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ادللخص:
هتدؼ الدراسة يف حقيقتها إذل بياف أخطر آاثر التعصب القبلي ،كدكره الرئيسي يف إشعاؿ اغبركب
اخًتقت يففرقت،
األىلية ،كاستغالؿ اؼبًتبصُت ؼبثل ىذه األحواؿ لضرب األمة اإلسالمية يف الصميم ،فبو ي
كما هتدؼ الدراسة إذل ربديد بعض اؼبفاىيم اليت على أساسها تيبٌت اغب لوؿ ،كلاألخ ربديد اؼبفهوـ العاـ
ؼبعٌت القبيلة من حيث كوهنا أداة تعارؼ ،هبا توصل األرحاـ ،كعلى ضوء ربديد آاثره العامة ،كأثره اػباص
هبتهد الباحث بتوصيف دقيق للمشكلة؛ بغية الوصوؿ إذل حلوؿ كاقعية من شأهنا أف تينهي ،أك ربد من
طياهتا دعوة لتحرير العقوؿ من قيود التعصب
فاعلية التعصب القبلي اؼبقيت ،كما تتضمن الدراسة بُت َّ
فقد اجملتمع لالستقرار كالطمأنينة كالوائـ.
اؼبقيتة اليت من نتائجها ي

الكلمات ادلفتاحية :التعصب  -القبلي  -احلروب  -األىلية.

ادلقدمة

اغبمد ﵁ رب العاؼبُت ،أضبده  -سبحانو كتعاذل  -على سوابغ نعمو ،كفضائل مننوً كجوده ككرمو،
كالصالة كالسالـ على سيدان رسوؿ هللا ،كعلى آلو الطيبُت الطاىرين ،كعلى أصحابو الغر اؼبيامُت.
كبعد:
إف من أعظم ما قررتو الشريعة اإلسالمية  -زادىا هللا شرنفا – كىو ما ييعد من مبادئ ىذا الدين
اغبنيف نب ىذ العصبية أبشكاؽبا كافة؛ كذلك ؼبا ؽبا من آاثر سيئة ربيط لالفرد لتصل اجملتمع ،متعدية كل ذلك
اجتماعيا تقطع الركابط
لتصل لألمة قاطبة ،ال من انحية كاحدة فحسب؛ بل من نواحي كثَتة ،فنراىا
ن
اقتصادًي
كاألكاصر بُت أبناء الوطن الواحد ،مستهدفة تلك العالقات اليت ربدد معادل إنسانيتو ،كنراىا
ن
سياسيا سبب كثَت من النزاعات اؼبوصلة
تستنزؼ اؼبوارد كالطاقات ،لتصل لالدكلة إذل االهنيار التاـ ،كنراىا
ن
صبلة كتفصيالن ،كىو يف خطورتو على حسب
للتدخالت اػبارجية ،فبالنظر إذل مآالت الفعل يمنع التعصب ن
نوعو ،فمنها ما لو أتثَت مباشر تضرب بو األمة يف الصميم ،كمنها ما لو أتثَت أخف ،تسهل السيطرة عليو،
كاغبد من فاعليتو.
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اسعا ،اخًتت أف أكتب يف جزئية منو ،ىي يف غلبة ظٍت تيعد من أعظم
كؼبا كاف موضوع التعصب ك ن
أسباب الفتنة ،اليت من آاثرىا إذكاء العنف بُت أبناء الوطن الواحد كالعقيدة الواحدة ،كؼبا فيو من تسليم
مهُت للعقل؛ الذم ىو سبب اإلدراؾ كاؼبعارؼ ،كقد أ ًيسس ً
ت الدراسة على ربديد بعض اؼبفاىيم اؼبتعلقة
ي
ٌى
دقيقا ،يستطيع من خاللو إهباد حلوؿ عملية كاقعية؛ إلهناء التعصب
ربديدا ن
مباشرا لاؼبوضوع اؼبتناكؿ ن
ن
تعلقا ن
كالتخل منو ،أك اغبد من فاعليتو ،كال ىبفى على اؼبطلع أف الكتابة يف ىذا اؼبوضوع من الصعوبة دبكاف؛
ك ذلك لتناثر أطرفو ،كيف الوقت نفسو تشابكها.
كؼبا اخًتت أف أكتب يف ىذا اؼبوضوع ،الذم عنونتو بػ (التعصب القبلي كأثره يف إذكاء اغبركب
متجردا عن األحكاـ اؼبسبقة،
األىلية دراسة من منظور شرعي) ،آليت على نفسي أف أكتب دبوضوعية،
ن
فردا؛ بل طلبا للحق ،بغية الوصوؿ
كَّأال أكتب من أجل إرضاء أحد ،كال إغضاب آخر ،صباعة كانت أـ ن
للمطلوب ،سائال هللا السداد كالتوفيق.

 1أمهية الدراسة:
تكمن أنبية اؼبوضوع اؼبتناكؿ لالد راسة؛ من حيث أنو يالمس الواقع الذم تعيشو بعض الدكؿ
اإلسالمية ،كبلدان لاألخ  ،حيث أسست فيو اجملتمعات على أساس قبلي ،يتعارض مع كثَت من مبادئ
اغبق ،كالذم ال شك أف نتيجتو ىي الفتنة اؼبوصلة لالقتتاؿ ،فمن كاقعية اؼبوضوع اكتسب ىذا البحث أنبية
لالغة لدل الباحث.
أيضا ال يغفل كل و
لبيب عن أف التعصب القبلي ىو سبب كثَت من البالء الذم حل اليوـ على أمتنا
ك ن
ضربت األمة يف الصميم ،كبو يفػًٌرقىت
ب اغبق ،كأيظهر الباطل ،كبو ي
كلاألخ اجملتمعات القبلية ،فبو غييَّ ى
يً
اخًتقت.
كش ٍرذىمت ،كبو ي
كما تكمن أنبية الدراسة يف كوهنا ؿب اكلة لتحديد كضبط بعض اؼبفاىيم اليت تتعلق (لالتعصب القبلي)؛
ٍب النظر يف آاثره كمآالتو ،بغية اػبركج حبلوؿ كنتائج كاقعية تينهي اؼبشكلة ،أك ربد من فاعليتها.

 1.1أىداف الدراسة:
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هتدؼ الدراسة يف حقيقتها إذل بياف أخطر آاثر التعصب القبلي ،كدكره الرئيسي يف إشعاؿ اغبركب
األىلية ،كاستغالؿ اؼبًتبصُت ؼبثل ىذه الفرص لضرب األمة اإلسالمية يف الصميم.
كدبا سيتقرر من أف التعصب القبلي من اؼبشاكل اليت ؽبا آاثر سيئة على الفرد كاجملتمع ،بل على األمة
حلوال كاقعية تالمس عمق اؼبشكلة.
أبكملها ،فمن أىم أىداؼ البحث أف يقرر الباحث ن
طياهتا دعوة لتحرير العقوؿ من القيود اؼبقيتة اليت من نتائجها فقد اجملتمع لالستقرار
كما تتضمن بُت َّ
كالطمأنينة كالوائـ.

