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ABSTRACT 

The subject of the purposes of the Qur’an in dealing with the violator, and its role in managing 

differences, one of the most interesting topics, research and study, because it fulfills the spirit of Islam 

and its characteristics, and a correction of perception towards the other in general, and the contrary in 

particular, it is a topic that raises many problems, including the realization of the Qur’anic purposes 

related to dealing with the violator, and activating it in reality, and explaining its role in managing the 

difference, which is an inherent asset in people, then addressing the problem of perception towards the 

other, the view towards him, and the consequent duty of clarification and correction, the importance of 

this study appears in terms of its subject matter, as it meets the need to renew religious and 

jurisprudential awareness. And renewing the understanding of the Holy Quran, and linking believers to 

it, through insight into its meanings, the connotations of its rulings, and the realization of its purposes, 

especially with regard to dealing with the violator, and managing difference, which can be made one of 

the main objectives of the study, among the reasons for choosing it, and the nature of the study 

necessitated the adoption of the inductive, deductive, and analytical method, this study aims to achieve 

many goals, including emphasizing the need to know the purposes of the Qur’an related to dealing with 

the violator, and its role in managing the difference, and the rules that ensure its achievement. 

Keywords: the purposes of the Qur'an - dealing - the violator - the role of the purposes - 

managing the difference 
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 الملخص

يعد موضوع مقاصد القرآن، ودورها في إدارة االختالف وتدبيره؛ من أهم المواضع الجديرة باالهتمام، والبحث والدراسة؛ لما لهاا 

قيق لروح اإلسالم وخصائصه، وتصحيح للتصاور ححاو ارخار بصااة عاماة، وارخار المصاالخ بصااة خاصاه، وهاو موضاوع ي يار من تح

إدراك المقاصد القرآحية المتعلقة بالتعامل مع المصالخ، وتاعيلهاا فاي الوا،اع، وبياان دورهاا فاي إدارة االخاتالف الا    إشكاالت ك يرة منها،

وما يترتب على ذلك من واجب البياان والتصاحيح،  والنظرة تجاهه، ،خررإشكاالت التصور ححو ايعد أصالً أصيالً في الناس، ثم  معالجة 

كوحها تلبي الحاجة إلى تجديد الوعي الديني والاقهي، وتجديد الاهم للقرآن الكريم، وربط ، وحيث موضوعها وتظهر أهمية ه ه الدراسة من

المؤمنين به، من خالل تبصر معاحيه، ودالالت أحكاماه، وإدراك مقاصاده وخاصاة ماا يتعلاق باادارة االخاتالف، وهاو ماا يمكان جعلاه  مان 

 .أهداف الدراسة الرئيسة، ومن أسباب اختيارها

أهاداف  الدراساة تحقياق، ويتاوخى مان ها ه ا،تضت طبيعة الدراسة اعتمااد المانها االساتقرائي، واالساتنباطي، والمانها التحليلايو 

ك يرة منها، تأكيد الحاجاة إلاى معرفاة مقاصاد القارآن المعلقاة بالتعامال ماع المصاالخ، ودورهاا فاي إدارة االخاتالف، والقواعاد التاي تضامن 

 .تحقيقها

 .إدارة االختالف -دور المقاصد  -المصالخ-التعامل-مقاصد القرآن: ماتاحيةالكلمات ال
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :المقدمة

 .الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه

إن موضوع مقاصد القرآن، ودرورها في إدارة االختالف؛ مان أهام المواضاع الجاديرة باالهتماام، والبحاث والدراساة؛ لماا لهاا مان 

تحقيق لروح اإلسالم وخصائصه التي من بينها عالميته، التي تسع الزمان في امتداده، والمكاان علاى ساعته، واإلحساان علاى اختالفاه؛ ولماا 

حو ارخر بصااة عاماة، وارخار المصاالخ بصااة خاصاة، والسايما وأن طبيعاة التعامال ماع ها ا ا خيار مرتب اة لها من تصحيح للتصور ح

 . بالنظرة التصورية ححوه

عنوان ه ه الدراسة فاحه يصتزل مجموعة مان المصا لحات ساتكون محال البحاث والدراساة، وهاي ماهاوم المقاصاد لغاة خالل فمن 

ماهوم المصالخ، والتعامل معاه؛ باعتبااره أحاه محال إدارة االخاتالف؛ إذ ال يتصاور تادبير االخاتالف واص الحاً، وماهوم مقاصد القرآن، و

 .دون وجود مصالاين، ودون معرفة حكم التعامل معهم، ثم ماهوم التدبير، وماهوم تدبير االختالف

وأهادافها، والمنااها المتبعاة فيهاا، ثاام ومان خاالل ذلاك كلاه ساأحدد إشااكاالت ها ه الدراساة، وفرضاياتها وأساالتها، وإباراز أهميتهااا 

منهجية االشتغال في خ ة وتصميم، راعيُت فيه التوازن باين المباحاث والم الاب، مان حياث العادد، أماا مان حياث الكام  والمسااحة تصتلاخ 

 .المباحث حسب طبيعة مواضعها، فا،تضت الحاجة أن تتااوت في الحجم

 :مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها

م القضايا العالمياة التاي ابتليات بهاا المجتمعاات المحلياة والدولياة، ،ضاية االخاتالف، وحكام التعامال ماع المصاالاين، ودور إن من أه

المقاصد فاي إدارة االخاتالف، وفاق ماا تقتضايه أحكاام الشارع، وتلكام المقاصاد القرآحياة المساتنب ة منهاا؛ لا ا حجاد أن ها ه القضاية مان أهام 

تحتاج إلى البحث والدراسة من أجل إبرازها، مان خاالل ا حكاام المساتنب ة مان كتااب هللا الحكايم، وإباراز دور  مقاصد القرآن الكريم التي

المقاصد في إدارة االختالف، ثم إن مسألة التصور ححو ارخر، والنظرة تجاهه من اإلشكاالت المعاصارة التاي تحتااج إلاى ضابط وترشايد، 

 .سعى إلى معالجتهوه ا إشكال حقيق ت يره ه ه الدراسة وت

 :     أهمية الدراسة

الحاجة إلى تجديد الوعي الديني والاقهي، وتجديد الاهم للقارآن الكاريم، ورباط  وفيه ه الدراسة من حيث موضوعها،  أهميةتظهر 

 تالف معاه، ومان ثامالناس به، وتبصرهم معاحيه، ودالالت أحكامه، وإدراك مقاصده؛ وخاصة ما يتعلق بالتعامل مع المصالخ، وإدارة االخ

 .شحُ  العقل للمزيد من التدبر والتأمل في القرآن الحكيم
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 : أهداف الدراسة

 :تهدف ه ه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من ا هداف، من بينها

 .ربط المسلم بكتاب هللا وح ه على التواصل معه؛ إلدراك أحكامه ومقاصده  .1

 .إدراك عظمة ه ا الدين وخصائصه  .2

 .إبراز ه ا الجاحب المهم من الدراسات القرآحية المتعلقة بالمقاصد القرآحية، وإع اؤه حقه من العناية  .3

 .تحقيق ا لاة، و، ع أسباب الشحناء؛ من خالل عملية تدبير االختالف وإدارته وفق ،واعد وضوابط محددة  .4

 :أسئلة وفرضيات الدراسة

 :أهمهاأسالة ك يرة ت يرها ه ه الدراسة، من 

  إلى أ  حد تسع المقاصد القرآحية ،ضايا الناس المتعددة والمتنوعة والمتجددة والممتدة في الزمان والمكان؟  .1

  كيخ تسهم م ل ه ه الدراسات في مسايرة وا،ع الناس وتلبي حاجاتهم في التعامل مع ارخر المصالخ وإدارة االختالف معه؟ .2

 لقضايا المجتمعية ومنها ،ضية التعامل مع ارخر وإدارة االختالف معه؟كيخ يمكن تاعيل المقاصد القرآحية في ا .3

 ثم إن االختالف أصل أصيل في الناس فكيخ يمكن التعامل معه وإدارته؟  .4

 الفرضيات

إن من خصائص القرآن الكاريم، عالميتاه التاي تساع الزماان والمكاان واإلحساان؛ مماا يقتضاي مساايرته لوا،اع النااس، ومعالجتاه  .1

 .ملقضاياه

إدراك المقاصاد القرآحيااة يعااد مرشاداً ومعيناااً علااى فهام مااراد هللا ماان كتابااه، ومعينااً أيضاااً لهحسااان الباحاث عاان الماانها ا ،ااوم   .2

وا فضل للتعامل مع ارخر المصالخ، وإدارة االختالف معه، وتلبيةً لحاجات الناس في تلمس طرق الهداية، والبحث عن الحلول لك ير مان 

 .بة على أسالتهم حين يستبصرون كيايات التعامل مع ارخر المصالخ من خالل ه ه الدراساتالمشاكل، وإجا

 : الدراسات السابقة

ثمة دراسات ت ر،ت إلى جواحب مان الموضاوع، فعلاى سابيل الم اال، التأكياد علاى أهمياة الارد علاى المصاالخ وأحاه مان أصاول 

أباي " تاأليخ " الخ أصل من أصاول الادين وهاو بااق ماا بقاي فاي ا ر  ديانالرد على المص" اإلسالم، وفي ه ا مؤلاات ،ليلة، منها

من دون تاريخ التأليخ، والدعوة إلى فهم حقيقة وطبيعة الصالف بين المسالمين، وأن ذلاك سابيل إلاى " يحيى سامح بن محمد بن أحمد

ياان أساباب الصاالف الاقهاي باين العلمااء، وفاي الوفاق واالتااق، وظهر في ه ا عدد من الكتيبات والرسائل المصتصرة، ومنها أيضاً ب

حظرياة  االخاتالف فاي "ه ا جملة من المؤلاات، والدعوة إلى منها علمي في التاكير، و،د ظهار فاي ها ا عادد مان المؤلااات، ومنهاا 
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لااى ، وهااي دراسااة  تهاادف إ(1.2.10..8.) "حجيااة  رحماااحي" الشااريعة اإلسااالمية دراسااة  فااي ضااوء مقاصااد الشااريعة، للاادكتور

استشااراف حظريااة لالخااتالف فااي الشااريعة اإلسااالمية، ماان خااالل اإلحتاااج المعرفااي لشاايخ المقاصااديين اإلمااام أبااي إسااحاق الشاااطبي 

ولعال مان أهام النتاائا التاي . ه، كما تهادف إلاى  مقاصاد الشاريعة اإلساالمية فاي التأصايل الشارعي لاقاه االخاتالف.00المتوفى سنة 

إحاه : اإلمام الشاطبي لموضوع االختالف ،د اتسامت بالشامول والوا،عياة والتجدياد، مماا يسامح باالقولحققتها ه ه الدراسة أن معالجة 

است اع أن يؤسس لنظرية في االختالف، كاحت تم ل له مشروعاً هدفه تحقيق االتااق بين اتجاهات علمية وفكرياة مصتلااة والتقرياب 

، "االختالف والتاكير في القرآن الكاريم: "ومنهاهر ه ه النظرية ومحورها، بينها ما أمكن، جاعالً من مقاصد الشريعة اإلسالمية جو

مع يات الوعي باالختالف في القرآن المجيد، وفي : من كتابه ، تناول في الاصل ا ول(01/01/2015" )إسماعيل حسني" للدكتور

سعى المؤلخ من خالل ه ا الكتاب إلى استحضار مع يات االخاتالف وإباراز دور  .االختالف ومقاصد القرآن الكريم: الاصل ال احي

مقاصاد الشاريعة : "الوعي به في كشخ ما فيه من مااهيم ومقاصد القرآن الكريم من تنوع معرفي وتاااوت موضاوعي، ومنهاا أيضااً 

، وهاي دراساة حااول مان "محماد المنتاار"ساتاذ دراساة لأ( هـ .00)دراسة في فقه المقاصد عند اإلمام الشاطبي " وتدبير االختالف

تادبير حاال الموافقاة فاي  –رحماه هللا  –خاللها الكاتب النظر في كتاب الموافقات للشاطبي، وسبب ه ه التسمية ياوحي باأن الشااطبي 

 .إلااااااااااااااااى  ياااااااااااااااار ذلااااااااااااااااك. االخااااااااااااااااتالف الاقهااااااااااااااااي بااااااااااااااااين حظااااااااااااااااار المجتهاااااااااااااااادين وفقهاااااااااااااااااء المسـااااااااااااااااـلمين

مقاصاد : ]هاا و،يمتهاا العلمياة، وشادة الحاجاة إليهاا أيضااً، فاحهاا ال تااي بموضاوع البحاث وهاووه ه الدراساات وشابهها ماع أهميت    

 .؛ ل ا كان ه ا من الدواعي لسد  ه ه الاجوة البح ية[القرآن الكريم ودورها في إدارة االختالف

