
 

  كلمة التحرير
  ياِت الَبْحِثيةِفْقُه األْوَلوِ 

  هيئة التحرير

  الَبْحِثية األْوَلوياتِ  أْوَلِويةُ 

 العلمــي البحــث دوريــات يف يُنشــر مــا العلمــي بالبحــث أن يُقصــد الشــائع مــن أصــبح
 احملليـــة املســـتويات يف البحـــوث مراكـــز يف البحـــث وفـــرق البـــاحثني مـــن تقـــارير املتخصصـــة،

 وطلبـــــة الدراســــات العليـــــا يف اجلامعــــات، أســـــاتذةِ  والدوليــــة، إضـــــافًة إىل حبــــوث يميــــةواإلقل
 جهـدٍ  كـل  ليشـمل التحديـد هـذا يتعـّدى البحـث معـىن فإن  ذلك ومع اجلامعية. أطروحام

 (مصـدر...) يف أمـس حبثـتُ : يقـول مـن تسـمع فقـد. حمـّدد هـدفٍ  لتحقيـق ومقصودٍ  منظمٍ 
  البحث...). فوجدت (نتيجةُ  عن (موضوع...)

 أي  وعلــى ذلــك؟ يــتم  وكيــف غــريه؟ دون معــني حبــث بــإجراء القــرارَ  يتخــذُ  الــذي فَمــنْ 
   للنشر؟ يقبل حىت ا يتصف أن البحث على اليت الشروط وما البحث؟ متويل يتم  أساس

 حتديــدُ  ويصــبح البحـث، أْوَلِويــات بتحديــد ختـتص  مســألةً  بقــوة تـُـْربزُ  األســئلة هــذه مثـل
 األطـراف حتديـد إىل األولويـات أولويـة يف النظـر ويقـودُ . ذاا حد  يف أولويةً  األولويات ههذ

 الباحــــث،: هــــي مســــتويات ســــتة يف تقــــديرنا يف تــــأيت وهــــي البحــــث، مبســــرية الصــــلة ذات
  .والبشرية واألمة، واتمع، واملؤسسة، العلمي، والتخّصص
 فريـــــق يف املشـــــرتكني البـــــاحثني مبجموعـــــة أو الفـــــرد، بالباحـــــث املســـــتويات هـــــذه تبـــــدأ
ٍ  ختّصــصٍ  إىل العــادة يف ينتمــون البــاحثون أو والباحــثُ  البحــث، مجاعــةٌ  حــدوَده ترســم معــني 

 البحــث، خطــة علــى يوافقــون الــذين العلمــاء منهــا املســتويات، مــن عــدد علــى تتــوزع علميــةٌ 
 أن  ومــع. نشــره أو قبولــه علــى يوافقــون الــذين وأولئــك تنفيــذه، علــى يشــرفون الــذين وهــؤالء

 يــتم البحــوث معظــم فــإن  والقوميــة، السياســية للحــدود عــابرةً  عــادة تكــون العلميــةَ  اجلماعــةَ 
 يف( املتخصصـــــة؛ اتمـــــع مؤسســــات داخـــــل ومتويلهـــــا وتنفيــــذها هلـــــا والتخطـــــيط اختيارهــــا
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 وحــــل  قضــــاياه، ومعاجلــــة اتمـــع، خدمــــة أجــــل مـــن...) حبــــث مركــــز أو وزارة، أو جامعـــة،
 الـــوطن، أو الدولـــة، أو واتمـــع،. الوطنيـــة والتنميـــة التقـــدم يف أهدافـــه وحتقيـــق مشـــكالته،

 بينهــا فيمــا تــرتبط اتمعــات بعــض فــإن  ذلـك ومــع مرســومة، سياســية حــدود ضــمن يتحـدد
ـــروابط ـــة أو جغرافيـــة ب املعاصـــر، كمـــا هـــو  فالعـــاملَ . الوطنيـــة احلـــدود تتجـــاوز دينيـــة، أو لغوي

 مـن عـدداً  منهـا كـل  يضم  فكرية، أو إقليمية كيانات شهد قة،الشأن يف عهود تارخيية ساب
 هـدُفها ميتـد  الفكـري أو اإلقليمـي الكيـان يف تُنفـذُ  الـيت البحوث وبعض األوطان، أو الدول

