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 جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية

 
 واحدا   بوصفه واملعريف، الفكري اإلصالح ميدان يف تعمل جملة التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة
عاصر.  اإلسالمي احلضاري املشروع مرتكزات من

ُ
 امل

 واملنهجية الفكر إصالح على اجلّاد للعمل املثقفني  ومجهور والباحثني واملفكرين للعلماء مرفأ   تكون ألن اجمللة تسعى
 يتمثل أكرب هدف لتحقيق سعيا   أمجع، لإلنسانية خدمة واإلقليم، اللغة حدود متجاوزة األمة، مستوى على اإلسالمية

 العاملي. الصعيد على اإلنساين الفكر مستوايت ترقية يف
 ماّدة تقدمي بغية العالية اجلودة ذات العلمية األحباث التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة تستهدف

 املذكورة، رؤيتنا حتقيق مسرية يف هبا يُعتد علمية مرجعية لتشّكل واملتخصصني، واملثقفني للباحثني مفيدة متقنة؛ علمية
  منها دعما   ومقاالهتم أحباثهم لرتقية والتيارات املشارب خمتلف من والكّتاب الباحثني مع ابلتواصل اجمللة إدارة وتتعهد
 اإلنساين. الفكر منظومة وترقية إصالح جمال يف الفكرية  واجلهود العلمية للحركة
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Abstract 

This paper investigates the intercultural differences hindering the flow of translating ironic speech 

acts of the Qur’an into English by Aberry (1955). The study is trying to investigate the intercultural 

differences in the Arabic use of Arabic language expressions in the Qur’an opposed to their English 

translation by Arberry (1955). The study concluded that historical culture, lack of hyponym 

produced due to semantically complex concepts, poly-semantic  words, concepts and expressions 

and above all emotive meaning play a fundamental role in hindering the flow of meaningful 

intended translation to the Qur’anic speech acts into English. Study, however, recommends some 

translation techniques through which such a problem might be solved or at least minimized.  

 

1. Introduction 

 

  It is claimed that “irony is probably as ancient as humankind” (Moneva, 2000, p.3), and it may 

therefore be thought of as a cognitive mechanism in humans, which formulates the innate ability for human 

interaction and communication. Skorov (2009, p.2) states that “the term irony is derived from the Greek 

word eironeia, meaning dissimulation” or being similar and not similar at the same time. Kadhim (2009) 

conducted a contrastive study about how syntactic, stylistic and lexical aspects of irony are translated from 

the Quran into English. Kadhim concluded that translating irony from the Quran into English is a difficult 

task; “the translation of irony is as elusive as the concept itself”. This is because textual realization is 

different in both languages due to the discrepancies in linguistic functions and culture in both languages. 

Ironic meaning is translated either by paraphrase strategies or literal translation.  Najjar (2015) also 

conducted a contrastive study of how irony is translated from the Holy Quran into English. Najjar’s 

conclusions are almost the same as those of Kadhim’s. To the best of our knowledge, we have just found 

the previous two studies in literature on irony in the Quran; and there may be no studies about the 
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metaphorical irony in the Quran. Thus, this study has filled a research gap and maybe considered the first 

one to investigate irony in relation with metaphor. The results of the study will not only bring aesthetic 

literary value of the Quran to the fore, it will also give new insights into the technical skills of literary 

translation in the field of culture specific terms and lexicographic items that are charged with their own 

semantic and discourse related connotations. The results of this study may possibly help improve the target 

readers’ understanding of metaphoric ironic speech acts at the source level of discourse. In this study, we 

are trying to cover one question: What are the intercultural differences in the Arabic use of ironic language 

expressions in the Qur’an as opposed to their English translation by Arberry (1955)? 

 

     2.METHODOLOGY 

       As far as irony understanding and realization are concerned, The Relevance Theory (RT) has 

played the most essential role in providing a framework for the analysis and understanding of 

language as a sequence of social and communicative acts (Sperber and Wilson, 1986, p.26). The 

study narrowed the scope on verbal irony through which the speaker rejects a tacitly attributed 

thought as ludicrously false” (Wilson, 2013, p.3), and secondly, “the speaker of an ironical 

utterance is not saying the opposite of what he means, but ‘echoes’ a thought ( e.g. a belief, an 

intention, a norm-based expectation) that refers to an individual, a group, or to people in general, 

and expresses a mocking, scornful or contemptuous attitude to this thought”. (Sperber and Wilson, 

1986, p.38).  

 To answer the only research question, the study pragmatically describes and analyses how 

irony occurs in the source language text (SLT) and how ironic speech acts are conveyed and 

translated into the English language version by the translator. Thus, speech act theory ( SAT) and 

echoic account theory (EAT) are used. The aim of the use of SAT is to systematically categorize 

all the data samples under the main categories of speech acts. This classification has helped the 

researcher to go through deep systematic analysis to the multifaceted functions of ironic speech 

acts within the discourse structure. The answer to the second part of the first research question, the 

study has applied EAT of irony to interpret and describe irony on the whole level of discourse 

structure. 
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        The study focuses mainly on which strategies and techniques the translator used in rendering 

the intended meaning of irony of speech acts in the Quran.  To achieve this, the researcher will 

describe and look at first how linguistic and paralinguistic devices and techniques occur in the 

ironic speech acts of the Quran, and second how they are conveyed and translated into the English 

version. 

 

 3.RESULTS AND DISCUSSIONS 

       We have first chosen two texts out of fifty to discuss in this paper. These samples are classified 

in order, starting (from a. back translation (BT) via b. Arberry’s ( 1955) translation) to c. 

pragmatics analysis to d. strategies used for translating ironic speech acts. 

 

Selected Texts: 

 

ِلَك َنْجِزي إِنَّ الَِّذيَن َكذَّبُوا ِبآيَاِتنَا َواْستَْكبَُروا َعْنَها ََل تُفَتَُّح َلُهْم  َماِء َوََل يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َحتَّٰى َيِلَج اْلَجَمُل فِي َسم ِ اْلِخَياِط ۚ َوَكذَٰ أَْبَواُب السَّ

  اْلُمْجِرِمينَ 

a- Text1: Transliteration 

Inna allathecna kaththaboo bi-ayatina waistakbaroo AAanha la tufattahu lahum abwabu 

alssama-i wala yadkhuloona aljannata hatta yalija aljamalu fee sammi alkhiyati. 

 

b- Text1:Translation  

“Those that cry lies to Our signs and wax proud against them the gates of heaven shall not be 

opened to them, nor shall they enter Paradise until the camel passes through the eye of the 

needle. " (Q 7:40) 

c- Pragmatic Analysis: 

First, the ironic  speech act is conveyed by assertive ironic speech acts conveyed by the 

dependent adverbial clause of time “ َِحتَّٰى َيِلَج اْلَجَمُل ِفي َسم ِ اْلِخيَاط”  “until the camel passes through 

the eye of the needle”. The illocutionary point of the propositional content of the speaker’s 

utterance indicates a future representation to some certain matters of affairs. The intended meaning 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

 
 

5 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

conveyed by ironic speech acts implies another meaning rather than the assertive one.  It entails  a 

hybrid representation of speech acts combining  both assertiveness with the illocutionary force of 

directiveness  conveyed by “promise”. Thus, the implicit meaning or illocutionary force of the 

paradoxical irony entails both inevitability and seriousness of the future happenings  and second 

entails  speaker’condemn, sarcasm and dissatisfaction with the unbelievers  who disbelieve in 

Allah and on the Day of Judgment. It is interesting that verbal irony intersects with paradoxical 

irony conveyed by the entire subordinate clause carrying within which the intended pragmatic 

meaning.  The ironic speech act is paradoxical because it consists of two contradictory ideas (which 

can be understood through contextual and pragmatic inferences, which are highly important to 

derive the conversational  imlicature). The contradictory ideas lie in the fact that a camel can never 

pass through an eye of the needle, because the camel is a very big animal and hence it is not 

possible for it to pass through a very tiny object. There is an interaction between paradoxical verbal 

irony and metonymy as a figure of speech. The interaction lies in the semiotic reference that the 

metonymic expressions “ ُاْلَجَمل” translated as “camel”, and “ َِسم ِ اْلِخيَاط” translated as “the eye of 

the needle”. The first metonymic expression “ ُاْلَجَمل/ camel”, stands in for a big animal (or in other 

words a big object that needs spacious space to pass through). The second metonymic expression 

 translated as “the eye of the needle”, on the other hand, stands in for a very tiny object ,”َسم ِ اْلِخيَاطِ “

through which it is impossible for an object to pass. The semantic representation of the metonymic 

expression presupposes the pragmatic meaning derived by the pragmatic violation of the maxim 

of relevance through which the intended implicature is arrived at. To conclude, they type of irony 

is paradox that intersects with metonymy. The functions of irony are first theological presupposing 

the fact that the unbelievers’ entry into heaven is impossible; second psychological presupposing 

Allah’s dissatisfaction with and disapproval of the unbelievers; and third aggressive presupposing 

Allah’s torture to and wrath at the unbelievers. 

 

    d) Pragmatic Analysis of the English Translation Equivalent   

The translator translated the SL ironic speech act “ َجنَّةَ َحتَّٰى َيِلَج اْلَجَمُل فِي َسم ِ اْلِخيَاِط ۚ َوََل يَْدُخلُوَن الْ  ”, into 

the TLT as “nor shall they enter Paradise until the camel passes through the eye of the 

needle.” All lexical and grammatical units of the SLT are literally rendered into the TLT. Thus, 
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the translation is a formal-based one, as the translator used synonyms and word for word translation 

playing on the syntactic level in conveying the ironic speech acts from the SLT into the TLT. The 

meaning of the SL ironic speech acts retains in the TLT, because the surface syntactic structure of 

the SL has one-to-one equivalent in the TLT. However, the emotiveness of ironic speech acts of 

the original speech act is still a challenge to be rendered and literal translation alone might not 

convey the intended meaning. This is because the ironic speech act implies within its meta-

representative structure two or more than figures of speech. The emotive meaning of these figures 

of speech is presupposed by the functions of irony discussed above. 

Text (2) 

a) Arabic Version 

ً  أَفََحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا أَن يَتَِّخذُوا ِعبَاِدي ِمن ُدونِي أَْوِليَاَء ۚ إِنَّا أَْعتَْدنَا َجَهنََّم ِلْلَكافِِريَن نُ   ُز  

b) Arabic Version in Latin Script 

 Afahasibal lazeena kafarooo any yattakhizoo 'ibaadee min dooneee awliyaaa'; innaaa a'tadnaa 

jahannama lilkaafi reena nuzulaa.  

c) English Translation (Arberry 1955) 

 18:102 What, do the unbelievers reckon that they may take My servants as friends, apart from 

Me? We have prepared Gehenna for the unbelievers' hospitality. 

 

d) Pragmatic Analysis of the Arabic Original  

This Quranic text consists of two ironic speech acts. The first one is conveyed by a rhetorical 

question “ ۚ أَفََحِسبَ  الَِّذيَن َكفَُروا أَن يَتَِّخذُوا ِعبَاِدي ِمن ُدونِي أَْوِليَاَء” translated as “what, do the unbelievers 

reckon that they may take My servants as friends, apart from Me?”, whose illocutionary force 

is far different from the locutionary one. The second speech act is conveyed through the declarative 

assertive sentence “ ً  إِنَّا أَْعتَْدنَا َجَهنََّم لِ  ْلَكافِِريَن نُُز ” translated as “we have prepared Gehenna for the 

unbelievers' hospitality”. According to APT, first the rhetorical question functions as a stylistic 

device or a strategy of irony recognition, presupposing anger, mockery, denial and criticism. So, 
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the question does not require a yes-no answer, however, conveys the Speaker’s reaction towards 

what the unbelievers believe and worship. The noun phrase “  ً  exhibits irony that is generated ”نُُز

within the whole contextual structure of the Quranic discourse. “  ً  literally and culturally means ”نُُز

good hospitality that be offered  to a guest. In this particular context, however, “  ً  means the ”نُُز

opposite. The type of irony, therefore, is paradox bringing out a rhetorical effect on the whole 

discourse structure of this Quranic text. The meaning of the paradoxical irony is contradictory, 

because it entails the opposite meaning of the noun phrase. In other words, the ironic noun phrase 

entails a positive meaning- that of hospitality, and a negative intended meaning- that of punishment 

and torture. In addition, the ironic noun phrase may function as pun, so irony and pun can interact 

and intersect with each other to produce an effective rhetorical meaning. Pun has two functions: 

the close unintended meaning hospitality and good treatment, while the negative intended meaning 

is Hell Fire. The negative intended meaning that pun entails leads to paradoxical irony. It is 

because Hell Fire is not a place for hospitality, but a place for sinners to be tortured and punished. 

Moreover, the ironic noun phrase may function as a euphemistic expression used to replace another 

more harsh expression describing the way the unbelievers will be treated. To conclude, types of 

irony are first paradoxical irony which intersects and is connected to pun and euphemism. 

Functions of irony that the verbal irony presupposes are first socio-aggressive presupposing 

mockery, disgrace and criticism. The second function is psycho-aggressive presupposing anger 

and dissatisfaction. The third function would be socio- theological presupposing Allah’s advice to 

human beings to believe in Him and in the Day of Judgment before it is late.  

e)  Pragmatic Analysis of the English Translation Equivalent 

The translator translated the rhetorical question of the SLT “ أَفََحِسبَ  الَِّذيَن َكفَُروا أَن يَتَِّخذُوا ِعبَاِدي

 into the TLT as “what, do the unbelievers reckon that they may take My ,”ِمن ُدونِي أَْوِلَياءَ 

servants as friends, apart from Me?” To retain the pragmatic meaning presupposed by the 

rhetorical question, the translator added “what”, which is a grammatical particle that explicitly 

brings out the pragmatic meaning of the SLT into the TLT. In the SLT, and according to the 

exegesis of the Qur’an, “ِعبَاِدي” means Allah’s devoted worshippers, specifically angels, Jesus and 

Alaziz, who all are monotheist and God fearing. “ِعبَاِدي”, however, is rendered with another 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

 
 

8 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

synonymic lexeme “servants”, which means, according to Advance English Dictionary, maid. 

Besides that, “ َأَْوِليَاء” in the SLT means devoted worshippers (such as angels, Jesus and Aziz) who 

are taken as gods by unbelievers, who ask them for help and support. “ َأَْوِليَاء” is, however, translated 

with another literal synonymic lexeme as “friends”. The translator translated this declarative 

ironic speech act “  ً  into the TL as “we have prepared Gehenna for the ,”إِنَّا أَْعتَْدَنا َجَهنََّم ِلْلَكافِِريَن نُُز

unbelievers' hospitality”. The translator rendered the grammatical structure and lexical units of 

the SLT literally word by word into the TLT. In the SL, The meaning of “ ََجَهنَّم” is Hellfire, 

however, a transliteration strategy is used to render the SL noun phrase into the TLT.  In the SLT, 

“  ً  is well translated as a noun phrase “hospitality”, which presupposes the meaning of the ”نُُز

ironic speech act. Accurately, the translator retained the paradoxical meaning of the SL noun 

phrase “  ً  into the TL, rendering it into “hospitality”. To conclude, the translation is mainly a ”نُُز

formal-based one despite of the explicitness  translation technique, which would convey the SL 

meaning dynamically into the TLT. This is because the translator literally translated the SL lexical 

items into the TLT. Therefore, some TL lexical items do not fill the semantic gap of the semantic 

features of some SL lexical items within the domain of ironic speech acts. Besides that, 

transliteration strategy is used, while there is a lexical equivalent of the SL lexical item in the TLT.  

Literal translation is well-used in formally rendering one SL lexical item into the TL as mentioned 

above. This is because the TL lexical item shares the same semantic properties to that of the SL 

lexical item. However, the emotiveness of ironic speech acts of the original speech act is still a 

challenge to be rendered and literal translation alone might not convey the intended meaning. This 

is because the ironic speech act implies within its meta-representative structure two or more than 

figures of speech. The emotive meaning of these figures of speech is presupposed by the functions 

of irony discussed above. 

 

4. CONCLUSIONS  

The study concludes that all ironic speech acts are literally translated either by using word-for-

word translation or using synonyms. Consequently, there is a semantic and pragmatic gap in the 
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translated target text. This gap is due to the unique cultural, lexicographical, contextual and 

pragmatic aspects  that distinguish the metalinguistic system of Arabic from the English one.  

 The study also concludes that EAT is essential  in conveying intended meaning of the SLT 

into the  TLT. The study findings show that the application of EAT on interpreting verbal irony 

can interpret various  functions and forms of verbal irony such as pun, euphemism, metonymy, 

paradox and sarcasm. The study concludes that verbal irony intersects with paradoxical irony, 

which is conveyed by pun as a figure of speech. Besides that verbal irony is found to function is 

euphemism for the same noun phrase, which figuratively can be classified under more than a figure 

of speech. Furthermore, paradoxical irony as a form of verbal irony is found to be conveyed by 

metonymic expression. The study concludes that all speech ats are literally translated either using 

word for word translation or using synonyms. It has been found that use of transliteration, word 

for word translation and synonyms is not effective in all cases because the semantic and pragmatic  

aspects of the ironic speech acts to replace the words of the original do not carry the same semantic 

and pragmatic  features  in conveying the meaning in the TT. The study shows that transliteration 

technique is used to translate the SL ironic speech acts into English, though the SL ironic speech 

acts have equivalents sharing similar semantic and pragmatic features in the TLT.  The study  

findings go hand by hand with Kadhim’s and Ibrahim’s findings. The study, however, concluded 

that Arberry used another semantic strategy (synonyms) to convey metaphorical irony on the 

structural level. The study differs from the previous studies in that it applied EAT and speech act 

theory in order to investigate the emotive pragmatic meaning of the SL ironic speech acts and their 

translations in English. The intercultural differences found in translating verbal irony form Arabic 

into English are first emotiveness ( which lies in the difficulty in translating emotive meaning and 

its associated types), second hyponymic and poly-semantic expressions conveyed by figures of 

speech, third tenor and mode of ironic Quran’ic discourse. The study, thus,  shows that due to 

literal translation emotive, associative, connotative and expressive meanings of ironic speech acts 

conveyed by verbal irony and its forms and types are missing in the TLT. In order to solve such a 

thorny problem, the researchers recommend that literal translation strategies such as loanwords, 

borrowing, using synonyms or transliteration, or using a structure or semantic shift technique 

should be used and  accompanied by footnotes, or some marginal explanation, or using explicitness 
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translation technique or new neologisms. This can bridge the gap between the SL and TL in 

perceiving irony and its functions.  
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Abstract 

Literature is a form of supreme human expression; it is the most insignificant way 

reflecting the ideas and culture of the peoples and nations. Literature in the Abbasid era 

reached its glory and grandeur; which resulted in a huge and the majestic heritage of a time 

when its civilization has flourished more than any other civilization before that time, so it 

was called the Golden Age. Cultural mixing in the Abbasid era caused a complication of 

literary fantasy forms; hence, scholars and writers innovated new ways resulted in 

renovation of fantasy and legend. The books of Abbasid era were full of tales and legends 

which characterized by literary maturity; therefore, this study aims to shed light on the 

highness and glory of literary arts in Abbasid era and discussing the concept of legendary 

in terms of language and terminology, and illustrating its patterns in the Arab heritage in 

general and in the Abbasid era in particular in detail. The importance of this study lies in 

its focusing on the cumulative knowledge and information through shedding light on 

legendary in that era, taking samples from the first literary heritage books which 

highlighted that literary narrative art, depending entirely on descriptive analytical 

approach.  
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 امللخص

األدب هو شكل من أشكال التعبري اإلنساين األمسى، وهو الصورة األسىن اليت تعكس أفكار وثقافة األمم 

والشعوب، وقد وصل األدب يف العصر العباسي إىل غاية جمده وأوج عظمته؛ فنتج عن ذلك تراٌث ضخٌم 

مهيٌب لعصر ازدهرت حضارته كما مل تزدهر حضارة قبله؛ حىت مسمّي ابلعصر الذهيب. وقد نتج عن امتزاج و 

الك فسلك األدابء والكتاب يف ذلك العصر مس ؛الثقافات يف العصر العباسي أن صارت صور اخليال معقدة

جديدة أسفرت عن التجديد يف التخييل واألساطري، وقد اكتظت كتب األدب العباسي ابحلكااي واألساطري 

اليت اتسمت بطابع النضج الفين. من هنا جاءت هذه الدراسة إللقاء الضوء على ما وصلت إليه الفنون األدبية 

 الاراث العري يف ثالهتامتوهباء، وتناول مفهوم األسطورة لغة واصطالحا، وبيان يف العصر العباسي من مسو 

 أاها وتناوهلا بشيء من التفصيل. وتكمن أمهية هذه الدراسة يفيف العصر العباسي بصفة خاصة و بصفة عامة، 

لك العصر، ذتلقي الضوء على الرصيد املعريف والثقايف للعصر العباسي من خالل الوقوف على األسطورة يف 

يف ذلك كله  مادااعتمع أخذ عينات من أوائل الكتب الاراثية األدبية اليت أبرزت ذلك الفن احلكائي السردي، 

 على استخدام املنهج الوصفي التحليلي. 

 الاراث-متثالت   -العصر العباسي – األسطورة –التخييل الكلمات املفتاحية: 
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 مفهوم األسطورة املبحث األول:

 األسطورة يف اللغة

األسطورة كلمة عربية، جذرها من الفعل الثالثي )سطر(: "واأَلساِطريم: اأَلابِطيلم. واأَلساِطريم: َأحاديثم 

مِّ  َا ِإْسطاٌر وِإْسطارٌَة، ابلكسر، وأمْسِطريٌ وأمْسِطريَةٌ وأمْسطموٌر وأمْسطمورٌَة، اِبلضَّ َوقَاَل قَ ْوٌم: َأساِطريم  .ََل ِنظَاَم هَلَا، َواِحَدهتم

َع َأْسطمٌر َعَلى َأساطري َع َسْطٌر َعَلى َأْسطمٍر ُثمَّ مجِم ، َوقَاَل أَبو مجعم َأْسطاٍر وَأْسطاٌر مجعم َسْطٍر. َوقَاَل أَبو عمبَ ْيَدَة: مجِم

ِة. وَسطََّرها: أَلََّفها. ِإىل اْلَعْشرَ احلََْسِن: ََل َواِحَد َلهم، َوقَاَل اللحياين: واحد األساطري أمسطورة وأمسطري وأمسطرية 

رم ِإذا َجاَء أَبحاديث تمْشِبهم اْلَباِطَل.  َنا يمَسطِّ : َسطََّر فالٌن َعَلي ْ َنا: أاتان ابأَلساِطرِي. ي مَقالم َو ي م وَسطََّر َعَلي ْ : هم َقالم

" رم َما ََل َأصل َلهم َأي ي مَؤلِّفم  .(1)يمَسطِّ

 األسطورة يف االصطالح

يسودها اخليال، وتربز فيها قوى الطبيعة يف شكل آهلة أو كائنات خارقة للعادة. فهي أقوال "حكاية 

وأحاديث منمقة ومزخرفة كثر استعماهلا يف الاراث الشعيب ملختلف األمم. ويستخدم األدابء األسطورة للتعبري 

 .(2)عن فكرة وعن معتقد ما"

فمنهم من رأى يف األساطري حكاايت القدماء وقد ذهب العلماء "يف تعريف األسطورة مذاهب شىت، 

، ومنهم من ذهب إىل استنباط فلسفة األولني منها مثل "Xenophanesيف الدين، مثل "زينوفانيس 

" الذي سلك مسلك أصحاب التشبيه واجملاز؛ فقال: إن املقاتلة بني اآلهلة ليست Theagenes"تياجنس 

بني عواطف  بني عناصر خمتلفة، مثل: اهلواء واملاء، والنار والاراب... أومبقاتلة حقيقية، بل يمعرب هبا عن التنازع 

 .(3) صورة متنكرة"نفسانية، مثل: احلب والعداوة... ومنهم من قال: إن األسطورة هي التاريخ يف
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ويبدو أن كالا منهم نظر إىل ، (4)"ويرى "ليوس اسبنس" أن "األسطورة من أهم عناصر الدين القدمي

 من زاوية، وعرفها حسب نظرته إليها، وِمن ُث مل جند تعريًفا جامًعا لألسطورة.األسطورة 

"أغلب آراء النقاد والدارسني يف العصر احلديث سواء الغرب أو تذهب فاطمة بوجليطة إىل أن و 

العرب منهم، حول مفهوم األساطري القدمية، واليت تشكل األساس الذي ينطلق منه رواد املنهج األسطوري، 

تصب يف قالب واحد وهو اعتبارها جمرد قصة َل تتعدى كواها خيالية، لكن ما ميكننا قوله: إاها خيالية ابلنظر 

إىل التفكري اإلنساين املعاصر، أما ابلنسبة لإلنسان البدائي عامة؛ فهي بصدق قد مثلت واقعه وفكره، وساعدته 

لوبه يف ت العلمية. إاها تعبري عن منطقه وأسعلى اَلستقرار والسالم النفسي؛ وذلك يف خضم غياب النظراي

 .(5)املعرفة، ووسيلته لتفسري ما حييط به من ظواهر طبيعية وإبراز أسباب حدوثها"

هي حكاية أو قصة خيالية، َل متت للواقع بصلة، تتضمن أحداًًث خارقة تقوم هبا قوى  األسطورةفإذن 

لى اكتسبت األسطورة بمعًدا مقدًسا، وكان هلا أتثري ساحر ع غري عادية وكائنات خارقة تشبه اآلهلة؛ ومن ثَ مَّ 

 عقول الناس ونفوسهم.

 األسطورة يف الرتاث العريباملبحث الثاين: 

لَّ آيٍَة ََل ي مْؤِمنموا هِبَا َحىتَّ ِإَذا َجاءموَك ُيمَاِدلموَنَك يَ قمولم الَِّذي ِإْن َن َكَفرموا املتأمل يف قوله تعاىل: )َوِإْن يَ َرْوا كم

ِلنَي( )سورة األنعام، اآلية  واضًحا وبرهااًن ساطًعا على أن العرب يف ( ُيد دليال25: َهَذا ِإَلَّ َأَساِطريم اأْلَوَّ

اجلاهلية كانوا على علم ابألساطري؛ يعرفون أساطري من سبقهم من األمم، ويسطرون ما تدفعه إليهم بيئتهم من 

 رًا.أساطري، ويرددواها ويصيغواها حكاية وشع
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م وكل  دقيًقا لبيئتهم ويومياهتم وعاداهتم ومعتقداهالتسجي -الذي هو ديوان العرب-لشعر فقد كان ا

ما يعن هلم من أمور احلياة؛ اليت عجزوا عن تفسريها ومعرفة كنهها بعقوهلم البدائية، فطفقوا ينسبون ما غمض 

 اورة هلم.عرفوا عليها بعد اتصاهلم ابألمم اجملعليهم إىل كائنات غري مرئية ومن ُث جلأوا إىل األساطري اليت ت

وكلما غاص اجملتمع يف التخلف احلضاري؛ زاد جلوءه إىل األساطري يغلف هبا واقعه الذي يهرب منه، 

 ولكنه َل يستطيع منه ِفكاًكا.

نا لونستطيع أن نقول: إن العقلية العربية يف اجلاهلية كانت مهيأة لقبول األساطري، بل َل نبالغ إذا ق

 بقابلية العقلية العربية لتوليد األساطري.

 وجند هذا واضًحا يف قول "ابن الزبعرى":

 أهلى ُقصيًّا عن اجملِد األساطيُ 

 

 ورشوٌة مثل ما تُرَشى السفاسيُ  **

 وأكُلها اللحَم حبًتا ال خليط له 

 

 وقوهلا رحلْت ِعٌي.. أتْت ِعيُ  **

البيتني، هجاء مر لقصي وآلل قصي؛ الذين أهلتهم األساطري عن "ويف يقول الدكتور جواد علي:  

َل أولئك الذين أيكلون اللحم، و  -وهم السماسرة-اجملد، وكانوا يرشون ويرتشون مثل ما ترشى السفاسري 

 .(6)يعرفون إَل كالم: رحلت عري، أتت عري، كالم التجار. فال يفهمون قوًَل غري هذا القول"

اجلاهلي إشارات إىل اتريخ وعادات وخرافات وأساطري غري واضحة؛ فإذا مل يكن و"يوجد يف الشعر 

القارئ مطلًعا على اترخيهم وأساطريهم وعاداهتم بقي هذا الشعر غامًضا وإن كانت ألفاظه واضحة، ومن ذلك 

 :(7)قول "لبيد"

َلَعمُرَك ما تدري الضوارُب 

 ابحلصى

 

 وال زاجراُت الطِي ما هللا صانع **
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فقد كانوا يف اجلاهلية إذا عزم الواحد منهم على أمر مهم ضرب طائرًا حبصاة، أو زجر الطائر؛ فإن 

 طار مييًنا تفاءل واستبشر مبا هو مقدم عليه، وإن طار يسارًا تشاءم وتردد. 

 قول الشاعر:  ومن هذا النوع

 امتنانِ  ذو وأنت وهبَتها

 

 البعرانِ  أعيَ  فيها تفقأ **

الرجل إذا بلغت إبله ألًفا فقأ عني الفحل؛ يقول: إن ذلك يدفع عنها العني والغارة. فإن فقد "كان  

 .(8)زادت عن ألف فقأ العني األخرى، فهو التعمية"

 ومثله قول الشاعر: 

 نُّهظ ساءَ  َمن ابلتصفيقِ  وأذَّنَ 

 

 اجوابُ  اليدينِ  أى ِ  من يدرِ  فلم **

 الفالة، قلب ثيابه، وحبس انقته، وصاح يف أذاها كأنه يوميء إىلذا ضلَّ الرجل منهم يف إفقد "كانوا  

ل، ُث حيرك الناقة  ق بيديه: الوحا الوحا، النجا النجا، هيكل، الساعة الساعة، إيلَّ إيلَّ، عجِّ إنسان، وصفَّ

 .(9)فيهتدي"

 : متثالت األسطورة يف األدب العباسيثالثال بحثامل

يف أواخر العصر العباسي عرفت مصنفات العلوم والفلسفة نوًعا من الغموض والتعمية، وأصبح التأليف 

جمرد مجع وربط بني عبارات منقولة، ومال الناس إىل الصناعة اللفظية وإىل األساطري واخلرافات، ولعل أشهرها 

رب وسريهم، أييت بعدها قصص أبطال العمجيًعا وأكثرها صرفًا للناس وشغاًل هلم؛ قصة "ألف ليلة وليلة"، ُث 

صاص من خياهلم عرب العصور حىت حولوها إىل شخصية  مثل قصة "عنارة بن شداد" اليت أضاف إليها القم

 .(10)يزن" و"الشاطر حسن"، وغريها كثريأسطورية خرافية، ومثل قصة "سيف بن 
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يلة وليلة" رب قصص "ألف لفقد انتشر يف العصر العباسي "األدب احملكي" املروي شفهياا، وتعت

 األسطورية من هذا النوع من األدب احملكي.

ا يف األدب  "إن جمموعة القصص اليت تعرف ابسم "ألف ليلة وليلة" مل تكن يف يوم من األايم نصا

العري كما يمظن. فهذه القصص كانت أوًَل وأخريًا حكاايت شعبية استمر تناقلها ابلرواية الشفهية عن طريق 

اتية الذين كانوا يزيدون عليها، ويتوسعون يف حبكاهتا، ويزخرفواها من لداهم بنوادر وأشعار تنم عن أذواقهم احلكو 

الشخصية. وهلذا أصبحت القصص متغايرة بشكل واضح وذات صيغ خمتلفة تعكس اختالف خصائص 

 .(11)األمكنة اليت رمويت فيها"

ا ذكره الاراث العري ميكن اَلعتماد عليها إَل م وَل تتوفر معلومات عن أسطورة "ألف ليلة وليلة" يف

وقد ذكر كثري من الناس ممن له معرفة أبخبارهم أن هذه أخبار موضوعة : "، قائالاملسعودي يف "مروج الذهب"

رَافات مصنوعة، نظمها َمن تقرب للملوك بروايتها، وصال على أهل عصره حبفظها واملذاكرة هبا، وأن  من خم

ل كتاب تب املنقولة إلينا واملارمجة لنا من الفارسية واهلندية والرومية، وسبيل أتليفها مما ذكران مثسبيلها سبيل الك

رَافة، واخلرافة ابلفارسية يقال هلا أفسانه، والناس  هزار أفسانه، وتفسري ذلك من الفارسية إىل العربية ألف خم

 .(12)ابنته وجاريتها، ومها شريزاد ودينازاد"يسمون هذا الكتاب ألف ليلة وليلة، وهو خرب امللك والوزير و 

الفن األول: يف أخبار املسامرين واملخرفني. وأمساء الكتب وعده ابن الندمي أول الكتب عند ذكره: "

 املصنفة يف األمسار واخلرافات.

قال حممد بن إسحاق: أول من صنف اخلرافات وجعل هلا كتًبا، وأودعها اخلزائن، وجعل بعض ذلك 

على ألسنة احليوان؛ الفرس األمَول، ُث أغرق يف ذلك الطبقة الثالثة من ملوك الفرس، ُث زاد ذلك واتسع يف أايم 
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وصنفوا يف معناه ما  بلغاء؛ فهذبوه ومنقوهملوك الساسانية، ونقلته العرب إىل اللغة العربية، وتناوله الفصحاء وال

 .(13)"، ومعناه ألف خرافة"هفسانأيشبهه. فأول كتاب عمل يف هذا املعىن كتاب "هزار 

وخنلص إىل أن "املسعودي" و"ابن الندمي" مل ُيدا يف األسطورة ما يستحق العناية ابعتبارها من األدب 

 وهذا هو السبب يف انتشارها الواسع.الشعيب؛ الذي يمرضي العامة كنوع من التسلية، 

ويرى الدكتور طه ندا أن قصص ألف ليلة وليلة ترجع يف أصلها إىل "كتاب فارسي يمعرف ابسم )هزار 

أفسانه( أي اخلرافات األلف، عرفه املسلمون ونقلوه إىل العربية يف القرن الثالث اهلجري. ويعتمد هذا الكتاب 

 .(14)وخرافاهتم" يف مادته على كثري من قصص اهلنود

ونعود إىل "ران قباين" اليت ترى أن "اتريخ وسبب وضع هذه القصص كتابة َل يزاَلن حمل جدل. لكن 

األمر الواضح هو أنه جرى تدوينها هبدف احملافظة عليها، وأن نصوصها املكتوبة كانت متباينة وخمتلفة أيًضا 

صوص نص بعينه لقصص )ألف ليلة وليلة(، بل ن بقدر تباين واختالف رواايهتا الشفهية. إذن مل يكن مثة

متعددة لتلك الرواايت الشفهية. وعندما انتهت هذه القصص إىل علم أحد األوروبيني، وقرر ترمجتها، وجعل 

م(، عندئذ فقط رسخت )ألف ليلة 1838-م1704منها نصاا حمدداا بقي يف التداول ما يربو على القرن )

 .(15)ت هبا"وليلة( على الصورة اليت عمرف

وحتكي أسطورة "ألف ليلة وليلة" أن امللك "شهراير" قد رأى عيااًن زوجته ختونه مع عبد هلا؛ فقتلهما، 

ووقر يف نفسه أن الغدر شيمة النساء؛ فأقسم أن يتزوج كل ليلة عذراء، ُث يقتلها يف الصباح انتقاًما لنفسه من 

شفقت على بنات جنسها أن يمقتلن ظلًما بال جريرة، أحد وزرائه قد أ ةابن "شهرزاد"جنس النساء. وكانت 
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فطلبت من أبيها أن يزوجها للملك، وكانت عاقلة حكيمة قد قرأت كتب سرَي امللوك وأخبار األمم والتاريخ 

 والشعر، ومجعت ما يقارب األلف كتاب )كما تزعم األسطورة(. 

وكانت  لذي َل ينضب له معني،وتزوجها امللك، "فلما اجتمعت به أخذت حتدثه بقصصها الساحر ا

ى عليها ألف ليلة وليلة، تم له احلديث، إىل أن أتتقطع حديثها مبا حيمل امللك على استبقائها يف الليلة التالية لتم 

 .(16)رمزقت يف اهايتها بطفل منه، فأرته إايه وأعلمته حيلتها، فاستعقلها واستبقاها"

ية ت "شهرزاد" حتكيها للملك كل ليلة؛ حتولت شخصوبفضل احلكاايت ذات املغزى اهلادف اليت كان

، وصار شغوفًا بكل ما تسمعه أذانه ويعيه عقله، وكأنه ُيلي اهلموم عن صدره؛ "فإن  "شهراير" حتوَل جذرايا

شهرزاد كشفت لشهراير عن معارف َل حتمَد، وأصبح ظامًئا للمعرفة، ومل يعد ي مْعىَن ابجلسد ولذاته، فقد حتول 

ا يبحث عن األلغاز واألسرار حىت لرييد أن ينطلق من قيود املكان لعله يطَّلع على مصادر األشياء عقاًل خالصً 

َهَها وحقائقها" ن ْ  .(17)وغاايهتا، ويعرف كم

ورغم أن أصل األسطورة مأخوذ من الفارسية كما أقر سابًقا "املسعودي" و"ابن الندمي"؛ إَل أن صياغة 

واترة  نَفًسا عربياا خالًصا يف املغزى؛ فالدنيا ق ملَّب، واألايم دمول؛ اترة لك األسطورة ابللغة العربية جعل فيها

ن كان أن يتحدى القدر، وكل عاقل َل ُيد مناًصا من اَلستسالم للقدر والرضا عليك. وَل يستطيع كائن مَ 

 به؛ َل الثورة عليه. 

ت هذه البالد د كثرية. وكانوبعد تدوين قصة ألف ليلة وليلة يف كتاب، "تنقل هذا الكتاب يف بال

تضفي عليه من طابعها، وتضيف إليه من حكاايهتا. ففيه الطابع اهلندي، الفارسي، والعري الذي أضيف إليه 

يف البالد العربية كقصص هارون الرشيد، وأي نواس، وأمساء البالد العربية كبغداد والبصرة... إخل. وهناك أيًضا 
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كتاب من مقامه يف مصر، كأمساء األماكن املعروفة مبدينة القاهرة، واللهجة الطابع املصري الذي اكتسبه ال

العامية املصرية اليت تبدو واضحة يف بعض القصص. ويغلب أن يكون هذا الطابع املصري قد اكتسبه الكتاب 

 .(18)يف عهد املماليك"

 قصة سيف بن ذي يزن:أوال: 

حكم )أبرهة( اليمن ": (، قائاًل اتريخ العرب القدمي)يرجع أصل القصة ملا ذكره "توفيق برو" يف كتابه 

ما يقارب ثالثة وعشرين عاًما، وملا تويف خلفه ابنه )يكوم( ُث أخوه )مسروق(.وقد أساء األحباش إىل اليمنيني 

 (19)وأذلوهم، حىت إذا اشتد هبؤَلء البالء عزموا على التخلص من مستعمريهم، وقد تزعمهم رجل من أذواء

الذي أصبحت سريته يف حترير بالده موضوع رواايت ومالحم دخلها   ى األمري )سيف بن ذي يزن(؛ِِحرَي يمدع

 .(20)كثري من اخليال واألسطورة"

اخلوارق يف  وتكثروجاء يف املوسوعة العربية امليسرة تعليًقا على األحداث الواردة يف األسطورة: "

رج بوقائعها وأضفى اخليال الشعيب عليها ثواًب فضفاًضا خأحداثها، ويستعان عليها بكرامة الويل وسحر الساحر. 

 . (21)من إطار املمكن واملعقول"

ىت صار حوميكننا القول دون جمانبة الصواب: إن للقصة أصاًل اترخيياا، ولكن دخلت عليها زايدات 

 ،اليل وعنارةاهلسيف بن ذي يزن "أسطورة من األساطري، وصارت حياته قصة من القصص أمثال قصة أي زيد 

وغريمها ممن حتولوا إىل أبطال تقص حياهتم على الناس يف اجملالس ويف املقاهي وحفالت السمر والارفيه، أو تقرأ 

 .(22)للتسلية واللهو"
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ا  لك احلبشة قد دام عليهم وتوارثو وأصل القصة التارخيية كما يرويها النويري: "ل مَّ ه فيهم، رأت ِِحرَي مم

وهو من أوَلد ذي نواس الذي غلب احلبشة على اليمن يف أايم  -إىل سيف بن ذي يزن اجتمع ساداهتم 

وبذلوا له أن ُيمعوا له نفقة تقيمه ليسري إىل بعض امللوك فيستنجده ففعل ذلك، وسار حىت واىف  -ملكه

ينك عليهم، إنَّ اجليش على ديين، وما كنت ألع فاستنجده فقال له قيصر: القسطنطينية إىل قيصر ملك الروم،

 .(23)فأىب أن يقبلها وقال: إذا مل تنصرين فال حاجة يل إىل مالك" وأمر له بعشرة آَلف درهم،

ُث ذهب إىل كسرى، ويف البداية أراد كسرى أن يصرفه دون أن ُييبه إىل طلبه، ولكن سرعان ما رقَّ 

ب القتل، فمر كثريًا ممن استوجعليه بعض وزرائه فقال: إنَّ يف سجونك بشرًا  له، وعزم على جندته، و"أشار 

راع والسالح، ووجههم مع هذا العري، فإن ظفروا كان ذلك زايدة يف مملكك،  إبطالقهم، وقوِّهم ابملال والكم

 .(24)وإن قمتلوا كان ذلك جزاًء عن جرائمهم. فأعجب كسرى هذا الرأي وعمل به"

ا "، وهو أحد فرسااهم، وركبو وأرسل كسرى مع سيف بن ذي يزن جيًشا بقيادة "وهرِز بن كاخمان

 البحر يف سبع سفن، ووصلوا إىل ساحل عدن، ُث نزلوا أرض اليمن، وانضم إليهم مجاعات من الناس. 

فلما مسع هبم )مسروق بن أبرهة(، مجع إليه جنده من احلبشة، ُث سار يقول الدكتور جواد علي: "

 (وهرِز)ل ااهزمت احلبشة، فقتلوا، وهرب شريدهم، ودخمسروقًا بسهم، فقتله، و  (وهرِز)إليهم، فلما التقوا رمى 

مدينة صنعاء، وَمَلك اليمن ونفى عنها احلبشة، وكتب بذلك إىل كسرى، فكتب إليه كسرى أيمره أن ميلك 

)سيف بن ذي يزن( على اليمن وأرضها، وأن يرجع )وهرز( إىل بالده، فرجع إليها. ورضي )سيف( بدفع جزية 

 .(25)م"وخراج يؤديه يف كل عا
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وذكر املسعودي يف "مروج الذهب" قصيدة للبحاري ميدح فيها الفرس بسبب نصرة كسرى لسيف 

 :  (26)بن ذي يزن، يقول فيها

 أايم َجلَّى أنوشروان جدُّكم

 

 غيابَة الذلِ  عن سيِف بن ذي يزنِ  **

 إذ ال تزاُل خيوُل الُفرِس دافعةً  

 

 ابلضرِب والطعِن عن َصْنعا وعن َعَدنِ  **

 أنتم بنو املنعِم الـُمْجِدي وحنن بنو 

 

 ن فاز منكم بفضِل الطَّوِل واملَننِ مَ  **

وللقصة عدة رواايت اترخيية اختلفت فيما بينها، حىت يبدو للمحقق أن القصة التارخيية نفسها حتتاج  

 إىل توثيق يف بعض تفاصيلها. 

ص املوسوعة العربية امليسرة: "وفيها قصوخالصة القول يف )أسطورة سيف بن ذي يزن( ما جاء يف 

عن نشأة املدن املشهورة، واألماكن، والعمائر، وجميء اهر النيل إىل مصر، وغري ذلك مما يدخل يف ابب 

األساطري. وفيها أيًضا وصف للرحالت واملغامرات الكثرية اليت قام هبا سيف بن ذي يزن، وأوَلده، وفرسانه، 

حبه، وحب غريه. وتستغرق العجائب والكنوز وأعمال السحر جانًبا كبريًا من واألرواح املسخرة له، وقصص 

 .السرية"

 اثنيا: قصة عنرتة بن شداد:

يه يف رواية وشداد جده أبو أب. عنارة بن عمرو بن شداد بن قراد العبسي"عنارة بن شداد العبسي، هو 

نمسب إليه عمه، وكان عنارة نشأ يف حجره فشداد : وقال غريه. َلبن الكليب، غلب على اسم أبيه فنمسب إليه

 .(27)املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم. لتشقق شفتيه" "عنارة الفلحاء"وكان يلقب ب  .دون أبيه
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وقد ادعاه أبوه بعد الكرب؛ فقد كانت أمه أَمة سوداء يمقال هلا "زبيبة"، وكان العرب يف اجلاهلية إذا  

 بده. كان للرجل منهم ابن من أَمة استع

"وكان سبب ادعاء أي عنارة إايه أن بعض أحياء العرب أغاروا على قوم من بين عبس، فأصابوا منهم، 

! كر ايعنارة  :فتبعهم العبسيون فلحقوهم فقاتلوهم عما معهم، وعنارة فيهم، فقال له أبوه أوعمه يف رواية أخرى

ر(28)العبد َل حيسن الكر،إمنا حيسن احلالب: فقال عنارة كر وأنت حر، فكر وقاتل يومئذ حىت :  فقال. والصَّ

 .(29)استنقذ ما أبيدي عدوهم من الغنيمة، فادعاه أبوه بعد ذلك، وأحلق به نسبه"

أنت  :وقد اشتهر عنارة ابلفروسية شهرة حامت ابجلود، وكان يمعد يف اجلاهلية أبلف فارس. "وقيل له

كنت أمقدم إذا رأيتم اإلقدام عزًما، :  الناس؟ قالَل. قيل: فبم شاع لك هذا يف : أشجع العرب وأشدها؟ قال

وأمحجم إذارأيتم اإلحجام حزًما، وَل أدخل موضًعا َل أرى منه خمرًجا، وكنتم أعتمد الضعيف اجلبان، فأضربه 

 .(30)"الضربة اهلائلة يطري هلا قلب الشجاع، فأنثين إليه فأقتله

 "كان من أشد أهل زمانه وأجودهم مبا ملكت وذكر ابن قتيبة يف كتابه )الشعر والشعراء( أن عنارة

وكان َل يقول من الشعر إَل البيتني والثالثة، حىت سابه رجل من بين عبس، فذكر سواده وسواد أمه . يده

ه بذلك، وأبنه َل يقول الشعر".  وإخوته، وعريَّ

، وهي (31)ماردِم( فهيج عنارة لقول الشعر، وكان أول ما قال املعلقة املشهورة )هل غادر الشعراءم ِمن

 من أجود ما قال، وكانوا يسمواها "املذهبة".

وقد شهد عنارة حرب )داحس والغرباء( اليت استمرت أربعني سنة، وأبلى فيها بالًء حسًنا، وأظهر 

فيها شجاعة فائقة، وكان له فيها شعر، "وقصص شجاعة عنارة معروفة حىت اليوم، مشهورة، يسمعها الناس 
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عندهم أشهر من قصص داحس والغرباء؛ هذه احلرب اليت خلد امسها هذا الشعر بشوق ورغبة، وهي 

 .(32)وأمثاله"

مل يشتهر أحٌد من أهل اجلاهلية أو من كثرٍي من " (:قول على قول) يف كتابه حسن سعيد الكرمي قال

القصة بعد  هعصر اإلسالم بني العامة واخلاصة اشتهاَر عنارة، وذلك بسبب قصته املشهورة، وقد ومِضَعت هذ

نه َوَرد امسه صمعي يف أوائل القرن الثالث للهجرة ألصدر اإلسالم، ومل يمعَرف واضعمها، غري أاهم ينسبواها إىل األ

ملوضوع. والقصة والتبس الصحيح منها اب، الرواايت اخلياليةفيها روايًة عنه، وأكثر ما ورد فيها إمنا هو من قبيل 

ها يف ذلك حىت بلغت ما هي عليه اآلن، ومثل افشيئً  اإمنا ومِضَعت شيئً ، و مل تؤلف دفعة واحدة على ما يظهر

 .(33)ا"وقصص ما جرى للربامكة وغريه ،مثل قصص ألف ليلة وليلة

وقصة عنارة طويلة، وأحداثها كثرية ومشهورة، ولكن الرواة زادوا عليها فضخموها على حنو يناسب 

 األدب الشعيب الذي يقبل الزايدات املنمقة حىت وإن مل تكن موثقة. 

عت قصة (ول على قول)ق حسن سعيد الكرمي يف كتابهوأصل القصة يف األدب الشعيب يذكرها  : مجم

شيًخا  ن أالرابع اهلجري، يف زمن العزيز ابهلل اخلليفة الفاطمي. وقد رووا يف سبب مجعها  عنارة يف مصر يف القرن

زيز ابهلل، فاتفق كان له اتصال بباب الع  ؛يوسف بن إمساعيل: يمقال له ،كثري الرواية ألخبار العرب، كثري النوادر

ضع على الشيخ يوسف هذا أن يأن حدثت ريبة يف دار العزيز وهلج الناس هبا، فساء العزيز ذلك، فأشار 

للناس ما يلهيهم عن الريبة. فجمع شتات هذه القصة، وزاد فيها من أخبار العرب ووقائعهم، وأسند روايتها 

غلوا هبا عن غريها. وقسمها إىل  إىل األصمعي، ُث كتبها يف نسخ عديدة، ووزعها على الناس، فأمعجبوا هبا وشم

 كالم فيها عند موقف حساس؛ يتشوق القارئ أو السامع إىل معرفة ما جرىاثنني وسبعني كتااًب، وكان يقطع ال

 .(34)بعد ذلك املوقف، مما حيدو ابلناس إىل البحث عن الكتاب وما بعده حىت آخر كتاب
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ي سريته وهوخالصة القول ما ذكره صاحب )معجم املطبوعات العربية واملعربة( عن سرية عنارة: "

قصة خيالية فيها ذكر أشعار وأحوال كثرية عن عنارة، وَل يمعلم واضعها ابلتحقيق. طمبعت يف اثنني ، احلجازية

ه . وطمبعت 1306/  11 ه ، وتكرر طبعها. ويف املطبعة الشرفية1286وثالثني جزًءا مبطبعة حممد شاهني 

 شامية. طمبعت سنةالسرية السرية عنارة بن شداد يف بريوت، ونمسبت إىل يوسف ابن إمساعيل املصري، ولعلها 

م. وَترجم خمتصر سرية عنارة إىل اللغة الفرنسية األستاذ مرسال دوفيك، 1883/  5 م، و1869/  71

 .(35)م"1870 م إىل1864 وطمبعت يف ابريس سنة

ومن أمثال "ويؤكد حسن سعيد الكرمي أن قصة عنارة بشكلها الذي انتشر تمعد من األساطري، بقوله: 

قصة عنارة قصص أخرى مثل تغريبة بين هالل، والظاهر بيربس، واألمرية ذات اهلمة، وقد اختلطت فيها احلقيقة 

 Legendابخليال، وَل يمدَرى فيها الصحيح من غري الصحيح. وهي من النوع املعروف يف اللغة اإلجنليزية ابسم 

 .(36)اترخيياا" وذلك ألن هلا أصال ،-مبعىن أسطورة–

 :"احليوان"األسطورة يف كتاب اثلثا: 

حتت عنوان: )أسطورة الضب والضفدع( يقول اجلاحظ: "وتقول األعراب: خاصم الضب الضفدع 

يف الظمأ أيهما أصرب، وكان للضفدع ذنب، وكان الضب ممسوح الذنب، فلما غلبها الضب أخذ ذنبها فخرجا 

 ضّب، ورًدا ورًدا! فقال الضب:يف الكإل، فصربت الضفدع يوًما ويوًما، فنادت: اي 

 أصبح قليب صردا

 

 ال يشتهي أن يردا **

 إال عرادا عردا 

 

 بـــــردا وصـــليــــــانـــــــا **

فلما كان يف اليوم الثالث اندت: اي ضب، ورًدا ورًدا! قال: فلما مل ُيبها ابدرت إىل املاء، وأتبعها  

  .(37)الضب، فأخذ ذنَبها"
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زعموا أّن البازي قال للديك: ما يف األرض ")أسطورة البازي والديك( يقول اجلاحظ:وحتت عنوان 

شيء أقل وفاء منك! قال: وكيف؟ قال: أخذك أهلك بيضة فحضنوك، ُث خرجت على أيديهم فأطعموك 

على أكفهم، ونشأت بينهم، حىت إذا كربت صرت َل يدنو منك أحد إَّل طرت هاهنا وهاهنا وضججت 

ت أان من اجلبال مسناا فعلَّموين وألفوين، ُث خيلَّى عين فآخذ صيدي يف اهلواء فأجيء به إىل وصحت. وأمخذ

صاحيب. فقال له الديك: إنك لو رأيت من البزاة يف سفافيدهم مثل ما رأيت من الديوك لكنت أنفر مين! 

 .(38)ولكنكم أنتم لو علمتم ما أعلم، مل تتعجبوا من خويف، مع ما ترون من متكن حايل"

 :"األسطورة يف كتاب "كليلة ودمنةرابعا: 

يف ابب "البوم والغرابن": "قال الغراب: زعموا أن مجاعة من الكراكي مل يكن هلا ملك، فأمجعت أمرها 

على أن ميلكن عليهن ملك البوم، فبينما هي يف جممعها إذ وقع هلا غراب، فقالت: لو جاءان هذا الغراب 

 أن جاءهن الغراب. فاستشرنه، فقال: لو أن الطري ابدت من األقاليم، وفقد الطاووسَلستشرانه؛ فلم يلبثن دون 

والبط والنعام واحلمار من العامل ملا اضطررتن إىل أن متلِّكن عليكنَّ البوم اليت هي أقبح الطري منظرًا، وأسوأها 

من العشى ابلنهار، وأشد من خلًقا، وأقلها عقاًل، وأشدها غضًبا، وأبعدها من كل رِحة، مع عماها وما هبا 

 .(39)ذلك وأقبح أمورها سفهها وسوء أخالقها"

غرَب الناسك وهو ابن آوى زعموا أن ابن آوى كان " يقول ابن املقفع: "(40)ويف ابب "األسد والشَّ

، وكان متزهًدا متعفًفا، مع بنات آوى وذائب وثعالب. ومل يكن يصنع ما يصنعن، (41)يسكن يف بعض الدِّحال

يغري كما يغرن، وَل يهريق دًما وَل أيكل حلًما. فخاصمه تلك السباع، وقلن َل نرضى بسريتك وَل رأيك وَل 

الذي أنت عليه من تزهدك؛ مع أن تزهدك َل يغين عنك شيًئا. وأنت َل تستطيع أن تكون إَل كأحدان؛ تسعى 
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ين ى: إن صحبيت إايكن َل تؤمثمعنا، وتفعل فعلنا؛ فما الذي كفك عن الدماء وعن أكل اللحم؟ قال ابن آو 

 .(42)إذا مل أؤُث نفسي؛ ألن اآلًثم ليست من قبل األماكن واألصحاب، ولكنها من قبل القلوب واألعمال"

أما املقامات فيبدو أثر األساطري واضًحا يف بعضها، ويف املقامة البشرية من مقامات بديع الزمان ما 

، بدي كان صعلوًكا، "فأغار على ركب فيهم امرأة مجيلة فتزوجهايدل على هذا. وملخصها أن بشر بن عوانة الع

ره هذا هبا وكان هلا انسًيا، ومتىن لو  ولكنها ألمر ما كانت تشيد أمامه جبمال ابنة عمه وتتغىن حبسنها، فذكَّ

تزوجها؛ فأرسل إىل عمه خيطبها، ولكن العم رفض، فعمد إىل إيقاع األذى بقومه، وكثرت مضراته، واتصلت 

عراته. فاجتمع رجال احلي إىل عمه وطلبوا إليه أن يكف عنهم هذا اجملنون بتزوُيه ابنته، فقال: َل تلبسوين م

عارًا وأمهلوين حىت أهلكه ببعض احليل. ُث دعاه عمه إليه وقال له: إين آليت أَل أزوج ابنيت هذه إَل ممن يسوق 

ن غرض العم أن يسلك بشر الطريق بينه وبني خزاعة هلا ألف انقة مهرًا، وَل أرضاها إَل من نوق خزاعة. وكا

فيفارسه األسد؛ ألن العرب كانت قد حتامت عن ذلك الطريق، وكان فيه أسد يسمى داذا وحية تسمى 

 .(43)شجاًعا"

وسار بشر كما أمره عمه، وملا انتصف الطريق لقى األسد، فتمكن منه بشر وقتله، وكتب بدم األسد 

زوجه ة عمه؛ يفتخر فيه بشجاعته ومنازلته لألسد. وملا بلغت األبيات عمه ندم أن مل يعلى قميصه شعرًا إىل ابن

 ابنته، وخشي عليه أن تقتله احلية فسار إليه وقد بلغته احلية، فلما رأى بشر عمه أخذته احلمية وقتل احلية، ُث

لطريق ذات مرة طلع ينما هو يف اقفل مع عمه راجًعا ليزوجه ابنته. وملا رجع أخذ يتفاخر بقتل األسد واحلية، وب

عليه غالم على فرس مدجج ابلسالح، وأخذ يمصغِّر صنيعه مع األسد واحلية، ُث حتداه وتبارزا، وطاشت ضرابت 

بشر، وطعنه الغالم عشرين طعنة، ولكنه كان حريًصا أن يمبقي عليه، ُث طالبه أن يارك عمه ويذهب حلاله، 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

31 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

جأة اليت ن، فأخربه أنه ابنه من زوجته اليت دلته على ابنة عمه، وايللمفافوافقه بشر بشرط أن خيربه َمن يكو 

 أذهلته؛ أن ابنه هو هذا الغالم املغوار. وانتهت القصة عندما زوج بشر ابنة عمه َلبنه.

يقول الدكتور طه ندا معلًقا على املقامة البشرية: "وتشبه هذه القصة يف جوهرها قصة البطل اإليراين  

رستم مع ابنه سهراب. وهي إحدى األساطري اإليرانية القدمية. وهذا التشابه بينهما يف اجلوهر يطغى القدمي 

على اخلالف الذي يبدو يف بعض تفاصيل القصة، وحيمل على الظن أبن مؤلف هذه املقامة كان قد عرف 

 .(44)هذه األسطورة اإليرانية"

 اخلامتة

ر عج به من عادات وثقافات؛ وقد نتج عن امتزاج الثقافات يف العصاألدب حيمل إلينا صورة اجملتمع، وما يإن 

سفرت أ والكتاب يف العصر العباسي مسالك جديدة دابءسلك األف العباسي أن صارت صور اخليال معقدة،

ليت وقف اويظهر ذلك يف األساطري اليت وردت يف األدب العباسي، و عن التجديد يف التخييل واألساطري، 

 ، وقد توصل الباحث يف اهاية حبثه إىل عدة نتائج، جنملها يف نقاط كالتايل:يف حبثهالباحث عليها 

 هي حكاية أو قصة خيالية، َل متت للواقع بصلة، تتضمن أحداًًث خارقة تقوم هبا قوى غري  األسطورة

ساحر  عادية وكائنات خارقة تشبه اآلهلة؛ ومن ثَ مَّ اكتسبت األسطورة بمعًدا مقدًسا، وكان هلا أتثري

 . على عقول الناس ونفوسهم

 يف اجلاهلية  كان العرب؛ فلقد  األسطورة حاضرة يف الاراث العري بقوة، وخاصة يف العصر اجلاهلي

لَّ آعلى علم ابألساطري، وأصدق دليل وأوضح برهان على ذلك قوله تعاىل: ) يٍَة ََل ي مْؤِمنموا َوِإْن يَ َرْوا كم
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ِلنَي(هِبَا َحىتَّ ِإَذا َجاءموَك  : سورة األنعام، اآلية) ُيمَاِدلموَنَك يَ قمولم الَِّذيَن َكَفرموا ِإْن َهَذا ِإَلَّ َأَساِطريم اأْلَوَّ

 .توليد األساطريل كانت قابلةالعقلية العربية يف اجلاهلية كانت مهيأة لقبول األساطري، بل  ، ف(25

  ،اليت و امتألت كتب األدب العباسي ابلقصص واحلكااي واألساطري اليت امتازت بطابع النضج الفين

 عربت عن احلياة واجملتمع يف العصر العباسي.
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Abstract 

Islam was sent to realize all objectives and necessities; however, some of those who 

do not have deep knowledge of Islamic Law may wrongly think that Islam give care to 

the food security, which is the research problem. The research aims at realizing the great 

objectives of Islam the most important of which is the preservation of the five necessities, 

and that man enjoys security in all its aspects including “food security”. Therefore, Islam 

set the rules and principles which ensures its realizations, in addition, this study aims at 

clarifying the reality of food security and its significance in the Islamic System. It gathers 

the referential texts related to the food security in the Qur’an and Sunnah. 

Keywords: security, perspective, Qur'an, Sunnah, food, Islam 

                  

 البحثملخص 

جاء دين اإلسالم حمققا مجيع املقاصد والضرورايت، ولكن قد خيفى على بعض من ليس هلم تعمق 
ابألمن الغذائي، وهنا تكمن مشكلة البحث، والذي يهدف إىل إظهار حتقيق  اهتميف الشريعة أن اإلسالم 

 ابألمن من كافة جوانبه ومنهاوأّن اإلنسان ينعم عظيمة أمهها حفظ الضرورات اخلمس، اإلسالم ملقاصد 
ىل بيان حقيقة ، كما يهدف إ"األمن الغذائي"، فوضع القواعد العريضة واألصول املتينة اليت تكفل حتقيقه

األمن الغذائي وأمهيته يف النظام اإلسالمي، ومجع النصوص الشرعية املتعلقة ابألمن الغذائي يف القرآن والسنة، 
املشكالت اليت هتدد األمن الغذائي، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج  وبيان منهج اإلسالم يف معاجلة

الوصفي التحليلي يف أتصيل األمن الغذائي، وتوصلت الدراسة إىل أن الثقافة اإلسالمية وضعت منهجاً 
شاماًل وعميقًا ملعاجلة مجيع أبعاد األمن الغذائي، ومن ذلك تنمية اإلنتاج الغذائي، واالدخار ملواجهة 

مزمات، والتحذير من اهلدر واإلسراف، والتكافل االجتماعي، وتعظيم دور القيم األخالقية، وارحرص على األ
 التغذية اجليدة وتنوع األغذية.

 األمن، املنظور، القرآن، السنة، الغذائي، اإلسالم. الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة

وضعت الشريعة اإلسالمية أحكامًا شرعية، وأرست تقريرات فقهية هتدف يف جوهرها إىل مجلة من      
املقاصد الشرعية واملعاين امللحوظة اليت حصرها علماء الشريعة يف الكليات الضرورية الكربى، وهي: حفظ 

 الدين، والنفس، والنسل، والعقل، واملال.
: " فاما الضرورية فمعناها أنه البد منها يف قيام مصاا  الدين والدنيا، قال اإلمام الشاطيب رمحه هللا     

حبيث إذا فُقدت مل جتِر مصاا  الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وهتارج وفوت حياة، ويف اآلخرة فوت 
 .(1)النجاة والنعيم، والرجوع ابخلسران املبني"

منها بشر، قال تعاىل: }َوَما (2)اإلنسان المزمة ال يعرىوقال اإلمام املاوردي رمحه هللا:" إن حاجة      
فإذا ٌعِدَمت املادة اليت هي قوام النفس ، ]8األنبياء:  [َجَعْلَناُهْم َجَسًدا الا ََيُْكُلوَن الطاَعاَم َوَما َكانُوا َخاِلِديَن{

االختالل يف دنياه يف نفسه و مل تدم له حياة، ومل تستقم له دنيا، وإذا تعذر شيء منها عليه رحقه من الوهن 
 .(3)بقدر ما تعذر من املادة عليه؛ ألن الشيء القائم بغريه يكمل بكماله وخيتل ابختالله"

"وليس َيمن اإلنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته يف وقال اإلمام أبو حامد الغزايل رمحه هللا:      
من   بتحقيق األمن على هذه املهمات الضرورية، وإال فمجيع األحوال بل يف بعضها، فال ينتظم الدين إال

كان مجيع أوقاته مستغرقاً حبراسة نفسه من سيوف الظلمة، وطلب قوته من وجوه الغلبة، فمىت يتفرغ للعلم 
 .(4)والعمل، ومها وسيلتاه إىل سعادة اآلخرة"

سكن هي األقوات وامللبس واملففي هذا النص يشري "الغزايل" إىل ضرورة ضمان ارحاجات األساسية و       
 وحنوها من األشياء الضرورية اليت ال تستقر حياة اإلنسان بدوهنا.

ويف األمزمنة القدمية كان االنتقال من حياة الرعي إىل حياة الزراعة واالستقرار حتواًل مهمًا يف حياة       
تفكري فسحة من الوقت للتامل وال اإلنسان، فقد أاتح له االستقرار والفراغ الذي يعقب املواسم الزراعية

 .(5)واملعرفة الذي هو أساس النهضة والنشاة ارحضارية

لقد قرر اإلسالم حق اإلنسان يف ارحياة، وجعل حفظ النفس وما حتتاجه من طعام وشراب من أهم       
مقاصده العليا، وأحاطها بضماانت كافية، وبنّي حقوق الفقراء واملساكني وأمر بتاديتها، وحث املؤمنني على 

ل واملشرب، دال يف اإلنفاق ويف املاكالتكافل والرب واإلحسان، ورّغب ابلزراعة والعمل، وأمر ابلتوسط واالعت
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 وهنى عن اإلسراف والتبذير، وحّرم املعامالت الضارة كاحتكار األقوات وغريها.

 املبحث األول: أصول األمن الغذائي يف القرآن الكرمي
 املطلب األول: مفهوم األمن الغذائي لغًة واصطالحاً     

اطمان ومل خيف، وأِمَن البلد: اطمان أهله، وآمنه على كذا؛  نقيض اخلوف، أِمَن أمناً: األمن يف اللغة:     
 .(6)أي: استامنه، واألمانة: ضد اخليانة، وآمن به: صّدقه، واإلميان: التصديق

ووردت كلمة "األمن" وما يشتق منها يف القرآن الكرمي يف مواضع عديدة مبعىن االطمئنان والسالمة  
 وانتفاء اخلوف كما يف اآلايت التالية: 

َقاُم ِإبْ رَاِهيَمۖ  َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا ۗ{        [.97عمران:  ]آلقوله تعاىل: }ِفيِه آاَيٌت بَ يَِّناٌت ما

م السعدي رمحه هللا: "من اآلايت البينات فيها أنه من دخله كان آمناً شرعاً وقدراً، فالشرع قال اإلما     
قد أمر هللا رسوله إبراهيم مث رسوله حممد عليهما الصالة والسالم ابحرتامه وأتمني من دخله، حىت إن التحرمي 

ارج اء إىل أن من جىن جناية خيف ذلك قد مشل أشجارها ونباهتا. وقد استدل هبذه اآلية من ذهب من العلم
بقضائه  -تعاىل-ارحرم مث جلا إليه أنه َيمن وال يقام عليه ارحد حىت خيرج منه، وأما أتمينها قدرًا فألن هللا 

 .(7)وقدره وضع يف النفوس حىت نفوس املشركني به الكافرين برهبم احرتامه"

ًما آِمِننَي{ }ِسريُوا ِفيَها لَ : يف سورة سبا -عز وجل-وقال هللا         [.18]سبا: َيايلَ َوأايا

قال اإلمام الطربي رمحه هللا: "سريوا يف هذه القرى ما بني قراكم والقرى اليت ابركنا فيها ليايل وأايماً        
 {.(8)آمنني، ال ختافون جوعاً وال عطشاً، وال من أحٍد ظلماً"

أَفَِباْلَباِطِل  ممتناً على قريش: }أََوملَْ يَ َرْوا أانا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َويُ َتَخطاُف النااُس ِمْن َحْوهِلِْم ۚ -تعاىل-وقال      
 .]67: العنكبوت[يُ ْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اَّللِا َيْكُفُروَن{ 

يقتل أمن عظيم، واألعراب حوله ينهب بعضهم بعضاً، و  قال ابن كثري رمحه هللا: "من دخله كان آمناً يف      
 .(9)بعضهم بعضاً"

َذا اْلبَ َلِد اأْلَِمنِي{ وقال عز من قائل:        [.3]التني: }َوهََٰ

أي: البلد اآلمن اليت َيمن فيها الناس، وهي مكة املكرمة حمل نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم، فاقسم       
 اختارها وابتعث منها أشرف النبوات وجعلها مكاانً آمناً.مبكة اليت  -تعاىل-هللا 
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ن بَ ْعِد اْلَغمِّ أََمَنًة ن َُّعاًسا{ ويقول هللا عز وجل:         .[154]آل عمران: }مُثا أَنَزَل َعَلْيُكم مِّ

األمنة تعين: األمن، ومنها ما جاء يف ارحديث النبوي الشريف يف قصة نزول عيسى بن مرمي عليهما      
 .(10)السالم: "وتقع األمنة يف األرض"؛ أي: متتلئ األرض ابألمن

قال اإلمام السعدي رمحه هللا: "ذلك من رمحة هللا بعباده وإحسانه، وتثبيت قلوهبم، ومزايدة لطمانينتهم؛       
 .(11)ألن اخلائف ال َيتيه النعاس ملا يف قلبه من اخلوف، فإذا مزال اخلوف عن القلب أمكن أن َيتيه النعاس"

 .(12)عدم توقع مكروه يف الزمن اآليت يُعرف األمن اصطالحاً أبنه:و       

أبنه: " شعور اإلنسان ابلطمانينة على دينه ونفسه وعقله وماله وعرضه يف ارحال  -أيضاً -ويُعرف       
واملآل"؛ ألن الشريعة اإلسالمية تقصد حفظ الضرورايت اخلمس، وهذه الضرورايت تستغرق مجيع مفردات 

 ، وال خيرج هذا املعىن االصطالحي عن(13) األمن اإلنساين، وتستوعب خمتلف حقوقه ومصارحه الضرورية
 املدلول اللغوي لكلمة "األمن"، فهو يعرب عن الطمانينة ومزوال اخلوف وحنومها.

: فهو ما يتغذى به اإلنسان، وما يكون به مناء اجلسم وقوامه من الطعام والشراب للكبري الغذاءأما       
سيط يدل على بواللنب للصغري، وإذا ُأِضْيف "الغذاء" إىل "األمن" أصبح مصطلح "األمن الغذائي" على حنو 

 .(14) أمن اإلنسان من اجلوع، وقدرته يف ارحصول على غذائه املطلوب كماً ونوعاً يف كل حني دون خوف

ومل ُيستخدم هذا الرتكيب اللفظي يف القرآن الكرمي أو السنة املطهرة أو من ِقَبل فقهاء اإلسالم قدمياً،        
آلايت الكرميات، كما سبق ذكره يف ا  -تعاىل-كتاب هللا فهو تركيب مستحدث، أما مفهومه فهو قدمي ورد يف  

ويتضح من الداللة اللغوية ملصطلح األمن الغذائي أن "ارحاجة للغذاء" هي األساس يف حتديد هذا املعىن، 
فإذا اطمان اإلنسان على تلبية حاجته فهو آمن، والشعور ابلطمانينة غاية أساسية لألمان من خالل االبتعاد 

 .(15)لتهديد واخلطرعن مواطن ا

 

 املطلب الثاين: العالقة بني األمن والغذاء
جاء يف القرآن الكرمي ما يشري إىل هذه العالقة الوثيقة بني األمن والغذاء، وبني اخلوف واجلوع؛ حيث        

، (16) اجلوع واخلوف مقرتنني يف ثالث آايت، وذكر اجلوع قبل اخلوف يف آيتني منها -عز وجل-ذكر هللا 
 وذلك يف اآلايت التالية:
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ن ُكلِّ َمَكانٍ         ْطَمِئناًة ََيْتِيَها رمِْزقُ َها َرَغًدا مِّ ُ َمَثاًل قَ ْريًَة َكاَنْت آِمَنًة مُّ َكَفَرْت أِبَنْ ُعِم فَ  قوله تعاىل: }َوَضَرَب اَّللا
ُ لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف مبَا َكانُوا َيْصن َ   .[112]النحل :ُعوَن{ اَّللِا فََاَذاقَ َها اَّللا

قال اإلمام الطربي رمحه هللا:" مثال هللا مثالً ملكة اليت سكنها أهل الشرك ابهلل، وهي القرية اليت كانت        
آمنة مطمئنة، وكان أمنها أن العرب تتعادى ويقتل بعضهم بعضها، ويسيب بعضهم بعضاً، وأهل مكة ال يُغار 

 .(17)ذلك هو أمنها"عليهم وال ٌٌياربون يف بلدهم، ف

وقوله: )َيتيها رمزقها رغداً(؛ أي: أتيت ألهل معايشهم الواسعة والكثرية )من كل مكان(، ومن كل        
انحية من نواحي هذه القرية. وقوله: )فاذاقها هللا لباس اجلوع واخلوف(؛ أي: أذاق هللا أهل هذه القرية اليت 

 ذلك مبنزلة اللباس للجسد، وذلك ألنه ُسِلَط عليهم -اىلتع-هي مكة جوعاً خالط أجسادهم، فجعل هللا 
صلى هللا -اجلوع سنني متوالية بدعاء النيب عليه الصالة والسالم، وأما اخلوف فإن ذلك من سرااي رسول هللا 

 .(18) اليت كانت تطوف هبم -عليه وسلم

مزدهار كون سببًا من أسباب االوالسياسي ي االجتماعيوٌيستدل هبذه اآلية على أن األمن واالستقرار      
: )رغداً(. لقوله االقتصاديوالتجاري لقوله: )آمنة مطمئنة(، فعاشت مع ذلك حالة من الرفاه  االقتصادي

 .(19) والرغد: العيشة الطيبة والواسعة اليت ال يكون معها نقص يف املال أو الطعام والشراب

َذا اْلبَ ْيِت       ْن َخْوفٍ  (3)اآلية الثانية هي قوله تعاىل: }فَ ْليَ ْعُبُدوا َربا هََٰ ن ُجوٍع َوآَمنَ ُهم مِّ  الاِذي َأْطَعَمُهم مِّ
 [.4 -3]قريش: { (4)

قال ابن كثري رمحه هللا: ")إليالف قريش(؛ أي: الئتالفهم واجتماعهم يف بلدهم آمنني. وقيل: املراد       
بذلك ما كانوا َيلفونه من الرحلة يف الشتاء إىل اليمن، والصيف إىل الشام، مث يرجعون إىل بلدهم آمنني يف 

م عند الناس لكوهنم سكان حرم هللا، فمن عرفهم احرتمهم، وهذا حاهلم يف أسفارهم ورحلتهم أسفارهم لعظمته
ُف يف شتائهم وصيفهم، وأما يف حال إقامتهم يف البلد فكما قال هللا: }أََومَلْ يَ َرْوا أانا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َويُ َتَخطا 

 .(20)" ]67: العنكبوت[ِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اَّللِا َيْكُفُروَن{ النااُس ِمْن َحْوهِلِْمۚ  أَفَِباْلَباِطِل يُ ؤْ 

فاألمن الذي عاشته قريش جبوار حرم هللا كان العامل األساسي يف تدفق إمدادات الغذاء إليها واستقرار       
 .(21) رحالهتا التجارية

ول أن املكذبني من قريش وأهل مكة يقولون للرس -تعاىل-:"خيرب هللا  قال اإلمام السعدي رمحه هللاو       

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura106-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura106-aya4.html
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عليه الصالة والسالم: }َوقَاُلوا ِإن ن اتاِبِع اهْلَُدىَٰ َمَعَك نُ َتَخطاْف ِمْن أَْرِضَنا{ ابلقتل وهنب األموال فإن الناس 
نهم يدل على اقة، وهذا الكالم معادوك وخالفوك، فلو اتبعناك لتعرضنا ملعاداة الناس كلهم ومل يكن لنا هبم ط

سوء الظن ابهلل تعاىل، وأنه ال ينصر دينه وال يُعلي كلمته، فقال هللا مبيناً هلم حالًة هم هبا دون الناس، وأن 
ن لاُدانا  ُْم َحَرًما آِمًنا ُُيََْبَٰ إِلَْيِه ََثَرَاُت ُكلِّ َشْيٍء ّرمِْزقًا مِّ َولََِٰكنا َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن{  هللا اختصهم هبا:} أََومَلْ مُنَكِّن هلا

 [."57]القصص: 

لقريش يف حرم مكة، وجعله مقصدًا يقصده الزائرون، وأتيت إليهم الثمرات  -تعاىل-مكن هللا  لقد        
واألطعمة وهم آمنون مطمئنون يرتزقون ويتوسعون، وما حوهلم من األماكن حاط هبا اخلوف من كل اجتاه، 

ب هللا على هذه النعمة العظيمة اليت تستوجب اتباع هذا النيب الكرمي ليتم نعمته عليهم؛ وأما التكذي فليحمدوا
 والبطر بنعمة هللا فعاقبته أن يبدهلم من بعد أمنهم خوفاً، ومن بعد عزهم ذاًل، ومن بعد غناهم فقراً.