 :أسباب اختيار الموضوع

 –يالحا  ل ماا الدوافع وا سباب الختيار ه ا الموضوع ك يارة منهاا ماا هاو موضاوعي، ومنهاا منهاا ماا هاو شصصاي، فمان  خاال 

أن التعامل مع المصالخ يجر  وفق مناها مباينة ومض ربة، فكان ه ا سبباً دافعاً له ه الدراسة للكشخ عان المانها الساليم  -وبشكل ظاهر

ا الا   جااء باه اإلساالم وحادد معالماه، ومان ثام كاحات الحاجاة ملحاة أيضااً إلاى معرفاة مقاصاد القارآن الكاريم في التعامل مع ارخر، المنه

دراسة علمياة متصصصاة باناس عناوان ها ا البحاث،  -حسب اطالعي -ودورها في إدارة االختالف، وبالر م من ه ه الحاجة فاحني لم أجد 

مهماة التادريس فاي المساتوث ال ااحو  التاأهيلي لماادة التربياة اإلساالمية؛ الماادة الصصابة ممارساتي ل، وواح ال،اً أيضاً من االهتمام الصاا 

لتوعيااة الجياال الصاااعد بمقاصااد القاارآن فااي التعاماال مااع المصااالخ، وإدارة االخااتالف، وضاارورة إبااراز خصااائص اإلسااالم، ماان العالميااة 

وإبراز تجلياتها من خاالل التواصال والتعامال ماع ارخار بصااة . سالميوالشمولية والتوازن واالعتدال التي تشكل المعالم الكبرث للدين اإل

 .عامة ومع المصالخ بصاة خاصة
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وحظاراً ل بيعاة الدراسااة التاي تقتضااي سابر أ ااوار النصاو  واساتنباط ا حكااام المتعلقاة بهااا حاساب اسااتعمال المانها االسااتقرائي، 

 .والمنها االستنباطي، والتحليلي

دراسة موضوع مقاصد القرآن، ودورها في إدارة االختالف وتدبيره، في ضوء النصو  الشارعية، وفاي تعالا ال: حدود الدراسة

 .ضوع ،واعد محددة، وتلبي حاجة الوا،ع في تلمس المنها ا ،وم في معالجة ،ضية التعامل مع ارخر وتصحيح التصور ححوه

 :وبناء على ما سبق جاءت خ ة ه ه الدراسة على النحو التالي

علااى أربعااة مباحااث، وكاال مبحااث اشااتمل علااى ثالثااة م الااب، عالجاات فااي المبحااث ا ول، المااااهيم المرتب ااة  اشتتتملا الدراستتة

بالدراسة، تناولات فياه مان خاالل م الباه ال الثاة، ماهاوم المقاصاد لغاة واصا الحاً، وماهاوم مقاصاد القارآن، وفاي المبحاث ال ااحي، ماهاوم 

أماا لتعامل مع المصالخ، وك لك تناولات فاي م لباه ال الاث، العوامال الماؤثرة فاي التعامال ماع المصاالخ، التعامل لغة واص الحاً، وماهوم ا

فتناولاات فيااه ماان خااالل م البااه ال الثااة، ماهااوم تاادبير ، المبحااث ال اااحي فصصصااته لبيااان دور مقاصااد القاارآن فااي إدارة االخااتالف وتاادبيره

أماا الم لاب ، م مركب، وفي ال احي، خصصته لبياان ،واعاد وضاوابط تادبير االخاتالفاالختالف لغة واص الحاً، وتدبير االختالف كماهو

 .ال الث، فتناولت فيه ما يتعلق بدور المقاصد في تدبير وإدارة االختالف

 :المفاهيم المرتبطة بالدراسة: المبحث األول

فقاد عارف  ت اوراً منا  " مص لح  المقاصد "ها تعد المااهيم المرتب ة بالمص لحات الشرعية من أدق المااهيم، وأن من أهم      

حشأته وارتبط بالشريعة ارتباطاً وثيقاً بصاة عاماة، وبأحكامهاا بصااة خاصاة؛ إذ ال يمكان تصاور حكام كلاي أو جزئاي  مان أحكاام الشاريعة 

لَتْ } :دون ارتباطه بمقصد الشارع الحكيم كما ،ال تعالى  .[1:هود]{ِمْن لَُدْن َحِكيٍم َخبِيٍر  الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

 :مفهوم المقاصد في اللغة: المطلب األول

بكساار " مقصااد"جمااع، مااارده " المقاصاد"إن تعرياخ المقاصااد لغااة فصاال فياه العلماااء تاصاايالً ال يسااع المقاام بعرضااه هنااا، فكلمااة 

لك  ن اسم مكان من الاعل ال الثي المكساور العاين فاي المكان أو الشيء ال   يقصد؛ وذ: الصاد، وهو اسم مكان بمعنى موضع القصد أ 

 .المضارع كقصد يقصد يصاغ على وزن ماِعل بكسر العين

، وها ه الكلماة ت لاق علاى  معااحي "القصد"، فهو في اللغة مصدر كلمة "،صد" باتح الصاد فهو مصدر ميمي  للاعل -مقَصد –أما 

: هاو ،صادك أ  تجاهاك، واساتقامة ال رياق: كقاولهم: ،صاده، و،صاد لاه، و،صاد إلياه، واالتجااه: كقاولهم: طلب الشيء وإتياحه: عديدة منها

: كقولهم: ،صد في ا مر أو في الناقة أ  توسط فلم يارط ولم يارط، والعدل: كقولهم: ، والتوسط واالعتدالطريق ،صد أ  مستقيم: كقولهم

 [. 6، 5،  4،  3، 2، 1]،صد في الكالم أ  عدل



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 141 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

، ي لق أهل اللغة لا  المقصد ويريدون به ما ينتا عنه من التوجه ححو الشيء والنهاو  إلياه، ساواء كاان التوجاه حساياً أو معنويااً 

ه وذلك بحسب ما يتعدث به لا  القصد، فان عد  لا  القصد بالي، فاحه يراد به التوجه الحساي  البااً، وإن عاد   بالبااء فاحاه ياراد باه التوجا

ا إن عد  بناسه فهو يشمل ا مرين  [.0]المعنو  عادة، وأم 

 :مفهوم المقاصد في االصطالح: المطلب الثاني

، "الشاريعة" مان حياث المعناى االصا الحي لاه، وإضاافته إلاى مصا لح" المقاصاد" صا لحمن المص لحات العلمية الد،يقة، م

 . وذلك  هميته في مجاله ومضاحه، فهو بالر م ما كتب فيه ،ديماً وحدي اً فلم يحدد له  تعريخ واحد

مان حياث داللتاه " المقاصاد"لح وال   ي ير التساؤل في ه ا الصدد هو لماذا لم يحدد العلماء تعرياااً واحاداً جامعااً ماحعااً، لمصا 

كمص لح مارد، ثم مضاف إليه مص لح الشريعة؟ هال  ن تعادد المتعلَّاق باه مان العلاوم والاناون يجعال تحدياده أماراً عزيازاً، أم أن 

 .المتعلق به يتجدد من حيث الزمان  والمكان  والقضايا المستجدة  من العلوم والانون؟

لمحدثين لمص لح مقاصد الشريعة، استصلصت منها تعريااً ينسجم وطبيعة ها ه الدراساة، وبعد اطالعي على تعاريخ القدماء وا

 :فقلت

 (.مراد هللا تعالى من شرعه وخلقه أدرك ذلك العباد أم لم يدركوا)يمكن تعريخ المقاصد بكوحها 

العب ياة وعادم القصادية؛  ن أفعاال هللا ه ا التعريخ يصتزل أموراً ك يارة، فاالتعبير بماراد هللا تعاالى مان شارعه ينازع عان التشاريع 

تعااالى منزهااة عاان العبااث، ويشاامل كاال مااا شاارعه هللا لعباااده ماان أحكااام، سااواء تعلااق ا ماار بأصااول العبااادات وفروعهااا، أو بالمعااامالت 

 .ن مع  يرهمالصاصة، أوالعامة، وأ،صد بالمعامالت الصاصة ما يتعلق بأمور المسلمين فيما بينهم، وبالعامة ما يتعلق بالمسلمي

ُكمت َعبَاث} : ومراده سبحاحه تعالى من خلقه، عبارة تنزع العب ية عن كل ما خلق هللا، مصدا،اً لقول هللا تعاالى ـم نَا تُمت أَحََّماا َخلَقت ا ࣰأَفََحِسابت

َجُعونَ  نَا اَل تُرت اُت }: رية الكريمة وهي ،وله تعالىومراد هللا من خلقه بينه سبحاحه وتعالى في ا[. 115:سورة المؤمنون. ]{َوأَحَُّكمت إِلَيت َوَما َخلَقت

بُُدونِ  حَس إاِلَّ لِيَعت ِ ِجنَّ َوٱإلت
 [. 56:سورة ال اريات.{ٱلت

 .وأرث أن ه ا التعريخ يصضع لشروط الحدود، فهو تعريخ جامع ماحع ومصتصر

 :مفهوم مقاصد القرآن :المطلب الثالث 

إدراك ماراد هللا تعاالى مان إحازال القارآن : ))علاى علام معاين؛ فاحاه ياراد بهاا وأما تعريخ مقاصد القرآن الكريم باعتبارها لقباً 

، ومن مراد هللا من إحزال القرآن؛ تحقيق عالميته، والعمل بما جاء فيه، ومن ذلكم تعاليمه وأحكامه المتعلقة بالتعامل مع [0(( ]الكريم

 . المصالخ

 [.8(( ]ت التي أُحزل القرآن  جلها تحقيقا لمصالح العبادالغايا: ))و،د عرفها الدكتور عبد الكريم حامد  بأحها
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وه ا التعريخ يايد بأن القرآن الكريم أحزله هللا للناس؛ ليهتدوا به تحقيقاً لمصالحهم، وسعادتهم فاي الادحيا وارخارة، ولام ياأت ليشاقى 

اقَىمأ }: الناس به كما ،ال تعاالى َءاَن لِتَشت قُارت اَك ٱلت نَاا َعلَيت ، وهاو ماا يقتضاي أيضاأ العمال بماا جااء باه مان التعااليم [2-1:ساورة طاه]{طَاه َمااأ أَحَزلت

 .وا حكام العامة والصاصة

 :مفهوم التعامل لغة واصطالحا  : المبحث الثاني

، وماهوم التعامل معه؛ لما يحمال مان دالالت، وحمولاة "المصالخ" مص لح"أعتقد أحه من المااهيم والمص لحات الد،يقة والم يرة 

ات أبعااد مصتلااة؛ ذلاك أن داللاة التعامال تاياد االشاتراك باين طارفين، ثام إحاه إماا أن يكاون منضاب اً بضاوابط الشارع، أو القااحون؛ فكرية ذ

فتحا  حقوق ال رفين معاً على أ  مستوث من مستويات التعامل، وعلى أ  صعيد كان، أو أال يكون ك لك فتضيع  الحقوق ويقع الصاالف 

 .من  واالستقرارمما يؤد  إلى احعدام ا 

وبناء أن اإلسالم هو الدين ال   ختم هللا  تعالى به سائر رساالته إلى البشر، ولم  يترك معاملة  من المعامالت إال حظمها، ووضاع  

وجااره، وساائر لها التشريعات الالزمة للحااظ عليها وللرجوع عند االختالف إليها؛ فنظم عال،ة المرء برباه أوالً، ثام بناساه ثاحيااً، وبأخياه  

من حوله، كما حظم سائر التعامالت التي تحتاج إلى اتصاال النااس بعضاهم بابعت، حتاى  يتحقاق العادل والمسااوات  باين بناي البشار كافاة 

 .وه ا مقصد عام من مقاصد الشريعة العامة

 : مفهوم التعامل لغة :المطلب األول

عامال  كال  منهماا : وتعاامال.  عاملاه أ   تصارف معاه فاي بياع  وححاوه: ، ويقاال[0]المهنة والاعال : أصل التعامل في لغة العرب

 .شغله به  وفكر فيه: ارخر وأعمل  ذهنه في ك ا

،لب لا  العمل عان  لاا  العلام : العمل ال يقال إال فيما كان عن فكر وروية وله ا ،رن بالعلم، حتى  ،ال  بعت ا دباء: ))ول ا  ،يل

 [ 5.] تنبيها على أحه من مقتضاه

حاااق، : ،ياام عال،اة عمال متبادلاة بيانهم، ازدواجياة التعامال: مصدر تعامل، ،امت عال،اتهم على أساٍس تعامٍل صادقٍ ( اسم: )تَعاُمل

ا ال ريقاة التاي يتعامال فيها: أ  ليس في المعامالت التِّجاريَّة والمالي ة محاباة، طريقة التَّعاُمل: خياحة، تعاشروا كاإلخوان وتعاملوا كا جاحب

 [.1.] مصدر تَعاَملَ : تعاُمل( اسم: )تعاُمل. الش صص

((عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به))
(1)