 حبوثــــاً  جنـــد أن نعـــدم ال املطـــاف ايـــة ويف. الكيــــان مكونـــات مـــوع مشـــرتكةٍ  مصـــاحلَ  إىل
  .كلها للبشرية مصاحل حتقيق ويف عامًة، البشري  الفكرِ  تطوير يف ُتسهم

 مـــن الباحـــث فيـــه يـــتمكن الـــذي البحـــث هـــو اليـــوم عـــامل يف املعتـــرب العلمـــي  والبحـــثُ 
 صــنَعْتها الــيت احلالــة وهــي البحــث، موضــوع يف املعرفــة حالــة مــن معــروف هــو مبــا اإلحاطــة
ــةُ  العلميــةُ  اجلماعــةُ  املفيــد اجلديــد بإضــافة ةاحلالــ هــذه يف التــأثري مث املوضــوع، بــذلك املختص 

تِــــه العلميــــةُ  اجلماعــــةُ  تعــــرتف الــــذي ــــن فــــإذا. وفائدتِــــه ِجبد معــــاً  األمــــرين مــــن الباحــــثُ  متك :
. مبــدعاً  ســيكون فإنــه إليــه، جديــدٍ  علــمٍ  وإضــافة البحــث، موضــوع يف املعرفــة حبالــة اإلحاطــة

 علـى متمـرداً  اإلبـداع، علـى قدرتـه مـن واثقـاً  كـان إذا إال املهمـة هـذه يف الباحـثُ  يُبـدع ولن
ــل ِمــنْ  اإلبــداع، دون حتــول الــيت الظــروف  عنــد والدونِيــة، والــنقص بــالعجز الشــعور ُعَقــد ِمْث
 األمــم يف املعاصــرين واملبــدعني أمتــه، مــن الســابقني مــن اآلخــرين املبــدعني مبســتوى التفكــري
  .األخرى

 الفكــر حركــة يف موقعــاً  لنفســه يرســم أن املنشــود اإلبــداع حتقيــق يف الباحــثَ  يعــنيُ  وممــا
 ُِويتِـه ويُعـرفُ  بامسـه يَوقـعُـه التـاريخ، يف سـطراً  ويكتـب األحـداث، صـنع يف فُيسـهم والعلم،

 متّكـنُ  التخيـل على وقدرةٍ  نقديةٍ  ملكةٍ  إىل حيتاج اإلبداعُ  وهذا. والدينية والقومية الشخصية
 عــن والكشــف احلالــة هــذه اخــرتاقو  الواقــع، تصـف الــيت املعرفــة حالــة يف النظــر مــن الباحـثَ 
 عــــن وجتيــــب املشــــكالت وحتــــل الثغــــرات تســــد بديلــــة صــــورة ختيــــل مث ومشــــكالت، ثغــــرات
 الباحـــثُ  يعيـــدَ  أن شـــيءٍ  يف اإلبـــداع مـــن ولـــيس الراهنـــة، احلالـــة هـــذه تطرحهـــا الـــيت األســـئلة

  .إنتاجه سبق ما ويُنتجَ  القائمة، احلالة رسمَ 
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 وحالـة الباحـث طمـوح بـني التفاعـل مـن نـوعٌ  هـو بقةالسا الفقرة يف إليه املشار اإلبداع
 تظهـــر ال نظريـــةٍ  مبســـألةٍ  خيـــتص الباحـــث بـــه قـــام الـــذي العلمـــي  البحـــثُ  يكـــون وقـــد العلـــم،

 وصــياغتها اكتشــافها عنــد عملــي  تطبيــقٌ  عليهــا يـَْنبَــِين  ال وقــد األوىل، للوهلــة العمليــة هــاقيمتُ 
 عظيمـة عمليـة بتطبيقات النظري االكتشاف كذل قيمة تتعّزز الحقٌ  زمانٌ  يأيت مث ونشرها،
 كــان مــا وهــذا. ذلــك علــى كثــرية أمثلــةً  العلمــي  والتقــدمُ  العلــِم، تــاريخُ  شــهد وقــد. الشــأن
 مــن "العلـم عبـارة يســوغ أصـبح مـا نفُسـه وهــو العلـم"، أجـل مـن "العلــم عبـارة شـيوع ُيسـوغ
  .حني بعد ولو مجتمع،لل عملية فائدة له سيكون ِعْلمٍ  أي  ألن  اتمع"؛ أجل