ُلَوناُكم ِبشَ  وأما اآلية الثالثة فهي       َن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َونَ قْ قوله تعاىل: }َولَنَ ب ْ َن اأْلَْمَواِل َواأْلَنُفِس ْيٍء مِّ ٍص مِّ
ِر الصااِبرِيَن{   [.155]البقرة: َوالثاَمرَاِت ۗ َوَبشِّ

قال الطربي رمحه هللا: هذا إخبار من هللا تعاىل أتباع حممد عليه الصالة والسالم أن الدنيا دار بالء،       
فيها بشيء من خوف يناهلم من عدوهم، وابجلوع وهو القحط، وأمرهم ابلصرب  وأنه ُمبتليهم وممتحُنهم

 .(22)وبّشَرهم

ومن خالل هذه اآلايت فإن وجه الداللة أنه كلما كان اجملتمع متماسكاً وآمناً ومتآلفاً ومستقراً متكن       
يث حاإلنسان من تلبية احتياجاته الغذائية، واستطاع السعي يف سبيل كسب عيشه، والعكس صحيح؛ 

هذه العالقة معيشتهم اثنيا، و  اختالل األمن يُنذر جبوع الناس وخوفهم على حياهتم أواًل، وخوفهم على إن
اس يف أمواهلم "العدوان على النيف مقدمته بقوله:  -رمحه هللا-قد أشار إليها العالمة اإلجتماعي ابن خلدون

ذاهب آبماهلم يف حتصيلها واكتساهبا، وإذا ذهبت آماهلم يف اكتساهبا انقبضت أيديهم عن السعي يف ذلك، 
 ت أيديهم عن املكاسب؛ كسدت أسواق العمران، وانتقضت األحوال،فإذا قعد الناس عن املعاش، وانقبض

 .(24)الناس يف اآلفاق"(23(وابذعر
 نعداماوهنا يؤكد "ابن خلدون" على أن من أسباب اجملاعات تدهور القدرة الشرائية الناتج عن       

األمن، وما يرتبط به من ظلم وعدوان على أموال الناس ابلباطل، وتفكك النظام، وحتلل النسيج االجتماعي 
املرتابط، وعندما يقبض الناس أيديهم عن العمل والفالحة وغريها سواًء إبرادهتم أو بغري إرادهتم ملا يقع من 
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الناس  تيجة الكساد واضطراب األسواق، فيجوعالعدوان والظلم على أمواهلم؛ فإهنا تنعدم القدرة الشرائية ن
 ويتفرقون يف اآلفاق.

 

 املطلب الثالث: عالقة األمن الغذائي ابإلميان ابهلل عز وجل  
ورد يف القرآن العديد من اآلايت اليت تربط بني اإلميان واتباع طريق ارحق واهلداية وبني األمن واخلري       

جِنيَل َوَما أُنزَِل إِلَْيِهم مِّ  ْورَاَة َواإْلِ ُْم أَقَاُموا الت ا راهبِِّْم أَلََكُلوا  نوالرمزق والغذاء، ومن هذه اآلايت قوله تعاىل: }َوَلْو َأهنا
ُهْم َساَء َما يَ ْعَمُلوَن{ ِمن فَ ْوقِ  ن ْ ْقَتِصَدٌة ۖ وََكِثرٌي مِّ ٌة مُّ ُهْم أُما ن ْ  [.66املائدة:]ِهْم َوِمن حَتِْت أَْرُجِلِهمۚ  مِّ

قال اإلمام البغوي رمحه هللا:" )ولو أهنم أقاموا التوراة واإلجنيل( يعين: أقاموا أحكامهما وحدودمها،       
يهم من رهبم( يعين: القرآن. وقيل: ُكتب بين إسرائيل. )ألكلوا من فوقهم ومن وعملوا مبا فيهما )وما أُنزل إل

حتت أرجلهم( قيل: من فوقهم: هو املطر، ومن حتت أرجلهم: من نبات األرض. قال ابن عباس رضي هللا 
 .(25)عنه: ألُنزل عليهم القطر، وأُخرج هلم من نبات األرض"

ُنوا ن أهل القرى الذين أُرسل فيهم الرسل: }َوَلْو َأنا َأْهَل اْلُقَرىَٰ آمَ خُمربًا عن قلة إميا -تعاىل-ويقول       
بُوا فََاَخْذاَنُهم مبَا َكانُوا َيكْ  َماِء َواأْلَْرِض َولََِٰكن َكذا َن السا  [.96]األعراف:ُبوَن{ سِ َوات اَقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَ رََكاٍت مِّ

ي املرسلني: )لفتحنا عليهم من بركات السماء واألرض(؛ أي: قطر السماء فلو آمنت قلوهبم واتبعوا هد       
 ونبات األرض.

اًء َغَدقًا{  } وقال تعاىل:        َناُهم ما  [.16]اجلن: َوأَلاِو اْستَ َقاُموا َعَلى الطارِيَقِة أَلَْسَقي ْ

اإلميان واهلدى اموا على طريق ارحق و قال اإلمام البغوي رمحه هللا:" اختلفوا يف أتويلها، فقيل: لو استق      
فكانوا مؤمنني مطيعني )ألسقيناهم ماًء غدقاً(، كثرياً  قيل: وذلك بعدما رُفع عنهم املطر سبع سنني، وقالوا 
معناه: لو آمنوا لوّسعنا عليهم يف الدنيا، وأعطيناهم عيشًا رغداً ومااًل كثرياً. وضرب ابملاء الغدق مثاًل ألن 

 .(26)كله يف املطر"اخلري والرمزق  

ون يف أن جعل أهل البيت ارحرام يعيش -سبحانه وتعاىل-وميكن أن يُقاس على ذلك أن من بركة هللا       
م عليه السالم: على لسان نبيه إبراهي -تعاىل-خري وسعة ورمزق ابلرغم من أهنم يف واٍد ال مزرع فيه، كما أخرب 

َن النااِس ي مَزرٍْع ِعنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحراِم َرب اَنا لُِيقِ ِإيّنِ َأْسَكنُت ِمن ُذرِّيايِت ِبَواٍد َغرْيِ ذِ  }راب اَنا اَلَة فَاْجَعْل أَْفِئَدًة مِّ يُموا الصا
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َن الثاَمرَاِت َلَعلاُهْم َيْشُكُروَن{   [.37]إبراهيم:هَتِْوي إِلَْيِهْم َواْرمزُقْ ُهم مِّ

د ارحرام مكة ورمحته وبركته أنه ليس يف البل وكرمه -تعاىل-قال اإلمام ابن كثري رمحه هللا:" من لطفه        
 .(27)شجرة مثمرة، وهي جُتَب إليها َثرات ما حوهلا استجابًة لدعوة خليله إبراهيم عليه الصالة والسالم "

وحده ال  -عز وجل-وقد ورد يف القرآن الكرمي ما يبني العالقة بني األمن بوجه عام واإلميان ابهلل       
قوله تعاىل: }الاِذيَن آَمُنوا َوملَْ يَ ْلِبُسوا ِإميَاهَنُم ِبظُْلٍم أُولََِٰئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهم شريك له، ومن ذلك 

ْهَتُدوَن{  [.82]األنعام: مُّ

قال ابن كثري رمحه هللا: "هؤالء الذين أخلصوا العبادة هلل وحده ال شريك له، ومل يشركوا به شيئاً هم         
املهتدون يف الدنيا واآلخرة". قال اإلمام أمحد: ملا نزلت هذه اآلية شق ذلك على الناس،  اآلمنون يوم القيامة،

وقالوا: اي رسول هللا، فاينا ال يظلم نفسه، قال: " إنه ليس الذي تظنون، أمل تسمعوا ما قال العبد الصاا : 
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم{ ۖ  ِإنا الشِّ  .(28)إمنا هو الشرك" }اَي ُبيَنا اَل ُتْشرِْك اِبَّللِا

ومن اآلايت اليت بينت أن األمن هو جزاء اإلميان والعمل الصاا  قوله تعاىل: }َوَعَد اَّللاُ الاِذيَن آَمُنوا       
ُهْم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الاِذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكِّنَ   هَلُْم ِدينَ ُهُم الاِذي نا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصاارِحَاِت لََيْسَتْخِلَفن ا

ًئا ۚ{  ن بَ ْعِد َخْوِفِهْم أَْمًناۚ  يَ ْعُبُدوَنيِن اَل ُيْشرُِكوَن ِب َشي ْ ُهم مِّ  [.55النور:]اْرَتَضىَٰ هَلُْم َولَيُ َبدِّلَن ا

أّمنهم  -عاىلت-قال اإلمام القرطيب رمحه هللا:" هكذا كان الصحابة مستضعفني خائفني، مث إن هللا       
أصحابه: ما  ملا قال -صلى هللا عليه وسلم-مّكنهم. وجاء يف معىن تبديل خوفهم ابألمن أن رسول هللا و 

َييت علينا يوم أنمن فيه ونضع السالح، فقال عليه الصالة والسالم: "ال تلبثون إال قلياًل حىت ُيلس الرجل 
صلى هللا عليه  اللة على نبوة رسول هللامنكم يف املأل العظيم حُمتبياً ليس عليه حديدة، فكانت هذه اآلية د

 .(29)أجنز ذلك الوعد، وأظهر نبيه على جزيرة العرب، فوضعوا السالح وأمنوا" -تعاىل-وسلم؛ ألن هللا 

 ٌيقق األمن من أكثر من وجه، وذلك على النحو التايل: -عز وجل-والواقع أن اإلميان ابهلل      

 أن اإلميان واألمن من جذر لغوي واحد، مادته األلف وامليم والنون.  -1
وُس   -2 أن من أمساء هللا ارحسىن " املؤمن" كما ورد يف قوله تعاىل: }ُهَو اَّللاُ الاِذي اَل إِلَََٰه ِإالا ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ

ا ُيْشرُِكوَن{  ُۚ  ُسْبَحاَن اَّللِا َعما اَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اجْلَبااُر اْلُمَتَكربِّ  [.23ارحشر:]السا
هو " املؤمن" الذي وهب لعباده األمن من عذابه، وأنزل يف قلوهبم السكينة  -عز وجل-فاهلل           
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 والطمانينة، فال يطمئن إال من وّحد هللا وتوّكل عليه.

أن العبد املؤمن ٌيمله ما معه من إميان على القيام ابلعمل الصاا ، وكفالة األمن وإشاعته بني الناس، الرتباط   -3
اجبات وحقوق، واالبتعاد عليه من و  -تعاىل-، وقيامه مبا أوجبه هللا االجتماعية كافةنشطته وتفاعالته إميانه أب

نااُهْم يف اكافة  عما حّرمه عليه، مما يكفل حتقيق األمن أبشكاله كا أْلَْرِض أَقَاُموا ، كما قال تعاىل: }الاِذيَن ِإن ما
 [.41ارحج:]ا اِبْلَمْعُروِف َوهَنَْوا َعِن اْلُمنَكِرۗ  َوَّللِِا َعاِقَبُة اأْلُُموِر{ الصااَلَة َوآتَ ُوا الزاَكاَة َوأََمُرو 

؛ )30(عن األخالق اإلسالمية االقتصادأنه ال يعزل  االقتصادلقد كانت ميزة اإلسالم من جانب       
ًا مرتبطاً كحيث وضع اإلسالم تشريعات اقتصادية، وجعل نشاط اإلنسان إنتاجًا واستثمارًا واستهال 

ابألخالق والتعاليم اإلسالمية، وبدون العقيدة اإلسالمية تكون القيم األخالقية نسبية ومنوطة ابلتقديرات 
الشخصية لألفراد، فالعلم وحده سالح ذو حدين قد ُيستخدم يف البناء واخلري، وقد يستخدم يف التدمري 

 .(31) هذا الرقيب هو اإلميان وحدهوالشر، والبد من رقيب أخالقي يوجهه خلري اإلنسانية، و 
قال اإلمام أبو حامد الغزايل رمحه هللا: إن اإلنسان شغوف بنفسه، وٌيكم ابلقبح وارحسن مطلقاً       

حسب نظره أو مصلحته الذاتية دون أن يلتفت إىل نظر غريه، فالبد أن يكون املستند هو الشريعة الرابنية 
 .(32) اليت حددت ما هو قبيح وحسن

وقال العالمة ابن خلدون رمحه هللا: إن األخالق السيئة ماهي إال سوء استخدام النفس للعقل يف      
طلب كماهلا، واإلنسان حبكم طبيعة الضعف يف تركيبته البشرية يتوق إىل كل ما يرى فيه الكمال، وقد 

ميان ضرورة هنا يصبح اإل خيطئ التقدير إذا مل يكن مقتداًي بشرع، وال اقتداء ابلشرع بدون إميان، ومن
 .(33) اجتماعية وفطرية

وتتجلى أمهية العقيدة اإلسالمية حينما يرتبط نشاط الفرد االقتصادي ابلغاية اليت يسعى إليها، وهي       
 ويتقرب إليه، وهذه الغاية مقصودة لذاهتا ال لغريها، حينئٍذ تكون املكتسبات -تعاىل-أن ينال رضا هللا 

ليست غاية، وهذا ما يتميز به السلوك اإلسالمي عن السلوك يف املذهب املادي الذي املادية وسيلة و 
، كما أن العقيدة اإلسالمية تضمن حتقيق االنسجام بني الدوافع الفردية (34) تتطابق فيه الغاية مع الوسيلة

  .(35) العامة االجتماعيةواملصاا  
ليت اعتمدات يدتني عن الدين مها الرأمسالية واملاركسية اوقد شهد القرن املاضي صراعاً بني فلسفتني بع      

 قتصاديةااليف تفسري السلوك االقتصادي. وقد قال أحد أوائل رواد املدرسة  (36)على القانون املادي الطبيعي
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الكالسيكية "توماس مالتوس" أن الطبيعة تقمع تعداد السكان الفائض، وأن اجلوع والفقر مشاكل طبيعية 
الية ة عن الفجوة بني األعداد البشرية املتزايدة مبتوالية هندسية وبني كمية الغذاء اليت تنمو مبتو وحتمية انجت

 .(37) عددية
اليت رّوج هلا "هربرت سبنسر" القائمة على  )38(كما أتثرت الرأمسالية بفلسفة "الداروينية االجتماعية"

قيم الصراع والبقاء لألصلح؛ حيث انتقد سبنسر مجيع أشكال تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، وبّرر 
ة واالقتصادية أبهنا نتيجة آللية "االنتقاء الطبيعي"، وأن تومزيع املكاسب االقتصادي االجتماعيةعدم املساواة 

 .)39(ة الفرديةيعكس القدرة واجلدار 
رجعية املادية، "الرأمسالية" داخل إطار امل إسرتاتيجيةوقد لعبت هذه اجلذور الفلسفية دوراً يف صياغة 

وهذه املرجعية تتناقض مع أهداف اجملتمع اإلنسانية واألخالقية )الكفاءة والعدالة(، فاالنسجام بني املصاا  
جابة آلية السوق وحدها ال تستطيع اإل حيث إنة؛ اخلاصة واملصاا  العامة يستند على أسس غري صحيح

عن سؤال ماذا ننتج؟ إذا كانت األولوية هي تلبية ارحاجات األساسية كالغذاء؛ بينما تقوم الطلبات  -مثالً -
ذات القوة املالية حبشد الطاقات اإلنتاجية وتوّجه املوارد حنو جماالت قد تكون أدىن أمهية أو مضرة ابإلنسان 

 .(40) ب املعايري األخالقية املنضبطة اليت حتدد األولوايت االجتماعيةيف ظل غيا
أما الفلسفة "املاركسية" فهي تتفق مع املذهب الرأمسايل يف النظرة املادية لألشياء، وتُعدُّ املادة 

 ماو بظواهرها املختلفة هي الواقع الوحيد، وال تنظر لألبعاد األخرى غري املادية، وتعتمد يف تفسري الكون 
، فارحركات تنشا من التناقض (41)يقع يف اجملتمعات من حتوالت على قانون صراع املتناقضات "الدايلكتيك"

والتضاد الداخلي يف جوهر األشياء، والصراع هو العامل الوحيد يف تطور اجملتمع البشري وبناء حضارته، 
التناقضات خالل الصراع الطبقي االقتصادي و وعليه فإن انتقال الدول من الرأمسالية إىل االشرتاكية يتم من 

االجتماعية الداخلية يف وسائل اإلنتاج وعالقات امللكية؛ حيث ترتاكم هذه التناقضات حىت حتني اللحظة 
 املناسبة لتنفجر عن حتول شامل يف بنية النظام فيولد اجملتمع الالطبقي.

ض مضمون طبقي؛ مما ُيعل النتيجة تناقومل يفسر "كارل ماركس" حركة الدايلكتيك يف اجملتمع الال
القضاء على  ةإسرتاتيجي، وبعبارة أخرى مل يقدم بياانً مقنعاً كيف سيكون بوسع (42)الطريقة اليت أدت إليها

االمتيامزات الربجوامزية )الرأمساليون أصحاب وسائل اإلنتاج( وأتميم وسائل اإلنتاج يف أن تقضي على 
ن يقتنع )طبقة العمال الصناعيني( حمل الطبقة الربجوامزية؟ فما الضمانة يف أ االستغالل حني حتل الربوليتاراي
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الربوليتاراي يف أن يقوموا ابستغالل ما يتمتعون به من سلطة وسيطرة على وسائل اإلنتاج خلدمة مصارحهم 
 اخلاصة اليت قد تتعارض مع مصاا  اجملتمع؟

 

 املطلب الرابع: الغذاء نعمة عظيمة من نعم هللا
بعد نعمة اخللق واهلداية ما يقتضي بقاء اإلنسان من نعمة الطعام والشراب فقال  -تعاىل-ذكر هللا        

 ]الشعراء[.  {(79) َوالاِذي ُهَو يُْطِعُميِن َوَيْسِقنيِ ( 78)تعاىل: }الاِذي َخَلَقيِن فَ ُهَو يَ ْهِديِن 

أن األرمزاق مضمونة واألقوات موفورة لكل الكائنات مبا سّخره تعاىل ويّسره  -سبحانه-ولقد بنّي هللا       
زن، وأنزل املاء العذب الذي أخرج به من الثم

ُ
ٍة رات رمزقاً، قال تعاىل: }َوَما ِمن َدابا من األسباب، فساق امل

 [.6]هود:يف اأْلَْرِض ِإالا َعَلى اَّللِا رمِْزقُ َها{ 

ِميُع اْلَعِليمُ       ُكْمۚ  َوُهَو السا ُ يَ ْرمزُقُ َها َوِإايا ن َداباٍة الا حَتِْمُل رمِْزقَ َها اَّللا  [.60]العنكبوت: {وقال تعاىل: }وََكاَيِّن مِّ

مام ابن كثري رمحه هللا: " هللا يقيض هلا رمزقها على ضعفها، وييسره عليها، فيبعث إىل كل خملوق قال اإل      
 .)43(من الرمزق ما يصلحه، حىت الذر يف قرار األرض، والطري يف اهلواء، وارحيتان يف املاء"

رامزق: }َولَِئن َساَْلتَ ُهم الخمرباً عن املشركني الذين يعبدون معه غريه معرتفني أنه اخلالق  -عز وجل-وقال        
ُ ۚ ُقِل ارْحَْمُد َّللِاِ  َماِء َماًء فََاْحَيا بِِه اأْلَْرَض ِمن بَ ْعِد َمْوهِتَا لَيَ ُقوُلنا اَّللا ن ن ازاَل ِمَن السا  ۚ َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن{ ما

 [.63]العنكبوت:

به األرض من أنواع الزروع والثمار يستوجب الشكر  من املاء العذب وما أخرج -تعاىل-فما أنزله       
 وارحمد وتقدير هذه النعمة العظيمة.

ا َتْشُكُروَن{        نااُكْم يف اأْلَْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش ۗ قَِلياًل ما  [.10]األعراف: ويقول تعاىل: }َوَلَقْد َمكا

قال ابن كثري رمحه هللا:" مّكن هلم أبن جعل األرض قراراً، وجعل هلا رواسي وأهناراً، وجعل هلم فيها        
منامزل وبيواتً، وأابح منافعها، وسّخر هلم السحاب إلخراج أرمزقاهم منها، وجعل هلم فيها معايش؛ أي: 

وا نِْعَمَت كما قال عز وج  (44)مكاسب وأسباابً، وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك" ل: } َوِإن تَ ُعدُّ
اٌر{  نَساَن َلظَُلوٌم َكفا  [.34]إبراهيم:اَّللِا اَل حُتُْصوَها ۗ ِإنا اإْلِ

وفضله أن سّخر لإلنسان ويّسر له ما يليّب حاجته من أنواع الطعام والشراب،  -تعاىل-ومن كرم هللا        

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya79.html
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َن الطايَِّباقال تعاىل: }َوَلَقْد َكراْمَنا َبيِن آَدَم َومحََ  اْن ْلَناُهْم يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرمَزقْ َناُهم مِّ ِت َوَفضاْلَناُهْم َعَلىَٰ َكِثرٍي ممِّ
 [.70]اإلسراء:َخَلْقَنا تَ ْفِضياًل { 

 .(45)قال اإلمام الطربي رمحه هللا:" )الطيبات( طيبات املطاعم واملشارب، وهي حالهلا ولذيذاهتا"       

 إىل نعمة الغذاء وما ٌيصل معها من القرار وسكون -عليها السالم-ر القرآن الكرمي يف سورة مرمي وأشا       
ْذِع الناْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك النفس وإشباع ارحاجة، فقال تعاىل: }  َفُكِلي َواْشَرِب (25) طًَبا َجِنياارُ َوُهّزِي ِإلَْيِك جِبِ

ًنا ۖ   {. َوقَ ّرِي َعي ْ

قال البغوي رمحه هللا:")قَ ّرِي عينا(؛ أي: طييب نفساً، يُقال: أقّر هللا عينك؛ أي: صادف فؤادك ما        
 .(46)يرضيك، فتقر عينك من النظر إىل غريه. وقيل: يعين أانمها، ويُقال: قّر يقّر إذا سكن"

ها منافع  ا هلم وجعل هلم فيعلى البشر ما خلق هلم من هبيمة األنعام فسخره -تعاىل-ومن نعم هللا       
ُع كثرية من ألباهنا ورحومها، ودفئاً يف أصوافها وأوابرها، قال تعاىل: }َواأْلَنْ َعاَم َخَلَقَهاۗ  َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَنافِ 

َها أَتُْكُلوَن{   [.5]النحل: َوِمن ْ

اىل: }َوُهَو األمساك وارحيتان، قال تعومن نعم هللا تعاىل البحر وما ٌيتويه من كنومز، وما فيه من أنواع        
َر اْلَبْحَر لَِتْاُكُلوا ِمْنُه رحًَْما َطرايا َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحْلَيًة تَ ْلَبُسوهَنَا{   [.14النحل: ]الاِذي َسخا

 
 املطلب اخلامس: الغذاء آية من آايت هللا تستدعي التفكر يف عظمة اخلالق 

َها َحباا َفِمْنهُ ََيُْكُلونَ  قال تعاىل: }      َناَها َوَأْخَرْجَنا ِمن ْ َتةُ َأْحيَ ي ْ ُُم اأْلَْرُض اْلَمي ْ َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنااٍت  (33)َوآيَةٌ هلا
ْراَن ِفيَها مِ  يٍل َوأَْعَناٍب َوَفجا ن َّنِا { (35) لَِيْاُكُلوا ِمن ََثَرِِه َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهْمۖ  أََفاَل َيْشُكُرونَ  (34) َن اْلُعُيونِ مِّ

 ]يس[.

ها يف إحيائه للموتى، وإحيائه األرض امليتة اهلامدة اليت ال نبت في -تعاىل-من دالئل قدرة هللا وهذه        
وال مزرع ابلغيث الذي ينزل من السماء، فُيخرج مزرعها، مث خٌيرج ارحب منها الذي هو قوت وغذاء، وجعل 

عىن لياكلوا مما م( قرأ بعض املفسرين "ما" مبفيها بساتني من َّنيل وأعناب: )لياكلوا من َثره وما عملته أيديه
عملته أيديهم من مزرع وغرس. وقيل: "ما" للنفي؛ أي: لياكلوا من َثره، ومل تعمله أيديهم، فليس هو بسعيهم 

 .)47(وال بكدهم

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya35.html
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ِلَك َلُمْحِيي مَ  ومن اآلايت قوله تعاىل: }فَانظُْر ِإىَلَٰ آاَثِر َرمْحَِت اَّللِا َكْيَف ٌُيِْيي اأْلَْرَض بَ ْعدَ        ْوهِتَاۚ  ِإنا ذََٰ
  [.50]الروم:اْلَمْوَتىَٰ ۖ َوُهَو َعَلىَٰ ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{ 

قال اإلمام الطربي رمحه هللا: إن يف إحياء األرض بعد موهتا مبا أنزل من السماء من ماء لدليالً واضحاً       
 .(48) ويطيعون هللا مبا دهّلم عليهوحجة قاطعة لقوم يسمعون كالم هللا فيتدبرونه ويعقلونه 

ولقد دعا القرآن إىل التفكر يف قصة الغذاء من حيث نباته وتكوينه وعناصره واختالف صنوفه وألوانه       
نَساُن ِإىَلَٰ َطَعاِمه  َنا اْلَماَء َصباا (24(وطعومه، فقال تعاىل:} فَ ْلَينظُِر اإْلِ مُثا َشَقْقَنا اأْلَْرَض  (25) أانا َصبَ ب ْ

ا َنا ِفيَها َحباا (26) َشقا َوفَاِكَهًة  (30) َوَحَداِئَق ُغْلًبا(29) َومَزيْ ُتواًن َوََّنْاًل  (28) َوِعنَ ًبا َوَقْضًبا (27) فَاَنبَ ت ْ
َتاًعا لاُكْم َوأِلَنْ َعاِمُكمْ  (31) َوأابا   [.24]عبس:{ (32) ما

ابتداًء خْلْق اإلنسان ذكر ما يّسر له من رمزقه،  -جّل ثناؤه-قال اإلمام القرطيب رمحه هللا: ملا ذكر       
ودعاه للنظر كيف خلق طعامه؛ أي: التدبر كيف خلق هللا طعامه الذي هو قوام حياته، فقال: )أان صببنا 

محاً وشعرياً لنبات، )فانبتنا فيها حباً(؛ أي: قاملاء صباً(؛ أي: ابلغيث واملطر )مث شققنا األرض شقاً(؛ أي: اب
جرة الزيتون ش -تعاىل-وسائر ما ٌُيصد ويُّدخر. )وعنبًا وقضباً( والقضب: القت والعلف، مث ذكر هللا 

: هو ما أتكله البهائم من العشب  والنخل، وارحدائق الٌغلبا؛ أي البساتني الغالظ الطوال، )وفاكهه وأابً( واألبٌّ
 .(49) تُنبت األرض والكأل مما

َماِء َماءً فََاْخَرْجَنا بِِه نَ َباَت ُكلِّ َشْيٍء فََاْخَرْجَنا ِمْنهُ َخضِ          رًا َّنُّْرُِج ويقول تعاىل: }َوُهَو الاِذي أَنَزَل ِمَن السا
َواٌن َدانَِيةٌ َوَجنااٍت مِّ  اَن ُمْشَتِبًها َوَغرْيَ ُمَتَشابٍِهۗ  ْن َأْعَناٍب َوالِمْنهُ َحباا مُّرَتَاِكًبا َوِمَن الناْخِل ِمن طَْلِعَها ِقن ْ زايْ ُتوَن َوالرُّما

ِلُكْم آَلاَيٍت لَِّقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن{   [.99نعام:]األانظُُروا ِإىَلَٰ ََثَرِِه ِإَذا أََْثََر َويَ ْنِعِهۚ  ِإنا يف ذََٰ

يمة اليت يضطر إليها اخللق من اآلدميني قال اإلمام السعدي رمحه هللا: "هذا من أعظم مننه العظ        
وغريهم، وهو أنه أنزل من السماء ماءً متتابعاً وقت حاجة الناس إليه، فانبت هللا به كل شيء مما َيكل الناس 
واألنعام، فرتع اخللق بفضل هللا، وانبسطوا برمزقه، وفرحوا إبحسانه، ومزال عنهم اجلدب والياس والقحط، 

الوجوه، وحصل للعباد من رمحة الرمحن الرحيم ما يتمتعون به، وبه يرتعون؛ مما  ففرِحت القلوب، وأسفرت
يوجب هلم أن يبذلوا جهدهم يف شكر من أسدى النعم وعبادته واإلانبة إليه، واحملبة له. وملا ذكر عموم ما 

لناس فقال: ر اينبت املاء من أنواع األشجار والنبات ذكر الزرع والنخل لكثرة نفعهما وكوهنما قواًت ألكث
)فاخرجنا منه خضراً ٌَّنرج منه(؛ أي: من النبات اخلضر )حباً مرتاكباً( بعضه فوق بعض من بر وشعري وذرة 
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 .(50)وأرمز وغري ذلك من أصناف الزروع"

ن إىل النظر والتفكر واالعتبار فقال: )انظروا إىل َثره إذا أَثر وينعه(؛ ففي ذلك م -تعاىل-مث دعا هللا        
العرب والدالئل العظيمة على رمحة هللا وسعة جوده وعطائه ماال يدركها إال املؤمن لقوله: )إن يف ذلك آلايت 

 لقوم يؤمنون(.

ذا ٍد يعترب ويتفكر، وليس كل من تفكر أدرك املعىن املقصود، وهلقال السعدي رمحه هللا: "وليس كل أح      
االنتفاع ابآلايت للمؤمنني، فإن املؤمنني ٌيملهم ما معهم من اإلميان على العمل مبقتضياته  -تعاىل-قياد 

 .(51)رعاً"شولوامزمه اليت منها التفكر يف آايت هللا، واالستنتاج منها ما يرُاد منها، وماتدل عليه عقالً وفطرًة و 

ْوَجنْيِ مزَ ويقول تعاىل: }َوُهَو الاِذي َمدا اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوَأهْنَارًاۖ  َوِمن ُكلِّ الثاَمرَاِت َجَعَل ِفيَها       
ُروَن{  ِلَك آَلاَيٍت لَِّقْوٍم يَ تَ َفكا َهاَرۚ  ِإنا يف ذََٰ  [.3]الرعد:اثْ َننْيِ ۖ يُ ْغِشي اللاْيَل الن ا

قال اإلمام الزخمشري رمحه هللا:" خلق هللا فيها من مجيع أنواع الثمرات مزوجني. وقيل املراد ابلزوجني:        
 .(52)األسود واألبيض، وارحلو وارحامض، والصغري والكبري"

ْن َأْعَناٍب َومَزرْعٌ         َتَجاِورَاٌت َوَجنااٌت مِّ َواٍن َوَّنَِ  مث قال تعاىل: }َويف اأْلَْرِض ِقَطٌع مُّ َواٌن َوَغرْيُ ِصن ْ يٌل ِصن ْ
ِلَك آَلاَيٍت لَِّقْوٍم يَ ْعِقُلونَ  ُل بَ ْعَضَها َعَلىَٰ بَ ْعٍض يف اأْلُُكِلۚ  ِإنا يف ذََٰ  [.4]الرعد: {ُيْسَقىَٰ مبَاٍء َواِحٍد َونُ َفضِّ

ت وتنفع، ومنها السبخة اليت تنبوالقطع املتجاورات: هي البقاع املختلفة املتجاوره املتدانية، منها الطيبة       
اليت ال تنبت، ومنها الصلبة، ومنها الرخوة، وكذلك الزروع والنخيل الصنوان، وهي النخيل اجملتمعة اليت من 
أصل واحد، وغري صنوان املنفردة أبصلها، فكل هذه القطع خمتلفة األجناس واألنواع يف النبات، متغايرة الثمر 

 .(53)وكرمه -سبحانه-اء واحد، وهذه آايت هللا الدالة على عظمته يف األشكال والطعوم تسقى مب

َماِء َماًء فََاْخرَ        َنا جْ ويقول تعاىل: }الاِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُباًل َوأَنَزَل ِمَن السا
 َٰ ن ن اَباٍت َشىتا َهىَٰ   (53)بِِه أمَْزَواًجا مِّ ُويل الن ُّ ِلَك آَلاَيٍت ألِّ  { ]طه[.(54) ُكُلوا َواْرَعْوا أَنْ َعاَمُكْمۗ  ِإنا يف ذََٰ

داً؛ هقال اإلمام السعدي رمحه هللا: "ذكر هللا كثرياً من نعمه وإحسانه، ومن ذلك أن جعل األرض م      
أي: فراشاً حبالة تتمكنون من السكون فيها، والقرار، والبناء، والغرس وغريه، وأنزل املطر، وأنبت مجيع أصناف 
ره رمزقًا لنا وألنعامنا، )إن يف ذلك آلايت ألوىل  ره ويسا النوابت على اختالف أنواعها وأشكاهلا، فساقه وقدا

ل ستقيمة، الناظرون هلا نظرة اعتبار وإجالل وتعظيم يف فضالنهى(؛ أي: لذوي العقول الرمزينة، واألفكار امل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura20-aya54.html
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هللا ورمحته وإحسانه، وسعة عطائه وجوده وكرمه، ومتام عنايته، فهو الرب املعبود املالك احملمود ال إله إال هو؛ 
ون لأما ما عداهم فهو مبنزلة األنعام السارحة، ال ينظرون إليها نظرة اعتبار، وال تنفذ إىل بصائرهم، َيك

َها ُمْعرُِضوَن{، َها َوُهْم َعن ْ َماَواِت َواأْلَْرِض مَيُرُّوَن َعَلي ْ ْن آيٍَة يف السا لما ذكر  ف ويشربون وقلوهبم الهية }وََكاَيِّن مِّ
كرم األرض وما يتنزل عليها من مطر، وما ينبت فيها من نبات؛ أخرب أنه خلقنا منها، وفيها يعيدان إذا متنا، 

 .(54)رة أخرى كما خُيرج النبات من األرض بعد موته، وهذا دليل عقلي واضح"ومنها خُيرجنا ات

مة األنعام، وما من هبي -تعاىل-ومن آايت هللا اليت تدعو املؤمن إىل التفكر واالعتبار ما سخره هللا       
اا يف اخيرج منها من لنب خالص ال خيتلط به دم وال فرث، قال تعاىل: }َوِإنا َلُكْم يف اأْلَنْ عَ  ِم َلِعرْبًَة ۖ نُّْسِقيُكم ممِّ

ارِِبنَي{   [.66]النحل:بُطُونِِه ِمن َبنْيِ فَ ْرٍث َوَدٍم لابَ ًنا َخاِلًصا َسائًِغا لِّلشا

ومن آايت هللا تعاىل النحل وما خيرج من بطوهنا من عسل فيه شفاء للناس، قال تعاىل: }خَيْرُُج ِمن       
ُروَن{بُطُوهِنَا َشرَاٌب خمُّْتَ  ِلَك آَليًَة لَِّقْوٍم يَ تَ َفكا  [.69]النحل: ِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِّلنااِس ۗ ِإنا يف ذََٰ

قال اإلمام الطربي رمحه هللا: " إن يف إخراج هللا من بطون هذه النحل الشراب املختلف الذي هو        
 كل الثمرات اليت أتكل، واختاذها البيوت اليتشفاء للناس لداللة واضحة على من سّخر النحل وهداها أل

تُنحت من اجلبال والشجر والعروش، وأخرج من بطوهنا ما أخرج من الشفاء للناس، إنه الواحد الذي ليس  
 .(55)كمثله شيء، وإنه ال ينبغي أن يكون له شريك، وال تصح األلوهية إال له"

 رماتاملطلب اخلامس: األكل من الطيبات واالبتعاد عن احمل  
{  ا ۖ اَي أَي َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطايَِّباِت َواْعَمُلوا َصارحًِ  املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال: } -تعاىل-أمر هللا       

 [. 51]املؤمنون:

ُه تَ ْعبُ  وقال تعاىل:        ُدوَن{ }اَي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمن طَيَِّباِت َما َرمَزقْ َناُكْم َواْشُكُروا َّللِِا ِإن ُكنُتْم ِإايا
 [. 172]البقرة:

لُّ هَلُُم الطايَِّباِت َوٌُيَّرُِم َعَلْيِهُم اخلَْ (56) قال املفسرون: الطيبات هي ارحالل        اِئَث{ بَ ، قال تعاىل: }َوٌيُِ
 [.157]األعراف:

 [.4]املائدة:َيْساَُلوَنَك َماَذا ُأِحلا هَلُْمۖ  ُقْل أُِحلا َلُكُم الطايَِّباُت{ : }وقال تعاىل       

فهو طيب انفع، وكل ما حّرمه فهو خبيث ضار كلحم  -تعاىل-قال بعض العلماء: كل ما أحّل هللا       
 .(57)اخلنزير
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 واألصل يف مجيع األطعمة واألشربة ارحل إال ما دل الدليل على حترميه.       

 املشركني على ما حرموا من ارحالل ونسبوه إىل هللا -تعاىل-قال اإلمام الطربي رمحه هللا: " ملا ذّم هللا      
الل، ومن عدا ذلك حأبطل قوهلم، وأمر تعاىل رسوله أن يبني للناس ما حّرمه هللا عليهم، ليعلموا أن ما 

نسب حترميه إىل هللا فهو كاذب؛ ألن التحرمي ال يكون إال من عند هللا على لسان رسوله، وقد قال لرسوله 
تَ   أَْو َدًما ةً عليه الصالة والسالم: } ُقل الا َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإيَلا حُمَراًما َعَلىَٰ طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالا َأن َيُكوَن َمي ْ

َعاٍد فَِإنا َرباَك َغُفوٌر  ْسُفوًحا أَْو رحََْم ِخنزِيٍر فَِإناُه رِْجٌس أَْو ِفْسًقا أُِهلا ِلَغرْيِ اَّللِا بِِه ۚ َفَمِن اْضطُرا َغرْيَ اَبٍغ َواَل ما 
 [.145]األنعام:راِحيٌم{ 

ة عند ي خيرج من الذبيحواملقصود ابمليتة: من مات بغري ذكاة شرعية. والدم املسفوح: هو الدم الذ     
ذكاهتا، حيث يضر احتباسه يف البدن، فإذا خرج من بدن الذبيحة مزال الضرر أبكل اللحم؛ وأما الدم الذي 
يبقى يف اللحم والعروق بعد الذبح فهو حالل طاهر، وأما رحم اخلنزير فقد وصفه هللا أبنه رجس؛ أي: خبيث 

 .(58) ونزاهة عن مقاربة اخلبائثلطفاً بنا  -تعاىل-جنس ضار، وقد حّرمه هللا 

ليت يعبدها من األواثن واآلهلة ا -تعاىل-)أو فسقًا أُِهلا لغري هللا به(: وهو ما ذبح على غري اسم هللا      
املشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو اخلروج عن طاعة هللا إىل معصيته، ومع هذا فإن هذه احملرمات من 

رحرج؛ ريد هلا وال متجاومز للحد الذي يرفع ااضطر إليها، ومحلته الضرورة القصوى إىل أكل شيء منها غري مُ 
 .(59) مسح له بذلك -تعاىل-فاهلل 

قال القرطيب رمحه هللا : اآلية مكية، ومل يكن يف الشريعة يف ذلك الوقت حمرم غري هذه األشياء، مث       
ي امليتة ابلضرب، هنزلت سورة املائدة ابملدينة، ومزيد يف احملرمات؛ كاملنخنقة وهي امليتة خبنق، واملوقوذة و 

واملرتدية وهي الساقطة من علو، والنطيحة وهي اليت تنطحها غريها فتموت، واخلمر وغري ذلك، كما حّرم 
يف املدينة أكل كل ذي انب من السباع، وأكل كل ذي خملب من الطري،  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

يف الكتاب مضمومًا إليها، وعلى هذا أكثر أهل وكل حمرم حّرمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو جاء 
 .(60)العلم من أهل النظر والفقه واألثر

وقال بعض العلماء: إن هذه اآلية من سورة األنعام مشتملة على سائر احملرمات، بعضها صريح        
وهي  ،وبعضها يؤخذ ابملعىن لقوله تعاىل: )فإنه رجس(؛ فهذا وصف شامل لكل حمرم، فإن احملرمات رجس

من اخلبائث املستقذرة اليت حرمها هللا على عباده صيانًة هلم، فال ينايف هذا ارحصر املذكور فيها التحرمي 
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 .(61) املتاخر بعد ذلك
 

 املطلب السادس: النهي عن اإلسراف
نَد ُكلِّ عِ عن اإلسراف يف األكل والشرب فقال: }اَي َبيِن آَدَم ُخُذوا مزِينَ َتُكْم  -عز وجل-هنى هللا        

بُّ اْلُمْسرِِفنَي{  [.31]األعراف: َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِفوا ۚ ِإناُه اَل ٌيُِ

قال اإلمام ابن عاشور رمحه هللا: " اإلسراف: هو جتاومز ارحد املتعارف يف الشيء؛ أي: ال ٌتسرفوا          
 .(62)على البدن، وتنشا منه أمراض معضلة"بكثرة أكل اللحوم والدسم؛ ألن ذلك يعود أبضرار 

وقال السعدي رمحه هللا: "اإلسراف إما أن يكون ابلزايدة على القدر الكايف والشره يف املاكوالت        
الذي يضر ابجلسم، وإما أن يكون بزايدة الرتّفه يف املاكل واملشارب واللباس، وإما بتجاومز ارحالل إىل 

 .(63)ارحرام"

وإذا كان اإلسراف عاماً يف كل شيء فإن عالقته ابألمن الغذائي عالقة وثيقة، فكل إسراف يف الطعام      
والشراب يؤثر سلباً على املوارد الطبيعية واألمن الغذائي، ومن اإلسراف أن يبقى من الطعام ما يفوق ارحاجة 

  هُتدر فيها األطعمة.إليه فال يؤكل، وتنصب املوائد املفتوحة وارحفالت الباذخة اليت

 

 

 املطلب السابع: فضل الكسب واحلث عليه  

ُشوُر{ قال تعاىل: }ُهَو الاِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن ّرمِْزِقِه ۖ َوإِلَْيِه النُّ        
 [.15]امللك:

قال اإلمام ابن كثري رمحه هللا: )فامشوا يف مناكبها(؛ أي: سافروا وترددوا يف أرجائها وأقطارها يف أنواع        
املكاسب والتجارات وغريها، واعلموا أن سعيكم ال ُيدي عليكم إال أن ييّسره هللا لكم؛ وهلذا قال: )وكلوا 

خر املسري و لطلب الرمزق مع توكله على هللا املسمن رمزقه(، فالسعي ال ينايف التوكل، وإمنا املؤمن يروح ويغد
املسبب، كما جاء يف ارحديث: " لو توّكلتم على هللا حق توّكله لرمزقكم كما يرمزق الطري تغدوا مخاصاً وتعود 

 . (64) بطاانً " رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح
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{  ويقول تعاىل: }قَاَل َرب َُّنا         [.50]طه: الاِذي َأْعَطىَٰ ُكلا َشْيٍء َخْلَقُه مُثا َهَدىَٰ

دايً إليها، املواد مطلوبة ابإلهلام حىت جعل العقل ها -تعاىل-قال اإلمام املاوردي رمحه هللا:" مل ُيعل هللا       
توصلهم إىل و جعل سد حاجتهم  -جّلت عظمته-والدين قاضياً عليها لتتم السعادة، وتعم املصلحة، مث إنه 

منافعهم من وجهني: مبادة وكسب؛ فاما املادة فهي حادثة عن اقتناء أصول انمية بذواهتا، وهي شيئان: نبت 
{ أغىن ابملال، وأقىن: جعل هلم قنية وهي أصول  انٍم، وحيوان متناسل، قال تعاىل: }َوأَناُه ُهَو َأْغىَنَٰ َوأَْقىَنَٰ

ملوصلة إىل املادة، والتصرف املؤدي إىل ارحاجة، وذلك من وجهني: األموال. وأما الكسب فيكون ابألفعال ا
أحدمها تقلب يف جتارة، والثاين: تصرف يف صناعة، وهذان الوجهان مها فرع لوجهي املادة، فصارت أسباب 
املواد املالوفة وجهات املكاسب املعروفة من أربعة أوجه: مناء مزراعة، ونتاج حيوان، وربح جتارة، وكسب 

 .(65)"صناعة

ومن اآلايت الدالة على فضل العمل والسعي يف طلب الرمزق قول هللا تعاىل: }َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف        
 }  ۖ تَ ُغوَن ِمن َفْضِل اَّللِا ۙ َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللِا  [.20: ]املزملاأْلَْرِض يَ ب ْ

الصحابة يتاّول من هذه اآلية فضيلة التجارة والسفر، حيث قال ابن عاشور رمحه هللا:" كان بعض         
 ".(66)سّوى هللا بني اجملاهدين واملكتسبني املال ارحالل

أنه قال: "أميا رجل جلب شيئاً إىل مدينة من مدائن املسلمني  -رضي هللا عنه-وُروي عن ابن مسعود      
رِبُوَن يف اأْلَْرِض "، وقرأ قول هللا تعاىل: }َوآَخُروَن َيضْ حمتسباً فباعه بسعر يومه كان له عند هللا منزلة الشهداء

ۙ  َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللِا ۖ{. تَ ُغوَن ِمن َفْضِل اَّللِا  يَ ب ْ

      

 املطلب الثامن: احلث على الرب والتقوى 

حرص اإلسالم على تعظيم حقوق املسلمني بعضهم لبعض، وحثهم على الرب والتقوى والرتاحم        
ْقَوىَٰ ۖ َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ  مثِْ َواْلُعْدَواِنۚ  والتكافل بني أفراد اجملتمع اإلسالمي، قال تعاىل: }َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالت ا

َ ۖ ِإنا  َ َشِديُد اْلِعَقاِب{  َوات اُقوا اَّللا  [.2]املائدة: اَّللا

بُّوَنۚ  تَ َناُلوا اْلربا حَ  }َلن والرب جاء يف القرآن مقرتاًن ابإلنفاق يف وجوه اخلري، قال تعاىل:       َٰ تُنِفُقوا مماا حتُِ ىتا
َ ِبِه َعِليٌم{   [.29]آل عمران: َوَما تُنِفُقوا ِمن َشْيٍء فَِإنا اَّللا
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 َواْليَ ْوِم اآْلِخِر لاْيَس اْلربا َأن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولََِٰكنا اْلربا َمْن آَمَن اِبَّللاِ  قال تعاىل: }و       
ائِِلنَي مَ َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالناِبيِّنَي َوآَتى اْلَماَل َعَلىَٰ ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرََبَٰ َواْليَ َتا ِبيِل َوالسا ىَٰ َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السا

اِبرِيَن يف اْلبَ  اَلَة َوآَتى الزاَكاَة َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدواۖ  َوالصا ْاَساِء َوالضارااِء َوِحنَي َويف الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصا
ُقوَن{اْلَبْاِس ۗ أُولََِٰئَك الاِذيَن َصَدُقوا ۖ   [.177]البقرة: َوأُولََِٰئَك ُهُم اْلُمت ا

قال اإلمام السعدي رمحه هللا:" الرب: هو اسم جامع لكل ما ٌيبه هللا ويرضاه من األعمال الظاهرة        
والباطنة من حقوق هللا وحقوق الناس. والتقوى: اسم جامع لرتك كل ما يكرهه هللا ورسوله من األعمال 

 .(67)الظاهرة والباطنة"

وقيل: التقوى والرب لفظان مبعىن واحد، وذُكر ابختالف اللفظ أتكيداً ومبالغة؛ إذ كل بٍر تقوى، وكل      
 .(68)تقوى بر

هللا  إىل التعاون ابلرب وقرنه ابلتقوى؛ ألن التقوى رضا -عز وجل-وقال املاوردي رمحه هللا: ندب هللا       
 رضا هللا ورضا الناس فقد متت سعادته، وعّمت نعمته.تعاىل، ويف الرب رضا الناس، ومن مجع بني 

والرب نوعان: صلة ومعروف، فاما الصلة فهي التربع ببذل املال يف جهات حممودة لغري عوض مطلوب،       
وهذا يبعث على مساحة النفس وسخائها، ومينع من شحها وإابئها، قال تعاىل: }َوَمن يُوَق ُشحا نَ ْفِسِه 

 [.9]ارحشر:ُم اْلُمْفِلُحوَن{ فَُاولََِٰئَك هُ 

وأما النوع الثاين من الرب فهو املعروف، وينقسم إىل قسمني: قول وعمل، فاما القول فهو طيب        
 .(69) الكالم، وأما العمل فهو بذل اجلاه، واإلسعاد ابلنفس، واملعونة يف النائبة

؛ كالنفقة على الوالدين والزوجة والولد، قال وقد شرع اإلسالم أنواعاً من اإلنفاق، منها ماهو واجب       
ْن َخرْيٍ فَِلْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ َرِبنَي َواْليَ َتاَمىَٰ َواْلمَ  :تعاىل ِبيِل ۗ{ سَ }َيْساَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ۖ ُقْل َما أَنَفْقُتم مِّ اِكنِي َواْبِن السا

 [.233البقرة :]ُه رمِْزقُ ُهنا وَِكْسَوهُتُنا اِبْلَمْعُروِف ۚ{ وقال تعاىل: }َوَعَلى اْلَمْوُلوِد لَ [، 215]البقرة :

إيتاء الزكاة من أوصاف املؤمنني املتقني  -عز وجل-كما شرع اإلسالم الزكاة الواجبة، وجعل هللا          
الاِذيَن وَ احملسنني، ومنعها من صفات املنافقني، فقال تعاىل: }َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن{ وذكر أوصافهم، ومنها } 

 [.4-1]املؤمنون:{ ُهْم لِلزاَكاِة فَاِعُلونَ 

وجعل اإلسالم اإلطعام كفارة لكثري من اخلطااي؛ مثل: كفارة اليمني، والنذور، والظهار وغري ذلك، قال  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya4.html
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ُ اِبللاْغِو يف أمَْيَاِنُكْم َولََِٰكن يُ َؤاِخذُُكم مبَا عَ  دّتُُّ تعاىل: } اَل يُ َؤاِخذُُكُم اَّللا اَرتُهُ ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكنَي قا  اأْلَمْيَاَن ۖ َفَكفا
ْد َفِصَياُم َثاَلثَِة  ارَُة أمَْيَاِنُكْم أَ ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوهُتُْم َأْو حَتْرِيُر َرقَ َبٍة ۖ َفَمن ملْا ُيَِ ِلَك َكفا ٍمۚ  ذََٰ ايا

ُ َلُكْم آاَيتِِه َلَعلاُكْم َتْشُكُروَن {  ِإَذا َحَلْفُتْم ۚ  ُ اَّللا ِلَك يُ َبنيِّ كما جعل اإلطعام  [.89املائدة:]َواْحَفظُوا أمَْيَاَنُكْم ۚ َكذََٰ
ُه بديالً عن الصوم ملن ال يستطيع الصوم وال يستطيع القضاء ملرض وحنوه، قال تعاىل: }َوَعَلى الاِذيَن يُِطيُقونَ 

 [.184]البقرة:ِمْسِكنٍي{ ِفْديٌَة َطَعاُم 

 املطلب التاسع: االدخار ملواجهة األزمات الغذائية:
يضرب لنا القرآن الكرمي مثااًل على األمزمات الغذائية وكيف تعامل معها النيب يوسف عليه السالم؛         

امه، نحيث مرت مصر أبمزمة جفاف خانقة ملدة سبع سنني، وبدأت القصة حينما رأى ملك مصر رؤاي يف م
فكان هلذه الرؤاي األثر الكبري على نفسه، فجمع سحرته وكهنته لتفسريها، فوصفوها بكوهنا أضغاث أحالم، 
وهنا تذّكر ساقي امللك الذي هو نفسه كان سجيناً مع يوسف عليه السالم، وسبق أن فّسر له يوسف رؤايه 

عبري رؤاي امللك ليسال يوسف عن تيف السجن، وتذّكر قدرة يوسف على تفسري الرؤى، فطلب الرتخيص له 
دِّيُق  وأسرع اخلطى إىل السجن، وما إن التقى يوسف حىت استفتاه يف رؤاي امللك قائاَل: } يُوُسُف أَي َُّها الصِّ

ي أَْرِجُع ِإىَل النااِس لِّ أَْفِتَنا يف َسْبِع بَ َقرَاٍت مِسَاٍن ََيُْكُلُهنا َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر اَيِبَساٍت لاعَ 
 [.46]يوسف: َلَعلاُهْم يَ ْعَلُموَن{ 

من خالل الرؤاي أن البالد ستمر بسبع سنني من الرخاء، مث تغطيها  -عليه السالم-ولقد أدرك يوسف        
قَاَل تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي }  سبع سنني أخرى يسود فيها اجلفاف واجلوع، فكان جواب يوسف عليه السالم:

اا أَتُْكُلونَ  ِلَك َسْبٌع ِشَداٌد ََيُْكْلَن َما  (47) َدأاًَب َفَما َحَصدّتُّْ َفَذُروُه يف ُسنُبِلِه ِإالا قَِلياًل ممِّ مُثا ََيْيت ِمن بَ ْعِد ذََٰ
اا حُتِْصُنونَ  ْمُتْم هَلُنا ِإالا قَِلياًل ممِّ ِلَك َعاٌم ِفيِه يُ َغاُث النااُس َوِفيِه يَ ْعِصُرونَ  (48) َقدا  {.(49) مُثا ََيْيت ِمن بَ ْعِد ذََٰ

 :(70) التالية ميكن تلخيصها يف النقاط -عليه السالم-اليت قدمها يوسف  االقتصاديةاخلطة 
 ارحفظ املتقن الذي ال ٌيتمل أي إسراف. -1
 اجلدية يف العمل املنتظم الدؤوب }تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدأاًَب{. -2
 واجب االستعداد ألحداث املستقبل واالدخار يف السنني اخلصبة. -3
 نوعية الطعام وكيفية ادخاره. -4
 األقاليم اجملاورة يف وقت األمزمة.ضمان حصول اجلميع على الطعام وتومزيعه على كل  -5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya49.html
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 [.59]يوسف:العدالة يف التومزيع }َأاَل تَ َرْوَن َأيّنِ أُويف اْلَكْيَل َوأاََن َخرْيُ اْلُمنزِِلنَي{  -6
 

 املبحث الثاين: أصول األمن الغذائي يف السنة النبوية
 اإلنساناملطلب األول: مجعت السنة النبوية بني الغذاء واألمن والصحة لتحقيق سعادة 

ورد يف السنة النبوية ما يؤكد على ِعظم أمهية األمن والغذاء والصحة، وهو قول الرسول عليه الصالة       
 .(71)" من أصبح معاىف يف جسده آمناً يف سربه عنده قوت يومه فكامنا حيزت له الدنيا وما فيها"والسالم:

قال اإلمام املناوي رمحه هللا:" من مجع هللا له بني عافية بدنه، وأمن قلبه حيث توّجه، وكفاف عيشه      
بقوت يومه، وسالمة أهله، فقد مجع هللا له مجيع النعم اليت من ملك الدنيا مل ٌيصل على غريها، فينبغي أاّل 

 .(72)معصيته، وال يفرت عن ذكره"يستقبل يومه إال بشكرها، أبن يصرفها يف طاعة املنعم ال يف 

إن هذا ارحديث الشريف يدل على أمهية هذه النعم املوجبة لشكر هللا تعاىل، وشر ما يٌبتلى به جمتمع      
 أن ُيسلب نعمتا األمن والغذاء، فيصاب ابجلوع واخلوف والعياذ ابهلل.

ضرورات الغذائي هلا أهم الوألن الغذاء قوام النفس وأساس بقائها فإن حفظ النفس وتوفري األمن 
 اليت أوجب الشارع حفظها، وجعل حد الكفاية واجباً على الدولة واجملتمع توفريه جلميع األفراد.

لقد كان عليه الصالة والسالم يُعد اجلوع من أحلك األمور سواداً وأشدها وقعاً على حياة الناس، 
إهنا فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من اخليانة ف فكان من أدعيته املاثورة: "اللهم إين أعوذ بك من اجلوع

 .(73)بئس البطانة"
يتعوذ من الفقر وذل املسالة، فعن عائشة رضي هللا عنها، قالت   -صلى هللا عليه وسلم -كما كان 

يدعو هبؤالء الكلمات: "اللهم إين أعوذ بك من فتنة النار وعذاب  -صلى هللا وعليه وسلم-كان النيب 
القرب وعذاب القرب، ومن شر فتنة الغىن وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة املسيح الدجال،  النار، ومن فتنة

اللهم اغسل خطاايي مباء الثلج والربد، ونِق قليب من اخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، وابعد 
واملامث  مبيين وبني خطاايي كما ابعدت بني املشرق واملغرب، اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلر 

 (.74)واملغرم"
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 املطلب الثاين: السنة النبوية حتذر من اإلفراط يف تناول الغذاء
إىل اإلقالل من الطعام، فقد روى املقدام بن معد يكرب قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أرشد النيب       

ن آدم لقيمات سب ابيقول:" ما مأل آدمي وعاءً شراً من بطنه، حب -صلى هللا عليه وسلم-مسعت رسول هللا 
 .(75)يقمن صلبه، فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه"

وقد ُروي هذا ارحديث مع ذكر سببه، فروى أبو القاسم البغوي يف " معجمه" من حديث عبدالرمحن      
رقع قال: فتح رسول هللا 

ُ
اس الفاكهة، خيرب وهي خمضرة من الفواكه فواقع الن -صلى هللا عليه وسلم-بن امل

سجن هللا يف ارحمى رائد املوت، و فمغثتهم ارحمى، فشكوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال:" إمنا 
نان يعين )األسقية(، فصبوها عليكم بني  األرض، وهي قطعة من النار، فإذا أخذتكم فربدوا املاء يف الشِّ
الصالتني؛ يعين املغرب والعشاء، قال: ففعلوا ذلك، فذهبت عنهم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " 

من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت اآلدمي نفسه  مل خيلق هللا وعاء إذا ُمليء شراً 
 . (76)فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث نفس"

قال اإلمام ابن رجب رمحه هللا:" هذا ارحديث أصل جامع ألصول الطب كلها، وقد ُروي عن أِب        
سلموا  الناس هذه الكلمات الطبيب ملا قرأ هذا ارحديث يف كتاب أِب خيثمة قال: لو استعمل( 77)ماسويه

من األمراض واألسقام، ولتعطلت املارستاانت ودكاكني الصيادلة، وإمنا قال هذا ألن أصل كل داء 
 .(78)التَُّخم"

وقال اإلمام الغزايل رمحه هللا:" ذُكر لبعض الفالسفة من أطباء أهل الكتاب قول النيب صلى هللا عليه        
ابه، وثلث لنفسه(، فتعجب منه وقال: ما مسعت كالمًا يف قلة الطعام وسلم: )ثلث لطعامه، وثلث لشر 

 .(79)أحكم من هذا، وإنه لكالم حكيم"

 .(80)وقال ارحارث بن كلدة طبيب العرب:" ارحمية رأس الدواء، والبطنة رأس الداء"       

 صلى هللا ل هللاأنه قال: قال رسو  -رضي هللا عنه-وجاء يف الصحيحني من حديث جابر بن عبدهللا      
 .(81)عليه وسلم: "طعام الواحد يكفي االثنني، وطعام االثنني يكفي األربعة، وطعام األربعة يكفي الثمانية"

قوله: )طعام الواحد يكفي االثنني( أتويله: شبع الواحد قوت االثنني، وشبع االثنني قوت األربعة، قال       
م الرمادة: " لقد مهمت أن أنزل على أهل كل بيت مثل عددهم، عبدهللا بن عروة: تفسري هذا ما قال عمر عا
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 .(82)فإن الرجل ال يهلك على نصف بطنه"

وقال النووي: " فيه ارحث على املواساة يف الطعام، وأنه وإن كان قلياًل حصلت فيه الكفاية املقصودة،      
 .(83)ووقعت فيه بركة تعم ارحاضرين"

ر قال: " املؤمن َيكل يف معي واحد، والكاف -صلى هللا عليه وسلم- وجاء يف الصحيحني أن النيب      
 .(84)َيكل يف سبع أمعاء"

قال اإلمام ابن رجب رمحه هللا: " املراد أن املؤمن َيكل أبدب الشرع، فياكل يف معي واحد، والكافر       
 .(85)َيكل مبقتضى الشهوة والشره والنهم فياكل يف سبع أمعاء"

مثل ضربه للمؤمن يف مزهده يف الدنيا، والكافر يف حرصه عليها، وليس معناه كثرة األكل  وقيل: "هو      
 .(86)دون االتساع يف الدنيا"

وقال اإلمام العيين رمحه هللا:" قيل: هو وصف للكافر بكثرة األكل، ليتجنب املسلم ماهو صفة        
ُعوَن َوََيُْكُلوَن َكَما أَتُْكُل اأْلَنْ َعاُم{  وهذا يف [. 12حممد:]للكافر، كما قال عز وجل: }َوالاِذيَن َكَفُروا يَ َتَمت ا

 من َيكل كثريًا حبسب العادة أو العارض، ويكون يف الكفار الغالب واألكثر، وإال فقد يكون يف املؤمنني
 .(87)من يعتاد قلة األكل إما مراعاة الصحة، أو للتقلل كالرهبان"

فقال:"   -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: جتشا رجل عند النيب  -رضي هللا عنه -وجاء عن ابن عمر      
 .(88)ثركم شبعاً يف دار الدنيا"كف ٌجشاؤك عنا، فإن أطولكم جوعاً يوم القيامة أك

 والتجشؤ: صوت ريح خيرج من الفم عند الشبع.      

قال:" أيها الناس، إايكم والبطنة من الطعام،  -رضي هللا عنه-كما جاء يف األثر عن عمر بن اخلطاب       
 .(89)فإهنا مكسلة عن الصالة، مفسدة للجسد، مورثة للسقم"

، ال متروا على أصحاب املوائد أن ُيسهيكم التاَخُم، مرة بلحٍم ومرًة بسمٍن، وقال عمر: اي معشر الناس      
 .(90)ومرًة بزيٍت، ومرًة مبلٍح"

قال: قالت حفصة بنت عمر لعمر: اي أمري  -رضي هللا عنه-وعن مصعب بن سعد بن أِب وقاص      
املؤمنني، لو لبست ثياابً ألني من ثيابك، وأكلت طعاماً ألني من أكلك، فقد فتح هللا عليك األرض، وأكثر 

يلقاه  -م عليه وسلصلى هللا-من اخلري، فقال: إين ساخصمك إىل نفسك، أما تذكرين ما كان رسول هللا 
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 من شدة العيش؟ فما مزال يُذاكرها حىت أبكاها، مث قال: إين قد قلت لك: إين وهللا لئن استطعت ألشاركهما

 .(92)يف مثل عيشهما الشديد، لعلي ألقى معهما عيشهما الرخي" (91)

ي رض وعن األعمش بن شقيق بن سلمة األسدي قال: دخلت أان وصاحب يل على سلمان الفارسي     
 عن التكلف لتكلفنا هناان -صلى هللا عليه وسلم-هللا عنه، فقّرب إلينا خبزاً وملحاً، وقال: لوال أن رسول هللا 

 .(93)لكم"

وعن قتادة قال : حدثنا أنس: " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل ُُيمع له غداء وال عشاء من خبز      
 .(94)ورحم إال على ضفف"

والضفف: اجلماعة، أي إجتماع الناس إذا اجتمعوا وامزدمحوا، ومن معاين الضفف: الشدة وضيق العيش،      
 .(95)واألكل دون الشبع، وكثرة األكلة مع قلة ما يؤكل

 وقد أورد العلماء يف اإلقالل من الطعام فوائد عديدة، منها:     

 القلب، وقوة الفهم، وانكسار النفس، وضعف اهلوى يقول ابن رجب رمحه هللا:" قلة الغذاء توجب رقة     
 .(96)والغضب. وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك"

، يف اإلقالل من الطعام فوائد منها:"صفاء النفس، وإيقاد العزمية، وإنفاذ البصرية -رمحه هللا-وقال الغزايل     
جلوع،  تذل بشيء كما تذل ابورقة القلب وصفاؤه، واالنكسار والذل ومزوال البطر، فال تنكسر النفس وال

 .(97)ومن مل يشاهد ذل نفسه وعجزه ال يرى عزة مواله تعاىل وال قهره"

ومن الفوائد أيضاً: أنه ال ينسى بالء هللا وعذابه، وال ينسى أهل البالء، فإن الشبعان ينسى اجلائع،       
 سى اجلائع.ل: أخاف أن أشبع فانولذلك قيل ليوسف عليه السالم: ملَ جتوع ويف يديك خزائن األرض؟ فقا

 .(98) فاجلوع يدعو إىل الرمحة والشفقة واإلطعام؛ بينما الشبعان يف غفلة عن أمل اجلائع     

وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا:" وأما فضول الطعام فهو داٍع إىل أنواع كثرية من الشر، فإنه ٌُيرك اجلوارح      
، وحسبك هبذين شراً، فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم إىل املعاصي ويثقلها عن الطاعات

من طاعة حال دوهنا، فمن ُوقي شر بطنه فقد ُوقي شراً عظيماً، والشيطان أعظم منا يتحكم من اإلنسان 
 .(99)إذا مأل بطنه من الطعام، وهلذا جاء يف بعض اآلاثر:" ضّيقوا جماري الشيطان ابلصوم"
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 احلث على إطعام الطعاماملطلب الثالث: 
من أفضل األعمال وأكرمها إطعام الطعام، فقد ورد يف السنة النبوية فضائل اإلطعام، وجعلها رسول       

خري األعمال وأجّلها عند هللا، وجعلها سبباً يف دخول اجلنة، فقد ساله رجل:  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 .(100)أ السالم على من عرفت ومن مل تعرف"أي اإلسالم خري؟ قال: "ُتطعم الطعام، وتقر 

يه أول ما حث عل -صلى هللا عليه وسلم-ومما يدل على فضل إطعام الطعام ومساس ارحاجة إليه أنه       
املدينة  -سلمصلى هللا عليه و -دخل املدينة املنورة، كما جاء يف رواية عبدهللا بن سالم قال: ملا قدم النيب 

وقيل: قد قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قد قدم رسول هللا، قد قدم رسول ، (101) اجنفل الناس قبله
هللا ثالاثً، فجئت ألنظر فلما تبّينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كّذاب، فكان أول شيء مسعته تكلم 

نيام، تدخلوا  لناسبه أن قال: اي أيها الناس، أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وِصلوا األرحام، وَصّلوا ابلليل وا
 .(102)اجلنة بسالم"

قال اإلمام العيين رمحه هللا:" فيه حث على إطعام الطعام الذي هو أمارة اجلود والسخاء ومكارم       
 .(103)األخالق، وفيه نفع للمحتاجني، وسد اجلوع الذي استعاذ منه صلى هللا عليه وسلم"

أفضلها إطعام الطعام الذي هو قوام األبدان، مث جعل  -صلى هللا عليه وسلم-وقال اخلطاِب: " جعل       
خري األقوال يف الرب واإلكرام إفشاء السالم الذي يعم وال خيص من عرف ومن ال يعرف، حىت يكون خالصاً 

 .(104)هلل تعاىل، بريئاً من حظ النفس والتصنع؛ ألنه شعار اإلسالم فحق كل مسلم فيه شائع"

عام إىل هللا قال:" أحب الط -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  -رضي هللا عنه-وعن جابر بن عبدهللا      
 .(105)ما كثرت عليه األيدي"

وعن جابر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" إذا طبخت قدراً فاكثر ماءها، أو قال: املرق،       
 .(106)وتعاهد جريانك"

 .(107)إذا عملت مرقة فاكثر ماءها، واغرتف جلريانك منها"ويف رواية "       

بيت قال:" ليس املؤمن الذي ي -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة       
 .(108)شبعاانً وجاره جائع"

 املؤمنني، نيهذه األحاديث النبوية الشريفة وغريها حتث على غرس مبدأ التكافل والرتاحم يف اإلطعام ب     
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ؤمن للمؤمن  مثالً يف تراحم املؤمنني بعضهم لبعض فقال:" امل -صلى هللا عليه وسلم-وقد ضرب لنا رسول هللا 
 .(109)كالبنيان يشد بعضه بعضاً"

وقال عليه الصالة والسالم: "مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه      
 .(110)ر اجلسد ابرحمى والسهر"عضٌو تداعى له سائ

قال النووي:" هذه األحاديث صرٌية يف تعظيم حقوق املسلمني بعضهم لبعض، وحثهم على الرتاحم       
 .(111)واملالطفة والتعاضد من غري إمث وال مكروه"

- ومن صور اإلطعام الواجبة يف اإلسالم اليت نصت عليها السنة النبوية مزكاة الفطر، فعن ابن عمر      
قال: فرض رسول هللا مزكاة الفطر صاعاً من متر أو صاعاً من شعري على العبد وارحر، والذكر  -رضي هللا عنه

 .(112)واألنثى، والصغري والكبري من املسلمني، وأمر أن تٌ َؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة"

اً يقول: " كنا َُّنرج مزكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاع -رضي هللا عنه-ويف رواية أِب سعيد اخلدري      
 .(113)من شعري، أو صاعاً من متر، أو صاعاً من إقط، أو صاعاً من مزبيب"

أن يتصدق  -تعاىل-وقد أخرب الرسول الكرمي أن اإلطعام ينجي من النار يوم القيامة، وأن من تقوى هللا       
النار  -ليه وسلمصلى هللا ع-املرء مبا يستطيع ولو بشق مترة، فقد روى عدي بن حاّت قال: ذكر رسول هللا 

فاشاح بوجهه وتعّوذ منها، ذكر شعبة: أنه فعله ثالث مرات، مث قال: "اتقوا النار ولو بشق مترة، فإن مل جتدوا 
 .(114)فبكلمة طيبة"

وعن شعبة قال: ذكر عوف بن أِب جحيفة قال: مسعت املنذر بن جرير ٌَيدِّث عن أبيه قال: كنا عند       
تهم من  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  يف صدر النهار، فجاء قوم عراة حفاة متقلدي السيوف عاما

، فدخل مث خرج هبم الفاقة ملّا رأى -صلى هللا عليه وسلم-مضر؛ بل كلهم من مضر، فتغري وجه رسول هللا 
ن ن اْفسٍ   فامر بالالً فاذن فاقام الصالة فصلى، مث خطب فقال: } اَي أَي َُّها النااُس ات اُقوا َرباُكُم الاِذي َخَلَقُكم مِّ

َ الا  ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء ۚ َوات اُقوا اَّللا َها مَزْوَجَها َوَبثا ِمن ْ َ َكاَن ذِ َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ۚ ِإنا اَّللا
َمْت ِلَغٍد ۖ َوات اُقوا اَّللاَ  [89]املائدة:َعَلْيُكْم َرِقيًبا {  ا َقدا  ۚ ِإنا اَّللاَ } اَي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ات اُقوا اَّللاَ َوْلَتنظُْر نَ ْفٌس ما

تصدق رجل من ديناره، من درمهه، من ثوبه، من صاع بُره، من صاع َثره،  [18]ارحشر:َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلوَن{ 
حىت قال: ولو بشق مترة، فجاء رجل من األنصار بُصرّة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، مث تتابع 

كانه مذهبة،   -صلى هللا عليه وسلم-الناس حىت رأيت كومني من طعام وثياب، حىت رأيت وجه رسول هللا 
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صلى هللا عليه وسلم: " من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا من غري أن فقال 
ينقص من أجورهم شيٌء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعليه ومزرها وومزر من عمل هبا من غري أن ينقص 

 .(115)من أومزارهم شيٌء"

ابملنفعة،  قف" وهو حبس األصل والتصدقومن القرابت املستحبة اليت نصت عليها السنة النبوية "الو       
رضاً خبيرب أصاب أ -رضي هللا عنهما-مثل أن ٌيبس أرضاً ويتصدق بثمرها، فقد جاء عن ابن عمر أن عمر

فقال: اي رسول هللا، إين أصبت أرضاً وهللا ما أصبت مااًل قط هو أنفس عندي منها، فما أتمرين اي رسول 
اع وال توهب صدقة ال تب -رضي هللا عنه-ست أصلها" فجعلها عمرهللا، قال: "إن شئت تصدقت هبا وحب

 .(116)وال تورث، فتصدق هبا على الفقراء، وذوي القرَب، ويف سبيل هللا، ويف الرقاب

 

 املطلب الرابع: فضل العمل والكسب وخاصة يف فالحة األرض
حثت السنة النبوية على الزراعة والغرس وإحياء األرض املوات، فعن جابر قال: قال رسول هللا صلى        

 .  (117)هللا عليه وسلم: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وما أكلت العافية فهو له صدقة"

 والعافية: مفرد العوايف، وهي كل طالب رمزق من إنسان أو هبيمة أو طائر.      