 1.1التساؤالت:
* ما نظرة اإلسالـ إذل التعصب القبلي؟
* ما اؼبفهوـ العاـ للتعصب القبلي ،كما آاثره العامة ،كما أثره يف إذكاء اغبركب األىلية؟
* ما اؼبفهوـ العاـ للحركب األىلية؟
* ىل ىناؾ حلوؿ كاقعية من شأهنا إهناء مشكلة التعصب القبلي؟

 1.1ادلنهج:
استخدـ الباحث يف الدراسة ما يسمى لاؼبنهج اؼبتعدد؛ فالدراسة قائمة على اؼبنهج( :الوصفي
التحليلي) ،كما يف ربديد بعض اؼبفاىيم اليت ىي من صلب الدراسة ،ككذلك يف بياف اآلاثر اؼبًتتبة على
التعصب القبلي ،كبياف اغبلوؿ الواقعية كربديدىا ،اليت من شأهنا اغبد من ف اعلية التعصب القبلي.
 .1اخلطة :كقد قيسمت كاآلٌب:
 2.1نظرة اإلسالـ إذل لتعصب القبلي.
 1.1ربديد اؼبفهوـ العاـ للتعصب القبلي.
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 2.1ربديد اؼبفهوـ العاـ للحركب األىلية.
 3.1التعصب القبلي آاثره العامة ،كأثره يف إذكاء اغبركب األىلية.
 4.1اغبلوؿ الواقعية إلهناء التعصب القبلي أك اغبد منو.
ص ًٌدرت فيها أىم النتائج.
 .1اخلامتة ي

 1.1نظرة اإلسالم إىل التعصب القبلي.
إف العصبية القبلية اليت نراىا اليوـ ىي عبارة عن امتداد للعصبية اليت كانت يف اعباىلية األكذل قبل
اإلسالـ ،كاليت سبثلت يف نصرة القبيلة كلو كانت ظاؼبة ،كذلك ال شك ؽبول يف النفس ،فبا أدل ذلك إذل
ظهور آاثره السيئة على اجملتمع اعباىلي ،فىػىفىق ىد أبسط حدكد إنسانيتو اليت سبيزه عن سائر اغبيواف– ،كل
حي  -فأ ً
يشعلت اغبركب ألسباب اتفهة يف عدة مواطن ،منها :حرب (داحس كالغرباء) ،اليت كانت بُت
عبس كذبياف ،من أجل سبق خيل ،كحرب (البسوس) اليت كانت بُت تغلب كبكر ،من أجل انقة يعقرت،
فعقرت من أجلها أنفس كثَتة عدك ناان كظلما ،كحرب ً
(الف ىجار) اليت ظبيت بذلك؛ ألف العرب فجركا يف
ن
القتل كانتهاؾ اغبرمات ،كغَتىا من اؼبواطن.
ٍب دبجيء اإلسالـ كظهوره البسفت كثَت من مظاىر العصبية؛ كذلك إبرساء اإلسالـ و
ؼببادئ عديدة،
على رأسها نبذ العصبية كطرحها ،ففي اػبرب :أف رجالن من اؼبهاجرين كسع  -الكسع :الضرب على اؼبؤخرة بيد
أك رجل  ( -ابن فارس  ،)266/4رجالن من األنصار ،فقاؿ األنصارمً :ي لًألنصار ،كقاؿ اؼبهاجرمً :ي
لًلمهاجرين ،فسمعها هللا رسولو -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ« :ما ىذا؟» فقالوا كسع رجل من اؼبهاجرين رجالن من
األنصار ،فقاؿ األنصارمً :ي لألنصار ،كقاؿ اؼبهاجرمً :ي للمهاجرين ،فقاؿ النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  " :-دعوىا فإهنا
منتنة  ( "...أخرجو البخارم يف صحيحو .)244- 243/5
كيف إشارة كاضحة إذل الناس أهنم متساككف يف الدين كما ىم يف اجملتمع ،يقوؿ النيب– :ملسو هيلع هللا ىلص  " -إف هللا
أكحى إرل أف تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد كال يبغي أحد ( "...أخرجو مسلم يف صحيحو،
.)1286/3
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فاإلسالـ حد من دكر القبيلة كردىا ؼبفهومها الطبيعي من كوهنا أداة تعارؼ بُت الناس فقاؿ تعاذل﴿:

ً
اَّللً أىتػٍىقا يك ٍم إً َّف
ند َّ
ولا ىكىقػىبائً ىل لًىتػ ىع ىارفيوا إً َّف أى ٍكىرىم يك ٍم عً ى
َّاس إً َّان ىخلى ٍقىنا يكم ٌمن ذى ىك ور ىكأينثىى ىك ىج ىعلٍىنا يك ٍم يش يع ن
ىًي أىيػُّ ىها الن ي
َّ ً
َت ﴾ ( سورة اغبجرات ،اآلية.)22 :
اَّلل ىعل هيم ىخبً ه
ى
وه من معلمهم ،فإف القارئ بعُت اغبقيقة هبد أف
كىذا ما سار عليو صحابة رسوؿ هللا – ملسو هيلع هللا ىلص  -كأي ٍش ًربي ي
الصحابة -مهنع هللا يضر  -طرحوا تلك القيود اؼبقيتة دبجرد أف أسلموا كدل يتأثركا بنعرات القبيلة ،كإليك سيد األدلة:
كىو ما كرد من مقتل عتبة بن ربيعة يف صف اؼبشركُت يوـ بدر ،كابنو -هنع هللا يضر  -يقاتل يف صفوؼ جيش
اؼبسلمُت مع النيب – ملسو هيلع هللا ىلص  -كلنا يف ذلك أعظم العرب ،ففي قصة قتلى غزكة بدر :أف رسوؿ هللا -صلى هللا
عليو ك سلم  -أمر لالقليب  -القليب :البئر ،قبل أف تطول ،فإذا طويت ،فهي الطوم ،كاعبمع القيلب ،كقيل :ىي البئر
العادية القديبة ،اليت ال يعلم ؽبا رب ،كال حافر ،تكوف لالربارم ( .ابن منظور .)578/2فطرحوا فيو فوقف عليهم رسوؿ
هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقاؿً :ي أىل القليب ىل كجدًب ما كعد ربكم حقا؟ فإين كجدت ما كعدين ريب حقا ،فقاؿ
تكلم أقواما موتى فقاؿ :لقد علموا أف ما كعدكم ربكم حق ،فلما أمر هبم فسحبوا
أصحابوً :ي رسوؿ هللا ي
عرؼ يف كجو أيب حذيفة بن عتبة الكراىية ،كأبوه يسحب إذل القليب ،فقاؿ لو رسوؿ هللا  -صلى هللا عليو
كسلم ً :-ي ألا حذيفة كهللا لكأنو سائك ما كاف يف أبيك ،فقاؿ :ك هللا ًي رسوؿ هللا ما شككت يف هللا
سديدا ذا رأم ،فكنت أرجو أف ال يبوت حىت يهديو هللا -عز ك
حليما ن
كيف رسوؿ هللا ،ك لكن إنو كاف ن
جل  -إذل اإلسالـ ،فلما رأيت أف قد فات ذلك ،ككقع حيث كقع أحزنٍت ذلك ،قاؿ :فدعا لو رسوؿ هللا -
صلى هللا عليو ك سلم  -خبَت) ( .أخرجو اغباكم يف اؼبستدرؾ .)138/2
ً
ذبسدت اؼبعاين العالية من التجرد للحق ،كاالنسالخ من االنتماء القبلي كاألسرم اؼبقيت ،كتغليب
ىنا
صوت اغبق يف االتباع ﵁ كرسولو ،كىذا من اغبكمة كالسداد كالتوفيق اإلؽبي ،ففيو -هنع هللا يضر  -سبثلت معٌت
العبودية اػبالصة ،كالوالء ﵁ كلرسولو كاؼبؤمنُت ،كالرباءة من كل ما ييتربأ منو ،كىذا من أعظم اؼبعاين اليت هبب
اليسَت أف يتجرد اإلنساف من انتمائو ،فيتحرر من قيود تهسربل
أف يًتىب عليو النشء ،فليس لالسهل
عقلو كفك ره ،فينفض عنو غبار القبيلة اؼبقيتة كنتنها ،التز ناما حبقوؽ هللا – سبحانو تعاذل  -كاحًت ناما آلدميتو.
كيف اػبرب كذلك أنو " :جاء رجل إذل النيب -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقاؿً :ي رسوؿ هللا إين لقيت العدك كلقيت أيب
منهم ،فسمعت منو لك حديثنا مقالة قبيحة فطعنتو لالرمح فقتلتو ،فسكت عنو النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص ٍ ، -ب جاء
آخر فقاؿً :ي نيب هللا إين لقيت أيب فًتكتو ،فأحببت أف يليو غَتم ،قاؿ :فسكت عنو" ( أخرجو أبو داككد يف
اؼبراسيل  ،)16/8قاؿ البيهقي :ىذا اؼبرسل جيد.
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كغَت ذلك من األمثلة اليت ضرب فيها الصحابة  -مهنع هللا يضر  -أركع التجرد من العصبية القبلية ،كىكذا من
بىػ ٍع ىد يىم كرثوا ىذه الًتكة العظيمة من األخالؽ كالقيم ،كأكرثوىا ؼبن بىػ ٍع ىد يىم ،حىت انتكست الفطر كغابت
تللك اؼبعاين العالية ،كاختلت موازين مفهوـ القبيلة عند كثَت من الناس ،فصار الوالء للقبيلة مقدـ على كثَت
من الثوابت ،كتينصر القبيلة كلو على ظلم.

 1.1حتديد ادلفهوم العام (للتعصب القبلي)
إف فبا جرل عليو العلماء يف بياف األحكاـ أهنم إذا أرادكا اغبكم عن الشيء ،كانوا ىبلقوف لو صورة يف
الذىن لكي وبكم وا عليو ،كىو اغبق ،إذ ال يبكن بل كمن العبث أف وبكم اإلنساف على ما دل يتصوره يف
ذىنو ،كدل يعرؼ حقيقتو كصفاتو كمآلتو ،فعلى ىذا األساس قالوا :إف اغبكم عن الشيء فرع عن تصوره.
أبُت ىذا اؼبركب اإلضايف ،الذم يتكوف من كلمتُت نبا( :التعصب،
علي أف ًٌ
فسَتا على ما ساركا ،كاف لزاما َّ
ن
كالقبلي) ،من اعبانبُت اللغوم كاالصطالحي.
 1.1.1بيان التعصب من اجلانب اللغوي واالصطالحي:
التعصب يف اللغة :مأخوذ من العصبية ،كالعصبية :أف يدعو الرجل إذل نصرة عصبتو ،كمن معاين التعصب:
ا﵀اماة ،كاؼبدافعة ،كتعصبنا لو كمعو :نصرانه ( ابن نظور  ،505/2الزبيدم .)272/2
التعصب اصطالحاً :أما التعصب اصطالحا ،فهو ال يبتعد عن اؼبعٌت اللغوم كثَتان ،حيث يدكر حوؿ:
االكبياز ،كالتشدد ،كالقوة ،كاؼبساندة ،كاؼبدافعة ،كا﵀اماة ،كالنصرة ،كاإلعانة.
عدـ قبوؿ اغبق عند ظهور دليلو ( دمحم عميم الربكيت،
كيبكن أف يىبتار للتعصب تعريفان ،فيقاؿ أبنو :ي
ص.)47

كلعلي أقوؿ أبف اؼبفهوـ العاـ للتعصب ىو (:االكبياز بقوة كشدة بقصد النصرة للباطل ،كذلك إما عن
ىول ،أك جهل ،أك مصلحة).
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 1.1.1بيان مفهوم القبيلة من اجلانب اللغوي واالصطالحي:
أما عن معٌت القبيلة فيكاد أف يكوف ىناؾ اتفاؽ عليو من اعبانب اللغوم كاالصطالحي ،فقالوا أبف
القبيلة :ىي اعبماعة اليت تنسب إذل أصل كاحد ،أم ج ٌود كاحد ،فهم بنو األب ،كصبعها قبائل ( ابن فارس

 ، 42/4إبراىيم مصطفى ػ أضبد الزًيت ػ حامد عبد القادرػ دمحم النجار ،622/1 ،د ؿبمود عبد الرضبن عبد اؼبنعم47/2 ،