 أو جهــودٍ  أيــة يف األْوَلِويــة موقــع يف يُعــدّ  العلمــي، البحــث أْولِويــات موضــوع ألن  ونظــراً 
 وهـــو- الباحــث مــن يُتوقــع فإنــه والتقــدم، والتنميــة النهــوض تســتهدف بــرامجَ  أو توجهــاتٍ 

ــه ويضــع حبثــه، موضــوع خيتــار  قــد الــيت األْولِويــات، ُســلم يف حبثــه موقــع يف ينظــر أن -خطَت
 ينتســب الــذي العلمــي ختّصصــه وأولويــات الشخصــية، حياتــه برنــامج هــو يف وَضــَعها يكــون
 الــيت واألمــة التقــدم، لــه يريــد الــذي واتمــع لتنميتهــا، يســعى الــيت املؤسســة وأولويــات إليــه،
 كلهــا ةللبشــري باحثيهــا طريــق عــن األمــة تقدمــه ومــا احلضــاري، وضــها يف ُيســهم أن ميكنـه
ُههــا البشـــرية احلضــارة وتُغـــين العــامل، ســـاحة يف حضــورها تعـــززُ  خــدمات مــن خـــري إىل وتوج 

ـا الباحـث، انتمـاء دوائـر هـي السـتة املسـتويات هـذه أن  فكما. اإلنسان فإ  الوقـت يف تُعـد 
  .البحثية لألولويات دوائر نفسه

ــــــــــه إنســــــــــانٌ  فالباحــــــــــث  ل
ُــــه ــــة اخلاصــــة حيات ــــيت والعائلي  ال
 واهتماماتِــه ميولَــه أحيانــاً  حتــدد

 إن  مث الشخصــــية، وتفضــــيالتِه
ــــــــه املهنيــــــــة حياتَــــــــه لــــــــه  وعالقَت

ـــــيت باملؤسســـــة  فيهـــــا، يعمـــــل ال
 بأولويـــات الباحـــث يتـــأثر وقـــد

د الـــيت املؤسســـة يـُــدعم مـــا ُحتـــد 
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 مؤسســـات مـــع تعاوِـــا مبـــدى البحثيـــة أولوياـــا تتحـــّدد وقـــد يـــدعم، ال ومـــا البحـــوث مـــن
 العلمـي، للتخّصـص املعرفية باحلالة يتحّددان واملؤسسة والباحث. معها فِسهاتنا أو أخرى،
 البنيـــة يف ذلــك أكــان ســواءً  حلــول، عــن تبحـــث الــيت ومشــكالته التخصــص ذلــك وأســئلة
  .  العملية تطبيقاته يف أم للعلم النظرية

 يف أو الداخليـــــة ببنيتـــــه ختـــــتص الـــــيت ومشــــكالتِه التنمويـــــة، حالتَـــــه جمتمـــــع مث إّن لكــــل
 العلمـــي، الســـبق جمـــاالت يف تتنـــافس البشـــرية اتمعـــات أصـــبحت وقـــد. اخلارجيـــة عالقاتـــه

 االجتمــــــــاعي التقــــــــدم يف املعرفــــــــة وتوظيــــــــف والتســــــــويق، واإلنتــــــــاج، االخــــــــرتاع، وبــــــــراءات
 ذلـك وكـل . املعرفـة اقتصـادُ  هـو واقتصـاُده املعرفـة، جمتمـعُ  هو املعاصر فاتمع واالقتصادي،

  .  البحث موضوعات واختيار الباحثني وجتنيد ومتويلها، ؤسساتامل بناء على يؤثر
 االرتقـاء يهمـه مـثالً  العـريب  فالباحـثُ  والدينية، والقومية اإلقليمية خصائصه وللمجتمع

 ومشــــكالا لألمــــة العملــــي بــــالواقع يتصــــل حبثــــاً  أجنــــز بأنــــه ويعتــــزّ  ووضــــها، العربيــــة بأمتــــه
 املســتوى علــى البحــث بــذلك التنويــهُ  يــتم عنــدما ألمتــه ويــةً معن خدمــةً  يُقــدم أو ومســتقبلها،