فاتهم معاه، وها ا المعناى مقتابس مان السانة : ، عاملهم بالِمْ ل ف معهام بم ال تصارت تصر 

إلاى النااس الا   يحاب  ولياأت:))وسالم  وهو ،وله  صلى هللا  عليه( 1844)النبوية من عدة أحاديث، منها الحديث ال   أخرجه مسلم بر،م 

 [11] .((أن يؤتى إليه
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 :مفهوم التعامل اصطالحا  : المطلب الثاني

مان الناحياة الشارعية، ذلاك أن داللاة التعامال تاياد " التعامال ماع المصاالخ" من المااهيم الد،يقة ذات حموالت داللية مهماة، ماهاوم 

ضب اً بضوابط الشرع، أو القاحون؛ فتحا  حقوق ال رفين المتعاملين معااً علاى أ  االشتراك بين طرفين، والتعامل إما أن يكون من

مسااتوث ماان التعاماال، وعلااى أ  أصااعدة كاحاات، أو أال يكااون كاا لك فتضاايع الحقااوق ويقااع الصااالف ممااا يااؤد  إلااى  عاادم ا ماان 

التعامل مع ارخار بالتصاورات ححاو ها ا ارخار  واالستقرار، ويعد أيضاً من المااهيم التي يقع فيه الص أ، والسيما حينما يرتبط ه ا

 .المصالخ مما ينتا عن ذلك التصور ردود أفعال ،د ال تنسجم وطبيعة ا حكام الشرعية ومقاصدها

: واح ال،اً من المعنى اللغو  لماهوم التعامل يمكن ا،تباس تعريخ اص الحي لماهوم التعامل، فيكون معنى التعامال اصا الحاً هاو

عان اإلحسااان العا،ال المكلاخ تجااه حاساه أوارخاارين مان تصارفات خاضاعة لأحكاام الشاارعية الصاصاة والعاماة فاي مصتلااخ كال ماا يصادر 

 . المجاالت تحقيقاً للغاية التي  شرعت  جلها تلكم ا حكام

 (:المفهوم المركب)مفهوم التعامل مع المخالف : المطلب الثاني

الاا   يايااد " التعاماال"ولمصاا لح  المصااالخ حاادرك العال،ااة المشااتركة بااين ماهااوم  اح ال،ااا ماان التعريااخ اللغااو  لماهااوم التعاماال

ا، وبين مص لح   .ال   يعد محل ه ا التعامل أو ذاك، ومعيار اإلحسان أو اإلساءة فيه" المصالخ"االشتراك بين طرفين في أمر م 

ساااءة تجاااه المصااالخ، والضااابطَ لماادث فهاام ا حكااام حاسااه يعااد المؤشااَر الاادال علااى ذلااك اإلحسااان أو تلااك اإل" التعاماال" ثاام إن هاا ا 

 . الشرعية المتعلقة بالتعامل مع المصالاين، وتنزيلها التنزيل الصحيح ال    يحقق المقاصد منها

كل التصارف ماع ارخار الا   ال يوافقاك، الصاضاع  حكاام الشارع وتعاليماه، : والمقصود بالتعامل مع المصالخ كماهوم مركب هو

 . ضواب ه، وكل تصرف مصالخ ل لك فال ينسب إال لصاحبه والدين  منه براءوالمنضبط  ب

ل ا فان الحاجة شديدة إلى معرفة ضوابط التعامل مع المصاالخ، والتعامال  بحاجاة أيضاا إلاى الاهام والاقاه، كاي يحقاق ها ا التعامال )

 [12(.]ويؤتي أكلهثمرته، 

ل مع المصالخ لم يت ر،و ا إلى ه ا التعريخ المركب، بل اكتاوا ب كر فقه ها ا وتجدر اإلشارة  إلى أن ال ين تناولوا موضوع التعام

 .التعامل أو ضواب ه أو ما شابه

 :دور مقاصد القرآن في تدبير االختالف: المبحث الثالث

ن خاالل إن دور المقاصد في إدارة االختالف وتدبيره دور كبير؛ إذ من خال ل مراعاتها، والعمال علاى تحقيقهاا فاي الوا،اع ما

،واعد وضوابط محددة يسه ل ذلك عملياة تادبير االخاتالف، وتحقياق حتائجهاا المرجاوة، وهاو ماا يساعى ها ا المبحاث إلاى إبارازه مان 

 :خالل الم الب التالية



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 111 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 : مفهوم التدبير في اللغة: المطلب األول 

 [13.]دبر ا مر مصدر : التدبير في اللغة

أصل ه ا البااب أن جلاه فاي ،يااس واحاد، وهاو آخار الشايء وخلااه خاالف . الدال والباء والراء( دبر : )جاء في معجم مقاييس اللغة

 [14.]وتش  عنه كلمات يسيرة. ،بله

  [15.]ودبوراً، تتبعته" الشيء َدْبراً  "دبرت"و

فاي تكملاة المعااجم  في اللغة حجده يأخ  معاحي ك يرة تشير إلاى مجااالت مصتلااة، أشاار إلاى بعضاها" التدبير " وبالرجوع إلى معنى

  [.16.]العربية

 مفهوم التدبير في االصطالح: المطلب الثاني

حسب مجاالت مصتلاة، فمعناه في مجال إدارة االخاتالف يصتلاخ عناه فاي مجاال الاقاه  "التدبير" أما في االص الح، فياهم مص لح

لشصصاية وا سارية، ومعنااه فاي مجاال ال باي يصتلاخ تمامااً والمعامالت، ومعناه في مجال الحياة السياسة يصتلخ عنه في مجاالت الحيااة ا

 .، وهك ا فان سياق كل مجال هو من يحدد المعنى المراد بالتدبير..عل با،ي المجاالت

 . والتدبير الحقيقي هلل سبحاحه وتعالى، وهو في حق العباد مجاز

طاه "ختالف، ومن ق االختالف كما أطلق عليه الدكتور وفي مجالنا حجد عدة مص لحات متقابلة، فنجد تدبير االختالف، وإدارة اال

، الشابكة "حماو النقاار  "لكاتباه  "الارحمن من ق تادبير االخاتالف مان خاالل أعماال طاه عباد" في دراسة عنه تحت عنوان" الرحمن عبد

 (.2.14) العربية لأبحاث النشر ال بعة ا ولى

لم يكن استقبل، أ  حظر فياه  واستدبر من أمره ما. ز أمور ،د ولت صدورهاالنظر في عوا،ب ا مور، وفالن يتدبر أعجا: والتدبير

 [10.]لم يعرف من صدره عا،بة ما مستدبرا فعرف ما

إجااراء ا مااور علااى علاام : التاادبير : النظاار فااي العوا،ااب بمعرفااة الصياار، و،ياال: التاادبير : اسااتعمال الاارأ  باعااٍل شاااق، و،ياال: التادبير 

 [.18.]قيقةً، وللعبد مجاًزاالعوا،ب، وهو هلل تعالى ح

 [1.]حق التدبير يكون بباطل أو 

 [.  10(.]التدبير: الدين: )وفي تاج العروس جعل التدبير، ديناً فقال

 :مفهوم تدبير االختالف: المطلب الثالث  

فاي تعرياخ  فلام أ،اخ حساب اطالعاي علاى تعرياخ مركاب لها ا المصا لح؛ لا ا ساأجتهد: تادبير االخاتالف "يتعلق بمص لح أما ما

 :مركب مستااد من معاحي التدبير السابقة، فأ،ول
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عملياة مركبااة تجمااع باين العلاام باااالختالف ومواطناه، وأحااوال المصتلاااين، وتقرياب وجهااات النظاار بياانهم إذا : تادبير االخااتالف هااو

استحال التوفيق، مع اختيار أحسب الوسائل لتحقيق المقاصد المرجوة منها
(2)

. 

هاو أصال،  فكلمة عملية توحي بأشياء ك يرة مندمجة مع بعضها، فمنهاا ماا "عملية" إلى توضيح لمارداته، فهووهو تعريخ يحتاج 

 .كالعلم باالختالف، ومواطنه، وأحوال المصتلاين، وبعضها يكون مكمال؛ كاختيار أحسب الوسائل؛ إلدارة االختالف وتدبيره

الختالف، وأحواعاه، ومجاالتاه وهاي المارادة بماواطن االخاتالف، ثام معرفاة فال يمكن بحال تادبير االخاتالف وإدارتاه دون العلام باا

 . كان حوعهم، وطبيعة االختالف معهم أحوال المصتلاين، كيخ ما

 ".علم تدبير االختالف وإدارته " فيمكن االستنتاج من التعريخ بأن تدبير االختالف وإدارته، علم ويمكن إطالق عليه

 :ط تدبير االختالفقواعد وضواب: المبحث الرابع

، وسعياً لتحقياق مقاصاد ها ه العملياة؛ فاال باد مان معرفاة ،واعاد وضاوابط "تدبير االختالف "اح ال،اً من التعريخ السابق لمص لح

تدبير االختالف بصاة عاماة، وال أ،صاد هناا ،واعاد تادبير االخاتالف الاقهاي؛  حهاا ،اد بح ات وكتاب فيهاا، وأذكار علاى سابيل الم اال مقاال 

، وعنون لهاا بالمقادمات وتحات كال مقدماة يا كر ،اعادة مان القواعاد وياصال (،واعد تدبير االختالف الاقهي)بعنوان  "أحمد ذيب "تورللدك

  .الحديث عنها مع ا م لة

 :االختالف المراد تدبيره: المطلب األول

الظااهرة القديماة المتجاددة بتجادد أسابابها بد مان توطااة حاول ظااهرة االخاتالف،  ،بل الشروع في بيان االختالف المراد تدبره، فال

يتعلاق  يتعلاق ببنياة التشاريع اإلساالمي، ومناه ماا هو ،در  كوحي؛ فال دخل لهحسان فياه، ومان االخاتالف ماا ودواعيها، فاالختالف منه ما

 خال،اي؛  ن ها ه ا حاواع كلهاا باإلحسان، وهو المراد تدبيره، ويمكن إجماله في االختالف الديني، والاكر ، والسياساي، واالجتمااعي، وا

مص ااااً، وهنااا يااأتي دور تاادبير وإدارة االخااتالف اح ال،اااً ماان ،واعااد  يتحماال فيهااا اإلحسااان مسااؤولية اختياراتااه، و،ااد يكااون مصاايباً فيهااا أو

 : وضوابط تحا  للكل حقه وكرامته، ويمكن إجمال ه ه القواعد والضوابط في الم لب ارتي

 :وضوابط تدبير االختالفقواعد : المطلب الثاني

 :العلم باالختالف وأسبابه ومواطنه: فمن القواعد

( محال النازاع)يمكن القيام به ه المهمة الصعبة دون علام وبصايرة، فاالعلم بااالختالف وأسابابه ومواطناه  لماذا ه ه القاعدة؟  حه ال

 . كما يسمى، يعد ،اعدة أساسية في تدبير االختالف وإدارته، ومن ثم تتحقق المقاصد من العملية برمتها

مرة بمصتلاخ الصاي ، مارة اساًما مشاتقًا مان ال الثاي  ٧٢١ومشتقاتها ورد في القرآن الكريم ( خلخ)ومن المايد العلم بأن ج ر كلمة 

مارة اساًما  10، «أَْفَعالَ »، مارة اساًما مشاتقًا مان بااب «فَعَّالَ »مرات اسًما مشتقًا مان بااب  4، «اْستَْاَعلَ »المجرد، ومرة اسًما مشتقًا من باب 
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، مارتين اساما بصايغة «َخْلاخ»مارة اساًما بصايغة  10، «َخلِياَاة»مارات اساًما بصايغة  0مارات ظارف مكاان،  5، «اْفتََعلَ »ا من باب مشتقً 

ماارات فعاااًل ماان باااب  5ماارات فعاااًل ماان ال الثااي المجاارد،  5، «ِخْلاَااة»، ماارة اسااًما بصاايغة «ِخااالف»ماارات اسااًما بصاايغة  6، «َخوالِااخ»

 35، «تَاَعَّالَ »، مارة فعااًل مان بااب «أَْفَعالَ »مارة فعااًل مان بااب  14، «فاَعالَ »، مرتين فعاًل من بااب «فَعَّلَ » من باب ، مرة فعاًل «اْستَْاَعلَ »

 .واستصراج ا م لة من القرآن الكريم ي يل البحث، ويصرجه عن مقصده. «اْفتََعلَ »مرة فعاًل من باب 

ه، ولايس المقاام مقاام عرضاها؛  ن ا مار ،اد بحاث وهلل الحماد فاال داعاي ومعلاوم أن لالخاتالف أسابابه ودواعياه فاي جمياع مجاالتا

 . لالجترار والتكرار

 :رد االختالف إلى الكتاب والسنة، وإلى األصول المعتبرة فيهما: ومن القواعد

علياه وسالم، أمار ه ه القاعدة ا ساس في تادبير االخاتالف وإدارتاه، ذلاك أن رد االخاتالف إلاى كتااب هللا وسانة رساوله صالى هللا  