 ،د أضبد ـبتار عبد اغبميد عمر  -دبساعدة فريق عمل ،2661/2 ،للكفوم.)626 ،

سبق كأف حدد الباحث اؼبفهوـ العاـ للتعصب أبنو :االكبياز بقصد نصرة لاطل ،إما ؼبصلحةو ،أك
ؽبول ،أك و
عبهل.
ن
أما عن ربديد التعصب دبفهومو اػباص ،فذاؾ راجع إذل نوعو كتقييده ،كأىم أقساـ التعصب كأنواعو يف
رأم الباحث طبسة كىي:
أكالن :التعصب الفكرم ،كىو أخطر أنواع التعصب؛ ؼبا فيو من آاثر سيئة يي ىس ٍربىل هبا الفرد بداية كتنتهي
لاجملتمع ،كيدخل يف ىذا النوع :التعصب السياسي ،كيتفرع عنو :التعصب اغبزيب ،كالتعصب الديٍت ،كداخل
يف ىذا النوع :التعصب اؼبذىيب ،كالتعصب اؼبرجعي.
اثنيا :التعصب العرقي ،دبعٌت أف يتعصب اإلنساف لبٍت عرقو ،أم قومو.
ن
اثلثنا :التعصب اعبنسي ،فمثالن :تعصب جنس الذكور عبنسهم ،أك اإلانث عبنسهن.
ابعا :التعصب الطبقي ،كتعصب األغنياء لطبقتهم ،كاؼبتعلمُت لطبقتهم.
رن
ابعا :التعص ب االجتماعي ،كىذا النوع داخل فيو :التعصب األسرم ،كالتعصب اعبهوم ،كالتعصب القبلي
رن
كىو ؾباؿ اغبديث كالتفصيل:
عاما
مفهوما ن
كببياف ىذين اؼبصطلحُت – التعصب ،كالقبلي  -كفبا سبق يبكن للباحث أف وبدد ن
ً
ب إليها اؼبتعصب ،كاليت قد تكوف
(للتعصب القبلي) أبنو ( :االكبياز بقوة كشدة عبماعة من الناس يىػٍنػىتس ي
من أصل كاحد كقد ال تكوف ،بقصد النصرة كذاؾ إما ؽبول ،أك عبهل ،أك ؼبصلحة).
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كاحًتز الباحث و
بقيد كىو قولو( :كقد ال تكوف) ،فبن قد انتسب لغَت قبيلتو كىو كثَت يف حاضران،
كاألصل يف ىذه القضية أ ف اإلنساف أمُت على نسبو ،فإف انتسب لغَت نسبو فأمره موكوؿ إليو ،يقوؿ مالك
– رضبو هللا تعاذل (:-الناس مؤسبنوف على أنساهبم) ( .اؼبال علي القارم ص.)25

 1.1حتديد ادلفهوم العام للحروب األىلية.
 1.1.1اجلانب اللغوي :احلروب – األىلية.
اغبركب صبع حرب ،كاغبرب :نقيض السلم ،تؤنث ،كىو األعرؼ ،كأصلها الصفة كأهنا مقاتلة،
كحكي فيها التذكَت ،كلشهرتو يعنوف بو القتاؿ ،كالذم حققو السهيلي أف اغبرب ىي الًتامي لالسهاـٍ ،ب
اؼبطاعنة لالرماحٍ ،ب اجملالدة لالسيوؼٍ ،ب اؼبعانقة كاؼبصارعة إذا تزاضبوا .انتهى.
كظاىر ىذا فيما مضى من اغبركب ،كمن معانيها اؼبعاداة ،يقاؿ :أان حرب ؼبن حاربٍت ،أم عدك ،كما
أتٌب دبعٌت السلب ،يقاؿ :حرب مالو ،أم سلبو.
ب ًمن ًَّ
ً و
ً
سولًوً﴾ (سورة
اَّلل ىكىر ي
كتطلق كيراد هبا القتل كىو األقرب ،قاؿ هللا – تعاذل  ﴿ :-فىإف َّدلٍ تػى ٍف ىعليواٍ فىأٍذىنيواٍ ىحب ٍر ٌ ى

البقرة ،من اآلية (.)167 :اعبوىرم ،213/1 ،ابن سيده  ،222/2ابن منظور .)201/2

 1.1.1األىلية:
مؤنث األىلي ،كاألىلية ىنا صفة للحرب ،كمصدرىا (األىل) :كىم األقارب كالعشَتة كالزكجة ،كأىل
الشيء أصحابو ،كأىل الرجل :من هبمعو كإًيىم مسكن كاحدٍ ،ب ظبيت بو من هبمعو كإًيىم نسب أك
دين أك صنعة أك كبو ذلك ،كأىل الدار :سكاهنا ،كأ ٍىى يل البلد :من استوطنو ،كأ ٍىى يل العلم :من اتصف بو،
كاعبمع "األى ٍىليو ىف" كردبا قيل" :األى ىى ًارل ( ا لفيومي  ،17/2إبراىيم مصطفى ػ أضبد الزًيت ػ حامد عبد القادر ػ دمحم
النجار.)22/2

 1.1.1ادلفهوم العام للحروب األىلية
كعرض يبكن أف أحدد معادل اغبرب األىلية لاآلٌب:
فبا ذكر ي
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مسلحا.
 .2صراع يشًتط أف يكوف
ن

 .1صراع يشًتط فيو أف يكوف داخل األراضي التابعة للدكلة الواحدة.

 .2صراع يشًتط فيو أف يكوف بُت أىل البلد الواحد كال تشًتط فيو العرقية الواحدة.
كتعرؼ اغبرب األىلية أبهنا( :صراع مسلَّح يقع بُت أبناء الوطن الواحد) ( .د :أضبد ـبتار عبد اغبميد عمر

ص.)225

كأقوؿ يف اؼبفهوـ العاـ للحرب األىلية أبهنا( :صراع مسلح يقع بُت أبناء البلد الواحد ،داخل رقعة
الدكلة الواحدة ،مبناه اعبهل أك اؼبصلحة أك اؽبول ،هبدؼ قد يكوف سلطوم أك ديٍت أك اثٍت أك أيدلوجي).
 1.1التعصب القبلي آاثره العامة ،وأثره يف إذكاء احلروب األىلية.
 1.1.1اآلاثر العامة:
غالبا ما تكوف قريبة من بعضها ،إال أنو قد زبت بعض اآلاثر بنوع
أوالً :إف آاثر التعصب جبميع أنواعو ن
أكثر من اآلخر ،كذلك لالنظر لنتائجو كمآالتو ،فمن أعظم آاثر التعصب :نشر الفرقة بُت صباعة اؼبسلمُت
كىذا ما يعد ضرنلا يف خاصرة األمة اإلسالمية ،يقوؿ النيب – ملسو هيلع هللا ىلص  " :-إمبا أيكل الذئب من الغنم
القاصية"( أخرجو اغباكم يف اؼبستدرؾ  .) 220/2تعليق الذىيب :زائدة مذىبو أال وبدث إال عن ثقة ،كؼبا أحاط العدك
بسبب قوة األم ة ،جعل اؼبكائد كالدسائس كسيلة يصل هبا لغرضو من سبزيق األمة كتفريقها ،كاشعاؿ انر
الفتنة اؼبوصلة القتتاؿ ،كاؼبوصل بطبيعة حالو النعداـ االستقرار كالطمأنينة كالوائـ بُت أفراد اجملتمع
اإلسالمي.
اثنيا  :ضرب البناء اجملتمعي الذم ىو دبثابة السلطة األدبية.
ً
أحكاما ربدد معادل التعامل بُت الفرد
كشرعا ،لذلك قررت الشريعة اإلسالمية
إف ىذا البناء معترب عرنفا ن
ن
كالفرد ،كبُت الفرد كاألسرة ،كبُت الفرد كالقبيلة  ...إخل ،إذ من مقاصد الشريعة اغبفاظ على مثل ىذه
األكاصر كالركابط اليت تعد اػبط الدفاعي الثاين بعد رابطة األسرة على ىوية اجملتمعات ،كذلك تعد نواة لبناء
الدكلة من حيث أف الدكلة تقوـ على أركاف من أنبها العنصر البشرم.