وروى أنس بن مالك رضي هللا عنه قال عليه الصالة والسالم:" ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع       
 .(118)مزرعاً، فياكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة"

 ويستفاد من هذا ارحديث فضل الغرس والزرع، وقد استدل به بعضهم على أن الزراعة أفضل املكاسب      

(119). 

رضي هللا -ورد يف السنة النبوية فضل رعاية الغنم وتربيتها واالستفادة منها، فقد ورد عن أم هاىنء  كما       
 .(120)قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" اختذوا الغنم، فإن فيها بركة" -عنها

روح خبري وتغدو هنا تويف رواية أخرى قال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم:" اختذي غنماً اي أم هانئ، فإ      
 .(121)خبري"

وحنن جنين َثر  -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه قال: مر بنا رسول هللا -وعن عبدالرمحن بن عوف      
األراك فقال: "عليكم ابألسود فإين كنت أجنيه وأان أرعى الغنم" فقالوا: رعيت الغنم اي رسول هللا؟ قال: نعم، 
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 .(122)وما من نيب إال وقد رعاها"

صلى هللا -وحثت السنة النبوية على العمل والكسب، فعن املقدام بن معدي كِرَب أنه مسع رسول هللا       
 .(123)من عمل يديه" -عز وجل-يقول:"ما أكل أحد منكم طعاماً أحب إىل هللا  -عليه وسلم

خادمه هله وولده و ويف رواية قال:"ما كسب الرجل أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأ     
 .(124)فهو صدقة"

واملقصود ابلكسب: السعي يف حتصيل الرمزق، واجلد يف حتصيله على الوجه املشروع؛ ألن يف ذلك       
السالمة من البطالة، والتعفف عن ذلك السؤال، قال عليه الصالة والسالم: " أَلَْن ٌيتطب أحدكم حزمة 

 .)125(على ظهره خري من أن يسال أحداً فيعطيه أو مينعه"

يف فضل العمل واإلنفاق مما يتحصل عليه من كده وكسبه، فقال عليه الصالة  كما جاءت األحاديث       
والسالم: " أفضل الصدقة )أو خري الصدقة( عن ظهر غىن، واليد العليا خري من اليد السفلى، وابدأ مبن 

          .(126)تعول"

ملة واملسكني  على األر  قال: الساعي -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه أن النيب  -وعن أِب هريرة     
 .(127)كاجملاهد يف سبيل هللا، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار"

صلى -رجل فرأى أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم-وروى كعب بن ُعجرة، قال: مر على النيب       
، فقال رسول هللا من َجَلِده ونشاطه )ما أعجبهم( فقالو: اي رسول هللا، لو كان هذا يف سبيل -هللا عليه وسلم

هللا صلى هللا عليه وسلم:" إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو يف سبيل هللا، وإن كان خرج يسعى 
على أبوين شيخني كبريين فهو يف سبيل هللا، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو يف سبيل هللا، وإن كان 

 .(128)خرج رايًء وتفاخراً فهو يف سبيل الشيطان"

هذه األحاديث النبوية الشريفة تدل على فضل العمل وأمهيته، وهي تقارب املعىن يف قول هللا تعاىل: ف      
} ۙ  َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللِا تَ ُغوَن ِمن َفْضِل اَّللِا  .]20: املزمل [}َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض يَ ب ْ

قال ابن عاشور رمحه هللا:" كان بعض الصحابة يتاّول من هذه اآلية فضيلة التجارة والسفر، حيث       
 .(129)”سّوى هللا بني اجملاهدين واملكتسبني املال ارحالل

 قال: "ما خلق هللا موتة بعد املوت يف سبيل هللا أحب -رضي هللا عنه-وجاء يف األثر عن ابن عمر      
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 .(130)ت بني ُشْعَبيَت َرْحلي أبتغي من فضل هللا ضارابً يف األرض"إيّل من أن أمو 

قال:"ما من موضع َيتيين املوت فيه أحب إيلا من موطن  -رضي هللا عنه -وعن عمر بن اخلطاب      
 .(131)أتسوق فيه ألهلي أبيع وأشرتي"

قال: " ال يقعد أحدكم عن طلب الرمزق، يقول: اللهم ارمزقين، فقد علمتم أن السماء  -أيضاً -وعن عمر      
 .(132)ال متطر ذهباً وال فضة"

 وعلى عنقه حزمة حطب، فقال له: اي أاب -رمحه هللا-بن أدهم  إبراهيموُروي أن األمام األومزاعي لقي      
إسحاق، إىل مىت هذا؟ إخوانك يكفونك، قال: دعين عن هذا اي أاب عمرو، فإنه بلغين أنه من وقف موقف 

 .(133) مذلة يف طلب ارحالل وجبت له اجلنة

 

 املطلب اخلامس: التعفف عن املسألة
عن السؤال لغري حاجة، وبنّي ارحاالت اليت حتل فيها املسالة،  -معليه الصالة والسال-هنى الرسول       

ل قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" ما يزال الرج -رضي هللا عنه-ففي حديث عبدهللا بن عمر
 .(134)يسال حىت َييت يوم القيامة ليس يف وجهه ُمزعة رحم"

وعن أِب سعيد اخلدري رضي هللا عنه: أن أانسًا من األنصار سالوا رسول هللا فاعطاهم، مث سالوه     
فاعطاهم حىت إذا نفد ما عنده قال:" ما يكون عندي من خري فلن أّدخره عنكم، ومن يستعفف يعّفه هللا، 

 .(135)ومن يصرب يصرّبه هللا، وما أُعطي أحد عطاًء هو خري وأوسع من الصرب"

يثار من الكرم والسخاء والسماحة واإل -صلى هللا عليه وسلم-ويستفاد من هذا ارحديث ما كان عليه        
 على نفسه.      

كما يستفاد من هذا ارحديث أبنه صلى هللا عليه وسلم حث على االستغناء والعفة والصرب على ضيق        
دي ى التاخري فسحة، ويف الوقت متسع، قال املاور العيش وغريه من مكاره الدنيا ما دام ُيد يف نفسه عل

رمحه هللا:" من شروط السؤال أن يضيق الزمان عن أرجائه، ويقصر الوقت عن إبطائه، فال ُيد لنفسه يف 
التاخري فسحة، وال يف التمادي مهلة، فيصري من املعذورين، وداخاًل يف عداد املضطرين، فاما إذا كان يف 

 .(136)ممتداً فتعجيل السؤال لؤم وقنوط"الوقت متسٌع، والزمان 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

69 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

مسعت  من حتل له املسالة، ففي حديث قبيصة بن خُمارق قال: -صلى هللا عليه وسلم-وقد بنّي الرسول      
يقول:" ال تصلح املسالة إال لثالثة: رجل أصابت ماله جائحة فيسال  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ورجل حتّمل محالة فيسال حىت يؤدي إليهم محالتهم مث ميسك عن  حىت يصيب سداداً من عيش مث ميسك،
املسالة، ورجل ٌيلف ثالثة نفر من قومه من ذوي ارِحَجا ابهلل لقد حلت املسالة لفالن، فيسال حىت يصيب 

 .(137)ِقَواماً من معيشة مث ميسك عن املسالة، فما سوى ذلك ُسحت"

ب، أو يت جتتاح ماله؛ كالرايح املدمرة اليت تدمر الزروع وهتلك الدواواجلائحة: املصيبة والنامزلة العظيمة ال     
 ارحريق وغري ذلك.  

 ومعىن حتّمل محالًة؛ أي: إنه أصلح بني طائفتني، وأطفا انر الفتنة، وحتّمل الدايت وحنو ذلك.     

 ومعىن يصيب قواماً: ما يقيم حاله ويرفع عنه ارحرج.     

 الراجحة من قومه الذين يعرفون حاله. وارِحَجا: ذوو العقول     

هذا ارحديث الشريف يرِّب املؤمن على الرفعة ومكارم األخالق واالستغناء عن سؤال الناس، وأال يبقى       
عالة على أحٍد من الناس ولو كانوا أقرابءه، إال أن يكون السؤال له موجب شرعي، كما أن يف هذا ارحديث 

لى الغري كما قال ع االعتماد حتصيل الرمزق واالكتساب من عمل يده، وعدم حتريضاً على السعي بنفسه يف
 .)138(عليه الصالة والسالم " أَلَْن ٌيتطب أحدكم حزمة على ظهره خري من أن يسال أحداً فيعطيه أو مينعه"

ه تقال: سالت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاعطاين، مث سال -رضي هللا عنه-وروى حكيم بن حزام     
فاعطاين، مث سالته فاعطاين مث قال: اي حكيم؛ إن هذا املال َخِضرَة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له 
فيه، ومن أخذه إبشراف نفس مل يبارك له فيه، وكان كالذي َيكل وال يشبع، اليد العليا خري من اليد السفلى، 

كان أبو داً بعدك شيئاً حىت أفارق الدنيا، فقال حكيم: فقلت اي رسول هللا، والذي بعثك ابرحق ال أرمزأ أح
دعاه ليعطيه  -عنه رضي هللا-يدعو حكيماً إىل العطاء فياَب أن يقبله منه، مث إن عمر  -رضي هللا عنه-بكر 

فاَب أن يقبل منه شيئاً، فقال عمر: إين أشهدكم اي معشر املسلمني على حكيم أين أعرض عليه حقه من 
ه، فلم يرمزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت هذا الفيء فياَب أن َيخذ

 .(139)تويف"

قوله: )اليد العليا خري من اليد السفلى(: املراد ابليد العليا املتعففة، وإن كان املشهور هي املنفقة، وقوله:      
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)َخِضرَة حلوة(؛ أي: كالفاكهة اخلضرة ارحلوة، فشّبه املال يف الرغبة فيه هبا؛ ألن األخضر مرغوب من حيث 
ادا يف الرغبة فيه وامليل إليه. )فمن أخذه بسخاوة النظر، وارحلو مرغوب من حيث الذوق، فإذا اجتمعا مز 

نفس(؛ أي: بغري شره وال إرحاح وال طمع، )ومن أخذه إبشراف نفس( اإلشراف: االطالع على الشيء 
والتعرض له، وقيل: شدة حرص السائل إشرافه على املسالة. وقوله: )ال أرمزأ(؛ أي: ال أنقص ماله ابلطلب، 

 ر وعمر ألنه خشي أن يعتاد على األخذ فيتجاومز به نفسه إىل ماال يريده، وتركوقد أَب أن يقبل من أِب بك
 .(140) ما يريبه إىل ما ال يريبه، وألنه خشي أن يفعل خالف ما قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

مباح، و قال اإلمام العيين رمحه هللا:" اعلم أن مدار هذه األحاديث على أربعة أوجه: حرام، ومكروه،        
وواجب، فارحرام ملن سال وهو غين عن الزكاة، واملكروه ملن سال وعنده ما مينعه عن ذلك، واملباح ملن سال 

 .(141)ابملعروف قريباً أو صديقاً، وأما السؤال عند الضرورة فواجب إلحياء النفس"

 

 املطلب السادس: النهي عن املعامالت والبيوع الفاسدة
عنه يف املعامالت يعود إىل حتقيق العدل والنهي عن الظلم، وقد حذر اإلسالم  عامة ما هنى اإلسالم      

من مجيع التعامالت اليت تؤثر على أمن اجملتمع ووحدته وآتلفه، ومن أهم ذلك حترمي أنواع الغش واالحتكار 
ي، فقد أمرت ئيف األقوات وبيوع الغرر وغريها، وسنتناول يف السطور التالية أهم ما خيص موضوع األمن الغذا

السنة النبوية بضرورة ارحفاظ على سالمة الغذاء وجودته، وحذرت من الغش والتغرير، ونظراً ألمهية ارحسبة 
تفقدون وأئمة الصدر األول يباشروهنا أبنفسهم، في -عليه الصالة والسالم-والرقابة على األسواق كان الرسول 

، مانة، وينهون عن اخليانة والغش وتطفيف املكيال وامليزانأحوال املكاييل واملوامزين، وَيمرون ابلصدق واأل
ل يده فيها، مّر على ُصرة طعام فادخ -صلى هللا عليه سلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-فعن أِب هريرة 

فنالت أصابعه بلاًل، فقال: "ما هذا اي صاحب الطعام؟" فقال: أصابته السماء اي رسول هللا! قال: " أفال 
 .(142)ق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس مين"جعلته فو 

ا من أخبث املدينة كانو  -صلى هللا عليه وسلم-قال: ملا قدم النيب  -رضي هللا عنه-وعن ابن عباس     
ِفنَي{   .(143)حسنوا الكيل بعد ذلك"فاالناس كيالً فانزل هللا: }َوْيٌل لِّْلُمطَفِّ

صلى هللا عليه وسلم: " اي معشر التجار، إنكم قد ولّيتم أمراً هلكت  وعن ابن عباس قال: قال رسول هللا     
 .(144)فيه األمم السالفة: املكيال وامليزان"
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ومن البيوع اليت هنى عنها صلى هللا عليه وسلم بيوع الغرر؛ كالنهي عن بيع الثمار حىت تنضج ويبدو      
هنى  -وسلم صلى هللا عليه-ن رسول هللا صالحها، فقد ورد يف الصحيحني عن ابن عمر رضي هللا عنه: أ

 .(145)عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها؛ هنى البائع واملبتاع"

 عن تلقي السلع قبل جميئها إىل السوق؛ ملا يف ذلك من التغرير وعدم -صلى هللا عليه وسلم-وهنى       
 معرفة سعر السوق.

ال: قال رسول ق -رضي هللا عنه-فقد روى أبو هريرة ومن البيوع املنهي عنها " االحتكار يف الطعام"،      
 .(146)هللا صلى هللا عليه وسلم:" من احتكر ُحكرة يُريد أن يغلي هبا على املسلمني فهو خاطئ"

 .(147) أن ٌُيتكر الطعام -صلى هللا عليه وسلم-وعن أِب أمامة قال: هنى رسول هللا       

واالحتكار: هو احتباس األقوات النتظار الغالء به، أبن يشرتي الطعام يف وقت الغالء ليغلوا، وأما إن       
 .(148)جاء به من قرية، أو اشرتاه يف وقت الرخص، أو اّدخره وابعه يف وقت الغالء؛ فليس ابحتكار

عاصي : فاخلاطئ يف اللغة هو العن احملتكر: )فهو خاطئ( -عليه الصالة والسالم-وأما قول الرسول        
اآلمث، وهذا ارحديث صريح يف حترمي االحتكار وخاصة يف األقوات، أما غري األقوات فقد قال العلماء ال ٌيرم 
فيه بكل حال، وارحكمة من حترمي األقوات خاصة هو دفع الضرر عن عامة الناس، كما أمجع العلماء على 

 .(149) اس إليه ومل ُيدوا غريه ُأجربَ على بيعه دفعاً للضرر عن الناسأنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الن

قال ابن القيم رمحه هللا: " احملتكر الذي يعمد إىل شراء ما ٌيتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم       
يريد إغالءه عليهم هو ظامل لعموم الناس، وهلذا كان لويل األمر أن يُكره احملتكرين على بيع ما عندهم بقيمة 

 .(150)ج إليه والناس يف خممصة"املثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام ال ٌيتا 

وموقف اإلسالم يف االحتكار عمومًا واضح وبنّي آلاثره السلبية املختلفة، ويشمل ذلك احتكار        
األراضي الزراعية أو استقطاعها وتعطيلها دون إحيائها ومزراعتها، فقد جاء يف األثر عن أِب عبدهللا بن أِب 

زين إىل رسول هللا قال: جاء بالل  -رضي هللا عنهما-بكر 
ُ

فاستقطعه  -مصلى هللا عليه وسل-بن ارحارث امل
أرضاً  -يه وسلمصلى هللا عل-أرضاً طويلة عريضة، فما ويُلَ عمر قال له: اي بالل، إنك استقطعت رسول هللا 

ق ، وإنك ال تطيمل يكن ليمنع شيئاً يساله -صلى هللا عليه وسلم-طويلة عريضة فقطعها لك، وإن رسول هللا 
ما يف يديك، فقال: أجل، قال: فانظر ما قويت عليه منها فامسكه، وما مل تطق عليه فادفعه إلينا نقسمه 
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بني املسلمني، فقال: ال أفعل وهللا شيئاً أقطعنيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال عمر: وهللا لتفعلن، 
 .(151)فاخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بني املسلمني

 رواية أخرى تُبنّي سبب أخذ عمر ما عجز عنه بالل، فقد روى ارحارث بن بالل بن ارحارث عن ويف      
رضي هللا -أقطع بالل بن ارحارث العقيق أمجع، فلما كان عمر  -صلى هللا عليه وسلم-أبيه أن رسول هللا 

، مل يقطعك إال نيمل يقطعك لتحجره على املسلم -صلى هللا عليه وسلم-قال لبالل: إن رسول هللا  -عنه
 .(152)لتعمل، قال: فاقطع عمر بن اخلطاب للناس العقيق"

 املطلب السابع: احلث على ادخار الطعام لوقت احلاجة
ادخار األطعمة أحد األمور املهمة ملواجهة األمزمات الطارئة، وقد حثت السنة النبوية على ادخار        

  األسفار.األقوات يف البيوت للتزود منها يف املستقبل ويف

سافر النيب صلى  ُسفرة حني -صلى هللا عليه وسلم-قالت عائشة وأمساء رضي هللا عنهما: "صنعنا للنيب      
هللا عليه وسلم وأبو بكر معه إىل املدينة مهاجرين، قالت عائشة: فجهزانمها أحسن اجلهامز ووضعنا هلم سفرة 

 .(153)يف جراب ..."

:" يف هذا رد على الصوفية ومن يذهب مذهبهم يف قوهلم: إنه ال ُيومز ادخار قال اإلمام العيين رمحه هللا     
الطعام لغد، وإن املؤمن الكامل اإلميان ال يستحق اسم الوالية حىت يتصدق مبا يفضل عن شبعه، وال يرتك 

 .(154)طعاماً لغد، ومن خالف ذلك فقد أساء الظن بربه، ومل يتوكل عليه حق توكله"

صلى هللا -أن النيب  -رضي هللا عنها- حتث على ادخار الطعام حديث عائشة ومن األحاديث اليت
 .(155) قال:" اي عائشة، بيت ال متر فيه جياع أهله"، قاهلا مرتني أو ثالاثً  -عليه وسلم

 .(156)قال النووي رمحه هللا:" فيه فضل التمر وجوامز االدخار للعيال، وارحث عليه"

الطعام والرتغيب فيه ما رواه عبدالرمحن بن عابس عن أبيه قال ومن األحاديث يف مشروعية ادخار 
؟ قالت: أن يؤكل من رحوم األضاحي فوق ثالث -صلى هللا عليه وسلم-لعائشة رضي هللا عنها: أهنى النيب 

ة ر ما فعله إال يف عام جاع الناس فيه، فاراد أن يطعم الغين الفقري، وإان كنا لنرفع الُكرَاَع فناكله بعد مخس عش
"...(157) 

 والُكرَاَع يف الغنم: مستدق الساق.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

73 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

وا رحوم قال: " كنت هنيتكم أن أتكل -صلى هللا عليه وسلم-وعن أِب بريدة عن أبيه عن النيب 
األضاحي فوق ثالثة أايم، وإمنا أردت بذلك ليتسع أهل السعة على من ال سعة له، فكلوا ما بدا لكم 

 .(158)وادخروا"

أن األصل هو ادخار رحوم األضاحي ألكثر من ثالثة أايم، وإمنا كان ويستفاد من هذا ارحديث 
أن  -والسالم عليه الصالة-النهي ملا نزل أهل البادية إىل املدينة وكانوا جوعى حضرة األضحى، فاراد النيب 

 ٌيث الناس على إطعامهم من رحوم األضاحي.

 

 لتغذية اجليدةاملطلب الثامن: أتكيد السنة النبوية على الغذاء اجليد وا
قبل العظيمة أن يتمتع اإلنسان ابلعافية والقوة يف بدنه اليت ينبغي أاّل يست -تعاىل-إن من نعم هللا        

 يومه إال بشكرها وصرفها يف طاعة املنعم، ويف أداء واجباته الشرعية.

نفع اإلنسان يف تغذية مبا يوإن الصحة اجليدة تبدأ من التغذية اجليدة، وقد حثت السنة النبوية على ال      
أمر ابلفطر يف الغزو حيث قال ألصحابه رضي هللا  -عليه الصالة والسالم-بدنه، ومن ذلك أن الرسول 

 . (159)عنهم: " إنكم مصّبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم فافطروا"

لصائم ومنا ا يف السفر فمنا -عليه الصالة والسالم-قال: كنا مع النيب  -رضي هللا عنه-وعن أنس      
املفطر، قال: فنزلنا منزاًل يف يوٍم حار، أكثران ظاًل صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: 
فسقط الصوام، وقام املفطرون فضربوا األبنية وسقوا الركاب. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ذهب 

 .(160)املفطرون اليوم ابألجر"

كما راعت السنة النبوية أنواع األغذية وصفاهتا، فقد كان عليه الصالة والسالم ٌيرص على تنوّع أغذيته        
 .(161) ومزج بعضها ببعض مراعاة لبعض صفاهتا

 .(162)ب"َيكل القثّاء ابلرط -صلى هللا عليه وسلم-روى عبدهللا بن جعفر قال: رأيت رسول هللا      

قال النووي رمحه هللا: "وقد جاء يف غري مسلم مزايدة:" قال يكسر حر هذا برد هذا" وفيه جوامز أكل       
الطعامني معاً والتوسع يف األطعمة. واالختالف بني العلماء يف هذا وما نُقل عن بعض السلف من خالف 

 .(163)"هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والرتف واإلكثار لغري مصلحة دينية
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قال:" إن هللا  -صلى هللا عليه وسلم-كما جاء يف السنة فضل التمر، فعن عبدهللا بن عمرو أن النيب        
 .(164)ٌيب من ٌيب التمر"

 .(165)وقوله عليه السالم لعائشة رضي هللا عنها: "اي عائشة، بيت ال متر فيه جياع أهله"      

ْذِع الناْخَلِة ُتَساِقطْ والتمر له فضل على غريه من األقوات لقو         َعَلْيِك ُرطًَبا له تعاىل: }َوُهّزِي إِلَْيِك جِبِ
 ورحديث عائشة وغريه. ]25مرمي:[َجِنياا{ 

اد، وهو وأابحه للعب -عز وجل-قال اإلمام العيين رمحه هللا: " الرطب والتمر من طيب ما خلق هللا       
-لتمر مكة ابلربكة، ودعا رسول هللا  -عليه السالم- إبراهيمطعام أهل ارحجامز وعمدة أقواهتم، وقد دعا 

رهم وَثارهم إىل عليه السالم، فال تزال الربكة يف مت إبراهيملتمر املدينة مبثل ما دعا به  -صلى هللا عليه وسلم
 .(166)الساعة"

" كلوا الزيت، ال:ق -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-ويف فصل "الزيت" روى عمر      
 .(167)وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة"، ويف رواية:" ائتدموا ابلزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة"

َبارََكٍة مَزيْ ُتونَةٍ       {[ وقوله: " من شجرة مباركة" يدل عليه التنزيل ارحكيم يف قوله تعاىل: }يُوَقُد ِمن َشَجرٍَة مُّ
 .]35:النور

كان ٌيب " الدابء"، والدابء هو: اليقطني أو   -صلى هللا عليه وسلم- السنة أن النيب كما جاء يف       
أتى موىل  -صلى هللا عليه وسلم-القرع، وكالمها ملسّمى واحد؛ فقد روى أنس رضي هللا عنه " أن رسول هللا 

 .(168)َيكله" -يه وسلمعل صلى هللا-له خياطاً، فُايت بُدابٍء فجعل َيكله، فلم أمزل أحبه منذ رأيت رسول هللا 

لك الطعام، إىل ذ -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية يف صحيح مسلم قال: " فذهبت مع رسول هللا      
رسول  خبزاً من شعري ومرقاً فيه دابء وقديد، قال أنس: فرأيت -صلى هللا عليه وسلم-فقّرب إىل رسول هللا 

 .(169)ايل الصحفة، قال: فلم أمزل أحبه منذ يومئذ"يتتبع الدابء من حو  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

كان ٌيب ارحلواء   -صلى هللا عليه وسلم-ويف "العسل وارحلوى" روت عائشة رضي هللا عنها " أن النيب       
 .(170)والعسل"

قال العلماء: املراد ابرحلواء كل شيء حلو، وذُكَر العسل بعدها من ابب اخلاص بعد العام، تنبيهاً على       
وفيه جوامز أكل لذيذ األطعمة من ، ]69النور:[بركته وشفائه، موافقًا للتنزيل ارحكيم: }ِفيِه ِشَفاٌء لِّلنااِس{ 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

75 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 .(171)الطيبات، وأن ذلك ال ينايف الزهد

قال: "نعم  -لمصلى هللا عليه وس-ل " اخلل" والتادم به قالت عائشة رضي هللا عنها: إن النيب ويف فض     
 .(172)اإلدام اخلل"

 املطلب التاسع: املنهج النبوي يف إدارة األزمات
 مرت أبمزمات كثرية أظهر فيها الرسول الكرمي قدرات عالية يف -صلى هللا عليه وسلم-سرية الرسول       

التعامل معها، ومن ذلك أمزمة مقاطعة قريش لبين هاشم وبين عبداملطلب، فحني مل ُيد املشركون بداً من منع 
ؤوا إىل مقاطعتهم لتهديد والتعذيب، جلمن تبيلغ دعوته، ومن وقف انتشارها اب -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

اقتصاداًي واجتماعيًا فيما ُعِرَف ابلصحيفة وحصار املسلمني يف شعب أِب طالب أواخر العام السابع من 
البعثة، حيث كتبوا كتاابً يتعاقدون فيه على بين هاشم وبين عبداملطلب على أال ينكحوا إليهم وال ينكحوهم، 

جوف  اعوا منهم، وكتبوا ذلك يف صحيفة مث تعاهدوا على ذلك وعلقوا الصحيفة يفوال يبيعوهم شيئاً وال يبت
 .(173)الكعبة أتكيداً على أنفسهم

ولقد أتثر املسلمون بنقص الغذاء يف شعب أِب طالب بعد أن أحكمت قريش ارحصار عليه، وكانوا ال      
رتة عصيبة شرتيه بنو هاشم، فعاشوا فيرتكون طعامًا يدخل مكة إال ابدروا بشرائه أبضعاف َثنه حىت ال ي

َحاصرين يزداد سوءاً، وعم اجلوع أرجاء الشعب.
ُ

 ومضت األايم واألشهر ووضع املسلمني امل

 مع هذه األمزمة بعدد من املبادئ واإلجراءات -عليه الصالة والسالم-ولقد تعامل الرسول الكرمي        

 ، وهي كاآليت:(174)

 -تعاىل-متيقنًا أبن هللا  -عليه الصالة والسالم-رب هذا الدين، وكان إدراك نوااي قريش وهدفهم من ض -1
 خاذهلم وُمعز دينه ولو كره املشركون.

الثبات والصرب على مواقفه، والتعاون يدًا واحدة أمام الباطل، فصربوا على اجلوع واجلهد الشديد، وحتّملوا  -2
 املشاق يف سبيل ذلك.

ذاء للمعدمني وأصحابه يبذلون أمواهلم يف سبيل توفري الغ -هللا عليه وسلمصلى -بذل املال، فقد كان الرسول  -3
 من املسلمني حىت نفدت أمواهلم، وضربوا مثاالً يف التضحية وبذل األسباب.

استغالل فرتة األشهر ارحرم يف اخلروج لشراء الغذاء وارحوائج من العري اليت كانت ترد مكة من خارجها، وكان  -4
عليهم يف الثمن حىت ال يستطيعوا الشراء، ويبدو أهنم كانوا يشرتون قدر استطاعتهم من مشركو مكة يزيدون 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

76 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 متر وشعري وحنوه الستهالكه وختزينه لفرتة ما بعد األشهر ارحرم.
 عليه صلى هللا-قبول املساعدة من بعض مشركي قريش، حيث وقف بعض الكفار من عشرية الرسول  -5

ز به قاطعة، ودخل بعضهم مع أصحابه يف الشعب محية هلم، وتقديراً ملا متيموقفاً حسناً أثناء فرتة امل -وسلم
الرسول الكرمي من حسن اخللق واملعاملة هلم، ومزّود آخرون املسلمني ببعض املؤن الغذائية، ومن أمثلة ذلك 

عام، ابلط -نهارضي هللا ع-ما قام به حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد من تزويد عمته خدُية بنت خويلد 
 وما قام به العاص بن الربيع وهشام بن عمرو يف إمداد الِشعب ابلطعام.

نقض الصحيفة: تشري كتب السرية إىل أن هشام بن عمرو ومعه نفر من قريش اجتمعوا وأمجعوا أمرهم على   -6
القيام بنقض الصحيفة؛ ألهنم مل يرضوا أن َيكلوا الطعام ويلبسوا الثياب وينكحوا النساء وبنوهاشم 
وعبداملطلب ال يباعون وال يباع منهم، وال ينكحون وال يُنكح إليهم، ومل يرضوا أن يهلكوا، وملا قاموا إىل 
الصحيفة وجدوها قد أكلتها األرضة إال "ابمسك اللهم"،  قال ابن هشام: " وذكر بعض أهل العلم: أن 

فة قريش، سّلط األرضة على صحيقال ألِب طالب: اي عم، إن رِب هللا  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
فلم تدع فيها امساً هو هللا إال أثبتته فيها، ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان، فقال: أربك أخربك هبذا؟ قال 
نعم، قال: فوهللا ما يدخل عليك أحد، مث خرج إىل قريش، فقال: اي معشر قريش، إن ابن اخي أخربين بكذا 

كان كما قال ابن أخي فاهنوا قطيعتنا، وأنزلوا عما فيها، وإن يكن كاذابً   وكذا، فهلّم إىل صحيفتكم، فإن
دفعت لكم ابن أخي، فقال القوم: رضينا، فتعاقدوا على ذلك، مث نظروا فإذا هي كما قال رسول هللا صلى 

، (175)هللا عليه وسلم، فزادهم ذلك شراً، فعند ذلك صنع الرهط من قريش يف نقض الصحيفة ما صنعوا
 .(176) ذلك يف العام العاشر للبعثة وكان

خلليفة اومن األمزمات اليت حدثت بعد عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم أمزمة عام الرمادة يف مزمن        
ه، حيث احنبس املطر عن جزيرة العرب، ومزاد من حدة األمزمة 18سنة   -رضي هللا عنه-عمر بن اخلطاب 

ه  ؛ 18ه  ، واستمر إىل سنة 17طاعون عمواس يف منتصف عام سبب آخر، وهو أن بالد الشام اجتاحها 
أي: إن بالد الشام كانت حتت وطاة هذا الوابء مبا ال يسمح هلا بتقدمي اإلمدادات الغذائية، ومن أهم 
اإلجراءات اليت اختذها عمر أن كتب إىل عماله يف األمصار يستغيثهم ألهل املدينة فجاءت اإلمدادت أواًل 

 وخباصة سواد الكوفة اليت أسسها املسلمون يف بداية خالفة عمر.من العراق، 

وكانت اإلمدادات الغذائية اليت وصلت إىل املدينة دفعت ابلقبائل اليت كانت حتت وطاة اجلوع حنو   
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املدينة، فاصبح عمر يواجه مشكلة األعداد الكبرية اليت تفد على املدينة وتستقر حوهلا، ولذا فإن معظم 
ه مل يُرسل إىل املدينة حتديداً؛ وإمنا كان اخلليفة عمر يبعث 18ذي أتى من الشام ومصر بعد سنة الطعام ال

من يتلقاه أبفواه الشام وأفواه العراق فيميلون به ميينًا ومشااًل يقسمونه على املسلمني يف البادية؛ وذلك ألن 
طار، اف إىل ابديتهم بعد نزول األمعمر كان قد أرجع الذين جتمعوا حول املدينة من األعراب بسبب اجلف

اءت كانت قد ج  -وبصفة خاصة اليت جاءت من الشام ومصر-وهذا يشري إىل أن هذه اإلمدادات الغذائية 
ه   وانتهاء عام الرمادة، غري أن هذا ال يعين أهنا قد جاءت متاخرة، فقد جاءت إجراًء احتياطياً 18بعد سنة 

 .(177)ستظل آاثره ابقية لسنوات ألن اجلدب الذي أحدثته سنة اجلفاف

 

 اخلامتة
من خالل ما تناولناه يف هذا البحث يتضح أن الثقافة اإلسالمية وضعت منهجاً شامالً وعميقاً ملعاجلة       

 مجيع أبعاد مشكالت األمن الغذائي، ميكن تلخيصه يف أربعة حماور رئيسة:

حث لتوفري الغذاء، وعّدها اإلسالم ركيزة أساسية؛ ف حيث إن الزراعة ضرورية أواًل: تنمية اإلنتاج الغذائي:
على الزراعة والغرس، وإحياء األراضي واستصالحها، وحذر من اإلسراف والتبذير وهدر األغذية واملوارد، 

 وحث على ادخار األقوات لوقت ارحاجة.

الغذاء وحتّمل  وذلك لتعزيز القدرة على الوصول إىلاثنياً: فضل العمل والكسب والتكافل االجتماعي: 
تكاليفه، وقد كفل اإلسالم لإلنسان حقه يف الغذاء، وجعل للفقري حقاً معلوماً يف مال الغين، وجعل اإلطعام 

 أفضل األعمال وأقرهبا إىل هللا تعاىل.

؛  كالصدق، واألمانة، والعدالة وغريها، والتحذير من السلوكيات السيئة  تعظيم دور القيم األخالقية: اثلثاً:
 كالغش، والكذب، والظلم وغريها، ومنع املعامالت الضارة؛ كاحتكار األقوات، وبيوع الغرر.

ويتضح هذا من خالل ما ورد يف القرآن الكرمي، واملنهج النبوي رابعاً: التغذية اجليدة وتنوع األغذية: 
 رحث على تناول الطيبات من األطعمة واملفيدة لصحة اإلنسان.الشريف يف ا
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 .3349، حديث رقم 1244ورواه ابن ماجه يف سننه وقال:)حديث صحيح(، كتاب األطعمة، ابب االقتصاد يف األكل وكراهة الشبع، ص -

عبدالرمحن بن شهاب الدين. جامع العلوم وارحكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم. بريوت: دار ابن كثري. ( ابن رجب، مزين الدين أبو الفرج 76)
 .891، ص47ارحديث 

المي يف س( ماسويه: هو ٌيىي بن ماسويه أبو مزكراي البغدادي، طبيب وعامل ومرتجم مسيحي، يعود له الفضل يف تطور العديد من العلوم يف العامل اإل77)
 عصر العباسي األول.ال
 .891( ابن رجب، جامع العلوم وارحكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم، مرجع سابق، ص78)
 .972( الغزايل، أبو حامد. إحياء علوم الدين. بريوت: دار ابن حزم، ص79)
 .892( ابن رجب، جامع العلوم وارحكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم، مرجع سابق، ص 80)
. 1304شرح النووي على مسلم. ص-ه(. املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن ارحجاج686-631( النووي، اإلمام ارحافظ حميي الدين أبو مزكراي ٌيىي )81)

 .2060حديث رقم 
 .1217، ص3254وشروح سنن ابن ماجه، حتقيق وتقدمي: رائد ابن أِب علفة، حديث رقم  -
 .259، ص7444السابع، حديث رقم والطرباين يف املعجم األوسط، اجلزء  -
ه(. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب األطعمة، ابب: طعام الواحد يكفي 855العيين، العالمة بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد )ت -

 .60. ص11االثنني. ج
 .1217( شروح سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ص82)
 ( املرجع السابق، الصفحة نفسها.83)
 .1304، ص2060شرح النووي على مسلم، مرجع سابق، حديث رقم -وي، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن ارحجاج( النو 84)
 .897( ابن رجب، جامع العلوم وارحكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم، مرجع سابق، ص85)
 .1218( شروح سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ص86)
 .62، كتاب األطعمة، ابب: املؤمن َيكل يف معي واحد، ص11البخاري، مرجع سابق، ج( العيين، عمدة القاري شرح صحيح 87)
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 .1111( رواه ابن ماجه وقال: حديث حسن، شروح سنن ابن ماجه، ابب االقتصاد يف األكل وكراهة الشبع، ص88)
 .249، ص4109ورواه الطرباين يف املعجم األوسط، اجلزء الرابع، حديث رقم  -
 .677، ص1دين األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )السلسلة الصحيحة( جوصححه حممد انصر ال -

 .72. ص1ه(، أبو بكر عبدهللا بن حممد. اجلوع. بريوت: دار ابن حزم. ط1417( ابن أِب الدنيا )89)
 .160املرجع نفسه، ص  (90)
 .121( ابن أِب الدنيا، اجلوع، مرجع سابق، ص91)
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر الصديق رضي هللا عنه.( يعين 92)
 .160( ابن أِب الدنيا، اجلوع، مرجع السابق، ص93)
 .125( املرجع نفسه، ص94)
 ( املرجع نفسه، الصفحة نفسها.95)
 .892( ابن رجب، جامع العلوم وارحكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم، مرجع سابق، ص96)
 .970إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص ( الغزايل،97)
 . 971( املرجع فسه، ص98)
 .820( ابن قيم اجلومزية، اإلمام أبو عبدهللا حممد بن أِب بكر بن أيوب. بدائع الفوائد، دار عامل الفوائد. ص99)
 .1557، ص6236فة، حديث رقم . كتاب االسئذان، ابب السالم للمعرفة وغري املعر 1(، دمشق: دار ابن كثري. ط2002( صحيح البخاري )100)
 ( اجنفل الناس قبله؛ أي: مضوا إليه.101)
 .1216، ص3251( شروح سنن ابن ماجه، مرجع سابق، كتاب األطعمة، ابب إطعام الطعام، حديث رقم 102)
 .225. كتاب اإلميان. ص1( العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج103)
 .228( املرجع نفسه، ص104)
 217، ص7317، حديث رقم 7لطرباين، ارحافظ أبو القاسم سليمان بن أمحد. املعجم األوسط. ج( ا105)
 .6(. مؤسسة الرسالة. كتاب األطعمة. ص2009( مسند اإلمام أمحد بن حنبل )106)
 .1249، ص3362رواه ابن ماجه وقال: حديث صحيح، شروح سنن ابن ماجه، مرجع سابق، حديث رقم  (107)
  15(. ص2166/37. كتاب البيوع. حديث رقم )2بوري، املستدرك على الصحيحني، مرجع سابق. ج( ارحاكم النيسا108)
شرح النووي على مسلم، مرجع سابق، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب تراحم املؤمنني -( النووي، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن ارحجاج109)

 .5 154وتعاطفهم، ص
 .2585ديث رقم ( املرجع نفسه، الصفحة نفسها، ح110)
 .2586( املرجع نفسه، الصفحة نفسها، حديث رقم 111)
 155(، ص102/1503، كتاب الزكاة، ابب فرض صدقة الفطر، حديث رقم )9( العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج112)
 .160(، ص105/1506( املرجع نفسه،  حديث رقم )113)
 .351، ص2539سنن النسائي الصغرى )اجملتَب من السنن(، حديث رقم ( النسائي، أمحد بن شعيب بن علي. 114)
 . 353. ص2555( املرجع نفسه، ابب التحريض على الصدقة. حديث رقم 115)
 .262. ابب الوقف. ص6ه(. سنن البيهقي الكربى، ج358( البيهقي، اإلمام أبو بكر أمحد بن ارحسني بن علي )ت116)
 .8، ص14637مسند اإلمام أمحد. املوسوعة ارحديثية. حديث رقم ( إسناده صحيح على شرط الشيخني. 117)
 .217(، ص1/2320، كتاب الزكاة، ابب فرض صدقة الفطر، )12( العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج 118)
 .219( املرجع نفسه، ص119)
 379، ص26902، حديث رقم 44( مسند اإلمام أمحد، مرجع سابق، ج120)
 .473، ص27381ع نفسه، حديث رقم ( املرج121)
 .13، ص3489، حديث رقم 4( الطرباين، املعجم األوسط، مرجع سابق، ج122)
 .427، ص28( مسند اإلمام أمحد، املوسوعة ارحديثية، مرجع سابق، ج123)
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 .832، ص2138شروح سنن ابن ماجه، مرجع سابق، كتاب التجارات، حديث رقم  (124)
 .499، ص2074كتاب البيوع، ابب كسب الرجل وعمله بيده، حديث رقم  ( صحيح البخاري، مرجع سابق ،125)
حديث  ،( صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الزكاة، ابب بيان اليد العليا خري من اليد السفلى، واليد العليا هي املنفقة، واليد السفلى هي اآلخذة126)

 .458، ص1033رقم
 .833، ص2140التجارات، ابب ارحث على املكاسب، حديث رقم ( شروح سنن ابن ماجه، مرجع سابق، كتاب 127)
 .56، ص6835، حديث رقم 7( الطرباين، املعجم األوسط، مرجع سابق، ج128)
  .285( ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص129)
 .286( املرجع نفسه، ص130)
 .505( الغزايل، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص131)
 نفسه، الصفحة نفسها.( املرجع 132)
 ( املرجع نفسه، الصفحة نفسها.133)
 .358( النسائي، سنن النسائي الصغرى )اجملتَب من السنن(، مرجع سابق، ص134)
(، 71/1469، كتاب  الزكاة، ابب االستعفاف يف املسالة، حديث رقم )12( العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج 135)

 .69ص
 . 911، أدب الدين والدنيا، مرجع سابق، ص( املاوردي136)
 .359( النسائي، سنن النسائي الصغرى )اجملتَب من السنن(، مرجع سابق، فضل من ال يسال الناس شيئاً، ص137)
 .499، ص2074( صحيح البخاري، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب البيوع، ابب كسب الرجل وعمله بيده، حديث رقم138)
 .74، كتاب الزكاة، ص9( املرجع نفسه، ج 139)
 . 75( املرجع نفسه، ص140)
  .71( املرجع نفسه، ص141)
شرح النووي على مسلم، مرجع سابق، كتاب اإلميان، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم:"من -( النووي، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن ارحجاج142)

 .158غشنا فليس منا"، ص
. وحسنه األلباين، صحيح الرتغيب 53، ص11165، ابب ترك التطفيف، حديث رقم 6البيهقي الكربى، مرجع سابق، ج( البيهقي، سنن 143)

 .332، كتاب البيوع وغريها، الرتهيب من خبس الكيل والومزن، ص2والرتهيب، ج
 .53، ص11166البيهقي، سنن البيهقي، مرجع سابق، حديث رقم (  144)
 . دار ابن اجلومزي.1اعد النورانية الفقهية. حتقيق: د. أمحد بن حممد اخلليل. طه(. القو 728-661( ابن تيمية )145)
 265، اجلزء السابع، ص8617( مسند اإلمام أمحد، املوسوعة ارحديثية، مرجع سابق، حديث رقم 146)
 .49، ابب ما جاء يف االحتكار، ص6( البيهقي، سنن البيهقي الكربى، مرجع سابق، ج147)
 .837جه، مرجع سابق، ص( شروح سنن ابن ما148)
 .838( املرجع نفسه، ص149)
 . دار عامل الفوائد.636. ص1( ابن قيم اجلومزية. الطرق ارحكمية يف السياسة الشرعية. ج150)
 .49، ابب ما جاء يف االحتكار، ص 6( البيهقي، سنن البيهقي الكربى، مرجع سابق، ج151)
 ( املرجع نفسه، الصفحة نفسها.152)
، ابب ما كان السلف يدخرون يف بيوهتم وأسفارهم من الطعام واللحم وغريه، 11القاري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج( العيين، عمدة 153)

 .83ص
 ( املرجع نفسه، الصفحة نفسها.154)
يال، حديث ات للعشرح النووي على مسلم، مرجع سابق، ابب يف ادخار التمر وحنوه من األقو -( النووي، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن ارحجاج155)

 .1296، ص2046رقم 
 ( املرجع نفسه، الصفحة نفسها.156)
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 .84( العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق،، ابب األطعمة، ص157)
 .491( البيهقي، سنن البيهقي الكربى، مرجع سابق، كتاب الضحااي، ابب الرخصة يف األكل من رحوم الضحااي واإلطعام واالدخار، ص158)
 . 500، ص1120( صحيح مسلم، مرجع سابق، ابب التخيري يف الصوم والفطر يف السفر، حديث رقم 159)
 .499، ص1119( صحيح مسلم، مرجع سابق، ابب أجر املفطر يف السفر إذا توىل العمل، حديث رقم 160)
 .51ة. صة: دراسة حتليلية. رسالة ماجستري. جامعة طيب( الصبحي، نبيل بن رمزق بن حممد. حق اإلنسان يف األمن الغذائي يف ضوء الثقافة اإلسالمي161)
، 2043شرح النووي على مسلم، مرجع سابق، ابب أكل القثاء ابلرطب، حديث رقم -( النووي، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن ارحجاج162)

 .1249ص
 ( املرجع نفسه، الصفحة نفسها.163)
 .58، ص161م ، حديث رق1( الطرباين، املعجم األوسط، مرجع سابق، ج164)

 ورواه البخاري ومسلم، يف ابب أكل الرطب ابلقثاء.    
شرح النووي على مسلم، مرجع سابق، ابب يف ادخار التمر وحنوه من األقوات للعيال، حديث -( النووي، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن ارحجاج165)

 .1296، ص2046رقم 
 .100، ص11ابق، ج ( العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، مرجع س166)
 .84، ص9196( الطرباين، املعجم األوسط، مرجع سابق، اجلزء التاسع، حديث رقم 167)

 .1236، ص3319ورواه ابن ماجه وقال: حديث صحيح، شروح سنن ابن ماجه، مرجع سابق، حديث رقم 
 .93(، ص59/5433يث رقم )( العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب األطعمة، ابب الدابء، حد168)
شرح النووي على مسلم، كتاب األشربة، مرجع سابق، ابب جوامز أكل املرق واستحباب أكل -النووي، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن ارحجاج( 169)

 .1293، ص2041اليقطني، حديث رقم 
. ورواه البخاري يف 1231، ص3303األطعمة، حديث رقم ( ورواه ابن ماجه وقال: حديث صحيح، شروح سنن ابن ماجه،  مرجع سابق، كتاب 170)

 صحيحه، كتاب األطعمة، ابب ارحلواء والعسل.
 شروح سنن ابن ماجه، املرجع السابق، الصفحة نفسها. (171)
 1298شرح النووي على مسلم، مرجع سابق، ابب فضيلة اخلل والتادم به، حديث، ص-( النووي، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن ارحجاج172)
(. املنهج النبوي يف إدارة األمزمات: صحيفة قريش ملقاطعة بين هاشم وبين 2015( حيايت، عمر أمحد املصطفى. أمحد، دفع هللا عبدالقادر حممد )173)

 .19عبداملطلب أمنوذجاً. اجمللة العربية للدراسات األمنية.ص
 .32- 31( املرجع نفسه، ص174)
 .29دار الكتاب العرِب.ص. 3. ط2( ابن هشام، السرية النبوية. ج175)
  .98. مكتبة املعارف.ص3( ارحافظ ابن كثري. البداية والنهاية. ج176)
 .4ه(. معاجلة اخلليفة عمر بن اخلطاب ملشكلة اجملاعة يف عام الرمادة، جملة جامعة امللك عبدالعزيز. ص1409( ارحمودي، صالح التيجاين )177)

 

 قائمة المراجع والمصادر:

 أواًل: الكتب

 القرآن الكرمي.  -1
 . الرايض: مكتبة املعارف.1. طصحيح الرتغيب والرتهيبه(. 1421األلباين، حممد انصر الدين )  -2
تبة بريوت: مك  سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )السلسلة الصحيحة((. 1995األلباين، حممد انصر الدين )  -3

 املعارف.
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 . بريوت: دار البشائر.3. طدب املفرداألالبخاري، حممد إمساعيل )د.ت(.   -4
 كثري.  ابن دار دمشق: .1ط .البخاري صحيح (.1997) إمساعيل بن حممد البخاري،  -5
 ، الرايض: دار طيبة.1. طتفسري البغوي(. 1989البغوي، ارحسني بن مسعود )  -6
 . بريوت: دار الكتب العلمية. 2. طالسنن الكربىه(. 1424البيهقي، أبو بكر أمحد بن ارحسني بن علي )  -7
 . بريوت: دار الكتب العلمية.1. طدالئل النبوة ومعرفة أحوال الشريعةه(. 1408البيهقي، أبو بكر أمحد بن ارحسني بن علي )  -8
 مي. . بريوت: دار الغرب اإلسال1. طسنن الرتمذي )اجلامع الكبري((. 1996الرتمذي، اإلمام ارحافظ أبو عيسى حممد بن عيسى )  -9

 . الرايض: دار ابن اجلومزي.1. طالقواعد النورانيةه(. 1422ابن تيمية ) -10
 . دار الفكر.معجم مقاييس اللغة(. 1979أبو ارحسني، أمحد بن فارس بن مزكراي ) -11
 . بريوت: مؤسسة الرسالة.1. طاملوسوعة ارحديثية -مسند اإلمام أمحد ه(1419ابن حنبل، اإلمام أمحد ) -12
 .2004. حتقيق: عبدهللا الدويش. دمشق: دار يعرب 1. طمقدمة ابن خلدون(. 2004ابن خلدون، العالمة عبدالرمحن بن حممد ) -13
 . بريوت: دار ابن حزم.1. طاجلوعه(. 1421ابن أِب الدنيا، عبدهللا حممد عبيد البغدادي ) -14
 . الرايض: دار أطلس اخلضراء. 1. طأِب الدنياموسوعة ابن ه(. 1433ابن أِب الدنيا، عبدهللا حممد عبيد البغدادي ) -15
جامع العلوم وارحكم يف شرح مخسني حديثًا من ه(، 1429ابن رجب، اإلمام مزين الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن شهاب الدين ) -16
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Abstract 

 

Religion of Islam is religion of the mercy. And the mercy of Allah(s.w.t) is manifest 

throughout the Quran and the Sunnah. When we reflect the texts from the Quran and the 

Hadith, we recognize that the gradual approach(tadarruj) in the Shariah is one of the 

requirements of the vast mercy of Allah and His great wisdom. This study aims to 

manifest and set examples of gradual approach from the Ayah and the Hadith, and to 

explain the way of gradual approach in the Quranic methodology and the Prophetic 

methodology and the difference between the two methodologies and the wisdom behind 

them. The analytical inductive method has been adopted, based on tracking and 

interpreting the previous studies. This study clarifies the legitimacy of the gradual 

approach in the Quran and the Sunnah by mentioning the evident examples of the Ayah 

and the Hadith in which the gradual approach has been applied. This study also ascertains 

the wisdom of the gradual approach in the Shariah and the positive consequence expected 

from its practice in dealing with people. One of the most important results from this study 

is confirmation of legitimacy of the gradual approach and mention of examples for the 

gradual approach though the Quran and the Hadith, and clarification about domain of 

applying the gradual approach.  
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 : ملخص البحث

دين اإلسالم دين الرمحة. وآاثر رمحة هللا سبحانه وتعاىل ظاهرة يف القرآن الكرمي والسنة الشريفة. وَمن أتمل 
ه من مقتضى رمحة هللا الواسعة وحكمتهو نصوص القرآن واحلديث أدرك أن أسلوب التدرّج يف الشريعة 

ملنهاج اآلايت واألحاديث، أي يف االبالغة. ويهدف هذا البحث إىل عرض أسلوب التدرّج وضرب أمثاله من 
القرآين واملنهاج النبوي والفرق بينهما واحلكمة منهما، ابستخدام املنهج االستقرائي التحليلي معتمدًا على 
تتبُّع وحتليل الدراسات السابقة. ويشري هذا البحث أيضاً إىل احلكمة من أسلوب التدرّج يف الشريعة والثمرة 

ب التدرّج يف التعامل مع الناس. ومن أهم النتائج من هذا البحث إثبات مشروعية املرجوة من العمل أبسلو 
 أسلوب التدرّج، وذكر أمثال التدرّج يف القرآن واحلديث، وبيان نطاق العمل أبسلوب التدرّج.

 

 : أسلوب التدرّج، التشريع، الدعوة، القرآن، السنة.مفتاحية كلمات
 

 مقدمة 
احلمد هلل، الصالة والسالم على رسول هللا. أما بعد: فإن دين اإلسالم دين الرمحة. ومن رمحة هللا تعاىل أنه 

الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس  من الظلمات إىل النور. قال تعاىل:أنزل القرآن الكرمي ليخرج الناس 
َِّّمن الضلنات إىل النور إبذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد

 -صلى هللا عليه وسلم-وقد كان رسول هللا  . )1(
م حريص لقد جائكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنترؤوفاً ابملؤمنني، عزيزاً عليه عنُتهم. قال تعاىل:

قل إمنا يوحى إليا أمنا إهلكم إاله :وبُعث رمحة للعاملني، كما قال تعاىل )2( عليكم ابملؤمنني رؤوف رحيم
نني أن يتدبروا وللمؤم . وآاثر رمحة هللا يف دينه ظاهرة يف الوحَيني، القرآن والسنة. )3(مسلمونواحد فهل أنتم 

يف اآلايت القرآنية والسنة النبوية ليذكروا نعمة هللا عليهم ليجدوا كيف تتم رمحة هللا عليهم، كما قال هللا 
وهنةىضرارا مبعروف و ال متس وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن:سبحانه

لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ضلم نفسه, و التتخذو ءاايت هللا هزوا و اذكرو نعمت هللا عليكم و ما 
. ومن )4(إنزل عليكم من الكتاب و احلكمة يعضكم به و اتقوا هللا و اعلموا أن هللا بكل شيء عليم

 يف املنهاج القرآين واملنهاج النبوي(.أظهر املضامني للرمحة يف الشريعة: )أسلوب التدرّج 

  أسباب اختيار البحث
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ينِ : ))-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  ْهُه يف الدِّ ُ ِبِه َخْْيًا يُ َفقِّ . ومن يتفّقه يف حقيقة )5(((َمْن يُِرِد اَّلله
ا جعل يف دينه تعاىل ملدين اإلسالم فأدرك سعة رمحة هللا وعمل حبكمة النيب فهو خري له: يزداد شكره هلل 

من اليسر والسماحة، ويكتسب رضوان هللا عليه يف عمله. ومن طرق التفّقه يف الدين: التأمل يف أسلوب 
  القرآن الكرمي والسنة الشريفة.

 فقررُت كتابة حبث عن التدرّج يف املنهاج القرآين واملناهج النبوي، تذكريًا برمحة هللا على املؤمنني ورغبًة يف
  وأسلوبه يف التعامل مع الناس. -صلى هللا عليه وسلم-سة سرية النيبمدار 

 البحث أهداف

 يهدف هذا البحث إىل: 

 . التبصري أبسلوب التدرّج يف القرآن السنة. ١

 . ذِكر بعض نصوص القرآن واحلديث اليت تؤّكد مشروعية أسلوب التدرّج يف الشريعة.٢

 ابلتدرّج يف املنهاج القرآين واملنهاج النبوي.. بيان االختالف يف نطاق العمل ٣

 . توضيح احلكمة والثمرة املرجوة يف أسلوب التدرّج.٤

 

 البحث منهج
استخدمت يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي، وذلك من خالل االطالع على الدراسات واألحباث 

والباحثون املعاصرون يف  العلماء السابقون يف كتبهماملتعلقة مبوضوع البحث، مع التتبُّع والتحليل ملا استنبطه 
 مقاالهتم العلمية، استشهاداً ابآلايت واألحاديث واآلاثر يف موضوع هذا البحث.

 اللغوية املفاهيم حتديد

 تعريف التدرّج لغًة.

ٌل َواِحٌد -رمحه هللا-قال ابن فارس  ِيُم َأصج اُل َوالرَّاُء َواْلج ِء َوالجُمِضيِّ يف َيُدلُّ َعَلى ُمِضيِّ : )) )َدرََج( الدَّ يج  الشَّ
ُء، ِإَذا َمَضى ِلَسِبيِلِه(( يج ُُلُمج َدرََج الشَّ ِء. ِمنج َذِلَك قَ وج يج فهو مضي الشيء مع الفرتة. وَتَدرََّج : صيغة  )6(الشَّ

ًئا َوِفي . فالتدرّج إليه  )7(َجة َدَرَجة((ه تصعد َدرَ تَ َفعََّل من َدرََج، ومعناه ))ُمطَاوع َدَرجه َوِإلَيجِه تقدم َشيجئا َفَشي ج
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 تقدم إليه شيئاً فشيئاً، واالنتقال من درجة إىل درجة أخرى. 

 تعريف التدرّج اصطالحًا.

، وهو كما ترى )8(التدرّج يف الدعوة: ))اإلتيان ابألهم فاألهم(( -حفظه هللا-عّرف الشيخ صاحل الفوزان 
ام رّج ال جيري يف الدعوة فحسب، بل هو ظاهر يف تشريع بعض األحكخمصوص ابلدعوة، وليس شاماًل. والتد

 يف القرآن الكرمي كما أييت بيان ذلك قريباً. 

وعّرف د. يوسف حمي الدين التدرّج أبنه : ))االنتقال من مرحلة إىل مرحلة أخرى متقدمة، للبلوغ إىل الغاية 
أمشل ؛ ففيه ذكر معىن التدرّج اللغوي وهو هذا التعريف أدّق و  )9(املنشودة، بطرق مشروعة خمصوصة((

)االنتقال من مرحلة إىل مرحلة أخرى متقدمة(، واإلشارة إىل احلكمة من التدرّج يف قوله )للبلوغ إىل الغاية 
املنشودة(، مع القيد )بطرق مشروعة خمصوصة(. وهذا التعريف يصلح لكل أنواع التدرّج اليت سُتذكر يف هذا 

 البحث الحقاً. 

االنتقال من مرحلة الدعوة  قرأ السرية النبوية بتأمل وجد فيها أسلوب التدرّج يف الدعوة، ومن أبرز أمثلته: ومن
السرية إىل مرحلة دعوة اْلهرية. فإن بداية الدعوة اإلسالمية مل تكن جهراً، وكانت الدعوة اإلسالمية متوجهة 

ال يتمكن من االجتماع هبم علناً،  - عليه وسلمصلى هللا-. وكان الرسول )10(إىل األفراد سرًّا ملدة السنني
بل دار األرقم بن أيب األرقم املخزومي لالجتماع فيها، وكانت على ج -صلى هللا عليه وسلم-فاختار الرسول 

انقضت مرحلة الدعوة السرية أبمر هللا تعاىل. فعن عبد مث  .)11(الصفا وابهبا اخللفي يدخله الداخل فال يُرى
يَُة: هللا بن عبا ا نَ َزَلتج َهِذِه اآلج َلِصنَي، َخرََج  )12(َّزتيب رت ُّس رضي هللا عنه قال : ))َلمَّ ُهُم الجُمخج َطَك ِمن ج َوَرهج

ِتُف؟ ، «هْ اَي َصَباَحا»َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَليجِه َوَسلََّم َحَّتَّ َصِعَد الصََّفا، فَ َهَتَف:  فَ َقاُلوا: َمنج َهَذا الَِّذي يَ هج
َتَمُعوا إِلَيجِه، فَ َقالَ  قَاُلوا: ٌد، فَاجج اَي َبِِن َعْبِد َمَناٍف، اَي َبِِن  اَي َبِِن ُفاَلٍن، اَي َبِِن ُفاَلٍن، اَي َبِِن ُفاَلٍن،: »حُمَمَّ

َتَمُعوا إَِليجِه، فَ َقاَل:«َعْبِد اْلُمطهِلبِ  ُتْم َأرََأيْ َتُكْم َلْو َأْخََبُْتُكْم َأنه َخْياًل ََتُْرجُ » ، فَاجج ِِ َهَذا اجْلََبِل، َأُكن ْ  ِبَسْف
؟ ِقيه قَاَل: فَ َقاَل أَبُو ، «َشِديدٍ  فَِإيّنِ نَِذيٌر َلُكْم َبنْيَ َيَدْي َعَذابٍ » قَاُلوا: َما َجرَّب جَنا َعَليجَك َكِذاًب، قَاَل:« ُمَصدِّ

ورَةُ َُلٍَب: تَ بًّا لَ  تَ َنا ِإالَّ ُِلََذا، مُثَّ قَاَم فَ نَ زََلتج َهِذِه السُّ  . )13((( َدا أَِِ هَلٍَب َوَقْد َتبه تَ بهْت يَ  َك أََما ََجَعج

 

وأسلوب التدرّج يف الشريعة ميكن تقسيمه إىل قسمني: التدرّج يف املنهاج القرآين والتدرّج يف املنهاج النبوي. 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

94 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 بعض األمثلة لكال النوَعني من التدرّج.  والتايل بيان معنامها وضرب

 

 

 املطلب األول: التدرّج يف املنهاج القرآين

التدرّج يف املنهاج القرآين هو التدرّج يف تشريع األحكام. وقد فرضت أركان اإلسالم اخلمس ابلتدرّج. فعن 
َسلَّم بشهادة أن ال هللا َعَليجِه وَ قال: ))إن هللا جّل ثناؤه بعث نبيه حممدا َصلَّى  -رضي هللا عنه-ابن عباس 

إله إال هللا، فلما صّدقوا هبا زادهم الصالة، فلما صّدقوا هبا زادهم الصيام، فلما صّدقوا به زادهم الزكاة، فلما 
هكذا كان تكليف العباد ابلفرائض من الصالة والزكاة  )14(صّدقوا هبا زادهم احلّج، مث أكمل ُلم دينهم((

لى سبيل التدرّج. وكان بعض الفرائض ُأكملت أحكامه أبسلوب التدرّج. وإليكم توضيح والصيام واحلج، ع
 ذلك يف أحكام الصالة والصيام وحترمي اخلمر.

  .التدرّج يف فرض الصالة1

،قالت : )) -رضي هللا عنها-عن عائشة  احَلَضِر يف  فَ َرَض اَّللهُ الصهاَلَة ِحنَي فَ َرَضَها، رَْكَعَتنْيِ رَْكَعَتنْيِ
َفِر، َوزِيَد يف َصاَلِة احَلَضرِ  َفِر، فَأُِقرهْت َصاَلُة السه  )15(((َوالسه

عند شرحه ُلذا احلديث : ))جتتمع األدلة السابقة أن الصلوات فرضت  -رمحه هللا-قال احلافظ ابن حجر 
وى ابن خزمية وابن ح كما ر ليلة اإلسراء ركعتني ركعتني إال املغرب مث زيدت بعد اُلجرة عقب اُلجرة إال الصب

ني ركعتني فرضت صالة احلضر والسفر ركعتحبان والبيهقي من طريق الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت 
فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة واطمأن زيد يف صالة احلضر ركعتان ركعتان وتركت 

ف منها اه مث بعد أن استقر فرض الرابعية خف ارصالة الفجر لطول القراءة وصالة املغرب ألهنا وتر النه
 )16(يف السفر((

 فشرعت الصالة بثالث مراحل تدّرجاً ؛

 املرحلة األوىل : ركعتان ما عدا املغرب.

 املرحلة الثانية :  زايدة الركعتني ما عدا الفجر.
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 املرحلة الثالثة : ختفيف الصالة الرابعية ابلركعتني يف السفر.

  تشريع الصيام. التدرّج يف 2

َّللِه َصلهى َكاَن يَ ْوُم َعاُشورَاَء َتُصوُمُه قُ َرْيٌش يف اجلَاِهِليهِة، وََكاَن َرُسوُل ا: )) -رضي هللا عنها-عن عائشة 
ا ُفِرَض َرَمَضا ا َقِدَم املَِديَنَة َصاَمُه، َوَأَمَر ِبِصَياِمِه، فَ َلمه ََ يَ ْوَم َعاُشورَاَء، نُ هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم َيُصوُمُه، فَ َلمه  تَ َر

فصيام عاشوراء: هو صوم ليوم واحد، مث فرض صوم رمضان لشهر   )17(((َفَمْن َشاَء َصاَمُه، َوَمْن َشاَء تَ رََكهُ 
 كامل. مث بعد متام فرض صيام رمضان شرعت أحكامه تدرجيا على املرحلتني؛ مرحلة التخيري مرحلة اإللزام.

ًما َمْعُدوَداٍتۚ  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلٰى سَ  :: ))قوله تعاىل-رمحه هللا-قال ابن اْلوزي  ٌة َأايه َفٍر َفِعده
ٍم ُأَخَر ۚ َوَعَلى الهِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنٍي ۖ َفَمْن َتَطوهَع َخْْيًا فَ ُهَو َخْْيٌ َلهُ   َوَأْن َتُصوُموا َخْْيٌ  ِۚمْن َأايه

ُتْم تَ ْعَلُموَن ﴿ نقل عن ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وابن عمر، وابن عباس،  )18(﴾ ١٨٤َلُكْمۖ  ِإْن ُكن ْ
وسلمة بن األكوع، وعلقمة، والزهري يف آخرين يف هذه اآلية أهنم قالوا :كان من شاء صام، ومن شاء أفطر 

بَ يَِّناٍت ِذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنهاِس وَ َشْهُر َرَمَضاَن اله ت  :وافتدى، يطعم عن كل يوم مسكيناً، حَّت نزل
ْهَر فَ ْلَيُصْمُهۖ  َوَمْن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلٰى َسَفٍر َفعِ  ٍم ده ِمَن اهْلَُدٰى َواْلُفْرقَاِنۚ  َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشه ٌة ِمْن َأايه

ُوا اُأَخَر ۗ يُرِيُد اَّللهُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُ  َة َولُِتَكَبِّ َّللهَ َعَلٰى َما َهَداُكْم َوَلَعلهُكْم رِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعده
فعلى هذا يكون معىن الكالم: وعلى الذين يطيقونه وال يصومونه فدية، مث  )19(﴾ ١٨٥َتْشُكُروَن ﴿

فهكذا ملا استأنست النفوس بصوم رضمان ختيرياً مت إجيابه إجياابً عامًا جازماً، على أسلوب  )20( نسخت((
 التدرّج. 

 فاخلالصة أن تشريع الصيام املفروض كان على ثالث مراحل؛ 

 املرحلة األوىل: صيام يوم عاشوراء.

 املرحلة الثانية: صيام رمضان مع التخيري بني الصوم واإلفطار مع الفدية.

 رحلة الثالثة: إلزام صيام رمضان دون االختيار.امل

 . التدرّج يف حترمي اخلمر3

 مّر حترمي اخلمر على ثالث مراحل. 
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ٌَ مبَْعُروٍف َأْو َتْسرِ أواًل: مرحلة التنفري. قال هللا سبحانه وتعاىل:  ٌِ إبِِْحَساٍنۗ  َواَل الطهاَلُق َمرهََتِنۖ  فَِإْمَسا ي
ًئا ِإاله َأْن ََيَافَا َأاله يُِقيَما ُحُدوَد اَّللِه ۖ فَِإْن ِخفْ َيَِلُّ َلُكْم َأْن  ُتُموُهنه َشي ْ ُتْم َأاله يُِقيَما ُحُدوَد اَّللِه َتَُْخُذوا ِمها آتَ ي ْ

ُدوَد اَّللِه فَُأولَِٰئَك ُهُم حُ َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْ َتَدْت ِبِه ۗ تِْلَك ُحُدوُد اَّللِه َفاَل تَ ْعَتُدوَها ۚ َوَمْن يَ تَ َعده 
 استعداداً لرتكها يف مرحلة أخرى. فذكر أوال بعض معايب اخلمر حَّت يكرهها الناس )21(﴾ ٢٢٩الظهاِلُموَن ﴿

ٰ نْ ُتْم اَي َأي َُّها الهِذيَن آَمُنوا اَل تَ ْقَربُوا الصهاَلَة َوأَ  اثنياً: مرحلة التحرمي اْلزئي. قال هللا عز وجل: ُسَكاَرٰى َحَّته
ُتْم َمْرَضٰى َأْو َعَلٰى سَ  ٰ تَ ْغَتِسُلوا ۚ َوِإْن ُكن ْ َفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلوَن َواَل ُجنُ ًبا ِإاله َعاِبِري َسِبيٍل َحَّته

ُموا  ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ۗ َصِعيًدا طَيِّ ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء فَ َلْم َتَُِدوا َماًء فَ تَ َيمه
ا َغُفورًا ﴿ يف هذه اآلية : ))ملا  -رمحه هللا-. قال الشيخ األمني الشنقيطي )22( ﴾٤٣ِإنه اَّللهَ َكاَن َعُفوًّ

كانوا بعد فاستأنست نفوسهم أبن يف اخلمر إمثاً أكثر مما فيها من النفع، حرمها عليهم يف أوقات الصالة. 
نزوُلا، ال يشربوهنا إال يف وقت يزول فيه السكر قبل وقت الصالة، وذلك بعد صالة العشاء وبعد صالة 
الصبح ; ألن ما بني العشاء والصبح يصحو فيه السكران عادة، وكذلك ما بني الصبح والظهر، وهذا تدريج 

 . )23(من عيبها إىل حترميها يف بعض األوقات((

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر وَ  لتحرمي الكلي. قال هللا تعاىل:اثلثاً: مرحلة ا اأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم اَي َأي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ِإمنه
ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلهُكْم تُ ْفِلُحوَن ﴿ َنُكُم الْ  ﴾٩٠رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشه ْيطَاُن َأْن يُوِقَع بَ ي ْ َا يُرِيُد الشه َداَوَة عَ ِإمنه

تَ ُهوَن  فلما  )24(َّ ﴾٩١﴿َواْلبَ ْغَضاَء يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدهُكْم َعْن ِذْكِر اَّللِه َوَعِن الصهاَلِةۖ  فَ َهْل َأنْ ُتْم ُمن ْ
 استأنست نفوسهم بتحرميها حترمياً جزئياً حّرمها هللا عليهم حترمياً عاماً جازماً.

 فتبني للقارئ مبا سبق أن بعض الشرائع واألحكام مت فرضها على التدرّج وكان ذلك على عدة مراحل.  

وههنا حيسن التنبيه أن تشريع األحكام تدّرجاً ال ُيستدل به على جواز العمل ابلتدرّج يف احلكم الثابت اليت 
لَّ ينّص عليه القرآن واحلديث. قال هللا تعاىل:  يرِّ َوَما أُهِّ ْنزِّ َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدَُّم َوَلْحُم اْلخِّ ُحر ِّ

يَحةُ َوَما أََكَل السَّبُُع إَِّّلَّ َما  يَةُ َوالنَّطِّ ِّ بِّهِّ َواْلُمْنَخنِّقَةُ َواْلَمْوقُوذَةُ َواْلُمتََرد ِّ ْم َوَما ذُبِّ ََ ذَكَّْيتُ لِّغَْيرِّ َّللاَّ

ينُِّكْم فَاَل َعلَى النُُّصبِّ َوأَْن تَسْ  ْن دِّ يَن َكفَُروا مِّ لُِّكْم فِّْسٌقۗ  اْليَْوَم َيئَِّس الَّذِّ ۚ  ذََٰ ُموا بِّاْْلَْزََّلمِّ تَْقسِّ

ْساَل  يُت لَُكُم اإْلِّ ينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِّْعَمتِّي َوَرضِّ َم تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونِّ ۚ اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم دِّ

ينًا ۚ فََمنِّ اْضُطرَّ  يٌم ﴿ دِّ َ َغفُوٌر َرحِّ ثٍْمۙ  فَإِّنَّ َّللاَّ ِّ .فال جيوز )25(﴾ ٣فِّي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِّف إلِّ
ألحد أن حيّلل ما حّرمه هللا وحيّرم ما حّلله هللا ابلنظر إىل أول األمر ؛ قد استقرت أحكام اإلسالم مع وفاة 

ه على هذا نصَّ عليها الكتاب والسنة. وقد نبّ  النيب صلى هللا عليه وسلم فلن يتغري شيء من األحكام ما دام
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 غرُي واحد من العلماء الكبار املعاصرين.  

: ))إننا لو تدرجنا مع شارب اخلمر مثاًل، ومسحنا له وهو املسلم احلديث  -رمحه هللا-قال الشيخ األلباين 
ا ابب التحليل املخالفة، وفتحنعهدا ابإلسالم، ابحتساء هذا القليل، خلالفنا اإلسالم وأوقعنا غريان يف هذه 

 ملا حرم هللا، أمام اآلخرين من ضعاف الدين، ُلذا نرفض أسلوب التدرّج، ندعو إىل تقدمي اإلسالم كما هو((

وُلم : ))مثاًل اخلمر، ال نقول: أوال نرغب الناس يف تركها، مث حنا-رمحه هللا-. وقال الشيخ ابن العثيمني )26(
بل نقول ُلم: هي حرام، وندعوهم ابليت هي أحسن فننظر إىل حاُلم وندعوهم أن يرتكوها أوقات الصالة، 

 . )27(على حسب حاُلم((

 

 املطلب الثاين : التدرّج يف املنهاج النبوي

أسلوب التدرّج يف املنهاج النبوي وهو التدرّج يف تطبيق احلكم. والتدرّج يف تطبيق احلكم يشتمل على األمور 
 اآلتية؛

 حال املدعو:. النظر إىل 1

 يف العمل. فال ُتطلب َجيع األحكام من الناس َجلة واحدة، بل يُتدرج معهم هذا التدرّج مع من يراد تبليغهم
يف تبليغها ويُبدؤوا مبا هو األهم فاألهم. وهذا األسلوب ال يتم إال ابلنظر يف أحوال املدعوين ؛ هل هم 

 بسهولة أو حيتاجون إىل وقت؟ حديثو عهد ابإلسالم، وهل يتحملون العمل ابألحكام
َة َفَجَعْلُت اَي َعاِئَشُة َلْواَل قَ ْوُمِك َحِديٌث َعْهُدُهْم، لَنَ َقْضُت الَكْعبَ : )) -صلى هللا عليه وسلم-قال النيب 

: اَبٌب يَْدُخُل النهاُس َواَبٌب ََيُْرُجونَ  فنظر النيب صلى هللا عليه وسلم إىل حال قريش وترك  )28(((هَلَا اَبَبنْيِ
  هدم الكعبة وإعادة بنائها، لعدم قدرهتم على حتمل هذا احلكم.

