 ,959مصابــا
وعــدد حــاالت الشــفاء ( )32 ,905وعــدد الوفيــات ( ) 3.114واالن يف ظــل املوجــة الخامســة
هنالــك مخــاوف لتفــي هــذا الفايــروس يف الخرطــوم بصــورة كبــرة ووزارة الصحــة مازالــت
تســعي جاهــدة لتوعيــة املواطنــن بــرورة االلتـزام باالشـراطات الصحيــة وتدعــو ا املواطنــن
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إىل رضورة االلتـزام بهــا فــا بــد مــن تضافــر الجهــود مــن قبــل الجميــع بنــر الوعــي الصحــي
وتعريــف النــاس بطبيعــة هــذا الفــروس فمســؤولية الصحــة مســؤولية فرديــة يف املقــام االول
وعــي جميــع املواطنــن التوجــه إىل مراكــز التطعيــم ألخــذ لقــاح كورونــا لتحصــن نفســه ثــم
اهلــه ثــم مجتمعــه مــن هــذا الفــروس القاتــل وذلــك حتــي يســاعد وزارة الصحــة للحــد مــن
انتشــار الفــروس يف واليــة الخرطــوم والســودان بصفــة عامــة .
النتائج:
بينــت نتائــج الدراســة أن الحمــات االعالميــة التــي نفذتهــا ادارة االعــام والعالقــات
العامــة بــوزارة الصحــة لهــا دورا ً كبـرا ً يف الحــد مــن انتشــار الفــروس يف واليــة الخرطــوم
كشــفت نتائــج الدراســة أن شــبكات مواقــع التواصــل االجتامعــي من أرسع الوســائل
فاعليــة يف نــر الرســائل واالرشــادات الصحيــة إىل مواطنــي واليــة الخرطوم
أوضحــت نتائــج الدراســة ان وزارة الصحــة انتجــت برامــج توعويــة وانشــئت
صفحــات يف مختلــف شــبكات مواقــع التواصــل االجتامعــي للحــد مــن انتشــار الفايــروس.
كشفت نتائج الدراسة أن استجابة املواطنني لالشرتاطات الصحية ضعيفة.
أوضحــت نتائــج الدراســة أن التباعــد االجتامعــي وارتــداء الكاممــات مــن أكــر
الرســائل التــي هدفــت وزارة الصحــة لنرشهــا بكثافــة بــن مواطنــي واليــة الخرطــوم للحــد
مــن انتشــار الفــروس.
كشــفت نتائــج الدراســة أن ادارة االعــام والعالقــات العامــة مل تســتعني بخ ـراء يف
مجــال االعــام واالتصــال لوضــع خطــط واس ـراتيجيات واضحــة لتنفيــذ الحمــات االعالميــة
ولصياغــة الرســائل الصحيــة بطــرق مقنعــة وبأســلوب بســيط ومفهــوم ملختلــف فئــات
ومكونــات املجتمــع داخــل واليــة الخرطــوم.
والحــظ الباحــث اثنــاء الزيــارة امليدانيــة لبعــض مراكــز العــزل بواليــة الخرطــوم
املعانــا التــي يعانيهــا مريــض الكرونــا يف ظــل قلــة االمكانيــات التــي تعــاين منهــا تلــك املراكــز .
والحــظ الباحــث ايضـاً ان هنالــك بعــض املواطنــن لــان ال يصدقــون وجــود الكورونا
ويعتقــدون أن جميــع االج ـراءات التــي اتخذتهــا الدولــة ســابقاً للحــد مــن انتشــار املــرض
مثــل فــرض حظــر التجــول وغــره ألجــل اغـراض سياســية.
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التوصيات:
−عــي ادارة االعــام والعالقــات العامــة بــوزارة الصحــة أن تبــذل جهــدا ً مضاعفــا وترســل
فــرق طبيــة إىل كل االريــاف والقــري البعيــدة مــن الحــر لتوعيــة الســكان وتعريفهــم
بفــروس كورونــا وطــرق الوقايــة منــه.
−عــي وزارة الصحــة أن تلــزم لجنــة الطــوارئ الصحيــة بفــرض عقوبــات رادعــة لــكل
مــن يخالــف االرشــادات واالش ـراطات الصحيــة يف واليــة الخرطــوم مثــل :عــدم التباعــد
االجتامعــي أو عــدم ارتــداء الكاممــات.
 −عــي وزارة الصحــة أن تســتخدم ابســط الطــرق واقرصهــا لــرح خطــورة الفــروس
للمواطنــن حســب مســتوي الوعــي واملســتوي التعليمــي للمواطنــن.
−عــي وزارة الصحــة ان تســتعني بخــراء يف مجــال االعــام واالتصــال لوضــع خطــط
واسـراتيجيات واضحــة للحمــات االعالميــة ولصياغــة الرســائل الصحيــة بطــرق اقناعيــة
وبأســلوب بســيط ومفهــوم ملختلــف فئــات ومكونــات املجتمــع داخــل واليــة الخرطــوم.