138

Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021
Published online in September
المجلة العلمية لكلية التربية ،جامعة مصراتة ،ليبيا ،السنة السابعة ،المجلد السابع ،العدد ال ثامن عشر ،سبتمبر 2021
Issn :2710- 4141

فبضرب مثل ىذه األكاصر نكوف قد بدأان االذباه كبو ضرب األمن كالسلم اجملتمعي الداخلي ،إذ ال
صحيحا نكوف كمن
شك أف القبيلة إحدل ركافد البناء اجملتمعي كلالتعصب كعدـ توظيف القبيلة توظيفا
ن
ىبرؽ السفينة كىو على ظهرىا فال قباة للسفينة كال قباة ؼبن على ظهرىا.
اثلثًا  :تقدمي كالـ رؤكسا القبيلة كأعرافها عند التنازع على كالـ هللا – تعاذل  -كرسولو  -ملسو هيلع هللا ىلص  ، -فبا﵁ أىذا
ىو التوفيق أـ اػبذالف؟
اغبً ٍكم ىة من ي ىشاء كمن يػ ٍؤت ًٍ
يكٌب ىخٍيػرا ىكثًَتا كىما يى َّذَّكر إًالَّ أ ٍيكليواٍ األىلٍىب ً
اب
قاؿ هللا تعاذل ﴿ :يي ًؤٌب ٍ ى ى ى ى ى ي ى
اغب ٍك ىم ىة ىفػىق ٍد أ ً ى ن ن ى
ي

﴾ (سورة البقرة ،اآلية.)157 :

قاؿ النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  " -الكلمة اغبكمة ضالة اؼبؤمن" ( أخرجو الًتمذم يف سننو  .)42/2قاؿ أبو عيسى :ىذا حديث
ض َّعف يف اغبديث من قبل حفظو.
غريب ال نعرفو إًال من ىذا الوجو ،كإبراىيم بن الفضل اؼبخزكمي يي ى

من الواقع الذم نعيشو كنراه اليوـ نرل العجاب من أانس فقدكا اغبكمة ففقدكا بفقدىا اػبَت كالتوفيق
كالصالح الكثَت ،كإذا سئل اؼبتعصب عن دينو؟ أجاب أبنو مسلم ،كدل يفقو اؼبفهوـ العاـ لإلسالـ ،أبنو
التسليم كاػبضوع كاالنقياد ألمر هللا كرسولو ال ألمر القبيلة كال لرؤسائها.
ابعا :إضعاؼ الدكلة بل كاألمة كتبديد طاقاهتا كمواردىا ،كجعلها تدكر يف نفس الفلك ،فلك التنازع
رً
كالغلبة.
خامسا :اعبمود كعدـ التطور.
ً
غالبا ما توصف اجملتمعات اليت تبٌت على أساس قبلي لاعبمود كعدـ التطور جبميع أنواعو ،الفكرم –
ن
االقتصادم  -السيا سي؛ كذلك راجع الختالؿ موازين التفكَت عند اؼبتعصب فهو ال يرل األمور إال يف ؿبيط
ي
قبلي ،كمن منظور قبلي ،ال يتعداه ليصل إذل التحرر من مثل تلك القيود اؼبقيتة.
ً
ب للقبيلة ميزاف التقدمي كالوصوؿ كالنجاح كالفرص عنده القبيلة،
سادسا :إبعاد اؼبخالف كإقصاؤه ،فاؼبيىتػ ىع ٌ
ً
صي
صى ،كلو كاف الكفاءة.
كم ٍق ن
أما الذم ليس منها يمٍبػ ىع هد ي
142

Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021
Published online in September
المجلة العلمية لكلية التربية ،جامعة مصراتة ،ليبيا ،السنة السابعة ،المجلد السابع ،العدد ال ثامن عشر ،سبتمبر 2021
Issn :2710- 4141