ذين أرسله برعاية حال القوم ال -رضي هللا عنه-معاذ بن جبل  -صلى هللا عليه وسلم-وقد أمر رسول هللا 
ىل نتقال من دينهم، الذي ترسخت تعاليمه فيهم، إإليهم من أهل اليمن، حيث كانوا أهل كتاب يراد هبم اال

كيف حيدد له مبا يبدأ؟ وماذا يقدم؟ و  -صلى هللا عليه وسلم-دين اإلسالم اْلديد. فقال له رسول هللا 
 َسلََّم، قَاَل:هللُا َعَليجِه وَ  ، قَاَل: بَ َعَثِِن َرُسوُل هللِا َصلَّى -رضي هللا عنه-َعِن ابجِن َعبَّاٍس، َأنَّ ُمَعاًذا يبلغ؟ : ف َ 

، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا هللاِ ))ِإنهَك َتَِْت قَ ْوًما ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب، فَاْدُعُهْم ِإىَل َشَهاَدِة َأنه اَل ِإَلَه ِإاله هللاُ َوَأيّنِ َرُسوُل 
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َلٍة، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك، فََأْعِلْمُهْم يَ ْوٍم َولَي ْ ِلَذِلَك، َفَأْعِلْمُهْم َأنه هللاَ اْفََتََض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواٍت يف ُكلِّ 
ََ وََكَرائَِم ذَ َأنه هللَا اْفََتََض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تُ ْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَيائِِهْم َفَُتَدُّ يف فُ َقَرائِِهْم، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا لِ  ِلَك، فَِإايه

نَ َها َوَبنْيَ هللِا ِحَجاٌب((َأْمَواهلِِْم، َواتهِق َدْعَوَة ا   )29(ْلَمْظُلوِم، فَِإنهُه لَْيَس بَ ي ْ

مل أيمر معاذاً الداعية  :-رضي هللا عنه-إليه معاذ بن جبل  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  فانظر إىل ما وّجهه
املدعويني  عيقول: ابدأ م -صلى هللا عليه وسلم-أن يلزم املدعوين َجيع األحكام ويتشّدد عليهم. فكأنه 

ابألهم وهو الشهادتني. مث إذا استقّر اإلسالم يف قلوهبم واستجابت لك نفوسهم انتقل اي معاذ إىل ما دون 
 ذلك من األمور. ألنك ال تستطيع أن تبلغ َجيع شرائع اإلسالم دفعة واحدة، وهم أيضاً ال يتحملوهنا.  

أن الرسول ال يبلغ إال ما أمكن علمه والعمل به ومل أتت  ((هذا املعىن بقوله:  -رمحه هللا-ويوضح ابن تيمية 
الشريعة َجلة ...كذلك اجملدد لدينه، احملي لسنته، ال يبلغ إال ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل يف 
اإلسالم ال ميكن حني دخوله أن يلقن َجيع شرائعه ويؤمر هبا كلها ... وكذلك التائب من الذنوب، واملتعلم، 

ملسرتشد، ال ميكن يف أول األمر أن يؤمر جبميع الدين، ويذكر له َجيع العلم، فإنه ال يطيق ذلك، وإذا مل وا
يطقه مل يكن واجبا عليه يف هذه احلال، وإذا مل يكن واجبا مل يكن للعامل واألمري أن يوجبه َجيعه ابتداء، بل 

 .)))30(مكانيعفو عن األمر والنهي مبا ال ميكن علمه وعمله إىل وقت اإل

 

 . التعّرف على املدعو:2

مل يبدأ مع  -صلى هللا عليه وسلم-من أهم مقاصد الدعوة هو تبليغ الدين اإلسالم إىل املدعو. ولكن النيب 
املدعو بكلمة التوحيد يف كثري من األحوال، بل بدأ ابلتعرف على املدعو تدّرجاً إىل الغاية ابحلكمة واملوعظة 

 احلسنة.

ى هللا عليه صل-للدعوة إىل الطائف قابل الغالم امسه َعّداس، فقال  -صلى هللا عليه وسلم-فلما خرج 
اُس، َوَما ِديُنَك؟((  :-وسلم رَاينٌّ، َوَأاَن َرُجلٌ ))َوِمْن َأْهِل َأيِّ اْلِباَلِد َأْنَت اَي َعده ِل نِينَ َوى...قَاَل: َنصج   )31( ِمنج َأهج

اح ابلتعرف على بالده وداينته، فكان هذا التعرف نقطة البداية النشر معه  -صلى هللا عليه وسلم-فبدأ 
  صدر املدعو إىل دين اإلسالم.

 )َمْن َأنْ ُتْم؟(()وقابل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفداً من اخلزرج يف موسم احلج عند عقبة مىن. فقال ُلم: 
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َزجرَِج، قَاَل:  ، قَالَ  َمَواِل يَ ُهوَد؟(())َأِمْن قَاُلوا: نَ َفٌر ِمنج اخلج قَاُلوا: بَ َلى.  ُسوَن ُأَكلُِّمُكْم؟((:))َأَفاَل ََتْلِ قَاُلوا: نَ َعمج
اَلَم، َوَتاَل َعَليجِهمج الجُقرجآَن. سج فكان التعرف  )32(َفَجَلُسوا َمَعُه، َفَدَعاُهمج إىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوَعَرَض َعَليجِهمج اإلجِ

ًا ملا أييت بعده من الدعوة واإلرشاد. وجاء وفد عبد القيس بعد فتح مكة فقال ُلم مقدمة للمدعوين تدرجي
))َمْرَحًبا اِبلَقْوِم،  َل:قَاُلوا: َربِيَعُة. قَا(( -َأْو َمِن الَوْفُد؟  -))َمِن الَقْوُم؟  :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ل بدأ يتعرف على املدعوين ويرّحب هبم أوالً قب -ه وسلمصلى هللا علي-هكذا كان النيب  )33(َأْو اِبلَوْفِد...((
ابلدعوة ُلم. ألن التعرف على املدعو والرتحيب به والثناء عليه تطّيب النفس وتزيل الوحشة منها. فأسلوب 
 التدرّج حكمة مطلوبة للدعاة حَّت يتمكنوا به من فتح قلوب املدعوين وتطييب أنفسهم للرسالة اإلسالمية. 

 

 فَتة لتغْي حال املدعو:  . اَتاذ3

.  -هللا عليه وسلم صلى-أثناء دعوة النيب  -رضي هللا عنه-يتضح هذا األسلوب فيما وقع مع مُثامة بن أاثل 
كان مثامة من أشد الناس عدواانً على اإلسالم؛ حَّت أنه قتل بعض الصحابة. فلما سافر إىل مكة لعبادة 

: ))بَ َعَث النهِبُّ -نهرضي هللا ع-سلمني يف املسجد. فعن أيب هريرة األصنام أُلقي عليه القبض فصار أسري امل
ٍل، فَ َرَبطُوهُ ِبَسارِيٍَة َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم َخْياًل ِقَبَل ََنٍْد، َفَجاَءْت ِبَرُجٍل ِمْن َبِِن َحِنيَفةَ يُ َقاُل َلهُ ُُثَاَمةُ ْبنُ  ََ  ُأ

ََ اَي ُُثَاَمُة؟»ِإلَْيِه النهِبُّ َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم، فَ َقاَل:  ِمْن َسَواِري املَْسِجِد، َفَخَرجَ  فَ َقاَل: ِعْنِدي « َما ِعْنَد
ُد، ِإْن تَ ْقتُ ْلِِن تَ ْقُتْل َذا َدٍم، َوِإْن تُ ْنِعْم تُ ْنِعْم َعَلى َشاِكٍر، َوِإْن ُكْنَت تُرِيُد املَا   َفَسْل ِمْنُه َمالَ َخْْيٌ اَي ُُمَمه

ََ َحَّته َكاَن الَغُد، ُثُه قَاَل َلُه:  ََ اَي ُُثَاَمُة؟»ِشْئَت، َفَُتِ ُت َلَك: ِإْن تُ ْنِعْم تُ ْنِعْم َعَلى قَاَل: َما قُ لْ « َما ِعْنَد
ََ اَي ُُثَاَمُة؟»َشاِكٍر، َفََتََكُه َحَّته َكاَن بَ ْعَد الَغِد، فَ َقاَل:  َك، فَ َقاَل: ِدي َما قُ ْلُت لَ فَ َقاَل: ِعنْ « َما ِعْنَد

َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه  فَاْنطََلَق ِإىَل ََنٍْل َقرِيٍب ِمَن املَْسِجِد، فَاْغَتَسَل ُثُه َدَخَل املَْسِجَد، فَ َقاَل:« َأْطِلُقوا ُُثَاَمةَ »
)) ًدا َرُسوُل اَّللِه ُ، َوَأْشَهُد َأنه ُُمَمه  )34(ِإاله اَّلله

نة معه مث : اترك األصنام اي مثامة وأسلم هلل تعاىل. بل بدأ ابملعاملة احلس-وسلمصلى هللا عليه -مل يقل النيب 
الوصول إىل  -لمصلى هللا عليه وس-أعطاه فرتة حَّت يفّكر مثامة يف شأنه وشأن دين اإلسالم. ومل يستعجل 

 الغاية، وهي إسالم مثامة، ولكن جعل املدعو ميّر املراحل حَّت يتغري حاله.

 ابن حجر التأثري اإلجيايب من تدرج النيب صلى هللا عليه وسلم يف دعوة مثامة فقال : ))إنه )أيوبنّي احلافظ 
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مثامة( قّدم أول يوم أشق األمرين عليه وأشفى األمرين لصدر خصومه وهو القتل، فلما مل يقع اقتصر على 
ذكر القتل  ات الغضب فقّدمذكر االستعطاف وطلب اإلنعام يف اليوم الثاين فكأنه يف اليوم األول رأى أمار 

فلما مل يقتله طمع يف العفو فاقتصر عليه، فلما مل يعمل شيئا مما قال اقتصر يف اليوم الثالث على اإلَجال 
 . )35(تفويضا إىل َجيل خلقه صلى هللا عليه وسلم((

لقبول، ملا  اعلى مثامة اإلسالم مباشرة يف أول يوم كان يشّق عليه  -صلى هللا عليه وسلم-لو عرض النيب 
كان عليه من القبض والربط وشدة اخلوف وبغضه القدمي لإلسالم. لكن تدرّج النيب صلى هللا عليه وسلم يف 

صلى هللا عليه -دعوته له ابملعاملة الطيبة وإعطاء الفرتة لسكون اإلاثرة وتغري احلال، فأسلم مثامة أبسلوبه 
 احلكيم وخلقه العظيم.   -وسلم

 

 حكمة التدرّج يف التشريع والتطبيقاملطلب الثالث: 

 احلكة من أسلوب التدرّج: هي هتيئة النفوس للقبول والتلّقي.

َا نَ َزَل َأوهَل َما نَ َزَل ِمْنُه ُسورٌَة ِمَن املَُفصهِل، ِفيَها ِذْكُر اجلَنه  : -رضي هللا عنها-قال عائشة  ِة َوالنهاِر، ))ِإمنه
َب النهاُس ِإىَل اإِلْساَلِم نَ َزَل احَلاَلُل َواحلََراُم، َوَلْو نَ َزَل َأوهَل َشْيٍء: اَل َتْشَربُوا اخلَ  ََ َر، َلَقاُلوا: اَل مْ َحَّته ِإَذا 

. فحرمت اخلمر والزان بعد ثبوت إميان  )36(ُع اخلَْمَر َأبًَدا، َوَلْو نَ َزَل: الَ تَ ْزنُوا، َلَقالُوا: الَ نَدَُع الّزََِن َأبًَدا((نَدَ 
. وواضح من هذا احلديث أن أسلوب التدرّج قد هّيأ نفوس الصحابة -رضي هللا عنهم أَجعني-الصحابة 

 : ))أشارت إىل احلكمة اإلُلية يف ترتيب -رمحه هللا-ابن حجر قال لقبول األحكام بدون شق األنفس. 
التنزيل وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إىل التوحيد والتبشري للمؤمن واملطيع ابْلنة وللكافر والعاصي ابلنار 

 فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت األحكام وُلذا قالت ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر لقالوا ال
 . )37(ندعها وذلك ملا طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك املألوف((

فالتدرّج هو الوسيلة املثلى لتقبل التكاليف وامتثاُلا من غري ضجر وال َعَنت. ومن انحية الدعوة فأسلوب 

 يعطي ال التدرّج هو طريقة تعامل الداعية مع املدعو ابلرفق واللطف. ويرجى ملن يتعامل به عطاٌء من هللا ما

بُّ الرِّ : )) -صلى هللا عليه وسلم-من يتعامل ابلعنف، لقول رسول هللا  ْفَق، َويُ ْعِطي َعَلى ِإنه هللَا رَِفيٌق َيُِ
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. بل هو من األساليب الواجبة على )38(((الّرِْفِق َما اَل يُ ْعِطي َعَلى اْلُعْنِف، َوَما اَل يُ ْعِطي َعَلى َما ِسَواهُ 

 قَ ْواًل لَيًِّنا َلَعلهُه فَ ُقواَل َلهُ  عند بعثمها إىل فرعون: -عليهما السالم-هللا تعاىل موسى وهارونالدعاة، كما أمر 

ُر َأْو ََيَْشٰى ﴿ صلى هللا -.وأسلوب التدرّج من األساليب احلكيمة أيضاً لتحقيق قول النيب  )39(َّ﴾ ٤٤يَ َتذَكه

ُروا، َوَبشِّ :  -عليه وسلم ُروا َوالَ تُ َعسِّ  ، ملا فيه من التيسري واللني واللطف. )40(ُروا، َوالَ تُ نَ فُِّروا(())َيسِّ

 

 اخلامتة

من خالل االطالع على َجلة من اآلايت القرآنية واألحاديث الشريفة والسرية النبوة املتقدمة يف هذا البحث 
 :خنلص إىل النتائج التالية

 ملقتضى رمحة هللا تعاىل. مت تشريع بعض األحكام أبسلوب التدرّج يف القرآن الكرمي - 1

 قد جرى أسلوب التدرّج يف تطبيق احلكم والدعوة إىل اإلسالم يف السرية النبوية لتحقيق احلكمة.  - 2

 .حكمة أسلوب التدرّج هي هتيئة النفوس والرفق هبا والتيسري ُلا - 3

وهللا أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أَجعني.
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، ص: 1لنشر والتوزيع. ط:(. حياة األلباين وآاثره وثناء العلماء عليه. القاهرة: مكتبة السداوي ل1987( الشيباين، حممد بن إبراهيم. )26)
398-399. 

. وهذا الفتوى حصله مؤلف الكتاب من خالل مقابلة علمية مع 143، ص: 1( املطلق، التدرّج يف دعوة النيب، املرجع السابق، ط:27)
 ه  . 1414/  4/  21الشيخ يف 
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Abstract 

Because Muslims were drifted away from the divine way and the prophetic guidance, the 

Muslim community nowadays confronts a wave of moral behaviours which are not part 

of Islam by any means such as rudeness and harshness, particularly among the affiliates 

of the Islamic Movements and between the ruler and the ruled. Consequently, Muslims 

became apart and separated situation which has no precedence. Here lies the problem of 

research. By understanding this inclusive and verse which we are trying to explore its 

content and extract its meanings, we find that this verse contains Qur’anic insights and 

divine precepts which help the ruler and the citizens be in a condition of harmony, love 

and obedience. Here lies the importance of the research.  This study aims to state the 

divine guidance in the way the ruler and the ruled, and the members of the Muslim nation 

should deal with each other. He followed the analytical methodology which analyzes the 

Qur’anic and Prophetic texts that clarify the relationship between the ruler and the ruled 

and among the members of the Muslim nation in general. I found some conclusions. Our 

religion of inclination to truth called us to mercy, kindness and leniency in treatment 

contrary to what many young Muslims understand nowadays. Rudeness and harshness 

cause people to shun avoid us while mercy and leniency cause us to win people’s hearts 

and gain their amicability. This is the way of the Prophets (Peace be upon them). In 

addition, Shura is a significant principle in the critical issues of the Muslim Nation 

because as the principle of Shura was a commandment the Prophet Mohammed (Allah’s 

Blessings and Peace be upon him) stuck to it, we should be more concerned about 

fulfilling it. A lot of the fatal mistakes that happened to Muslims were caused by the 

absence of the principle of Shura in Muslims’ reality. 

Keywords: mercy, leniency, harshness, Shura, trust. 
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 امللخص

نظرا البتعاد املسلمني عن املنهج الرابين واهلدي النبوي فإن اجملتمع املسلم يف هذه األايم يواجه موجة من 

األخالق اليت ال متت لإلسالم بصلة كالفظاظة والغلظة السيما بني أبناء احلركات اإلسالمية وبني احلاكم 

واحملكوم حىت صار املسلمون يف حالة من التفرق والتمزق مل يسبق إليها وهنا تكمن مشكلة البحث، ومن 

ة املباركة عانيها جند أن يف هذه اآليخالل فهم هذه اآلية اجلامعة املانعة اليت نغوص يف أعماقها واستخراج م

من اهلداايت القرآنية والتوجيهات الرابنية والفوائد ما جتعل الوايل والرعية يف حالة آتلف وحمبة وطاعة وهنا 

تظهر أمهية البحث، والذي يهدف إىل بيان اهلدي الرابين يف طريقة التعامل بني الراعي والرعية وبني إفراد 

 عا يف ذلك املنهج التحليلي والذي يقوم على حتليل النصوص القرآنية والنبوية اليت تبنياألمة املسلمة، متب

العالقة بني احلاكم واحملكوم وبني األمة عموما،  وقد ظهر لنا من النتائج:  أن ديننا احلنيف دعاان إىل الرمحة 

غلظ القلب أن الفظاظة و والعطف واللني يف التعامل بعكس ما يفهمه كثري من شباب املسلمني اليوم، و 

سبب لنفور الناس، وأن الرمحة واللني سبب للوصول إىل قلوهبم وكسب ودهم، وهذا هو شأن األنبياء عليهم 

السالم، وأن الشورى مبدأ مهم يف قضااي األمة املصريية ألنه إذا  كان األمر للنيب صلى هللا عليه وسلم، فنحن 

ع ية اليت حلت ابملسلمني اليوم سببها تغييب مبدأ الشورى عن واقمن ابب أوىل، وكثري من األخطاء الكارث

 املسلمني.

 الرمحة، اللني، الغلظة، الشورى، التوكل.الكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 

وأصحابه أمجعني، وأشهد أن إله إال هللا وحده الشريك له، وال ند له وال كفء له ، سيدان حممد وعلى آله 

الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي مل يلد ومل ويولد، ومل يكن له كفوا أحد، سبحانه ريب ال مثيل له، يطاع 

له احلمد ع، ففيشكر، ويعصى فيغفر، السر عنده عالنية، احلالل ما أحل، واحلرام ما حرم، والدين ماشر 

واملنة، وأشهد أن حممدا عبدهللا ورسوله، وخريته من خلقه وخليله، صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله، 

أرسله هللا رمحة للعاملني، فأدى األمانة، ونصح األمة، وكشف هللا به الغمة، وحمى به الظلمة، وتركنا على 

مته، ك، نسأل هللا أن جيزيه عنا خري ما جازى نبيا عن أاحملجة البيضاء، ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هال

 ورضي هللا عن أهل بيته، وصحابته والتابعني هلم إبحسان اىل يوم الدين.

ُوُتنَّ ِإالَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا". ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حاقَّ تُ قااتِِه واال متا  "ايا أاي ُّها

ا النَّاُس  ا رِجا "ايا أاي ُّها ُهما ا واباثَّ ِمن ْ ا زاْوجاها ٍة واخالاقا ِمن ْها ِثريا ً واِنسااء ً ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا اال ً كا

اما ِإنَّ اَّللَّا كاانا عالاْيُكْم راِقيبا ً".  واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسااءاُلونا ِبِه وااألاْرحا

نا وخرب كتابه على نبيه صلى هللا عليه وسلم هداية للناس ورمحة للعاملني، فيه نبأ من قبلأما بعد فإن هللا أنزل  

ما بعدان، املنبع الصايف من متسك به جنا، ومن تركه ضل وغوى، وحنن هبذا الصدد حناول أن تناول من هذا 

هي قوله عز وجل: ا، و البحر العميق، آية ننهل من عذهبا الصايف، ونستفيد من فوائدها، ونستهدي هبداايهت

ُهمْ  ُْم والاْو ُكْنتا فاظًّا غاِليظا اْلقاْلِب النْ فاضُّوا ِمْن حاْوِلكا فااْعُف عان ْ ُْم وا  "فاِبما رامْحاٍة ِمنا اَّللَِّ لِْنتا هلا اْست اْغِفْر هلا

لِ  واشاِوْرُهْم يف اأْلاْمِر فاِإذا عازاْمتا ف ات اواكَّْل عالاى اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّا ُيُِبُّ   ، مبتدئني بعونه عز وجل مبعانيها.(1)نيا"اْلُمت اواكِ 

 التحديد املفاهيمي اللغوي
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 . (2)لغة: )الرَّمْحاُة( الر ِقَُّة واالت َّعاطُّفُ  الرمحة

الرمحة اصالحا ً: رقة تقتضي اإلحسان إىل املرحوم، وقد يستعمل اترة يف الرقة اجملردة واترة يف اإلحسان اجملرد 

ان اجملرد عن الرقة، حنو: رحم هللا فالان. وإذا وصف به الباري فليس يراد به إال اإلحسان واترة يف اإلحس

 .  (3)اجملرد دون الرقة

ٌ( وا )لانْيٌ( ُُمافٌَّف ِمْنهُ لنت نا( الشَّْيءُ )ياِلنُي لِين ًا( واشاْيءٌ )لانيِ  . واللنْيُ: الرفق. (4): )اللِ نُي( ِضدُّ اْْلُُشوناِة واقاْد )الا

عىن الكالم. فربمحة من هللا لنت هلم، أي: سهلت هلم أخالقك، وكثر احتمالك، ومل تسرع إليهم فيما كان وم

 .منهم يوم ُأُحدٍ 

 : الفظاظة اجلفوة يف املعاشرة قوال وفعال. قال الشاعر يف ابنة له:فظا

الغليظ اجلانب، ، وقيل: الفظ: (5)أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ ... وكنت أخشى عليها من أذى الكلم

 . (6)السيء اْللق، يقال: فظظت تفظ فظاظة، فأنت فظ

 . (7): غاِليظا اْلقاْلِب قاسيه حبيث ال يتأثر عن شيء يوجب الرقة والعطفغليظ القلب

نْ فاضُّوا ِمْن حاْوِلكا لنفروا وتفرقوا عنك يقال: فضضتهم وانفضوا، أي فرقتهم فتفرقوا، قال أبالنفضوا و : الا

 إبال: النجم يصف

 مستعجالت القبض غري جرد ... ينفض عنهن  احلصى ابلص مد

 (8)وأصل الفض الكسر

 . (9): فاعف عنهم أي: عن الشيء يكون منهم، واستغفر هلم من ذلك الذنباستغفر هلمفاعف عنهم و

 : اطلب مشورهتم يف األمر ذي األمهية؛ كمسائل احلرب والسلم.وشاورهم يف األمر
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فوضني أمورهم ُيب املعتمدين عليه، امل -تعاىل -عليه يف الوصول إىل غايتك، فإن هللاأي اعتمد : فتوكل

 .(10)إليه مع مباشرة األسباب اليت شرعها هلم لكي يصلوا إىل مطلوهبم

 املطلب األول: مناسبة اآلية ملا قبلها وما بعدها

تل ن هم وغم وبالء، حيث قملا كانت اآلايت السابقة تتحدث عن غزوة أحد وما أصاب املسلمني فيها م

فيها مجع من خرية أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، وشجت رابعيته عليه االسالم، بسبب ُمالفة الرماة 

أوامر النيب صلى هللا عليه وسلم، حىت وصل حاهلم كما قال عزوجل "فأصابكم غما بغم"، وكان قبلها أن 

القرآن الكرمي هبذه اآلية بعد أن حتدث عن املوت انشق ثلث اجليش، فكانت كلها أحداث مزلزلة جاء 

والقتل، فجاء مذكرا للقائد الفذ صلى هللا عليه وسلم يف هذا املوقف العصيب ابلرمحة اليت ألقاها هللا عز 

وجل يف قلبه، وما الذي ينبغي على القيادة اجلكيمة فعله يف مثل هذه الظروف، قال الصابوين رمحه هللا 

اآلايت تتحدث عن غزوة ُأحد، فقد ذكر تعاىل فيما سبق اهنزام املسلمني وما أصيبوا به من تعاىل: "ال تزال 

غم  واضطراب، وأرشدهم ِإىل موطن الداء ووصف هلم الدواء، ويف هذه اآلايت الكرمية اشادة ابلقيادة 

هم عليه السالم خبلقه د وسعاحلكيمة، فمع ُمالفة بعض الصحابة ألوامر الرسول صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّم فق

الكرمي وقلبه الرحيم، ومل خياطبهم ابلغلظة والشدة وِإمنا خاطبهم ابللطف واللني، وذلك اجتمعت القلوب 

حول دعوته، وتوح دت حتت قيادته، واآلايت تتحدث عن أخالق النبوة، وعن املن ة العظمى ببعثة الرسول 

، وقال الطنطاوي رمحه هللا تعاىل: (11)امة يف تلك الغزوة"الرحيم والقائد احلكيم وعن بقية األحداث اهل

"فبسبب رمحة عظيمة فياضة منحك هللا إايها اي حممد كنت لينا مع أتباعك يف كل أحوالك، ولكن بدون 

إفراط أو تفريط، فقد وقفت من أخطائهم اليت وقعوا فيها يف غزوة أحد موقف القائد احلكيم امللهم فلم 
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ع منهم وأنت تراهم قد استغرقهم احلزن واهلم ... بل كنت لينا رفيقا معهم، وهكذا القائد تعنفهم على ما وق

احلكيم ال يكثر من لوم جنده على أخطائهم املاضية، ألن كثرة اللوم والتعنيف قد تولد اليأس، وإمنا يلتفت 

فز مهتهم ويشحذ ما ُي إىل املاضي ليأخذ منه العربة والعظة حلاضره ومستقبله ويغرس يف نفوس الذين معه

، وكذلك بعد أن فرغ (12)عزميتهم وجيعلهم ينظرون إىل حاضرهم ومستقبلهم بثقة واطمئنان وبصرية مستنرية

من وعظ الصحابة رضي هللا عنهم يف اآلايت قبلها ذكر ما منَّ به عليهم من الصفات اليت تدعوا إىل حب 

النيب صلى هللا عليه وسلم، قال البقاعي رمحه هللا: "وملا فرغ من وعظ الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم أتبعه 

وجب للعنف والسطوة فيما فعل هبم من الرفق واللني مع ما سبب الغضب امل حتبيب النيب صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما 

من اعرتاض من اعرتض على ما أشار به، مث ُمالفتهم ألمره يف حفظ املركز والصرب والتقوى، مث خذالهنم له 

ام من وتقدمي أنفسهم على نفسه الشريفة، مث عدم العطف عليه وهو يدعوهم إليه وأيمر إبقباهلم عليه، مث اهت

اهتمه. إىل غري ذلك من األمور اليت توجب لرؤساء اجليوش وقادة اجلنود اهتام أتباعهم وسوء الظن هبم املوجب 

للغضب واإليقاع ببعضهم ليكون ذلك زاجرا ً هلم عن العود إىل مثله فقال تعاىل: }فبما رمحة من هللا{ أي 

علوا اْلارق للعادة ورفقت هبم هذا الرفق بعدما ف الذي له الكمال كله }لنت هلم{ أي ما لنت هلم هذا اللني

بعد  احلائز جلميع الكمال، فقابلتهم ابجلميل ومل تعنفهم ابهنزامهم عنكهللا بك إال بسبب رمحة عظيمة من 

، وأما مناسبة اآلية ملا بعدها هو أنه عز وجل بعد أن أمر (13)إذ خالفوا رأيك، وهم كانوا سببا ً الستخراجك

ركم هللا فال غالب لكم إن ينص" عليه وسلم مبشاورهتم والتوكل عليه، التفت إليهم ُماطبا هلم نبيه صلى هللا

وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده" وهذا التفات، إذ هو خروج من الغيبة إىل اْلطاب. وملا أمره 

 نصركم ملا يشاء. وأنه مىتمبشاورهتم وابلتوكل عليه، أوضح أن ما صدر من النصر أو اْلذالن إمنا هو راجع 
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ال ميكن أن يغلبكم أحد، ومىت خذلكم فال انصر لكم فيما وقع لكم من النصر، أو بكم من اْلذالن  

 . (14)كيومي: بدر وأحد، فبمشيئته. ويف هذا تسلية هلم عما وقع هلم من الفرار

 اآليةاملطلب الثاين: اهلداايت القرآنية يف 

ة، ركة، لريى أبن كل مجلة يف هذه فيها من اهلداايت القرآنية واملعاين التفسرييإن املتأمل يف هذه اآلية املبا

واإلرشادات الرابنية ما يكفي لكتابة اجمللدات الضخمة، وفيها من املعاين البالغية والتعبري الرابين، واالمتنان 

ما رمحة من هللا لنت وجل فباإلهلي ما جيعل العني تدمع، والقلب خيشع، ففي مطلعها الرمحة اليت ذكر هللا عز 

هلم، ف"ما" يف هذه اآلية على الراجح أبهنا للتوكيد، وأفادت احلصر، فوجود "ما" هنا أفادت أبن سبب لني 

النيب صلى هللا عليه وسلم على أصحابه يف ذلك املوقف العصيب إمنا هي رمحة هللا عز وجل، ولو كانت 

ة ما املعىن الرمحة وغريها، ومن اهلداايت القرآنية يف اآلية الكرمياآلية "فربمحة" أي من غري لفظ "ما" الحتمل 

 يلي:

. التنوين يف كلمة رمحة هو للتعظيم، والتكثري، فهذا يعين أبن الرمحة اليت كانت يف قلب النيب صلى هللا 1

 عليه وسلم كانت يف غاية العظمة.

كمة يف اعة والرمحة، ورزانة العقل وغاية احل. دلت هذه اآلية أن النيب صلى هللا عليه وسلم مجع بني الشج2

 مثل هذا املوقف العصيب، حيث كان تعامله صلى هللا عليه وسلم جامعا بني الرمحة واللني ومجع الكلمة.

. ينبغي على الداعية أن يكون رحيما أبتباعه متحليا أبخالق النيب صلى هللا عليه وسلم لكونه إمام الدعاة، 3

د  بيلي أدعوا إىل هللا على بصرية أان ومن اتبعين، ولكونه قدوة للمؤمنني قال تعاىل: لققال تعاىل: قل هذه س

 كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة.
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. يف قوله: )رمحة من هللا(: داللة أبنه لوال رمحة هللا عز وجل الواسعة ملا الن النيب صلى هللا عليه وسلم 4

 سوة.رج الذي لوال تلك الرمحة واحلكمة لعاملهم يف منتهى القألصحابه وعاملهم يف منتهى الرمحة يف وقت ح

. كان النيب صلى هللا عليه وسلم وسطا يف لينه من غري إفراط وال تفريط ولذا جاء اللني يف هذه اآلية يف 5

مقام االمتنان، قال: فبسبب رمحة عظيمة فياضة منحك هللا إايها اي حممد كنت لينا مع أتباعك يف كل 

ولكن بدون إفراط أو تفريط، فقد وقفت من أخطائهم اليت وقعوا فيها يف غزوة أحد موقف القائد أحوالك، 

احلكيم امللهم فلم تعنفهم على ما وقع منهم وأنت تراهم قد استغرقهم احلزن واهلم.. بل كنت لينا رفيقا 

 . (15)معهم

 حق، يكون إذا مل يكن فيه تفريط يف. وهنا مسألة مهمة هل يكون اللني دائما يف مجيع املواضع، اللني 6

وكذلك خاطب هللا عز وجل يف هذه اآلية نبيه عليه الصالة والسالم ابلرمحة ألن املقام يتعلق ابملؤمنني وهنا 

يكون اجلمع بني اآلايت القرآنية. قال الرازي رمحه هللا تعاىل: هاهنا دقيقة أخرى وهي أنه تعاىل منعه من 

 مره ابلغلظة يف قوله: واغلظ عليهم فههنا هناه عن الغلظة على املؤمنني، وهناك أمرهالغلظة يف هذه اآلية، وأ

وقوله: "أشداء على الكفار  (16)ابلغلظة مع الكافرين، فهو كقوله: "أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين"

ط، فورود األمر الوسوحتقيق القول فيه أن طريف اإلفراط والتفريط مذمومان، والفضيلة يف  (17)رمحاء بينهم"

ابلتغليظ اترة، وأخرى ابلنهي عنه، إمنا كان ألجل أن يتباعد عن اإلفراط والتفريط، فيبقى على الوسط الذي 

من أساليب  (19( )18)هو الصراط املستقيم، فلهذا السر مدح هللا الوسط فقال: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا"

بل  م املاضية، ألن كثرة اللوم يوغر القلب، ويولد اليأس،القيادة احلكيمة عدم تعنيف األتباع على أخطائه

يبعث فيهم األمل كي يفتح هلم آفاق املستقبل، ويغرس يف نفوس الذين معه ما ُيفز مهتهم ويشحذ عزميتهم 

 . (20)وجيعلهم ينظرون إىل حاضرهم ومستقبلهم بثقة وإطمئنان وبصرية مستنرية
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ويؤلف؛ ألن عاقبة الشدة والفظاظة والغلظة نفور الناس  . الناس أيلفون الشخص السهل الذي أيلف7

وتفرقهم، يقول عبد الكرمي يونس رمحه هللا تعاىل: وىف هذا كشف للطبيعة البشرية، وأن الناس إمنا أيلفون من 

يتألفهم، وُيسن إليهم، ويلقاهم ابلصفح اجلميل.. وعلى غري هذا من كان حاد  الطبع، شرس اْللق، غليظ 

 . (21)يقيل عثرة، وال يغفر زلة.. إنه لن جيد من الناس إال  املقت والنفور القلب، ال

. أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم، فقد وصل إىل أعلى درجات الكمال البشري، يف تعامله مع أصحابه 8

ي: أ وأتباعه وكان كما قال هللا عز وجل: "وإنك لعلى خلق عظيم" قال البغوي رمحه هللا تعاىل: "لنت هلم"

، خاطب هبا (22)سهلت هلم أخالقك، وكثرة احتمالك، ومل تسرع إليهم ابلغضب فيما كان منهم يوم أحد

هللا سبحانه نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم مثنيا فيها على أخالقه السمحة ولينه منبها إىل أنه لو مل يكن  

لعفو على االستمرار يف معاملتهم اب كذلك ولو كان فظ ا غليظ القلب ال نفض الناس من حوله، حاّث  إايه

نْ فاضُّوا ِمنْ  ُْم والاْو ُكْنتا فاظًّا غاِليظا اْلقاْلِب الا  حاْوِلكا والصفح والتأل ف. وهي هذه فاِبما رامْحاٍة ِمنا اَّللَِّ لِْنتا هلا

ُْم واشاِوْرُهْم يف اأْلاْمِر فاِإذا عازاْمتا ف ات اواكَّ  ُهْم وااْست اْغِفْر هلا ، قال (23) ِإنَّ اَّللَّا ُيُِبُّ اْلُمت اواكِ ِلنيا ْل عالاى اَّللَِّ فااْعُف عان ْ

، وقال الرازي رمحه هللا تعاىل: اعلم أن (24)احلسن البصري: هذا خلق حممد صلى هللا عليه وسلم بعثه هللا به

بعك تلينه صلى هللا عليه وسلم مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم قال تعاىل: "واخفض جناحك ملن ا

 (26)وقال: خذ العفو وأمر ابلعرف وأعرض عن اجلاهلني، وقال: "وإنك لعلى خلق عظيم" (25)من املؤمنني"

 .(28) (27)وقال: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ابملؤمنني رؤف رحيم"

إن املتأمل اللطف واللني ف . الشدة سبب للتفرق ونفور الناس، وهدي األنبياء عليهم الصالة والسالم هو9

يف اآلايت القرآنية جيد األنبياء عليهم الصالة والسالم يف غاية اللطف يف عرض الدعوة على قومهم، ينادوهنم 

ايقومي، ومن أعظمها لطفا إبراهيم عليه السالم حني دعا أابه إىل عبادة هللا عز وجل، فقد كان نداه له 
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فظ ول اي أبت نداء فيه غاية اللني وغاية األدب وغاية اللطف، انداه بلبلفظ األبوة يف كثري من املواضع يق

 األبوة ليكون أقرب إىل القلب، وتكون النفس أشد طواعية يف قبول احلق.

. أمر هللا عز وجل نبيه صلى هللا عليه وسلم ابلعفو عن أصحابه فيما بدر منهم ولكن هللا عز وجل بدأ 10

 عاله، يه وسلم ليذكره أبخالقه آمرا له ابحلفاظ على منزلته اليت عند ربه جل يفبذكر حمامد النيب صلى هللا عل

قال اْلطيب رمحه هللا تعاىل: وكان على النىب  أيضا أن يصفح ويغفر.. فجاء أمر هللا سبحانه وتعاىل، يدعوه 

غى أن يكون عليها، وأن بإىل الصفح ويغريه به، بعد أن يرى النىب  الصورة الكرمية اليت له عنده هللا، واليت ين

 .(29)ُيتفظ هبا على هذا الوضع العلوى  الوضيء

ه . استغفار النيب صلى هللا عليه وسلم ألصحابة بعد العفو عنهم أبلغ يف النفس فإن النيب صلى هللا علي11

وسلم بعد أن عفى عنهم عما بدر يف حقه استغفر هلم هللا عز وجل ملا بدر منهم؛ ألن صاحب الذنب قد 

كون عفا ولكن هللا عز وجل مل يغفر له، وكذلك يف نفس النيب صلى هللا عليه وسلم أقوى فإنه مل يعف فقط ي

بل طلب املغفرة من هللا عز وجل، كما أنه يبعث االطمئنان يف نفس أصحابه ويشعرهم أبن النيب صلى هللا 

ه هللا تعاىل: ألن قال الشعراوي رمح عليه وسلم مبثابة األب هلم، واآلية عربت ابلعفو ومل تعرب بكظم الغيظ

العفو حماْو الذنب حموا اتما ً وهو خيتلف عن كظم الغيظ؛ ألن كظم الغيظ يعين أن تكون املسألة موجودة يف 

نفسك أيضا إال أنك ال تعاقب عليها؛ ألنك كففت جوارحك وصنت لسانك، أما املسألة فما زالت يف 

لها هنائيا، وأتكيدا لذلك العفو فأنت قد تقول: أان من انحييت نفسك، لكن العفو هو أن متحو املسألة ك

 .(30)عفوت

. الشورى من أخالق العقالء والصاحلني، أمر هللا عز وجل نبيه صلى هللا عليه وسلم هبا، وترشد اآلية 12

ذا شاورهم إإىل أشياء منها أن األمر مبشاورهتم ال ألجل أنه صلى هللا عليه وسلم حمتاج إليهم، ولكن ألجل أنه 
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يف األمر اجتهد كل واحد منهم يف استخراج الوجه األصلح يف تلك الواقعة فتصري األرواح متطابقة متوافقة 

على حتصيل أصلح الوجوه فيها، وتطابق األرواح الطاهرة على الشيء الواحد مما يعني على حصوله. وهذا 

، ومنها (31)ماعة أفضل من صالة املنفردهو السر عند االجتماع يف الصلوات، وهو السر يف أن صالة اجل

أن رأي اجلماعة عن اْلطأ أبعد من رأي الواحد، وهنا مسألة ينبغي التنبه إليها وهو أن املشاورة تكون يف ما 

ال دليل فيه، أما ما ورد فيه الدليل فليس أمامنا إال التسليم، قال ابن سعدي رمحه هللا تعاىل: األمور اليت 

ة ونظر وفكر، فإن يف االستشارة من الفوائد واملصاحل الدينية والدنيوية ما ال ميكن حتتاج إىل استشار 

 .(32)حصره

. املشاور ال يكاد خيطئ يف فعله، وإن أخطأ أو مل يتم له مطلوب، فليس مبلوم، فإذا كان هللا يقول لرسوله 13

 . (33)وهو أكمل الناس عقال وأغزرهم علما، وأفضلهم رأاي -صلى هللا عليه وسلم-

. من رمحة هللا تعاىل ابملؤمنني أنه أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يعفوا عنهم يف احلال وهذا من عظيم 14

رمحته بعباده املؤمنني، حيث جاءت كلمة العفو مقرونة ابلفاء والذي يفيد الرتتيب والتعقيب، قال الرازي 

ذا يدل على عاىل: فاعف عنهم يدل على التعقيب، فهرمحه هللا تعاىل: ظاهر األمر للوجوب، والفاء يف قوله ت

أنه تعاىل أوجب عليه أن يعفو عنهم يف احلال، وهذا يدل على كمال الرمحة اإلهلية حيث عفا هو عنهم، مث 

 .(34)أوجب على رسوله أن يعفو يف احلال عنهم

ليس دخول معركة ر ويشاور، ف. تشري اآلية القرآنية إىل أن القائد عليه أن يكون لينا، وأن يعفوا ويستغف15

يرتتب عليه ما يرتتب أمرا سهال، خاصة وأن الكافرين واملنافقني سيثريون زوابع. فال بد أن يكون الصف 

, (35)اإلمياين على غاية من الوعي والتالحم، وذلك لن يتم إال إذا كان على رأس األمر قائد هذه صفاته
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ابألمر  ة فإن ُمالفة الرماة أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ليستشري اآلية إىل أن هللا عز وجل يغفر الكبري 

 اهلني، ولكن هللا عز وجل أمر رسوله ابالستغفار هلم.

. قال بعض العلماء أبن معىن قوله عز وجل "وشاورهم يف األمر"، املقصود به احلرب، وقال البعض بل  16

 العموم. كل أمر يصح فيه االجتهاد، والثاين أوىل حلمل الكالم على

. قوله عز وجل: "فإذا عزمت فتوكل" هنا يفيد أبن املسلمني واملؤمنني إذا تشاوروا على شيء فليبادروا 17

 وقد جاءت اآلية "فتوكل" مقرونة ابلفاء اليت تفيد السرعة.

ية يفيد . مث ختم اآلية بقوله إن هللا ُيب املتوكلني كان املشايخ يقولون وجود اجلملة املؤكدة يف هناية اآل19

 التعليل، ملاذا أمركم هللا عز وجل ابلتوكل؟ ألن هللا ُيب املتوكلني .

ويستفاد منها أبن اإلنسان إذا كان عازما يف فعل اْلري فليبادر، فخري الرب عاجله، وهذا الشيء ُيب هللا 

 ويرضاه.

 يسر.اول ذكر ما تمالحظة: اهلداايت القرآنية يف هذه اآلية تكفي حبثا كامال، ونظر لضيق املقام حن

 هداايت اآلية يف واقع األمة حتقيقاملطلب الثالث: سبل 

ابألمة ال سيما العصاة منهم فإن هذا مما ُيبب الناس إىل دين  أوال: الرمحة يف قلوب الدعاة واملصلحني

لى هللا صهللا عز وجل، وهو طريق الرسل، فينبغي على الداعية أن يكون لينا رحيما مقتداي أبخالق الرسول 

 عليه وسلم، فإننا نفور كثري من الناس يف واقعنا املعاش، وحبا لكل داعية رحيم لني.

، وال تستطيع الناس االجتماع حول من ُيمل الشدة ، ولذا قال تعاىل يف اثنيا: الشدة سبب لنفور الناس

تُّْم حارِيٌص عالاْيُكْم عازِيٌز عالاْيِه ما عانِ وصف نبيه عليه الصالة، والسالم: "لاقاْد جاءاُكْم راُسوٌل ِمْن أانْ ُفِسُكْم 

ُ ال إِلها ِإالَّ ُهوا عالاْيِه ت اواكَّْلُت واُهوا  ، (36)بُّ اْلعاْرِش اْلعاِظيِم"را اِبْلُمْؤِمِننيا راُؤٌف راِحيٌم * فاِإْن ت اوالَّْوا ف اُقْل حاْسيبا اَّللَّ
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،  هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا : السام عليكمعن عائشة ، قالت : استأذن رهط من اليهود على رسول 

فقالت عائشة : بل عليكم السام واللعنة ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي عائشة إن هللا ُيب 

 . (37)الرفق يف األمر كله قالت : أمل تسمع ما قالوا ؟ قال : قد قلت وعليكم

نبياء عليهم الصالة والسالم، ولذا قال تعاىل يف حق ، وأخالق األاثلثا: العفو والصفح صفات الكرام

" ُم الرَّامِحِنيا ُ لاُكْم واُهوا أاْرحا ، ولذا جيد (38)يوسف عليه الصالة والسالم: "قالا ال ت اْثرِيبا عالاْيُكُم اْلي اْوما ي اْغِفُر اَّللَّ

سالم: "ُخِذ اْلعاْفوا ه الصالة والالناس الرجل صاحب العفو واألخالق الرفيعة حمبواب، ولذا قال تعاىل لنبيه علي

 واأُمْر اِبْلُعْرِف واأاْعِرْض عاِن اجْلاِهِلنيا".

ني بقوله ، قال تعاىل: "واشاِوْرُهْم يف اأْلاْمِر"، ووصف املؤمنرابعا: الشورى مبدأ عظيم يف الشريعة اإلسالمية

ملشاورات من اجملاالت يعقدون له ا"وأمرهم شورى بينهم"، وحني ينظر اإلنسان العمل يف ماليزاي يف كثري 

 واللقاءات ال سيما بني أهل االختصاص، وهذا سبب هلم جناحا كبريا يف شىت جماالت حياهتم.

إذا عزم يف أمره بعد االستشارة، واملبادرة واملسارعة ال سيما يف أعمال خامسا: التوكل على هللا عز وجل 

 ك ما عزم عليه، ولذا خري الرب عاجله.اْلريات، فإن اإلنسان إذا أتخر قد يتكاسل ويرت 

 من أسباب النصر، ومعصيته من أسباب اهلزمية، والنيب سادسا: طاعة أوامر النيب صلى هللا عليه وسلم

صلى عليه وسلم قد أفضى إىل ربه عز وجل، ولكنه ترك السنة بني أيدينا، وتركنا على احملجة البيضاء ليلها  

 ، فامتثال أوامره سبب للنصر، واالبتعاد عنها سبب للهالك واهلزمية واْلذالن،كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك

وهذا ما ابتلي به املسلمون اليوم، فال عزة لنا وال نصر وال متكني، إال بطاعة هللا عز وجل ورسوله صلى هللا 

 عليه وسلم.
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 اخلامتة

القرآنية  والذي تكلم حول موضوع اهلداايتويف اْلتام أشكر هللا تعاىل أن أعانين على هذا اجلهد املتواضع 

يف هذه اآلية الرابنية، واليت ميكن أن تكون كل مجلة منها رسالة علمية مستقلة، ففيها من اإلرشادات واألوامر 

الرابنية ما يصلح به أحوال املسلمني يف دينهم ودنياهم لو التزموها، تناولت فيه موضوع الرمحة واللني، وعاقبة 

 وقد توصل الباحث إىل بعض النتائج أمهها ما يلي: لظ والقلب، والشورى وغريه،الفظاظة وغ

. أن ديننا احلنيف دعاان إىل الرمحة والعطف واللني يف التعامل بعكس ما يفهمه كثري من شباب املسلمني 1

 اليوم.

دهم، وهذا و  . الفظاظة وغلظ القلب سبب لنفور الناس، والرمحة واللني سبب للوصول إىل قلوهبم وكسب2

 شأن األنبياء عليهم السالم.

. الشورى مبدأ مهم يف قضااي األمة املصريية ألن األمر كان للنيب صلى هللا عليه وسلم، وحنن من ابب 3

 أوىل، وكثري من األخطاء الكارثية اليت حلت ابملسلمني اليوم سببها تغييب مبدأ الشورى عن واقع املسلمني.

 اهلوامش

 .159سورة آل عمران: ( 1)

 .1/120. 3ه(. مفاتيح الغيب. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. ط1420الرازي، حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي. )( 2)

 33/10الزبيدي، حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين. )د. ت(. اتج العروس من جواهر القاموس. القاهرة: دار اهلداية. ( 3)

 .1/228مرجع سابق، الرازي، مفاتيح الغيب، ( 4)

 ه (. البحر احمليط يف التفسري. بريوت: دار الفكر.1420أبو حيان، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف. )( 5)

3/383 

 1/512 ه (. غرائب القرآن ورغائب الفرقان. بريوت: دار الكتب العلمية.1416القمي، نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني. ) (6)
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 .2/293القرآن ورغائب الفرقان، املرجع السابق، القمي، غرائب ( 7)

 3/190 م(. الكشف والبيان عن تفسري القرآن. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.2002الثعليب، أمحد بن حممد بن إبراهيم. ) (8)

 .5 العلمية. ط:: دار الكتب القرآن اجمليد. بريوتم( الوسيط يف تفسري 1994الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي. ) (9)

1/512. 

 .2/319م(. التفسري الوسيط للقرآن الكرمي. القاهرة: دار هنضة مصر. 1997طنطاوي، حممد سيد. )( 10)

 1/219 م(. صفوة التفاسري. القاهرة: دار الصابوين.1997الصابوين، حممد علي. )( 11)

 .2/316طنطاوي، التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، مرجع سابق، ( 12)

البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر. )د. ت(. نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور. القاهرة: دار الكتاب  ( 13)

 107_ 5/106 اإلسالمي.

 .3/410أبو حيان، البحر احمليط، مرجع سابق، ( 14)

 .2/31طنطاوي، التفسري الوسيط للقرآن الكرمين مرجع سابق، ( 15)

 54املائدة: ( سورة 16)

 29الفتح: ( سورة 17)

 143البقرة: ( سورة 18)

 .9/408الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق،  (19)

 الرازي، مفاتيح الغيب، املرجع السابق، املوضع نفسه.( 20)

 .2/627 اْلطيب، عبد الكرمي يونس. )د. ت(. التفسري القرآين للقرآن. القاهرة: دار الفكر العريب.( 21)

 .1/154ه (. ُمتصر تفسري البغوي. الرايض: دار السالم للنشر والتوزيع. 1416الزيد، عبد هللا بن أمحد بن علي. ) ( 22)

 .3/196 ه(. التفسري احلديث. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.1383عزت، دروزة حممد. ) ( 23)

 2/148 .2الرايض: دار طيبة للنشر والتوزيع. ط:  م(. تفسري القرآن العظيم.1999ابن كثري، إمساعيل بن عمر. ) ( 24)

 215الشعراء: ( سورة 25)

 4القلم: ( سورة 26)

 128التوبة: ( سورة 27)

 .9/405الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ( 28)
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 .2/631اْلطيب، التفسري القرآين للقرآن، مرجع سابق، ( 29)

 3/1839 أو اْلواطر. القاهرة: مطابع أخبار اليوم.م(. تفسري الشعراوي 1997( الشعراوي، حممد متويل. )30)

 .2/447 الكتب العلمية.ه (. حماسن التأويل. بريوت: دار 1418القامسي، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق. )( 31)

 نان. الرايض: مؤسسة الرسالة.ه (. تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم امل1420( ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا. )32)
1/154 

 املرجع السابق، املوضع نفسه.( ابن سعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، 33)

 .9/408الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ( 34)

 2/913 .6ه (. األساس يف التفسري. القاهرة: دار السالم. ط: 1424( حوى، سعيد. )35)

 129 – 128( سورة التوبة: 36)

 .5707ح:  7/4 ه (. صحيح مسلم. بريوت: دار اجليل.1334مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري. ) (37)

 92يوسف: سورة  (38)

 املراجع واملصادر

 القرآن الكرمي
اآلايت  نظم الدرر يف تناسبالبقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر. )د. ت(. 

 . القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي. والسور
. بريوت: دار إحياء الكشف والبيان عن تفسري القرآنم(. 2002الثعليب، أمحد بن حممد بن إبراهيم. )

 الرتاث العريب.
 .6. القاهرة: دار السالم. ط: األساس يف التفسريه (. 1424حوى، سعيد. )

 كر.. بريوت: دار الفلبحر احمليط يف التفسرياه (. 1420أبو حيان، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف. )
 . القاهرة: دار الفكر العريب.التفسري القرآين للقرآناْلطيب، عبد الكرمي يونس. )د. ت(. 

. بريوت: دار إحياء الرتاث مفاتيح الغيبه(. 1420الرازي، حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي. )
 . 3العريب. ط
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قاهرة: دار . الاتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين. )د. ت(. 
 اهلداية.

 . الرايض: دار السالم للنشر والتوزيع.ُمتصر تفسري البغويه (. 1416الزيد، عبد هللا بن أمحد بن علي. )
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. بريوت: دار حماسن التأويله (. 1418القامسي، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق. )
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Abstract 

This research aims to examine the affair of marriage between AIDS (Acquired Immune-

Deficiency Syndrome) infected individuals marriages from a purpose-based point of 

view in the Islamic jurisprudence. The problem of the research stems from the worldwide 

proliferation of this disease, and the common perception of it as a terminal condition, 

where the infected individual is believed to be unable to perform his\her routine daily 

activities. This research adopts the Analytic Descriptive Approach to examine the nature 

of this disease, and analyze the religious rulings and verdicts concerning it from the 

perspective of the purposes and objectives of the Islamic jurisprudence. This research 

endorsed the approval of such marriages, whether they take place between two AIDS-

infected individuals or with one person who isn't infected, taking into account a number 

of restrictions controlling this process. This position is based on the recent medical 

approach to this condition. 

Keywords: Marriage, AIDS, Islamic Jurisprudence, Purposes of the Islamic Law. 

 بحثملخص ال

زواج وتزويج مصايب نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(، وذلك من  هتدف هذه الدراسة إىل البحث يف حكم
نظرة فقهية مقاصدية، وتنبع مشكلة الدراسة يف انتشار هذا املرض انتشاراً واسعًا يف العامل أمجع، وقد طبع 
يف الذهن توقف احلياة عنده، وال ميكن لإلنسان ممارسة مناحي حياته مع اإلصابة به، فجاءت هذه الدراسة 

املنهج  بحث حول حكم زواج وتزويج مصايب هذا املرض من نظرة فقهية مقاصدية، وانتهجت الدراسةلل
االستقرائي، واملنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لوصف حقيقة املرض، واستعراض األقوال الفقهية يف املسألة، 

إليدز، وتزويج مصايب اوحتليل أدلتها ونقدها من نظرة فقهية مقاصدية، وقد رجحت الدراسة جواز زواج 
سواء أكان كالمها مصاب أم أحدمها، مع وجود ضوابط حتكم كل حالة، وضابط احلالة األوىل عدم اإلجناب، 
وضابط احلالة الثانية عدم اإلجناب واجلماع، إال إذا ثبت طبياً إمكانية حدوث احلمل أو اجلماع مع إنتفاء 

ملا توصل إليه الطب احلديث بشأن هذا املرض، وهو حمقق خطر انتقال العدوى، وهذا القول انبع من فهم 
 لبعض مقاصد النكاح، وحمقق أيضاً جلملة من املصاحل اجملتمعية.
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 الزواج؛ نقص املناعة املكتسبة، اإليدز؛ الفقه، املقاصد الشرعية. كلمات مفتاحية:

 املقدمة

زماننا، وهو مرض ابتلي به كثري من يعد مرض نقص املناعة املكتسبة )اإليدز( من أخطر األمراض يف 
املسلمني، فوجب دراسة وحبث آاثر اإلصابة هبذا املرض من الناحية الفقهية، وأول ما يتبادر إىل الذهن عند 
السماع مبرض نقص املناعة املكتسبة )اإليدز( هو اخلوف الشديد، وشعور بعض الناس بتوقف احلياة عند 

اعية من زواج وتكوين أسرة، كما يتصور بعض الناس أن يف زواج املصاب اإلصابة به، خصوصاً احلياة االجتم
وتكوينه أسرة منافاة ملقاصد الشرع وأهدافه، فجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على حكم زواج املصاب 
 ابإليدز، وتتبع األمر من انحية فقهية مقاصدية، مستعينة مبا توصل إليه الطب احلديث حول هذا املرض،

يتعلق ابلدراسات السابقة، فهناك العديد من الدراسات اليت تناولت يف طياهتا موضوع الدراسة،  وفيما
وجيمعها منع اقرتان مصاب مبعاىف، واختلفت ابقرتان مصاب مبصاب، علمًا أن أغلب هذه الدراسات قد 

لتفصيل، ولكن أمر ه ابتناولت األحكام الفقهية املتعلقة ابألزواج املصابة هبذا املرض، وأصلت له، وتناولت
زواجهم ابتداءً مل يتم حبثه ابلتفصيل، وعليه فإن اإلضافة املرجوة من هذه الدراسة تكمن يف حتليل هذه األقوال 
ومبتناها التأصلي، دون إغفال النظرة املقاصدية، واخلروج برتجيح يعمل النظرة املقاصدية، مع األخذ بعني 

أن هذا املرض. وحىت تكتمل الدراسة ابلصورة الصحيحة، وتصل إىل االعتبار آخر ما توصل إليه الطب بش
اهلدف الذي وضعت من أجله، فقد انتظمت يف ثالثة مباحث وعدة مطالب عدا املقدمة، فتناول املبحث 
األول بيان حقيقة وماهية مرض نقص املناعة املكتسبة، وذلك ابلرجوع إىل آخر ما توصل إليه الطب، فيما 

الثاين األقوال الفقهية يف حكم زواج وتزويج مصايب اإليدز، بينما تناول املبحث الثالث رأي تناول املبحث 
الدراسة يف موضوع البحث، واستعراض أدلة الرتجيح ومناقشة األقوال وأدلتها، وختمت الدراسة خبامتة مت من 

 خالهلا استعراض أبرز نتائج الدراسة.

 
 ملناعة املكتسبة )اإليدز(املبحث األول: حقيقة وماهية مرض نقص ا
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يعترب اإليدز من أكثر األمراض املعدية املسببة للوفاة، فبحسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العاملية، فإنه 
مليون تقريباً، ومن اجلدير  1.1م، بلغ عدد املتوفني بسبب هذا املرض يف هذا العام فقط 2015يف عام 

ة نذ ظهورها، وختربان اإلحصائيات املنشورة من قبل منظمة الصحذكره أن اإلصابة هبذه العدوى مل تتوقف م
م، ما يقارب 2015العاملية عن أعداد كبرية جداً، حيث بلغ عدد املتعايشني مع املرض حىت هناية عام 

 1مليون. 2.1م وحده، ما يقارب 2015مليون، فيما بلغ عدد املصابني حديثاً يف عام  36.7

وس العوز املناعي املكتسب، كما ويعرف أيضا بنقص املناعة املكتسبة، وميكن ويعرف مرض اإليدز أبنه فري 
توضيح حقيقة هذا املرض كما بينته منظمة الصحة العاملية: "فريوس العوز املناعي البشري، فريوس يهاجم 

اط النظام املناعي، ويضعف نظم اكتشاف العوامل املسببة للعدوى، والدفاع عن اجلسم، واملسببة لبعض أمن
السرطان، وعندما يدمر الفريوس اخلالاي املناعية ويؤثر على وظائفها، يعاين املصابون من العوز املناعي الذي 
يتفاقم تدرجيياً، ويؤدي إىل ازدايد تعرضهم إىل طيف واسع من حاالت العدوى واألمراض اليت ميكن للنظام 

متالزمة  عدوى بفريوس العوز املناعي البشري، فهيالصحي السليم أن يكافحها... أما املرحلة املتفاقمة من ال
عاماً لكي تظهر على املصاب،  15إىل  2العوز املناعي املكتسب )اإليدز(، اليت قد تستغرق فرتة ترتاوح بني 

  2ويعرف اإليدز بظهور أنواع معّينة من السرطان، أو العداوى، أو األعراض السريرية الوخيمة األخرى"

زارة الصحة األمريكية أبنه: "فريوس ينتشر عرب بعض سوائل اجلسم اليت هتاجم اجلهاز وعن حقيقته ذكرت و 
، اليت تسمى غالًبا اخلالاي التائية، ومبرور الوقت، ميكن لفريوس نقص CD4املناعي للجسم، وحتديداً خالاي 

ت واألمراض، وهذه ااباملناعة البشرية تدمري العديد من هذه اخلالاي، حبيث ال يستطيع اجلسم مكافحة االلته
اخلالاي اخلاصة تساعد جهاز املناعة على مكافحة االلتهاابت بدون عالج، ويقلل فريوس نقص املناعة 

)اخلالاي التائية( يف اجلسم، وهذا الضرر يف اجلهاز املناعي جيعل من الصعب  CD4البشرية من عدد خالاي 
 .3على اجلسم مكافحة االلتهاابت، وبعض األمراض األخرى"

(، وهو أحد األمراض املنتقلة HIVوعرفه عالء الرفاعي أبنه: )مرض فريوسي سببه الفريوس املعروف بـ )
جنسياً، يستطيع تدمري اجلهاز املناعي تدرجيياً، مما يؤدي إلصابة املريض اباللتهاابت املتعددة واألورام، وهو 

 .4فّعال له، ولسرعة انتشاره(أخطر مرض عرفته البشرية يف القرن العشرين؛ لعدم وجود عالج 
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إن اإلصابة هبذا الفريوس ليست حكراً على بقعة جغرافية معينة، فهو منتشر يف مجيع بقاع العامل، مع وجود 
تباين يف نسبة املصابني من بلد آلخر، نتيجة عدد من العوامل املساعدة على انتشاره، واليت من ضمنها 

أى ت اجلنسية غري املشروعة، ومع كل هذا فإن البالد اإلسالمية ليست مبنااللتزام الديين واالبتعاد عن العالقا
عن هذا الفريوس، فوجدت العديد من احلاالت اليت أعلن عن إصابتها هبذا الفريوس، وقد أشار د.أمحد 
 مخيس مدير برانمج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز، أن عدد املصابني مبرض اإليدز يف الشرق األوسط

أما يف فلسطني فقد أشارت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد  5ألف شخص، 220ومشال إفريقيا قد بلغ 
  6حالة.94م، قد بلغت 2016احلاالت املسجلة املصابة ابإليدز يف األراضي الفلسطينية حىت هناية عام 

ة، ومسي رمسيًا ابإليدز م، يف الوالايت املتحدة األمريكي1981وتعود بداية اتريخ تشخيص املرض إىل عام 
واجلدير ذكره أن املرض مير بعدة مراحل تتطور تدرجيياً، فتتمثل املرحلة األوىل ابإلصابة  7م،1982يف عام 

ب ابملرض وليس املرض فعلياً، فيبدو املصاب طبيعياً وال تظهر عليه أعراض اإلصابة ابلفريوس، ويستطيع املصا
رحلة الثانية: ليل، أما امليف هذه احلالة نقل الفريوس إىل السليم، وميكن تشخيص اإلصابة من خالل التحا

فتتمثل بتأثر جهاز املناعة ابلفعل، ويسمى حامل الفريوس هنا ابملريض، وتبدأ مع هذه املرحلة ظهور جمموعة 
من األعراض، ويصبح عرضة لألمراض االنتهازية وبصورة متكررة، وتدرجييًا يصبح املريض منهكًا بسبب 

 15-2اومتها، مثل السرطاانت، وتستغرق هذه املرحلة من إصابته ابألمراض املعدية، وال يقوى على مق
 8سنة.

وحىت إعداد هذه الدراسة فإن الطب مل يتمكن من الوصول إىل دواء يشفي من هذا املرض، ولكن املصاب 
وأشارت منظمة الصحة العاملية،  9خيضع إىل عالج يهدف إىل كبح مجاح الفريوس، وضبط تكاثره يف اجلسم،

 مت أخذ العالجات الكاحبة لتطور الفريوس، فإن املصابني ابلعدوى ميكنهم العيش حبياة صحيةإىل أنه يف حال 
 10منتجة.

ولتقليل نسبة انتقال العدوى، فقد أشارت منظمة الصحة العاملية إىل أن استخدام الواقي الذكري يعد فعااًل 
نظمة إىل أن الوسيلة األكثر ، كما أشارت امل%100يف تقليل خطر انتقال العدوى، إال أنه غري مضمون 

أمنًا إذا ما استخدمت ابلشكل الصحيح، هي العازل األنثوي، واملتمثل بتبطني جوف املهبل مبادة لينة 
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وشفافة مصنوعة من مادة البوليوريتان، وعدت املنظمة هذا العازل ضامن لعدم وقوع احلمل وانتقال العدوى 
  11ال سّيما إذا ما استخدم ابلشكل الصحيح.

يعتقد بعض الناس أن سبب املرض يكمن يف االتصال اجلنسي غري املشروع فقط، وهذا غري صحيح، 
فاالتصال اجلنسي غري املشروع أو الشذوذ اجلنسي هو أكرب مسبب لنقل العدوى، ولكنه ليس حمصوراً فيه، 

 : 12وقد عددت منظمة الصحة العاملية أسبباب انتقال العدوى

ني يراعى فيها اختاذ أسباب الوقاية من العدوى، عرب سوائل البدن من املصاب املخالطة اللصيقة اليت ال .1
 ابلعدوى، مثل: الدم، ولنب الثدي، واملين، وإفرازات املهبل.

 ممارسة اجلنس غري احملمي ابإليالج عرب الفرج أو الشرج. .2
 ى ابحلقن.عطالتشارك يف استعمال احملاقن واإلبر واملعدات امللوثة، وحماليل املخدرات اليت ت .3
التعرض حلقنة أو لنقل الدم، أو إلجراء طيب يتطلب ثقب اجللد أو اخرتاقه يف ظروف تفتقر للتعقيم  .4

 والطهارة، ولشروط السالمة.
 التعرض لوخزة عارضة )غري مقصودة( إببرة، وال ّسيما لدى العاملني الصحيني. .5

 انتقال الفريوس ابهلواء، أو عن طريقوقد يظن بعض الناس وجوب االعتزال متامًا عن املصاب، خشية 
املصافحة والعناق، أو املالمسة، أو االشرتاك ابلطعام والشراب، لكن الطب أشار إىل أن العدوى ال تنتقل 

، كما إن منظمة الصحة العاملية ذكرت هذا 13مبثل هذه األمور، وإىل هذا أشارت وزارة الصحة األمريكية
ل، ال تنتقل العدوى عرب املخالطة املعتادة يف احلياة اليومية، مثل: التقبياألمر، فجاء يف إحدى نشراهتا: "و 

 14والعناق، واملصافحة، والتشارك يف األشياء الشخصية، ويف تناول الطعام، ويف شرب املاء".

وعليه فإن الطب احلديث أثبت أن انتقال العدوى الفريوسية هلذا املرض، ال تتم إال ابالتصال اجلنسي، أو 
وث ابلدم املصاب أبي وسيلة كانت، كاحلقن أو نقل الدماء أو زرع األعضاء، أو عن طريق املشيمة من التل

 األم إىل اجلنني، ولنب األم.

 املبحث الثاين: األقوال الفقهية يف حكم زواج وتزويج مصايب اإليدز
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بيان أدلتهم، وحىت كتسبة، و يتناول هذا املبحث األقوال الفقهية يف حكم زواج وتزويج مصايب نقص املناعة امل
يسهل وينتظم عرض هذا املبحث، فقد مت تقسيم املسألة إىل حالتني، وأساس هذا التقسيم هو يف اعتبار 
الطرف املصاب ابإليدز، أحدمها أم كليهما، فتم تفريع املسألة إىل حالتني: الزواج الذي يكون كال طرفيه 

 يه مصاابً واآلخر سليماً.  مصاابً ابإليدز، والزواج الذي يكون أحد طرف

 

 

 املطلب األول: احلالة األوىل، الزواج الذي يكون كال طرفيه مصاابً ابإليدز

قليل هم الباحثون الذين تعرضوا هلذه املسألة بشكل مباشر، وقد ينبع هذا األمر من عدم تصور وقوع هذه 
 احلالة، وقد اختلف املعاصرون بني من يرى املنع، ومن يرى اجلواز.

 15.الفرع األول: املانعون من اقرتان مصاب ابإليدز مبصاب مثله

دارت مجلة األدلة اليت استند إليها من قال ابملنع، حول الضرر مؤكد احلدوث الذي سيلحق ابألطفال يف  
حال اإلجناب، إضافة للضرر الذي سيلحق ابألزواج أنفسهم نتيجة تطور فريوس املرض، واستدلوا على قوهلم 

 16ابآليت:

، وقوله تعاىل: }واالا تـُْلُقوا أبِاْيِديُكْم ِإىلا 17قوله تعاىل: }والا تـاْقتـُُلوا أانُفساُكْم ِإنَّ اَّللَّا كاانا ِبُكْم راِحيًما{ .1
فقد نص الشرع على حرمة قتل النفس، والقول جبواز زواجهم، وسيلة تؤدي إىل  18التـَّْهُلكاِة{،

ابلعدوى، فإن فيه قتاًل لألوالد الناجتني عن هذا  إزهاق الروح، ويف حال كان الطرفان مصابني
الزواج، إضافة إىل أن فريوس املرض سيستفحل نتيجة االستمرار يف معاشرة املصابني، ويف كال 
األمرين فإن فيه قتالً للنفس، وإلقاءً هبا إىل التهلكة، مث ال اعتبار لرضائهما، والقول إبابحة زواجهما 

ولية، قتل النفس، واإلذن بقتل النفس ال يصح، وال يعفي صاحبه من املسؤ برضائهما فيه معىن إابحة 
 وعليه وجب القول حبرمة تزوجيهما ابتداًء. 
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 19قوله عليه الصالة والسالم فيما يرويه أبو سعيد اخلدري رضي هللا عنه: "ال ضرر وال ضرار"، .2
مها رض عند الزوجني، وكالوالقول جبواز زواجهم سيؤدي إىل اإلضرار ابألوالد، وزايدة فريوس امل

 ضرر، فوجب القول حبرمة زواجهما.
إّن القول حبرمة زواجهما لتعلق حق الطفل ابحلياة، والقول ابإلابحة فيه تعد على حق األطفال  .3

 الذين قد يولدون ألبوين مصابني ابإليدز، فوجب القول حبرمته.
 هالفرع الثاين: اجمليزون من اقرتان مصاب ابإليدز مبصاب مثل

وأخذ هبذا الرأي أبو  20يرى عمر األشقر أنه ال إشكال يف اقرتان املصاب مبصاب النتفاء الظلم والضرر،
هربيد، على اعتبار أنه لن يلحقهما ضرر أكرب مما هو فيه، منبهاً من سعيهما لإلجناب؛ خلطورة انتقال املرض 

ورجحت دعاء العمري هذا الرأي  21لألوالد، أو تشرد األوالد وضياعهم بعد موت األبوين بسبب املرض،
وبني حسني الشهراين جواز اقرتاهنم إذا ابنت املصلحة يف زواجهم وغلبت على املفسدة،  22يف دراستها،

واضعًا ثالث ضوابط حلل هذا االقرتان: عدم اإلجناب، واستخدام الوسائل الطبية املانعة لنقل العدوى، 
على عدم وجود ما مينع زواج مصاب مبثله، سواء امتنع عن وأشار أمحد اجلندي،  23واالستمرار ابلعالج،
وذهب عياض السلمي إىل ضرورة تشجيع هذا الزواج بني املصابني، وذلك حىت ال  24اإلجناب أم مل ميتنع،

وأشار جاسم علي سامل أن  25حيتاج املصاب لقضاء شهوته مع الصحيح، مع االتفاق على عدم اإلجناب،
دون أن حيدد  -يف دورته التاسعة، قد صرحوا جبواز اقرتان مصاب مبصاب مثلهبعض علماء اجملمع الفقهي 

 26علماً أن السامل قد عارض هذا القول. -أمسائهم

وعمدة هذا الرأي، أن الضرر والظلم منفي عن كال الزوجني يف هذه احلالة، فهما واقعان فعاًل ابلضرر، ولن 
ليهم أكرب الضرر نتيجة اإلصابة هبذا الداء، وعليه يبقى ع يزيد زواجهما الضرر الواقع عليهما، فضررمها هو

 عدم اإلجناب، واختاذ الوسائل ملنع وقوع اإلجناب، حىت ال يتعدى ضررهم إىل أبنائهم.

 املطلب الثاين: احلالة الثانية، الزواج الذي يكون أحد طرفيه مصاابً واآلخر سليماً 

 27ز بشخص سليمالفرع األول: املانعون من اقرتان مصاب ابإليد
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لقد حنى أغلب املعاصرين إىل حرمة اقرتان مصاب بسليم، وال عربة ابلرضا، ورأى بعضهم العقد ابطالً وجيب 
منعه وإبطاله، فإن كانت املرأة مصابة والرجل سليماً، منع من إجراء عقد الزواج، وحيجر على تصرفه إبجراء 

هو املصاب واملرأة سليمة، فإن ألوليائها منعها من  هذا العقد، قياسًا على حجر السفيه، وإن كان الرجل
هذا األمر لعدم الكفاءة، حىت لو مل يعرتضوا فإن ما ينطبق على الرجل يف احلالة األوىل ينطبق عليها، فإقدامها 
على االقرتان مبصاب دليل على فقداهنا أهليتها، فتمنع من إجراء هذا العقد، وقد استدلوا على قوهلم 

 :28ابآليت

ضافرت النصوص على حرمة قتل النفس وإلقائها إىل التهلكة، قال تعاىل: }والا تـاْقتـُُلوا أانُفساُكْم ت .1
والقول إبابحة اقرتان مصاب ابإليدز هو شروع يف االنتحار، فهو  29ِإنَّ اَّللَّا كاانا ِبُكْم راِحيًما{،

قول ابملنع ومعاقبة  س، فالواجب اليشبه حماولة االنتحار بتجرع السم، ويف احلالة املذكورة هو قتل للنف
كل من حياول املسامهة يف تسهيل هذا الزواج، وال عربة ابلرضا؛ ألن رضا السليم ابلزواج من مصاب 

  ابإليدز، هو رضا ابلقتل وإضرار ابجلسد، وقتل النفس حمرم، والرضا ال يلغي احلرمة أو العقوبة.
عن ة بوجوب الفرار ممن خُياف انتقال العدوى منه، فورد يف السنة النبوية مجلة من األحاديث املخرب  .2

جملذوم فرارك ، أنه قال: "فر من ا-صلى هللا عليه وسلم-، عن رسول هللا -رضي هللا عنه-أيب هريرة 
-سلمصلى هللا عليه و -، عن أن رسول هللا -رضي هللا عنه-وما رواه أسامة بن زيد  30من األسد"،

أبرض فال تدخلوها، وإذا وقع أبرض وأنتم هبا، فال خترجوا منها ، أنه قال: "إذا مسعتم ابلطاعون 
"31 

فهذه األحاديث وغريها خترب بوجوب الفرار ممن حيتمل انتقال العدوى منه يف األمراض اخلطرية، 
 واإليدز يعترب أفتك من اجلذام والطاعون، فكيف جنيز اقرتان املصاب ابملعاىف.

ه، مبصاب ابإليدز، يشبه سفيه املال الذي حيجر عليه لسفهألن السليم الذي وافق على االقرتان  .3
ويف هذه احلالة، يصبح احلجر عليه أوىل من السفيه يف التصرفات املالية، فهناك يؤدي إىل إهدار 

يؤدي إىل إهدار النفس وإهالكها، وتصرفه هذا يشكك يف  -يف حالة مرض اإليدز-املال، وهنا 
 قدراته العقلية. 
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رتان مبصاب ابإليدز مع اشرتاط أن تتم املعاشرة مع استعمال الواقي الذكري، ال مينع إن الرضا ابالق .4
القول إببطال العقد، ألن الضرر والتهلكة حمتملة وقوية احلصول، واألمر ال يتوقف على حتقق الضرر 

 والتهلكة، بل ابحتماليتهما.
م أن اءة التدين، فمن املعلو إذا كان الرجل هو املصاب، فإن الكفاءة ليست متحققة، خصوصاً كف .5

أغلب حاالت اإلصابة ابإليدز، تنتقل عن طريق ممارسات جنسية غري مشروعة، وهذا يقدح يف 
 تدينه.