ـــذي املســـلم الباحـــثُ  يفعـــل وكـــذلك. العـــاملي ـــه علـــى حيـــرص ال ـــه إىل انتمائ  اإلســـالمية، أّمت
 النهــوض يف جهودهــا وخيــدم األمــة، شــأن رفـع يف ُيســهم مــا البحثيــة املشــروعات مــن وخيتـار

   احلضاري.
ـــار األحيـــان، مـــن كثـــري يف املســـلم، العـــريب  الباحـــثَ  أن  ومـــع  وفـــق رضـــاً  عـــن حبثَـــه َخيت
 حــق  مــن فــإن  قــاهرة، ظــروف حتــت لــه، ُخيتــار مــا قبــول علــى يُكــره أو شخصــية، تفضــيالت

 وتمعـه اجلامعيـة، ملؤسسـته بانتمائه يعتز  أن كذلك، وواجبه املسلم، العريب الباحث، هذا
ـــس الـــذي العربيـــة وألمتـــه اجلامعـــة، هـــذه أس 

 بصــورةٍ  البحــث ميــارس مث ومــن اإلســالمية،
ـــــةً  خدمـــــةً  تقـــــدم  وجمتمعـــــه ملؤسســـــته حقيقي
 فـــإن  اجلامعيــة املؤسســات حــال ويف. وأمتــه

 مهــــــام  مــــــن واحــــــداً  يعــــــدّ  العلمــــــي البحــــــث
ــــــة لإلصــــــالح ســــــعيها يف اجلامعــــــات  والتنمي
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 وطلبـــة اجلامعـــات ألســـاتذة البحثيـــة املمارســـات تـــأيت أن املتوقـــع ومـــن اتمـــع، يف والتطـــوير
 ومــن. آنفــاً  إليــه املشــار األولويــات ســلم مــن املناســب مكاــا يف العليــا، اجلامعيــة اســاتالدر 

اً  األولويـــات ســـلمُ  يـــأيت أن كـــذلك املتوقـــع كـــذلك إليهـــا املشـــار االنتمـــاء دوائـــر عـــن معـــرب .
 يتســـع أنـــه البشـــري  التفكـــريِ  وميـــزةُ  بينهـــا، تنـــاقض ال متداخلـــة دوائـــر هـــذه االنتمـــاء ودوائـــر

 علـــى اإلنســـاين الوجـــود بأهـــداف الفكـــر يتصـــل حـــىت ويتجاوزهـــا الـــدوائر، هـــذه ســـتوعبلي
 نعـيم يف جزائـه إىل تطلعـاً  الـدنيا، هـذه وعمـران فيها، البشري االستخالف وحتقيق األرض،
  .اآلخرة

 عـن ومـرارة، بقلـق تتحـدث واإلحصائيات، الدراسات مشفوعة ببعض انطباعات، مثة
 وحجمــــه، العلمــــي، البحــــث بأولويــــات خيــــتص فيمــــا اإلســــالمية،و  العربيــــة اتمعــــات واقــــع

 والطويلــة واملتوســطة القصــرية وخططــه أولوياتــه، وحتديــد عليــه، اإلنفــاق ونســبة وموضــوعاته،
 نغـرق أن مـن وبـدالً . والدوليـة واإلقليميـة احملليـة التقـارير عنـه تكشـف مما ذلك وغري املدى،

 احلــديث يف طريقــةً  خنتــار أن نفّضــل املســائل، هــذه عــن احلــديث يف واملــرارة القلــق حالــة يف
 األولويــات مفهـوم وهــي مـا نأُمـل أن يتحّقــق مـن تأصــيل .فائـدة وأكثــرَ  نفعـاً  أعــز  تكـون رمبـا
 يف املنهجـي اخللـل ورصـد مشـكالت األولويـات البحثيـة، فقـه وتطـوير اإلسالمية، الرؤية يف

 جامعـات يف البحثيـة لألولويـات لدليـ ووضع الفقه، هذا غياب يف العلمية األعمال ممارسة
  .حمددةٍ  ضوابطَ  ضمن اإلسالمي، العامل