تعصبا كلو كاف اغبق ظاىرا للعياف ،فيضطر اؼبتعصب يف ذلك للوم
ً
سبعا :إبطاؿ اغبق كإحقاؽ الباطل ن
ي
أعناؽ األدلة كفهمها على ما يناقض أصوؿ االستدالؿ.
 1.1.1التعصب القبلي وأثره يف إذكاء احلروب األىلية.
من الواقع الذم نعيشو اليوـ نرل أف من أعظم ما ييستغل يف إشعاؿ الصراعات الداخلية كاغبركب
األىلية كأقواه (التعصب القبلي) ،فاؼبتعصب للقبيلة يمعطل لفكره ،يمسلًٌم لعقلو ،يمهُت لنفسو ،يم ًٌ
فرط يف حق
نفسو كعقلو كربو ،فا﵁ ؼبا خلق اإلنساف كميزه كأكرمو آبلة التفكَت ،ذلك النور اإلؽبي اؼبوصل غبقائق
دقيقا ،كاف بذلك التكرمي مالكا ألداة االستعمار فلو عطلو لناقض بتعطيلو سبب
األشياء كإدراكها إدرا نكا ن
خلقو يف ىذه األرض ،كىو أعمار األرض كعبادة خالقها.
كالشريعة اإلسالمية الغراء  -زادىا هللا شرفا  -أقرت كثَتا من اؼبب ادئ اليت أساسها مصلحة اؼبسلم فردا
كاف أك صباعة كعلى رأس ىذه اؼببادئ نبذ التعصب كذمو كرده؛ ذلك إلحاطة ىذا الدين دبآالت ىذا
العمل كما سيوصل اجملتمع اإلسالمي لو ،فمن مآالتو:
إشعاؿ اغبركب األىلية الداخلية ،فالتعصب للقبيلة يعد من أكرب العوامل اؼبساعدة إلشعاؿ اغبركب
كاالقتتاؿ بُت أفراد اجملتمع الواحد ،الذين يعتقدكف عقيدة كاحدة ،كربكمهم أعراؼ كعادات كاحدة،
كيسكنوف أرضا كاحدة.
فبالتعصب قبدىم قد اكبلوا من كل تلك الركابط كاألكاصر كالثوابت اليت ذبمعهم ،كأبدلوىا حبقد
اجتماعيا،
كمؤامرات كحركب تفتك لاجملتمع كالدكلة ،ال على صعيد كاحد بل على كثَت من األصعدة،
ن
كسياسيا.
اقتصادًي،
ك
ن
ن
اجتماعيا :فاغبركب عادة ما تقطع الركابط كاألكاصر اليت ىي من أظبى العالقات اإلنسانية ،فتقطع
أما
ن
عالقة الفرد لالفرد ،كعالقة الفرد لالقبيلة ،كعالقة القبيلة لالقبيلة كعالقة القبيلة لالدكلة.
اقتصادًي :فتعد اغبركب األىلية أكرب العوامل اليت تساعد على اهنيار االقتصاد يف الدكلة؛ ؼبا فيها
أما
ن
من استنزاؼ ؼبوارد الدكلة كطاقاهتا ،كاليت بطبيعتها توصل اجملتمع للجهل كالفقر ،كىذا ظاىر ما نراه اليوـ.
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سياسيا :فإف اغبركب األىلية تعد من أىم أسباب فتح لاب التدخالت اػبارجية ،فالصراع كالنزاع
أما
ن
سببا يف عدـ التواصل
هبرب األطراؼ على التنازؿ عن أم شيء للغلبة ،كأبم شبن ،كما تعد اغبركب األىلية ن
مع الدكؿ كانقطاع التمثيل اػبارجي.
كاإلسالـ ؼبا أقر مبدأ منع التنازع بُت اؼبسلمُت أقر بذلك عدة أمور:
أوذلا  :اغبفاظ على تلك األكاصر كالعالقات االجتماعية اليت ربدد معادل إنسانيتو.
اثنيا  :سد الباب على اؼبتآمرين كاغباقدين على اإلسالـ كاؼبسلمُت.
ً
اثلثًا  :خلق أرضية قوية صلبة ،كجعلها قاعدة للبناء كالتطور بكافة أشكالو.
فما استطاع اغباقدكف كعلى رأسهم اليهود تلك ا لزمرة اؼبغضوب عليها أف يضربوا األمة اإلسالمية كاليت
ىذه البالد من بنينها إال من خالؿ نقاط ضعفها ،فاخًتقوا البالد من أحدىا ،كىو التعصب اؼبقيت،
فجعلوا يذكوف انره لالدسائس كاؼبكائد لتمزيقو كتفريقو كجعلو يدكر يف فلك التنازع كالغلبة ألهنم ؿبيطوف
سباما أف سبب ق وة األمة ىو الوحدة كنبذ الفرقة ،فلما أحاطوا أتمركا على صعيد كاحد كإف ظهر عكس
ن
ذلك ،فاؼبلة كاحدة كاؽبدؼ كاحد كاؼبخطط كاحد.
 2.1احللول الواقعية إلهناء التعصب القبلي.
ؼبا تقرر من أف التعصب القبلي مشكلة كمرض من أمراض العقوؿ ،كأف من أعظم آاثره ضرب األمن
كا لسلم اجملتمعي الذم أتت الشريعة اإلسالمية زادىا هللا شرفا أبحكاـ كمبادئ للحفاظ عليو ،كجعلو من
أعظم اؼبقاصد اليت قاـ عليها ىذا الدين ،فمن عمق اؼبشكلة كبقدر خطرىا يتعدل الباحث حدكد
استعراض الكلمات كزخرفة اؼبصطلحات؛ ليجتهد يف توصيف دقيق للمشكلة كربديد أبعادىا؛ ليختار أقرب
اغبلوؿ كأقبحها بواقعية تالمس عمق اؼبشكلة اليت نعيشها اليوـ يف ؾبتمعنا فعلى هللا السداد كالتوفيق.
 1.2.1ترسيخ بعض ادلبادئ وادلفاىيم اليت جيب أن يَُرىَّب عليها اجملتمع اإلسالمي.
إف القيود اليت ال تيرل مادهتا بل تيرل آاثرىا ىي من أخطر القيود اليت يكوف ضررىا ظاىرا على
اجملتمع من كافة النواحي ،كال سبيل لعالج مثل ىذه القيود إال برد األمور غبقيقتها فا﵁ – سبحانو كتعاذل
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– خلق اإلنساف ككىبو العقل كجعلو آلة يستبُت هبا سقيم األمور من صحيحها ،كدل يقيده بقيود مقيتة تطرأ
على العقل بسبب عوامل ـبتلفة ليست ىي أبصل يف جوىره ،فإذا أردان إصالح األمور كإعادهتا إذل نصاهبا
علينا أف نرجع إذل مبادئ الدين اغبنيف كاليت مبناىا كأساسها الرضبة كالعدؿ كمصلحة العباد ،كال شك أف
اغبل اغبقيقي ؼبثل ىذه القيود ىو العودة كااللتزاـ لاؼببادئ اليت أقرىا كارتضاىا هللا لعباده ،كالذم ىو أعلم
هبم منهم كأدرل دبصاغبهم فبالرجوع إذل تلك اؼببادئ نكوف قد خرجنا من دائرة التعصب إذل اتباع اغبق،
كمن دائرة اعبهل إذل العل م ،كمن دائرة العجز إذل القوة ،فاألكؿ كاألخَت من اغبلوؿ الرجوع كاالمتثاؿ
لألحكاـ الشريعة اإلسالمية كمبادئها كيكوف ذلك من خالؿ:
ترسيخ بعض اؼببادئ كاؼبفاىيم يف عقوؿ اؼبسلمُت ،كاليت هبب أف ييػىرَّىب عليها اجملتمع اإلسالمي من
النشء كحىت الكرب ،فتصبح ىذه ا ؼببادئ عقيدة يعقد عليها اإلنساف قلبو ،كالذم من نتائجها أف يكوف
ُت ،و
اإلنساف يف حص ون حص و
كحاـ من أم فكر منحرؼ كمن أم قيود مقيتة.
كىذه ىي:
 .2تقدمي كالـ هللا  -سبحانو – ككالـ رسولو – ملسو هيلع هللا ىلص  -عما سوانبا.
 .1الوحدة كاجتماع الكلمة ،فهما من أعظم اؼبقاصد.
 .2التواضع سبب رفعة اؼبؤمن.

 .3حفظ اغبقوؽ بكافة أشكاؽبا ،فكرية كانت ،أك اقتصادية ،أك سياسية ،أك اجتماعية.
 .4الرجوع للحق.

 .5حرية الرأم كالفكر ،كالتعايش السلمي.

 .6العدؿ كاؼبساكاة حق أصيل بُت أفراد اجملتمع.
 .7ذـ العصبية بكافة أنواعها ،كلاألخ

القبلي منها.

 .8تغليب اؼبصلحة العامة على مصلحة القبيلة.

 .20غرس ركح األخوة بُت أفراد اجملتمع على أساس إيباين.

 .22ال فضل بُت اؼبسلمُت إال لالتقول كالعمل الصاحل ،فمن أسرع بو عملو لن يبطئ بو نسبو.
 .21إف العقوؿ دل زبلق بقيود مقيتة ،بل القيود أمر طارئ على أصل جوىره.
142

Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021
Published online in September
المجلة العلمية لكلية التربية ،جامعة مصراتة ،ليبيا ،السنة السابعة ،المجلد السابع ،العدد ال ثامن عشر ،سبتمبر 2021
Issn :2710- 4141

 .22إف القبيلة دبفهومها الطبيعي رابطة ا جتماعية تعترب أداة تعارؼ كطريق لصلة األرحاـ كال تتعدل
ذلك.