 القول ابحلرمة من أجل املصلحة العامة، واحلد من انتشار العدوى بني الناس. .6
 إن يف املوافقة جناية على األبناء قبل أن يوجدوا. .7

 32القرتان مصاب ابإليدز بشخص سليم. الفرع الثاين: اجمليزون

لقد اجتهد معّد هذه الدراسة يف البحث عمن قال ابجلواز من خالل دراسات علمية، ولكن دون جدوى، 
 ، وعند البحث على الشبكة العنكبوتية، مت-حبدود ما وقع حتت يديه من دراسات علمية ذات العالقة-

 ينة، تتعلق بوجوب إخبار السليم واطالعه على احلالةرصد أقوال ملعاصرين يرون اإلابحة ضمن شروط مع
وكانت هذه األقوال يف جمملها إجابة عن سؤال يف برانمج فقهي، أو سؤال موجه إىل  33الصحية للمصاب،

 :34مواقع إفتائية، يقوم عليها خمتصون ابلفقه اإلسالمي، وميكن إمجال أدلتهم ابآليت

ىل بعضهما ليست حاجة جنسية فقط، فهي حتوي الزواج ليس مجاعًا فقط، فحاجة الزوجني إ .1
احلاجة إىل الرعاية واحلماية واألنس والنفقة واإلعانة، وقد يكون الزواج انبعاً من حمبة أحد الطرفني 

 أن يرثه الطرف اآلخر.
إن االتفاق على عدم اإلجناب يف هذه احلالة ال يؤثر على صحة العقد، وميكن قياسه على صحة  .2

 اليت ال تقوى على اجلماع، فهذا نكاح شرعي صحيح، وإن مل يكن بينهما مجاع. الزواج ابلصغرية
نص مجهور الفقهاء على جواز تزوج املسلم يف مرض موته، فأين احلاجة للجماع يف مثل هذه  .3

 احلالة؟!
 

 املبحث الثالث: رأي الدراسة يف املسألة والرتجيح
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 يف الفقهي ملرض اإليدز.قبل بيان رأي الدراسة يف املسألة، وجب بيان التكي

 املطلب األول: التكييف الفقهي ملرض اإليدز

 35: مرض املوتأوالً 

تضمنت كتب الفقه مصطلح "مرض املوت"، ورتبت على تصرفات مريض مرض املوت العديد من األحكام، 
الباً إذا كان غويقصد مبرض املوت كما عرفه الزيلعي: "ما يكون سبباً للموت غالباً، وإمنا يكون سبباً للموت 

وعند تتبع أقوال الفقهاء يف مرض املوت، فإهنم  36حبيث يزداد حااًل فحااًل إىل أن يكون آخره املوت"،
جيعلون ملرض املوت وصفان، األول: أن يكون خموفاً؛ حبيث يكون سبباً للموت غالباً، ويكثر اهلالك بسببه، 

 يدز على ما سبق، لوجدان أن مرض اإليدز يعد مرضوالثاين: أن يتصل املرض ابملوت، ولو أسقطنا مرض اإل
موت، فهو مما يهلك غالباً، ويبقى املرض مصاحبًا للمريض حىت املوت، خاصة أنه من األمراض اليت مل 
يكتشف عالجًا هلا حىت إعداد هذه الدراسة، وقد نص جممع الفقه اإلسالمي يف دورته التاسعة على أن 

 37كتملت أعراضه، وأقعد املريض عن ممارسة احلياة العادية، واتصل به املوت"اإليدز "مرض موت شرعاً، إذا ا 

 عيوب النكاح اثنياً:

ذكر الفقهاء مجلة من العيوب اليت تبيح ألحد الزوجني طلب فسخ عقد النكاح للعيب الذي يعاين منه 
مبقصوده  خيل شريكه، ويطلق عليها عيوب النكاح، وجاء يف حاشية القليويب أن عيب النكاح: "هو ما

وتعددت أقوال الفقهاء يف حق أحد الزوجني طلب فسخ  38األصلي كالتنفري عن الوطء وكسر الشهوة"،
إىل أنه يباح للزوج  39عقد النكاح لعيب وجده يف صاحبه، فذهب اجلمهور من مالكية وشافعية وحنابلة

يها إىل منفرة خيشى تعد طلب الفسخ إذا ما وجد يف صاحبه عيب مينع الوطء أو االستمتاع، أو عيوب
النفس أو النسل، غري أن احلنفية جعلوا حق طلب الفسخ للزوجة دون الزوج؛ ألنه يستطيع دفع الضرر عن 

ومن الفقهاء من قصر العيوب على عيوب حمددة: كاجلزام والربص واجلنون واجلب والعنة  40نفسه ابلطالق،
، أو يضر ابلسليم، أو ينفر أحد الزوجني، ومل حيصر والرتق والقرن، ومنهم من جعلها كل ما مينع النكاح

العيوب أبمراض معينة ال يتعداها، ويف هذا السياق يقول ابن قيم اجلوزية: "وأما االقتصار على عيبني أو ستة 
أو سبعة أو مثانية دون ما هو أوىل منها أو مساو هلا، فال وجه له... والقياس أن كل عيب ينفر الزوج اآلخر 
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هذا وقد نص  41 حيصل به مقصود النكاح من الرمحة واملودة، يوجب اخليار، وهو أوىل من البيع"،منه، وال
على أنه إذا علم أحد الزوجني بوجود العيب عند العقد أو  42الفقهاء من حنفية ومالكية  وشافعية  وحنابلة

رضاه املسبق الفسخ، ف قبله أو بعده، ورضي السليم صراحة أو داللة، فال حيق للطرف السليم عندها طلب
أسقط حقه ابلفسخ، يقول ابن قدامة: "وإن علم ابلعيب وقت العقد، أو قال: قد رضيت هبا معيبة، بعد 
العقد، أو وجد منه داللة على الرضى من وطئ أو متكني مع العلم ابلعيب، فال خيار له، ال نعلم فيه 

 43خالفاً"

 العيوب أبمراض معينة ذكرها الفقهاء، فكل ما مينع منوعطفًا على ما سبق بيانه فإن األوجه عدم حصر 
استمتاع األزواج، أو حيدث النفرة بينهم، أو ينتقل إىل الزوج السليم أو األبناء، فهو عيب من عيوب النكاح، 
ويف مرض اإليدز ال شك أنه اجتمعت فيه أوصاف عدة جتعله من ضمن العيوب املعتربة، وفيها من اخلطر 

 عيوب اليت نص عليها الفقهاء.ما يفوق بعض ال

 املطلب الثاين: مناقشة مسألة اقرتان مصاب ابإليدز مبصاب مثله، ورأي الدراسة فيها

يتضح مما سبق بيانه عند استعراض هذا القول، أن عددًا من املعاصرين ال يرون أبسًا يف اقرتان مصاب 
ما منعدم،  على أن الضرر الذي سيلحق هبمبصاب مثله، بشرط االتفاق على عدم اإلجناب، ومتحورت أدلتهم 

 كوهنما مصابني ابلضرر نفسه، فال ضرر أكرب من املتوقع أن يلحق هبما نتيجة هذا االقرتان.

فيما عارض جواز هذا االقرتان بعض املعاصرين، وعمدهتم، أن يف إابحة هذا األمر تعدٍّ على حق األبناء يف 
 ب أطفال حيملون هذا املرض، ففيه اعتداء وجناية على حقهم يفاحلياة، فزواجهم يقود ابحملصلة إىل إجنا

احلياة، إضافة إىل أن إابحة زواجهم فيه رضا من كليهما إبزهاق النفس، وهذا حمرم، وال عربة إبذهنما ورضائهما 
 يف ذلك.

 عقد يكون وقوع هذا األمر احتمايّل احلدوث، والذي يظهر جواز اقرتان مصاب اإليدز مبصاب مثله، م
عمل ما يلزم من االمتناع عن اإلجناب، ويتفق هذا الرتجيح مع ما رجحه: عمر األشقر، وعاطف أبو هربيد، 
ودعاء العمري، وحسني الشهراين، وأمحد اجلنيدي، وعياض السلمي، فيما خالف هذا الرتجيح ما رجحه: 

 أمحد املوسى، وحنان إمساعيل، وجاسم السامل، وإبراهيم احلمود.
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 أدلة الرتجيح، ومناقشة أدلة املانعني:  وفيما أييت

يف حالة كان كال اخلاطبني مصابني، فلن يصيبهم ضرر أكرب مما مها فيه نتيجة هذا الزواج، بل على  أواًل:
العكس، فإهنم يقضون ما تبقى هلم من حياة يتقامسون مع بعضهم البعض مشقة ما هم فيه من ابتالء، 

انيه صاحبه، فيخفف هذا عنهم ما هم فيه، وقد يشكلون حياة زوجية وكالمها هو األقدر على فهم ما يع
 انجحة، ملؤها احملبة واملصابرة والتفاهم.

إن من حقهم أن يعيشا احلياة الزوجية طاملا أهنم لن يتعدوا على حقوق الغري، والقول مبنعهم وعدم  اثنياً:
 اة زوجية.اعتبار رضائهم فيه إفتات على حقهم وحريتهم يف العيش بكنف حي

إن القول جبواز اقرتان مصاب مبصاب مثله يعود ابملصلحة على اجملتمع، فقد يكون القول مبنعهم مدعاة  اثلثاً:
هلم ملارسة عالقة حمرمة غري شرعية مع شخص سليم إلشباع رغبتهم اجلنسية، عندها يصبح هذا األمر مدعاة 

 النتشار الفساد والفحش والعدوى يف اجملتمع.

إن القول مبنع اقرتان مصاب مبصاب مثله، مدعاة إىل كتمان أمر إصابتهم، فيسعى املصاب إىل االقرتان  رابعاً:
 بسليم، وخيفي عليه أمر إصابته ابملرض، وحيدث ما ال حتمد عقباه.

إن القول مبنع اقرتان مصاب مبصاب، توغل يف النفس احلقد على جمتمع رفضهم وكتب عليهم املوت  خامساً:
ياة، فرتافقهم حالة نفسية تقودهم إىل السخط على جمتمعهم، فيسعون إىل نشر العدوى داخل حال احل

 اجملتمع كرد فعل، ويعتقدون أهنم يعاقبون اجملتمع على فعيله هبم. 

إن القول أن يف زواجهما جناية على األبناء يف املستقبل، قول ال يستقيم، فقد اشرتط أن ال يتم  سادساً:
كم ابإلجناب اليوم أكثر إمكانية مع التطور الطيب، وأعتقد أنه ويف حالة كان الزوجان مصابني، اإلجناب، والتح

فإهنم هم األكثر تفهماً ألن ميتنعوا عن اإلجناب، فما أودعه هللا بقلب الوالدين، مينعهم من إذاقة ما يعانيانه 
 من األمل ألبنائهم.

رة عاشرة، من العقد على إمرأة فيها عيب مينعها من املعاشمل مينع الشرع من به عيب مينعه من امل سابعاً:
الصحيحة، كذلك ال يوجد ما مينع عقد رجل عجوز ال يقدر على املعاشرة، على امرأة عجوز ال تطيق 
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اجلماع، وهنا ميكن إسقاط حالة الزوجني املصابني على هاتني احلالتني، فاإلجناب مفقود من كال الطرفني، 
حة زواجهما. ويستأنس أن بعض الفقهاء جعل تساوي الزوجني يف نفس حمصلة العيب وكل ذلك مل مينع ص

املانع من اجلماع، غري معترب يف خصال الكفاءة من السالمة من العيوب، يقول جالل الدين احمللي: "فإن 
ا أكثر يف اختلف العيبان، فال كفاءة بينهما، وإن اتفقا وما به أكثر، فكذلك، وكذا إن تساواي أو كان ما هب

األصح؛ ألن اإلنسان يعاف من غريه، ما ال يعافه من نفسه، وجيري اخلالف فيما لو كان جمبوابً، وهي 
 44رتقاء، أو قرانء"

إن القول أبن حدوث اجلماع بني املصابني يعمل على تطور املرض، وهذا تعجيل هبالك النفس،  اثمنًا:
صحيح إذا ما مت هذا األمر بدون وسائل الوقاية، كالواقي الذكري، فقد بني الطب أنه مينع انتقال العدوى 

فإن نسبة تطور وعليه لو استعمله الزوجان  45،%100بني مصاب وسليم بنسبة كبرية، لكنه غري مضمون 
املرض ستكون قليلة جداً، ويف حال عدم استعماله ابلشكل الصحيح وأتديته الغرض املطلوب، فال يزال 

 األمر ضمن املعقول، الن كال الطرفني مصابني.

، فلو اقرتن مصاب 46نص مجهور الفقهاء عدا املالكية على صحة عقد زواج املصاب مبرض املوت اتسعاً:
، ابمرأة مصابة مبثل داء الرجل، فالعقد صحيح، وتكييف مرض اإليدز أنه مرض مبرض كالسرطان مثالً 

موت، فتشاهبا. قد يرد على هذا االستدالل أبن يف هذا املرض غري معد على عكس مرض اإليدز، ويرد 
على هذا الرد أبنه يف حالة مصايب مرض اإليدز ال يلتفت للعدوى، فكالمها مصاب وحيمل العدوى، فيبقى 

 حيافظا على عدم اإلجناب، وحيرصا على هذا األمر.أن 

يتنب من حمصلة ما سبق، أنه ال مانع شرعاً من اقرتان مصاب ابإليدز مبصاب مثله، وذلك مع مراعاة عدم 
اإلجناب، وال إشكال يف وقوع اجلماع بينهم، مع مراعاة األخذ ابلوسائل الطبية الواقية حىت ال يتطور املرض، 

ه املصلحة، واحلقوق املكفولة شرعاً، وتكييف املرض على أنه مرض موت، أو ابعتباره عيباً وهذا القول يدعم
 من عيوب النكاح. 

 املطلب الثالث: مناقشة مسألة اقرتان شخص مصاب ابإليدز آبخر سليم، ورأي الدراسة فيها
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ني إلقاء ت بلقد حنت أغلب الدراسات إىل حرمة اقرتان شخص مصاب بسليم، وتعددت أدلتهم، وتراوح
دم أهليته ، وأن موافقة السليم دليل على ع-األبناء –ابلنفس إىل التهلكة، واعتداء على حق الغري ابحلياة 

 إلجراء العقد، فهو أشبه ابلسفيه، فاستحق احلجر عليه.

ترى الدراسة جواز اقرتان مصاب ابإليدز  بشخص سليم، إذا أطلع الشريك شريكه على وضعه الصحي، 
على حالته، مع اتفاقهما على عدم اإلجناب، وهذا الرتجيح يتفق مع ما رجحه: حممد املنجد، وحممد  وقبل به

العريفي، فيما خالف هذا الرتجيح: عمر األشقر، وسعود الثبييت، وجاسم السامل، وحنان إمساعيل، وعاطف 
 أبو هربيد، ودعاء العمري، وأمحد املوسى، وصربي السعداوي.

 لرتجيح، ومناقشة أدلة املانعني:فيما أييت أدلة ا 

بناء على أن التكييف الفقهي ملرض اإليدز هو مرض موت، فقد نص مجهور الفقهاء على جواز عقد  أواًل:
، وال يؤثر ذلك يف صحة العقد، وعلى هذا االعتبار فيجوز 47نكاح مريض مرض املوت على سليم معاىف

 لى النكاح برضا الطرف السليم.ملصاب اإليدز الزواج، وعقده صحيح إذا ما أقدم ع

وبناء على تكييف مرض املوت أبنه عيب من عيوب النكاح، فقد نص الفقهاء على جواز عقد نكاح  اثنياً:
صاحب العيب على سليم معاىف، وال يؤثر ذلك يف صحة العقد، ودار حديثهم عن احلق يف طلب الفسخ 

بار فيجوز ملصاب اإليدز الزواج، وعقده صحيح إذا ما ، وعلى هذا االعت48إذا ما مل يعلم ابلعيب قبل العقد
 أقدم على النكاح برضا الطرف السليم.

إن من مقاصد الزواج األساسية االستمتاع، واملعاشرة، واإلجناب، لكنها ليست هي فقط مقصد الزواج،  اثلثاً:
م اإلسالم ، فالناظر إىل تعاليفمن مقاصد الزواج إقامة حياة زوجية مبنية على الرمحة والسكن والرأفة واملودة

ابلنسبة للزواج، جيد أنه يذهب ابلزواج إىل أبعد من كونه عالقة جنسية بني ذكر وأنثى، اهلدف منه إشباع 
الرغبات اجلنسية، فاهلل تعاىل استخدم وصفًا يسمو هبذه العالقة إىل درجات عالية تدل على أمهية هذه 

ْن أانُفِسُكْم أاْزوااًجا لِّتاْسُكنُ العالقة، قال تعاىل يف حمكم التنزيل:  تِِه أاْن خالاقا لاُكم مِّ وا إِلايـْهاا واجاعالا }واِمْن آايا
تٍّ لِّقاْومٍّ يـاتـافاكَُّرونا{  ايا ِلكا آلا ناُكم مَّوادًَّة وارامْحاًة ِإنَّ يف ذاَٰ ، ففي هذه اآلية الكرمية عدَّ هللا تعاىل العالقة 49بـايـْ

ار نفسي، وعالقة مودة ورمحة وعطف، حبيث يكون كٌل من الزوجني سكن الزوجية عالقة سكون واستقر 
لآلخر، وحتفهم عالقة املودة والرمحة، وهذه املودة والرمحة أودعها هللا تعاىل يف قلوب األزواج ابلرغم من عدم 
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محة فهما ر وجود عالقة رمحية بينهم، جاء يف اللباب يف معرض تفسري هذه اآلية: "جعل بني الزوجني املودة وال
ويبني ابن القيم املقصود  50يـاتـاواادَّاِن، وايارتااامحاااِن وما من شيء أحبَّ إىل أحد من اآلخر من غري رحم بينهما"،

األساسي من النكاح: " كل عيب ينفر الزوج اآلخر منه وال حيصل به مقصود النكاح من الرمحة واملودة 
ل يف أشخاص سليمني قد ال يتحقق من خالله هذه واجلدير ذكره أن الزواج احلاص 51يوجب اخليار"،

املقاصد، لكنه هو األصل، كذلك الزواج يف حالة كان أحد الشركاء مصاابً ابإليدز، فقد يتحقق جزء من 
مقاصد النكاح، كالعالقة القائمة على احملبة والتفاهم والتوادد، ومن غري الصواب قصر األمر يف العالقة 

باشرة والشهوة، فالعالقة الزوجية أمسى من ذلك، وفيها معان أعظم من هذا األمر الزوجية على اجلماع وامل
 فحسب، مع التأكيد على أمهيته، إال أنه ليس هو اهلدف واملقصود األمسى من الزواج.

 

إن القول يف إقدام السليم على املوافقة على االقرتان مبصاب االيدز إلقاء ابلنفس إىل التهلكة، فيه  رابعاً:
ر، فالطب احلديث بني أن العدوى ال تنقل من خالل املعاملة واملالمسة أو استخدام األواين، أو حىت نظ

وعليه إذا عرف الشريك السليم هذا األمر، واجتنب   52التقبيل، إمنا ينتقل عن طريق املعاشرة أو اختالط الدم،
ن األمرين العدوى بغري هذي كل ما من شأنه انتقال املرض، فكيف يستقيم أنه يقتل نفسه؟!، فانتقال

مستبعد، فمنطقياً أنه ال يلقي بنفسه إىل التهلكة، قد يتفهم مثل هذا القول عند بداايت ظهور املرض، فقد 
أصاب الناس حالة ذعر منه، وكان ما يزال البحث عن طرق انتقال العدوى غري مستقر، إىل أنه ومع تطور 

 انتقال العدوى.الطب والبحوث الطبية استقر األمر يف طرق 

وبناء على هذا  53إن من مقاصد الشريعة اإلسالمية احلرية مبعناها الواسع ومنها حرية االختيار، خامساً:
املقصد األساسي واملكفول شرعاً، فإن لإلنسان حرية اختيار شريك حياته ما دام مل يتعد حدود الشرع وال 

وط ه ذلك ويتحمل نتيجة اختياره، مادام ضمن الشر حقوق اآلخرين، فإذا ما وافق على االقرتان مبصاب، فل
 والضوابط الشرعية.

  القياس  سادساً:

قد يعرتض بعض املانعني على االتفاق على عدم وقوع اجلماع، وأن يف ذلك تفويتًا ملقصد من مقاصد 
 النكاح، فريد على هذا األمر ابآليت:
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 يقوى على اجلماع على الفتاة الشابة، ما دام أننص الفقهاء على جواز عقد الرجل كبري السن الذي ال  -
األمر قد مت ابلرتاضي، والعكس صحيح، يف حال كان شاابً فتيا سليماً أراد العقد على امرأة عجوز ال تطيق 
اجلماع، يقول ابن حجر: "فأما من ال ينسل وال أرب له يف النساء وال يف االستمتاع، فهذا مباح يف حقه، 

وعليه فإنه ويف  كال احلالتني ميكن قياس مسألة ما إذا كان أحدمها  54ذلك ورضيت"إذا علمت املرأة ب
 مصاب ابإليدز واألخر سليماً، واتفقوا على عدم اجلماع.

على جواز عقد من هو عنني أو جمبوب، على امرأة سليمة، والعكس صحيح يف حالة  55نص الفقهاء -
فيما إذا كان الشاب سليمًا والفتاة هبا ما مينع الوطء كالرتق أو القرن، واعتربوا العقد صحيحاً، وإن كره 

ليم، واآلخر س، ويف كال احلالتني ميكن قياس مسألة ما إذا كان أحدمها مصاابً اباليدز 56بعضهم هذا األمر
 وذلك يف اشرتاط عدم حصول اجلماع.

على صحة وجواز عقد الرجل البالغ من أنثى صغرية ال تطيق اجلماع، ونقل عن ابن بطال  57نص الفقهاء -
انعقاد اإلمجاع على ذلك: "جيوز تزويج الصغرية ابلكبري إمجاعاً ولو كانت يف املهد، لكن ال ميكن منها حىت 

  58تصلح للوطء"

سبق من حاالت يتبني نص الفقهاء على صحة وجواز العقد مع اتفاق طريف العقد وعلمهم ضمنياً عن فيما 
امتناع اإلجناب واملعاشرة، وهذا فيه رد على من يقول أبن اإلجناب واملعاشرة ملغاة ابالتفاق، واالتفاق 

 والرضائية عليه ال تصح.

جر لى سفهه، ويشكك يف قدرته العقلية، فوجب احلورّدًا على من ذكر أبن قبول السليم داللة ع سابعاً:
عليه من إمضاء هذا العقد، وتشبيهه بسفيه املال، فإن الرد عليه يكمن أبّن السفيه الذي حيجر عليه خمصوص 
بسفيه املال الذي ال حيسن التصرف يف ماله، ولو طبقنا وقسنا سفيه املال على غريه من التصرفات، ملنعنا 

ت اليت ينشؤها الناس، وختتلف تقديرات الناس فيما هو إمارة على اختالل العقل، فقد الكثري من التصرفا
يعتربه البعض من قبيل اإلنسانية أو العطف، ونكون عندها قد حجران على تصرفات الناس أبمر غري منضبط 

لبعض ا ختتلف فيه التقديرات، كما أن الفقهاء قد نصوا على جواز وصحة بعض التصرفات اليت قد يراها
 مشككة يف القدرة العقلية، كقبول الويل تزويج الفتاة الصغرية، أو زواج الشاب الفيت ابملرأة العجوز. 
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ما مت ذكره من أدلة الدراسة على جواز اقرتان مصاب مبصاب ميكن إسقاط بعضها هنا، واالستدالل  اثمنًا:
 ر العدوى.تمع، الدافعة حنو االنتقام ونشهبا، خصوصاً ما يتعلق مبوضوع احلالة النفسية الناقمة على اجمل

ومع خالصة األمر يف هذه املسألة، وجب التذكري أنه ومع القول جبواز اقرتان مصاب بسليم بشرط عدم 
متنع انتقال العدوى، فال حرج  %100اإلجناب أو املعاشرة، فإنه ويف حال مت اكتشاف وسيلة طبية مأمونة 

 أنه ويف حال مت التوصل طبيًا إىل إمكانية حدوث احلمل دون أن يكون بوقوع املعاشرة بينهم، إضافة إىل
، فال حرج يف وقوع احلمل إذا كانت ابلطرق املشروعة، %100هناك خطر على اجلنني، وكانت مضمونة 

 ومنبع ذلك كله انتفاء الضرر واملفسدة يف هذين األمرين.

جيد قبواًل عند الناس، واحتمالية هذا األمر انبعة من وأخرياً جتب اإلشارة إىل أن ما رجحته الدراسة قد ال 
 التفكري اجملتمعي الذي يرجع اإلصابة ابإليدز غالباً إىل العالقات اجلنسية غري الشرعية، فينحى العقل الباطين
إىل أن هذا جزاء ما اقرتفت يداه، مع أن االصابة قد تكون ألسباب أخرى ال يد هلذا االنسان فيها،  

بر ملوثة من مصاب أثناء عملية الطبابة، وعلى فرض أنه أصيب ابلعدوى نتيجة عمل غري كاستعمال إ
مشروع، فإن ابب التوبة مفتوح وربه غفور رحيم، ولننظر إىل املسألة من ابب الرمحة والرأفة واالبتالء، فال 

ريض اإليدز مبا تمع منكون عوانً للشيطان عليهم، يقول حممد البار يف هذا اجلانب: "وينبغي أن يعامل اجمل
يستحقه من الشفقة والرمحة، وخاصة أن كثريًا ممن أصيبوا هبذا املرض اخلبيث يف بالدان كان انجًتا عن نقل 
الدم يف األساس، وابلتايل هو ضحية من الضحااي دون ذنب اقرتفه... مث على فرض أن الشخص قد أملّ 

عفاء اجملتمع املسلم أن يعامل هؤالء املساكني الض خبطيئة مث اتب، فإن يف املرض كفارة للمسلم، وواجب
 59ابلشفقة والرمحة"

 اخلامتة

  بعد إمتام هذه الدراسة فيمكن إمجال ما توصلت إليه من نتائج ابآليت:

مرض اإليدز مرض معد وخطري، ومل يكتشف له عالج حىت إعداد هذه الدراسة، وأكرب مسبب له  -1
خرى كالتلوث بدم مصاب، وال تنتقل العدوى من خالل هو االتصال اجلنسي، مع وجود مسببات أ

 اهلواء أو املالمسة واملصافحة والعناق واستخدام األواين...
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 إن التكييف الفقهي ملرض اإليدز أنه مرض املوت، كما أنه عيب من عيوب النكاح. -2
حنت أغلب الدراسات الفقهية إىل حرمة اقرتان مصاب مبصاب أو سليم مبصاب، وعمدهتا يف  -3

ذلك: إن يف هذا األمر إلقاء ابلنفس إىل التهلكة، ويتناىف مع قاعدة ال ضرر وال ضرار، وإن من 
يقدم على هذا األمر يشي أبنه ليس أهاًل إلبرام عقد النكاح الختالل يف أهليته، مع وجود بعض 

 الدراسات أابحت زواج مصاب مبصاب النتفاء الضرر، وحفت اجلواز بضوابط، ومل يقل ابجلواز إ
 قلة قليلة.

رجحت الدراسة جواز إقدام مصاب ابإليدز على االقرتان مبصاب مثله، مع اتفاقهم على عدم  -4
اإلجناب، وال مانع من قيامهم ابملعاشرة الزوجية، مع استخدام وسائل األمان.كما ورجحت الدراسة 

قهم على عدم اتفا جواز إقدام مصاب ابإليدز على االقرتان بسليم، بشرط إعالم السليم مسبقاً، مع
، فال يوجد ما مينع وقوع املعاشرة؛ %100اإلجناب، ويف حال مت التأكد من وسيلة طبية مضمونة 

  النتفاء الضرر عن السليم، وكذلك األمر ابلنسبة للحمل.
 توصيات الدراسة 

خماطره، و توصي الدراسة اجلهات املعنية ابلتوعية الصحية، توعية الناس مبرض اإليدز، وطرق انتقاله،  -1
 وحتديث ما علق يف عقول الناس عن هذا املرض، تبعاً ملا توصل إليه الطب.

توصي الدراسة اجلهات املعنية ابلتوعية الدينية، توعية الناس إىل أمهية التزام أمر دينها، واجتناب  -2
 التواصل اجلنسي احملرم غري املشروع، وأن يف ذلك صالح دينهم ودنياهم.

العلمية، عقد مؤمتر علمي يتعلق مبرض نقص املناعة املكتسبة، وتناول  توصي الدراسة اجلهات -3
 املوضوع من انحية طبية فقهية حقوقية، يدعى إليه أهل االختصاص من احلقول املختلفة. 

 

 هلوامشا

 م.2016م(. اإليدز والعدوى بفريوسه. متوز. 2016منظمة الصحة العاملية.)  1 
www.who.int/features/qa/71/ar.  

                                                           



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

142 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                         
. تشرين 360والعدوى بفريوس العوز املناعي البشري. صحيفة وقائع رقم م(. اإليدز 2014منظمة الصحة العاملية. ) 2

 م.2014الثاين. 
3 The U.S. Department of Health & Human Services.2017. What Are HIV and AIDS?. 

Official Website. 15/5/2017. https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/about-hiv-and-

aids/what-are-hiv-and-aids 
م(. املسؤولية اجلزائية عن نقل فريوس اإليدز. رسالة ماجستري. السودان: جامعة أم درمان 2014الرفاعي، عالء حممد. ) 4 

 .32اإلسالمية. ص:
/ 10/9م(. تقرير: كم يبلغ عدد مصايب اإليدز يف مصر والشرق األوسط. اتريخ النشر: 2018صحيفة املصري اليوم. ) 5 

 www.almasryalyoum.com/news/details/1321437 م.2018
 م.2017م. فلسطني: متوز 2016م(. التقرير الصحي السنوي فلسطني 2017وزارة الصحة الفلسطينية. ) 6 
 .186م(. القتل العمد فقهاً وقضاًء. دار النهضة العربية. ص:2009الشهادي، عادل. ) 7 
  The U.S. Department ofم(.2016لعاملية. )م(. منظمة الصحة ا2014منظمة الصحة العاملية، )8 

Health & Human Services.2017.  
9 The U.S. Department of Health & Human Services.2017 

 منظمة الصحة العاملية، مرجع سابق.10
  منظمة الصحة العاملية، مرجع سابق.11
  منظمة الصحة العاملية، مرجع سابق.12 
 13 Health & Human Services.2017. How Is HIV  The U.S. Department of

Transmitted?. Official Website.15/5/2017.www.hiv.gov/hiv-basics/overview/about-hiv-

and-aids/how-is-hiv-transmitted 
  منظمة الصحة العاملية. مرجع سابق.14 

م(. أحكام مرضى نقص املناعة 2001ن حممد. )من القائلني هبذا القول: حنان حممد إمساعيل، انظر: إمساعيل، حنا 15
. وأمحد موسى املوسى. 72املكتسبة اإليدز يف الفقه اإلسالمي. رسالة ماجستري. انبلس: جامعة النجاح الوطنية. ص:

م(. إجراءات الوقاية الزوجية يف الفقه اإلسالمي من مرض نقص املناعة املكتسبة 1996انظر: املوسى، أمحد موسى. )
 . وجاسم علي سامل. انظر:47، ص:9. منظمة املؤمتر اإلسالمي. جملة اجملمع الفقه اإلسالمي. العدد التاسع. ج:)اإليدز(

، 9م(. املناقشة. منظمة املؤمتر اإلسالمي. جملة اجملمع الفقه اإلسالمي. العدد التاسع. ج:1996سامل، جاسم علي. )
(. تقرير بعنوان: زواج السليمة من مريض اإليدز إهالك للنفس 2009. وإبراهيم احلمود. انظر: الداين، عبدهللا. )169ص:

: صحيفة عكاظ م. السعودية22/9/2007والنسل. اتريخ النشر: 
https://www.okaz.com.sa/article/277742 

 املراجع السابقة. 16 
 .29سورة النساء. اآلية 17 
 .195سورة البقرة. اآلية18 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

143 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                         

أخرجه احلاكم، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري. 19 
. 2345حيحني. حتقيق: مصطفى عطا. بريوت: دار الكتب العلمية. حديث رقم: م(. املستدرك على الص1990)

، قال احلاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب. وهو حديث تعددت طرقه، وله شواهد، 66، ص:2.ج:1ط:
د هللا أمحد بن بوتلقاه علماء األمة ابلقبول. انظر: تعليق األرنؤوط على احلديث وتعداد طرقه وشواهده: ابن حنبل، أبو ع

م(. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون. مؤسسة 2001حممد بن هالل بن أسد الشيباين. )
 .56ص:-55، ص:5. ج:1. ط:2866الرسالة. حديث رقم: 

اب ث من كتم(. األحكام الشرعية املتعلقة مبرضى اإليدز. األردن: دار النفائس، حب2010األشقر، عمر سليمان. ) 20 
 .37دراسات فقهية يف قضااي طبية معاصرة. ص:

م(. أثر مرض اإليدز على الزوجية وما يتعلق به من أحكام. مؤمتر كلية الشريعة 2006أبو هربيد، عاطف حممد.) 21 
سالمية. م. غزة: اجلامعة اإل2006/ 14/3والقانون الدويل األول "التشريع اإلسالمي ومتطلبات الواقع". املنعقد بتاريخ: 

 . 21ص:
م(. األحكام الشرعية املرتتبة على عدوى اإليدز. رسالة ماجستري، األردن: 2014العمري، دعاء صاحل حممد علي. ) 22 

 .52جامعة الريموك. ص:
هـ(. منع ويل األمر النكاح بسبب مرض أحد اخلاطبني أو أحدمها. جملة جامعة 1437الشهراين، حسني بن معلوي. ) 23 

 .39، ص:40بن سعود اإلسالمية العلوم الشرعية. العدد: اإلمام حممد 
م(. ملخص ألعمال الندوة الفقهية السابعة، منظمة املؤمتر اإلسالمي. جملة جممع الفقه 1996اجلندي، أمحد رجاء. ) 24 

 .84، ص:9اإلسالمي. العدد التاسع. ج:
 ابق.الداين، زواج السليمة من مريض اإليدز إهالك للنفس والنسل، مرجع س25
 .169، ص:9سامل، املناقشة، مرجع سابق، ج:26 
من القائلني هبذا الرأي: عمر سليمان األشقر، انظر: األشقر، األحكام الشرعية املتعلقة مبرضى اإليدز، مرجع سابق، 27 

 ض. سعود الثبييت، انظر: الثبييت، سعود بن مسعود. مرض اإليدز نقص املناعة املكتسبة أحكامه وعالقة املري40ص:
. 2158، ص:9، و ج:1331، ص:8األسرية واالجتماعية. منظمة املؤمتر اإلسالمي. جملة جممع الفقه اإلسالمي. ج:

. وحنان إمساعيل، انظر: إمساعيل، أحكام مرضى 169، ص:9وجاسم علي سامل ، انظر: سامل، املناقشة، مرجع سابق، ج:
 . وعاطف أبو هربيد، انظر: أبو هربيد،76ص:-75سابق، ص:نقص املناعة املكتسبة اإليدز يف الفقه اإلسالمي، مرجع 

األحكام  . ودعاء العمري، انظر: العمري،22أثر مرض اإليدز على الزوجية وما يتعلق به من أحكام، مرجع سابق، ص:
زوجية . وأمحد موسى املوسى، انظر: املوسى، إجراءات الوقاية ال53الشرعية املرتتبة على عدوى اإليدز، مرجع سابق، ص:

. وصربي السعداوي 48ص:-47، ص:9يف الفقه اإلسالمي من مرض نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(، مرجع سابق، ج:
م(. نقص املناعة املكتسبة اإليدز وأثره على العالقة الزوجية يف الفقه 2006مبارك. انظر: املبارك، صربي السعداوي. )

. عبد العزيز الفوزان، انظر: الفوزان، عبد 124وص: 114. ص:1عدد:اإلسالمي. جملة اجلمعية الفقهية السعودية. ال
م. 19/10/2009م(. حكم الزواج ممن أصيب ابإليدز. اتريخ النشر: 2009العزيز. )

www.youtube.com/watch?v=jBN_J6qcW8A ،وعدد من األكادميني يف اجلامعات السعودية .

http://www.youtube.com/watch?v=jBN_J6qcW8A


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

144 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                         

منهم: عضو هيئة كبار العلماء قيس آل الشيخ، د.أمحد املرابط، د. إبراهيم امليمن، د. حسن األزييب، د.عياض السلمي، 
يدز م(. تقرير بعنوان: زواج السليمة من مريض اإل2009د. سعد العصيمي، د. إبراهيم احلمود. انظر: الداين، عبدهللا. )

م. السعودية: صحيفة عكاظ. 22/9/2007إهالك للنفس والنسل. اتريخ النشر: 
https://www.okaz.com.sa/article/277742 

  املراجع السابقة .  28 
 .29سورة النساء: آية 29 
الناصر. ه(. صحيح البخاري. حتقيق: حممد زهري 1422أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري. ) 30 

 .126، ص: 7، ج:1. ط:5707دار طوق النجاةـ. كتاب الطب: ابب اجلذام. حديث رقم: 
 .7/130، 5728ه(، كتاب الطب، ابب ما يذكر يف الطاعون، حديث رقم: 1422أخرجه البخاري، )31
. سؤال م21/3/2005من القائلني هبذا الرأي: حممد صاحل املنجد، انظر: موقع سؤال وجواب اخلاص ابلشيخ.  32 

م(. 2011. والشيخ حممد العريفي .)https://islamqa.info/ar/answers/69742. 69742رقم: 
https://www.youtube.com/watch?v=uakCev6H4kg . 

 ، مرجع سابق. العريفي، مرجع سابق.املنجد 33
 املنجد، مرجع سابق. 34
وأثره على التصرفات. ميكن الرجوع إىل دراسة: أبو عبية، أسامة حممد سعيد حسني.  لالستزاده حول مرض املوت 35 
معة ام(. مرض املوت وأحكامه : دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. رسالة ماجستري. بغداد: ج2006)

 بغداد.
ه(. تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق. القاهرة: املطبعة 1313الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي بن حمجن البارعي. )36 

 .196، ص:6، ج:1الكربى األمرييةـ. ط:
علقة تم(. قرار بشأن مرض نقص املناعة املكتسب )اإليدز( واألحكام الفقهية امل1995جممع الفقه اإلسالمي الدويل. )37 

 (.7/9) 90م. قرار رقم: 1995/ 4/ 6 – 1به. الدورة التاسعة. اإلمارات العربية املتحدة: أبو ظيب. اتريخ: 
، 2م(. حاشيتا قليويب وعمرية. بريوت: دار الفكر. ج:1995القليويب، أمحد سالمة. وعمرية، أمحد الربلسي. )38 

 .245ص:
. 277، ص:2)د.ت(. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري. دار الفكر. ج: الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة املالكي. 39

م(. مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج. دار 1994الشربيين، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشافعي. )
بلي. اجلماعيلي احلن. ابن قدامة املقدسي، أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد 9، ص:33، ج:1الكتب العلمية، ط:

 .566، ص:7)د.ت(. الشرح الكبري على منت املقنع. دار الكتاب العريب. ج:
، دار الكتب 2م(. بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع. ط1986الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد. )40

 .327، ص:2، ج:2العلمية، ط:

https://islamqa.info/ar/answers/69742
https://www.youtube.com/watch?v=uakCev6H4kg


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

145 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                         
م(. زاد املعاد يف هدي خري العباد. بريوت: 1994كر بن أيوب بن سعد. )ابن قيم اجلوزية، مشس الدين حممد بن أيب ب41

الشرح الكبري على منت املقنع،  . ابن قدامة املقدسي،166، ص:5، ج:27مؤسسة الرسالة، والكويت: مكتبة املنار، ط:
 .566، ص:7مرجع سابق، ج:

. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح 325، ص:2الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج:42
، 4. الشربيين، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، مرجع سابق، ج:277، ص:2الكبري، مرجع سابق، ج:

 .580، ص:7. ابن قدامة املقدسي، الشرح الكبري على منت املقنع، مرجع سابق، ج:340ص:
 .580، ص:7املقنع، مرجع سابق، ج:ابن قدامة املقدسي، الشرح الكبري على منت 43 

 .235، ص:3القليويب وعمرية، حاشيتا قليويب وعمرية، مرجع سابق، ج: 44
 منظمة الصحة العاملية، مرجع سابق.45
. ابن 439، ص:15النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف. )د.ت(. اجملموع شرح املهذب. دار الفكر. ج:46 

م(. 1968بد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي الدمشقي احلنبلي. )قدامة، أبو حممد موفق الدين ع
، 3حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، مرجع سابق، ج: . الدسوقي،273، ص:7املغين. القاهرة: مكتبة القاهرة. ج:

 307ص:
اجملموع شرح املهذب، مرجع  . النووي،307، ص:3حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، مرجع سابق، ج: الدسوقي،47

 . 273، ص:7. ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، ج:439، ص:15سابق، ج:
. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح 325، ص:2الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج:48 

، 4 ألفاظ املنهاج، مرجع سابق، ج:. الشربيين، مغين احملتاج إىل معرفة معاين277، ص:2الكبري، مرجع سابق، ج:
 .580، ص:7. ابن قدامة املقدسي، الشرح الكبري على منت املقنع، مرجع سابق، ج:340ص:

 .21القرآن الكرمي، سورة الروم،اآلية  49
م(. اللباب يف علوم الكتاب. 1998ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي احلنبلي الدمشقي النعماين. ) 50
 .396، ص:15، ج:1وت: دار الكتب العلمية، ط:، بري 1ط.

   . 166، ص:5ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، مرجع سابق، ج:51 
 52 The U.S. Department of Health & Human Services.2017  
. الريسوين، 140العدد: م(. مقصد حفظ نظام األمة مقاربة مقاصدية. جملة املسلم املعاصر. 2011بوزاين، عليان. )53 

 .358، ص:2م(. نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب. الدار العاملية للكتاب اإلسالمي.ط:1992أمحد. )
هـ(. فتح الباري شرح صحيح البخاري. بريوت: دار 1379ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين الشافعي. )54 

 .111، ص:9املعرفة. ج:
. مالك بن أنس، ابن مالك بن عامر 327، ص:2لصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج:الكاساين، بدائع ا55 

. ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 144، ص:2، ج:1م(. املدونة. دار الكتب العلمية. ط:1994األصبحي املدين. )
  .191، ص:7، وج:187، ص:7ج:

 .191،ص:7ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، ج: 56 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

146 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                         

. 212، ص:4م(. املبسوط. بريوت: دار املعرفة. ج:1993السرخسي، مشس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل. ) 57 
، حتقيق: زهري الشاويش، 3م(. روضة الطالبني وعمدة املفتني. ط1991النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف. )

 .315، ص:5، ج3بريوت: املكتب اإلسالمي. ط:
 .124، ص:9لباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج:ابن حجر، فتح ا58 
م(. اإليدز ومشاكله االجتماعية والفقهية، منظمة املؤمتر اإلسالمي. جملة جممع الفقه 1996البار، حممد علي. ) 59 

 . 123، ص:9اإلسالمي. العدد التاسع. ج:

 قائمة املصادر واملراجع

. رسالة املناعة املكتسبة اإليدز يف الفقه اإلسالميأحكام مرضى نقص م(. 2001إمساعيل، حنان حممد. ) -1
 ماجستري، انبلس: جامعة النجاح الوطنية. 

. األردن: دار النفائس. حبث من  األحكام الشرعية اللمتعلقة مبرضى اإليدزم(. 2010األشقر، عمر سليمان. ) -2
 كتاب دراسات فقهية يف قضااي طبية معاصرة.

فقه جملة جممع الز ومشاكله االجتماعية والفقهية. منظمة املؤمتر اإلسالمي. م(. اإليد1996البار، حممد علي. ) -3
 . العدد التاسع.اإلسالمي

. حتقيق: حممد زهري الناصر. دار صحيح البخاريه(، 1422البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري. ) -4
 .1طوق النجاة. ط:

 .140. العدد: جملة املسلم املعاصرقاربة مقاصدية. م(. مقصد حفظ نظام األمة  م2011بوزاين، عليان. ) -5
الثبييت، سعود بن مسعود. مرض اإليدز نقص املناعة املكتسبة أحكامه وعالقة املريض األسرية واالجتماعية.  -6

 . العدد الثامن.جملة جممع الفقه اإلسالميمنظمة املؤمتر اإلسالمي. 
ع جملة جممم(. ملخص ألعمال الندوة الفقهية السابعة. منظمة املؤمتر اإلسالمي، 1996اجلندي، أمحد رجاء. ) -7

 . العدد التاسع.الفقه اإلسالمي
احلاكم، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري.  -8

 .1. حتقيق: مصطفى عطا، بريوت: دار الكتب العلمية. ط:حنياملستدرك على الصحيم(. 1990)
. فتح الباري شرح صحيح البخاريهـ(. 1379ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين الشافعي. ) -9

 بريوت: دار املعرفة.
. لمسند اإلمام أمحد بن حنبم(. 2001ابن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن هالل بن أسد الشيباين. ) -10

 .1حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة. ط:



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

147 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                         

خ النشر: . اتريزواج السليمة من مريض اإليدز إهالك للنفس والنسلم(. تقرير بعنوان: 2009الداين، عبدهللا. ) -11
 https://www.okaz.com.sa/article/277742م. السعودية: صحيفة عكاظ. 22/9/2007

 . دار الفكر.حاشية الدسوقي على الشرح الكبرياملالكي. )د.ت(. الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة  -12
 . رسالة ماجستري. السودان: جامعةاملسؤولية اجلزائية عن نقل فريوس اإليدزم(. 2014الرفاعي، عالء حممد. )  -13

 أم درمان اإلسالمية.
 .2تاب اإلسالمي. ط:. الدار العاملية للكنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيبم(. 1992الريسوين، أمحد. ) -14
ة، . القاهر تبيني احلقائق شرح كنز الدقائقه(. 1313الزيلعي، فخر الدين. عثمان بن علي بن حمجن البارعي. ) -15

 .1املطبعة الكربى األمرييةـ. ط:
 اسع.. العدد التجملة اجملمع الفقه اإلسالميم(. املناقشة. منظمة املؤمتر اإلسالمي. 1996سامل، جاسم علي. ) -16
 . بريوت: دار املعرفة.املبسوطم(. 1993ي، مشس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل. )السرخس -17
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ م(. 1994الشربيين، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشافعي. ) -18

 .1. دار الكتب العلمية. ط:املنهاج
 لنهضة العربية.. دار االقتل العمد فقها وقضاءم(. 2009الشهادي، عادل. ) -19
ة لهـ(. منع ويل األمر النكاح بسبب مرض أحد اخلاطبني أو أحدمها. جم1437الشهراين، حسني بن معلوي. ) -20

 .40. العدد: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية العلوم الشرعية
النشر:  ريخ. اتكم يبلغ عدد مصايب اإليدز يف مصر والشرق األوسطم(. تقرير:  2018صحيفة املصري اليوم. ) -21

 www.almasryalyoum.com/news/details/1321437م. 2018/ 10/9
اللباب يف علوم م(. 1998ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي احلنبلي الدمشقي النعماين. ) -22

 .1. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:الكتاب
: دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي مرض املوت وأحكامه م(. 2006أبو عبية، أسامة حممد سعيد حسني. ) -23

 . رسالة ماجستري. بغداد: جامعة بغداد. و القانون الوضعي
 م(. موقع "يوتيوب"2011العريفي، حممد. ) -24
25-  https://www.youtube.com/watch?v=uakCev6H4kg. 
 ماجستري.. رسالة األحكام الشرعية املرتتبة على عدوى اإليدزم(. 2014العمري، دعاء صاحل حممد علي. ) -26

 األردن: جامعة الريموك.
م. 19/10/2009. اتريخ النشر: حكم الزواج ممن أصيب ابإليدزم(. 2009الفوزان، عبد العزيز. ) -27

www.youtube.com/watch?v=jBN_J6qcW8A  

http://www.youtube.com/watch?v=jBN_J6qcW8A


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

148 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                         

لكبري على الشرح احممد بن أمحد اجلماعيلي احلنبلي. )د.ت(. ابن قدامة املقدسي، أبو الفرج عبد الرمحن بن  -28
 . دار الكتاب العريب.منت املقنع

 . القاهرة: مكتبة القاهرة.املغينم(. 1968)  -29
 . بريوت: دار الفكر.حاشيتا قليويب وعمريةم(. 1995القليويب، أمحد سالمة. وعمرية، أمحد الربلسي. ) -30
. زاد املعاد يف هدي خري العبادم(. 1994ابن قيم اجلوزية، مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد. ) -31

 .27بريوت: مؤسسة الرسالة. والكويت: مكتبة املنار. ط:
، دار 2، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعم(، 1986الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد، ) -32

 ية.الكتب العلم
 ، دار الكتب العلمية.1. طاملدونةم(. 1994مالك بن أنس، بن مالك بن عامر األصبحي املدين. ) -33
م(. نقص املناعة املكتسبة اإليدز وأثره على العالقة الزوجية يف الفقه 2006املبارك، صربس السعداوي. ) -34

 .1. العدد:جملة اجلمعية الفقهية السعوديةاإلسالمي. 
م. سؤال 21/3/2005م. موقع سؤال وجواب اخلاص ابلشيخ. اتريخ النشر: 2005املنجد، حممد صاحل.  -35

 https://islamqa.info/ar/answers/69742. 69742رقم: 
 م.2016، متوز. اإليدز والعدوى بفريوسهم(. 2016منظمة الصحة العاملية. ) -36
37-  www.who.int/features/qa/71/ar . 
. 360. صحيفة وقائع رقم: اإليدز والعدوى بفريوس العوز املناعي البشريم(. 2014منظمة الصحة العاملية. ) -38

 م.2014تشرين الثاين 
م(. إجراءات الوقاية الزوجية يف الفقه اإلسالمي من مرض نقص املناعة املكتسبة 1996املوسى، أمحد موسى. ) -39

 . العدد التاسع.جملة اجملمع الفقه اإلسالمي)اإليدز(. منظمة املؤمتر اإلسالمي. 
 . دار الفكر. اجملموع شرح املهذبالنووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف. )د.ت(.   -40
 .3. حتقيق: زهري شاويش، بريوت: املكتب اإلسالمي. ط:روضة الطالبني وعمدة املفتنيم(. 1991)  -41
مؤمتر كلية م(. أثر مرض اإليدز على الزوجية وما يتعلق به من أحكام. 2006أبو هربيد، عاطف حممد. ) -42

م. غزة: 2006/ 14/3ريخ: ". املنعقد بتاالشريعة والقانون الدويل األول "التشريع اإلسالمي ومتطلبات الواقع
 اجلامعة اإلسالمية.

 م.2017. فلسطني: متوز م2016التقرير الصحي السنوي فلسطني م(. 2017وزارة الصحة الفلسطينة. ) -43

 

https://islamqa.info/ar/answers/69742


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

149 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                         

44- The U.S. Department of Health & Human Services.2017. How Is HIV 

Transmitted?. Official Website. 15/5/2017. www.hiv.gov/hiv-

basics/overview/about-hiv-and-aids/how-is-hiv-transmitted 

45- The U.S. Department of Health & Human Services.2017. What Are HIV and 

AIDS?. Official Website. 15/5/2017. https://www.hiv.gov/hiv-

basics/overview/about-hiv-and-aids/what-are-hiv-and-aids 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

150 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  (JISTSR) 

siats.co.ukjistsr@ mail:E \ jistsr.siats.co.uk  

WhatsApp: 0060178330229 
 

 

 

 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية

 م2020 يناير، 1، العدد 6 المجلد

e-ISSN: 2289-9065 

 

 التحدايت( –املعوقات  –)الواقع  حوسبة النحو العريب

COMPUTERIZATION OF ARABIC GRAMMAR 

 )REALITY - CONSTRAINTS – CHALLENGES  (  

 د. أمحد علي علي لقم

a.loukam@psau.edu.sa 

 حوطة بين متيم  -كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

 جامعة األمري سطام بن عبد العزيز السعودية

 د. السيد حممد سامل

 د. حممد فتحي حممد عبد اجلليل

 ماليزاي –جامعة السلطان زين العابدين برتجنانو 

 

 

 م 2020ه / 1441

mailto:jistsr@siats.co.uk


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

152 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

 

 

Abstract 

There is no doubt that we have to utilize from computer technology in grammatical 

studies; the use of computer in the grammar lesson became widespread, which in turn 

led to the rise of many branches of language, such as translation, declension, … Etc. 

Also the grammar lesson will be better and more useful to the student while using 

computer technology. This research aims to create a vision of constraints for using 

computer in Arabic grammar and shows realistic solutions to facilitate the process of 

computing grammar based on Arabic grammar and technical developments, this will 

make it easier and more useful for learners, teachers and researchers. This study is 

expected to develop a curriculum to facilitate the process of computing Arabic grammar 

based on scientific objectives, best selection of the linguistic elements that constitute 

the grammatical material in the field of computing, and takes benefits from the research 

experiences.  
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 ملخص البحث

بد من اإلفادة من التقنية احلاسوبية يف الدراسات النحوية، فقد أضحى استخدام احلاسب ال شك أنه ال  

اآليل يف الدرس النحوي منتشرا انتشارًا واسعا مما أدى بدوره إىل هنوض كثري من الفروع اللغوية كالرتمجة 

ابستعمال  دارسوالتصريف وحنوها، كما أن الدرس النحوي ميكنه أن ينشط مبا هو أفضل وأكثر فائدة لل

طرح حلول ملعوقات حاسوبية النحو العريب و تقنية احلاسوب. إن هذا البحث يتجه حنو وضع تصور ورؤية 

واقعية انبعة من لُباب القواعد النحوية، والتطورات التقنية، لتسهيل عملية احلوسبة للقواعد النحوية؛ مما 

و وضع منهج . إن املتوقع من هذه الدراسة هوالتطبيقيسهل على الدارسني واملعلمني والباحثني االستفادة 

عن يقوم على ضبط أهدافه ضبطا علميا دقيقا، واالنتقاء املم لتسهيل عملية احلوسبة للقواعد النحوية

 للعناصر اللغوية اليت تشكل املادة النحوية يف جمال احلوسبة، واالستفادة مبا حققه البحث من جتارب.

 حو، معوقات، حتدايت، واقع، حوسبة.: النالكلمات املفتاحية
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 مقدمة: اإلفادة من التقنية احلاسوبية يف جمال النحو العريب

أصبح العامل يف القرن احلادي والعشرين يعيش يف ظل ثورة علمية ومعلوماتية وتقنية كبرية اتسمت 

روة كربى املعلوماتية جعلت من العلوم واملعرفة ثابلسرعة والكفاءة، وقد شهد عاملنا املعاصر قفزة كربى من 

، (1)يف حاجة إىل فكر وعقل انقدين لتفعيل استخدام هذه املعلومات اهلائلة مبا حيقق حاجات اجملتمع

واملطالع جملال احلوسبة النحوية خصوصا أو اللسانيات احلاسوبية عموما جيد الدراسات املتعلقة هبا والبحوث 

ال أبس  (2)تها قد ازدهرت يف هذه اآلونة يف حميطنا العريب ويوجد جهود لعدد من الباحثنيالعلمية اليت تناول

به يف هذا امليدان الذي تتالقى فيه العلوم اللسانية وعلوم احلاسوب، ومن خالهلا يعرف كيف نشأ هذا 

 التوجه؟

للغوي يف والبحث اونستطيع أن نقول إن إمهال هذا امليدان يضر ابلعربية وخيل بسرعة الدرس 

التطور العصري، ورمبا انعكس هذا الضرر على سائر النشاط العريب يف مجيع اجملاالت، واملعروف أن 

احلواسيب اآللية مثلت ثورة ما بلغه العلم احلديث يف التقدم التكنولوجي، فقد أضحت احلواسيب من أهم 

عقدة؛ وللك لكثري من املشكالت احلياتية امل ما حتتاج إليه حياتنا املعاصرة؛ فهي تسهم يف إنشاء احللول

ابلتواصل والتعامل مع احلواسيب من خالل لغة خاصة أفاد الباحثون من دراسة اللغات اإلنسانية يف 

 تطويرها وحتديثها.

لقد أضحت معاجلة النصوص ابحلاسوب متأّكدة عند تصميمها ونشرها وطباعتها أو ختزينها؛ 

ام انّية قابلة لإلدراج مباشرة يف املعاجلة املعلوماتّية، من هنا أتيت ضرورة إملوتشّكل هذه النصوص ماّدة لس

اللسانيني ابملناهج املعلوماتية ليتمكنوا من الولوج بيسر إىل قواميس مبئات اآلالف من املداخل، يرتّبها 

 .(3)راضغاحلاسوب انطالقا من قاعدة معطيات حسب ما يُعّد هلا من برجمّيات وما تستخدم فيه من أ
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إن اإلفادة من التقنية احلاسوبية يف الدراسات النحوية أصبح ملحا يف عصران هذا ألن استخدام احلاسب  

اآليل يف األعمال اللغوية قد انتشر انتشارا واسعا، وقد هنضت الدراسات اللغوية على هذا األساس هنوضا 

ة أهم ا النشاط الفكري الذي تعد اللغيضاهي التطور احلديث يف سائر أمناط النشاط البشري، وال سيم

وسائله، والنحو العريب من أهم ركائزها ولقد أثبتت األعمال املقدمة يف هذا اجلانب أن الدراسات النحوية 

ميكنها أن تنبعث مبزيد من الضبط والدقة والتصحيح والتقدم إىل ما هو أفضل وأكثر فائدة لدارسها، 

 .(4)ابستعمال تقنية احلاسوب

ابط النحويني واحلاسوبيني يستدعي مجلة فرضيات أساسية، من أمهها أن عمل احلاسوبيني إن تر 

جيب أن يكون وسيلة خلدمة النحويني، وليس حصرا له، وهذا ال يعين اجلمود على الوضع احلايل للنحو 

فق آراء و العريب، بل يرتك للك لعلماء اللغة وابحثيها، وهؤالء ليسوا جمربين على أن ينحو حنوا قسراي 

واجتهادات املتخصصني ابحلاسوب أو اجلهات املصممة له، ومنها أيضا األمانة يف متثيل النحو العريب من 

قبل احلاسوب، ويستوجب للك االستيعاب الكامل إلمكانية إدخال النحو العريب إىل احلاسوب، وإمكانية 

 . (5)معاجلته داخل احلاسوب

بية، رب أن يؤمنوا هلم مركزا مرموقا يف حقل اللسانيات احلاسو إن مبقدور النحويني واحلاسوبيني الع

وأن ميارسوا دورا ابرزا يف إثرائه إن ُهْم أَْوَلوا اهتمامهم الرئيس ابملوضوعات واجلوانب لات الصلة ابلنحو 

 .(6)العريب وإدخال تقنيات املعلوماتيات يف األوطان العربية

تاج هذا التواصل مع احلاسوب، وخيدم األهداف ونستطيع القول: إن علم النحو احلاسويب ن

 .(7)والغاايت املتعلقة به اليت تتحدد يف حل املشكالت املعقدة اليت تتصل حبوسبة النحو

وقد ابتت معاجلة اللغة العربية حاسوبيا أمرا يف غاية األمهية، وال ميكن احليدة عنه أو جتاهله، ال 

التعريب  حققت نتائج كثرية وعظيمة للعربية يف جمال تعلم اللغات سيما أن الدراسة احلاسوبية واملعلوماتية
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واإلحصاء اللغوي والرتمجة اآللية، واملعاجلة اآللية، وجمال الرتبية والتعليم، وغريها من اجملاالت. كما تواجه 

 .(8)العربية اليوم أتخرا تقنيا بسبب ضعف االهتمام هبذا اجلانب النحوي

 ج ما هلذا البحث من أثر يف تسليط الضوء وتوجيه النظر إىل موضوعومن هنا نستطيع أن نستنت

وقضية ملحة من قضااي العربية املعاصرة، إننا ابلوقوف على هذا البحث نستطيع معرفة كيف نشأ التوجه 

حنو حوسبة النحو العريب، واألحوال اليت ساعدت يف تكوين هذا التوجه سواء كانت جهودا فردية أو 

كذلك حماولة معرفة بعض املشكالت اليت واجهت االجتاه احلاسويب يف ضوء خواص النحو   مؤسسية رمسية،

العريب، والربجمة واحلوسبة، والوقوف على احلل يف عالج تلك املعضالت، ويف هذا البحث ميكننا الوقوف 

عريب يف لعلى مراحل تدرج علم النحو احلاسويب يف الدراسات العربية املعاصرة ومسرية البحث النحوي ا

اللسانيات احلاسوبية للوصول إىل هدف وطفرة كبرية وابلغة األمهية تضع لنا مشروعا لتأسيس القواعد 

النحوية احلاسوبية العربية، على منهج تطبيقي ونظري يف وقت واحد وتسخري العقل اإللكرتوين حلل القضااي 

 النحوية. 

 املبحث األول: حاسوبية النحو )التعريف والنشأة(

 هوم حاسوبية النحو: مف

نستطيع أن نقول إن علم احلوسبة اللغوية هو العلم الذي يهتم بتوظيف احلاسوب وتطبيق مناهج 

العلوم املعتمدة عليه يف دراسة اللغة خاصة يف الرتمجة اآللية، ومتييز الكالم والذكاء االصطناعي، أي تلك 

 .(9)املعلومات يف حقل معنيالعمليات اليت تقوم هبا اآللة بعد أن يلقنها اإلنسان 

ومن هنا ميكن أن نعرف حاسوبية النحو مستفيدين من تعريف املوسى أبنه: نظام بيين، بني اللسانيات  

وعلم احلاسوب، يعىن حبوسبة جوانب امللكة اللغوية وهي تتألف من مكونني: تطبيقي؛ يهدف لتطبيق 

 .(10)ب القواعد النحوية برجميا على احلاسو القواعد النحوية فعليا على النصوص، ونظري يقوم يتنظري
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 نشأة علم النحو احلاسويب:

ظهر علم النحو احلاسويب تزمنا مع عمليات حوسبة اللغة، وقد أشار بعض الباحثني لذلك يف 

اليت تناولت نشأة االجتاه احلاسويب يف دراسة علوم اللغة العربية، وكيف بدأ فرداي مث رمسيا  (11)دراسته

 ومؤسساتيا وأهم اإلشكاالت اليت واجهته واحللول املقدمة ملعاجلتها.

 املبحث الثاين: الدراسات والتجارب

 العريب منها: بة النحوهناك بعض الدراسات اليت تثري هذا اجملال احليوي وميكن البناء عليها يف حوس

فيها  ، وقد خلصالقياسات احلاسوبية للكميات الصوتية يف الرتاث، 2007دراسة بوداود،  .1

الباحث إىل أنه رغم فقدان اللغويني القدماء لكل التقانيات املساعدة يف حوسبة اللغة، إال أن 

 أحباثهم وتقعيداهتم ال ينقصها إال التفعيل والتوظيف. 

 & TRADOSالرتمجة مبساعدة احلاسوب دراسة مقارنة بني ، 2012دراسة جياليل،  .2

SYSTRAN،  وقد خلص فيها الباحث إىل أن الرتمجة مبساعدة احلاسوب يعد من األولوايت

 األساسية اليت ينبغي الرتكيز عليها يف الوقت الراهن، رغم بعدان الشديد عن للك.

د خلصت ، وقعليمية اللغات: قراءة يف املواقع العربيةاإلنرتنت وت، 2015دراسة نور الدين، .3

هذه الدراسة إىل عدة نتائج منها أن هناك اهتماما عربيا بتوظيف اإلنرتنت يف حقل تعليمية اللغة 

العربية، غري أننا الحظنا نقصا مقارنة ابملواقع األجنبية، من انحية التصميم وطريقة عرض املادة 

 اللغوية.

، وقد خلصت الدراسة إىل عدة أمور أمهها أن احلرف العريب واحلوسبة ،2001دراسة خصر،  .4

 مثت ترابطا بني احلوسبة والدراسات اخلاصة ابللغة العربية فكل منها يعتمد على اآلخر.
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مسامهة اللغويني العرب يف مشاريع معهد حبوث احلاسب ، 1426دراسة الغامدي،  .5

غة حوسبة اللغة العربية وتدريسها يف أقسام الل، وقد خلصت الدراسة إىل أمهية واإللكرتونيات

العربية جبامعاتنا، وأشادت الدراسة جبهود معهد حبوث احلاسب واإللكرتونيات مبدينة امللك عبد 

 العزيز للعلوم والتقنية. 

ن ، وقد خلصت إىل أحوسبة الصرف العريب وتعليميته، 2013دراسة خمرب الرتمجة واملنهجية،  .6

ة كبرية؛ فقد أصبح من شبه املتفق عليه أن التعامل مع احلاسوب جيب أن حلوسبة الصرف أمهي

يتم ابستخدام لغات طبيعية ال اصطناعية، ومن مث متثل حوسبة الصرف مطلباً مهما يف بناء خمتلف 

 التطبيقات اللغوية احلاسوبية.

 مدى استفادة البحث احلايل من الدراسات السابقة:

ة يتم استنتاج مدى استفادة البحث احلايل من الدراسات من خالل عرض الدراسات السابق

 السابقة يف التايل:

م، خمرب الرتمجة 2015ه، بومساحه، 1426يتفق البحث احلايل مع دراسة كل من )الغامدي،  .1

م( يف أمهية تدريس مقرر يتناول )حوسبة النحو العريب( أبقسام اللغة العربية 2013واملنهجية 

ا ميكن أن يضيفه اكتساب مهارات احلوسبة للنحو العريب، ومدى أمهية ابجلامعات العربية، وم

 حوسبة مقرر الصرف.

كما تتفق الدراسات السابقة مع البحث احلايل يف وجود ترابط بني احلوسبة والدراسات ابللغة  .2

م(، كما أن هناك حاجة ملحة لوجود مقرر )احلوسبة النحوية 2001العربية كدراسة )خصر، 

 ةالعربية( لتسهيل عمليات الرتمجة اليت أتخرت فيها الدول العربية كثرياً عن الدول األوروبية كدراس
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 م(، وأن تعليم النحو العريب ابإلنرتنت ينقصه وضع املعايري الرتبوية والفنية ليؤيت2012)جياليل، 

 م(. 2015مثاره كدراسة )نور الدين، 

 املبحث الثالث: تطور احلوسبة النحوية

يقوم اإلحصاء بتفسري بعض الظواهر اللغوية وحتليلها، ويستطيع أن يتعامل مع البنية املعقدة 

ت اللغوي فيبني لنا عالقات التماسك والرتابط بني ألفاظه ومجله وفقراته، وما ربط بني ظاهر العبارا للسياق

وما تبطنه من إشارات ومعان، كما ميكن للحاسوب أن يقدم بيئة تعليمية متفاعلة، فيمكنه تركيب برامج 

 .(12)تقدم آليا عوان تصحيحيا يف املواضيع اليت يرتكب املتعلمون فيها أخطاء

 وقد مت إنتاج أنظمة وبرامج الرتمجة اآللية والتطبيقات اللسانية احلاسوبية، وكان بعضها جتارايً حبتاً،

تغذى به احلواسيب لترتجم مجال مكتوبة أو منطوقة ومصطلحات كاملة يف جماالت حمددة أمهها السياحية 

 (13)ريهاار واألماكن والزمن وغوالتجارية واملرتبطة ابخلدمات كمصطلحات التحية واالستفسار عن األسع

. 

وتتعدد املصطلحات الدالة على اللسانيات احلاسوبية واليت عكف الباحثون على استخدامها 

سواء أكان للك يف املراجع األجنبية أم العربية، مما يسبب مشاكل يف توظيف املصطلح وترمجته إىل اللغة 

 ر:وفيما يلي بيان موجز ملراحل هذا التطو  (.14)العربية

استخدم احلاسوب يف اخلمسينات والستينات كآلة لسحق األرقام، واقتصرت تطبيقاته على  .1

 النواحي التجارية لات الطابع الرقمي وللك هبدف إصدار الفواتري.

تطور احلاسوب يف السبعينات ليصبح آلة ملعاجلة املعلومات من حيث التخزين واالسرتجاع  .2

 واحلذف واإلضافة.
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الثمانينات من آلة ملعاجلة املعلومات إىل آلة ملعاجلة املعرفة، وعندها حدثت املواجهة انتقل يف  .3

احلامسة بني احلاسوب ومنظومة اللغة بوصفها أداة تكوين هذا العقل املولد للمعارف اجلديدة أي 

احلاسوب، وظلت العالقة بني اللغة واحلاسوب تتوثق وتتأصل بصورة مل يسبق هلا مثيل، وقد 

عليه املواجهة مع اللغة ضرورة االرتقاء بكثري من خصائصه وقدراته، حىت يتهيأ هلذا اللقاء  فرضت

املثري، وقد مشلت نواحي ارتقائه زايدة سرعته احلاسوبية، وسعة لاكرته، وطاقة ختزين وسائطه 

للغة ا املغناطسية والضوئية، واألهم من للك االرتقاء أبساليب الربجمة، وخري دليل على ما أحدثته

يف تطوير منظومة احلاسوب، نذكر أهم التطبيقات األساسية للجيل السادس من احلواسيب الذى 

طورته الياابن، حيث نالحظ الرتابط العضوي بني منظومة احلاسوب وتطبيقاته وعالقتها ابللغة، 

 فهناك أربعة تطبيقات أساسية للجيل السادس من احلواسيب وهى:

 النظم اخلبرية.  .1

 اآللية.  الرتمجة .2

 النظم الذكية لإلنسان. .3

 تطبيقات مساندة للحاسوب للتصميم والتصنيع. .4

إن كل هذه التطبيقات التكنولوجية حباجة ماسة إىل النحو كمكون رئيس من مكوانت اللغة، 

ها فالنظم اخلبرية حتتاج لتخزين املعارف، اليت تؤسس عليها خربهتا، وابلتايل فهي حباجة إىل اللغة، بوصف

وسيلة من وسائل نقل املعرفة والنظم الذكية لإلنسان اآليل حتتاج إىل قدرات لغوية كي تستوعب أهم 

  (15)األوامر، وتتواصل مع اإلنسان البشرى، أما الرتمجة اآللية فهي حبكم طبيعتها تطبيق لغوى صرف.
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 املبحث الرابع: أمهية حوسبة النحو العريب

من خالل تطور نظم املعلوماتية عرب مراحلها املتعددة، فخالل نصف القرن اتضحت أمهية اللغة 

املنصرم تطور احلاسوب تطورات نوعية، أدت به يف النهاية إىل مواجهة حامسة مع منظومة اللغة على 

 .(16)اتساعها

م امللتقى الدويل الرابع 1987وقد عقد مركز الدراسات االجتماعية واالقتصادية بتونس عام 

للسانيات، واختذ له موضوعا ))اللغة العربية واإلعالمية(( وتناول دواعي حوسبة اللغة العربية وعوائدها 

 وعوائقها.

عددًا من التطبيقات املتعلقة ابللسانيات  1989وتناول مؤمتر الكويت للحاسوب املنعقد عام 

 العربية احلاسوبية، كالرتمجة وتعلم النحو العريب.

وجوها من أتصيل نظامية  1992البكاء يف ندوة احلاسبات واللغة عام  واستشرف حممد كاظم

  (.17)اللغة العربية يف أعمال األوائل، وأملح إىل مشروعه يف استخدام احلاسوب يف برجمة قواعد اللغة العربية

قدم فيه حممد أكرم  1996وانعقد مؤمتر قضااي اللغة العربية وحتدايهتا يف اجلامعة اإلسالمية مباليزاي عام  

 حبثا بعنوان )احلاسوب والتحليل الصريف يف العربية(. 

كما أعدت جمموعة من الربامج كربانمج نظام التحليل الصريف ابستخدام احلاسوب ليحىي هالل، 

يف ابستخدام احلاسوب الذى أعده مأمون احلطاب وزميله، وكذا الربانمج الصادر وبرانمج التحليل الصر 

 عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وهو نظام حنوى صريف للعربية.

 وحوسبة النحو العريب يساعد يف تعليم اللغة العربية وميكن أن يكون وسيلة مناسبة لتعليم الفصحى،

عالة للقضاء على العامية من خالل التصحيح الفوري للحن ابلفصحى، أو وميكن أن يكون وسيلة ف

 .(18)تصحيح األخطاء اللفظية يف تشكيل أواخر الكلمات أو غري للك
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وتكمن الغاية من حوسبة النحو يف تقدمي توصيف شامل ودقيق للنظام اللغوي للحاسوب، متكنه 

حلاسوب قادرا على تركيب القواعد وحتليليها، فامن مضاهاة اإلنسان يف كفاءته وأدائه النحوي، فيصبح 

 .(19)بذاكرته املستوعبة ميكنه أن يؤدى شطرا صاحلا من مهمة التصحيح، ويصحح النطق إلا عثر به اللسان

ومن منظور معاجلة القواعد اليت حتكم اللغات اإلنسانية آليا بواسطة الكمبيوتر أثبتت اللغة العربية 

خرى يسهل تطويع النمالج املربجمة املصممة للغة العربية لتلبية مطالب اللغات األجدارهتا كلغة عاملية حيث 

 .(20)وعلى رأسها االجنليزية وللك بفضل توسطها اللغوي

 العناصر واملستوايت:

إن مستوايت الرتكيب اللغوي هي الصويت والصريف والنحوي والداليل، وميكن أن ننجح يف حوسبة 

 : (21)هنا حصر القواعد اللغوية. واملعاجلة اآللية لتلك القواعد على شقني أساسنيهذه املستوايت وما خيصنا 

 نظم الربجمة املستخدمة يف املعاجلة اآللية بواسطة الكمبيوتر للفروع للقواعد النحوية: الشق األول:

 النظام الصريف اآليل الذي يقوم بتحليل الكلمات إىل عناصرها االشتقاقية والتصريفية أو يعيد .1

 تركيبها من هذه العناصر.

 نظام اإلعراب اآليل الذي يقوم إبعراب اجلملة والكلمات آليا. .2

جائي ويتضمن التطبيقات اليت تقوم على النظم اللغوية السابقة الذكر واليت تشمل التدقيق اهل الشق الثاين:

 والنحوي.
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 املبحث اخلامس: حتدايت حوسبة النحو العريب

تحدايت اليت تواجه احلوسبة النحوية تضع على عاتقنا، فنحن مسؤولون أفرادا ومؤسسات إن ال

  -عن الولوج يف هذا العصر ابلتقنيات النحوية املدروسة، ولقد ابت واضحا ضرورة معاجلة القضااي اآلتية:

 حتليل اللغة العربية آليا صرفيا وحنواي. -

 اإلفادة من احلاسوب يف التدقيق الصريف والنحوي.  -

كما توجد حتدايت كثرية أمام حوسبة النحو العريب؛ فقضية احلوسبة متشعبة الوجوه فمن أصنافها 

النحو والصرف حىت تنتهي ابإلبداع واالبتكار، األمر الذي يتعلق خبائص اللغة نفسها وطبيعتها يف 

  (22)استخداماهتا املعلوماتية.