ُسول} :واجب مصدا،ًا لقوله تعالى ِ َوالرَّ َّ
وهُ إِلَي هللَاَ َزْعتُْم فِے َشْےٖء فَُردت ، وه ا عام في كل النزاعات واالختالفات؛  ن  [58:النساء]{فَاِن تَنَم

َزْعتُْم فِے َشْےءٖ } :هللا عز وجل ،ال َزْعتُْم فِ }،ال أهل التاسير، { فَاِن تَنَم ذكره  ير  في أصول الدين  وفروعه، وه ا ما: أ {ے َشْےءٖ فَاِن تَنَم

ُسول} :واحد من الماسرين، و،وله ِ َوالرَّ َّ
وهُ إِلَي هللَاَ َزْعتُْم فِے َشْےٖء فَُردت ، ،ال مجاهد و ير واحد من السلخ أ  إلاى كتااب هللا وسانة  {فَاِن تَنَم

س فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما وه ا أمر من هللا عز وجل بأن كل شيء تنازع النا. رسوله

ِه } :،ال تعالى َّ
ْختَلَْاتُْم فِيِه ِمن َشْےٖء فَُحْكُمهُۥٓ إِلَي هللَاَ ، فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصاحة فهاو الحاق، ومااذا بعاد [ 8:الشورث]{َوَما اََ۪

أ  ردوا الصصاومات والجهااالت إلاى كتااب هللا وسانة رساوله { إن كناتم تؤمناون بااهلل والياوم ارخار}:لىالحق إال الضالل، ولها ا ،اال تعاا

يرجع فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم ارخر فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة وال 

وم ارخر، و،وله ذلك خير أ  التحاكم إلى كتاب هللا وسنة رسوله، والرجوع إليهما في فصل النازاع إليهما في ذلك فليس مؤمنا باهلل وال بالي

 [. .2]خير وأحسن تأويال أ  وأحسن عا،بة ومآال كما ،اله السد  و ير واحد

الدين دون الدحيا؟ ومعلوم أيضاً حكرة، والنكرة من صي  العموم فلم ُخص النزاع واالختالف في ارية بأمور  "شيءٍ " المالح  أن لا        

مرتب اة باأمور الادين  والادحيا معااً، وأن التناازع واالخاتالف ،اد يقعاان فاي أمورهماا معااً، وأن مرجاع  -وخاصاة المسالم -أن حياة اإلحسان 

اإلحسان فاي أماور الادحيا إلاى ، وادعاء بأن مرجع في حزاعاته واختالفاته إلى كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم -المؤمن-اإلحسان 

القواحين الوضعية، فه ا يمكن رده من عدة وجوه، وذلك من خالل التاريق بين المؤمنين به ا الدين وبصصائصاه، وباين  يار الماؤمنين باه، 

عادم االساتعاحة باالقواحين يعني  فان مرجع المؤمنين في أمور دينهم ودحياهم أوال إلى كتاب هللا وسنة حبيه صلى هللا عليه وسلم، ثم إن ه ا ال

 .الوضعية التنظيمية المستنب ة من عموم الشريعة ومقاصدها، ومن ثم  فال مشكلة لدث المسلم، إحما المشكل عند  يره
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فاردوه إلاى : يتناول أماور الادين والادحيا، ولكناه لماا ،اال { َشْےءٖ  فِے}: بأن ظاهر ،وله "فتح القدير" و ،د ذكر اإلمام الشوكاحي في

 [.21.]والرسول تبين به أن الشيء المتنازع فيه يصتص بأمور الدين دون أمور الدحيا هللا

يصاص أماور الادين دون اماور  { َشاْےءٖ  فِاے}: وه ا أمر ينا،ش أيضاً؛ فمع احترام تام للعلماء والماسارين باأن الماراد بقولاه

عال،اة  لهماا باأمور  ياد أن القارآن الكاريم  والسانة النبوياة  الالدحيا، لكن  بناء على مقتضى داللة اللغاة فاان ا مار  يار مقناع؛  حاه يا

ِب ِمن َشْےٖءه  ما} :الناس الدحيوية، وه ا مستااد  خ ير يرده ،ول هللا  تعالى ْلِكتَم ْطنَا فِے اَِ  [.30:ا حعم]{فَرَّ

 .اتباع المنهج الوسط: ومن القواعد

منهجااً إساالمياً متكاامالً، فالوسا ية خاصاية مان خصائصاه، وهاي ه ه القاعدة ا ساس في إدارة االختالف وتادبيره، تحااكي 

ُساوُل َعلَاْيُكْم } : أيضاً من خصائص ه ه ا مة، حيث ،اال سابحاحه لرَّ
لنَّااِس َويَُكاوَن اََ

 لِّتَُكوحُاواْ ُشاهََدآَء َعلَاي اََ
ه
اَة َوَسا َا ُكُمۥٓ أُمَّ

لَِك َجَعْلانَم َوَكاَ م

 
ه
 [.142:البقرة]{َشِهيدَا

لنَّااسِ }رين فاي معناى أ،وال الماسا
حجاة  الصاحابة  فقاول  بعاده،  مان  علاى  شاهيد  عصار  فكال  : )، ،اال اإلماام القرطباي{ُشاهََدآَء َعلَاي اََ

فاي  النااس  على  شهداء  لتكوحوا  : المراد : و،يل : )، و،ال الشوكاحي في فتح القدير[22(. ]التابعين، و،ول التابعين على من بعدهم على  وشاهد  

وها ه  والحاضارون  الماضاون  ا مام  بهام  والمراد  عام  ( الناس )و  : )، و،ال ال اهر بن عاشور[23(. ]حيا فيما ال يصح إال بشهادة العدولالد 

ي فأما الدحيوية فهي حكم هاته ا مة على ا مم الماضين والحاضرين بتبرير الماؤمنين مانهم بالرسال المبعاوثين فا. وأخروية دحيوية  الشهادة  

كل زمان وبتضليل الكافرين منهم برسلهم والمكابرين في العكوف على مللهم بعد مجيء حاسصها وظهور الحاق، وها ا حكام تااريصي ديناي 

 [ 24(. ]عليه إذا حشأت عليه ا مة حشأت على تعود عر  الحوادث كلها على معيار النقد المصيب

وبناء عليه فان أمة  محمد صالى هللا  علياه  وسالم تُساتدعى ياوم القياماة للشاهادة علاى ا مام الساابقة  باأن الرسال ،اد  بلغاوا  ممهام 

المجياد   عباد" رسالة  ربهم، وأن  ماهوم الشهادة عام يشمل شهادة ه ه ا مة في الدحيا بما  يسمى بالشهود الحضار ، و،اد  ساماه  الادكتور

والشاهادة علاى النااس فاي ها ا الساياق م قلاة بمعااحي عادة، بعضاها مستصاحب مان :)) ، ومماا ذكاره ،ولاه"قه التحضر اإلساالميبا "النجار

الحضاور، : معااحي( شاهد)معاحي ا صل اللغو ، وبعضها متاأت مان الانظم الا   صايغت باه ارياة، فمان حياث ا صال اللغاو  تاياد ماادة 

نظم تايد الشهادة على الناس، معنى المناعة والعزة والن ااساة، وذلاك  حهاا علاة الوسا ية، والوسا ية والعلم، والبيان، والتبلي ، ومن حيث ال

 [. 25((.]تتضمن ه ه المعاحي كما بينه الماسرون

 } :وأيضاً فيما يصص ،وله تعالى
ه
َة َوَس َا ُكُمۥٓ أُمَّ

لَِك َجَعْلنَم  : {َوَكَ م

: ،  وفياه أيضااً [26( ]، فاحاه فاي كاالم العارب الصياارُ "الوَساط"وأماا: )ر ال بار جااء فاي تاساي(: وسا اً )أ،وال الماسرين في معناى

ةً  َجَعْلناُكْم  َوَك لَِك }: ، وجاء في الكشخ والبيان عن تاسير القرآن[26( ]،ال، ُعدوال" َوَس ًا أمة  َجعلناكم  وك لك  )" . عدال خيااراً { َوَس اً  أُمَّ
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،اال هللا : ي ر موضعاً فيه، ويقال لرسول هللا صل ى هللا عليه وسل م هو وسط ،اريش حساباً، أ  خيارهمأ  تص: أحزل وسط الواد : تقول العرب

اةً  َجَعْلنَااُكْم  َوَكا لَِك  }: ،وله تعالى: ، وجاء في تاسير الماورد [20. ]، أ  أخيرهم وأعدلهم[28: القلم]{ ،اَل أَْوَس ُهُْم }: تعالى . {َوَسا اً  أُمَّ

هُاْم : )يعني خياراً، من ،ولهم فالن وسط الَحَسِب في ،ومه، إذا أرادوا ب لك الرفياع فاي حسابه، ومناه ،اول زهيار: أحدها: تفيه ثالث تأويال

(إَذا حََزلَت إِْحَدث اللَّيالي بُِمَعظَّمِ ... َوَسطٌ يَْرَضى اإللهُ بُِحْكِمِهْم 
3
 

وا في الدين، فال هم أهل  لوٍّ فيه، وال هم أهل تقصير فيه، كاليهود أن الوسط من التوسط في ا مور،  ن المسلمين تََوسَّ ُ : وال احي

يرياد : وال الاث. ال ين بدَّلوا كتاب هللا و،تَّلاوا أحبيااءهم وَكاَ بوا علاى ربهام، فوصااهم هللا تعاالى باأحهم وساط،  ن أحاب ا ماور إلياه أوسا ها

: أباو ساعيد الصادر ، عان النبااي صالى هللا علياه وسالم فاي ،ولاه تعااالى عادالً،  ن العادل وساط باين الزياادة والنقصااان، و،اد روث: بالوساط

ةً َوَس اً } اةً  َجَعْلناُكْم  َوَك لَِك  }: ، و،د زاد في مااتيح الغيب معنى آخر فقال[28. ]أ  َعْدالً { َوَكَ لَِك َجَعْلنَاُكْم أمَّ وذلاك الوساط هاو { َوَسا اً  أُمَّ

ةً َوَس اً }: تنزيل معنى آخر حيث ،ال، وزاد في احوار ال[20. ]العدل والصواب . ، أ  خيااراً، أو عادوالً مازكين باالعلم والعمال{َجَعْلناُكْم أُمَّ

 [31(.]الصيار وا جود : والوسط هاهنا: )، وزاد ابن ك ير في تاسيره وصاا آخر حيث ،ال[.3]

العادل والصياار والصاواب، وهاي معااحي من خالل تتبع أ،وال الماسرين في معاحي الوساط، وجادت جلهام يشارحون الوساط بمعناى 

مانها كرساه النباي وهاو . تتضمن معنى الوس ية التي تعد منهجاَ رباحياً ميز هللا به دينه الحنيخ، وميز به حبيه صلى هللا عليه وسالم، وأمتاه

خيار   ماا: ))ي هللا عنهاا حياث ،الاتحقلتاه لناا أمناا عائشاة رضا صلى هللا عليه وسلم وا،عاً، فما خير بين أمرين إال اختار أيسارهما، وها ا ماا

صالى  هللا  رساول  احاتقم  وماا  مناه،  النااس  أبعد  كان  إثما  كان  فان  إثما،  يكن  لم   أيسرهما، ما أخ   إال  أمرين  بين  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  

ُ بُِكاُم اليُْساَر وال }: يقاول-سابحاحه وتعاالى –فااهلل  ،(صاحيح البصاار ((.)هااب هلل  فيناتقم  هللا،  حرماة  تنتهك  أن  إال  لناسه  وسلم  عليه  هللا   يُِرياُد هللاَّ

 } : ، ويقول[184:البقرة]{ يُِريُد بُِكُم الُعْسرَ 
ه
ُن َضاِعياَا اِلحَسم

ُ أَْن يتَصاَِّخ َعنُكْمه َوُخلَِق اََ َّ
َ

ُ }: ويقاول عاز وجال ،[28: النسااء]{يُِريُد هللُا  ماا يُِرياُد هللاَّ

 [. 0:المائدة]{لِيَْجَعَل َعلَْيُكْم ِمن َحَرجٍ 

 : التفريق بين القطع والظن في األدلة: ومن القواعد

باد مناه فاي عملياة تادبير االخاتالف وإدارتاه، وهاو أمار لايس متاحااً لكال  ذلك أن التاريق ين ا دلة من حيث ،وتها وداللتها، أمر ال

 .القواعد، العلم باالختالف وأسبابه ومواطنه، مما يقتضي العلم بأدلة المصتلاين بد فيه من العلم؛ ل ا جعلت من الناس، بل ال

تَنِبُوَا َك ِير} : والمنها القرآحي واضح في تجنب الو،وع في سوء الظن ،ال تعالى أَيتهَا ٱلَِّ يَن َءاَمنُوَا ٱجت ـمأ َت ٱلظَّنِّ ࣰيَ َن ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعت ا مِّ