 1.2.1إنفاذ سلطان الدولة وبسط قوهتا.

لالسلطاف ربفظ مقاليد األمور ،كبو ربفظ حقوؽ العباد ،كبو تقاـ اغبدكد ،كىو القطب الذم تدكر
عليو أمور الدنيا ،كىو ضبى هللا يف بالده ،كظلو اؼبمدكد على عباده ،يقوؿ النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص – " :إف السلطاف
ظل هللا يف األرض ،أيكم إليو كل مظلوـ من عباده  (" ...أخرجو البيهقي يف :الشعب  ،24/5كعلق البيهقي
بقولو :كأبو مهدم سعيد بن سناف ،ضعيف عند أىل اغبديث ،قاؿ اؽبيثمي يف الزكائد :كفيو سعيد بن سناف  -أبو مهدم

ع الناس السلطاف أكثر ًفبَّا
– كىو مًتكؾ .راجع ؾبمع الزكائد .)148/4 ،كيقوؿ عثماف – هنع هللا يضر  " :-ىما يىػىز ي
يىػىز يع يهم القرآف "( جامع األصوؿ يف أحاديث الرسوؿ ابن األثَت (.)72/3 ،يىػىزع ) :كزع يزع :إذا كف كردع ،كاؼبعٌت
الكاؼ عن الظلم كالفساد لالسلطاف أكثر منو لالقرآف.
أف الرادع ك َّ
كيكوف إنفاذ سلطاف الدكلة من خالؿ:







ذبرمي التجمعات كاجملالس اليت أساسها مبٍت على العصبية القبلية ،اليت هتدؼ يف حقيقتها لضرب
الدكلة كتقدمي مصاحل القبيلة على الدكلةٍ ،ب ربديد عقولات أتديبية كتعزيرية ؼبثل ىذه التجمعات.
إلغاء الدكر السياس ي كالديٍت للقبيلة كإهناؤه ،فال سبثيل سياسي كديٍت لاسم القبيلة كردىا ؼبفهومها
الطبيعي.
أتسيس مرجعية قبلية موحدة دبعايَت كضوابط ربددىا الدكلة كإبشرافها ،فتحدد دكر القبيلة
كصالحيتها ،كربدد ألية اختيار رؤكسا القبائل.
كىذا ال يعٍت توطيد معٌت القبلية بل ىو دبثابة اؽبدؼ اؼبرحلي الذم ينتهي لانتهاء الفوضى
كعدـ االستقرار ،كمثل ىذه اغبلوؿ تصلح يف اجملتمع الذم يعاين من عدـ االستقرار مثل ؾبتمعنا.
سن القوانُت كانفاذىا كاليت من شأهنا أف ربمي الفرد كربفظ حقوقو ،لتنهي بذلك دكر القبيلة يف
ضباية أفرادىا.
دقيقا ،كحثها على نشر الوسطية جبميع معانيها ،كقيمها العالية
توجيو اؼبؤسسات الدعوية توجيها ن
كذـ العصبية بكافة أشكاؽبا.
143

Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021
Published online in September
المجلة العلمية لكلية التربية ،جامعة مصراتة ،ليبيا ،السنة السابعة ،المجلد السابع ،العدد ال ثامن عشر ،سبتمبر 2021
Issn :2710- 4141

 بسط الدكلة يدىا على كل اؼبؤسسات ،كمنع تصدر كسيطرة أم قبيلة على أم مؤسسة اتبعة
للدكلة.
 أف تلتزـ الدكلة بتولية الكفاءات ،كإبعاد كل متصدر بسب قوة أك نفوذ قبلي ،كليست لو
الكفاءة.
 اقتحاـ اجملتمعات القبلية اليت تقوـ على أساس التكتالت القبلية ،كإرساء ركح اجملتمع اغبضارم
فيها كذلك من خالؿ:
 نشر اؼبكتبات كدكر اؼبعارؼ.
 إنشاء اؼبؤسسات التعليمية اغبديثة.
 فتح مراكز الًتفيو اؼبشركعة ،فتفتح بذلك مراكز األلعاب الرًيضية أبنواعها كافة.
 تسهيل الوصوؿ ؼبعرفة الثقافات األخرل من خالؿ شبكات التواصل االجتماعي.
 فتح اؼبراكز التجارية الكبَتة اليت تظهر فيها معادل البناء اغبضارم.
كغَت ذلك فبا قد غفلت عنو ،كهبدر يف ىذا اؼبقاـ أف أنبو على أمر كىو أف كل ىذه األمور ىي دبثابة
العوامل ا ؼبساعدة اليت من نتائجها فتح األفاؽ كاؼبدارؾ لدل اؼبتعصب ،كالرقي بو من اعبمود الفكرم الذم
يقوـ على التعصب القبلي إذل اتساع أفاؽ التفكَت كاؼبدارؾ عنده.
.1اخلامتة
فبا ًب عرضو ،كعند التحقيق كالنظر بعمق اؼبشكلة اليت ىي موضوع البحث ،توصل الباحث إذل النتائج
األتية:
كتفصيال ،كلقد دلت على ذلك األدلة النقلية من
ن
 .2أف اإلسالـ ذـ كرد التعصب القبلي صبلةن
الكتاب كالسنة.
 .1التعصب القبلي غَت معترب عقالن ،كترفضو العقوؿ السليمة لتناقضو مع التفكَت اؼبنطقي السليم.

 .2حدد الباحث اؼبفهوـ العاـ للتعصب أبنو( :االكبياز بقوة كشدة ،بقصد النصرة للباطل ،كذلك
انتج إما عن ىول ،أك جهل ،أك مصلحة).
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 .3استقل الباحث بتقسيم أنواع التعصب ،كحدد أنبها خبمسة ،كذلك بغلبة الظن كاالستقراءٍ ،ب َّبُت
ما يتفرع عن كل منها ،كذلك بغية الوصوؿ ؼبفهوـ التعصب القبلي.
ً
ب ؽبا
 .4حدد الباحث مفهوـ التعصب القبلي أبنو :االكبياز بقوة كشدة عبماعة من الناس يىػٍنػىتس ي
اؼبتعصب ،كاليت قد تكوف من أصل كاحد كقد ال تكوف ،بقصد النصرة كذاؾ إما ؽبول ،أك عبهل،
أك ؼبصلحة.
 .5بعد ما حدد الباحث معادل ا غبرب األىلية حدد اؼبفهوـ العاـ للحرب األىلية أبنو( :صراع مسلح
يقع بُت أبناء البلد الواحد ،داخل رقعة الدكلة الواحدة ،مبناه اعبهل أك اؼبصلحة أك اؽبول ،هبدؼ
قد يكوف سلطوًي ،أك دينيا ،أك اثنيا ،أك أيدلوجيا).