اتضح مبا ال يدع جماال للشك طواعية ومرونة القواعد النحوية للقوالب التقنية الحتواء النظم  وقد

 احلاسوبية والربجميات وتعامل األجهزة واملعدات.

وقد اتسع سوق املعلوماتية العريب فأاتحت شركة "ميكروسوفت" النظم املعلوماتية اليت تراعي 

 . (23)حويةخصوصية لغتنا العربية وبعض القواعد الن

ومثة إشكاالت أخرى متمحورة ووضع خوارزميات للنحو العريب وتطبيق األوزان، كذلك فإنه مل 

 تتوفر بعد التطبيقات اليت تفي حباجة املستفيد، كذلك فإن ضعف املصطلحات وفقداهنا الذي أصبح عائقاً 

 مهماً أمام تعريب املعلومات ونشرها واإلفادة منها على أحسن الوجوه.

يضاف إىل للك أن التقييس مل يؤّد دوره إال يف بعض احلاالت النادرة، فاملواصفات العربية مل تطبق 

العلوم، يف غالبيتها، ألن األقطار العربية مل تتخذ اإلجراءات العملية لتطبيقها )املنظمة العربية للرتبية والثقافة و 

 (.1996تونس، 
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 ركات املصنعة للحواسيب بضرورة استنباط نظامولعل من هذه التحدايت أيضا عدم اقتناع الش

 .(24)تشغيل عريب التصميم والتطوير واإلفادة خيدم القواعد النحوية ويستفيد منها

فتعريـب احلاسـوب متطلب لتطبيق القواعد النحوية على الرتمجــة اآللية مــن العربيــة إلــى اللغــات 

  (25)األجنبية وبــالعكس.

متكني احلاسوب من حتديد األخطاء النحوية وتصويبها أو تقدمي بدائل هلا فقد  أما إلا كان مطلبنا

فيسعفنا يف للك ما متخضت عنه الدارسات، كذلك استقراء ما توصلت إليه الدارسات اللغوية من 

 .(26)األخطاء النحوية الشائعة لدى من يكتبون ابلعربية لتكون مرجعا هاداي يف التصويب اآليل

 : توصيف النظام اإلعرايب منوذجا للحاسوبيةاملبحث السادس

يعد هذا املنحى استكماال لتمكني احلاسوب من القراءة الصحيحة للنصوص العربية غري املشكولة. 

فاإلعراب املتداول يف قاعات الدرس مبا هو عملية لهنية تنتظم يف نسقها اخلاص ومنولجها اهليكلي املنضبط 

ه من الباحثني من عول يف للك على أربع خطوات إجرائية تعتمد مبقوالت عيار خمصوص؛ فقد تصدر ل

أربع قوائم حتوي فيها كل قائمة جمموعة من البدائل، ويقع االختيار على إحدى تلكم البدائل بناء على 

ثبت مستدخل يف لاكرة احلاسوب مسبقا ويستدل فيه بقرائن السياق على أنه ال أبس أن حناول هنجا آخر 

اإلعراب للحاسوب وحسبنا يف هذا املبحث لزوم القصد وغاية القصد من توصيف نظام  يف توصيف نظام

 . (27) اإلعراب من متكني احلاسوب من تعيني حركات أواخر الكلم

أنه يلزمنا ابدئ األمر تصنيف كلم العربية إىل املبين واملعرب؛ للك أن املبين  (28)وقد لكرت كنايل

سيستدخل يف احلاسوب، على هيئة ال تتغري، فال حيتمل غري وجه واحد لقراءته أو لضبط آخره. وسيفضينا 

 رللك إىل حصر جهدان على االسم املعرب والفعل املعرب، فنستثين احلروف والفعل املاضي وفعل األم

واألمساء املبنية؛ كوهنا مجيعا تلزم بنية وحيدة يف مجيع أحواهلا ومواقعها السياقية، ويكون أمر ضبطها ابلشكل 
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منوطا بتوصيف النظام املورفولوجي ألبواهبا النحوية اباب اباب، وسنستثين كذلك ما جييء يف ابب املعرب مما 

عتل مساء اخلمسة واألفعال اخلمسة واملضارع اجملزوم مال تتبدل حركة آخره كاملثىن ومجع املذكر السامل واأل

اآلخر؛ معولني يف للك على سالمة النص من األخطاء النحوية، وقاصرين جهدان على التشكيل فحسب، 

 ال التدقيق اللغوي.

من شأهنا أن تنجز أعماال ضخمة  -على قصورها النسيب-ويبقى أن ندرك أن املعاجلة اآللية 

 ة وتوفر أموااًل طائلة ملا تتصف به من قدرة عالية يف السعة االحتوائية وسرعة فائقة يفوختتزل جهودا جبار 

املعاجلة الزمنية، فتشكيل بين البشر لكتاب أو نص مثال سيستغرق أضعاف اجلهد والزمن الذي تستغرقه 

 .(29)مراجعة للك الكتاب أو النص بعد تشكيله آليا بواسطة احلاسوب

 اخلامتة

 ىل عدد من التوصيات وهي:خيلص البحث إ

 ضرورة تتضافر اجلهود يف جمال حاسوبية النحو العريب بني اللغويني واحلاسوبيني يف برجمة األنظمة .1

 اللغوية، وحتليلها ومعاجلتها آلياً.

 ضرورة توطيد العالقة بني النحويني واحلاسوبيني وجعلها عالقة تكاملية؛ ومن قبيل تبادل املصاحل. .2

الرتابط النحويني واحلاسوبيني يقوم على عدد من الفرضيات من أمهها أن عمل احلاسوبيني جيب  .3

 أن يكون وسيلة خلدمة النحويني. 

وجوب نشر الوعي احلاسويب بني النحويني من تشجيع املؤسسات التعليمية وخباصة اجلامعات  .4

بع قسم اللغة جديد يتعلى ختصيص مقرر دراسي يعىن حبوسبة النحو العريب، وإجياد ختصص 

 العربية، مبسمى " بكالوريوس يف حوسبة اللغة العربية)قسم النحو العريب( 
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وجوب تطوير عمل اجملامع اللغوية ملواجهة حتدايت حوسبة النحو والشروع يف الربجميات لوضع  .5

 إطار تقنية املعلومات من منظور حنوي.

 وب. ن قضااي استخدام النحو يف احلاسطبع الرسائل اجلامعية اليت كتبت ابللغة العربية ع .6

عدم ترك أمر الربامج احلاسوبية العربية بيد الشركات ومراكز البحوث الغربية بل ينبغي أن يصممها  .7

 أبناؤها. 

تشكيل منتدى لرواد احملتوى الرقمي العريب من املؤسسات واهليئات لات العالقات بتكنولوجيا  .8

 ات. املعلومات واالتصاالت ومجعيات احلاسب

ضرورة االشتغال اللغوي يف جماالت تيسري النحو العريب وحوسبته لإلجابة عن منالجه دون عسر  .9

 مثل النحو التوليدي والتحويلي وحنو احلاالت اإلعرابية.... إىل آخره.

العناية ابلفروق النحوية اليت تسعف هندسة اللغة وإثراء حوسبتها مبستوايت الداللة  .10

 ية وحنوها.وسياقات تغيريها اجملاز 

هناك فرق واضح بني النحو العلمي والنحو التعليمي، وتعليم اللغات وال بد من التفريق  .11

 بني هذه املستوايت يف الربجمة القواعدية.

إعادة ترتيب الدروس النحوية وفق التدرج املعريف والتعليمي واالجتهاد وضع األلعاب  .12

 التعليميةابستخدام احلاسب.

يشمل كل القواعد النحوية مقسمة على فئات ومستوايت دراسية، تصميم موقع إلكرتوين  .13

 يرجع إليه املربجمون ليجدوا أكثر من طريقة لشرح وتطبيق القواعد مما يسهل طريقة برجمتها.

 ،،وهللا من وراء القصد
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Abstract 

There has been a hideous misunderstanding and a mismatch between the Islamic concept 

and the Western concept of terrorism. This was not the direct result of the 

intercivilizational conflict and the scientific and intellectual vacuum in the contemporary 

Islamic nation, but there are some forces hostile to Islam, its culture, its civilization, the 

glories of its nation and its bright history of cultural contribution and creative cultural 

achievement. The description of Islam as the religion of terrorism and extremism is 

inaccurate. The current research addresses this point. The aim of the research is to clarify 

the issue of terrorism in Islam, and that it has controls and conditions to be observed; 

otherwise, any action is deemed as violent and rejected by Islam which condemns and 

punishes the doer who solely bears the accountability of his own actions. The researcher 

reached several conclusions, including but not limited to: To strike fear in the hearts of 

the enemy without shedding blood is the Islamic concept derived from the word irhaab. 

However, to resort to violence, to spread crimes, and to cause chaos and corruption at the 

individual or collective level is not accepted by Islam.  

 

Key words: Controls; terrorism; Islam; violence 

 

 ملخص البحث

لقد حدث خلط فاضح ولُبس خطري بني مفهوم اإلسالم ومفاهيم الثقافة الغربية ملصطلح اإلرهاب. ومل يكن 
ذلك نتيجة الصراع احلضاري والفراغ العلمي والفكري يف حاضر األمة اإلسالمية فحسب، بل يقف وراء 

 
ُ
احلضاري واإلجناز  شرق ابإلسهامذلك بعض القوى املعادية لإلسالم وثقافته وحضارته وأجماد أمته واترخيها امل

إن وصف اإلسالم بدين اإلرهاب والتطرف هو وصٌف غري دقيق. وهنا تكمن مشكلة هذا الثقايف املبدع. 
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البحث. ويهدف البحث إىل بيان وتوضيح موضوع اإلرهاب يف اإلسالم، وأن له ضوابط وشروط جيب 
 عنف وتطرف يرفضه اإلسالم وحياربه ويعاقبمراعاهتا، وما كان خارجًا عن هذه الشروط والضوابط فهو 

فاعله، وأن صدور أي عنف أو تطرف من أحد املنتسبني إليه ال يعين ذلك أن اإلسالم هو دين إرهاب، 
 وقد توصل الباحث إىل عدة نتائج أمهها:وإمنا ذلك التصرف ُحجة على صاحبه، ال ُحجة على اإلسالم. 

سالمي معناه ختويف العدو وترويعه، وليس االعتداء عليه، وسفك أن مفهوم كلمة اإلرهاب من املنظور اإل
دمه دون وجه حق. وأن مفهوم اإلرهاب من منظور غري إسالمي معناه العنف والتطرف، وانتشار اجلرمية، 

 وممارسة الفوضى والفساد الفردي واجلماعي.
  .: الضوابط, اإلرهاب, اإلسالم, الُعنف  الكلمات املفتاحية

 

 املقدمة 

إن وترية اإلرهاب تتصاعد يف عاملنا اإلسالمي يوماً بعد يوم، وتزداد تعقيداً وصعوبة أكثر فأكثر، حىت أصبح 

اإلرهاب هو ديدن اإلعالم ومادته التسويقية يف كثري من األوقات، وانطلق الكثري من املفكرين والباحثني 

َكثُر   وحسب توجهاهتم وُمعتقداهتم، حىتوالُكتاب للخوض يف هذا املضمار واملشاركة أبقالمهم وأفكارهم 

الكالم والغلط حول مفهوم اإلرهاب، وما حقيقته؟ وهل اإلرهاب القائم اليوم وأاثره امللموسة يف كثرٍي من 

دول العامل اإلسالمي وغريه هو اإلرهاب الذي يقصده اإلسالم؟ أم هو إرهاب مبفهوم الغرب وعنف وتطرف 

كان هذا هو تطرف وُعنف فما موقف اإلسالم منه؟ بل أصبح املسلم البسيط   وُعدوان مبفهوم اإلسالم؟ وإذا

يتعذر عليه فهم احلقيقة والواقع بسبب كثرة القيل والقال حول موضوع اإلرهاب، وأيضًا بسبب التشويش 

والضجة اإلعالمية املكثفة وخاصة اإلعالم الغريب، أو اإلعالم العريب واإلسالمي الذي يرى بعني أمريكا 

وأورويب، والذي يُقدم العديد من الربامج واللقاءات حول موضوع اإلرهاب وأسبابه وأضراره وعواقبه احلالية 

ستقبل. ويسعى جاهداً إللباس اإلسالم وأهله بثوب اإلرهاب، ويغض الطرف عن اإلرهاب احلقيقي 
ُ
ويف امل



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

178 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

البرايء يف كثري ه الضعفاء واملساكني واوالتطرف القائم الذي تقوم به كثري من الدول العظمى واملستعم رة جتا

من دول العامل وخاصة دول الشرق االوسط. وأتيت أمهية هذا البحث وسبب اختياره يف كونه يسعى الباحث 

من خالله إىل بيان وتوضيح املعىن احلقيقي ملفهوم اإلرهاب الذي ذكره هللا سبحانه يف القرآن، وأن معناه 

اء عليها، وأن دين اإلسالم هو دين السالم واحملبة والعفو وليس دين العنف الدفاع عن النفس وليس االعتد

يُع والتطرف والكراهية قال سبحانه وتعاىل: }َوإ ْن َجَنُحوا ل لسَّْلم  فَاْجَنْح ََلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَّ  إ نَُّه ُهَو السَّ  م 

واألموال واألعراض واحلقوق، وبنين أنه ال جيوز ، كما أن اإلسالم جاء للمحافظة على األنفس (1)اْلَعل يُم{

االعتداء عليها أو استباحتها بدون وجه حق أبي شكٍل من األشكال وحتت أي ظرف أو ُمربر، وال يوجد 

أي قانون أو دستور على وجه األرض ينص على حقوق اإلنسان وحيافظ عليها كما نص عليها اإلسالم 

ن ُمسلم أو غري مسلم، فقد حفظ اإلسالم حقوق اجلميع وجرَّم وشدد يف ذلك، سواًء كان هذا اإلنسا

لم واحلرب.  االعتداء عليها بدون وجه حق يف حاليت الس 

 املبحث األول: التعريف ابإلرهاب

إن احلديث عن قضية اإلرهاب، هو ولوٌج يف عامل اإلنسانية ابلكامل، فاإلنسان بفطرته ال يَ تَ َنصَُّل عن ق َيمه  

إالن حني هُتبُّ عليه أحداث طارئة، هي افراٌز لفقدان مناهج احلياة السياسية واالقتصادية اإلنسانية 

تولُد نتيجًة ملسارها غري السَّوين  يف معامل احلياة، وما له من دور أيضاً 
ُ
واالجتماعية والنفسية ملسارها الطبيعي امل

ين يفوق إنساٍن سوي إىل خملوق عدوايف حدوث صراٍع يف كيان  اإلنسان فينقلب على ذاته، فيتحول من 

البهائم يف طمعها، ووحشيتها. هبذا نتيقن أن اإلنسان ال يثور على واقعه سعيًا إىل تغيريه إالن بعد أن يعاين 

صاغ من واقعه املضطرب، فهذا يعين أن اإلرهاب هو انعكاس لواقٍع يشكو 
ُ
صراعًا يف عامله الداخلي امل

ية ر، وبني االستواء واالحنراف، يف اللذات الفردية واجلماعية، لذا فإن حتديد ماهاالنفصام بني قيم اخلري والش
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اإلرهاب يُعُد عمليًة شائكًة وصعبة لصدورها عن اُسس نفسية اتبعة لذات فاعلها، لذا ال جند اتفاق بني 

تُعُد من مظاهر  . وإضافًة إىل ذلك فإنَّ ظاهرة اإلرهاب(2)االفراد او اجلماعات على حتديد حقيقة اإلرهاب

العنف الذي تفشى يف اجملتمعات الدولية، فمنذ أوائل السبعينات من القرن املاضي وكلمة )اإلرهاب( 

وع اإلرهاب املضاد( وغريها قد غزت ابلفعل أدبيات مجيع فر -مجاعة إرهابية  –ومشتقاهتا من أمثال )إرهايب 

حيث أضحى مصطلح )اإلرهاب( من أكثر االصطالحات شيوعًا يف العامل، يف وقت  .العلوم االجتماعية

تزداد فيه نسبة اجلرمية ارتفاعًا وأشكاَلا تنوعاً، وأصبح اإلرهاب واقعًا ُمقلقًا وُمزعجاً. فاملؤلفون يف ميادين 

والكتابة  ذا املوضوععلم النفس، وعلم اإلجرام وعلم االجتماع، والفكر الديين وغريها انكبوا على دراسة ه

عنه من ٍعدة زوااي، ومن وجهات نظٍر خمتلفة. ورغم ذلك كله مل تتفق أراءهم حول حتديد ماهية اإلرهاب 

 وتصنيفه وحصره من خالل تعريف موحد له ومتفق عليه. 

 املطلب األول: اإلرهاب يف اللغة

صطلح ة ال جيد الباحث أاها ذكرت مُ من خالل البحث واملطالعة يف املعاجم وقواميس اللغة العربية القدمي

اإلرهاب بل ذكرت الفعل )رهب، يرهب، رهبة، رهباً، رهبانية( وغريها، وكلها متضمنة ملعىن اخلوف والفزع، 

ومل يُذكر ُمصطلح اإلرهاب إالَّ يف الُكتب واملراجع احلديثة للغة العربية. وَرَهَب: الراُء واَلاُء والباُء أصالن، 

فةٍ أحُدمها يُدُل  . وَره َب، ابلكسر، (4). وأرَهَبُه واسرتَهَبُه: أي أَخاَفهُ (3)على خوٍف، واآلخر على دقٍَّة وخ 

يَ ْرَهُب َرْهَبًة وُرْهباً ابلضم، وَرَهباً ابلتحريك، أي خاف. ورُجل َرَهبوٌت. يقال: َرَهبوٌت خرٌي من َرََحوٍت، أي 

 .(5)أَْرَهَبُه واسرتهبه، إذا أخاَفهألْن تُ ْرَهَب خرٌي من أن تُ ْرَحَم. وتقول: 
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 املطلب الثاين: اإلرهاب يف االصطالح

ال يوجد اتفاق دويل حول تعريف اإلرهاب من انحية اصطالحية، وذلك لعدة أمور ومصاحل اختلف تعريف 

مفهوم اإلرهاب حسب اختالف هذه املصاحل وقد سبق ذكرها، أَما مفهوم اإلرهاب من منظور إسالمي 

 ه آايت القرآن الكرمي، وزادة يف إيضاحه الُسنة النبوية املطهرة من خالل أقوال وأفعال النيب صلى هللافقد بينت

عليه وسلم، وسيبني الباحث هنا مفهوم اإلرهاب من منظور غري إسالمي، مث يُبني مفهومه من منظوٍر 

 إسالمي، من ابب اإليضاح وتقريب وجهات النظر.

 اب وضوابطه من منظوٍر غري إسالمياملبحث الثاين: مفهوم اإلره

 املطلب األول: صعوبة حتديد مفهوم اإلرهاب

يرى بعض الباحثني والُكتاب صعوبًة يف إجياد تعريف لإلرهاب ميكن االتفاق عليه واستبعدوا ذلك، بسبب 

عريفه وفق تاختالف وجهات النظر لدى الباحثني عند تعريفهم ملفهوم اإلرهاب، إذ كل منهم ينظر إليه عند 

هواه ومصاحلة وهذا من جانٍب، أمَّا من جانٍب آخر فإن املرء يستطيع تشخيص العمل اإلرهايب أو حُيدده 

ومن مثَّ فإن مسألة التعريف قضية غري جمدية، وهي ال تُغري كثرياً من النظرة إىل اإلرهاب ما  (6)مبُجرد رؤيته

ل  حيتاج إىل شرح ُمفصٍل ودقيٍق ملعرفة مضمونه أو التوصدامت صورة اإلرهاب أمراً ُمستقراً يف األذهان وال

إىل تعريف مقبوٍل ومقنٍع له. واحلق أن الذي دفع هؤالء إىل اعتناق هذا الرأي هو عجز اجملتمع الدويل على 

ضنية 
ُ
اختالف هيئاته ومؤسساته من التوصل إىل تعريف شامل لإلرهاب حيظى بقبول اجلميع رغم اجلهود امل

 . (7)لت يف ذلكاليت بُذ  
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 املطلب الثاين: مفهوم اإلرهاب من منظوٍر مادي

يرى أصحاب هذا االجتاه أن تعريف اإلرهاب يكون من خالل وصف األفعال املادية اليت ميكن أن يطلق  

، والغرض من حصر (8)عليها لفظ اإلرهاب من دون النظر إىل ُمرتكبيها ودوافعهم اليت قد تكون مشروعة

ابألضرار املادية اليت تنتج عنه هو التخلُّص من اخلالف القائم حول وجهات النظر فيما مفهوم اإلرهاب 

يتعلق مبفهوم اإلرهاب من حيث الفعل. فاإلرهاب عند هؤالء هو عبارة عن االغتياالت، أو التفجريات، أو 

اها ألفعال أبخطف الطائرات، أو ارهتان األشخاص، أو غريها من أعمال الُعنف واإلرهاب، وُتصنف هذه ا

إرهابية وفاعلها، وُمرتكبها شخٌص إرهايب بغض النظر عن الدوافع اليت دفعته الرتكاب مثل هذه األفعال. 

وقد عرَّف الوفد األمريكي يف الدورة الثامنة والعشرين اليت عقدهتا اجلمعية العمومية يف األُمم املتحدة اإلرهاب 

 ل شخص آخر يف ظروف خمالفة للقانون، أو ُيسبب لهبقوله: )اإلرهاب فعل منسوب إىل كل شخص يقت

ضررًا جسداًي ابلغًا أو خيطفه أو حياول القيام بفعل كهذا أو يشارك شخصًا قام أو حاول القيام بفعل  

. وتعريف اإلرهاب من منظور مادي بشكل عام أغفل اَلدف االسرتاتيجي لإلرهاب، حيث أن (9)كهذا(

تل سياسية غالباً، فهو فيصل التفريق بني اإلرهاب واجلرائم اأُلخرى كالقاإلرهاب يهدف إىل حتقيق أغراض 

والسوط وغريها. وأيضاً تعريف اإلرهاب من منظور مادي يدعم وينسجم مع توجه الدول الكربى اليت هتيمن 

من املقبول ( 11)إذ هبذا األسلوب تعترب أن الكفاح املسلح من أجل حق تقرير املصري( 10)على العامل الثالث

 قبل اَليئة العامة لألمم املتحدة عمل إرهايب.

 املطلب الثالث: مفهوم اإلرهاب من منظوٍر موضوعي

وهذا املنظور يُبىن على املوضوعية والدراسة العملية اليت يقوم هبا الباحثون املتخصصون هبذا الشأن من أجل 

َعَذبة  اليت تروم التخل
ُ
االعتبار أهدافه  ص من هذا الوابء مع األخذ بعنيالوصول إىل ما تصبوا إليه اإلنسانية امل
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ودوافعه بغض النظر عن أساليبه واشكاله، وسنذكر ُهنا بعض التعريفات اليت تناولت مفهوم اإلرهاب من 

 منظور موضوعي.

. تعريف االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب واجلرمية اإلرهابية، حيث عرَّفت اإلرهاب أبنه: كل فعل من 1

الُعنف أو التهديد به، أايً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذًا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي،  أفعال

يهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم إبيذائهم، أو تعريض حياهتم، أو حريتهم، أوأمنهم للخطر، أو 

ريض احتالَلا أو االستيالء عليها أو تعإحلاق الضرر ابلبيئة أو أحد املرافق أو األمالك العامة أو اخلاصة أو 

 . (12)أحد املوارد الوطنية للخطر

م( اجلرمية اإلرهابية أباها: االستعمال 1930. عرَّف مؤمتر فرسوفيا لتوحيد القانون اجلزائي املنعقد سنة: )2

 .(13)رميةجلالعمدي لكل وسيلة قادرة على إحداث خطر مجاعي ويعترب الرعب ُعنصراً أساسياً يف تكوين هذه ا

. وعرَّف اللواء الدكتور. أَحد جالل عز الدين اإلرهاب أبنه: اسرتاتيجية عنف منظم وُمتصل من خالل 3

تفجرات وما شابه ذلك من 
ُ
مجلة من اعمال القتل واالغتيال وخطف الطائرات واحتجاز الرهائن وزرع امل

 .(14)ك بقصد حتقيق أهداف سياسيةأفعال التهديد هبا اليت هتدف إىل خلق حالة من الرعب العام وذل

م( أبنه: نوع من الُعنف تقوم به قوى استعمارية، أو عنصرية، 1984. وعرَّفته دول عدم االحنياز سنة: )4

ناضلة من أجل احلرية
ُ
 .(15)أو نظام ضد الشعوب امل

ظمة أو ُمناإلرهاب أبنه: اسرتاتيجية أو طريقة حتاول عن طريقها مجاعة ( WATSON). وعرَّف واتسون 5

نظم للعنف
ُ
 .(16)حزب من أجل جلب االنتباه ألهدافه، أو فرض التنازالت ألغراضه، من خالل االستعمال امل

ام اإلرهاب من الوسائل اليت يستخدمها احلكم االستبدادي إلرغ . وعرَّفته دائرة املعارف احلديثة بقوَلا:6

 . (17)والفزع بينهااجلماهري على اخلضوع واالستسالم له وذلك بنشر الذعر 
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 وبعد بيان وتوضيح مفهوم اإلرهاب من منظوٍر غري إسالمي يتبني لنا اآليت:

. تصنيف أعمال الُعنف والقمع والتعسفات القهرية اليت تقوم هبا الدول ضد شعوهبا على أاها أعماٌل 1

القمع اليت  لبعض أعمالإرهابية، وهذا خلٌط بني ظاهرة اإلرهاب ومفهوم الدكتاتورية الفردية، بينما يرى ا

 تقوم هبا الدولة ضد شعبها ال يشتمل على اإلرهاب وفقاً لنظام احلكم فيها.

. غموض كثري من املفاهيم اليت جاءت لبيان معىن اإلرهاب، حيث جعلت مفهومه واسعًا دون حتديد 2

 غالباً. 

 حتقيق أهدافاً سياسيًة.. إدراج كلمة السياسي إىل اإلرهاب، ابعتبار غاية اإلرهاب غالباً هو 3

. االعتماد على القوانني الوضعية، أو النظرايت الشخصية يف بيان مفهوم اإلرهاب من منظور غري إسالمي، 4

طهرة لإلرهاب، مما أدى إىل بُعده كل الُبعد من املفهوم اإلسالمي 
ُ
وإغفال داللة القرآن الكرمي والُسنة امل

 . (18)الصحيح ملعىن اإلرهاب

 ثالث: مفهوم اإلرهاب وضوابطه من منظوٍر إسالمياملبحث ال

يف اإلسالم مفاهيم وضوابط واضحة، ال تقبل أبين  حاٍل من األحوال قْتل األبرايء _ وهو مضمون املصطلح 

مهما كانت الظروف واألعذار، حىتن ولو استخدم الطرف املعادي نفسه هذا  -املتداول اآلن )اإلرهاب( 

ولقد ورد هذا املصطلح يف القرآن الكرمي والُسنة وأُبيح للمسلمني ممارسته ولكن وفق شروط  .األسلوب

 وضوابط.

 املطلب األول: مفهوم اإلرهاب من منظوٍر قرآين

على خالف الشائع أييت معىن اإلرهاب يف القرآن الكرمي كأداة لإلصالح والسمو اخللقي وكسبيل لتحقيق 

اب ومشتقاته يف اإلسالم أتتى يف سياق االلتزام ابلوصااي العشر اليت جاءت يف السالم، كما أن مفهوم اإلره
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الكتب السماوية، وااللتزام بكل أوامر هللا جل وعال اليت حتض على العدل واالحسان وتنهى عن الفحشاء 

وضوابط،  شروط، فكما أن اإلسالم يدعوا إىل اجلهاد وقتال الباغي والدفاع عن النفس وفق (19)واملنكر والبغي

ْلم واحملبة والسالم، والصفح والعفو والرَحة، وهناك الكثري من آايت القرآن الكرمي  فإنَّه أيضًا يدعوا إىل الس 

دعت إىل القتال والدفاع عن النفس وتضمن بعضها مصطلح اإلرهاب ولكن مبفهوم اإلسالم وضوابطه ال 

 مبفهوم الغرب.

ُبوَن ب ه  عَ  َوَأع دُّوا. قال سبحانه وتعاىل: }1 ُدوَّ اَّللَّ  َوَعُدوَُّكْم ََلُْم َما اْسَتطَْعُتْم م ْن قُ وٍَّة َوم ْن ر اَبط  اخْلَْيل  تُ ْره 

ْن ُدواه  ْم اَل تَ ْعَلُمواَهُُم اَّللَُّ{ . يقول سيند قطب رَحه هللا: إنه ال بد لإلسالم من قوة ينطلق هبا (20)َوآَخر يَن م 

أول ما تصنعه هذه القوة يف حقل الدعوة: أن تؤمن ن الذين خيتارون هذه العقيدة يف األرض لتحرير اإلنسان، و 

على حريتهم يف اختيارها فال يصدوا عنها، وال يفتنوا كذلك بعد اعتناقها. واألمر الثاين: إن ترهب أعداء 

أن يبلغ الرعب  ث:هذا الدين فال يفكروا يف االعتداء على دار اإلسالم اليت حتميها تلك القوة. واألمر الثال

هبؤالء األعداء أن ال يفكروا يف الوقوف يف وجه املد اإلسالمي، وهو ينطلق لتحرير اإلنسان كله يف األرض  

كلها. واألمر الرابع: أن حتطم هذه القوة كل قوة يف األرض تتخذ لنفسها صفة األلوهية، فتحكم الناس 

 .(21)وحده ومن مث فاحلاكمية له وحده سبحانهبشرائعها هي وسلطااها وال تعرتف أبن األلوهية هلل 

من إعداد هذه القوة هو إرهاب العدو حىت ال يطمع فيكم؛ ألن -إذن -ويقول الشعراوي رَحه هللا: فالقصد 

جمرد اإلعداد للقوة، هو أمر يسبب رهباً للعدو. وَلذا تقام العروض العسكرية لريى اخلصم مدى قوة الدولة، 

لمي(. اليت متلكها ال جيرتئ عليك، ويتحقق هبذا ما نسميه بلغة العصر )التوازن الس وحني تبني خلصمك القوة

والذي حيفظ العامل اآلن بعد سقوط االحتاد السوفييت هو التوازن السلمي بني جمموعات من الدول، ابإلضافة 

د القوة على مإىل العامل االقتصادي املكلف للحرب، فالقوة اآلن ال تقتصر على السالح فقط، ولكن تعت
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عناصر كثرية منها االقتصاد واإلعالم وغريمها. وصار اخلوف من رد الفعل أحد األسباب القوية املانعة 

للحرب، وكل دولة ختشى مما ختفيه أو تظهره الدولة األخرى، وهكذا صار اإلعداد للحرب ينفي قيام 

 . (22)احلرب

ُْم قَ ْوٌم اَل يَ فْ . قال سبحانه وتعاىل: }أَلَنْ ُتْم َأَشدُّ 2 اهَّ ْم م َن اَّللَّ  َذل َك أبَ  . الرهبة: (23)َقُهوَن{َرْهَبًة يف  ُصُدور ه 

-مصدر رهب، مبعىن خاف، يقال: رهب فالن فالان، إذا خافه خوفا شديدا من داخل نفسه. أي: ألنتم

 . (24)أوجدهم أشد خوفا يف نفوس هؤالء املنافقني واليهود، من رهبم الذي خلقهم و -أيها املؤمنون

ْحٍر َعظ  3  .(25)ٍم{ي. قال سبحانه وتعاىل: }قَاَل أَْلُقوا فَ َلمَّا أَْلَقْوا َسَحُروا أَْعنُيَ النَّاس  َواْسرَتَْهُبوُهْم َوَجاُءوا ب س 

ألقى السحرة حباَلم وعصيهم، فسحروا أعني الناس، وأرهبوهم أبابطيلهم وأفزعوهم، وخينلوا إىل األبصار أن 

له حقيقة واقعة، ومل يكن يف الواقع إال جمرد صنعة وخيال، قال الزجاج: إاهم جعلوا يف احلبال ما فعلوه، 

. فهذه اآلايت وغريها من اآلايت اليت ذكر هللا فيها مصطلح اإلرهاب (26)والعصي الزئبق، فكانت ال تستقر

ع ضرر ، أو االستعداد لدفإمنا كان املراد به اخلوف أو التخويف واإلفزاع وكل ذلك من أجل دفع ضرر قائم

متوقع، ومل يكن املراد مبفهوم اإلرهاب يف القرآن الكرمي هو االعتداء على الغري، وقهرهم وإذالَلم والبطش 

 هبم.

أما اإلرهاب الذي يقصده اإلسالم مبفهومه الصحيح يف مواجهة األعداء فإن املراد به إعداد الُعدة 

اء، عب يف قلبه أواًل، وهذه تسمى احلرب النفسية يف مواجهة األعدوالقوة إلرهاب العدو وختويفه وبث الرُ 

فإن مل يرتدع العدو ومل يهاب املسلمني رغم قوهتم وهيبتهم وقرر االعتداء عليهم؛ حني إذ يتوجب على 

جلَّ و  املسلمني االنتقال إىل املرحلة الثانية وهي احلرب، وهنا ال بد من استخدام القوة واليت تعتمد بعد هللا عزَّ 

} والدولة ، (27)على اإلعداد احلسي كما قال تعاىل: }َوَأع دُّوا ََلُْم َما اْسَتطَْعُتْم م ْن قُ وٍَّة َوم ْن ر اَبط  اخْلَْيل 
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االسالمية احلقيقية ال تعتدي على أحد، وال تدخل يف حرٍب إال مضطرة لتدافع عن نفسها، وحىت تكون يف 

 ع تلك الدولة املتعدية الطامعة؛ فال بد للدولة االسالمية من أن تكونأمٍن، وحىت يتحقق السالم، وحىت ترد 

قوية على أمت استعداد للدفاع، وهبذه القوة تؤسس السالم، ألاها تردع وترهب الدولة املعتدية فال تفكر يف 

العدوان، وبسياسة الردع هذه يتم حقن الدماء هنا وهناك، ويتحقق السالم. من هنا نفهم أن مصطلح 

أَع دُّوا ََلُْم وَ يعىن السالم، ومن هنا أيضا نفهم قوله جلَّ وعال: }-أي الردع وختويف العدو الباغي-رهاباإل

ُبوَن ب ه  َعُدوَّ اَّللَّ  َوَعُدوَُّكْم{ فإن جنحت تلك الدولة  .(28)َما اْسَتطَْعُتْم م ْن قُ وٍَّة َوم ْن ر اَبط  اخْلَْيل  تُ ْره 

َوإ ْن َجَنُحوا } املعتديةَ للسالم   حىت لو تظاهراً وخداعاً   فإن على الدولة االسالمية قبول السالم لقوله تعاىل:

يُع اْلَعل يُم{ هللا به  والدافع من هذا اإلعداد الذي أمر .(29)ل لسَّْلم  فَاْجَنْح ََلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَّ  إ نَُّه ُهَو السَّم 

املسلمني ليس لقصد الغلبة والقهر، وليس للفتح من أجل استغالل خريات الشعوب اأُلخرى، وليس لتسلط 

املسلمني على غريهم من الناس، وليس من أجل إكراه الناس على تغيري عقائدهم وأداياهم، وليس ألجل 

تخدامهم الناس واستعبادهم واس اَليمنة على بقية األُمم األخرى حىت تغري أنظمة حكمها، وليس لتسخري

خلدمة املسلمني ليس ألي سبب من هذه األسباب أو غريها مما رأينا، وشاهدان، وخربان أبنفسنا ما فعله 

 االستعمار األورويب يف األُمم اليت غلبها على أمرها، أو احتل أراضيها، أو استعبد شعوهبا.

 صريح يف بيان األسباب املوجبة لذلك إن اإلسالم مل يهدف إىل شيء من ذلك قط، وكتاب هللا

اإلعداد، فهي حمصورة يف إرهاب أعداء، هللا وأعداء املسلمني، وآخرين يعلمهم هللا وحده، فاإلسالم ليس 

دين عدوان وإرهاب وُعنف كما يصوره الغرب ويصدره إعالمهم الكاذب، إمنا اإلسالم دين سالم وحمبة، 

ايته يريد للمسلمني أن يكونوا أقواي كل القوة، لئال يطمع فيهم ومن أجل احملافظ على هذا السالم وَح

األعداء، وليكونوا مرهويب اجلانب، فمن كان مرهوب اجلانب ال يقتحم دايره أحد، وال جيرؤ على انتهاك 
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،  وال تعارض بني مساحة اإلسالم ودعوته للسلم والسالم، وبني أن يكون قوي مرهوب (30)حرمة أراضيه أحد

 مستعد لصد أي عدوان عليه.اجلانب 

 املطلب الثاين: إرهاب اإلسالم ليس عحنف وعحدوان كما أنه ليس مقصوراً على الدفاع عن نفسه

إن املتأمل ملفهوم اإلعداد يف القرآن الكرمي لقصد إرهاب العدو جيد أن علماء اإلسالم على صنفني يف فهم 

اإلرهاب يف املنظور اإلسالمي، فكانت نظرهتم لإلرهاب معناه، وإن كانوا مل يصرحوا به حول مشول وسعة 

 من جانبني:

جعل مفهوم اإلرهاب ضيق إىل احلد األدىن، وجعله قاصرًا على حالة االستعداد والتهيؤ اجلانب األول: 

وحتضري مستلزمات القتال، أي احلالة اليت تسبق اجلهاد، جرايً على ظاهر اآلية أن تكون هناك أواًل مرحلة 

د وإرهاب مث االنتقال إىل املرحلة الثانية وهي مرحلة اجلهاد، وهذا جانب قاصر يف حد ذاته ألننا جند إعدا

الكثري من املسلمني يدعو لإلعداد من أجل اجلهاد، ويغفل عن اَلدف األول لإلعداد وهو إرهاب العدو 

 قبل قتاله، فرمبا كان يف إرهابه غ ناً عن قتاله. 

،  فهمه ملقصود اإلرهاب يف اإلسالم، ومل جيعله متوقف على إخافة العدو وترويعهتوسع يفاجلانب الثاين: 

بل جعله شاماًل حىت حلالة القتال، على اعتبار أن املقصود من القتال هو إخافة العدو وإظهار قوة وقدرة 

 يف حال كونه . قال اإلمام ابن تيمية رَحه هللا عند كالمه عن اجلهاد(31)املسلمني وهذا متحقق يف القتال

، فقد اعترب (32)للزايدة يف الدين وإعالئه، وإلرهاب العدو كغزاة تبوك وحنوها-أي القتال-فرض كفاية: فهو

 ابن تيمية رَحه هللا اجلهاد يف حال كونه فرض كفاية من قبيل اإلرهاب.
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 املطلب الثالث: مفهوم اإلرهاب يف االصطالح الشرعي

حول مفهوم اإلرهاب ميكن القول أبن مقصود اإلرهاب شرعًا هو: وبعد بيان وتوضيح النصوص الشرعية 

)استخدام مجيع الوسائل واألساليب املشروعة يف بث الذعر والرعب يف قلب العدو من أجل أهداف ُمعينة(. 

وهذا دليل على جواز اإلرهاب يف اإلسالم، وبشىت أنواع الوسائل واألساليب املادية واملعنوية اليت من شأاها 

يق معىن اإلرهاب ما دامت مشروعة إابحتها الشرع، ويدخل يف ذلك استخدام وسائل اإلنرتنت إلرعاب حتق

العدو وإرهابه من خالل بث معلومات خاطئة وغري دقيقة عن قوة املسلمني ومدى استعدادهم ملواجهة 

الَّ عند أو تعديها إ األعداء. كما أن أهداف اإلرهاب املشروعة هي مقيدة بضوابط الشرع، وال جيوز جتاوزها

 الضرورة القصوى. 

اربته للعنف  املبحث الرابع: ضوابط اإلرهاب يف اإلسالم وُمح

 املطلب األول: التشديد على حرمة إراقة الدماء وإزهاق األرواح بدون وجه حق

سلم، مإن لدم اإلنسان وماله وعرضة وعقله حرمة كبرية يف اإلسالم سواًء كان هذا اإلنسان مسلم أو غري 

فلم حيرص اإلسالم يف شيء كحرصة على احملافظة على الكليات اخلمس وجعلها حمور الدرين والرسالة واليت 

 َأْجل  َذل َك  }م نْ  غالبًا ما تكون حماًل جلرمية اإلرهاب والعنف الذي حاربه اإلسالم واهى عنه. قال تعاىل:

َنا َعَلى َبين  إ ْسرَائ يَل أَنَّهُ َمْن قَ تَ  يًعا َوَمْن َأْحَياَها َل نَ ْفًسا ب َغرْي  نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد يف  اأْلَْرض  فَ َكتَ ب ْ َا قَ َتَل النَّاَس مجَ  َكَأمنَّ

يًعا{ َا َأْحَيا النَّاَس مجَ  فأي اعتداء على دم اإلنسان وإزهاق روحه بدون وجه حق هي جرمية وعنف  .(33)َفَكَأمنَّ

 مرتكبها.وتطرف حترمها الشريعة اإلسالمية وتعاقب 
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 املطلب الثاين: التشديد على احملافظة على أموال الغري وحترمي أخذها والسطو عليها

فنظام اإلسالم حيرم االعتداء على أموال الغري أبي وجه من األوجه، سواًء كان بطريقة السرقة، أو التخويف 

كل هذه وسائل على قيد احلياة، فواإلرهاب، أو اختطاف األبرايء واألمنني مث طلب الفدية مقابل ترك الرهينة 

إرهاب وتطرف ال يقرها اإلسالم، بل حرمها وجرمها ورصد العقوابت ملرتكبيها قال تعاىل: } َوالسَّار ُق 

َا َكَسَبا َنَكااًل م َن اَّللَّ  َواَّللَُّ َعز يٌز َحك يٌم{ َواَل أَتُْكُلوا ، وقال تعاىل: } (34)َوالسَّار َقُة فَاْقطَُعوا أَْيد يَ ُهَما َجزَاًء مب 

إْل   ْن أَْمَوال  النَّاس  اب  َا إ ىَل احْلُكَّام  ل َتْأُكُلوا َفر يًقا م  ْلَباط ل  َوتُْدُلوا هب  َنُكْم اب    .(35)مثْ  َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن {أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 املطلب الثالث: إنصاف اإلسالم يف رد عحدوان اآلخرين عليه

ُمعرضًا لكيد الكائدين، ومكر املاكرين كغريه من األداين والرساالت السماوية إن دين اإلسالم بال شك 

السابقة، ولذلك شرع هللا للمسلمني الدفاع عن أنفسهم، وقتال من يعتدي عليهم من أعدائهم بشرط أن ال 

ْم َواَل تَ ْعَتُدوا إ نَّ اَّللََّ اَل حيُ بُّ كُ يتجاوزوا يف عدوااهم كما قال تعاىل: }َوقَات ُلوا يف  َسب يل  اَّللَّ  الَّذ يَن يُ َقات ُلونَ 

، أي قاتلوا الذين يبدئونكم ابلقتال، أو قاتلوا الرجال الذين يقاتلونكم فحسب؛ وال تقاتلوا (36)اْلُمْعَتد يَن{

ىل: . وقال تعا(37)الشيوخ والنساء والصبيان }َواَل تَ ْعَتُدوْا{ ابالبتداء ابلقتال، أو بقتال الذين مل يقاتلوكم

، وليس معىن ذلك: أن من يقتل ولدي أقتل (38)}َفَمن  اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيه  مب  ْثل  َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم{

ولده، ومن يسمم هبيميت أمسم هبيمته؛ إذ ما ذنب الولد حىت يعاقب مبا جناه أبوه وما ذنب البهيمة حىت 

 .(39)قع املماثلة يف العقاب على نفس اجملرم جزاء ما جنت يداهتعاقب مبا جناه صاحبها؟ بل جيب أن ت

 املطلب الرابع: حرص اإلسالم على احملافظة على األمن العام واملصاحل العامة

فجواز اإلسالم وإابحته إرهاب العدو ال يعين هذا قطع طريقه، أو اختطافه من مأمنه، أو تدمري منزله، أو 

نشئاته ومقاره، كل أعمال العنف والتطرف هذه؛ ال يقرها اإلسالم اغتصاب أرضه وعرضه، أو تفجري م
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َا َجزَاُء الَّذ يَن حُيَار بُوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف   اأْلَْرض   وليست من إرهابه املشروع يف شيء، قال تعاىل: }إ منَّ

َفْوا م  َفَساًدا َأْن يُ َقت َُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تُ َقطََّع أَْيد ي اَلٍف َأْو يُ ن ْ ْم َوأَْرُجُلُهْم م ْن خ  ْزٌي يف  ه  َن اأْلَْرض  َذل َك ََلُْم خ 

رَة  َعَذاٌب َعظ يٌم{ نْ َيا َوََلُْم يف  اآْلخ   . ( 40)الدُّ

 املطلب اخلامس: دعوته إىل الِسلم والسالم إذا التزم العدو دايره وأحمَن جانبه

وإراقتها، بل يسعى إىل حقنها وسالمتها بقدر املستطاع كما قال فاإلسالم ليس حريص على سفك الدماء 

يُع اْلَعل يُم{ . أي وإن مال العدو عن (41)تعاىل: }َوإ ْن َجَنُحوا ل لسَّْلم  فَاْجَنْح ََلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَّ  إ نَُّه ُهَو السَّم 

 . (42) ابلسلم منهمجانب احلرب إىل جانب السلم ومل يعتز بقوته فاجنح َلا، ألنك أوىل

 اخلامتة

من خالل دراسة موضوع اإلرهاب من املنظورين اإلسالمي وغري اإلسالمي من حيث ضوابطه وحماربته 

 للعنف توصل الباحث إىل النتائج اآلتية:

. أن مفهوم اإلرهاب من منظور غري إسالمي معناه العنف والتطرف، وانتشار اجلرمية، وممارسة الفوضى 1

 الفردي واجلماعي.والفساد 

. أن اإلرهاب أصبح من املشاكل املعقدة اليت يبدو من الصعب حلها، إذ ال ميكن حتديد جمرد ودقيق 2

 لإلرهاب دون أن يتأثر ابآلراء املتباينة حول شرعية أو عدم شرعية القائمني به.

 .. املزج بني ظواهر العنف السياسي كحركات التمرد واالنقالابت مبفهوم اإلرهاب3

 . دراج كلمة السياسي إىل اإلرهاب، ابعتبار غاية اإلرهاب غالباً هو حتقيق أهدافاً سياسيًة. 4
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. االعتماد على القوانني الوضعية، أو النظرايت الشخصية يف بيان مفهوم اإلرهاب من منظور غري إسالمي، 5

طهرة لإلرهاب، مما أدى إىل بُع
ُ
مي ده كل الُبعد من املفهوم اإلسالوإغفال داللة القرآن الكرمي والُسنة امل

 الصحيح ملعىن اإلرهاب. 

. أن اإلسالم أقر اإلرهاب وأابح ممارسته للمسلمني ولكن وفق شروط وضوابط حتفظ لآلخرين حقوقهم 6

 وحرايهتم ما داموا مساملني.

دون وجه  ه. أن اإلرهاب مبفهوم اإلسالم معناه ختويف العدو وترويعه، وليس االعتداء عليه، وسفك دم7

 حق.

. أن أي أعمال عنف أو تطرف أو قمع ميارسها املسلمون ضد غريهم سواًء كان مسلم أو غري مسلم 8

 بدون وجه حق؛ هي جرمية تعاقب عليها الشريعة اإلسالمية.

 . أن اإلرهاب الذي أقره اإلسالم ومسح به ال يشمل ترويع، وختويف األطفال والنساء والشيخ.9

 م هو دين السالم واحملبة والعفو، وهو حريص على ذلك ما أمكن إىل ذلك سبيال.. أن دين اإلسال10

  اهلوامش
.  61( سورة األنفال، من اآلية 1)  
 . 19. ص:1(. مفهوم اإلرهاب يف الشريعة اإلسالمية. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:2005( حممد، هيثم عبد السالم. )2)
, 2عبد السالم حممد هارون. بريوت: دار الفكر. ج:(. معجم مقاييس اللغة. حتقيق: 1979( ابن فارس، أَحد بن فارس بن زكرايء. )3)

 .447ص:
 - صيدا: املكتبة العصرية -(. خمتار الصحاح.  حتقيق: يوسف الشيخ حممد. بريوت 1999( الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر. )4)

 . 130. ص:5الدار النموذجية. ط:
اح اتج اللغة وصحاح العربية. حتقيق: أَحد عبد الغفور عطار. بريوت: دار العلم (. الصح1987( الفارايب، إمساعيل بن َحاد اجلوهري. )5)

 ، 140. ص:1. ج:4للماليني. ط:
 . 57(. "ُمشكلة اإلرهاب الدويل، دراسة قانونية". رسالة ماجستري، كلية القانون، جامعة بغداد. ص:1984نعمة علي. ) (حسني،6)
 . بتصرف يسري. 23انظر حممد، هيثم عبد السالم. مفهوم اإلرهاب يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق, ص:( 7)
ات جامعة البكر للدراس -(. نشوء اإلرهاب وتطوره واألساليب املالئمة ملعاجلته. بغداد: كلية احلرب 1989( عبداجلبار، عبد الرحيم. )8)

 . 37العسكرية الُعليا. ص:
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 .39ر، عبد الرحيم. نشوء اإلرهاب وتطوره واألساليب املالئمة ملعاجلته، مرجع سابق, ص:( عبداجلبا9)
، والثاين األول به الداللة على الدول اليت ال تنتمي إىل العاملني، يقصد وثقايف واجتماعي واقتصادي سياسي هو مصطلح العامل الثالث( 10)

يف مقالة  م(1952) ألول مرة سنة: العامل الثالث ومها الدول الصناعية املتقدمة. اسُتعمل تعبري
أمريكا ) "الدول الغربية "تنتمي إىل جمموعةيف إشارة إىل الدول اليت ال  ألفريد سوفيه الفرنسي والسكاين لالقتصادي صدرت
 .(وأورواب الشرقية والصني االحتاد السوفيايت )الشيوعية وال إىل جمموعة الدول (وجنوب إفريقيا والياابن وأسرتاليا وأورواب الغربية الشمالية

"العامل الثالث. ويكيبيداي،  .الثورة الفرنسية وقبل النظام القدمي أثناء الفرنسي يف اجملتمع الثالثة الفئة هذه التسمية من سوفيه وقد استوحى
 "s://ar.wikipedia.org/wiki/httpاملوسوعة احلرة. العامل _ الثالث

م(. 1982( حق تقرير املصري: أن لكل أمة احلق يف أن تكون ُمستقلة، وأن حُتدد لنفسها نظام حكمها. انظر: د. الغنيمي, حممد طلعت. )11)
 . 335مصر: دار املعارف. ص: -الوسيط يف قانون السالم. االسكندرية 

ودوافعه. "املؤمتر العريب األول للمسؤولني عن مكافحة اإلرهاب، جامعة الدول العربية،  (. اإلرهاب: أسبابه1998( سلوم، صبحي. )12)
 .4تونس. ص:

 . 3( سلوم، صبحي. اإلرهاب: أسبابه ودوافعه، مرجع سابق, ص:13)
 . 6(. مكافحة اإلرهاب. القاهرة: مطابع دار الشعب. ص:1987( عزالدين، أَحد بالل. )14)
 .5لبنان. ص: –(. بريوت 96. مقال بعنوان: إسرائيل دولة اإلرهاب. "جملة الفكر العريب". العدد: )(1999( حبيب، كميل. )15)
(. "ظاهرة الُعنف السياسي يف الوطن العريب". رسالة ماجستري، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد. 1998( يونس، هيفاء أَحد حممد. ) 16)

 .8ص:
 .67، ص:1. ج:2ئرة املعارف احلديثة. مكتبة األجنلو األمريكية. ط:(. دا1975( عطية هللا، أَحد. ) 17)
 . 29( حممد، هيثم عبد السالم. مفهوم اإلرهاب يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق, ص:18)
ديسمرب  -15(. مقال بعنوان: "مفعوم اإلرهاب يف القرآن الكرمي". نشر عرب شبكة اإلنرتنت بتاريخ: 2009( منصور، أَحد صبحي. )19)

 .alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=6070-http://www.ahlعلى موقع/ أهل القرآن. 
 .60( سورة األنفال، من اآلية 20)
 .1543، ص:3. ج:17القاهرة: دار الشروق. ط: –الل القرآن. بريوت ه (. يف ظ1412( سيد قطب، إبراهيم حسني الشاريب. )21)
 . 4779، ص:8اخلواطر. مصر: مطابع أخبار اليوم. ج: –(. تفسري الشعراوي 1997( الشعراوي، حممد متويل. )22)
 .13( سورة احلشر، من اآلية 23)
. 1القاهرة: دار اهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. ط: –لة (. التفسري الوسيط للقرآن الكرمي. الفجا1998( طنطاوي، حممد سيند. )24)

 . 303، ص:14ج:
 . 116( سورة األعراف، من اآلية 25)
 .705، ص:1. ج:1سوراي: دار الفكر. ط: –ه (. التفسري الوسيط للزحيلي. دمشق 1422( الزحيلي, وهبة بن مصطفى. )26)
 .60( سورة األنفال، من اآلية 27)
 . 60سورة األنفال، من اآلية ( 28)
 .61( سورة األنفال، من اآلية 29)
، )بتصرف 250-249. ص:1(. اجلهاد واحلقوق الدولية يف اإلسالم.  بريوت: دار العلم للماليني. ط:1982( انظر القامسي، ظافر. )30)

 يسري(.
 .38-37ابق، ص:( حممد، هيثم عبد السالم. مفهوم اإلرهاب يف الشريعة اإلسالمية، مرجع س31)
، 28. ج:3دار الوفاء. ط: :بريوتعامر اجلزار.  -(. جمموع الفتاوى. حتقيق: أنور الباز 2005( ابن تيمية، أَحد بن عبد احلليم. )32)

 . 359ص:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=6070


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

193 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                         

 .32( سورة املائدة، من اآلية: 33)
 .38( سورة املائدة، من اآلية: 34)
 .188( سورة البقرة، من اآلية: 35)
 .190البقرة، من اآلية ( سورة 36)
 . 34، ص:1. ج:6(. أوضح التفاسري.  املطبعة املصرية ومكتبتها. ط:1964( اخلطيب، حممد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب. )37)
 .194( سورة البقرة، من اآلية 38)
 .35، ص:1( اخلطيب، حممد حممد عبد اللطيف, أوضح التفاسري، مرجع سابق, ج:39)
 .33من اآلية:  ( سورة املائدة،40)
 .61( سورة االنفال، من اآلية 41)
 .26، ص:10. ج:1(. تفسري املراغي. مصر: مطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده. ط:1946( املراغي، أَحد بن مصطفى. )42)

 املراجع واملصادر

 القرآن الكرمي
عامر اجلزار.                                                                                 -. حتقيق: أنور الباز جمموع الفتاوى(. 2005. ابن تيمية، أَحد بن عبد احلليم. )1

 .3. ط:دار الوفاء :بريوت
. حتقيق: عبد السالم حممد معجم مقاييس اللغة(. 1979. ابن فارس، أَحد بن فارس بن زكرايء. )2

 هارون. بريوت: دار الفكر. 
 . القاهرة: مطابع دار الشعب.مكافحة اإلرهاب(. 1987الدين، أَحد بالل. ). عز 3
ة ". نشر عرب شبكمفعوم اإلرهاب يف القرآن الكرمي(. "مقال بعنوان: "2009. منصور، أَحد صبحي. )4

 ديسمرب على موقع/ أهل القرآن. -15اإلنرتنت بتاريخ: 
 alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=6070-http://www.ahl . 

 .2. مكتبة األجنلو األمريكية. ط:دائرة املعارف احلديثة(. 1975. عطية هللا، أَحد. ) 5
 .6ومكتبتها. ط:. املطبعة املصرية أوضح التفاسري(. 1964. اخلطيب، حممد حممد عبد اللطيف. )6
. حتقيق: يوسف الشيخ حممد. خمتار الصحاح(. 1999. الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر. )7

 5الدار النموذجية. ط: -صيدا: املكتبة العصرية  -بريوت 
سوراي: دار الفكر.  -. دمشق التفسري الوسيط للزحيليه (. 1422. الزحيلي, وهبة بن مصطفى. )8

 . 1ط:
القاهرة: دار الشروق.  -. بريوت يف ظالل القرآنه (. 1412. سيد قطب، إبراهيم حسني الشاريب. )9

 .17ط:

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=6070
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Abstract 

This research deals with Dewan Ibn Al-Khayyat by stylistic study، within the attempts to 

study ancient Arabic poetry، in the light of the stylistic approach that seeks to reveal the 

peculiarity of the linguistic phenomenon in the literary text، as a technique for the text، and 

Ibn Al-Khayyat is considered a model for glorious Abbasid poets، as he was able to express 

his ideas with a rare sweetness It is worth studying; the distinctive feature of the text lies in 

its language، and literary work is a linguistic message، and language is not only a tool for 

transmitting ideas; rather، through which the poet  makes his world.The problem of this 

study lies in the scarcity of available references about Ibn Al-Khayyat، and the lack of 

sources that relate to his poetry، and at the same time the richness of his poetry in all kinds 

of unique linguistic phenomena. The study Aimed to introduce the biography of Ibn Al-

Khayyat، analyze his poetry، study the points of exclusivity and excellence in it. 

Methodology The researcher relied on the Stylistic، structural، and statistical approach، and 

the researcher chose three poems to be expressive about the overall Diwan.The Structure 

of the study: This study consists of three chapters: the first chapter is the research entrance، 

and previous studies، the second about the stylistic study of Diwan Ibn Al-Khayyat show، at 

its three levels: phoneme، syntactic، semantic، and third chapter is the conclusion. 

Conclusion: The research presented a stylistic study، and the research reviews a biography 

of the poet .The results showed that the poet has used multiple and varied poetic axes. It fits 

the purpose of praise to show his mastery of his talent and poetic tools.  

Key words: Style, Stylistic, Ibn al-Khayyat, Abbasid.  

 ملخص البحث

لعريب حماوالت دراسة الشعر ايتناول هذا البحث ديوان ابن اخلياط الدمشقي، ابلدراسة األسلوبية، ضمن 

القدمي، يف ضوء املنهج األسلويب الذي يسعى إىل الكشف عن خصوصية الظاهرة اللغوية يف النص األديب، 
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بوصفها تقنية للنص، و ابن اخلياط يُ َعدُّ منوذًجا للشعراء العباسيني اجمليدين ؛ إذ استطاع التعبري عن أفكاره 

ست لسمة املميزة للنص تكمن يف لغته، والعمل األديب هو رسالة لغوية، وليفا ؛تستحق الدراسة، بعذوبة اندرة

يف دراسة مشكلة الوتكمن اللُّغة أداًة لنقل األفكار فحسب؛ بل من خالهلا يصنع املبدع عامله اخلاص، 

شىت أنواع ، وقلة املصادر اليت تتعلق بشعره، ويف نفس الوقت ثراء ديوانه بابن اخلياطشحة املراجع املتوفرة عن 

ليل ديوانه، ودراسة ، وحتابن اخلياطالدراسة إىل التعريف حبياة وسرية  هدفتولقد الظواهر اللغوية املتفردة؛ 

ائي، واختار األسلويب البنيوي اإلحص اعتمد الباحث على املنهج منهج الدراسة:نقاط التفرد والتميز فيه.

مباحث: ثالثة  تتکون هذه الدراسة منهيكلية الدراسة:ثالث قصائد؛ لتکون معربة عن جممل الديوان.

تعرض صة: اخلال.، مث اخلامتةابن اخلياطوالدراسات السابقة، مث الدراسة األسلوبية لديوان  مدخل البحث،

دراسة أسلوبية، واستعرض ترمجة للشاعر، والظواهر األسلوبية يف شعره، ابن اخلياط ابلالبحث لديوان 

ولقدأظهرت نتائج الدراسة أن الشاعر، استعمل حبورًا شعرية متعددة، تالئم غرض املدح؛ ليظهر متكنه من 

ل ك  موهبته وأدواته الشعرية، وكذلك ارتفاع نسبة القافية املطلقة؛ لتظهر ميل الشاعر إىل احلرية واالنطالق

 ديوانه، الذي يستحق املزيد من الدراسات.ذلك يظهر تفرد الشاعر، ومتيز 

 األسلوبية، الشاعر، العباسي. ،األسلوب الكلمات املفتاحية:

 املبحث  األول

 مدخل البحث والدراسات السابقة 

 مقدمة 1.1
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يف كتبه أو   اجلاحظبصيغته هذه مل يتواجد عند العرب القدامى؛ فلم يستخدمه ية إن مصطلح األسلوب

كتاابته؛ حيث إن املفهوم الذي استقر عليه مصطلح األسلوبية، "مل يظهر إال يف بداية القرن العشرين، مع 

ظهور الدراسات اللغوية احلديثة، اليت قررت أن تتخذ من األسلوب علماً يدرس لذاته، أو يوظف يف خدمة 

، وقد حاول (1)تبعًا الجتاه هذه املدرسة أو تلك"  التحليل األديب، أو التحليل النفسي، أواالجتماعي؛

الباحث قدر الطاقة، أن يبحث عن دراساٍت سابقة تتناول ديوان ابن اخلياط ابلدراسة والتحليل؛ فلم يقف 

 ، الباحث  على ذلك من شيء، اللهم إال كتاب األستاذ الدكتور خليل مردم ، رئيس اجملمع العلمي العريبيِّ

 ابن اخلياط.وهو حتقيق لديوان 

 أمهية البحث:  1.2 

 تكمن أمهية هذا البحث يف عدة نقاط ، هي:

 أنه يقوم بدراسة أسلوبية لديوان شاعر دمشقي كبري، مل ينل حظًا كافًيا من البحث والدراسة. -1

 يبحث مدى تفرد الشاعر يف هذا الديوان. -2

ا موض      وعينا، بعيًدا عن االنطباعات الش      خص      ية،  -3 رد هبا اخلص      وص      يات األس      لوبية اليت تفيقيس قياس      ً

 الشاعر.

 منهج البحث: 1.3

لإلجابة عن التس   ا الت املطروحة يف هذا البحث، اس   تخدم الباحث املنهج األس   لويب، وللمنهج األس   لويب 

عدة مس  تو ت معلومة، والباحثون يف التحليل األس  لويب، يتفقون على ض  رورة اس  تح   ار ثالثة مس  تو ت 
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ظ يف الدراس       ات واملالح )املس       توى الص       وك، واملس       توى ال كي ، واملس       توى الدال (،يف التحليل وهي: 

  األسلوبية لدوواين الش   عراء

أهنا تس    ري على ذات الطريقة اليت رشها ش    ارل اب  موس    س األس    لوبية؛ حيث تتكون الدراس    ة األس    لوبية 

وى الدال ، جند ملستوى ال كي ، واملستللدوواوين الشعرية، من ثالثة مستو ت هي:  املستوى الصوك، وا

 ذلك على سبيل املثال ال احلصر يف الدراسات األسلوبية التالية:

خصائص األسلوب يف الشوقيات، دراسة أسلوبية لديوان أمحد شوقي، األستاذ الدكتور حممد اهلادي  -1

 م. 1981الطرابلسي، منشورات اجلامعة التونسية 

 .2002أسلوبية،  من ال رش اد حسني، جامعة الفيوم، مصر ، ديوان حافظ إبراهيم دراسة   -2

 ديوان عبد القادر اجليالين دراسة أسلوبية، الدكتور عبد هللا خ ر أمحد، دار القلم، بريوت، لبنان . -3

  مفهوم األسلوب:  1.4

اختلفت تعريفات مصطلح األسلوب اختالفات واسعة ؛ وتلك االختالفات جاءت تبًعا الختالف     

يث يقول هو: حبيريجريو،تعريف ب وجهات النظر اليت ينظر إ  مصطلح األسلوب من خالهلا ؛نكتفي

 (2) "الطريقة يف الكتابة ، واستخدام الكاتب أدوات تعبريية من أجل غا ت أدبية "

  وم األسلوبية:مفه  1.5

" بالغة حديثة، ذات شكل م اعف، إهنا علم التعبري  :( بقوله هيPierre Giraudيعرفها بريجريو )

حيث َتعمِّد إىل   فاألسلوب  إًذا هو جمال الدراسة األسلوبية ؛؛  (3)اللغوي، وهي نقد لألساليب الفردية."

 كشف خصائصه
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 بعيًدا عن سياقاته اخلارجية.املمييزة ، عن طريق البحث عما بداخل النص ، 

 ديوان ابن اخلياط يف الدراسات  األسلوبية السابقة:  1.6

لقد حترى الباحث، ليجد دراسة أسلوبية سابقة ، تتناول ديوان الشاعر  ابلتحليل ؛ فلم يعثر إال على     

مي العريب    مع العلنسخة حمققة من ديوان الشاعر، وهي نسخة األستاذ الدكتور خليل مردم بك، رئيس اجمل 

 م.1958بدمشق، 

 ه ( : 517 -ه   450)نبذة عن حياة ابن اخلياط وشعره    1.7

هو أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن علي بن حيىي بن صدقة التغل  ، املعروف اببن اخلياط ، الشاعر      

 الدمشقي

الكاتب، يتص  ل نس  به بتغلب، من العرب العداننية، ُولَِّد الش  اعر  بدمش  ق، س  نة اس  ني وأربعمائة، كما  

ذكر ذلك هو نفس      ه، وكان أبوه خياطاً فاش      تهر ابلنس      بة إليه، واتص      ل  مري اشه "أبو الفوارس حممد بن 

 7ص  عر، ويف ديوانهمانك "، وكتب له وخدمه مدة ؛ فُعرَِّف اببن اخلياط  الكاتب، مث اش              تهر ابلش              

  يقول يف أوهلا:  ،قصيدة ميدح هبا هذا األمري

 سقوُه كأَس فُرقتهم دهاقاً    * * *      وأسكرُه الوداُع فما أفاقَا                        

دخل ابن اخلياط طرابلس، وهو شاب، ال يعتمد إال على كفاءته يف الشعر، قال )ابن القيسراين(: وقَّع     

هللا بن بديع أبو النجم "، البن اخلياط   لف دينار، وهو آخر شاعر يف زماننا، ُوقيَِّع له  لف دينار،  " هبة

 وسافر معه، وأنشده: 

 أَ  بنُي ما ُسلطَت إالي على ظلمِّي    * * *     و  حبُّ ما أبقيَت مّني سوى الوهمِّ 
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ه، سبع عشرة واسمائة  517م ان سنة وتويف الشاعر  رمحه هللا بدمشق ، يف حادي عشر من شهر ر   

 (4)، ومل تُعني املقربة اليت دفن فيها، ولعلها مقربة املبحث  الصغري لقرهبا من داره ." 

 الدراسة األسلوبية لديوان ابن اخلياط.  املبحث  الثالث:

 املطلب األول: املستوى الصويت.

 املوسيقى وداللتها األسلوبية: 3.1.1

إن للموسيقى يف اللسان العريب الدور األهم يف بنية اخلطاب عامة، ويزداد هذا الدور أمهية عندما يكون    

اخلطاب خطااًب شعرً ،كما أن هلا عالقة مباشرة ابلدالالت املتباينة الناشئة عن هذه املوسيقى؛ لذلك هتتم 

ية لديوان ابن وسيقية، ولقد أظهرت املعاجلة العروضالدراسات األسلوبية البنيوية، أول ما هتتم بدراسة البنية امل

اخلياط، أظهرت استخدامه لبحور شعرية متعددة، وهذا التلوُّن يف استخدام األحبر ينم عن مقدرة شعرية، 

؛ حيث نظم الشاعر قصائده يف معظم حروف اللغة العربية.  ظهرت أيً ا يف استخدام حروف الروييِّ

 التكرير وداللته:  3.1.2

ح فيها، فأكثر خاًصا،"وللتكرار مواضع حيسن فيها، ومواضع يقب موسيقيناإن لِّموسيقى التكرير جانًبا أتثريً   

ما يقع التكرار يف األلفاظ دون املعاين، وهو يف املعاين دون األلفاظ أقل؛ فإذا تكرر اللفظ واملعىن  مجيًعا، 

؛ إن التكرير عند الشاعر هلو صورة الفتة للنظروالسمع مًعا، ومنه قول ابن  (5)فذلك اخلذالن بعينه".

 :(6)اخلياط

 يَقيّن يَقيّن حادِّاثتِّ النوائ                               بِّ  وحزمَِّي حزمِّي يف ظهورِّ النجائ                  بِّ      

            ا       ي َغَلْبُت بهِّ اخَلْطَب الَّذِّي ُهو َغالِّب               
َ
ُدينِّ َجْيٌش مَِّن الَعْزمِّ ط      امل  َسيُ ْنجِّ
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 َوَمْن َكاَن َحْرَب الدَّْهرِّ َعوََّد نَ ْفَس         هُ  قِّرَاَع اللَّيا ِّ اَل قِّراَع الَكتائِّ                                    بِّ       

ذاهِّ                         بِّ       
َ
يقِّ امل  َعَلى أنَّ   يف َمْذَهبِّ الصَّرْبِّ َمْذَهباً  يَزِّيُد اتيِّساعاً عِّْنَد ضِّ

ُت من املالحظ تكرار ألف   اظ مث   ل : )     الِّ  (، و -َغَلب   ْ بِّ )اَل قِّراَع(، و -قِّرَاَع )غ   َ ْذه   َ  -ْذَهب   ًا م   َ  –م   َ

 ) ذاهِّ                       بِّ
َ
اعر إليه ؛ ليوكد معاين اليقني واحلزم والغلبة والقوة ؛ ومعلوم أن التكرار وهو تكرار عمد الش        امل

 بالغة.

 التصريع :   3.1.3  

يعرف ابن رشيق القريواين، التصريع بقوله: "ما كانت عروض البيت فيه اتبعة ل ربه، تنقص بنقصه،     

، وال يكون إال يف مطلع القصيدة؛ فيعرف به قبل متام البيت الشعري ؛ رويَّ القصيدة  (7)وتزيد بز دته"

وقافيتها ، ويربز التصريع يف القصائدان الثالث املختارة، بشكل واضح يف مطل    ع كل قص يدة، يقول الشاعر 

 يف مطلع القصيدة األوىل: 

 يَقيّن حادِّاثتِّ النوائ       بِّ      * * *يَقيّن  وحزمَِّي حزمِّي يف ظهورِّ النج  ائ         بِّ  

 ومثله قوله، يف مطلع القصيدة الثانية:  

          راد    
ُ
ىن َدَرُك امل

ُ
 أُمّنيِّ النفَس وصالً من ُسعادِّ   وأين من امل

 وقوله يف مطلع القصيدة الثالثة : 
 

ْم دِّهاق        ا              وأْسكرُه الوداُع فما أفاق   ا               َسَقْوُه كأَس فُ ْرقَتِّهِّ

ا موس       يقيا يطرب األذن     وال غرو أن التص       ريع يوس       س لقافية القص       يدة يف ذهن القارا، ويعطي جرس       ً

 ويلفت االنتباه.

 الطباق :  3.1.4
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املطابقة  والتطبيق  والت اد  والتكافو كلها أشاء ملسمى واحد ، وهو اجلمع بني املعىن  وضده » هو:      

َوَرَد الطباق بنوعيه: اإلجياب والس  لب، ومن  أمثلة طباق اإلجياب  وقد، (8)«يف لفظتني ، نثرًا  كان أم ش  عرًا

 :(9)قوله

 وكيف َيصحُّ وصٌل من خل       يلٍ              ودادِّ إذا ما كان ُمعَتلَّ ال                      

 يفريُِّق بنَي قل ِّ والتأسي                    ِّي ادِّ                    َوجَيَْمُع َبنَي َطْريفِّ والسُّه

 :  (10)أما طباق السلب فقد استعمله الشاعر يف مواضع عدة،كقوله        

ْرتِّ فَلَِّم َأَسْرتِّ ُفواَد ُح                      اقاَوثَ َحَلْلتِّ وَما َحَلْلتِّ َلُه   ريِّ َوسِّ

 :(11)ومنه قول الشاعر        

 َوَمْن َكاَن َحْرَب الدَّْهرِّ َعوََّد نَ ْفَسهُ              بِّ قِّرَاعَ  اللَّيا ِّ الَ  قِّراعَ  الَكتائِّ        

، قِّرَاعَ /َحَلْلتِّ ورد طباق الس             لب يف هذه األمثلة بني: )      البيت األول  ( حيث أتت يفالَ قِّراعَ /َما َحَلْلتِّ

 قِّرَاعَ ذلك كلمة: ، وكَما َحَلْلتِّ ، فأص  بحت: َمامثبتة، مث نفاها الش  اعر ابس  تخدام أداة النفي  َحَلْلتِّ كلمة: 

قي، ؛ لقد أض     اف الطباق بص     مًة، ذات طابع أتثرييٍي لدى املتلاَل قِّرَاعَ ، فأص     بحت:الَ مثبتة، مث نفاها ب                     

 واستطاع الشاعر رسم صورًا متعاكسة ، هلا آاثر يف ذهن القارا، ووقٌع موسيقيٌّ الفت لالنتباه. 

 

 املطلب الثاين: املستوى الرتكييب يف ديوان ابن اخلياط. 

 العدوالت يف البىن الصرفية  وداللتها :   3.2.1  

 رات الواض     ع يف وض     عه، من جهةالس     كاكي الص     رف قائال: "اعلم أن علم الص     رف هو تتبع اعتبا يعرف 

يعي انتش  ار الص  يص الص  رفية املختلفة لألفعال خالهلا ، ويدرك لديوان، إن الدارس ل (12)املناس  بات واألقيس  ة"
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مثلتها قول ابن اخلياط أأهنا تتباين بتباين امل          امني املَعربَّ عنها، ونتناول هنا أوزان األفعال ، وداللتها، ومن 

(13) : 

اَنف الفعلني:ن أجن   د  لُ ، و جت   ََ ىن، مه   ا من مزي   د الثالثي حبرفني، وز دة املبىن؛ أدت إىل ز دة يف املع تن   اق   َ

 ولقد أفرز إحصاء األفعال اجلدول التا :، واملالحظ استخدام األفعال الثالثية بكثرة

 إحصاء األفعال اجملردة واملزيدة 1جدول 

 الفعل القصيدة اجملرد فحبر املزيد  املزيد حبرفني املزيد بثالثة أحرف

  القصيدة األوىل يقيّن يقيّن حادث  ات النوائبِّ . . . 37 18 11 2

 القصيدة الثانية أمّن النفس وصالً  من سعادِّ . . . 36 11 7 - - - - تواتره

 ةالقصيدة الثالث سقوه كأس فرقته   م دهاق    ا . . . 45 19 6 - - - -

 اجملموع 116 48 24 2

مرة ،  116وقد وردت األفعال اجملردة  إحصاء األفعال اجملردة واملزيدة؛يشري اجلدول  السابق، إىل    

 48رففقد وردت األفعال املزيدة حب، مثل:)بذل، أنى،راق(،أما األفعال املزيدة حبرف، فقد جاءت بنسبة أقل

وعه، ملبالغة يف أداء الفعل، وكثرة وقمثل:) هذَّب ، عريَّ ، كلَّف(، وهي صيغة تفيد ا على وزن  فعيل، مرة

بينما تكررت األفعال املزيدة بثالثة أحرف، مرتني فقط، مها: )است اء، استباح (، إن اعتماد الشاعر على 

األفعال الثالثية اجملردة ؛ يظهر ميله إىل السهولة اللفظية يف األسلوب ، حبكم سهولة نطق هذا النوع من أبنية 

ى ابقي األبنية كاخلماسي، والسداسي، فالشاعر سهل الطباع ، وانعكست تلك السهولة األفعال ، قياًسا عل

 يف أخالقه، سهولة يف ألفاظه .