م  [.12:الحجرات] { ۖه ࣰإِثت
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 : االطالع على خالفات العلماء وأدلة كل منهم: ومنها

مناسبة ه ه القاعدة لما ،بلها جلي، فان النظر في أدلة المصتلاين، وخاصة عناد التارجيح باين ا ،اوال؛ لهاو مان أدق العلاوم وأجلهاا،  

 .م في كل المجاالتو،د ،يت هللا له ه ا مة من العلماء وفقهم هللا لصدمة ه ا الدين من جميع جواحبه وه ا عا

تُمت فِا  }: والمنها القرآن واضح في دعوته إلى االحتكام  هل العلم والرجوع إلايهم عناد االخاتالف والتناازع، ،اال تعاالى َزعت ـم فَااِن تَنَا

ء ـ َاِخِرِۚ َذ م ࣰَش ت
ِم ٱلت يَوت ِ َوٱلت ِمنُوَن بِٱهللَّ ُسوِل إِن ُكنتُمت تُؤت ِ َوٱلرَّ وهُ إِلَى ٱهللَّ رلࣰِ فَُردت ِوياًل  ࣰَك َخيت َسُن تَأت نَا }: ، و،ال أيضاَ [50:النساء]{ َوأَحت َسالت َوَماأ أَرت

لََك إاِلَّ ِرَجال لَُمونَ ࣰ،َبت ِر إِن ُكنتُمت اَل تَعت كت َل ٱل ِّ َا أَهت ـ َلُوأ  فَست
ه ِهمت  [.0:ا حبياء]{ ا حتوِح أ إِلَيت

 :شتحديد المفاهيم والمصطلحات التي يدور حولها النقا: ومنها

أن لها من ا همية، فان تحديد المااهيم والمص لحات من القواعد التي تؤسس إلدارة االخاتالف وتادبيره، فيجاب  ه ه القاعدة لها ما

يسميه العلمااء تحريار موضاع النازاع فك يار مان النقاشاات التاي تقادم الياوم مردهاا إلاى  واضحة جلية وهو ما المااهيم والمص لحات تكون

  .خالف في اللا 

، فيها إشارة  إلى  مراعاة أهمياة اللاا  [1.4:سورة البقرة]{ يَا أَيتهَا الَِّ يَن آَمنُوا اَل تَقُولُوا َراِعنَا َو،ُولُوا اْحظُْرحَا}: ه ارية الكريمةوه

 ".احظرحا" يصتلخ عن  داللة  لاظة" راعنا" والمص لحات في الداللة على  المراد؛  ن داللة لاظة 

 .اله الماسرون في معنى ارية تظهر أهمية فهم دالالت المص لحات وا لااظ وتحديد مدارها الدالليوبالرجوع إلى ما ،

ال  : )اختلخ أهل التأويل فاي تأويال ،ولاه: ،ال أبو جعار. ال تقولوا خالفاً ( راعنا التقولوا  )أخرج ال بر  بسنده الصحيح عن مجاهد 

، أ  اسامع (أرعناا سامعك: )، وعزا ذلك إلى ع اء، ومجاهاد، و يرهماا، وفياه أيضااً (ولوا خالفاً ال تق: تأويله: فقال بعضهم(. راعنا تقولوا  

 [ 32.]، ولمجاهد-رضي هللا عنهما -وعزاه البن عباس. منا وحسمع منك

وهاي " ةالرعوحا"، مان"راعناا"ال تقولاوا ،اوال: باالتنوين، بمعناى( راعناا تقولاوا  ال  : )و،د حكي عن الحسان البصار  أحاه كاان يقارأه

وه ه ،راءة مصالاة، فغير جائز  حد القراءة بها لش وذها وخروجها من ،راءة المتقادمين والمتاأخرين، وخالفِهاا ماا جااءت . الحمق والجهل

ثناا أباو أحماد الزبيار ، عان فضايل بان : حادثنا أحماد بان إساحاق، ،اال: )وذكار سابب حازول ها ه ارياة فقاال[ 32.]به الحجة مان المسالمين

فكاره هللا لهام ماا . كان أحاس من اليهود يقولوا أرعنا سمعك، حتى ،الها أحااس مان المسالمين: ،ال{ راعنا تقولوا  ال  }: " ع ية مرزوق، عن

: -تعاالى  -،اال ": )المناار"، وجااء فاي تاساير [32(. ]كما ،الت اليهود والنصارث{ راعنا تقولوا  ال  يا أيها ال ين آمنوا }: ،الت اليهود، فقال

عان كلماة كااحوا يقولوحهاا وأمارهم بكلماة خيار منهاا تاياد ماا  -تعالى  -، حهاهم ( راعنا و،ولوا احظرحا واسمعوا تقولوا  ال  يها ال ين آمنوا يا أ)

مان ( احظرحاا)فاان فيهاا معناى اإلحظاار واإلمهاال، ويؤياد ها ا المعناى ،اراءة ( راعناا)تاياد معناى كلماة ( احظرحاا)فكلمة . كاحوا يريدوحه منها

: حظرت الشيء وحظرت إليه إذا وجهت إلياه بصارك ورأيتاه، وتقاول: تقول. حظار، وفيها معنى المرا،بة وهو ما يستااد من النظر بالعيناإل
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وأمرهم بالسماع للنبي ليعوا عنه ما ( احظرحا)لهم به ه الكلمة  -تعالى  -أذن هللا ( ما ينظرون إال صيحة واحدة)حظرته بمعنى احتظرته ومنه 

 [33.]ن الدين وهو أمر يتضمن ال اعة واالستجابةيقول م

يتعاين فاي م ال ها ه ارياة ت لاب سابب حزولهاا ليظهار مو،عهاا ووجاه : ) و،د تحدث ال اهر بن عاشور عن  معناى ها ه ارياة فقاال

لهاا أن المسالمين كااحوا معناها، فان النهي عن أن يقول المؤمنون كلمة ال ذم فيها وال سصخ ال بد أن يكون لسبب، و،د ذكروا في سبب حزو

لاه إذا ألقى عليهم النبي صلى هللا عليه وسلم الشاريعة والقارآن يت لباون مناه اإلعاادة والتاأحي فاي إلقائاه حتاى ياهماوه ويعاوه فكااحوا يقولاون 

هم ساراً، وكاحات لهام راعنا يا رسول هللا أ  ال تتحرج منا وارفق وكان المنافقون من اليهود يشتمون النبي صالى هللا علياه وسالم فاي خلاوات

كناا حساب محماداً : كلمة بالعبراحية تشبه كلمة راعنا بالعربية ومعناها في العبراحية سب، و،يل معناها ال سمعت، دعاء فقال بعضاهم لابعت

لمين حااوين بهاا سراً فأعلنوا به ارن أو ،الوا ه ا وأرادوا به اسم فاعل من رعن إذا اتصخ بالرعوحة، فكااحوا يقولاون هاتاه الكلماة ماع المسا

 [ 34.]السب فكشاهم هللا وأب ل عملهم بنهي المسلمين عن ،ول هاته الكلمة حتى ينتهي المنافقون عنها ويعلموا أن هللا أطلع حبيه على سرهم

 . الشمولية واإلحاطة: ومنها

ورد فاي المساألة الواحادة  جمع بين كال ماااله ه القاعدة ا ساس تعد منهجاً د،يقاً في عملية تدبير االختالف وإدارته؛ إذ القصد منها 

 .لتحريرها تحريًرا جلي ًا واضًحا، وه ا منها د،يق ومهم وضرور 

، [33:ساورة الار،اان]{ َواَل يَأْتُوحََك بَِم ٍَل إاِلَّ ِجْانَاَك بِاْلَحقِّ َوأَْحَسَن تَْاِسيًرا}: ويمكن استشااف ه ه القاعدة من اريات القرآحية التالية

فََمَكَث َ ْياَر }: ، و،وله  تعالى[28:سورة الجن] {لِيَْعلََم أَْن ،َْد أَْبلَُغوا ِرَسااَلِت َربِِّهْم َوأََحاطَ بَِما لََدْيِهْم َوأَْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا}: تعالىو،وله 

 [.22:سورة النمل] { بَِعيٍد فَقَاَل أََحْ ُت بَِما لَْم تُِحْط بِِه َوِجْاتَُك ِمْن َسبَاٍ بِنَبَاٍ يَقِينٍ 

 :النظر في المقاصد واعتبار المآالت: ومنها

ه ه القاعدة ا ساس في إدارة االختالف وتدبيره، عامة في كل المجااالت، فاال يسات نى منهاا مجاال دون آخار، وتعاد أيضااً ضااب اً  

آالت يحاا  ماان الازالت، ويراعااي النتااائا مان الضااوابط التاي يجااب مراعاتهاا فااي عملياة تاادبير االخاتالف وإدارتااه؛ ذلاك أن النظاار فاي الماا

 :المحتمل و،وعها، ومن ثم تأتي ،اعدة أخرث مهمة جداً في ه ا المقام، وهي

 :قاعدة سّد الذرائع: ومنها

فه ه ليست ،اعدة تراعى في تدبير االخاتالف وإدارتاه فحساب، وإحماا هاي أصال هاام مان أصاول التشاريع اإلساالمي، وتعاد منهجااً 

 بَِغْياِر ِعْلامٖ  َواَل }: حصو  القرآن والسنة النبوية الم هرة، فقال تعالى،رآحياً شهدت به 
َ َعاْدواَِ َّ

َ
ِ فَيَُسابتواْ هللُا َّ لِ يَن يَْدُعوَن ِمان ُدوِن هللِاَ

َُ  ]{تَُسبتواْ ا

 .  ، فه ه القاعدة  تشهد لها  ه ه ارية الكريمة و يرها[1.0:سورة ا حعام
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لوال أن ،ومك حاديث : )) حدثتني خالتي عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ال لها: زبير ،العبد هللا بن ال عن:))ومن السنة

با ر ، وجعلت لها باابين، باباا شار،يا، وباباا  ربياا، وزدت فيهاا مان الحجار ساتة أذرع،  عهد بشرك أو بجاهلية، لهدمت الكعبة فألز،تها

 [.35(( ]فان ،ريشا ا،تصرتها حين بنت الكعبة

فيه مراعات للمآل منه صالى هللا علياه وسالم، وهاو يعلمناا صالى (( لوال أن ،ومك حديث عهد بشرك: ))،وله صلى هللا عليه وسلمو

 . هللا عليه وسلم ه ا المنها بالاعل؛ لنقتد  به في حواراتنا، وفي حياتنا كلها

 الحوار والجدال بالتي هي أحسن: ومن القواعد

والوسيلة، تأخ  منحاً بعيداً تمتد الحاجة إليها في شتى مجاالت الحياة، فنسمع حوار ا دياان، والحاوار الاقهاي، ه ه القاعدة ا ساس، 

،ُاْل } :والقرآن الكريم يدعو إلى الحوار باعتباره وسيلة من وسائل تدبيراالختالف، ،ال تعاالى الخ،. والحوار السياسي، والحوار االجتماعي

َ َواَل حُْشاِرَك بِاِه َشاْياًا َواَل يَتَّ يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَ  ِ فَااِْن تََولَّاْوا َعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْينَنَاا َوبَْيانَُكْم أاَلَّ حَْعبُاَد إاِلَّ هللاَّ ِصاَ  بَْعُضانَا بَْعًضاا أَْربَابًاا ِماْن ُدوِن هللاَّ

ْحِجيُل إاِلَّ ِمْن بَْعِدِه أَفاََل تَْعقِلُويَا أَْهَل الْ ( 64)فَقُولُوا اْشهَُدوا بِأَحَّا ُمْسلُِموَن  وَن فِي إِْبَراِهيَم َوَما أُْحِزلَِت التَّْوَراةُ َواإْلِ هَاا أَْحاتُْم ( 65)َن ِكتَاِب لَِم تَُحاجت

 ُ وَن فِيَما لَْيَس لَُكْم بِِه ِعْلٌم َوهللاَّ  [.سورة آل عمران ]{ ( 66)يَْعلَُم َوأَْحتُْم اَل تَْعلَُموَن هَُؤاَلِء َحاَجْجتُْم فِيَما لَُكْم بِِه ِعْلٌم فَلَِم تَُحاجت

وهي ،اعدة يلتجأ إليه في حل الصالفات في تلكم المجاالت،  ير أن ا مر ليس متاحااً لكال مان هام ودب، وإحماا للحاوار فقاه وآداب  

 .و،واعد وضوابط، فبقدر توفرها، بقدر ما يحقق النتائا المرجوة

َسنُ }: القاعدة ،وله تعالىومن ا دلة على ه ه  ِب إاِلَّ بِٱلَّتِ  ِهَ  أَحت ـم ِكتَ َل ٱلت َا أَهت ِدلُوأ ـم : ، و،ولاه تعاالى[.46: ساور ة العنكباوت] { َواَل تَُج