 عنايـــةٍ  إىل البحـــث أوليـــات موضـــوع حاجـــة إىل تنبـــه أن اإلشـــارات هـــذه مـــن واهلـــدف
 الـذي املناسـب التخطـيط أجـل مـن اجلامعيـة اإلدارة يف املختلفـة املسـتويات تتوّالها مكثفٍة،
ـــــن ضـــــوء يف العلمـــــي البحـــــث ممارســـــة مـــــن العليـــــا اســـــاتالدر  وطلبـــــة اجلامعـــــة أســـــاتذة ميك 

 جامعـــات يف البحـــوث إدارات يف املعنيـــني التنبيـــه هـــذا حيـــرك أن ونأمـــل. حمـــددة اســـرتاتيجية
 مبوضــوع للتوعيــة تدريبيــة، ودورات دراســية، وحلقــات عمــل، ورش لتنظــيم اإلســالمي العــامل

 تقـدم إجـراءات مـن يلـزم فيمـا والنظـر البحثيـة، األولويات وضع يف اخلربة وتبادل األولويات
 وتوجيههـــا البحـــوث اختيـــار علـــى يُعيـــنهم مـــا العليـــا الدراســـات وطلبـــة اجلامعـــات ألســـاتذة

 وحضـــورها اإلســـالمية لألمـــة احلضـــاري النهـــوض جهـــود يف وتوظيفهـــا العلـــوم تطـــوير خلدمـــة
  .العامل ساحة يف العلمي
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   البحثية األولويات قاعدة فقه

 علـى يدنــز و  وتنظيمـه، العلمي البحث إدارة يف أولويةٌ  البحثية اتاألولوي حتديد إن  قلنا
 األنســب معرفــة علــى تقــوم قاعــدةٌ  األعمــال؛ ســائر يف قاعــدةٌ  األولويــات إنّ : بــالقول ذلــك

 يف إليهـــا وباحلاجـــة مبراتبهـــا، العلـــم علـــى بنـــاءً  األعمـــال، مـــن واألرجـــح واألفضـــل واألجـــدر
 أصـــبح ولـــذلك. األضـــرار مـــن ـــا ويـُــدفع املصـــاحل نمـــ ـــا يتحقـــق ملـــا نظـــراً  العملـــي، الواقـــع

 الفهـم: الفقـه هـذا ويعـين املعاصـرة، اإلسـالمية الكتابـات يف مألوفـاً  األولويـات فقـه مصطلح
 علـى بنـاءً  واألعمـال، والقـيم األحكـام مـن بالعـدل مرتبتـه يف الشـيء وضـعُ  به يتحّقق الذي
 والوقـائع الفطريـة، والطبـائع الصـريح، والعقل الصحيح، النقل إليها يهدي صحيحٍة، معايريَ 

  .املوضوعية
 بصـورة معينة، معايري وفق هلا وترتيبٍ  واألعمال، األشياء بني مفاضلةٍ  مسألةُ  فاألولوية

ٍ  بعمل القيام جتعل ل غريه، بعملٍ  القيام على مقّدمٌ  معنيفهـو واألفضـلية، األسـبقية لـه فاألو 
 مـن أكثـر بـني املفاضـلة كانـت ولو. األولوية فَلهُ  َمث  منو  باالهتمام، وأحق  اآلخر، من أْوَىل 

 ألنــه األوىل املرتبــة يف منهــا واحــد فيقــع األعمــال، هــذه ترتيــب إىل أحيانــاً  الحتجنــا عملــني
 ويليــه أمهيــة، األكثــر أو األهـم  بعــده مــا مث األمهيــة، مــن الثانيـة الدرجــة يف يــأيت الــذي الــُمهم 

ــذ أن يلــزم ملــا هــي فاألولويــة الــزمن؛ معيــار وفــق األولويــة ونتكــ وقــد .اوهكــذ األمهيــة يف يُنف 
ــــذ مث تــــأخريُه، جيــــوز ال عاجــــلٌ  أمــــرٌ  ألنــــه غــــريه؛ قبــــل أوالً  مث الزمنيــــة، األولويــــة يف الثــــاين ينف 

 التمييـزُ  فيلـزم معـاً، واالسـتعجال األمهيـة صـفيت باحلسـبان األخـذُ  يلـزم وقـد. وهكـذا الثالث،
 القيــام للشــخص ميكــن ال وعنــدما. إخل... والعاجــل جــداً  والعاجــل ملهــم،وا جــداً  املهــم بــني