ُلوكِّ وعِّنْ  جتن ْح إليها غرائبِّ                                                         يرغائُب مْل 
ُ
 َدُهمْ جَتَانَ ْفُت َعْن َقْصدِّ امل

َهارى ح        ثيث         ة ً  َكَما اْختَ َلَفْت يفِّ اْلَعْقدِّ أمْنُُل َحاسِّ                   بِّ 
َ
 تناَقُل يبِّ أيدِّي امل
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 عدوالت البِّىَن الصرفية، وداللتها :  3.2.2

يالحظ الدارس للديوان كثرة اس         تعمال الش         اعر للبِّىَن الص         رفية ، واليت يظهر هلا أثر بليص  يف الكالم،      

كاسم الفاعل، واسم املفعول، وصيغة املبالغة؛ فقد استخدم الشاعر صيًغا صرفية متنوعة؛ مكنته من التعبري 

 اجلدول التا : ولقد أفرز إحصاء املشتقاتعن معاٍن خمتلفة، 

 إحصاء املشتقات 2جدول 

 اسم ةصيغ املبالغ

 املفعول

 اسم

 الفاعل

 املشتق القصيدة             املطلع 

  األوىل يقيّن يقيّن حادث  ات النوائبِّ .. 26 1 3

 ةالثاني أمّن النفس وصالً  من سعادِّ .. 29 12 9 تواتره

 ةالثالث سقوه كأس فرقته   م دهاق    ا .. 8 4 7

 اجملموع 63 17 19

مرة، أما صيص املبالغة، فقد جاءت بنسبة  63يشري اجلدول السابق؛ إىل أن صيغة اسم الفاعل  قد وردت 

مرة ، وهي ص         يغة تفيد املبالغة يف أداء الفعل ، وكثرة وقوعه وتكرار حدوثه ، كما تكررت ص         يغة 19أقل 

أس    لوبية ، تدل على ثبات الص    فات، مرة ، إن االنتش    ار الواس    ع الس    م الفاعل يعد ميزة  17اس    م املفعول

 :(14)ومنه ق    وله

 وقد أبُلُص الغاَ تِّ لْسُت بسائ               ٍر       * * * وأظفُر ابحلاجاتِّ لْسُت بطالِّ        بِّ     
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فاسم الفاعل: )طالب(، يدل على الثبات عرب الزمن، فموقف الشاعر اثبت على مر الزمان، وتوظيف      

ص   يص أشاء الفاعلني جاء حامال داللة الفاعلية املتواص   لة ؛ فكثف الش   اعر من اس   تعماله هلذه الص   يغة ؛ ملا 

َكْلبُ ُهم ََبِسٌط ِذرَاَعْيِه َبِ ملعىن واضح يف قوله تعاىل: ﴿ تفيده من معىن الثبات وهذا ا   اآلية ْلَوِص         يِد ... و َ

مثلها )انٍء(، وهذا ما ينس              حب على بقية أشاء و فكلمة ابس              ط تدل على  الثبات عرب الزمن، ؛  (15)

 الفاعلني األخر.

فات دائمة ه ؛ فالش          اعر يرى هذه الص          أما ص          يص املبالغة، واليت تفيد املبالغة يف أداء الفعل وتكرار حدوث

 :  (16)التكرار ، ومن أمثلتها قول الشاعر  

ُهْم والذيِّيَ                          ادِّ  ْنَك الرَّعِّيَّةَ  َخْي               ُر رَاعٍ  َك               رِّميِّ الذَّبيِّ َعن ْ  َرعى مِّ

َوى ما كاَن ُذْخ                    راً   كأنََّك ال َترى فِّْعاًل َشرِّيًف               ا لِّْلَمع                       ادِّ سِّ

ا ش     ديد الكرم؛ وذلك متاًما ما تعنيه كلمة   ، رِّميِّ كَ فالش     اعر اليرى  دوحه ص     احب كرم  وفقط، ولكنه أي      ً

 ؛ فهو اليرى  دوحه صاحب شرف وفقط، ولكنه أيً ا عظيم الشرف. َشرِّيًفاومثلها: 

أما اسم املفعول فإنه أقلي انتشارًا، مقارنة ابسم الفاعل، يقول الشاعر    
(17) ˸ 

 وعندي لألحبة ِّ كلُّ جف         نٍ                  ) طليقِّ ( الدمعِّ مأسورِّ الرُّق                           ادِّ 

ابحلب، واإلعجاب لدى هنا؛ ليدل على كونه مقيًدا الش         اعر ، اس         م مفعول، اس         تعملها مأس         ورِّ فكلمة 

، واس  تخدم الش  اعر ص  يغة املبالغة طليق، معىن اس  م املفعول:مطلوق؛ ال يس  تطيع من حبه  فكاًكا  دوحيه؛

 وهو احنراف له داللته العميقة على كثرة الدموع، فالدمع  ليس مطلوقًا فقط، بل طليًقا. 

ائِّ                         بِّ      بظاف                   ٍر       * * *وما ُكلُّ داٍن مْن م       راٍم  وال ُكلُّ اَنٍء َعن َرجاٍء ِبِّ
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 العدوالت يف ال كيب النحوي، وداللتها:  3.2.3

، فدراس   ة اجلَُمل، وأركان ال كيب من مبتدأ وخرب، (18)«س   لويب لفهم أي قص   يدة هو لغتها. املدخل األ»إن

 وفعل وفاعل، وغريها ،  توثر على خصائص األسلوب، على تفصيل فيما يلي:

 اجلملة الفعلية:

ثال مميكن التمثيل على اس           تخدام الش           اعر لألفعال، واالعتماد عليها نواعها مجيًعا، يف تركيب اجلملة،   

 ذلك قوله:

ات الس                 ابق   ة ، أهن   ا تش              تم   ل على جمموع   ة متنوع   ة من أول م   ا يلف   ت النظر يف القراءة األوىل لألبي   

األفعال:)م               ارع: أرى، ماٍض: ص              حبناه، أمر: فعذ(، وقد منحتها هذه اجملموعة املتنوعة من األفعال، 

 مقدارًا كبريًا من احليوية واحلركة، ولقد أفرز إحصاء األفعال حسب أزمنتها اجلدول التا :

 

 

 

 تكرار أزمنة األفعال  3جدول 

 زمن الفعل                                الفعل املاضي  الفعل املضارع  فعل األمر 

 تكراره        

 القصيدة  

ح                                             اربِّ 
ُ
لُم امل ْهَر َحْرابً للُمساملِِّّ بَ ْعَدم                  ا صحبناُه دْهراً وهو سِّ  أرى الدَّ

 لَْيلييِّ النََّدى والرَّغ                                                     ائِّبِّ 
 فَ ُعْذ بنهارييِّ العداوة ِّ أوح                                       دٍ  مَِّن الَقْومِّ

 تنْل بسديد امللكِّ ثروةَ  ُم                        عدِّمٍ  َوَفرَجةَ  َملُهوٍف وعِّْصَمةَ  ه                                               ارِّبِّ 
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 القصيدة األوىل: التكرار  39 33 1

% 45.2% % 1.4 يقيّن يقيّن    53.4  نسبة التواتر 

 القصيدة الثانية التكرار  61 34 3

 نسبة التواتر % 62.2 % 34.7 % 3.3 أمّن النفس 

 القصيدة الثالثة: التكرار  52 27 ---

 نسبة التواتر % 65.8 % 34.2 --- سقوه كأس 

  التكرارالعام  152 104 4

 نسبة التواترالعامة % 58.5 % 40 % 1.5 اإلمجا 

نلحظ من استقراء اجلدول، ح ور الزمن املاضي بنسبة عالية، بينما حل امل ارع اتلًيا بنسبة أقل؛ بينما   

س    جلَّ زمن األمر ح     ورًا ش    به منعدم، إن توظيف الش    اعر هلذه األزمنة، وهبذه النس    ب يوحي  حس    اس 

ياط واثق الص   فات، فابن اخلالش   اعر ابلزمن املاض   ي، وإميانه العميق ممدوحيه، ؛ وأتكيد الزمن على ذات 

 ومتأكد من خلق  دوحيه؛ وهذا ما نستنبطه من استخدامه املكثف للفعل املاضي.

 العدوالت يف ال كيب البالغي، وداللتها:   3.2.4

 ويقصد به حتليل ودراسة االنز حات والعدوالت على مستوى التقدمي والتأخري واحلذف. 

 التقدمي  والتأخري:  -أ 

: »  هم شات املس  توى ال كي ؛ يقول ص  احب نظرية النظم عنهٲس  لوبية من ٲمي  والتأخري هو شة إن التقد 

  ابب كثري

الفوائد، جم احملاس       ن، واس       ع التص       رف، بعيد الغاية، التزال ترى ش       عرًا يروقك مس       معه،  ويلطف لديك 

مكان إىل  ويَِّل اللفظ عنن ُقديَِّم فيه ش        يء،  وحُ ٲن راقك،  وَلُطف عندك، ٲموقعه، مث تنظر فتجد س        بب 

 :(20)وهذا ما نلمسه بوضوح يف قول الشاعر،  (19)«مكان.
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يت          اً   * * *                   جْلَديِّ( فَاَق النَّاَس صِّ ( فَ          اقا  َوَما )ابِّ لنََّدى واْلَبأسِّ  َوَلكِّْن )ابِّ

( بهِّ اْشتي اق       ا                    َوَقْد َكرَِّه )التَّالَقَِّي( ُكلُّ َص               بٍي  * * *   كأنَّ )إىل الفراقِّ

جْلَديِّ( فنرى أن الشاعر قد قدم شبه اجلملة ) يتاً َوَما فَا على الفعل )فاق(، وكان أصل الكالم:ابِّ َق النَّاَس صِّ

جلَْديِّ ، به اجلملة ابِّ جلَْديِّ( لقد أدى تقدمي ش               َقْد َكرَِّه )التَّالَقَِّي( ُكلُّ وَ  إىل التأثري يف أتكيد املعىن، ومثله:)ابِّ

 ، تياقا وكذا يف:ص        بٍي ( بهِّ اش        ْ علة ل (؛ فقد قدم ش        به اجلملة على اس        م كأن، وخربها؛)كأنَّ إىل )الفراقِّ

 بالغية هي االهتمام ابملتقدم.

 احلذف:  -ب  

ابب دقيق املس   لك، لطيف املأخذ، ش   بيه ابلس   حر، فإنك » ل ص   احب نظرية النظم عن احلذف، هو: يقو       

ون إذا مل نطق ما تكٲزيد لإلفادة، وجتدك ٲفص        ح من الذِّكر،  والص        مت عن اإلفادة ٲترى به  تَ ْرُك  الذِّكر 

ْ ٲتنطق، و " وال تكاد ختلو قص   يدة من اس   تخدام هذا األس   لوب على حنو  (21)« مت ما تكون بيااًن إذا مل ُتِبِّ

 احلذف قول الشاعر:أمثلة ومن  (22) "و آخر.ٲ

قنَي هَلُْم رِّف                 اق  الَّ رِّفاٌق ما اْرَتَ ْوا يف السَّريِّ إ   اقُ ُلوَب اْلعاشِّ

 َشباٌب كاَن ُمْعَتالن فَ َولَّ                     ى   وصْدٌر كان ُمتسعاً ف             اقَا

ففي األبيات السابقة غاب املبتدأ؛ فلم يذكره الشاعر، وتقديره يف البيت األول: )هم رفاق(؛ فحذف املبتدأ 
)هم(، وأبقى فقط على اخلرب )رفاق(؛ ومثله )ش              باب..(، وتقديره:)هم ش              باب(؛ وقوله: )وص               در(، 

 وللحذف خواص مجالية جتعل القارا يشعر بلذاذة حني يدرك الغامض. والتقدير:)هو صدر(؛
 العدوالت يف ال كيب األسلويب، وداللتها:   3.2.5                  

 :: األسلوب اإلنشائيأوالً 
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، (23)هو: )ذلك الكالم الذي ال حيتمل ص        دقًا ، وال كذاًب ، وال حيص        ل م         مونه إال إذا تلفظت به.(  

 األسلوب اإلنشائي إىل: النداء، واالستفهام، واألمر، على تفصيل فيما يلي.وينقسم 

  ˸االستفهام  -أ  

االس   تفهام  يف الديوان غري حقيقي؛ فنرى و ، (24)«طلب العلم بش   يء مل يكن معلوًما من قبل» ويقص   د به 

الدهش      ة؛ يف  معىنمثاًل أن االس      تفهام يدل هنا على الدهش      ة اليت أص      ابته؛ فاس      تخدم االس      تفهام  ليربز 

 :(25)قوله

؟؟     فماَ  ال روُض املساعِّي ب             مم         رعٍ  لديَّ وال ماُء األماينِّ بساكِّ   بِّ

 َوَهْل اَنفِّعِّي َشْيٌم مَِّن اْلَعْزمِّ َصادٌِّق؟؟ إذا كْنت ذا بْرٍق مَن احلظيِّ ك      اذِّب  

أن يوص      ل معىن الدهش      ة والتعجب يف البيت األول، ومعىن فالش      اعر مل يرد إجابة على س      واله، وإمنا أراد  

 النفي يف البيت الثاين.

 ˸النداء -ب  

اس   تخدم الش   اعر هذا األس   لوب  (26)«طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف من حروف النداء.» هو: 

 :(27)مرات قليلة ، وهو نداء غري حقيقي ، كما يف قوله 
 

ي                                              لٌ   أرَاَقكِّ أْن َجَعْلتِّ َدمِّ         ي ُم           رَاقا   أرائَِّقةَ  اجلََمالِّ َوالَ مجِّ
 

ْرتِّ فَلَِّم َأَسْرتِّ ُفواَد ُح                                   ريِّ    َحَلْلتِّ َوَما َحَلْلتِّ لَ           ُه َوثَ               اقا   َوسِّ

ومعلوم أن استخدام اهلمزة  يكون لنداء القريب، وهو هنا قرب معنوي يدل على قرب املمدوح من قلبه ،ال 

 قربه من بدنه، وهو توظيف ألداة النداء له داللته األسلوبية، وأثره العميق لدى  املتلقي.

  ˸األمر - ج
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طلب حص            ول الفعل من املخاطب، واذا كان األمر حقيقيا فإنه يكون على س            بيل اإلس            تعالء » هو: 

وقد وردت يف الديوان  عدة تراكيب بص           يغة األمر خرجت إىل دالالت ومعاٍن أخر، ومن  (28)« واإللزام.

 : (29)مثلته قول الشاعر  ٲ

 لَْيلييِّ النََّدى 
 فَ ُعْذ بنهارييِّ العداوة ِّ أوح                   دٍ  رَّغ         ائِّبِّ والمَِّن الَقْومِّ

ومل يكن األمر يف األبيات السابقة حقيقينا، إمنا قصد الشاعر ابألمر أن يظهر كرم  دوحه ؛ فطلب من كل 

 ذي حاجة أن يلجأ إىل  دوحه.

  ˸اثنًيا: األسلوب اخلربي

اخلرب هو كل كالم حيتمل ص   دقًا أو كذاًب؛ وهو األس   لوب األكثر انتش   ارًا يف القص   ائد الثالث املختارة، بل  

 : (30)ويف الديوان كله، ومن أمثلة األسلوب اخلربي قوله

 وهذا اجملُد من تلَك املساعِّ       ي وهذا الغيث من تلَك الغ        وادِّي    

 وأنُتْم أهُل معدلةٍ  سبقتُ                     مْ  إىل أمدِّ الُعلى سبَق اجلي                      ادِّ   

ألنه خيلق حركة متموجة  تدة ت               في على النص حيوية  » قص               د الش               اعر لألس              لوب اخلربي ؛  

،  وكأن ذلك كان ش   هادًة منه على اتريد  دوحيه، وحبه لص   فاهتم، وأخالقهم ؛ ولعل هذا  (31)«ونش   اط.

 ما جعله يلجأ إىل توظيف هذا األسلوب  اخلربي بنسبة أكرب،فهو أكثر مالءمة لغرض املدح. 

  ˸ العدوالت يف ال كيب البياين، وداللتها 3.2.6

ن مأل        وف ناية، واليت استخدمها الشاعر؛ لينأى بنفسه عيقصد به الصورة الشعرية من تشبيه، واستعارة، وك

 الكالم؛

 هادفًا إىل السمويِّ ابخليال لي ك أثرًا ساحرًا يف القارا.
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  ˸التشبيه -ٲ

ص    ورة تقوم على متثيل ش    يءحس    ي أو جمرد، بش    يء آخر حس    ي أوجمرد، الش     اكهما يف ص    فة أو » هو: 

 ؛(32)«أكثر.

  ˸ابن اخلياط ومنه قول

 إذا ما اْمَتَطى األْقواُم َمرَْكَب ثَ          ْرَوة ٍ     ُخُ وعاً رَأَيُت الُعدَم خرَي َمراكِّب                ي      

ًذا شبه الشاعر يف هذا البيت الثروة ابملركب، وهو تشبيه فريد، وصورة عبقرية، فالثروة تُ تَّخذ عند البعض منق

يكون منقًذا من مص  ائب البحر، فجاء املش  به مطابًقا للمش  به به؛ من مص  ائب الدنيا، متاما كما أن املركب 

 وهو  ا يزيد التشبيه روعًة إىل روعته، ليستقر يف وجدان املتلقي وقلبه وعقله، أن الثروة ليست تشبه املركب

 (˸33)فحسب؛ وإمنا الثروة هي ذات املركب وعينه، ومن أمثلته أي ا

ُك ك     أَس     فليست ابحلميمِّ وال الَغس    اقَا إذا م     ا الك     ْأُس مْل ت     َ

 بَ ْي         نٍ 

قنَي هَلُْم رِّف             اقا  رِّفاٌق ما اْرَت     ْوا يف ال     سَّريِّ إالَّ    قُ ُلوَب اْلعاشِّ

هذا أي ا تشبيه بليص؛ فريد، فالبني شكوى كل الشعراء، ، لكن من منهم جعلها كأًسا تشتف وتستقى؟  

، كما شبه الشاعر قلوب العاشقني ابلرفاق، وقد استطاع الشاعر التنسيق بني أفكاره، والتعبري عنها بصورة 

  يزة؛ تنم عن شاعر متمكن من أدواته وموهبته.
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   ˸االستعارة -ب 

ض        رب من اجملاز اللغوي، وهي تش        بيه حذف أحد طرفيه، أو انتقال كلمة من بيئة لغوية معينة إىل  »هي:

فاالس        تعارة ض        رب من التش        بيه حذف أحد طرفيه، ويعكس االنتش        ار الواس        ع  (34)«بيئة لغوية أخرى.

مل يتقيد ابللغة  رلالستعارة نزعة الشاعر اإلحيائية اليت متيل اىل بث احلياة  والتشخيص يف اجلمادات، فالشاع

 (35)العادية يف نقل أفكاره وأحاسيسه، وإمنا مترد عليها وعدل عنها ، يقول الشاعر:

         بِّ   يَقيّن يَقيّن حادِّث           اتِّ النوائ  وحزمَِّي حزمِّي يف ظهورِّ النجائ   بِّ        

وَمْن َكاَن َحْرَب الدَّْهرِّ َعوََّد  قِّرَاَع اللَّيا ِّ الَ قِّ   راَع الَكتائِّ                بِّ        

 نَ     ْفَس هُ 

وَمْن   ،وائبِّ يَقيّن يَقيّن حادِّاثتِّ الن اس      تخدم الش      اعر يف األبيات الس      ابقة، اس      تعارات مكنية متتالية: ) 

(،و ) سه(َكاَن َحْرَب الدَّْهرِّ َعوََّد نَ فْ  عدول الشاعر ، فعملت  هذه الصورة على  لفت االنتباه، فقِّرَاَع اللَّيا ِّ

عن اللغة املعتادة إىل لغة ش  اعرية ختييلية، تنقل املعنو ت إىل حمس  وس  ات، واجلمادات إىل أش  خاص؛ يقرب 

 الصورة وي في جونا شاعر ن ختييلينا.

 ˸الكناية -ج 

 :معناه ،مع جواز إرادة ذلك املعّن، أو هي اللفظ الدالُّ على معنَينْي خمتلفنيلفٌظ أطلق، وأريد به الزم »هي 

؛ فجمال الصورة الكنائية يتجلى يف ترك ( 36)«حقيقة  وجمازًا، من غري واسطة ال على جهة التصريح. 

 : (37)التصريح،ويف ذلك حتقيق لإلاثرة  والرغبة يف كشف اخلفاء، ومن أمثلتها قول الشاعر  

كْنت ذا بْرٍق مَن احلظيِّ ك                    اذِّبِّ إذا    َوَهْل اَنفِّعِّي َشْيٌم مَِّن اْلَعْزمِّ َص              ادٌِّق      
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 َوإينيِّ ألْغىن ابحَلدِّيثِّ َعنِّ القِّ                     رى وابلربقِّ عْن صوبِّ الُغُيوثِّ السَّواك بِّ 

ب     وإنَّ الغىن مِّّنيِّ ألْدىن مسافَ                                  ة ً           ي                      وأْقرُب  َِّّا َبنَي َعيّنِّ وَحاجِّ

      ،)  كناية عن احلظ العاثر عند الش               اعر الذيجند يف البيت األول:) إذا كْنت ذا بْرٍق مَن احلظيِّ كاذِّبِّ

اذب( حظه، وأطلق عليه بداًل من ذلك )برق كالزمه ف ة غري قصرية من حياته، فقد كىن الشاعر عن سوء 

)َوإينيِّ  ˸ثاينويقول يف البيت ال لبعث الف           ول يف نفس القارا،  وجلبه لقراءة أو شاع ش          عره وقص          ائده،

ا َبنَي َعيّنِّ مثله قوله:) وأْقرُب  َِّّ و ألْغىن ابحَلدِّيثِّ َعنِّ الق                             رى( كناية عن العفة ابلرغم من احلظ العاثر،

وَحاجِّ (؛ فهي كنايٌة عبقرية مبتكرة، تُبني مدى قرب الش  اعر من هدفه، ولكنه عرب عن املعىن املراد تلميًحا 

ال تص         رحًيا، وأتى الش         اعر  بذلك كله يف إجياز واٍف غري خملٍي ابملعىن، بل مص         حواًب ابلدليل عليه؛ فهدفه 

 لقد لعبت الكناية دورًا ابرزًا يف ديوان الش               اعر؛إذ كانتأقرب  ا بني عينه وحاجبه،  قريب، قريب جًدا،

 مثابة األلوان اليت تزين لوحة الفنان،  وت في عليها رونًقا وسحرًا ومجااًل.

 

 املطلب الثالث: املستوى الداليل

 املعجم الشعري للشاعر  ودالالته األسلوبية:

ش   عري خاص، حيوي مفردات أدت دورًا ابرزًا يف تش   كيل املوض   وع العام، لقد س   يطر على الديوان معجم  

 وهو: 

 موضوع املدح، وابإلحصاء حتصل الباحث على اجلدول التا :
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 إحصاء بكلمات املعجم املختلفة 5جدول  

  املعجم  عدد الكلمات يف املعجم 
  الطبيعة   117

  املكان  94 
   الزمن          47

133 

 أشاء األعالم     15 
 اإلنسان

 أع اء اإلنسان  32 
 صفات اإلنسان  وأخالقه  8 6
 الدين  63 

 يشري اجلدول إىل عدة نتائج نفصلها فيما يلي:      

  ˸معجم الطبيعة   -أ   

 -خْ ٍر  -السَّحائ بِّ  -جُنومِّ  - -بْرٍق  –روُض كلمة متعلقة معجم الطبيعة، مثل:)    117لقد تكررت 

( للتعبري عن كرم أخالق  دوحيه ؛ ليجعل املتلقي يرس             م ص             ورة يف خياله عن هذا املمدوح، أوديةٍ  غزرٍ 

 ˸ (38)ويظهر من خالل هذا املعجم شدة اتصال الشاعر ابلطبيعة، مثل قوله

ُروِ َض   تْ إذا نَ َزُلوا أْرضاً ِِبا املَْحُل  وما ُسِحَبْت فيها ذيُوُل السَّح              ائ           بِ   

  ْندِّيَةٍ  خْ ٍر فَِّساٌح رِّابعُ                   َها وأوديةٍ  غزٍر ِعذاِب املش                                          ارب

، رِّابع...( أْندِّيَة، خْ رٍ ظهرت يف األبيات السابقة ألفاظ معجم الطبيعة، مثل:) ُرويَِّض                        ْت، السحائب، 

 اخلياط يف الطبيعة، وكأنه كان نواة للرومانسية احلديثة يف هذا اجلانب منها. لتظهر ذوابن ابن

  ˸معجم  املكان والزمان  -ب
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لقد ربط الش        اعر معاين املدح  ماكن هلا دالالت يف س        ياق احلديث عن املعاين؛ فال يذكر مكاان إالي وله  

 :(39)عالقة ابملدح ؛كما يقوم أحياان بتشخيص الزمن واأل م، يقول الشاعر 

 َطُع ابلنج                  ادوال حتمْل على األ م َسْيف           ا           * * *            فإن الدَّهَر يق          

يُل طمَّ عَلى النج ادِّ            َوَمْن حَيْمِّي الوِّهاَد بُِّكليِّ أْرٍض           * * *              إذا ما السيِّ

َميِّها َسَعةُ  ال         يُق هبِّ       الدِّ بِّ           َوَمطَلُعَها َعليَك ُمَسوَّم                اٍت            * * *             َت ِّ

 فربط الشاعر األ م ابلوهاد، والدهرابلنجاد؛ ليوثق العرى والروابط بني الزمان واملكان.   

 

 اخلامتة  

 إىل النتائج التالية: سةابعد حتليل الباحث  للقصائد الثالث املختارة ، وفق املنهج األسلويب خلصت الدر    

 استعمل الشاعر حبورًا شعرية خمتلفة ؛ ليظهر متكنه من موهبته وأدواته الشعرية.-1 

ارتف  اع  نس              ب  ة الق  افي  ة املطلق  ة مق  ارن  ة ابلق  افي  ة املقي  دة، ويوك  د ه  ذا نزع  ة الش                اعر املي  َّال  ة إىل احلري  ة - 2

 واالنطالق؛ فما ميدح الشاعر عن ضعف وال استجداء، وإمنا حيركه حبه ملمدوحيه . 

جاءت الراء يف املرتبة األوىل، كأكثر احلروف ورودا كرويٍي، يف ديوان ابن اخلياط؛ للتأكيد على ص    دق  - 3

 الشاعر وأتكيده على صفات  دوحيه ؛ ألن الراء هي حرف التكرار يف اللغة العربية. 

رير الص    وت يف كاس    تخدم  الش    اعر  التكرير بنوعيه: التكرير الص    وك، والتكرير اللفظي؛ حيث  جتلى ت - 4

تكرير األصوات اجملهورة  واملهموسة، والصوامت، وقد أفرز اإلحصاء ارتفاع  نسبة األصوات اجملهورة؛ لكوهنا 

 تناسب أكثر الغرض الذي أنشأ الشاعر فيه قصائده، وهو املدح . 
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عظم قص  ائد موظف الش  اعر ال اكيب الفعلية، واالشية ؛ لتالئم غرض املدح الذي أنش  أ الش  اعر فيه   - 5

 ديوانه. 

 َشكََّل التجاور بني أسلويب النفي، واإلثبات ملمًحا أسلوبيا إلبراز الرسالة الشعرية، وتوكيدها.  - 6

ش           كل العدول  ال كي  يف ص           ورتيه: التقدمي ، والتأخري ، وكذلك احلذف، شات أس           لوبية ابرزة يف  - 7

 داللية للخطاب الشعري لديه . اخلطاب الشعري، البن اخلياط، يف حتقيق الوظيفة ال

كشف املعجم  الشعري البن اخلياط، عن نزعته الدينية، ومتسكه ابلعقيدة اإلسالمية، كما مثلت الطبيعة -8

 حمورا أساسيا يف املعجم  الشعري عنده . 

 

 اهلوامش        

وينظر: محد، عبد هللا  39 ، ص:1عمان: املسرية للنشر والتوزيع، ط: األسلوبية، الر ية والتطبيق.(.2007أبو العدوس، يوسف.)( 1)
 .191. القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع. ص: مناهج النقد األديب احلديث(.2017خ ر.)

  .18، ص: 2(.)تر: حممد حممد منذر عياشي(.سور : دار احلاسوب للطباعة، ط: 1994.)األسلوبية( بيري جريو. 2)

 .54، ص: 2اسوب للطباعة، ط: (. )تر: حممد حممد منذر عياشي(. سور : دار احل1994.)األسلوبية( بيري جريو. 3)
 .14. حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ص: ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958( الدمشقي، ابن اخلياط.)4)

ان: دار . )حت قيق: حممد حمي الدين عبد احلميد(، لبنالعمدة يف حماسن الشعر وآدابه( القريواين، أبو علي حسن بن رشيق)بدون اتريد(.5)
 .256اجلبل للنشر، ص: 

 .87ص: .)حتقيق: خليل مردم بك(. دمشق: جممع اللغة العربية، ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958( الدمشقي، ابن اخلياط.)6)

ان: دار . )حت قيق: حممد حمي الدين عبد احلميد(، لبنابهالعمدة يف حماسن الشعر وآد( القريواين، أبو علي حسن بن رشيق)بدون اتريد(.7)
 .102اجلبل للنشر، ص 

 . 244، ص: 1. عمان: دار املسرية، ط: مدخل إىل البالغة العربية(. 2007( أبو العدوس، يوسف.)8)
 97ة العربية، ص. حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958( الدمشقي، ابن اخلياط.)9)

 .81. حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ص ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958( الدمشقي، ابن اخلياط.)10)
 .87. حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ص ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958( الدمشقي، ابن اخلياط.)11)
 .10، ص: 2.ضبط وتعليق: نعيم زرزور بريوت: دار الكتب العلمية، ط: مفتاح العلوم(. 1987( السكاكي، حممد بن علي.)12)
 .87. حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ص: ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958( الدمشقي، ابن اخلياط.)13)
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 .87ص: . حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958الدمشقي، ابن اخلياط.)( 14) 
 (.18( سورة الكهف آية )15)
 .97ص: . حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958الدمشقي، ابن اخلياط.)( 16)
 .97ص: . حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، بن اخلياط الدمشقيديوان ا(. 1958الدمشقي، ابن اخلياط.)( 17)
 .138، ص: 2. القاهرة: مكتبة اجليزة العامة، ط: مدخل إىل علم األسلوب(. 1992عياد، شكري حممد.)( 18)
املنعم خفاجي.مصر: مطبعة القاهرة، . حتقيق: حممد عبد دالئل اإلعجاز(. 1996اجلرجاين، أبوبكر عبد القاهر بن عبدالرمحن.)( 19)

 .62ص: 

 .81ص: . حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958( الدمشقي، ابن اخلياط.)20)

طبعة القاهرة، . حتقيق: حممد عبد املنعم خفاجي.مصر: مدالئل اإلعجاز(. 1996اجلرجاين، أبوبكر عبد القاهر بن عبدالرمحن.)( 21)
 .62ص: 

 .190، ص: 1. عمان: دار املسرية، ط: مدخل إىل البالغة العربية(. 2007( أبو العدوس، يوسف.)22)
 .63، ص: 1. عمان: دار املسرية، ط: مدخل إىل البالغة العربية(. 2007( أبو العدوس، يوسف.)23)
  .73، ص: 1دار املسرية، ط:  . عمان:مدخل إىل البالغة العربية(. 2007( أبو العدوس، يوسف.)24)

 .87ص: . حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958( الدمشقي، ابن اخلياط.)25)
 . 84، ص: 1. عمان: دار املسرية، ط: مدخل إىل البالغة العربية(. 2007( أبو العدوس، يوسف.)26)  
 . 81ص: . حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958( الدمشقي، ابن اخلياط.)27)
 .66، ص: 1. عمان: دار املسرية، ط: مدخل إىل البالغة العربية(. 2007( أبو العدوس، يوسف.)28)
 .87ص: شق: جممع اللغة العربية، . حتقيق: خليل مردم بك. دمديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958( الدمشقي، ابن اخلياط.)29)
 .97ص: . حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958( الدمشقي، ابن اخلياط.)30)
 .13. بريوت: املركز الثقايف العريب للنشر، ص: دروس البالغة العربية، حنو ر ية جديدة( الزاند، األزهر.)بدون اتريد(. 31)
 .191. بريوت: املركز الثقايف العريب للنشر، ص: دروس البالغة العربية، حنو ر ية جديدة( الزاند، األزهر.)بدون اتريد(. 32)
 .81 ص:. حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958( الدمشقي، ابن اخلياط.)33)
 .186،ص: 1. عمان: دار املسرية، ط: مدخل إىل البالغة العربية(. 2007( أبو العدوس، يوسف.)34)
 .87ص: . حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958( الدمشقي، ابن اخلياط.)35)

 .212، ص: 1: دار املسرية، ط: . عمانمدخل إىل البالغة العربية(. 2007( أبو العدوس، يوسف.)36)

 .87ص: . حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958(   الدمشقي، ابن اخلياط.)37)

 .87ص: . حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958(  الدمشقي، ابن اخلياط.)38)
 .97 ص: . حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: جممع اللغة العربية، ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958(  الدمشقي، ابن اخلياط.)39)

 املصادر واملراجع      
 القرآن الكرمي.

. حتقيق: خليل مردم بك. دمشق: ديوان ابن اخلياط الدمشقي(. 1958الدمشقي، ابن اخلياط.) .1
 جممع اللغة العربية.
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ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريد العرب والرببر (. 1988ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد. ) .2
 .2. بريوت: دار الفكر. ط: ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب

حت قيق: حممد . )العمدة يف حماسن الشعر وآدابهالقريواين، أبو علي حسن بن رشيق)بدون اتريد(. .3
 لبنان: دار اجلبل للنشر. حمي الدين عبد احلميد(،

.حتقيق عبد احلميد هنداوي. بريوت: احملكم واحمليط األعظم(. 2000بن سيده، علي بن إشاعيل )ا .4
 دار الكتب العلمية..

لصاح  يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن (. ا1997بن فارس، أمحد بن فارس بن زكر ء. )ا .5
 .1الناشر: حممد علي بي ون. ط:  العرب يف كالمها.

 . 3. بريوت:دار صادر. ط: لسان العرب(. 1994ابن منظور، حممد بن مكرم بن على. ) .6
. عبد املنعم خفاجي، دالئل اإلعجاز( 1969اجلرجاين، أبوبكر عبد القاهر بن عبدالرمحن .) .7

 القاهرة: دار اإلميان للنشر.
: دار .سور لإليقاع البالغي يف العصر العباسي األسس اجلمالية(. 1997محدان،ابتسام أمحد.) .8

 . 1القلم العريب،  ط:
 . 3. مصر: مكتبة األجنلو املصرية، ط: موسيقى الشعر(.1965أنيس، إبراهيم.) .9
 .1. مصر: مطبعة هن ة مصر ، ط: األصوات اللغوية(.1975أنيس، إبراهيم.) .10
 . 3بة، ط: . القاهرة: دار العرو علم الداللة(.1992خمتار، أمحد عمر.) .11
قايف العريب . بريوت: املركز الثدروس البالغة العربية، حنو ر ية جديدةالزاند، األزهر.)بدون اتريد(.  .12

 . للنشر
بريوت: .معجم مفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر.)بدون اتريد(. يعقوب، إميل بديع. .13

 .1دار الكتب    العلمية، ط: 
(.)تر: حممد حممد منذر عياشي(.سور : دار احلاسوب للطباعة، 1994.)األسلوبيةبيري جريو.     .14

 . 2ط: 
 ة اآلداب. . القاهرة: مكتببالغة ال اكيب دراسة يف علم املعاين)بدون اتريد(. الفيل، توفيق. .15
  .1. القاهرة: مكتبة اآلداب، ط: دراسة يف علم األصوات(1991كمال الدين، حازم.) .16
 القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع. مناهج النقد األديب احلديث.(.2017خ ر.)محد، عبد هللا  .17
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ثقايف .املغرب: املركز الالبِّىن األسلوبية، دراسة يف أنشودة املطر للسياب(.2002انظم، حسن.) .18
 العريب. 

 .2. مصر: مكتبة اجليزة العامة،ط: مدخل إىل علم األسلوب(. 1992عياد، شكري حممد.) .19
 . 1. القاهرة: دار الشروق،ط: علم األسلوب، مبادئه وإجرءاته(. 1998)ف ل، صالح. .20
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Abstract 

One of the old concepts is the concept of quality , But it was affected by the changes of 

the times, and here the problem of this research, which aims to read the Islamic quality 

in Islam in a complete and correct way, and the research followed the analytical approach 

to analyze the legal texts and the sayings of scholars that conclude the principles of 

quality in Islam, and it has emerged from the results that  Quality has several principles, 

the most important of which is to develop the competence of workers by providing them 

with the information and skills necessary to complete their work with high quality, and 

the need to train them with their job needs, and that the Prophet’s Mosque is the first 

institute for training, and that the required work must be carried out according to a 

specific method, so the Islamic costs are stipulated  Procedures on the arrangement and 

sequence, as in the work of prayer and acts of Hajj and Umrah and divorce proceedings, 

as provided for authentication and certification procedures. 

Quality, Comprehensive, Elements, Islam.words: Key  
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 البحث ملخص
 يهدف والذي البحث، مشركةة تكمن وهنا العصرر، مبتغريات أتثر لكنه القدمية، املفاهيم من اجلودة مفهوم

 لتحةيل التحةيةي املنهج البحث واتبع  مكتمةة صررررررررحيحة بصررررررررورة اإلسررررررررالم يف اجلودة مفهوم قراءة إىل

 أن  النتائج من ظهر وقد  اإلسررررررالم، يف اجلودة مبادئ إىل ختةص اليت العةماء وأقوال الشرررررررعية النصررررررو 

 الالزمة واملهارات ابملعةومات تزويدهم طريق عن العامةني كفاءة تنمية أمهها من مبادئ عدة لةجودة

 معهد  أول النبوي املسرررررررجد  وأن  الوظيفيَّة، احتياجاهتم مع  تدريبهم وضررررررررورة عالية، جبودة أعماهلم إلجناز

 عةى اإلسررررررالميَّة التكاليف فنصرررررر  معني، أسررررررةوب وفق يتم أن  جيب املطةوب العمل أن  لةتدريب،كما

 كما الطالق، وإجراءات والعمرة احلج وأعمال الصرررررررالة أعمال يف كما والتسرررررررةسرررررررل، الرتتيب إجراءات

 .والشهادة التوثيق إجراءات عةى نص 

 .اإلسالم عناصر، الشامةة، اجلودة، :املفتاحيَّة الكةمات

 التحديد املفاهيمي اللغوي

طبيعة اليت يقصد منها ما يةي:  (Qualities) هي كةمة مشتقَّة من الكةمة الالتينيَّة (Quality) واجلودة
الشيء والشخص ودرجة صالحه، فهي تعين إمداد املستهةك مبا حيتاج إليه من سةع وخدمات ذات 
خصائص ومسات تفي مبتطةباته وحاجاته وتوقعاته، يف الوق  الذي يريده، وبسعر معقول يالئمه، وهي 

العامةني عةى كافة بذلك تبىن يف املنتج خالل أنشطة متداخةة متكامةة ويشارك يف صرنعها وبنائهرا مجيع 
 (1)(مستوايهتم، سواء كانوا مديرين أو خمططني، مراجعني. وهي بذلك عمل اجلميع يف املنظمة

يعترب أصل الكةمة االشتقاقي )ج و د(، وهو أصل يدل عةى التسمح ابلشيء وكثرة العطاء )معجم 

(، وأشار ابن منظور يف لسان العرب إىل أن اجليد: 154(، وفعةها الثالثي جاد )يس: 493 1املقاييس /
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نقيض الرديء، وجاد الشيء جودة، وجودة: أي صار جيًدا، وقد جاد جودة وأجاد أي أتى ابجليد من 

  (2)القول والفعل.

ا عامليًّا وإقةيميًّا، فهناك أما يف االصطالح فقد تعددت مفاهيم اجلودة وفًقا جملاالهتا، ونظرة املهتمني هب

وهو من أهم رواد إدارة   -من ينظر إليها عةى أساس التصميم أو املنتج، وإرضاء العمالء، ويرى إدوارد دمينج

أهنا: "ترمجة االحتياجات املستقبةيَّة لةعمالء إىل خصائص قابةة لةقياس، حيث يتم تصميم   -اجلودة الشامةة

    (3)يل" .املنتج وتقدميه لكسب رضا العم

 -عزَّ وجلَّ   -إلرى إرضاء هللا –وهو يسعى إىل حتقيق اجلودة العالية يف املنرتج التعةيمري    –يتطةَّع الفرد املسةم  

من خالل التزام ما أمر به وحث عةيه، وال يتعارض هذا مع االستجابة الحتياجات، وتوقعات سوق العمل 

   (4)وحتقيق الفائدة والنفع لةمسةمني.

 

 لب األول: مبادئ اجلودة وفق التصور اإلسالمي:املط

لقد تعدَّدت آراء الباحثني والكتاب يف موضوع اجلودة، من حيث حتديد املبادئ األساسيَّة اليت ترتكز 

عةيها عمةيَّة اجلودة، حبيث يتم حتديد بعض املبادئ كمتطةب رئيٍس، أو يذكر املتطةب كمبدأ إلدارة اجلودة 

جند  ،إال أن هناك بعض املبادئ مت حتديدها واالتفاق عةيها، وحينما نقوم ابلنظر يف هذه املبادئ ،الشامةة

تتضح معاملها من خالل اآلايت القرآنيَّة، واألحاديث النبويَّة    ،أن هلا العديد من األصول اإلسالميَّة الواضحة

، ومن املمكن ذكر أهم بعض هذه ة النيب  الشريفة، وكذلك من التطبيقات العمةيَّة، واليت مت ذكرها يف سري 

 املبادئ، فيما يةي:
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 التحفيز:  -1

م العامةني لتأدية العمل جبودة عالية، وقد وضع اإلسالم نظاًما لةتحفيز  • يهدف التحفيز إىل شحذ مهم

يقوم عةى مكافأة العامةني املتميزين يف أتدية أعماهلم، فالتشجيع والتحفيز لةعمل الصاحل مبدأ 

ُُثَّ جُيْزَاُه   . َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يُرَرىٰ . )َوَأن لَّْيَس لمْْلمنَسانم إمالَّ َما َسَعٰى رابين، يتَّضح يف قوله تعاىل: 

  (5).   اجْلَزَاَء اأْلَْوفَٰ 

وألمهيَّة موضوع احلوافز وأتثريه يف عجةة اإلنتاج والتنمية؛ فقد اهتم الباحثون برصد جمموعة من العوامل اليت   

 تؤثر يف حتفيز الناس لةعمل منها عوامل ذاتيَّة، مثل: 

 احلصول عةى عالوة يف املرتب، أو وجود عالقات طيبة مع املشرفني، أو وجود أمان وظيفي. -

وجود عوامل حتفيزيَّة، مثل: أن يرى الشخص نتيجة عمةه، تةقي الثناء واملديح، التكةيف  -

  (6)مبسؤوليات أكثر.  

وصحابته الكرام يف   وقد حصر الطويرقي أساليب التحفيز اإلداري الفعال اليت استخدمها الرسول  

ذ اخلُمس، واحلوافز املعنويَّة: مثل: تشجيعه الغنائم بعد الغزوات مباشرة بعد أخ  احلوافز املاديَّة: مثل توزيعه  

   أصحابه ابلكةمات التشجيعيَّة، مثل: "ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب"، وقوله: "الةهم ال عيش إال

احلوافز املعنويَّة حني يرى أن  عيش اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة"، وكان أكثر ما يستخدم املصطفى 

 (          7)، وأن هناك من يستحق ذلك حقيقة ال جمامةة فيها.األمر حيتاج إىل تشجيع

 

 

   

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya41.html


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

226 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 :الرتكيز على املستفيد2-

ملا كان اإلسالم ديًنا يهدف إىل سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، وحيرتم حريته وكرامته وحقوقه، حىت إن 

تبًعا لذلك يدعو إىل منح العميل أقصى صالة اإلمام ال ترتفع إىل السماء إذا أّم بقوم وهم له كارهون، فإنه 

 درجة ممكنة من اإلشباع والرضا .

ُث يرشردهم إىل ما فيه صرالحهم، وينفذ   ،يتةمَّس حاجات أصرحابه وأفراد أمته  وقد كان الرسرول 

بني األسررررررررى من جييد الكتابة،   ما فيه مصرررررررةحة األفراد واجملتمع. ففي غزوة بدر عندما وجد رسرررررررول هللا  

جعل فدية من ال يسرتطيع فداء نفسره أن يعةم عشررة صربيان من املسرةمني، وكان فداء الرجل أربعة اآلالف،  

  (8)وذلك حلاجة أبناء املسةمني هلا.  ؛الكتابة أكثر من املال ولكن حر  الرسول يف ذلك الوق  عةى

 :املشاركة وتفويض الصالحيَّة-3

 أوجد لكل طاقة ما يناسبها من عمل، ووزع املسؤوليات ففي عهده  فقد ورد يف السرية أن الرسول    

توىل عةي بن أيب طالب وعثمان بن عفان كتابة الوحي، كما كان يقوم بذلك أثناء غياهبما أيبُّ بن كعب، 

وزيد بن اثب ، وكان الزبري بن العوام وجهيم بن الصة  يقومان بكتابة أموال الصدقات، وكان حذيفة بن 

بن منر يكتبان امليزانيات واملعامالت اليمان يعدُّ تقديرات الدخل من النخيل، وكان املغرية بن شعبة واحلسن  

عةى    وقد حر  الرسول  (9)بني الناس. وزيد بن اثب  كان يكتب مراسالت احلكام والوالة بةغات خمتةفة.

ُمَّيتم أَبُو َبكْ  توضيح تةك املزااي والصالحيات، فعن أََنسم ْبنم َمالمٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّم  ٍر )أَْرَحُم أُمَّيتم ِبم

حلَْاَللم َواحْلَرَامم ُمَعاُذ ْبنُ   َجَبٍل َوأَفْرَرُضُهْم َزْيُد ْبُن َوَأَشدُُّهْم يفم أَْمرم اَّللَّم ُعَمُر َوَأْصَدقُرُهْم َحَياًء ُعْثَماُن َوَأْعَةُمُهْم ابم

(اَثبمٍ  َوأَقْرَرُؤُهْم ُأيَبٌّ َولمُكلّم أُمٍَّة أَممنٌي َوأَممنُي َهذمهم اأْلُمَّةم أَبُو عُ    (10)بَرْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحم

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

227 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 :االلتزام ابلتطوير املستمر  4-

ويتضمَّن التطوير كافة عناصر العمةيَّة التعةيميَّة، وكل وحدات العمل يف املؤسسة، وهو تعهد إسرتاتيجي مؤكد 

حيث   ،اإلسالممن قبل كافة العامةني يف املؤسسة بتأمني اجلودة، فاإلحسان يف العمل مبدأ مهم وأساسي يف  

إمَّنَّ َجَعْةَنا َما َعَةى : )لقوله تعاىل ،يقوم كل عامل ِبداء عمةه عةى الوجه األكمل، وِبفضل الطرق املتاحة

ُةَوُهْم أَيرُُّهْم َأْحَسُن َعَماًل  َا لمنَربرْ ، ويف احلديث النبوي الشريف، عن كةيب )إن هللا تعاىل:  (11).(اأْلَْرضم زميَنًة هلَّ

،فاملعرفة متجدّمدة، واملدير واملوظفون يف املؤسسة يف حاجة دائمة   (12)حيب من العامل إذا عمل أن حيسن(.

إىل تطوير أدائهم، والتعرُّف عةى كل ما هو جديد يف جمال عمةهم، ويتم ذلك من خالل عقد الدورات 

يةيَّة لةمعةّممني واملعةّممات، وكذلك اجلهاز اإلداري يف املؤسسة. كما أن التطوير املستمر ينبغي  والربامج التأه

اَي أَيرَُّها الرُُّسُل ُكُةوا ممَن الطَّيّمَباتم َواْعَمُةوا :)أن يتم لكل أعمال املؤسسة ومرافقها؛ من منطةق قول هللا تعايل

َا تَرْعَمُةوَن َعةميمٌ  ًا  إمينمّ مبم ، ولتحقيق التطوير املستمر لةعمل اهتم اإلسالم بتنمية كفاءة العامةني، (13) (َصاحلم

عن طريق تزويدهم ابملعةومات واملهارات الالزمة، هبدف إجناز أعماهلم جبودة عالية، فقد حثَّ اإلسالم عةى 

كما أكد اإلسالم ضرورة تدريب  ،14)َوُقل رَّبّم زمْدينم عمْةًما(التزود من العةم بصفة مستمرة؛ لقوله تعاىل: 

العامةني مع احتياجاهتم الوظيفيَّة، فقد كان املسجد النبوي أول معهد لةتدريب، فعن عةي رضي هللا عنه 

إىل اليمن، قال: فقة  اي رسول هللا تبعثين إىل قوم أسّن مين، وأَّن حديث ال أبصر   قال: "بعثين رسول هللا  

وقال: )الةهم ثبْ  لسانه، وأهدم قةبه، اي عةي، إذا جةس إليك القضاء، قال فوضع يده عةى صدري، 

اخلصمان فال تقضم بينهما حىت تسمع من اآلخر كما مسع  من األول، فإنك إذا فعة  ذلك تبني لك 

يف  -إن التحسني املستمر (15)القضاء(. قال: فما اختةف عةيَّ قضاء بعد أو ما أشكل عةيَّ قضاء بعد.
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يتجةَّى يف قدرة التنظيم عةى تصميم وتطبيق نظام إبداعي حيقّمق ابستمرار رضا املستفيدين   -ةظلّم اجلودة الشامة

 من العمةيَّة التعةيميَّة، وذلك من خالل السعي املتواصل لةوصول إىل األداء األمثل، من خالل حتقيق اآليت:

 حتسني اإلنتاجيَّة والفاعةيَّة يف استخدام املوارد.  1-

 ء، والوحدات املعيبة والضياع.تقةيل األخطا  2-

  (16)تقدمي منتجات جديدة وحتسني استجابة املؤسسة يف وق  قياسي. -3

 

 املطلب الثاين: عناصر اجلودة يف اإلسالم.

ابلتدريب   ،وصررررحابته الكرام فقد ورد يف السرررررية النبويَّة املطهرة الكثري من القصررررص اليت تربز اهتمام النيب  

حيث قام مبسرررررررررررررؤوليَّة  ،فقد كان املسرررررررررررررجد النبوي أول مركز تعةيمي تدرييب ،عةى مفاهيم اجلودة وتطبيقاهتا

كل مسررررجد منها يتَّخذ مدرسررررة تةقى وكان   ،ُث عضرررردته ةانية مسرررراجد أخرى  ،كربى يف جمال نشررررر التعةيم

وكان حيضر    الكرمي، وتنعقد فيها حةقات العةم، وخيطب فيها يف كلّم مجعة، ويُتةى فيها القرآن  ،فيها الدروس

يطةب من أصرررررررحابه الذين  وكان الرسرررررررول   ،يصرررررررل أحياًَّن إىل سررررررربعني ،هذه الدروس عدد من الصرررررررحابة

يعرفوهنا. ومن حصريةة هذه املؤسرسرات األوليَّة انتشرار العةم، وتعدد  يعرفون القراءة والكتابة أن يعةموا من ال 

فقد كان ألهل الصررررفة دور فعال يف  ،وأكرب مثال لذلك أهل الصررررفة ،املهارات بني أصررررحاب رسررررول هللا 

ركة فةم يكن انقطاعهم لةعةم والعبادة ليعزهلم عن املشرررررررا  ،إذ كانوا رهباًَّن يف الةيل وفرسررررررراًَّن يف النهار ،اجملتمع 

يتم فيها تعةيم القرآن   ،واملشرررررررراركة يف بنائه؛ فقد كان  الصررررررررفة مدرسررررررررة داخةيَّة نظاميَّة ،يف أحداث اجملتمع 

وكان من بني تالميذها أبو هريرة، وحذيفة بن  إبشررراف مباشررر من رسررول هللا  ،والعةوم اإلسررالميَّة األخرى

 (     17)اليمان رضي هللا عنهما.
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فكرذلرك هو يف دعوتره، ويف هجرتره، ويف  ،ال يقردم عةى أمر حىت جيمع عنره كرافرة املعةومرات وكران النيب 

وهو غالم شررررررررررراب ثقف لقن ليأتيه  رب    ففي حديث اهلجرة أنه اسرررررررررررتعمل عبد هللا بن أيب بكر غزواته  

 (18)يف الغار. قريش وهو يف الغار... يفعل ذلك يف كل ليةة من تةك الةيايل الثالث اليت قضاها 

 املطلب الثالث: مزااي اجلودة يف اإلسالم.

كتابه الكرمي عةى اتباع األحسن، حيث قال تعاىل: )واتبعوا  فةقد وجه اإلسالم إىل التجويد عندما نصَّ يف  

، وقال تعاىل: )ومن أحسن ديًنا ممن أسةم  (19)أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن أيتيكم العذاب(

،كما حث اإلسالم عةى فعل األفضل أو جودة السعي (20)وجهة هلل وهو حمسن واتبع مةة إبراهيم حنيًفا( 

ا ما كان النيب عةيه الصالة والسالم يوجه أصحابه قائاًل: )أال أنبئكم  ري أعمالكم"، وكثريًا ما واحلركة، فكثريً 

أي العمل أفضل؟(، فكان يوجه الصحابة حسب اختالف األحوال  -صةى هللا عةيه وسةم –سئل

ذا الوق  واحتياجات املخاطب، وتنبيه إىل ما ال يعةمه، فاألفضل يف كل وق  وحال االشتغال بواجب ه

ومقتضاه. ومل يكتفم اإلسالم ابلتوصية عةى عموم اجلودة، بل أراد أن يبث يف املسةم جودة األداء،  ووظيفته

فشمة  التوصيات اإلسالميَّة عةى إجراءات معينة عند تنفيذ عمل معني، وعةى كيفيَّة إجراء العمل ومىت 

دم  التعاليم اإلسالميَّة، دليل يؤكد أن العمل جيب القيام به، ومن الذي سيقوم به، وما مؤهّمالته، أي ق

املطةوب جيب أن يتم وفق أسةوب معني، فنص  التكاليف اإلسالميَّة عةى إجراءات الرتتيب والتسةسل،  

كما يف أعمال الصالة وأعمال احلج والعمرة وإجراءات الطالق، كما نص  عةى إجراءات التوثيق والشهادة، 

يف الزىن والشهادة عةى الوصيَّة، وامتدت التوجيهات اإلسالميَّة لعمةيَّة التقومي  كما يف آية الدين والشهادة

ُتْم  يَبٌة َقْد َأَصبرْ واملراجعة، فمن أمثةة متابعة عنصر التنفيذ قول هللا تعاىل بعد معركة ُأحد: )َأَوَلمَّا َأَصابَرْتُكْم ُمصم

َها قُرْةُتْم َأىنَّ  ثْرَةيرْ ُكْم إمنَّ اَّللََّ َعَةى ُكلّم َشْيٍء َقدميرٌ ممْن عمنْ  ُقْل ُهوَ  َهَذا مم   (21)(دم أَنْرُفسم
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 أمور، منها ما يةي: بعدة احلديث العصر يف املعروفة الشامةة اجلودة عن اإلسالمي اإلداري ويتميز املنهج  

 الذاتيَّة.  الرقابة اإلسالمي املنهج يقدم1-        

 إنساين. مطةب اخلري عةى اون التع ألن  والتفاعل؛ التعاون  عةى حيثُّ -       2

متطةبات  توفري عةى قدرته من يتجزأ ال جزء العامل أخالق أن  اإلسالمي املنهج يعترب3-        

 (22)اجلودة.

 اخلامتة:

 من خالل احلديث عن مفهوم ومبادئ وعناصر اجلودة ،ظهرت هذه النتائج:

وينطةق من عموميات كثرية يف   ،أن مفهوم اجلودة مفهوم أصرررررررررريل يف ديننا اإلسررررررررررالمي احلنيف -1 

فاجلودة لفظ يشرري إىل الدقة واإلتقان؛ وهذان املفهومان جندمها يف نصرو  كثرية يف كتاب   ،ديننا اإلسرالمي

 .هللا وسنة الرسول

عن طريق تزويررردهم ابملعةومرررات  ،  كفررراءة العرررامةني  أن لةجودة عررردة مبرررادئ من أمههرررا تنميرررة -2

 واملهارات الالزمة، هبدف إجناز أعماهلم جبودة عالية، وضرورة تدريبهم مع احتياجاهتم الوظيفيَّة.

أن العمل املطةوب جيب أن يتم وفق أسةوب معني، فنص  التكاليف اإلسالميَّة عةى إجراءات       3-

 الرتتيب والتسةسل، كما يف أعمال الصالة وأعمال احلج والعمرة وإجراءات الطالق.

 اهلوامش

 

(. "إدارة اجلودة الشامةة يف التعةيم :قراءة نفسية 2018دغة،  حممد والشايب ، حممد الساسي . )(   1)
 .:933.   33اإلنسانية واالجتماعية. العدد:بيداغوجية" . جمةة الباحث يف العةوم  
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 ، القاهرة: دار املعارف.2(. لسان العرب. ج  1984ابن منظور، حممد بن مكرم . )   (2)
(.  "إدارة اجلودة الشامةة كمدخل لتطوير اجلامعات السعودية" . رسالة 2001احلريب، حياة . ) (   3)

 دكتوراه، كةية الرتبية ، جامعة أم القرى.
(. "جودة التعةيم يف التصور االسالمي مفاهيم وتطبيقات". 2007أبو دف، حممود والوصيفي، ختام. ) ( 4)

 حبث مقدم إىل مؤمتر     اجلودة يف التعةيم العام الفةسطيين كمدخل لةتميز. اجلامعة اإلسالميَّة، غزة.
 .41-39اآلية من    سورة النجم(   5)              

)رسالة "  (."االجتاهات الفكريَّة لدى طالب املرحةة الثانويَّة مبحافظة جدة2009الشيخ، صالح حممد . )(  6)
 ماجستري غري منشورة(، كةيَّة الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

. العالقات اإلنسانيَّة يف السرية النبويَّة وتطبيقاهتا يف اإلدارة املدرسيَّة. 2002)الطويرقي، نوال سعد . )(   7)      
 دة: دار األندلس اخلضراء.ج
 
. التعةيم يف عصر السرية والراشدين، يف الرتبية العربية واإلسالمية، 1989)العمري، أكرم ضياء . ) ( 8)

املؤسسات واملمارسات. األردن، عمان: اجملمع العريب لبحوث احلضارة اإلسالمية )مآب( مؤسسة آل البي ، 
 .:368.  1ج
 ، الكوي : مؤسسة الرسالة.  23(. زاد املعاد يف هدي خري العباد.ط 1989. )  اجلوزيَّة، ابن القيم(     9)
 (. سنن الرتمذي . لبنان: دار الغرب اإلسالمي.1998الرتمذي، حممد بن عيسى .  )(    10)
 

 .7سورة الكهف اآلية (   11)
، لبنان: 1.ج  3. صحيح اجلامع الصغري وزايدته )الفتح الكبري(.ط (1988)األلباين، حممد َّنصر .  (    12)

 املكتب اإلسالمي.
 .51سورة املؤمنون اآلية  (   13)
 .114سورة طه اآلية    (  14)
 . املسند. الرايض: بي  األفكار الدوليَّة لةنشر والتوزيع.1998)حنبل، أمحد . )(  15)
دة الشامةة يف التعةيم العام املفهوم واملبادئ واملتطةبات" ) قراءة اجلو "(.  2007امليمان، بدرية صاحل . )  (    16)

إسالمية(.حبث مقدم  لةقاء الرابع عشر لةجمعية السعودية لةعةوم الرتبوية والنفسية )جسنت( املقام يف فرع 
 .29اجلمعية يف القصيم ،املمةكة العربية السعودية.   :
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التعةيم اإلسالمي, دراسات يف التعةيم اإلسالمي. جدة:   (. آفاق جديدة يف1984أشرف، سيد . )(    17)

 .40-49عكاظ لةنشر والتوزيع. :
املدنية املنورة : مكتبة العةوم واحلكم    6.. السرية النبوية الصحيحة. ط1996)العمري، أكرم ضياء . )  (  18)

:  .209  . 
 .55سورة الزمر اآلية (   19)
 .125سورة النساء اآلية  (   20)
 .165سورة ال عمران اآلية    (21)
( . إدارة اجلودة الشامةة : تطبيقات تربوية  .الرايض: مكتب العريب لدول 2004اخلطيب،  أمحد .  )(   22)

 .15-17اخلةيج.   :

 

 املصادر واملراجع 

 القرآن الكرمي. 

. جدة: اإلسالمي, دراسات يف التعةيم اإلسالميآفاق جديدة يف التعةيم (. 1984أشرف، سيد .  ). 1
 عكاظ لةنشر والتوزيع.

. بريوت، 1ج . 3ط صحيح اجلامع الصغري وزايدته )الفتح الكبري(.. (1988). األلباين، حممد َّنصر. 2
 .لبنان: املكتب اإلسالمي

 . بريوت, لبنان: دار الغرب اإلسالمي.  (. سنن الرتمذي1998. الرتمذي، حممد بن عيسى.  )3
 . الكوي  :مؤسسة الرسالة.    23.ط زاد املعاد يف هدي خري العباد(. 1989. اجلوزيَّة، ابن القيم .  )4
 الرايض : بي  األفكار الدوليَّة لةنشر والتوزيع.  . املسند.1998). حنبل، أمحد .  )5
.الرايض: مكتب العريب   ة الشامةة : تطبيقات تربوية. إدارة اجلود( 2004. اخلطيب، أمحد حممد. )6  

 لدول اخلةيج. 

(. "إدارة اجلودة الشامةة يف التعةيم :قراءة نفسية 2018دغة،  حممد والشايب ،  حممد الساسي .  )  .7
 .:933.   33. العدد:جمةة الباحث يف العةوم اإلنسانية واالجتماعيةبيداغوجية" .  
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جودة التعةيم يف التصور االسالمي مفاهيم (. "2007حممود والوصيفي، ختام. ). أبو دف،      8
 حبث مقدم إىل مؤمتر اجلودة يف التعةيم العام الفةسطيين كمدخل لةتميز. اجلامعة اإلسالميَّة، غزة.  وتطبيقات".

 ة مبحافظة جدة"االجتاهات الفكريَّة لدى طالب املرحةة الثانويَّ (."2009. الشيخ، صالح حممد . )       9
 )رسالة ماجستري غري منشورة(، كةيَّة الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة .

درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشامةة يف مدارس حمافظة  َّنبةس " (.2011) . أبو عبده، فاطمة.10
 ة، َّنبةس.رسالة ماجستري غري منشورة(، جامعة النجاح الوطنيَّ )  من وجهة نظر املديرين فيها"

" .ورقة مقدمة يف مؤمتر العريب األول إدارة اجلودة يف اإلسالم"(. 2006العجةواين، ابراهيم طه .  ) 11.
 حول جودة اجلامعات ومتطةبات الرتخيص واالعتماد.الشارقة االمارات.

املدنية املنورة : مكتبة العةوم واحلكم   6.. طالسرية النبوية الصحيحة.  1994)العمري، أكرم ضياء . )   12.
. 

التعةيم يف عصر السرية والراشدين، يف الرتبية العربية واإلسالمية، . 1989)العمري، أكرم ضياء . ) 13.
. األردن، عمان: اجملمع العريب لبحوث احلضارة اإلسالمية )مآب( مؤسسة آل البي ، املؤسسات واملمارسات

 .:368.  1ج
 ، القاهرة: دار املعارف.2. ج  لسان العرب(.  1984ور، حممد بن مكرم . )ابن منظ   14 .

)  "اجلودة الشامةة يف التعةيم العام املفهوم واملبادئ واملتطةبات"(. 2007امليمان، بدرية صاحل .  )  15.
)جسنت( املقام يف فرع .حبث مقدم لةقاء الرابع عشر لةجمعية السعودية لةعةوم الرتبوية والنفسية  (قراءة إسالمية

 اجلمعية يف القصيم ،املمةكة العربية السعودية.

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

234 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  (JISTSR) 

siats.co.ukjistsr@ mail:E \ jistsr.siats.co.uk  

WhatsApp: 0060178330229 
 

 

 

 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية

 م2020 يناير، 1، العدد 6 المجلد

e-ISSN: 2289-9065 

 

 من خالل تفسري الظالل  دراسة موضوعية مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري

 “THE SPOILERS OF HUMAN AND CIVILIZATION DEVELOPMENT: 

THEMATIC STUDY OF TAFSEER AL-DHILĀL” 

 

 حممد أمني حسيين الدكتور

 أكادميية الدراسات اإلسالمية، جامعة ماالاي، ماليزاي
amine-ha@hotmail.com 

 

 بوالنعمةاألستاذ املشارك الدكتور: فؤاد بن أمحد 

 قسم احلديث وعلومه، جامعة املدينة العاملية، شاه علم، ماليزاي

 األستاذ املشارك الدكتور: مصطفى عبد هللا
 أكادميية الدراسات اإلسالمية، جامعة ماالاي، ماليزاي

 

 

 م 2020ه / 1441

mailto:jistsr@siats.co.uk
mailto:amine-ha@hotmail.com


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

236 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This research aims to clarify the spoilers and obstacles of human and civilization 

development in the light of Quran according to Sayyid in His Tafseer Fī Dhilāli al 

Qurʾān. The problem statement of this research is that the spoilers of human and 

civilization development in the light of Quran as mentioned in Tafseer Fī Dhilāli al 

Qurʾān need to be identified and highlighted, the Quranic methodology in dealing with 

those spoilers and obstacles also need to be clarified. This research used the inductive 

and analytical approaches .The findings of the research show that the Qur’anic approach 

not only develops human and establishes civilization, but rather sets up mechanisms to 

protect and preserve them from which can interrupt and spoil the development process. 

In addition, the spoilers and obstacles of human and civilization development according 

to Tafseer Fī Dhilāli al Qurʾān are divided into two categories, namely: the internal and 

external.  

Keywords: Spoilers, Quranic Methodology, Human Development, Civilization 

Development, Fī Dhilāli al Qurʾān,  

 

 ملخص

 الظالل. يهدف هذا البحث إىل بيان مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري يف القرآن الكرمي من خالل تفسري

البناء اإلنساين واحلضاري كما وردت يف تفسري الظالل حتتاج إىل تكمن مشكلة البحث يف أن مفسدت 

وتصنيفها وبيان منهج القرآن الكرمي يف التعامل معها. اعتمد الباحث  استنباط وبيان، وذلك بتحديدها

املنهج االستقرائي بغرض تتبع ومجع النصوص اليت تطرقت إىل مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري يف تفسري 
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الظالل، كما اعتمد املنهج التحليلي الوصفي لتحليل النصوص اجملموعة ومالحظة السياق الذي وردت فيه 

ستنباط مفسدات ومعوقات البناء اإلنساين واحلضاري. ومن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث ما يلي: وا

أن محاية البناء اإلنساين واحلضاري من املفسدات يعترب من صميم منهج القرآن يف بناء اإلنسان واحلضارة، 

ته ومن ثلة يف طبيعة اإلنسان وميوالومن النتائج أيضا أن مفسدات اإلنسان واحلضارة نوعان: ذاتية واملتم

ذلك ارتكاب املعاصي، وخارجية واملتمثلة يف شياطني اجلن واإلنس، وأن املنهج القرآين وضع السبل واآلليات 

 الكفيلة حبماية وصيانة اإلنسان واحلضارة من هذه املفسدات. 

 الل القرآن. مفسدات، معوقات، بناء اإلنسان، بناء احلضارة، يف ظالكلمات الداللية: 

 

 املقدمة

 والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان، احلمد هلل رب العاملني

 إىل يوم الدين، أما بعد: 

ناء اإلنسان هي البناء بكّل أنواعه، ب -كما ورد يف تفسري الظالل-إن الغاية األصيلة من إنزال القرآن الكرمي 

. غري أن البناء يف (1)مجيع نواحيه، وبناء احلضارة بشىت جماالهتا، فالبناء هو لّب القرآن الكرمي ومهمتهمن 

ّر على مستوايت ومراحل، وذلك حىت يكون كحكما، وذا أرر حقيقي وفعال يف الواقع، ضوء القرآن الكرمي مي

صميم عملية  مستوى آخر يعترب من هناكوعملية البناء ال تقتصر على بناء اإلنسان وأتسيس حضارته، بل 

ة البناء والذي يتمثل يف الوقاية والصيانة حيث يعرض املنهج القرآين طبيعة املعركة اليت خيوضها اإلنسان وطبيع

وقد تشدد القرآن الكرمي يف قضية املفسدات واملعوقات كثريا، ألهنا بكل بساطة  .(2)أعدائه ووسائلهم ومكرهم

ووحيدة وهي االحنراف عن أداء الوظيفة الوجودية املتمثلة يف عمران االستخالف، تؤدي إىل نتيجة واحدة 
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وابلتايل يفقد املعىن من الوجود اإلنساين يف هذه األرض، بل وينتقل إىل اجلهة املناقضة متاما وهي جهة 

حلرث ااإلفساد فيشتغل بعكس ما أُمر به حيث "يغدو صاحبها جمّرد أداة لإلفساد يف األرض، وإلهالك 

. (3)والّنسل، ابتغاء مصاحله وأهوائه الشخصية، مهما حتّلى ظاهره ابلصفات احلميدة واألخالق الفاضلة"

والذي يهمنا يف هذا البحث هو نظرة سيد من خالل تفسريه الظالل إىل مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري 

امتة، وهي كما مباحث وخرالرة إىل مقدمة و  تقسيم هذه الدراسةوقد مت والوقاية منها يف ضوء القرآن الكرمي. 

 يلي:

 املقدمة: وفيها توطئة للموضوع. 

 املبحث األول: أمهية الوعي مبفسدات البناء اإلنساين واحلضاري. 

 املبحث الثاين: تعريف الفساد. 

 املبحث الثالث: أنواع مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري. 

 اخلامتة. 

 

 الوعي مبفسدات البناء اإلنساين واحلضارياملبحث األول: أمهية 

يؤكد سّيد حقيقة مهمة وهي أّن بيان املفسدات واحلديث عنها وتبصري اإلنسان هبا يعترب طرفا أصيال من  

  (4)َولَِتْسَتِبنَي َسِبيُل اْلُمْجرِِمنيَ : -تعاىل–املنهج القرآين لبناء الفرد وإعداد اجلماعة املسلمة، كما قال 

يربز جماالت بناء اإلنسان مبختلف جوانبه واحلضارة بشىت جماالهتا ويبني طرق البناء ووسائله وآلياته فكما 

 .(5)فإنه كذلك يكشف الباطل ويفضحه ويبني املفسدات وجيردها، حىت حيفظ ذلك البناء ويعصمه مما يهده

ثلة يف إبليس، الشّر والفساد واهلدم مم"ابلتجربة األوىل يف الصراع الطويل يف األرض، بني قوى فلذلك زّوده 
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يشدد سّيد على حقيقة أّن اإلنسان هو . و (6)وقوى اخلري والصالح والبناء ممثلة يف اإلنسان املعتصم ابإلميان"

 . (7)أضخم أسس العمران واحلضارة، فإذا ُدمّر "فلن تقوم احلضارة على املصانع وحدها، وال على اإلنتاج"

 الفساد عن سّيد قطب املبحث الثاين: تعريف

ضاه مرجعا الذي ارت -تعاىل–سّيد أن رأس الفساد يتمثل يف أمر واحد وهو االبتعاد عن منهج هللا  يرى 

للبشر حيكم حياهتم، فإن االبتعاد عن هذا املنهج واالحنراف عنه يؤدي إىل الفساد ال كحالة، إذ ال يتصور أن 

خر ه مغّيبان عن دنيا الناس وحياهتم، أو أن يُ تََّخذ منهٌج آوشريعت -عزَّ وجلَّ -تصلح األرض ومنهج هللا 

وشريعة أخرى ليستمد منها الناس شؤوهنم وأمورهم، فانقطاع الصلة بني العباد ورهبم يرتتب عليه فساد عظيم 

وشامل لكل ما على األرض، فساد يف التصور والضمري واخللق والسلوك ويف الروابط واملعامالت بني الناس، 

. ومن خالل تعريف سّيد للفساد يتبني أّن املفسدين احلقيقيني يف األرض (8)د يف عالقتهم مع الكونوفسا

ائه من يف األرض وحيولون بينه وبني البشرية، ويسعون إىل إقص -تعاىل–هم الذين حياربون إقرار منهج هللا 

ه، فأولئك هم خذه منهجا حلياتحياة الناس وصرفهم عنه وحرماهنا من خريه، ويفتنون كّل من يلتزم به ويت

 .(9)املفسدون احلقيقيون

"عالقة وريقة بني الفساد الذي يصيب حياة البشر يف هذه وزايدة على ذلك، يقرر سّيد أن هناك 

األرض وبني ذلك العمى عن احلق الذي جاء من عند اّلّل هلداية البشر إىل احلق والصالح واخلري. فالذين ال 

على الفطرة، وال يستجيبون للحق الذي جاء من عنده ويعلمون أنه وحده احلق.. هم يستجيبون لعهد اّلّل 

الذين يفسدون يف األرض كما أن الذين يعلمون أنه احلق ويستجيبون له هم الذين يصلحون يف األرض، 

كّل فساد و  ،-عزَّ وجلَّ -إذن فكّل صالح مرّده إىل اإلميان واالستقامة على منهج هللا  .(10)وتزكو هبم احلياة"

 تعاىل–مرّده إىل الكفر واالحنراف عن منهج هللا 
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 املبحث الثالث: أنواع مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري:

ذكر سّيد أن احنراف اإلنسان وفساده وابلتايل فساد حضارته يرجع إىل أمرين، ميكن االصطالح عليهما 

لك اليت ملقصود ابملفسدات الداخلية أو الذاتية هي تابملفسدات الداخلية أو الذاتية، واملفسدات اخلارجية، وا

ترجع إىل "العوامل املعقدة املتشابكة يف تكوين اإلنسان يف ذاته" وهي عبارة عن تلك "الثغرات الطبيعية يف 

ل شياطني اإلنس ، مث، أما املفسدات اخلارجية فتتمثل يف العوامل اليت يتعامل معها اإلنسان(11)"النفس البشرية

 . (12)واجلّن، الذين يستغلون تلك الثغرات يف تكوين اإلنسان الذايت فينفذون منها ليفسدوه ويهلكوه

 أوال: املفسدات الداخلية: 

يرى سّيد أن حّب الدنيا والتعلق هبا وسوء تصور حقيقتها من مفسدات  حب الدنيا والتعلق هبا: -أ

ده خلق اإلنسان واستخلفه يف األرض ومكَّن له فيها على شرط أن يعب -عزَّ وجلَّ -اإلنسان واحلضارة، فاهلل 

وحده ويتلقى منه وحده ألنه املالك وهو مستخَلف يف ملكه، غري أّن اإلنسان ينسى هذه احلقيقة ويغفل 

عنها، فيجعل نفسه مكان اإلله ويتصرف فيها  تصرف من ميلك ال من هو مستخلف، فإذا صار هذا حال 

  .(13)وحييد عن الطريق، فيستحق حينئذ العقاب والعذاب -تعاىل–اإلنسان فإنه سينحرف عن سنن هللا 

امليول الفطرية  عومن جهة أخرى، فإن االستغراق يف لذائذ الدنيا وشهواهتا، واالسرتسال يف تلبية دواف

واالهتمام ابألهداف الدنيوية فقط، حيجب اإلنسان عن التطلع لألهداف السامية والغاايت الرفيعة، ويقزم 

ه عن فلذلك جاء النهي عن اختالط أولوايته واحنرافاهتماماته ويقعد به عن أداء مهمته الكربى يف الوجود 

غاايت ابهتماماته وطموحه وتطلعاته إىل ما وراء ال ارتقى املنهج القرآينهدفه بسبب تعلقه ابلدنيا، و 

 .(14)الدنيوية
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–كما أّن االستغراق يف احلياة الدنيا وتفضيلها على اآلخرة، يدفع اإلنسان إىل كحاربة منهج هللا 

والصد عن سبيله، إذ ال ميكنه الوصول إىل غاايته السيئة من استغالل الناس واستعبادهم والكسب  -تعاىل

ميكنه حتقيق  د وأقصاه، فحينئذوعزله عن الوجو  -تعاىل–احلرام يف ظل هذا املنهج، فإذا صدَّ عن منهج هللا 

نْ َيا َعَلى اآْلِخرَِة َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اّللَِّ َويَ ب ْ : -تعاىل–غاايته قال  االَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن احْلََياَة الدُّ  ُغوهَنَا ِعَوجا

(15) (16). 