َّ .6بُت الباحث اآلاثر العامة للتعصب القبلي كحصرىا يف نقاط ،كاليت على رأسها :التفرؽ كالذم
ينتج عنو فقد الطمأنينة كالوائـ بُت أفراد اجملتمع ،كتنتهي لالنقطة األخَتة كىي :ابطاؿ اغبق
تعصبا كلو كاف اغبق ظاىرا للعياف فيضطر اؼبتعصب يف ذلك للوم أعناؽ األدلة
كاحقاؽ الباطل ن
ي
كفهمها على ما يناقض أصوؿ االستدالؿ.
 .7من أىم ما توصل إليو الباحث أف التعصب القبلي من أكرب العوامل اليت تساعد على إشعاؿ
اغبركب األىلية الداخلية ،كاالقتتاؿ بُت أفراد اجملتمع الواحد الذم يعتقدكف عقيدة كاحدة،
كربكمهم أعرانفا كعادات كاحدة ،كيسكنوف أرضا كاحدة ،فبالتعصب قبدىم قد اكبلوا من كل
تلك الركابط كاألكاصر كالثوابت اليت ذبمعهم كأبدلوىا حبقد كمؤامرات كحركب تفتك لاجملتمع
كسياسيا.
اقتصادًي،
اجتماعيا ،ك
كالدكلة ،ال على صعيد كاحد بل على كثَت من األصعدة،
ن
ن
ن
 .8من عمق اؼبشكلة كبقدر خطرىا يتعدل الباحث حدكد استعراض الكلمات كزخرفة اؼبصطلحات
ليجتهد يف توصيف دقيق للمشكل ة كربديد ابعادىا؛ ليختار أقرب اغبلوؿ كأقبحها بواقعية تالمس
عمق اؼبشكلة اليت نعيشها اليوـ يف ؾبتمعنا ،فوضع الباحث عدة حلوؿ للمشكلة منها ما ىو
القيبوؿ
منوط لاغباكم كالسلطاف كىو األكرب ،كمنها ما ىو منوط لالرعية أنفسهم .كهللا أسأىليو ى
كاغبمد ﵁ على ما أكذل.

ادلصادر وادلراجع
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ابن األثَت ،ؾبد الدين ،جامع األصوؿ يف أحاديث الرسوؿ ،ربقيق :عبد القادر األرنؤكط  -التتمة ربقيق:

بشَت عيوف ،ف :مكتبة اغبلواين  -مطبعة اؼبالح  -مكتبة دار البياف ،ط ،2:كأيضا أضيفت تعليقات أيبن
صاحل شعباف (ط  :دار الكتب العلمية) يف مواضعها من ىذه الطبعة ،اعبزء [ ، 2858 : ]2،1اعبزء

[ ، 2860 : ]3 ،2اعبزء [ ، 2862 :]4اعبزء [2862 :]6 ،5ـ.

ابن سيده ،أبو اغبسن ،ا﵀كم كا﵀يط األعظم ،ربقيق :عبد اغبميد ىنداكم ،دار الكتب العلمية ،بَتكت،

الطبعة :األكذل 2312 ،ىػ  1000 -ـ.

ابن فارس ،أبو اغبسُت ،مقاييس اللغة ،ربقيق :عبد السالـ دمحم ىاركف ،الناشر :دار الفكر2288 ،ىػ -

2868ـ.

ابن منظور ،أبو الفضل ،لساف العرب ،دار صادر – بَتكت ،الطبعة :الثالثة  2323 -ىػ 2883-ـ.
أبو داككد ،اؼبراسيل ،ربقيق :شعيب األرانؤكط ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،الطبعة :األكذل2307 ،ق -

2876ـ.

أضبد ـبتار عبد اغبميد عمر ،معجم اللغة العربية اؼبعاصرة ، ،عادل الكتب ،الطبعة :األكذل 2318 ،ىػ -

 1007ـ.

البخارم ،أبو عبد هللا ،ا عبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأًيمو ،ربقيق :دمحم
زىَت بن انصر الناصر ،دار طوؽ النجاة -مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الطبعة:
األكذل2311 ،ىػ.

البيهقي ،أبو بكر ،سنن البيهقي الكربل ،ربقيق :دمحم عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز  -مكة اؼبكرمة،

 2323ق – 2883ـ.

البيهقي ،أبو بكر ،شعب اإليباف ،ربقيق :دمحم السعيد بسيوين زغلوؿ ،دار الكتب العلمية – بَتكت ،الطبعة

األكذل2320 ،ق 2878-ـ.
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الًتمذم ،أبو عيسى ،سنن الًتمذم ،ربقيق كتعليق :أضبد دمحم شاكر (جػ  - )1 ،2كدمحم فؤاد عبد الباقي

(جػ  - )2كإبراىيم عطوة عوض (جػ  ،)4 ،3شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اغبليب – مصر ،الطبعة:
الثانية 2284 ،ىػ  2864 -ـ.

اعبوىرم ،أبو نصر ،الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية ،دار العلم للماليُت ،بَتكت ،الطبعة:

الرابعة2322،ق 2880 -ـ.

اغباكم ،أبو عبد هللا ،اؼبستدرؾ على الصحيحُت ،ربقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب

العلمية – بَتكت ،الطبعة :األكذل2322 ،ق – 2880ـ.

الفيومي ،اؼبصباح اؼبنَت يف غريب الشرح الكبَت ،اؼبكتبة العلمية – بَتكت.
الكفوم ،أبو البقاء ،الكليات ،ربقيق :عدانف دركيش  -دمحم اؼبصر ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت2328 ،ىػ

2887 -ـ.

دمحم عميم اإلحساف ،التعريفات الفقهية ،دار الكتب العلمية ،إعادة صف للطبعة القديبة يف لاكستاف،

ط1002- 2875 ،2:ق.

ؿبمود عبد الرضبن عبد اؼبنعم ،معجم اؼبصطلحات كاأللفاظ الفقهية ،الناشر :دار الفضيلة.
مصطفى ،إبراىيم ،الزًيت ،أضبد ػ عبد القادر ،حامد ػ النجار ،علي ،اؼبعجم الوسيط ،ربقيق :ؾبمع اللغة
العربية ،دار النشر :دار الدعوة.
اؼبال علي القارم ،نور الدين ،األسرار اؼبرفوعة يف األخبار اؼبوضوعة ،ربقيق :دمحم الصباغ ،مؤسسة الرسالة،

 2282ىػ 2862 -ـ.

النيسابورم ،اؼبسند الصحيح اؼبختصر من السنن بنقل العدؿ عن العدؿ إذل رسوؿ – ملسو هيلع هللا ىلص  -مسلم بن
اغبجاج ،اؼبسمى بصحيح مسلم ،ربقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،ف :دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت ،بدكف
طبعة.
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اؽبيثمي ،أبو بكر ،ؾبمع الزكائد كمنبع الفوائد ،بتحرير اغبافظُت اعبليلُت :العراقي كابن حجرً ،ب التدقيق
الثاين لاؼبقابلة مع طبعة دار الفكر ،بَتكت2322،ق 2881 -م.
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