 واملخطــط. مــا بطريقــة األولويــات مــع يتعامــلَ  أن عليــه يكــون نفســه، الوقــت يف ذلــك بكــل
  احلاالت. هذه مثل مع التعامل طريقة حتديد يف مفيداً  يكون رمبا اآليت
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 يف عـادةً  يسـتخدم ِحسـّي، مبثـلٍ  تفاوتـةامل البحوث تنفيذ أولويات ترتيب مقارنة وميكن
 احليــاة يف الكبــرية باملســائل االهتمــام يف األولويــة إلعطــاء البشــرية التنميــة يف التــدريب بــرامج

  .  فاألدىن األدىن مث
 حمـــــدودة، بســـــعة إنـــــاءً  تشـــــبه املتـــــاح والوقـــــت القـــــدرة يف احملـــــدودة الباحـــــث فإمكانيـــــة

 كبــرية،: خمتلفــة درجــات بــأربع كــرات تشــبه اهنيتهــاور  أمهيتهــا درجــة يف املختلفــة والبحــوث
 الكبـرية الكـرات تكـون أن ونفـرتض. الرمل) حّبات (مثل جداً  وصغرية وصغرية، ومتوسطة،

 مث الصـــغرية، مث املتوســطة، الكـــرات األمهيــة يف بعــدها ويـــأيت واســتعجاًال، أمهيـــة األكثــر هــي
 إنائــــه مبــــلء الباحــــث بــــدأ فــــإذا. الرمـــل

 ذلــــك بعــــد اإلنــــاء عيتســــ فلــــن بالرمــــل
 بــــدأ وإذا. األخــــرى الكــــرات مــــن ألي 

 يضـيف أن فيمكنـه الصـغرية، بالكرات
 أن يســتطيع ال لكنــه الرمــل، مــن شــيئاً 

. والكبـــــرية املتوســـــطة الكـــــرات يضــــيف
 املتوســــــطة بــــــالكرات بــــــدأ إذا وكـــــذلك

أمهيــة  قــل أ هــو مــا إضــافة يســتطيع فإنــه
 يســــــتطيع ال لكنــــــه ،أصــــــغر حجمــــــاً)(

 بــدأ لــو بينمــا. لكبــريةا الكــرات إضــافة
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. الرمـــل مث الصـــغرية مث املتوســـطة الكـــرات إضـــافة ذلـــك بعـــد يســـتطيع فإنـــه الكبـــرية بـــالكرات
  .ذلك لزم إن املاء بعض إلضافة متسعٌ  وسيبقى لديه

 فــالفطرة النــاس، أكثــر فيــه يشــرتك الــيت العقليــة البــديهيات مــن تعــد األولويــات ومســألة
إىل  النــاس أكثــر توجيــه يف مهمــة حمــددات هــي املوضــوعي عوالواقــ الصــريح والعقــل الســليمة
 يلـزم أنـه أو غـريه، مـن أكثـرَ  نافعـاً  يكـون ما عمالً  أن  على فيتفقون متقاربة، بطريقة التفكري

 ذلـك لكـن . أَوانِـه فوات قبل الوقت، هذا يف إليه امللحة للحاجة نظراً  غريه، قبل به يُبدأ أن
 مجيــع يف عليهــا النــاس اتفــاق يســهل درجــة إىل يســرية، األولويــات ترتيــب عمليــةَ  أن  يعــين ال

 مواقـف، وتبـّين  أمور، تقدير تتضمن العملية هذه أن  ذلك واملوضوعات، واملواقف احلاالت
 يف النـــاسُ  خيتلـــفَ  أن املتوقّـــع ومـــن مفاســـد، ودرء مصـــاحل حتقيـــق أجـــل مـــن قـــرارات، واختـــاذ
 وخـــــربم ونتائجهـــــا، ومقـــــدماا األمـــــور ذههـــــ معرفـــــة يف اخـــــتالفهم نتيجـــــة األمـــــور تقـــــدير

ــــب خيتلــــف كمــــا. مبوضــــوعاا ــــات ترتي ــــذي آخــــر، إىل معــــريف جمــــال مــــن األولوي  حيــــدد فال
 اإلعالمـي العمـل فمحـددات آخـر، إىل ختصـص مـن خيتلـف مـثالً  العلمـي البحـث أولويات