َسُنِۚ } هُم بِٱلَّتِ  ِهَ  أَحت ِدلت ـم َحَسنَِةه َوَج ِعظَِة ٱلت َموت َمِة َوٱلت ِحكت ُع إِلَىم َسبِيِل َربَِّك بِٱلت  [.125: سورة  النحل] { ٱدت

وماان ثاام كاحاات هااده القاعاادة أساااس فااي عمليااة إدارة االخااتالف وتاادبيره؛  حهااا تعااد أيضاااً ماان أهاام الوسااائل فااي إدارة النزاعااات 

 . واالختالفات، والتوصل من خاللها إلى المقاصد المرجوة

 .االنطالق من المتفق عليه: ومن القواعد 

تعد ه ه القاعدة ضاب اً من الضوابط التي تجعل لعملية إدارة االختالف وتدبيره، معناً، وترسم معاالم النجااح فاي أفقهاا باارزة؛  حاه 

 . إذا كان المن لق صحيحاً، كان السير سهالً، وكاحت النتائا مرضية للجميع

فاالوا،ع . تقلياد اء في القضايا المصتلخ فيها بناًء على اجتهاد أوارر إن مشكلة ا مة اإلسالمية اليوم ليست في ترجيح أحد الرأيين أو

[36.]أن الص أ في ه ه القضايا يدور بين ا جر وا جرين، ولكن مشكلة ا مة حقا في تضييع ا مور المتاق عليها
 

 

َا إِلَىم كَ }: ومن ا دلة على ه ه القاعدة ،وله تعالى ِب تََعالَوت ـم ِكتَ َل ٱلت أَهت ـمأ نَُكمت  ࣰلَِمة،ُلت يَ نَنَا َوبَيت ِءِۭ بَيت
 [64:سورة آل عمران. ]{َسَواأ



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 111 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

ه ه بعت القواعد والضوابط في عملية إدارة االختالف وتدبيره، فعلى ،در تمساكنا بهاا، والعمال علاى وفقهاا، تحققات لناا المقاصاد 

 . المرجوة منها

 :دور المقاصد في تدبير االختالف وإدارته: المطلب الثالث

تدبير االختالف وإدارته وفق القواعد والضوابط السالاة ال كر تهدف إلى تحقيق مقاصد عظيمة تشهد لها حصاو  إن عملية 

 .الكتاب والسنة، ومن خالل ه ا الم لب سأبرز دور المقاصد في تدبير االختالف، وإدارته

 .حيث تحقيقها وا،عاً  إن للمقاصد دوراً في إدارة االختالف من حاحيتين أساسيتين، من حيث مراعاتها، ومن

 : وما يمكن بياحه من دور المقاصد في إدارة عملية االختالف، وإدارته ما يأتي 

 : طلب الحق وإظهاره وشيوعه

سواء وافق ه ا الحق وا،ع الناس، وجرث مع معارفهم .. ال   يلتات إليه القرآن الكريم، ويحسب له حسابا، هو الحق، والحق وحده

وه ا شاهد من شهود القارآن الكاريم، بأحاه لايس مان عمال بشار، وال مان ! على طريق  ير طريقهم، وبعلم  ير علمهمومعتقداتهم، أم جاء 

لاو  -وإال كاان علياه أيضاا.. تدبير إحسان، وإال كان عليه أن يتجنب ه ا الصدام الصريح مع الوا،ع، ال   ال يعلم ما وراءه إال عالم الغياوب

ن يدياه مان حجاا يساتند إليهاا خصاومه، ويتصا ون منهاا ساالحاً يحاربوحاه باه، فاي المعركاة الادائرة بيناه أن يصااى ماا باي -أحه من عمل بشر

، فان الحق ال   حزل به، سيظل هك ا ،ائما على الادهر، يتحادث المكاابرين والمعاحادين، ويواجاه أبصاار المتشاككين والمنحارفين، ...وبينهم

َو،ُاِل اْلَحاقت ِماْن َربُِّكاْم فََماْن شااَء فَْليُاْؤِمْن َوَماْن شااَء }: ، و،ال أيصااً [2.4: سوة ا حعام] { َمْن َعِمَي فََعلَْيهافََمْن أَْبَصَر فَلِنَْاِسِه وَ }: ،ال تعالى

فاحهاا أماور  -، والعا،بة دائما للحق، فاحه وإن  امت عليه سحب الضاالل، واحعقادت فاي سامائه ظلماات الجهال[20: سورة الكهخ. {فَْليَْكاُرْ 

 [30.]، ال تلبث أن تزول، وإن طال مقامهاعارضة

الحق ل   الحق إذا حق  له الحق، ال خير فيمن ينكر الحاق لا   الحاق إذا حاق  اعرف  : )،وله –رضي هللا -وورد عن اإلمام الشافي 

 [38(.]له الحق

تجااوز صاداق النباي صالى هللا علياه  أي هاا النااس ماا ها ه الصاد،ات التاي أحادثتم ال يبلغناي أن أحاداً : و،ال عمر رضي هللا عنه يومااً 

َوآتَْياتُْم إِْحاداهُنَّ ،ِْن ااراً فَاال }: ماا جعال هللا ذلاك إلياك ياا ابان الص ااب، إن هللا تعاالى يقاول: وسلم إال استرجعته منه فقامت إليه امارأة فقالات

 .حاضلت أميركم فنضلته. مرأة أصابتأما تعجبون من إمام أخ أ وا: ، فقال عمر[.2: سورة النساء] {تَأُْخُ وا ِمْنهُ َشْيااً 

 [ 30.]الحق فال أرجع إليه أعرف  إح ي  ستحي أن : و،ال الشعبي  
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 :تحقيق األلفة بين أفراد المجتمع المختلف

إن تحقياق ا لاااة بااين الناااس عامااة، وبااين المصتلاااين خاصااة، مقصااد ماان مقاصااد القاارآن الكااريم تشااهد بااه حصااو  الكتاااب والساانة 

 .منها القرآن في تحقيق ه ه المقاصد عظيم، فهو يأمر با سباب اإليجابية، وينهي عن ا سباب السلبية الم هرة، وأن

ِ َعلَْيُكُمۥٓ إِْذ } :فنجده في ارية الكريمة وهي ،وله تعالى َّ
 َواْذُكُرواْ حِْعَمَت هللَاَ

،ُواْه  َواَل تَاَرَّ
ه
ِ َجِميعَا َّ ُكنتُُمۥٓ أَْعَدآَء فَأَلََّخ بَْيَن َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل هللِاَ

 
ه
حاَا ر سابحاحه وتعاالى با ساباب التاي تحقاق ا لااة، وهاي أساباب إيجابياة، وينهاى عان ، ياأم[1.3:آل عماران]{،ُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِهۦٓ إِْخَوم

 .ا سباب السلبية التي تحول دون تحقيقها

، واماتن علاى القبيلتاين باالعتصاام بحبال هللا المتاين، وباالنهي عان التار،اة حقياق مقصاد ا لااةفمان ا ساباب اإليجابياة أن هللا رباط ت

ِ َعلَْيُكُمۥٓ إِْذ ُكنتُُمۥٓ أَْعَدآَء فَأَلََّخ بَْيَن ،ُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِهِ } :فقال المتصاصمين تاريصياً بنعمتها َّ
 َواْذُكُرواْ حِْعَمَت هللَاَ

ه
حَا " ، فقد جاء في تاساير{ۦٓ إِْخَوم

 [.4.]ا لاة لرحمة، وإن الار،ة لع ابٌ  أما وهللا ال   ال إله إال هو، إن  ": ال بر 

 }: السلبية، التنازع واالختالف والتار،ة؛ ل ا حهى هللا عن ذلك كله مح راً من النتائا السلبية التي تترتاب عليهاا، فقاالومن ا سباب 

َزُعااواْ فَتَْاَشاالُواْ َوتَااْ هََب ِريُحُكااْمه  م  التنااازع واالخااتالف والتار،ااة، وم يالتهااا ك ياارة ي ااول المقااا فاريااات فااي النهااي عاان، [40:ا حاااال]{َواَل تَنَم

 .بعرضها

وحجد في السنة الم هرة أحاديث ك يرة أذكر منها على سبيل الم ال ما رواه أحس بن مالك عن رساول هللا صالى هللا علياه وسالم احاه  

ام ، و،اد رواه اإلما[41(( ]أن يهجر أخاه فوق ثالث ال تحاسدوا، وال تقاطعوا، وال تدابروا، وكوحوا عباد هللا إخواحا، وال يحل لمسلم :))،ال

تحاسادوا، وال تناجشاوا، وال تبا ضاوا،  ال  : ))،ال رسول هللا صالى هللا علياه وسالم: مسلم  في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا  عنه ،ال

، ((وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعت، وكوحوا عباد هللا إخواحا المسلم أخو المسلم، ال يظلمه وال يص له، وال يحقاره التقاوث هاهناا

بحساااب امااارل مااان الشااار أن يحقااار أخااااه المسااالم، كااال المسااالم علاااى المسااالم حااارام، دماااه، ومالاااه، ))يشاااير إلاااى صااادره ثاااالث مااارات و

 [.صحيح  مسلم((]وعرضه

بالتأمل في الحديث الشريخ حجده صلى هللا علياه وسالم ينهاى عان ا ساباب السالبية، وعان الصصاال الصبي اة التاي تنباة عان الناساية 

 .شأحها النزوع إلى الار،ة، وإلى أسبابها الصبي ة؛ والتي من

؛ لتتحقاق تلاك ا لااة باضال "ا وس والصازرج"ومعلوم أن النبي صلى هللا عليه وسلم ،ام بالمصالحة بين القبيلتين العدوتين تاريصيا 

والارحم تق اع، ولام حار م ال  الانعم تكاار،: )هللا عز وجل ثم باضل ما ،ام به صلى هللا عليه وسالم، و،اد جااء فاي ا ثار عان ابان عبااس ،اال

إن أول ماا يرفاع : كناا حتحادث: )، وجاء في ضعيخ ا دب المارد، عن أول ما يرفع ا لاة، عن عمير بن إسحاق ،اال[42(.]تقارب القلوب

 .، وه ا ا ثر ضعيخ كما صرح في ضعيخ ا دب المارد[43( ]ا لاة من الناس 
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والحديث عن أسباب ا لاة ي ول، وليس المقام مقام ذلك، وإحما الغر  هو بيان أهميتها باعتبارها مقصداً من مقاصد القارآن،      

 .والدين عامة، وبيان دورها في تدبير االختالفات والنزاعات، وذلك عند مراعاة تحقيقها

 :الحد منها لتحقيق الوحدة قطع أسباب التنازع أو

ن عملية تدبير االختالف وإدارته، هو حزع فتيل الصراعات، و، ع أساباب التناازع واالخاتالف أو الحاد منهاا؛ إذ مان إن الغر  م

الصعوبة بمكان القضاء على كل أسباب االختالف؛ إذ منها ما هو كوحي ال دخل لهحسان فيه، وذلك كل ما يعد مظهراً من مظاهر ،درة هللا 

 .لك يرجع إلى حكمة إلهيةعز وجل في الكون والصلق، فكل ذ

أما ما يتعلق بأسباب االختالف والنزاع البشر  فه ا هو المقصود بق اع أسابابه، أو الحاد منهاا؛  ن ذلاك بمقادور النااس أن يتغلباوا 

 . عليها، وخاصة إذا توفرت تلك القواعد والضوابط التي ذكرتها والمتعلقة بقواعد وضوابط تدبير االختالف

 ال للتعاليم الدينة في التعاطي لأسباب اإليجابية، وا خ  بها، واالمت ال للتعاليم الدينية في تجناب ا ساباب السالبية ومن ثم فان االمت

بكل ال رق الممكنة؛ يعد مقصداً من مقاصد القرآن التبعية؛ لتحقيق المقاصاد الكلياة، والتاي منهاا وحادة ا ماة وجماع كلمتهاا؛  ن مان شاأن 

تشتت والتارق في صخ ا مة وعدم تحقيق الوحدة المنشودة في جمع الكلمة وتوحيد الصخ، وهو أمر م لاوب تحققاه النزاع واالختالف ال

 .على مستوث المجتمع الواحد، ومن خالل ه ا كله يظهر دور المقاصد وأهميتها في إدارة االختالفات والنزاعات

ِ َجِميااع}:،ااال تعااالى ااِل ٱهللَّ تَِصااُموَا بَِحبت ،ُااواَ  ا َواَل ࣰَوٱعت هََب }: ، و،ااال تعااالى[1.3:سااورة آل عمااران]{ تَاَرَّ َشاالُوَا َوتَاا ت َزُعوَا فَتَات ـم َواَل تَنَاا