−عــي وزارة الصحــة ان تســتعني بجميــع وســائل االعــام لنــر التوعيــة الصحيــة عــن
الفــروس
−عــي وزارة الصحــة االســتعانة باألســاتذة يف مراحــل التعليــم املختلفــة يف االريــاف والقــري
البعيــدة عــن العاصمــة لــرح خطــورة الفــروس لهم.
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املصادر واملراجع:
(((1كرم شلبي1989 ،معجم املصطلحات اإلعالمية ،1دار الرشوق للنرش.
(((2بــن عــي بــن محمــد الســعود ،فــروس كورونــا وأثــره عــى اداء العبــادات ،مجلــة كليــة
الدراســات االســامية والعربيــة للبنــات بدمنهــور العــدد  .2021 ،540ص.5
(((3والء فايــز محمــد الرسيتــي ،دور الحمــات االعالميــة بقنــوات االطفــال بنــر الوعــي
الصحــي عــن فــروس كورونــا وتأثريهــا عــى طــاب املرحلــة االعداديــة ،بحــث منشــور يف
مجلــة بحــث منشــور يف مجلــة البحــوث االســامية ،العــدد  ،266عــام 2020م
(((4محمــد عيــاد ،التعــرض لحمــات التوعيــة الصحيــة عــر وســائل اإلعــام بالجزائــر دراســة
مســحية يف ضــوء إدراك الحقائــق املعرفيــة لـــ “جائحــة كورونــا ،مجلــة كليــة الدراســات
االســامية والعربيــة للبنــات بدمنهــور العــدد 2021 ،540م
(((5رؤوف ســامل حســن ،االعــام الصحــي وتطبيقاتــه يف املجــاالت الطبيــة ،ط ،1القاهــرة ،دار
االميــان للنــر  ،2019ص.20
(((6سناء محمد جبور ،االعالم البيئي ،ط ،1دار اسمة للنرش التوزيع ،االدر ن2012 ،م ،ص.12
(((7عــي حجــازي إبراهيــم ،الحمــات االعالميــة وفــن املخاطبــة الجمهــور ،ط ،1القاهــرة ،دار
املعتــز للنــر والتوزيــع ،ص2017 ،39م.
(((8عيل حجازي إبراهيم ،الحمالت االعالمية وفن املخاطبة مرجع سابق ص 40
(((9أرين محمود طارق ،التوعية الصحية ،ط ،1السعودية ،ص 2021 10م.
((1(1بإيــان ريــان ،دور وســائل االعــام يف التثقيــف الصحــي ،جامعــة امللــك ســعود،
الســعودية2005 ،م ،ص.30
((1(1محمــد احمــد جوهــري واخــرون ،علــم االجتــاع ودراســة االعــام واالتصــال ،ط،1
االســكندرية :دار املعرفــة الجامعيــة 1990م ،ص.29
((1(1عثــان العــريب البنــاء الثقــايف واالجتامعــي للمواطــن العــريب بحــث مقــدم للمؤمتــر
العلمــي الســنوي الثالــث عــر ،مــر :جامعــة القاهــرة كليــة االعــام 2007م ص.26
((1(1عــي بــن حســن االحمــدي ،مســتوي الوعــي الصحــي لــدي التالميــذ وعالقتــه
باتجاهاتهــم الصحيــة ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة (الريــاض جامعــة ام القــري قســم
املناهــج وطــرق التدريــس 2003م ،ص .15
((1(1ربــاب احمــد حــاب ،مســتوي الوعــي الصحــي وكيفيــة الحصــول عــى املعلومــات
الصحيــة لــدي طلبــة الجامعــة – رســالة ماجســتري غــر منشــورة – الجزائــر ،جامعــة
محمــد بوضيــاف الســلمية ،كليــة العلــوم االنســانية واالجتامعيــة 2018م ،ص.17
((1(1عثامن العريب ،البناء الثقايف واالجتامعي للمواطن العريب مرجع سابق -ص.26
((1(1عبــد الرحمــن بســام ،االعــام الصحــي ،ط ،1دار اســامة للنــر والتوزيــع ،االد ن،
2002م ،ص.42
((1(1عثامن العريب ،البناء الثقايف واالجتامعي للمواطن العريب مرجع سابق -ص28
((1(1سمري محمود ،وسائل العامل يف التوعية الصحية ،ط ،2الجزائر2008 ،م.
((1(1أحمد عثامن ،التوعية الصحية بكورونا ،مقال من وازرة الصحة2021،م ،ص.3
((2(2عثامن العريب ،البناء الثقايف واالجتامعي للمواطن العريب مرجع سابق -ص.29
((2(2عبد الرحمن بسام ،االعالم الصحي ،ط ،1مرجع سابق ص .44
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