  ...الصناعي أو الزراعي اإلنتاج أو اإلداري، العمل يف غريها مثالً 

 واألعــــراف الســــائدة، الثقافــــة نتيجــــة عاديــــة، بطريقــــة اتمــــع يف األولويــــات تُبــــىن وقــــد
 التوجيــه بتــأثري أو طارئــة، ظــروف ضــغط حتــت مقصــودة بطريقــة تتغــري قــد كمــا والعــادات،
  سياسية. اهتمامات أو استهالكية، أولوياتٍ  لرتتيب املركز اإلعالمي

 كثيفـةٍ  بصـورةٍ  حاضـراً  كـان همعنـا فـإن  حـديث، مصـطلحٌ  األولويـات مصـطلحَ  أن  ومع
 الكــرمي القـرآن يف" أَْوَىل " لفـظ ورد فقـد. اإلسـالمي والــرتاث النبويـة والسـنة الكـرمي القـرآن يف

  خص حص مس ُّ�: سـبحانه قولـه ذلـك ومـن األولويـات، ترتيـب يف عنها نتحدث اليت بالداللة

ــــاس أحــــق  إن  أي) ٦٨: عمــــران آل( َّمظ حط مض خض حض جض مص  مبتابعــــة الن
 النـيب هـذا برسـالة واملؤمنـون ،� والنـيب  زمانـه، يف اتبعـوه الـذين منـه هـم وأقـرم � مإبـراهي
 وعُـدي وليـاً، صـار إذا َوِيلَ  مـن مشـتق قربـاً، أي وليـاً  أشـد أي تفضـيل اسـم" أَْوَىل "و. اخلامت
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 هيئة التحرير                  ِفْقُه األْوَلِوياِت الَبْحِثية

 

١٣ 

 مــن املفّســرين ومــن. منــه وأقــرم بــإبراهيم النــاس أخــص أي االتصــال معــىن لتضــمنه بالبــاء
  ١".إبراهيم بدين أي...  أجدر مبعىن هنا" وىلأ" جعل

 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّ�: سـبحانه وقوله
 خاصــة حملــة جتمعهــا فرقــةٍ  كــل  مــن لنميــزن: واملعــىن). "٧٠-٦٩: مــرمي( َّ يق ىق يف ىف
 وأصــــل...  عليــــه، وجتــــرباً  هللا عصــــياناً  أشــــد الشــــيعة تلــــك مــــن هــــو مــــن الضــــالل ديــــن مــــن

 فقــد جممــًال، والتمييــز عنـــز ال هــذا كــان وملــا. ... الــرمحن علــى عتيّــاً  أشــد  هــو أيهــم: الرتكيــب
 مبقــدار مــنهم أَْوَىل  هــو مـن يعلــم أنــه تعـاىل اهللاُ  أْعلَــمَ  عصــياناً، أشــد  غـريَه أن  فريــق كــل يـزعم
ا النار، صلي ٢"متفاوتة. دركات فإ    

 حص مس  حسخس جس جخمخ مح جح مج حج ُّ�: تعاىل قوله وكذلك
 َّخف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص

 نفسه، من مؤمن بكل أْوَىل  أنا: "الصحيح احلديث معىن مثل على دليلٌ  ، )٦: األحزاب(
 الّله جعله حيث  ] العيال  : الَكل  [    " فعلي  ضياعاً  أو َكال  ترك ومن فلورثته، ماالً  ترك فمن
 أي املؤمن؛ ذلك نفس من نمؤم بكل أوىل النِيب : "ذلك ومعىن.  أنفسهم من م أوىل
 فَأْوَىل . ونصرة حمبةٍ  من القرب آثار به يُراد معنوي  قربٌ  وهو...  قرباً  أي والية، أشد هو

 األحّقّية معىن يتضمن االسم وهذا قرباً، أشدّ  أي القرب، وهو الَوْيلِ  من تفضيل اسم
 حض جض مص خص حص مسُّ. املؤمنني مبصاحل أو املؤمنني مبنافع أوىل أي...  بالشيء