ه   [.46: سورة ا حاال] { ِريُحُكمت

 :تحقيق خصائص اإلسالم من العالمية والشمولية

 .لقد ميز هللا اإلسالم بصصائص عدة فصل العلماء الحديث عنها، وعن تجلياتها في شتى المجاالت

 ياار أن الحاجااة البح يااة، (. هااـ( 14.4)"الصصااائص العامااة لهسااالم: "ومماان تحاادث عنهااا الاادكتور يوسااخ القرضاااو  فااي كتابااه

والسياق العام لموضوع تدبير االختالف وإدارته، تجعلني أ،خ علاى خاصاتي العالمياة والشامولية أبارز خصاائص الادين اإلساالمي؛ وذلاك 

 .تالف وتدبيرهلبيان أثرهما في عملية إدارة االخ

فان كال متصادر لعملياة تادبير االخاتالف وإدارتاه، العاالم بقواعاده وضاواب ه، يجعال حصاب عينياه، ومن لاق فعلاه وإرادتاه تحقياق 

 .عالمية اإلسالم وشموليته

ومما يقتضيه ماهوم عالمية اإلسالم، أن اإلسالم يسع الزمان على امتداده، فليس خاصااً بازمن مجيااه، أو مرتب ااً بحيااة رساول     

مان خصائصاه،   أخارثهللا صلى هللا عليه وسلم  ال   بع ه هللا به، وإحما هو ممتد في الزمان؛ بمعنى أحه صالح  لكل زمان، وه ه خاصية 

سعته، بمعنى أن اإلسالم لم ياأت لينحصار فاي الجزيارة العربياة مهاد حزولاه، وإحماا عالميتاه تقتضاي أن يساع المكاان أ   ويسع المكان على
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ا ر  كلها، ويسع اإلحسان على  اختالفه، بمعنى أن خ اب هللا لهحسان في القرآن ليس خ اباً خاصاً فاي أصاله، وإحماا هاو خ ااب عاام، 

لنَّاُس  }:لى بـحجد ه ا جلياً في خ اب هللا تعا
ٓأَيتهَا اََ فال يمكان القاول هناا باأن ها ا الناداء ، وال   تكرر في القرآن حوالي خمسة عشر مرة{ يَم

لاِ يَن َءاَمنُاواْ } : خا ، وإحما العموم فيه واضح وجلي، وأماا خ ااب هللا للماؤمنين باـ
ٓأَيتهَاا اََ فها ا خ ااب تشاريخ وتكلياخ وتقادير، وهاو  {يَم

 .مرة في القرآن الكريم .8منينن و،د ورد أك ر من خ اب خا  بالمؤ

وما يقال في خاصية العالمية يمكن إسقاطه مان عادة وجاوه علاى  خاصاية الشامولية؛  ن ماا يقتضايه ماهاوم الشامولية، أن اإلساالم 

ث فاي خ اباه؛ مان خاالل دعوتاه يشمل جميع حواحي اإلحسان، ومنها عال،ته بارخر وتدبير وإدارة االختالف معه، فلقد حادد المعاالم  الكبار

ي إلى الوحدة التي  تقتضي مراعاتها في إدارة االختالف بين أفراد ا مة وجماعاتها، ومن ا خوة اإلحساحية التاي تقتضاي أيضااً مراعاتهاا فا

احاد، أال ال فضال لعرباي علاى يا أيها الناس، إن  ربكم واحد، وإن أباكم و)): تدبير االختالف وإدارته، ،ال رسول هللا  صلى هللا عليه  وسلم

، ومان المصالحة العاماة التاي تقتضاي أيضااً مراعاتهاا فااي إدارة [44"]عجماي، وال  ساود علاى أحمار إال باالتقوث، خياركم عناد هللا أتقااكم

 .االختالف وتدبيره، و ير ذلك من المعالم الكبرث التي حجدها وحستنب ها من الص اب اإللهي لعباده

َماااة}: كلياااة تحقياااق عالمياااة اإلساااالم وشاااموليته، ،اااال تعاااالىفمااان مقاصاااد القااارآن ال َك إاِلَّ َرحت ـم نَااا َسلت لَِمينَ  ࣰَوَمااااأ أَرت ـم َعااا ساااورة .] {لِّلت

ـمن} :، و،ال أيضاً [1.0:ا حبياء يَ َب تِبت ـم ِكتَ َك ٱلت نَا َعلَيت لت ءࣰَوحَزَّ ساالم ، فهاتان اريتان دلايالن علاى عالمياة  اإل[80: سورة النحل.]{ࣰا لُِّكلِّ َش ت

وشموليته، ل ا يتعين على من يتصادر لعملياة تادبير االخاتالف وإدارتاه، أن يضاع حصاب عينياه تحقياق ها ه المقاصاد، بال يجعلهاا من لقاه، 

 .وهدفه، وضاب اً  سلوبه، وتصرفاته من أن ينحرف ب لك عن مسار وهدف ومقصد العملية كلها

 :تحقيق األمن وعالقة تدبير االختالف به

ملية تدبير االختالف، تحقيق ا من العام؛ إذ من شاأن الصالفاات والنزاعاات أن تاؤد  إلاى االضا راب والقلاق وعادم إن من شأن ع

 .ا من؛ ل ا كان الهدف من تدبير االختالف وإدارته تحقيق ه ا المقصد الكلي من مقاصد القرآن

ا ماان فااي اإلسااالم لاايس كلمااة تلااا ، أو شااعاراً يااردد، وإحمااا هااو معنااى يشاامل جميااع جواحااب الحياااة اإلحساااحية؛ الاكريااة والناسااية 

 . والصحية، واال،تصادية واالجتماعية

ُن وَ }: ،ال تعالى َمت ى َِك لَهُُم ٱ ت
ـمأ ٍم أَُولَ نَهُم بِظُلت ـم َا إِيَم بُِسوأ

تَُدونَ ٱلَِّ يَن َءاَمنُوَا َولَمت يَلت هت تُنَااأ }: ، و،ال  تعالى[82:سورة ا حعام.]{هُم مت َك ُحجَّ َوتِلت

َر م هَاأ إِبت ـم نَ ِمِهۚۦِ ࣰَءاتَيت اَ ا بَلَاداً  ﴿َوإِذْ : و هميته حجده في دعاء إبراهيم عليه السالم فقال[. 83:سورة ا حعام.]{ِهيَم َعلَىم ،َوت ْجَعْل هَم ِهيُم َربِّ اَِ۪ ،َاَل إِْبَرم

ِمنَا  تِ ام ل ََّمَرم
 .فقدم ا من على الرزق  ولويته، ومسيس الحاجة إليه[ 125:اليقرة]﴾ َواْرُزَق اَْهلَهُۥ ِمَن اََ
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ِمناَ  ﴿أََولَمْ : امتن هللا على أهل مكة بنعمة ا من فقال ، فاي ظالل ا مان تستقر الحياة، ويأمن [ 60:العنكبوت]﴾ يََرَواْ اَحَّا َجَعْلنَا َحَرماً ام

لى دينهم وأحاسهم وأعراضهم وأموالهم، فا من أساس ازدهار الحضارات، وتقدم ا مم ور،ي المجتمعات؛ ل ا كان ا مان مان أهام الناس ع

 .الضرورات اإلحساحية، وأكبر المقاصد الشرعية

ااَن  ࣰإِنت أََحادوَ } : ،اال تعااالى. ثام إن الحصااحة ا منيااة لمان ي لااب المعرفاة ولااو كاان المصااالخ كاافراً، مضاموحة فااي ظال اإلسااالم مِّ

َمنَهُۚۥِ َذ م هُ َمأت لِغت ِ ثُمَّ أَبت َم ٱهللَّ ـم َمَع َكلَ هُ َحتَّىم يَست تََجاَرَك فَأَِجرت ِرِكيَن ٱست ُمشت مࣰٱلت لَُمونَ  ࣰلَِك بِأَحَّهُمت ،َوت  [.6:سورة التوبة. ]{الَّ يَعت

والمسالم مان سالم المسالمون مان لسااحه )): هللا عليه وسلم وحجد في السنة النبوية الم هرة بياحا لحقيقة اإلسالم واإليمان فيقول صلى

وحرام في دين اإلسالم أن ياروع المسالم  ياره باأ  وسايلة  ،(رواه البصار  ومسلم((. )ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم

 (.والترمي   رواه ابو داوود((. )ال يحل لمسلم أن يروع مسلماً : ))كاحت، جداً أو هزالً، فاي الحديث

تِلُاوُكْم  واإلسالم في عظمته وسموه، يحا  ا من لجميع الناس، مسلمين و يار مسالمين، يقاول تعاالى ﴿الَّ  لاِ يَن لَاْم يُقَم ُ َعاِن اَِ َّ
َ

ُكُم هللُا ايم يَْنهَ۪

وهُْم َوتُْقِس ُٓواْ إِلَْيِهُمۥٓه  ِرُكُمۥٓ أَن تَبَرت م يِن َولَْم يُْصِرُجوُكم مِّن ِديَ۪ لدِّ
ْلُمْقِسِ يَنه  فِے اَِ

َُ َ يُِحبت ا َّ
 [.8: الممتحنة]ٍ﴾ إِنَّ هللَاَ

ومن دخل دار أبي ساايان فهاو آمان، : ))مكة عام الاتح منح أهلها ا مان، إذ خاطبهم فقال –صلى هللا عليه وسلم  –ولما دخل النبي 

دخلات امارأة الناار فاي هارة حبساتها : ))، فاي الحديث، بل حا  اإلسالم ا من حتى للحيوان البهيم(رواه مسلم((. )ومن أ لق بابه فهو آمن

 (.رواه البصار  ومسلم((. )حتى ماتت، فال هي أطعمتها وسقتها، وال هي تركتها تأكل من خشاش ا ر 

كال ها  يادلنا داللاة واضاحة باأن تحقيااق ا مان مقصاد ،رآحاي جلاي، وأن الهادف ماان عملياة تادبير االخاتالف وإدارتاه، تحقياق هاا ا  

من مقاصد القرآن الكريم، فعلى المتصدر لعملية تدبير االختالف أن يجعال حصاب عينياه تحقياق مقصاد ا مان باين النااس فاي  المقصد العام

 . ، وفي جميع جواحبها؛ الاكرية والناسية والصحية، واال،تصادية واالجتماعيةحياتهم كلها الصاصة والعامة

 .ومن خالل ما سبق حدرك أهمية المقاصد ودورها في إدارة االختالف وتدبيره
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 الخاتمة

 :في ختام ه ه الدراسة المتعلقة بمقاصد القرآن، ودورها في إدارة االختالف، والتي أسارت عن النتائا التالية .1

أثبت الدراسة، أن مقاصد القرآن تساع ،ضاايا النااس المصتلااة، ومنهاا ،ضاية التعامال ماع المصاالخ، وإدارة االخاتالف معاه،  .2

 .وتساير وا،عهم، وتلبي حاجاتهم، وأن م ل ه ه الدراسة تاعل دور المقاصد في القضايا المجتمعية

وإدارة االخاتالف؛ حادرك ماراد هللا تعاالى مان كتاباه، ومان  إحه بمعرفة المقاصد القرآحية ودورها فاي التعامال ماع المصاالخ، .3

اس طارق  خلقه؛ وهو هداية العباد إلى الرشاد والسداد، في ا ،وال وا عمال والمعاامالت والتواصال ماع ارخارين، وأن تلم 

 .ه ه الهداية، وسلوكها بوعي وتبصر، يحا  من الزي  والضالل

 .ن في إدارة االختالفتأكيد الحاجة إلى معرفة دور مقاصد القرآ .4

أثبتات الدراساة الارضاايات اإليجابياة، ذلااك أن مان خصاائص القاارآن الكاريم، خاصااية العالمياة مماا يقتضااي مساايرته لوا،ااع  .5

الناس، ومعالجته لقضاياهم، وأثبت ك لك أهمية المقاصد القرآحية في إدارة االخاتالف، كماا أثبتات الدراساة أيضااً أن اعتباار 

 .االختالف يعد المنها ا ،وم في التعامل مع المصالخالمقاصد في إدارة 

 .تصحيح التصور الصاطة لدث الك ير من الناس تجاه المصالخ؛ فهماً، ومعاملة .6

 :التوصيات

 :بعد ه ه السباحة العلمية في موضوع ه ه الدراسة يوصي الباحث بارتي

لقد اهتم العلماء بمقاصد الشريعة ،ديماً وحدي اً وألاات فيهاا مؤلااات ك يارة أ نات المكتباة اإلساالمية، فيادعو الباحاث إلاى إياالء   .1

 .مقاصد القرآن الكريم عناية أك ر، وأكبر، وإبراز دورها في مواجهة التحديات المعاصرة والمصتلاة، ومنها إدارة االختالف

 .بالدراسات القرآحية يتناول مصتلخ المواضع المعاصرة؛ إحياء لدور القرآن في حياة ا مةدعوة إلى عقد مؤتمر خا    .2
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 :قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 (. 355   3ج)ابن منظور، لسان العرب [ 1]

مؤسساة الرساالة لل باعاة : مكتاب تحقياق التاراث فاي مؤسساة الرساالة، الناشار: القاموس المحيط تحقياق(. هـ٧٧١ت )الايروز آباد  [ 2]

 (. 306 )م  ٢٠٠٢ -هـ  ٧٢٢١ال امنة، : لبنان ال بعة -والنشر والتوزيع، بيروت 

 (. 5.4  )بيروت  -ير، المكتبة العلمية المصباح المن(. هـ١١٠ت ححو )علي الايومي ثم الحمو ، أبو العباس [ 3]

 (. 038   2ج )المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية بالقاهرة[ 4]

: الكليات معجم في المص لحات والاروق اللغوياة، تحقياق( هـ٧٠٠٢ت )أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكاو ، أبو البقاء الحناي [ 5]

 (.616  . )بيروت –الة محمد المصر ، مؤسسة الرس -عدحان درويش 

 عبد السالم محمد هارون،: معجم مقاييس اللغة، تحقيق(. هـ٥٠٢ت )أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الراز ، أبو الحسين [ 6]

 (.5/05.)م٧٠١٠ -هـ ٧٥٠٠.دار الاكر

 (.5  )مقاصد القرآن وصلتها بالتدبر . علي البشر الاكي التجني[ 0]

 8..2.قاصد القرآن من تشريع ا حكامم. حامد  عبد الكريم[ 8]

لبناان،  –، القاموس المحيط، باب الالم فصل العين، مؤسسة الرسالة لل باعاة والنشار والتوزياع، بياروت (هـ810: ت)الايروز آباد  [ 0]

 (.1.36 )م،  5..2 -هـ  1426ال امنة، : ال بعة

م 8..2 -هـ  1420ا ولى، : غة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ال بعةمعجم الل(.  1424: المتوفى)أحمد مصتار عبد الحميد عمر [ .1]

 (.1554:   2ج)

محماد فاؤاد عباد الباا،ي، دار إحيااء : ، تحياق(هاـ ٢١٧ - ٢٠١)صحيح مسلم،  بي الحسين، مسلم بن الحجااج القشاير  النيساابور  [ 11]

رْتها)القاهرة  -فيصل عيسى البابي الحلبي : الكتب العربية  1844ر،م الحديث ( 3/1402(.)بيروت -دار إحياء التراث العربي : وَصو 

 (.8-0  (. )بدون تاريخ)دار الوطن العربي . فقه التعامل مع المصالخ. عبد هللا بن إبراهيم ال ريقي[ 12]

 -الع ياة، إحيااء التاراث اإلساالمي خليال إباراهيم : التقاية في اللغة، تحقيق(. هـ ٢٧٢ت )أبو بشر، اليمان بن أبي اليمان البَندحيجي، [ 13]

 (.4.6  . )بغداد –م بعة العاحي 

 (.2/324.)م٧٠١٠ -هـ ٧٥٠٠عبد السالم محمد هارون، دار الاكر،: تحقيق. معجم مقاييس اللغة( هـ٥٠٢ت )ابن فارس [ 14]

: تااب ا فعاال، عاالم الكتاب، ال بعاة، ك(هاـ٢٧٢ت )علي بن جعاار بان علاي الساعد ، أباو القاسام، المعاروف باابن القَ َّااع الصاقلي [ 15]

 (.1/330.)م٧٠٧٥-هـ ٧٢٠٥ا ولى 

جمااال الصياااط، وزارة ال قافااة : ، حقلااه إلااى العربيااة وعلااق عليااه(هااـ٧٥٠٠ت )تكملااة المعاااجم العربيااة، رينهااارت بيتاار آن ُدوِز  [ 16]

 (.4/286.)م ٢٠٠٠ - ٧٠١٠ا ولى، من : واإلعالم، الجمهورية العرا،ية، ال بعة

 (. 8/33.)كتاب العين(. هـ٧١٠ت )الصليل بن أحمد الاراهيد  البصر  [ 10]

ضاب ه وصااححه جماعاة ماان العلماااء : كتاااب التعريااات، تحقيااق(. هاـ٧٧١ت )علاي باان محماد باان علاي الاازين الشاريخ الجرجاااحي [ 18]

 (.54  .)م٧٠٧٥-هـ ٧٢٠٥ا ولى : لبنان، ال بعة-باشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

بيااد  [ 10] ماان دون . مجموعااة ماان المحققااين، دار الهدايااة: تاااج العااروس ماان جااواهر القاااموس، تحقيااق(. هااـ٧٢٠٢ت )مرتضااى، الزَّ

 (.35/56.)تاريخ

محماد : تاساير القارآن العظايم، تحقياق(. هاـ١١٢ت )، أبو الاداء إسماعيل بن عمر بن ك ير القرشي البصر  ثم الدمشاقي (ابن ك ير[ ).2]

 (.2/3.4.)هـ ٧٢٧٠ -ا ولى : ال بعة.بيروت –لدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون حسين شمس ا

 ٧٢٧٢ -ا ولاااى : ال بعاااة. دمشاااق، بياااروت -فاااتح القااادير، دار ابااان ك يااار، دار الكلااام ال ياااب (. هاااـ٧٢٢٠ت )للشاااوكاحي اليمناااي [ 21]

 (.1/556.)هـ

أحمااد البردوحااي وإبااراهيم أطااايش، دار الكتااب : حمااد باان أحمااد ا حصااار  القرطبااي، تحقيااقالجااامع  حكااام القاارآن، أبااو عبااد هللا، م[ 22]

 (.2/156.)م ٧٠١٢ -هـ  ٧٥٧٢ال احية، : القاهرة، ال بعة –المصرية 

وت، دمشاق، بيار -، دار ابن ك يار، دار الكلام ال ياب (هـ٧٢٢٠ت )فتح القدير،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاحي اليمني [ 23]

 (.1/105.)هـ ٧٢٧٢ -ا ولى : ال بعة

، لمحمد ال اهر بن محمد بان محماد ال ااهر «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تاسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير [ 24]

 (..2/2.)هـ ٧٠٧٢: توحس، سنة النشر –، الدار التوحسية للنشر (هـ٧٥٠٥: المتوفى )بن عاشور التوحسي 

-ه1410:، دار الغارب اإلساالمي، ال بعاة ا ولاى(فقاه التحضار اإلساالمي)الشهود الحضاار  لأماة اإلساالمية . عبد المجيد النجار[ 25]

 (..1  .)م6..2-ه1420:م، ال بعة ال احية1000

 (.3/141(. )هـ٥٧٠ - ٢٢٢)جامع البيان عن تأويل آ  القرآن،  بي جعار، محمد بن جرير ال بر  [ 26]

اإلماام أباي محماد باان : ، تحقياق(هاـ٢٢١ت )الكشاخ والبياان عان تاساير القارآن،  حماد بان محماد بان إباراهيم ال علباي، أباو إساحاق  [20]

 (.2/8. )م ٢٠٠٢ -، هـ ٧٢٢٢ا ولى : لبنان، ال بعة –عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
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ت )محماد بان محماد بان حبياب البصار  البغاداد ، الشاهير بالمااورد  النكات والعياون،  باي الحسان علاي بان = تاسير الماورد  [ 28]

 (.100-1/108. )لبنان/ بيروت  -السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية : ، تحقيق(هـ٢٢٠

لقااب باصار الادين الااراز  التاساير الكبياار،  باي عباد هللا محماد باان عمار بان الحسان باان الحساين التيماي الاراز  الم= ماااتيح الغياب [ 20]

 (.1/218.)هـ ٧٢٢٠ -ال ال ة : بيروت، ال بعة –، دار إحياء التراث العربي (هـ١٠١ت )خ يب الر  

محماد : ، تحقياق(هاـ١٧٢ت )أحوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشايراز  البيضااو  [ .3]

 (..1/11.)هـ ٧٢٧٧ -ا ولى : بيروت، ال بعة –إحياء التراث العربي  عبد الرحمن المرعشلي، دار

ساامي بان محماد : ، تحقياق(هاـ١١٢ت )تاسير القرآن العظيم، بي الاداء إسماعيل بن عمر بان ك يار القرشاي البصار  ثام الدمشاقي [ 31]

 سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع

 (.1/454.)م ٧٠٠٠ -هـ ٧٢٢٠ال احية : ال بعة

 (..46-2/450(.)هـ٥٧٠ - ٢٢٢)جامع البيان عن تأويل آ  القرآن، لل بر   [32]

تاسير المناار، محماد رشايد بان علاي رضاا بان محماد شامس الادين بان محماد بهااء الادين بان مانال علاي خليااة )تاسير القرآن الحكيم [ 33]

 (.1/330.)م ٧٠٠٠: ، الهياة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر(هـ٧٥٢٢ت )القلموحي الحسيني 

، لمحمد ال اهر بن محمد بان محماد ال ااهر «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تاسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير [ 34]

 (..1/65(.)هـ٧٥٠٥: المتوفى )بن عاشور التوحسي 

 (. 4/3.5.)م٧٠٧٢ -هـ  ٧٢٠٢ال احية : ال بعة. إرواء الغليل[ 35]

  . )وار و،واعد االختالف، عمار بان عباد هللا كامال، الكتااب منشاور علاى مو،اع وزارة ا و،ااف الساعودية بادون بياحااتآداب الح [36]

 .بتصرف كبير(. .5-.4

 (.2/456. )القاهرة –، دار الاكر العربي (هـ ٧٥٠٠ت بعد )التاسير القرآحي للقرآن، عبد الكريم يوحس الص يب [ 30]

 –الساايد أحمااد صااقر، مكتبااة دار التااراث : ، تحقيااق(هااـ ٢٢٧ - ٥٧٢)، أبااو بكاار أحمااد باان الحسااين البيهقااي منا،ااب الشااافعي للبيهقااي[ 38]

 (.2/00. )م ٧٠١٠ -هـ  ٧٥٠٠ا ولى، : القاهرة، ال بعة

شركة ، (هـ٢٠٢ت )محاضرات ا دباء ومحاورات الشعراء والبلغاء،  بي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالرا ب ا صاهاحى [ 30]

 (.1/1.1.)هـ ٧٢٢٠ا ولى، : بيروت، ال بعة –دار ا ر،م بن أبي ا ر،م 

مكاة  -دار التربية والتراث : توزيع( هـ٥٧٠ - ٢٢٢)أبو جعار، محمد بن جرير ال بر  : جامع البيان عن تأويل آ  القرآن المؤلخ[ .4]

 (.0/00.)بدون تاريخ حشر: ال بعة١١٧٠: ب.  -المكرمة 

عبد هللا بن عبد المحسن : إشراف -شعيب ا رحؤوط : ، تحقيق(هـ ٢٢٧ - ٧١٢)مسند اإلمام أحمد بن حنبل . د، وآخرونعادل مرش[ 41]

إساناده صاحيح علااى : ، و،اال فيااه(12602:) ر،اام الحاديث( .12/.2.)م ٢٠٠٧ -هاـ  ٧٢٢٧ا ولاى، : التركاي، مؤسساة الرساالة، ال بعااة

 .شرط الشيصين

 -: محماد حاصار الادين ا لبااحي، بقولاه: حقق أحادي ه وعلاق علياه -باب ا لاة -، (هـ٢٢١ت )مام البصار  صحيح ا دب المارد، له[ 42]

 (.115:  .)م ٧٠٠١ -هـ  ٧٢٧٧الرابعة، : دار الصديق للنشر والتوزيع، ال بعة -صحيح اإلسناد

ماد حاصار الادين ا لبااحي، دار الصاديق للنشار مح: ، حقاق أحادي اه وعلاق علياه(هاـ٢٢١ت )ضعيخ ا دب الماارد، لهماام البصاار  [ 43]

 (..4:  .)م ٧٠٠٧ -هـ  ٧٢٧٠الرابعة، : والتوزيع، ال بعة

أحِيُس السَّار  في تصريا َوتحقيق ا حاديث التي ذكرها الَحاف  ابان َحجار العساقالحي فاي فَاتح البَاار ، أباو ح يااة، حبيال بان منصاور [ 44]

 (.4616:) ر،م الحديث( 0/6586. )م ٢٠٠٢ -هـ  ٧٢٢١ا ولى، : ال بعة. لبنان125:البقرة

 

 

 

 

                                                             
 (1)

 .من حديث أبي هريرة في سنن ابن  ماجه و يره« مؤمناً وأحب للناس ما تحب لناسك تكن »: ه ا ليس حدي ا وإحما ال ابت في السنة 

 .على م لهخا  لم أطلع  التعريخ اجتهاده ا  (2)     
البيان والتَبيين : والبيت أحشده الجاح  في كتابه، (1/332)البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى، ذكره النحاس في شرحه للقصائد التسع  (3) 

  ير منسوب( 3/153)