 إرث من أرحامهم ذوي بإرث أوىل األرحام أولوا: واملعىن) ٦: األحزاب( َّمض خض
   ٣ الوالية." بتلك واهلجرة اإلميان والية أصحاب

 األشــــياء بـــني املفاضـــلة عــــن تتحـــدث الـــيت اآليـــات مجيــــع يف األولويـــة معـــىن ورد كمـــا
   واألعمال: واملواقف
  .)١٣(احلجرات:  َّيت ىت نت مت زت ُّ� −

                                                 

 ،٣، ج٢مــج ،م٩٧١٩، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، تــونس: التحريــر والتنــوير تفســير .ابــن عاشــور، حممــد الطــاهر ١
  .٢٧٦ص 

 .١٤٨، ص ١٦املرجع السابق، ج ٢

 . ٢٧١-٢٦٦، ص٢١املرجع السابق، ج ٣
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١٤ 

  .)١٨٤(البقرة:  َّ مك لك اك يق يفىق  ىف يث ىث نث مث ُّ� −
 .)٩٥(النساء:  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ُّ� −

  حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل  مك لك خك حك جك مق حق مف ُّ� −

 .)١٠(احلديد:  َّمه جه هن من

فـــنحن أَحـــق وأَْوَىل ": �" يف احلـــديث الشـــريف كـــذلك يف مثـــل قولـــه َىل وورد لفـــظ "أوْ 
ولـيس بيـين وبينـه ت، ألنبيـاء أوالد عـالّ أنا أَْوىل الناس بابن مرمي، ا" :وقوله ٤،"مبوسى منكم

العمـل أفضـل؟ مث  ومنه كذلك كل األحاديث اليت ترد فيها صيغ املفاضلة مثـل: أي  ٥."نيبّ 
 أّي؟ أي  إخل."املسلمني خري؟ اإلسالم خري؟ أي ...  

 مقاصــــد أنّ : منهــــا جــــداً  كثــــريةٌ  اإلســــالمي الــــرتاث يف املفهــــوم حضــــور علــــى واألمثلــــة
 وأنّ  والتحســـــينيات، واحلاجيـــــات الضـــــروريات: إىل األولويـــــة أســـــاس علـــــى بُ تُرتـــــ الشـــــريعة
  .إخل املنافع، جلب من أوىل املفاسد درءَ  وأنّ  اخلاصة، املصاحل على مقّدمة العامة املصاحل

 وأمهيـة قيمـة مـن هلـا ملـا بالتنفيـذ األجـدر واملهـام األعمـال ترتيـب: أّـا األولوية فحقيقة
 تأجيلُـه ميكـن ال مـا ومنهـا بالضـرورة، غـريَه يسبقَ  أن يلزم ما عمالاأل فمن غريها، من أكثر
 بطريقـــة األولويـــات ترتيـــب ميـــارس أن ميكنـــه واإلنســـان. ومســـتعجلة مهمـــة طبيعـــة ذو ألنـــه

 احلـالتني بـني والفـرق وبصرية، وعي عن ميارسها أن ميكنه كما واإلْلف، العادة حبكم عفوية
 .كبري

 

                                                 

، قــدم املدينــة، فوجــد اليهــود صــياماً �روى اإلمــام مســلم يف صــحيحه عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا أّن رســوَل اهللا  ٤
مـا هـذا اليـوم الـذي تصـومونه؟ فقـالوا: هـذا يـوٌم عظـيم، أجنـى اهللا فيـه موسـى ": �اء. فقال هلم رسول اهللا يوم عاشور 

: فــنحن أحــق وأوىل مبوســى �وقوَمــه، وغــّرق فرعــون وقوَمــه، فصــامه موســى شــكراً، فــنحن نصــوُمه، فقــال رســوُل اهللا 
  ، وأمر بصيامه." انظر: �منكم، فصامه رسول اهللا 

 :م، كتـاب٢٠٠٦، يبَـةطِ ، الريـاض: دار صحيح مسـلم .القشريي النيسابوري مسلم بن احلجاج أبو احلسنيمسلم،  -
  . ٥٠٤، ص١١٣٠صوم يوم عاشوراء، حديث رقم :الصيام، باب

  .١١١٠، ص٢٣٦٥، حديث رقم�فضائل عيسى  :الفضائل، باب :املرجع السابق، كتاب ٥
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