ومن مفسداهتما  واحلضاريوال يُفهم من وصف املنهج القرآين للدنيا أبهنا من معوقات البناء اإلنساين 

أن ينقطع اإلنسان عن عمارهتا وتنميتها واالنتفاع خبرياهتا والزهد يف طيباهتا وأن هذا يعارض صالح الدار 

، كال، فهذا من صميم مهمته الكربى يف هذه األرض كما أن صالح اآلخرة يقتضي صالح (17)اآلخرة

حذير هو الركون إليها واختاذها هدفا وغاية يف ذاهتا ، ولكن املقصود ابلدرجة األوىل من هذا الت(18)الدنيا

وتقدميها على عقيدته واستحباهبا على احلياة األخرى. أما إذا كانت الكلمة األوىل للعقيدة وكانت هي 

َذت هذه الدنيا وسيلةا لنيل رضوان هللا  ومتهيدا للدار  -تعاىل–املسيطرة واملوجهة ملتاع الدنيا وأعراضها واختُِّ

ة، فال حرج حينئذ أن يستمتع اإلنسان بطيبات احلياة كّلها بشرط أن يطرحها وينبذها إذا تعارضت اآلخر 

 . (19)مع العقيدة

 املعاصي من املفسدات:  -ب

ذكر سّيد أن الذنوب واملعاصي من مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري، وقد تكررت اإلشارة إىل هذه 

ومثله -فهذا النص  ، (20)فََأْهَلْكناُهْم ِبُذنُوهِبِمْ : -تعاىل–القضية يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي، كقوله 

يربز العالقة احلتمية واملباشرة بني هالك األمم وانتشار الفساد فيها، ويقرر سّنة ماضية ال  -يف القرآن كثري

 -ال كحالة–تتخلف أبدا وهي أن الذنوب واملعاصي هتلك أصحاهبا، فإذا فشت املعاصي يف أّمة فإن مصريها 
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كحال   -عاىلت–ن حتّل عليها عقوبة أو ينزل عليها عذاب من هللا اهلالك والدمار وهذا من أحد طريقني، إما أ

بعض األمم من قبل، وإما أن تنحل احنالال بطيئا فطراي طبيعيا وتفقد عناصر قوهتا نتيجة انغماسها يف 

الذنوب، ويشهد لذلك ما آلت إليه األمم اليت فشت فيها شىت املعاصي والذنوب مثل االحنالل اخللقي، 

نشغال ابلنعيم، كما حصل مع حضارة اإلغريق والرومان يف التاري  القريب وكما بدت بوادره والرتف، واال

ال تتخلف، فحني اليت ال تتبدل و  -تعاىل–عند بعض الدول املعاصرة كفرنسا وبريطانيا، فهذه هي سنة هللا 

شت املعاصي فتوجد األسباب تتبعها النتائج، وهي سنة مضت من بعد قوم نوح جيال بعد جيل، كّلما 

وََكْم َأْهَلْكنا : -تعاىل–وانتشرت الذنوب يف أمة من األمم وحضارة من احلضارات كان اهلالك مصريها، قال 

 . (21) (22)ِمَن اْلُقُروِن ِمْن بَ ْعِد نُوٍح، وََكفى ِبَربَِّك ِبُذنُوِب ِعباِدِه َخِبرياا َبِصرياا 

 بعض الدول قد أوغلت يف املعاصي ومع ذلك فإهنا ملوجيب التنبيه هنا إىل أمر مهم وهو أننا نرى 

هتلك ومل تفسد، فيجيب سّيد عن ذلك بقوله: "ولقد يقال: إن أمما ال تؤمن وال حتسن وال تصلح وال تعدل. 

وهي مع ذلك قوية ررية ابقية. وهذا وهم. فال بد من بقية من خري يف هذه األمم. ولو كان هو خري العمارة 

ل يف حدوده الضيقة بني أبنائها، وخري اإلصالح املادي واإلحسان احملدود حبدودها. لألرض، وخري العد

 فعلى هذه البقية من اخلري تعيش حىت تستنفدها فال تبقى فيها من اخلري بقية. مث تنتهي حتما إىل املصري

 ..(23)املعلوم. إن سنة اّلّل ال تتخلف"

والنهي عن املنكر ويعتربه صمام أمان األمم  وعلى صعيٍد آخر يؤكّد سيد ضرورة األمر ابملعروف

والشعوب، وأن القيام به مسة اجملتمعات الفاضلة وتركه مسة اجملتمعات الفاسدة املؤذنة ابالهنيار، فإذا وجد يف 

األمة اليت يقع فيها الفساد من  يقف موقفا إجيابيا فريفض هذا الفساد ابلدفع واإلنكار والنصح والتوجيه، 

مة ستنجو من اهلالك والدمار. وأما إذا كان موقف أفراد تلك األمة من الفساد والظلم موقفا فإن هذه األ
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سلبيا جامدا فلم ينكروه ومل يدفعوه، أو ُوجد من يستنكره غري أنه ال يبلغ درجة التأرري يف الواقع الفاسد، فإن 

 .(24)مآل تلك األمة إىل اهلالك والدمار ابالستئصال أو االحنالل واالختالل

يذكر سّيد أن التكذيب ابلرسل والرساالت من مفسدات اإلنسان واحلضارة، إذ التكذيب ابلرسالة:  -ج

ال  -جلَّ عزَّ و -يؤدي ذلك إىل الدمار واهلالك، وعاقبة املكذبني معلومة ومعروفة وهي سنة من سنن هللا 

ُْم كاَنتْ : -تعاىل–تتخلف. وقد ورد ذلك يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي، كقوله  أَتْتِيِهْم  ذِلَك أبَِهنَّ

ُ، ِإنَُّه َقِويٌّ َشِديُد اْلِعقابِ   .  (25) (26)ُرُسُلُهْم اِبْلبَ يِّناِت، َفَكَفُروا، فََأَخَذُهُم اّللَّ

كثرية ألمم وحضارات يف السابق حّل هبا العذاب والدمار ومل تعد   أمثاال -تعاىل–ولقد ضرب هللا 

شيئا مذكورا بسبب أهنا كذبت ابلبينات وابلرسل، كمثل القرية اليت كانت تتمتع بكل مقومات احلياة والرفاهية 

 الإليها وتنكرت للبينات "فمضت فيها سنة هللا يف املكذبني"، ق -عزَّ وجلّ -غري أهنا كذبت رسول هللا 

، َوَضَرَب اّللَُّ َمَثالا قَ ْريَةا كاَنْت آِمَنةا ُمْطَمِئنَّةا، ََيْتِيها رِْزُقها َرَغداا ِمْن ُكلِّ َمكاٍن، َفَكَفَرْت أبَِ تعاىل:  نْ ُعِم اّللَِّ

ُهمْ  ُ لِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف مبا كانُوا َيْصنَ ُعوَن. َوَلَقْد جاَءُهْم َرُسوٌل ِمن ْ بُوُه، َفَأَخَذُهُم اْلَعذاُب َوُهْم فَ  فََأذاقَ َها اّللَّ َكذَّ

 .  (27) (28)ظاِلُمونَ 

ويف املقابل فإن اإلميان ابلرسالة واتباعها يعصم األمم من اهلالك والدمار وميد يف أعمارها وجيعل 

ِهْم بَ رَكاٍت ِمَن َلَفَتْحنا َعَليْ َوَلْو أَنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمُنوا َوات ََّقْوا : -تعاىل–عيشها رغدا وجيلب هلا الربكات، قال 

بُوا َفَأَخْذانُهْم مبا كانُوا َيْكِسُبونَ  وجتدر اإلشارة إىل أّن الدمار واهلالك  . (29) (30)السَّماِء َواأْلَْرِض َولِكْن َكذَّ

والعقوابت اليت تلحق األمم بسبب إغراقها يف املعاصي وتكذيبها للرسل إمنا هو مثرة أعماهلا واختيارها 

 .(31)فََأصاهَبُْم َسيِّئاُت ما َعِمُلوا، َوحاَق هِبِْم ما كانُوا بِِه َيْستَ ْهزُِؤنَ : -تعاىل–وسلوكها، قال 
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 املفسدات اخلارجية:اثنيا: 

يذكر سّيد أّن طبيعة املنهج القرآين أبهدافه اليت يسعى إىل حتقيقها من عدل وخري واستقامة ومساواة، تقتضي 

وجود أعداء يرفضونه ويسعون إىل الوقوف يف سبيله وكحاربته ابليد والقلب واللسان ألنه يهدد وجودهم 

-دائما يف كّل أرض ويف كّل جيل، وهم سنة من سنن هللا وكياهنم ومصاحلهم، فهؤالء املفسدون موجودون 

صربون، ومتحيص منه ألوليائه لينظر أي -تعاىل-كما أّن وجود هذه املفسدات هو ابتالء من هللا  ،-عّز وجلّ 

 .(32)مث لتصلح احلياة ابلدفع ويتميز احلق ابملفاصلة ويتمحض اخلري ابلصرب

نسبة حلَ ومنافَع من إفساد البناء اإلنساين واحلضاري، فبالويذكر سّيد أن لشياطني اجلّن واإلنس مصا

لشياطني اجلّن فإن مصلحتهم تتمثل يف أهنم ينجحون يف الوسوسة لبين آدم وإغوائهم ليفسدوا عليهم حياهتم 

ودينهم، ويقودوهم إىل اهلالك يف الدنيا واجلحيم يف اآلخرة. وأما ابلنسبة لشياطني اإلنس فتتمثل مصلحتهم 

لسيطرة على األوضاع والتحكم فيها وفق هواهم واحملافظة على املكاسب املادية واملكانة االجتماعية يف ا

وغريها من املصاحل الشخصية، وقد أخذ أعداء البشرية عهدا على أنفسهم أن حياربوا هذا املنهج وحياربوا كّل 

َوال يَزاُلوَن يُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ : -تعاىل–من يتخذه منهجا حلياته، فهذا هدفهم الذي مل يتغري ولن يتغري، قال 

 . (33) (34)يَ ُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطاُعوا

 إبليس:  -أ

يصف سيد املعركة بني الشيطان وبين آدم ابملعركة اخلالدة، وهي معركة قائمة بني إبليس الذي ميثل الشّر، 

، فهي معركة بني اإلميان والكفر، واحلق والباطل، (35)يف األرض -تعاىل–واإلنسان الذي هو خليفة هللا 

الذي يتحمل تبعات الربح أو  -وحده–واهلدى والضالل. وميدان هذه املعركة هو اإلنسان ذاته، وهو 

 . (36)اخلسارة
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ويعترب سّيد معركة اإلنسان مع الشيطان هي املعركة الرئيسية، وكّل معركة خيوضها اإلنسان مع الفساد 

املعركة و  فالشيطان يقف وراءها، يقول سّيد: " -ستوى الضمري أو احلياة الواقعية يف األرضسواء على م-

يف الضمري واملعركة يف احلياة الواقعية متصلتان ال منفصلتان. فالشيطان وراءمها مجيعا! والطواغيت اليت تقوم 

والقيم واملوازين  حاكمية اّلّل وشرعهيف األرض لتخضع الناس حلاكميتها وشرعها وقيمها وموازينها، وتستبعد 

املنبثقة من دينه.. إمنا هي شياطني اإلنس اليت توحي هلا شياطني اجلن. واملعركة معها هي املعركة مع الشيطان 

نفسه. وليست بعيدة عنها. وهكذا ترتكز املعركة الكربى الطويلة الضارية يف املعركة مع الشيطان ذاته. ومع 

سلم وهو خيوض املعركة مع هواه وشهواته وهو خيوضها كذلك مع أولياء الشيطان من أوليائه. ويشعر امل

الطواغيت يف األرض وأتباعهم وأذانهبم وهو خيوضها مع الشر والفساد واالحنالل الذي ينشئونه يف األرض 

ارية، ضمن حوهلم.. يشعر املسلم وهو خيوض هذه املعارك كلها، أنه إمنا خيوض معركة واحدة جدية صارمة 

ماض إىل يوم القيامة. يف كل صوره  -من مث  -ألن عدوه فيها مصّر ماض يف طريقه.. وأن اجلهاد 

 ...(37)وجماالته"

إن إبليس هو العدو اللدود والقدمي لإلنسان، الذي طلب النظرة إىل يوم القيامة لينتقم من آدم 

زم وأصّر وتوعد أبنه سيبذل كّل جهده ليفسد ، وقد ع-تعاىل– وذريته إذ يعتربه السبب يف طرده من رمحة هللا

اإلنسان ويسوقه إىل اهلالك والدمار، وأبنه سيالحقه يف كّل حالة، وأن َيتيه من كّل صوب، ويف كّل حلظة 

 قاَل: فَِبما أَْغَويْ َتيِن أَلَقْ ُعَدنَّ هَلُْم ِصراَطكَ  الذي هو طريق اهلدى واحلّق، -عزَّ وجلَّ -ليصرفه عن صراط هللا 

 ُد َأْكثَ َرُهْم شاِكرِينَ جتَِ اْلُمْسَتِقيَم. مُثَّ آَلتِيَ ن َُّهْم ِمْن َبنْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أمَْياهِنِْم َوَعْن ََشائِِلِهْم، َوال 

(38). 
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فمن هنا يتبني أن الشيطان ال َيمر اإلنسان إال ابلشّر، من سوء التصور وسوء الفعل، وغاية مهه  

ء والفحشاء، وظيفة الشيطان أبنه َيمر ابلسو  -تعاىل-. وقد بنّي هللا -تعاىل–اإلنسان عن منهج هللا  إخراج

ا ََيُْمرُُكْم اِبلسُّوِء َواْلَفْحشاِء َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اّللَِّ ما ال تَ ْعَلُمونَ : -تعاىل–قال   . (39) (40)ِإمنَّ

 من اآلليات اليت يتخذها املنهج القرآين يف بناء اإلنسان ملواجهة إبليس ما يلي:  آليات مواجهة الشيطان:

ذكري لإلنسان إّن املنهج القرآين كثري التالتذكري ابملعركة والعداوة املستحكمة بني اإلنسان والشيطان:  -

ه عدو له فليتخذه هو  ه أنبعداوة الشيطان له وابملعركة اخلالدة بينهما، وحيذره من اتباعه أشد حتذير ويبني ل

ُذوُه َعُدوًّا: -تعاىل–كذلك عدّوا، قال  . كما أنه يستعرض له ما . (41) (42)ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاختَِّ

وقع يف أول معركة يف اجلنة بني الشيطان وأبويه ليبني له أن هذه العداوة مستحكمة وحىت ال يقع يف كيده  

ِة يَ ْنزُِع اَي َبيِن آَدَم اَل يَ ْفِتنَ نَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبَ َوْيُكْم ِمَن اجْلَنَّ : -تعاىل–كما حصل مع أبويه، قال 

ُهَما لَِباَسُهَما ِلرُيِيَ ُهَما َسْوآهِتَِماعَ  ، وزايدة على ذلك فإنه يكشف له عن عزم الشيطان وسوء قصده  (43)ن ْ

وإصراره على إغوائه وإفساده وأن هذا هو هدفه يف األرض والشعار الذي اختذه منذ املعركة األوىل، حيث 

، كما يبنّي له أنه ال يدعو إىل خري، ويبني هلم مصري من يتبعه  (44)َأمْجَِعنيَ قَاَل فَِبِعزَِّتَك أَلُْغِويَ ن َُّهْم يقول: 

ا يَْدُعوا ِحْزبَُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصحاِب السَِّعريِ : -تعاىل–قال   . (45) (46)ِإمنَّ

والغرض من التذكري املستمر لإلنسان هبذه العداوة وتوعيته هبدف هذا العدو وحتذيره منه هو دعوته 

ألخذ احليطة واحلذر وعدم االستسالم له والركون إليه فيما يتخذه لنفسه من مناهج وتقاليد، ألنه يعلم علم 

ومعرفة اإلنسان خبلفيات هذه  .(47)اليقني أنه سيقوده إىل اهلالك والضالل متاما كما فعل مع أبويه من قبل

املعركة وإدراكه أن له عدوا يرتبص به ويقف له ابملرصاد ويسعى إلفساده من شأنه أن جيعله حذرا ومتيقظا 

ويف حالة استعداد دائم، وأن ال يتبعه يف أي أمر من األمور، إذ العاقل ال يركن إىل عدّوه وال يتبع خطاه وال 
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نسان هذا كّله فإنه يصبح أّشد حرصا على االنتصار يف هذه املعركة يتخذه انصحا، فحني يستحضر اإل

 .(48)وهذا ما يسعى املنهج القرآين إلجياده يف ضمري اإلنسان

اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف : -تعاىل-: قال التحذير منه وبيان أن االصطفاف معه يعين ترك احلق -

ْلِم َكافَّةا. َوال  ، فليس أمام اإلنسان إال طريقان ارنان  (49)تَ تَِّبُعوا ُخطُواِت الشَّْيطاِن. ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ السِّ

ريق ، أو طريق الباطل والضالل الذي هو ط-تعاىل–ال اثلث هلما، طريق احلق واهلدى الذي هو طريق هللا 

 .(50)أو حزب الشيطان -تعاىل–الشيطان. فله االختيار، فإما أن يكون من حزب هللا 

على كشف خطة  حرص املنهج القرآينالتعريف بوظيفة الشيطان وكشف حقيقته وأساليبه يف اإلغواء:  -

الشيطان وبيان أساليبه ومداخله اليت يلجأ إليها يف معركته ضد اإلنسان، وذلك حىت يكون اإلنسان على 

، ومن أبرز األساليب اليت يقوم الشيطان ابتباعها إلفساد اإلنسان: (51)بينة من أمره وليأخذ احليطة واحلذر

عّز -التزيني؛ وذلك بتزيني السيئ والقبيح من القول والفعل، فيستدرج اإلنسان إىل اخلروج من عبادة هللا 

البشرية ونقط فالشيطان يعرف مداخل النفس  ، (52)أَلَُزيَِّننَّ هَلُْم يف اأْلَْرضِ : -تعاىل–، قال -وجلّ 

. قال سّيد: "وهكذا ال جيرتح اإلنسان الشر إال وعليه من الشيطان (53)ضعفها، فهو َيتيها من تلك املداخل

مسحة تزينه وجتمله، وتظهره يف غري حقيقته وردائه. فليفطن الناس إىل عدة الشيطان وليحذروا كلما وجدوا 

 ..(54)ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك" يف أمر تزيينا، وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاء.

وزايدة على ذلك، فإن املنهج القرآين خيرب اإلنسان حبقيقة مهمة وهي أن للشيطان القدرة على رؤية 

اإلنسان يف حني أن ليس لإلنسان القدرة على رؤيته، وهذا جيعله أقدر على ممارسة التزيني وفتنة اإلنسان 

 . (55) (56)ِإنَُّه يَراُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث ال تَ َرْوهَنُمْ : -تعاىل–بوسائله اخلفية، قال 
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قيقة أّن يقرر املنهج القرآين حمنه:  -عز وجلّ -بيان كيفية اخلالص منه: وذلك ابالستعاذة ابهلل  -

للشيطان القدرة على إغواء الناس من خالل أساليب وطرق متعددة، وكثريا ما ينجح يف ذلك، ويف املقابل 

ومل يلجئوا إليه،  -لّ عّز وج-فإنه يقرر أن ليس له سلطان إال على الضعفاء من البشر، الذين مل يتصلوا ابهلل 

م سلطان وال سبيل، فليس للشيطان عليه -تعاىل–ميان والذكر ويتعلقون ابهلل أّما املؤمنون الذين يتحلون ابإل

ُهمُ اْلُمْخَلصِ وليس لكيده عليهم أي أترري، وهذا شرط الشيطان نفِسه:   نيَ َوأَلُْغِويَ ن َُّهْم َأمْجَِعنَي. ِإالَّ ِعباَدَك ِمن ْ

طاِن قَ رَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبّللَِّ ِمَن الشَّيْ فَِإذا يف موضع آخر من سورة النحل:  -تعاىل–. ويقول (58) (57)

ا ُسْلطانُُه َعَلى الَّ  ِذيَن يَ تَ َولَّْونَُه َوالَِّذيَن ُهْم الرَِّجيِم. ِإنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعلى َرهبِِّْم يَ تَ وَكَُّلوَن. ِإمنَّ

مر إذن، فإن يف اإلنسان استعدادا للهداية واستعدادا للشر، فإذا استعاذ ابهلل . وهكذا األ (59)بِِه ُمْشرُِكونَ 

ارتفع ومسا وعصم نفسه من إغواء الشيطان، وإذا انقطع عن خالقه وغفل عنه فإنه سيستسلم  -عزَّ وجلَّ -

 . (60)للشيطان ويتخذه وليا

-من الشيطان من األمهية مبكان أن رسول هللا  -عّز وجلّ -ومما يدل على كون االستعاذة ابهلل 

 استعاذ منهم، "زايدة كذلك يف التوقي، وزايدة يف -وهو املعصوم من الشياطني- -صلى هللا عليه وسلم

اطني يف كل حني. بل ت الشيااللتجاء إىل اّلّل، وتعليم ألمته وهو قدوهتا وأسوهتا، أن يتحصنوا ابّلّل من مهزا

َوأَُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن إن الرسول ليوجه إىل االستعاذة ابّلّل من جمرد قرب الشياطني، ال من مهزاهتم ودفعاهتم: 

 . (61) (62)حَيُْضُرونِ 

حصن حصني تعصمه من كيد الشيطان وإفساده  -تعاىل–فمعرفة اإلنسان أن االستعاذة ابهلل 

دا الطمأنينة والراحة أبنه يف أمان من الشّر والفساد وأبنه لن يغلب يف هذه املعركة ما دام مستنيبعث يف نفسه 

 .(63)-تعاىل–إىل خالقه. على عكس الشّر الذي يستند إىل شيطان ضعيف ينهزم بسهولة أمام العياذ ابهلل 
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ذر من مكره ليكون على حوبعد هذا البيان كله ميكن لإلنسان أن يرى عدوه عاراي، ويعرفه على حقيقته، 

 .(64)ووسوسته

 شياطني اإلنس:  -ب

سبق وأشران إىل أن سّيدا يعترب شياطني اجلن واإلنس من مفسدات اإلنسان واحلضارة، كما يرى أن املعركة 

الرئيسية اليت خيوضها اإلنسان يف هذه الدنيا هي يف احلقيقة معركة مع الشيطان فهو أكرب مفسد، وابلتايل 

املعارك األخرى مع شياطني اإلنس أو غريها هي معارك يقف وراءها الشيطان. وهؤالء مجيعا يشرتكون فإن 

نزيله يف ومنهجه واحليلولة دون تطبيقه وت -تعاىل–يف أهنم يسعون جاهدين لصرف اإلنسان عن هدى هللا 

 .   (65)أرض الواقع، وهذا أكرب فساد يتعرض إليه اإلنسان واألمة

ملنهج القرآين عّرف اإلنسان واألمة ِبَعُدوِّها وحدَّد صفاته، وهو كّل من حيارب منهج ذكر سّيد أن ا

وشريعته ويسعى إىل منع األمة من االلتزام هبا وتطبيقها يف حياهتا، كما ذكر أّن أعداءها   -جّل وعال–هللا 

من  -تعاىل– منهج هللاكثريون ومتنوعون غري أهنم يشرتكون ويَ تَِّحدون يف هدف واحد وهو السعي إلقصاء 

حياة األمة، والعمل على طمس العقيدة اإلهلية الصحيحة يف نفوس املسلمني. كما أن عداءهم هلا مستحكم 

يف قلوهبم، وهم موجودون يف كّل زمان ومكان، ولذلك حرص املنهج القرآين على تعريف األمة حبقيقتهم، 

. وفيما يلي (66)ألمة االحتياطات الالزمة لرتبح املعركةوبيان أهدافهم ووسائلهم ومكرهم وكيدهم هلا لتتخذ ا

 عرض للطوائف اليت كشفها املنهج القرآين وحذر األمة من كيدها: 

–تناصب األمة العداء طائفة أهل الكتاب  -وال تزال-من الطوائف اليت كانت أهل الكتاب: 

م لألمة، والذي حلقيقي من وراء كحاربتهفقد كشف القرآن الكرمي نواايهم اخلبيثة وهدفهم ا -اليهود والنصارى

َوَلْن تَ ْرضى َعْنَك : -تعاىل–يتمثل يف صرف املسلمني عن الدين احلق وحتويلهم إىل دينهم احملرف، قال 
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فلن يشفي غليل اليهود والنصارى إال أن يرتد املسلمون عن  ، (67)اْليَ ُهوُد َواَل النَّصارى َحىتَّ تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهمْ 

دينهم وشريعتهم، وإال فإهّنا احلرب واملكيدة، وهذا هو اهلدف احلقيقي من وراء العداء الذي يكنه أهل 

 .(68)الكتاب لألمة وهو الدافع الوحيد من وراء كحاربتهم هلا حىت وإن ختفَّْوا خلف حجج وأسباب أخرى

وهم صنف من الناس يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر فهم ال ميلكون الشجاعة على املنافقون: 

مواجهة احلق سواء ابإلميان الصريح أو الكفر الصريح، وتتميز طباعهم بسوء الطوية ولؤم السريرة، كما يُعَرفون 

صنف من الّناس . ويعترب القرآن الكرمي هذا ال(69)إبيذاء الصف املسلم وشغله ابلفنت والدسائس والتخذيل

العدو احلقيقي للجماعة املسلمة، بل إن املنافقني يف احلقيقة أخطر من العدو اخلارجي الصريح، ألهنم أعداء 

وقد استنزف   (70)ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهمْ : -تعاىل–متخفون داخل املعسكر والصف اإلسالمي، قال 

  .(71)املنافقون الكثري من جهد اجلماعة املسلمة ووقتهم وطاقاهتم

وقد أرشد املنهج القرآين اجملتمع املسلم إىل طريقة التعامل مع هؤالء املنافقني، وذلك ابجتناهبم 

أنه  ، غري-تعاىل–واالبتعاد عنهم خطوة خطوة، كالنهي عن شهود جمالسهم اليت يستهزؤون فيها آبايت هللا 

يالحظ أنه مل يؤمر مبقاطعتهم البتة ألهنم كانوا كثريين ومتغلغلني يف اجملتمع املسلم مما جيعل مقاطعتهم أمرا 

 .(72)صعبا ومستحيال

 آليات مواجهة املفسدات اخلارجية: -

يرى سّيد أّن املنهج القرآين اعتمد عدة آليات يف مواجهة املفسدات اخلارجية واملتمثلة يف الكفار وأهل 

 الكتاب واملنافقني وكّل من يناصبها العداء، وفيما يلي بيان لتلك اآلليات: 

 إلعداداويتم ذلك عن طريقني، األول يتمثل يف إعدادها توعية األمة مبشقة الطريق وبيان أعدائها:  -

 النفسي وإعالمها بوجود تلك العوائق واملشقات، والثاين يتمثل يف تعريفها حبقيقة أعدائها:  
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حيث يعرض للجماعة املسلمة طبيعة الطريق والعقبات املوجودة فيه وما ينتظرها فيه : اإلعداد النفسي -أ

هذه األمانة من قبل، من مشاق وآالم وما يستدعيه من تضحيات جسام كحال كّل مجاعة قامت حبمل 

حىت تكون مستعدة لتحمل تكاليف هذه األمانة اليت ال مناص منها، ولتقبل عليها منشرحة الصدر وراضية 

كقوله   كلما اشتدت األمور يف طريقها، ويتجلى هذا يف نصوص كثرية  -تعاىل–النفس، مستبشرة بنصر هللا 

َلُونَّ يف أَْمواِلُكْم َوأَنْ ُفسِ : -تعاىل– ِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا ُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتاَب ِمْن قَ بْ لَتُ ب ْ

 . (73) (74)أَذىا َكِثرياا. َوِإْن َتْصربُوا َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ 

لمة يقوي عود اجلماعة املسوزايدة على ذلك فإن وجود األعداء والعقبات يف الطريق من شأنه أن 

ومينحها اجلديّة، كما أنه مييز الدعوات الصادقة ويكشف الدعاوى الزائفة، وميحّص أفرادها فال يبقى منهم 

 . (75)إال العناصر الصادقة املؤمنة اجلادة

 : وذلك من خالل تبصري اجلماعة املسلمة مبن حييط هبا ومبن يعرتض طريقها، وبيانتعريفها أبعدائها -ب

. واألمثلة على ذلك كثرية نذكر مثاال واحدا يكشف فيه املنهج (76)حقيقة أعدائها بكّل أطيافهم وألواهنم

القرآين كحاولة فريق من أهل الكتاب نشر الفتنة بني أفراد اجلماعة املسلمة وذلك من خالل حيلة ماكرة لئيمة 

ا َوْجَه أَْهِل اْلِكتاِب: آِمُنوا اِبلَِّذي أُْنزَِل َعَلى الَِّذيَن آَمُنو َوقاَلْت طائَِفٌة ِمْن سجلها القرآن الكرمي يف قوله: 

حيث تقوم طائفة من أهل الكتاب   (77)النَّهاِر َواْكُفُروا آِخرَُه َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعوَن. َوال تُ ْؤِمُنوا ِإالَّ ِلَمْن تَِبَع ِديَنُكمْ 

ا على ما جعلهم يرتكون هذا الدين، وهذا من شأنه أن حيدث إبظهار اإلسالم مث الرجوع عنه بزعم أهنم اطلعو 

زعزعة يف بعض ضعاف النفوس فيشككهم يف دينهم إن كانوا مسلمني أو يصدهم عن اإلسالم إن كانوا غري 

 .(78)مسلمني
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كنوا حيذر املنهج القرآين أتباعه من اختاذ أعدائهم أولياء، وأن ير النهي عن الركون إليهم واختاذهم أولياء:  -

إليهم ويتخذوا منهم أمناء على أسرارهم ومصاحلهم، ألن هؤالء األعداء يضمرون كره اإلسالم واملسلمني، 

وا كويبيتون هلم الشرَّ والنوااي السّيئة، فهم ال يريدون للمسلمني إال الفساد واخلسران واالضطراب، فلن يرت 

اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال : -تعاىل–وسيلة فيها إعنات املسلمني والكيد هلم والدّس عليهم إال أتوها، قال 

. َودُّوا ما َعِنتُّْم. َقْد بََدِت اْلبَ ْغضاءُ ِمْن أَْفواِهِهمْ  ورُُهْم َوما خُتِْفي ُصدُ  ،تَ تَِّخُذوا ِبطانَةا ِمْن ُدوِنُكْم ال ََيُْلوَنُكْم َخباالا

ُتْم تَ ْعِقُلونَ   .  (79) (80)َأْكرَبُ. َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اآْلايِت ِإْن ُكن ْ

كما حيذرهم من طاعة أعدائهم والتلقي عنهم يف قضااي العقيدة والغاية من الوجود، ومنهج احلياة 

ذه األمة اخلري هلال يريدون  -كما سبقت اإلشارة إليه–وشرائعها وتنظيمها االجتماعي، ألن هؤالء األعداء 

فهم سيضلوهنا عن عقيدهتا ويقودوهنا إىل الكفر وإىل اخلسارة املؤكدة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

"طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم، واقتباس مناهجهم وأوضاعهم، حتمل ابتداء معىن اهلزمية الداخلية، والتخلي 

لمة. كما حتمل معىن الشك يف كفاية منهج اّلّل لقيادة عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت األمة املس

احلياة وتنظيمها والسري هبا صعدا يف طريق النماء واالرتقاء. وهذا بذاته دبيب الكفر يف النفس، وهي ال 

. ويشدد سّيد على حقيقة أن "املؤمن جيد يف عقيدته، ويف قيادته، غناء (81)تشعر به وال ترى خطره القريب"

 .(82)داء دينه وأعداء قيادته"عن مشورة أع

-وعلى صعيد آخر فإن املنهج القرآين أمر املسلمني ابجتناب اجملالس اليت يكفر فيها آبايت هللا 

فأما التغاضي "أو يقاطع ذلك اجمللس وأهله،  -تعاىل–ويستهزأ هبا، فإّما أن يدافع عن آايت هللا  -عّز وجلّ 

رب بني اإلميان والكفر على قنطرة النفاق! هو أوىل مراحل والسكوت فهو أول مراحل اهلزمية. وهو املع

  .(83)اهلزمية"
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: يرى سّيد أن مواجهة األمة ألعدائها ابلقتال واجلهاد أمر ضروري ال مفّر منه، ذلك أن الفساد القتال -

ال يبقى جامدا سلبيا، ألنه ذو طبيعة شريرة وال يرضى بوجود احلق، بل ميضي ليعتدي عليه وحياربه ويسعى 

دهتم، فال بّد إذن من عن عقي كلية ويتخلوا  -تعاىل–إىل إضالل املهتدين ولن يرتكهم حىت يرتكوا منهج هللا 

سلمة مع يف األرض، فمعركة اجلماعة امل -تعاىل–كحاربة الكفر ابإلميان والضالل ابهلدى إلقرار منهج هللا 

خوضها والصرب عليها، وقد ورد األمر ابلقتال يف مواضع كثرية، أعدائها مفروضة عليها فرضا وال مفر من 

  .(84) (85)َسِبيِل اّللَِّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل تَ ْعَتُدوا َوقَاتُِلوا يف : -تعاىل–منها قوله 

ويتجلى اهلدف من وراء األمر ابلقتال يف أنه ضمانة لنهوض اجلماعة املسلمة بتكاليف األمانة، 

والدفاع عن املسلمني وتوفري احلماية هلم وضمان عدم افتتاهنم، كما أنه وسيلة لدفع الّشر والفساد، وكسر 

، -تعاىل–شوكته وجتريده من قوته اليت هبا يفسد يف األرض ويسطو على املسلمني ويصدهم عن سبيل هللا 

وحيول دون انتشار منهجه يف األرض وابلتايل فإنه حيرم البشرية ذلك اخلري الذي جاءها من عند رهبا، وهذا 

ال بد من واألموال، ومن هنا ف يعترب أكرب جرمية يتعرض هلا اإلنسان تفوق جرمية االعتداء على األنفس

َنٌة َوَيُكو : -تعاىل–قال  مواجهة القوة ابلقوة والسالح ابلسالح والعدة ابلعدة. َن َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ اَل َتُكوَن ِفت ْ

 . (86) (87)الدِّيُن ّللَِّ 

املالبسات اليت  و مل يشمل األمر ابلقتال طائفة املنافقني املندسني يف الصف املسلم بسبب الظروف 

ق، وقد اختار أمر بقتل مناف -صلى هللا عليه وسلم-كانت تعيشها املدينة آنذاك ومل يثبت أن رسول هللا 

املنهج القرآين خطة أخرى يف التعامل مع هذه الطائفة، وهي أخذهم مبا يظهرونه واإلعراض عما يبدر منهم، 

لك فقد وتركت اجملتمع نفسه ينبذهم، وزايدة على ذوقد آتت هذه اخلطة أكلها إذ إهنا فتلتهم وأضعفتهم 
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عملت هذه اخلطة على قطع السند الذي يلجأ إليه املنافقون بطرد اليهود من املدينة ومن اجلزيرة العربية  

 .(88)كلها

يسعى املنهج القرآين إىل تثبيت اجلماعة املسلمة يف مواجهة أعدائها بتذكريها أبن ما واملواساة:  التثبيت -

عليه هو احلقُّ، وأّن ما عليه أعداؤها هو الباطل، ويذكرها حبقيقتها وقيمتها وقيمة العقيدة اليت حتملها  هي 

ُتْم َخرْيَ أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَن  :-تعاىل–كما يذكرها بدورها يف هذه األرض، كما يف قوله  ُكن ْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  معهم ويف  -تعاىل-، كما يعمل على بيان أّن هللا  (89) (90)َوتُ ْؤِمُنوَن اِبّللَِّ اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

: -تعاىل–حليفهم، قال  -ال كحالة–صّفهم وهو أعلم أبعدائهم، وإذا كان األمر كذلك فإن النصر سيكون 

 َِّأَْعَلُم أِبَْعداِئُكْم. وََكفى اِبّللَِّ َولِيًّا. وََكفى اِبّلل ُ  . (91) (92)َنِصرياا َواّللَّ

احلق وسنته اليت ال تتبدل وال تتخلف يقتضيان أن الغلبة  -تعاىل–وعد هللا كما يذكرهم أن 

َوَلَقْد َسبَ َقْت َكِلَمُتنا ِلِعباِداَن : -عّز وجلّ –والناصرين له، قال  -تعاىل–ألصحاب احلّق امللتزمني مبنهج هللا 

ُْم هَلُُم  ، فهذا وعد للجماعة املسلمة أبهنا منصورة  (93)اْلَمْنُصوُروَن. َوِإنَّ ُجْنَدان هَلُُم اْلغالُِبونَ اْلُمْرَسِلنَي. ِإهنَّ

وزايدة على  ،وأبن عاقبتها الغلبة والتمكني مهما اعرتض سبيلها املعرتضون، ومهما وضعوا يف طريقها العراقيل

 .(94)وهو جزاء عظيميف الدار اآلخرة  -عزَّ وجلَّ -ذلك فإنه يعدها مبا عند هللا 

ويف املقابل فإن املنهج القرآين يهون من شأن أعداء األمة املسلمة، ويبني هلم هزاهلم وضعفهم ألهنم  

ضالون عن طريقه، كما خيربهم أبن هؤالء األعداء سُيغلبون وخيسرون مهما بذلوا  -عزَّ وجلَّ -كافرون ابهلل 

 .(95)أما يف اآلخرة فإن مصريهم إىل النارمن اجلهود وأنفقوا من األموال، هذا يف الدنيا، 

ويف األخري فإن سّيداا يؤكد حقيقة مهمة وهي أّن املفسدين الذين حذر املنهُج القرآين اجلماعَة 

 -وغريهم من الكفار واملنافقني وأهل الكتاب-املسلمة منهم يف أول أمرها والذين مساهم أبعدائها التقليديني 
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ديث ويف كّل عصر، وقد أرشدها أحسن إرشاد يف مواجهتهم فانتصرت هم نفس أعدائها يف العصر احل

عليهم ودانوا هلا، ويؤكد كذلك أنه ال ميكن للجماعة املسلمة أن تعرف دسائس أعدائها وكيدهم بذلك 

التفصيل الدقيق إال من القرآن الكرمي، ولذلك فإن الرجوع إىل املنهج القرآين واالستمداد منه ملعرفة هؤالء 

داء وصفاهتم وطباعهم وأهدافهم ووسائلهم ومكرهم وكيدهم وطريقة التعامل معهم وأخذ األسلحة الالزمة األع

والعدة الواقية، إن استمداد األمة هلذا كله يعترب أمرا غاية يف األمهية إذا أرادت النجاة من كيد أعدائها 

 . (96)واالنتصار عليهم يف املعركة

ل للتوجيهات الالزمة يف طريقة مواجهة هؤالء األعداء وكيفية التعامففي القرآن الكرمي عرض مفصل 

بقى ال تنتفع بتوجيهات القرآن يف كيفية التعامل مع أعدائها، وابلتايل فإهنا ت -لألسف–معهم، غري أن األمة 

ما ك  منهزمة ومغلوبة على أمرها حىت تُقِبل على التوجيهات القرآنية فتنتصر على أعدائها يف تلك املعركة

 .(97)انتصر أسالفها على أعدائهم يف ظل تلك التوجيهات القرآنية

 اخلامتة

 توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:

أّن البناء اإلنساين واحلضاري تعرتضهما مفسدات ومعوقات حتول دون قيامهما أو تعمل على إفسادمها  -

 وهدمهما، واملفسدات نوعان: داخلية وخارجية. 

أّن املنهج القرآين ال يقتصر يف عملية بناء اإلنسان واحلضارة على التأسيس فحسب، بل اختذ إجراءات  -

 صونه من اهلدم واهلالك، فلذلك عّرف اإلنسان هبذه املفسدات وأرشده إىل كيفيةوقائية حتفظ هذا البناء وت

 اجتناهبا واتقائها.
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عوامل اليت يتعامل والأّن فساد اإلنسان يرجع إىل عاملني ومها: الرتكيبة الفطرية يف تكوين اإلنسان ذاته،  -

ية؛  نوع، سواء كان من املفسدات الذات وقد بني املنهج القرآين طرق وآليات التعامل مع كلّ معها اإلنسان، 

 كارتكاب املعاصي، أو املفسدات اخلارجية؛ مثل: إبليس.  

دات يف التعامل مع هذه املفس -يف كّل زمان ومكان–ضرورة الرجوع إىل القرآن الكرمي واالستمداد منه  -

رر هذه اليت تدفع عنها ضألن فيه التوجيهات الالزمة والسبل الضرورية  -سواء الداخلية أو اخلارجية–

 .املفسدات وتقيها العثرات ويسوقها إىل بّر األمان
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Abstract 

The commentary of Kashef-ul-asrar Anoranyah Alquranyah (i.e. Exploring the 

Luminous Quranic Secrets) by the physician Al-Imam Muhammad Alaskenderani is 

considered to be amongst the early commentaries. This commentary discussed the 

explanation of Astronomical and earth objects, animals, plants, and gemstones that have 

been mentioned in the Noble Quran through the discoveries of experimental science. 

Despite its distinctive presentation of the topics, the commentary has not been paid 

attention to by researchers, and has not been so famous in the scientific media. This is 

the research gap of the current investigation. The study at hand aims at shedding light on 

the characteristics of scientific explanation in Alaskenderani's commentary . 

 I employed the descriptive method to present the scientific methodology that 

Alaskenderani used in his commentary. Results showed the following: contemplation in 

the creative creation of God entrenches faith in Allah, Exalted be He, and that scientific 

explanation is one of its means.  This field is still open for posing the discovered scientific 

facts and explaining their relations to the verses of Allah's Book (i.e. the Noble Quran) 

after aligning those facts with the fundamentals and rules of commentaries (i.e. tafseer). 

What Alaskenderani had carried out in his commentary is considered a distinguished 

attempt in this field that needs to be given tributes  . 

Keyword: Alaskenderani ,  The Explanation, The Scientific, Kashef-ul-asrar 
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 ملخص 

يعترب تفسري كشف األسرار النورانية القرآنية لإلمام الطبيب حممد اإلسكندراين من أوائل التفاسري اليت حتدثت  
األجرام السماوية واألرضية واحليواانت والنبااتت واجلواهر  عن تفسري ما جاء يف كتاب هللا تعاىل من ذكر 

املعدنية من خالل مكتشفات العلم التجرييب. ومع متّيز املؤلف يف عرض موضوعاته إال أن الكتاب مل يلق  
اهتمامًا من الباحثني ومل يكن له رواج يف األوساط العلمية، وهنا تكمن مشكلة البحث، ويهدف البحث 

ذا الكتاب، وتسليط الضوء على معامل التفسري العلمي عند اإلسكندراين، واتبعت املنهج  إىل التعريف هب
الوصفي؛ لوصف املنهج العلمي الذي اتبعه املؤلف يف تفسريه، وقد ظهرت النتائج اآلتية: أن التأمل يف إبداع 

لعلمي، وهذا امليدان مازال خلق هللا تعاىل يف الكون يرسخ االميان ابهلل جل وعال، وأن من وسائله التفسري ا
متاحًا لطرح احلقائق العلمية املكتشفة وبيان صلتها آبايت كتاب هللا بعد ضبطها أبصول وقواعد التفسري، 

 وما قام به االسكندراين يف هذا الكتاب يعترب حماولة متميزة يف هذا امليدان، تستحق اإلشادة.
 االسكندراين، التفسري، العلمي، كشف األسرار  املفتاحية:الكلمات 

 

 املقدمة 
والصالة والسالم على نبينا حممد عليه وعلى آله أفضل  احلمد هلل رب العاملني ، بسم هللا الرمحن الرحيم    

 الصالة والسالم، أما بعد:

 ".سكندراين يف تفسريه كشف األسرار النورانية القرآنيةإلعند ا  تفسري العلميال  معامل"  :فهذا حبث بعنوان      
 :وخامتة مباحث أربعةو  متهيد وقد جعلته يف     
 . فيه ؤلفاتاملو ، وتعريفه، ظهور التفسري العلمي اتريخ وفيه بيان : تمهيدال    
   واملَؤلَّف. فالتعريف ابملؤل   املبحث األول:    
 يف تفسريه. اإلسكندراين بيان منهج املبحث الثاين:     
 يف تفسريه. سكندراينلدى اإل  لتفسري العلميامعامل   :لثاملبحث الثا    
 .سريالتفهذا  عرض مميزات وعيوب :  رابعاملبحث ال    
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 :التمهيد 
 اتريخ ظهور التفسري العلمي:-      1

ال ميكن حتديدها بدقة، لكن حسب اطالعي على ما كتبه مجلة  التفسرياالجتاه يف  اظهور هذبداايت      
وكانت بداايته على  القرن اخلامس اهلجري،  أجد أهنم يكاد جيمعون على أنه يف  من الباحثني يف هذا املوضوع  

 يد بعض األئمة ومنهم: 
هبذا  الغزايل    مما يؤكد عناية و .  نشرهوساهم يف     التفسري العلميهـ( الذي دعا إىل  505تالغزايل )اإلمام    أ/    

من القرآن"،   العلوم سائر : "كيفية انشعاب فصاًل مساه  " جواهر القرآن " يف كتابه:  ، أنه عقد لتفسري ا  اللون من 
مث قال: وال يعرف كمال   ، وغري ذلك وهيئة العامل وهيئة بدن احليوان وتشريح أعضائه،    فذكر علوم الطب والنجوم 

ن  إۡل  ٱ  يُـَّها يََٰٓ } معىن قوله تعاىل:  [ ال من عرف تشريح األعضاء من  6اإلنفطار: ]   { ٦ َكر ي  لۡ ٱ َما َغرََّك ب َربّ َك  نسَٰ
ومنافعها. وقد أشار يف القرآن يف مواضع إليها، وهي من علوم    وحكمها اإلنسان ظاهرا وابطنا وعددها وأنواعها  

مث قال: فتفكر يف القرآن والتمس غرائبه لتصادف فيه  واآلخرين.  األولني واآلخرين، ويف القرآن جمامع علم األولني  
مجلته إىل تفصيله وهو البحر الذي ال  للتوصل من علم األولني واآلخرين ومجلة أوائله. وإمنا التفكر فيه  جمامع 

 .  ( 1)   "شاطئ له 
حيث جاء ليطبق ما أسسه االمام الغزايل يف التفسري العلمي من خالل   هـ( 606الفخر الرازي )ت  ب/     

أودعه الكثري من املسائل املتعلقة ابإلنسان واحليوان والنبات والفلك  حيث  تفسريه الكبري: "مفاتيح الغيب" 
اعتنوا بتفسريه كالبيضاوي والنيسابوري،   وغريها. وقد أتثر مبنهج الرازي يف التفسري العلمي مجلة من املفسرين الذين 

 وغريهم. 
عن القرآن: "قد احتوى على علوم    فقد نقل عنه السيوطي قوله  هـ(655ت  )ابن أيب الفضل املرسي    ج/    

 . ( 2) الطب واجلدل واهليئة واهلندسة واجلرب واملقابلة والنجامة وغري ذلك" أخرى من علوم األوائل، مثل
: يف  ومساه حيث عقد فصاًل يف كتابه "الربهان يف علوم القرآن" ( هـ794ت )بدر الدين الزركشي  ه/    

 ( 3)   القرآن علم األولني واآلخرين."

، واملتأمل يف مجلة لتفسري العلميل ( حيث واصل مسرية املؤيدينهـ911ت ) جالل الدين السيوطيو/   
يوطي هبذا العلم والدعوة إليه، األقران يف إعجاز القرآن، يلحظ اهتمام الس من كتبه، مثل اإلكليل ومعرتك

القرآن مساه "يف العلوم املستنبطة من القرآن"   ومن أدلة ذلك أنه أورد يف كتابه اإلتقان نوعا من أنواع علوم
ويف العصر احلديث امتدت العناية هبذا  حيث يستشهد بنصوص الوحيني على أن القرآن حوى كل العلوم.
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ومن أبرزهم:  بعض املفسرين وبىن عليه تفسريه، أو ضمنه مجلة من تفسريه.اللون من التفسري، فانتهجه 
ه(، والقامسي )ت  1323ه(، وحممد عبده )ت 1307ه(، واالسكندراين )ت1270اآللوسي )ت 

 ه(، الطاهر بن عاشور1358جوهري)ت ي(، وطنطاو ه1358ابديس)ت وعبداحلميد بن ه(،1332
 .   ( 4) ه( 4191)ت الشعراوي ، ه(1393)ت
 املقصود ابلتفسري العلمي:-2   

  مقتصراً عند السابقني  ، جيد أنه حديث النشأة، إذ كانمصطلح التفسري العلمي املتأمل يف  نإ     
تتشعب من القرآن، وأن الغوص يف حقائق هذه العلوم والتماس غرائبها من   اثبات أن سائر العلومعلى 

واليت منها: علم الطب  العلوم من القرآن، هذه استخراج أصولالتفكر يف القرآن، ومن هنا اجتهد القوم يف 
  ن واحليوانخلق اإلنساوالقمر و  واألرض الشمس تالسماواجلرب، وعجائب خلق والتشريح، واهلندسة وا

جاءت الدعوات هلذا اللون واحلشرات والنبات. أما يف العصر احلديث ومع أتخر املسلمني يف هذه العلوم، 
عليه وسلم. من التفسري إلظهار اعجاز القرآن الكري، وأنه كالم هللا تعاىل أ نزل على نيب هللا حممد صلى هللا   

ن حوى كل العلوم املختلفة، لذا اختلفت عبارات املهتمني هبذا اللون وابإلضافة ملا سبق من اثبات أن القرآ
      التفسري يف بيان مفهوم التفسري العلمي واملقصود به، ومن أشهر هذه العبارات: من
تعريف أمني اخلويل: "هو التفسري الذي حيكم االصطالحات العلمية يف عبارة القرآن وجيتهد يف استخراج      

 . ( 5) الفلسفية"خمتلف العلوم واآلراء 
تعريف عبد اجمليد احملتسب:" التفسري الذي يتوخى أصحابه إخضاع عبارات القرآن للنظرايت      

 .( 6) يف استخراج خمتلف مسائل العلوم واآلراء الفلسفية منها اجلهد واالصطالحات العلمية وبذل أقصى
رجحت صحته من نظرايت  :"الكشف عن معاين اآلية أو احلديث، يف ضوء ما تتعريف عبد اجمليد الزنداين    

 .( 7) العلوم الكونية"
 .  ( 8) تعريف الدكتور حممد الشايع: "تفسري القرآن الكري حبقائق العلم التجرييب"    
ت  تعريف الدكتور فهد الرومي: "اجتهاد املفسر يف كشف الصلة بني آايت القرآن الكري الكونية ومكتشفا    

 .( 9) به إعجاز القرآن" يظهرالعلم التجرييب، على وجه 
استخدام العلم التجرييب يف زايدة إيضاح معاين اآلايت القرآنية وتوسيع  ":تعريف الدكتور عادل الشدي    

ويظهر مما سبق من تعاريف: أن تعريف اخلويل خاطئ من جهة أنه قد أخضع عبارات القرآن  .(10)"امدلوالهت
لعل تعريفه هذا انشئ عن رفضه هلذا االجتاه يف التفسري، فطرح هذا   العلمية. كنللنظرايت واالصطالحات 
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أقرب التعاريف اليت توضح املراد من التفسري العلمي، من حيث الدقة  معارضته. لعلالتعريف تعبريا عن 
 واالختصار هو تعريف الدكتور حممد الشايع.

 التفسري العلمي: املؤلفة يف ك تب ال - 3   
 :ملؤلفات عن التفسري العلمي )دراسات أتصيلية(: ا م األولالقس*    
 التفسري العلمي للقرآن يف امليزان. د. أمحد أبو حجر. - 1   
 اجتاهات التفسري يف العصر احلديث. د. عبد اجمليد احملتسب. - 2   
 اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر. د. فهد الرومي. - 3   
 هج املفسرين. د. صالح اخلالدي.تعريف الدارسني مبنا - 4   
 مباحث يف إعجاز القرآن. د. مصطفى مسلم. - 5   
 :ملؤلفات يف التفسري العلمي )دراسات موضوعية عامة وخاصة(ا القسم الثاين:*    
 كشف األسرار النورانية القرآنية. حممد أمحد اإلسكندراين.  -1  
 طنطاوي جوهري. اجلواهر يف تفسري القرآن الكري.  -2  
 آايت هللا يف اآلفاق. عبد اجمليد الزنداين.   -3  
 الكون واإلعجاز العلمي يف القرآن. د. منصور حسب النيب -4  
 آايت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري. د. زغلول النجار.  -5  
 معجزة القرآن. حممد متويل الشعراوي.   -6  
 والقرآن. د. حممد علي البار.خلق اإلنسان بني الطب  -7  

 اإلعجاز العددي للقرآن. عبد الرزاق نوفل. -8  
نظرت إىل هذه  " وما أمجل ما عرب به الدكتور الرومي عن رأيه فيما أ لف يف هذا اللون من التفسري، بقوله:  

مل يثبت، وإما لعامل يف العلوم الشريعة خيطئ يف العلوم احلديثة فيثبت ما    لعامل يف املؤلفات املوجودة فوجدهتا إما  
ل اآلية ما ال حتتمل، ويوجهها إىل ما ال تتجه  فيحمّ  احلديثة جيهل أصول التفسري وال يدري من أمرها شيًئا؛

   .( 11) " إليه
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 واملؤَلف:  فاملبحث األول: التعريف ابملؤل  
 فالتعريف ابملؤل  املطلب األول:       
 ، الذكي األملعي الفاضل،االسكندراين الدمشقي، ابحث وطبيب من أهل اإلسكندريةهو حممد بن أمحد        

عمل الدهر وشريازيه، حاز قصب السبق يف ميدان الطب يف الداير الشامية،  لقمان عصره ورازيه، وارسطو
، ه1258ىل سنة إ دمشق فتوىل رائسة أ طباء اجليش إىل ورحل  ،ه1256ىل سنة إيف العسكرية مبصر 
 :هكتب، ومن  ه1306وتويف بدمشق سنة 

)كشف األسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق ابألجرام السماوية واألرضية واحليواانت والنبااتت واجلواهر       
و)تبيان األسرار الرابنية ابلنبااتت واملعادن واخلواص احليوانية( و )األزهار اجملنية يف مداواة اهليضة   املعدنية(،

                                                                                                                                                                                                       .( 12)   يف بيان حقائق احليواانت( البينات اهلندية( و )الرباهني 
  التعريف ابملؤَلف ب الثاين:املطل      

 وصف الكتاب:/1
صفحة تقريباً وهي 678 يقع يفو  ه1297ة مبصر عام ابملطبعة الوهبي ثالثة أجزاء  ط بع يف كتاب           

فريد  أمحد  ق تحقيم ب2010ببريوت دار الكتب العلمية يف  جزأين   يفأحدث  طبعة بعوط   طبعة قدمية جداً، 
 تقريباً.  صفحة968 يف يقع ، و املزيدي

ابألجرام السماوية / نسبة الكتاب: جاء يف كشف الظنون:" كشف األسرار النورانية فيما يتعلق 2         
، أتليف: حممد بن أمحد االسكندراين الطبيب نزيل دمشق املتوىف  واجلواهر املعدنيةواألرضية واحليواانت والنبااتت

 .   ( 13) الكائنات .....إخل"كرا ملن أبدع ه، أوله: محدا وش1307سنة 
:"وحينما أمعنت النظر يف صحائف -مفيت احلنابلة ابلشام-: قال أمحد الشطي( 14) / ثناء العلماء عليه3

يف بالغة دقائقه ومتعت الفكر والبصر يف عبري عباراته وأرج حدائقه رأيته مؤلفا للنفوس هذا املؤلف الفريد 
:" فقد أجلت طريف  -معالمة الشا-وقال بكري العطار مألوفا ومصنفا حوى من فرائد الفوائد ألوفا"

البيان ومل تسمع مبثل ترتيبه  القاصر يف أطراف هذا التأليف الباهر فوجدته مل تنسج على منواله بنان  
قال العالمة حممد العجيب اآلذان ملا حوى من كشف األسرار النورانية وإظهار معان كانت حمتجبة خفية".

 عارف املنري:  
 كتااب يسر اخلاطر، ويسهر الناظر وال بدع، فكم فاق على األول اآلخر "فجاء بعونه تعاىل  

 هذا كتاب بديع يف مؤلفه      يغين احلكيم عن الكشاف للجار
 فكيف ال وغدا الكشاف مأخذه    منه فطول امتداحي بعض أخبار 
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العام بعض  اعتمد فيه مؤلفه على مفاتيح الغيب فخال عن التعقيد والركاكة والعيب، التشريح 
نتائج الكيمياء دون فوائده وفوائد الفسيولوجيا أقل عوائده، وانهيك به   مكوانته والقول الصريح أدىن صفاته

 أنه أول ما دّون هبذا الشأن ". 
 سبب التأليف:/4

 لبيان أسباب أتليف الكتاب:يف مقدمة كتابه قال يف خطبته اليت وضعها 
ي يتوصل به إىل معرفة األجرام السماوية واألرضية واملولدات الثالثة ذفموضوع علم التفسري كالم هللا ال"

الشرعية وغايته معرفة مجيع األحكام املستنبطة من اآلايت الشريفة القرآنية فمنفعته عامة  والتوحيد واألحكام  
قرب الوسائل فلذلك كانت معرفته من أ لرتتيب بقاء األحكام عليه،وفائدته مطلوبة ، ليهإلعموم االحتياج 

ه 1290بتعلم الطب مث بني أنه اجتمع سنة اىل االعرتاف ابخلالق. مث حتدث أنه من طفولته وهو شغوف 
التوراة واالجنيل؟ وبعد  ليها يف إأبطباء نصارى وكانوا يتحدثون يف كيفية تكون األحجار الفحمية وهل أشري 

 هل أشري لذلك يف القرآن؟ مث خصوا يل املقال و  جدال وحبث حكموا بعدم وجود شيء.
من مسائل الفصحاء   : فتصدرت للجواب وتتبعت كالم أهل العلم وتصفحت ألوفاً -رمحه هللا-يقول  

الطب، واجتنيت واستخرجت منها فرائد املفسرين األعالم. مث ازدادت مهيت من  وتفردت يف طلبه من كتب 
ية تكون احليواانت والنبااتت واألجرام السماوية فبينت كيفبعد وقويف على حقيقة تكون احلجر املشار اليه، 

وأبرزت ذلك يف أبواب وأرجوا من هللا أن  على القول املعتمد عليه،    واألرضية واجلواهر املعدنية، مقتصرا غالباً 
ذلك منوطا خبدمة  تتلقى ابلقبول وإن عدت يف نفسها ابلنسبة لتفسري األفاضل من الفضول، وكنت مع 

فاحنط الرأي على أن   فركبت جياد الشوق وتشاورت مع أرابب املعارف وأهل اإلشارات،  ،العلماء األعالم
من أتليف كتاب يشتمل على شرح اآلايت  -من بيان كيفية التكوينات اليت ذكرهتا-الالزم ملا قصدته من 

تفسري  يكشف معناها وحقيقتها، فاستنهضت جواد الفكر وغصت يف ميادينالقرآنية املتعلقة بذلك شرحا 
  صدق النية، فجمعت من كتب التفسري والطب ما تفرق، وشجعين على ذلك  اآلايت مؤمال ظفرا ونصرا، 

ومع ذلك أقول بال  مع متام املعىن،ومن شتات املسائل ما متزق، وسلكت يف هذا املختصر جزالة األلفاظ 
وصلى هللا   التهذيب....ان بضاعيت مزجاة قليلة، وأخشى أين مع جهلي مل أوفه حقه من  انكسار وتواضع،

 ."وسلم على نبينا وعلى آله الكرام وأصحابه
ويظهر إبجياز أن سبب أتليف هذا التفسري هو شغف مؤلفه منذ طفولته بتعلم الطّب، وأنه اجتمع  

حجار الفحمية وهل أشري له يف القرآن؟ فتصدر  مفاده عن كيفية تكون األمع أطباء نصارى وطرح سؤال 
الرغبة بعد ذلك يف مزيد حبث يف مواضيع مرتبطة فألف  للجواب، فبحث يف كتب الطب والتفسري، فزادت 

 هذا الكتاب. 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

269 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 يف تفسريه. منهج االسكندراين بيان  املبحث الثاين: 
  ووضع حتت كل ابب مقاالت،، وثالثة أبواب، كتابه على مقدمة  -رمحه هللا-االسكندراينرتب 

 وميكن بيان هذا الرتتيب يف اآليت:  مه مبباحث علمية.ودعّ ، مسائلوحتته  ، كل مقال يف بيان آية
 
   /أوال: املقدمة

َجَعَل َلك م مّ َن  لَّذ يٱ}:يف بيان قوله تعاىل:-رمحه هللا-قاليتعلق هبا. وجاءت يف األحجار الفحمية وما
نۡ  أَنت م فَإ َذآ  اٗ  اَنر  َضر  خۡ أۡلَ ٱ لشََّجر  ٱ مث حتدث عن النار ومنشأها مث شرع يف   [ 80:يس] {٨٠ ت وق د ونَ  ه  مّ 

الفحمية اليت توجد  وذكر الرسوبيات  ،شاهدوه من حقائق    ذكر ما قرره اجليولوجيون حول طبقات األرض وما
يف ابطن األرض اليت تكونت من نبااتت مرتاكمة مث بني أن الفحم احلجري الذي يستعمل يف املطابخ 

وكانت تنبت يف املستنقعات    ،ويستخلص منه غاز االستصباح ليس إال مادة النبااتت اليت تتكون منها الغاابت
 يف قدي الزمن.

 األبواب/  اثنيا:
 يتعلق هبا. كيفية تكون احليواانت ومايف   الباب األول:

وحتدث عن أعضاء السمع والبصر  ،وأطوار اخللق  ،بني فيه اآلايت يف خلق الناس من تراب ومن طني  حيث  
فأسهب يف بيان أنواعها وأشكاهلا وتركيب  مث حتدث عن خلق احليواانت  وأجهزته والتنفس  يف االنسان،

 أعضائها وعجائب خلقها.
 الثاين: يف كيفية خلق السموات واألرض. الباب 
ألرض والنجوم والشمس والقمر والليل والنهار والسحاب  اذكر اآلايت اليت حتدثت عن السموات و حيث 

وبني أقوال املفسرين وأهل اللغة وأشار لبعض النواحي البالغية مث حتدث عنها من   واملطر والربق والرايح،
 فيزايئية.قوانني  انحية علمية وفسر بعض الظواهر ب 

 .يف ذكر النبااتت الباب الثالث:
نۡ   لَّك م  ۖ  ٗ  ءَمآ   ء  لسََّمآ ٱأَنَزَل م َن    لَّذ يٓ ٱه َو  }:فابتدأ بقوله تعاىل  ذكر اآلايت املتضمنة ذكر النبااتت،حيث     ه  مّ 
يم ونَ  ف يه   ٗ  َشَجر  ه  َوم نۡ  ٗ  َشَراب يلَ ٱوَ  ت ونَ لزَّيۡـ ٱوَ  عَ لزَّۡر ٱ ب ه   َلك م ب ت  يـ ن   ١٠ ت س    لثََّمرَٰت   ٱَوم ن ك لّ   نَٰبَ عۡ أۡلَ ٱوَ  لنَّخ 

ل َك أَلٓ     ٗ  يَةإ نَّ يف  ذَٰ
فتحدث عن أقسام النبااتت وحتدث عن الزيتون وزيته والنخيل  ]11-10: النحل] {١١ يـَتَـَفكَّر ونَ  ٗ  ملّ َقوۡ 
وأفاض يف مكوانت النبات من جذور   اخلمر وحكمه ومنافعه وأصله،ن حتدث عمث  .والزبيب والعنب ومتره

 واحلبوب واألشجار اليت ورد ذكرها يف كتاب هللا ابلتفصيل. الثمار عنو ، وأوراق ومثار وأعضاء التناسل فيها
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أقوال  اآلايت يف الباب مث يذكرابب مقاالت لبيان  ضع حتت كلكان من منهجه يف عرض تفسريه، أن يو 
مث يدعم ما سبق أهل اللغة    بكالم  والتابعني وأهل التفسري والقراءات الواردة يف اآلايت، مث يستشهد  الصحابة

،  والفخر الرازي هي أقوال املفسرين وخاصة الزخمشريف يف كتابه  مصادره. أما مبباحث علمية طبية مطولة
التابعني. وينقل عن أهل اللغة كالزجاج وأيب عبيدة،   وعن -عنهما رضي هللا-عن ابن عباس كثرياً   وينقل

 ، وينقل أيضاً عن اجليولوجيني.الفالسفة كجالينوساألطباء و كذلك عن  وينقل    كالغزايل،  املفكرين  وينقل عن
 

 االسكندراين يف تفسريه. لدىالعلمي  تفسري ال  عامل: م لثاملبحث الثا 
كتاب يشتمل على   االجتاه العلمي عند املؤلف ظاهر جدا من خالل هدفه من أتليف كتابه وهو:

بكيفية تكون األحجار الفحمية وكيفية تكون األجرام األرضية والسماوية شرح اآلايت القرآنية املتعلقة 
أهم مالمح االجتاه العلمي عند  أبرز لعلي أن و  وحقيقتها..واحليواانت والنبااتت شرحا يكشف معناها 

 :اآلتية نقاطال االسكندراين من خالل
وإمنا اقتصر على تفسري اآلايت اليت تتحدث عن املخلوقات  الكري القرآن آايت مل يفسر كل أنه -1
   نسان وحيوان ونبات إمن 

 وأجرام مساوية وأرضية ومعادن وظواهر كونية متعلقة هبا.
 ومثاله: وضع مباحث علمية وطبية مطولة بعد احلديث عن أقوال األئمة يف اآلية،-2
َي َأن متَ يَد ب ك مۡ  ض  رۡ أۡلَ ٱ يف   َقىٰ َوأَلۡ } عند بيان قوله تعاىل:         س   {١٥ َتد ونَ هتَۡ  لََّعلَّك مۡ  اٗ  َوس ب ل اٗ  رَوَأهنَٰۡ  َروَٰ

 يتعلق بكيفية ارتفاع األراضي وتكون اجلبال،  نذكر ماقال:  معىن "متيد"..  فبعد أن وضح   [15]سورة النحل:
   وفيه مباحث:

الثاين/يف أسباب االرتفاعات، الثالث/أزمان االرتفاعات.  األول/يف ارتفاعات األراضي واجلبال،
 الرابع/الزلزلة، اخلامس/الرباكني.

 فأشبه كتب الطب والعلوم واجليولوجيا.. التوسع الشديد.وغلب على هذه املباحث 
 :استشهاده على القضااي العلمية مبمارساته الطبية، ومثاله-3

 عندما حتدث عن احلمل والوالدة وإمكانية حدوث محل على محل. مبا شاهده من حاالت يف املشفى. 
يعرفها غالبا اال املتخصص. ومن ذلك:    يت الظهور اللغة العلمية ابرز يف مصلحاته اليت يذكرها وال-4

 البنزهري احليواين، العلوق الفاسد، الغدد الدمعية، قوقع اللؤلؤ.األنسجة، اجلهاز الدوري، 
طرحه ملسائل علمية يف بيان اخلالف يف األرض هل هي متحركة أو ساكنة؟ وهل هي كروية أم -5

 ال؟
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َوتـََفقََّد } واملبتدعة بطريقة علمية.. ومن ذلك عند حديثه عن قوله تعاىل:ردوده على املالحدة -6 
َ اَلٓ  لطَّرۡيَ ٱ   طعن املالحدة : "-رمحه هللا-قال ]20:النمل[{٢٠ ئ ب نيَ َغآ لۡ ٱ م نَ  َكانَ   أَمۡ  ه دَ دۡ هۡل  ٱ أََرى فـََقاَل َما يل 

يصدر اال من  حيث اعرتضوا على كالم النملة واهلدهد والكالم ال ديف قصة سليمان مع النملة واهلده
ىل  إيف متوجات اهلواء حىت وصل بقدرة هللا العقالء؟ اجلواب: أن النملة ملا تنفست مبا خطر هلا وقع تنفسها 

           .(15)"مجاعابإل أو أن االحتمال قائم يف أول األمر، وإمنا يندفع ذلك   -عليه السالم-النيب سليمان
  - رمحه هللا-ذلك: ملا حتدثأمثلة توسعه يف التفسريات العلمية حبجة مناسبته لعظمة القرآن، ومن -7       

َا َتد وا  ل تَـهۡ  لنُّج ومَ ٱَجَعَل َلك م   لَّذ ي ٱَوه َو }:عن قوله تعاىل ت   يف   هب    ٗ  مل َقوۡ  يَٰت  أۡلٓ ٱ َناَفصَّلۡ  َقدۡ  ر   َبحۡ لۡ ٱوَ  رَبّ  لۡ ٱ ظ ل مَٰ
ميكن  :الوجه الرابع" :-رمحه هللا-ذكر وجوها تبني منافع خلق النجوم.. فقال ]97:االنعام[ {٩٧ َلم ونَ يـَعۡ 

فذلك ألان نشاهد   أما االهتداء هبا يف ظلمات بر التعطيل:  والتشبيه!أن يقال لتهتدوا هبا يف ظلمات التعطيل  
اختصاص كل واحد منها بصفة معينة دليال هذه الكواكب خمتلفة يف صفات كثرية وبعضها اثبتة، فكان 

عيب يقدح    فإنه ال  التشبيه:على أن ذلك ليس إال بتقدير الفاعل املختار، وأما االهتداء هبا يف ظلمات حبر  
ومتنقلة إال أهنا أجسام فتكون مؤلفة من األجزاء واألبعاض وهي متغرية ومتحركة  يف إهلية هذه الكواكب،
ألشياء ان مل تكن عيواب يف اإلهلية امتنع الطعن يف إهليتها وإن كانت عيواب يف اإلهلية من حال إىل حال فهذه ا

والسماء واألرض منزه عن اجلسمي واألعضاء  االله عنها أبسرها فوجب اجلزم أبن إله العامل وجب تنزيه 
جمازه إال أنه قريب  وإن كان هذا عدوال عن حقيقة اللفظ إىل  فقال:واألبعاض واملكان واجلهة مث عقب 

 .  (16)"مناسب لعظمة كتاب هللا
ذكر قدرة هللا تعاىل وحكمته وحسن تدبريه للعامل العلوي بيعقب عادة بعد ذكر هذه األحوال -8

 والسفلي.
 يطرح تساؤالت علمية بني ما يفهم من اآلية وبني ما ظاهره التعارض مع مشاهدات العلم احلديث.. -9
يميَۡ  مَّن  ه مَفم نۡـ  ۖ  ٗ  ءمَّآ  مّ ن  ٗ  بَّةَخَلَق ك لَّ َدآ  ّللَّ  ٱوَ }:دث عن قوله تعاىلعندما حت مثاله/  ه مَوم نۡـ  ۦن ه  بَطۡ  َعَلىٰ   ش 
يميَۡ  مَّن يميَۡ  مَّن ه م َوم نۡـ  َلنۡي  ر جۡ  َعَلىٰ  ش    ٗ  َقد ير ٗ  ءَعَلٰى ك لّ  َشيۡ  ّللََّ ٱ إ نَّ  ء   َما َيَشآ  ّللَّ  ٱ ل ق  خيَۡ  ۖ  ٗ  بَع أَرۡ  َعَلىٰٓ  ش 
ع أن كثريا من احليواانت غري خملوقة من مسؤال: مل قال هللا من )ماء( :"-رمحه هللا-قال ]45:النور[ {٤٥
 ماء؟

سؤال: أنه مل يستوف القسمة؟ فنجد من ميشي على أكثر من أربع كالعناكب والعقارب؟ أن النادر يلحق 
 .  (17)"يشمل سائر األقسام َّ   ء   َما َيَشآ  ّللَّ  ٱ ل ق  خيَۡ  ُّ   تعاىل:ابلعدم، مث يف قوله 
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 ( 18) التفسريهذا   مميزات وعيوب: رابعاملبحث ال 

 
، وال جتده يستنقص وينقد االهتمام الكبري بعلوم إىل هذا االجتاه من التفسري دعواوي لحي املؤلف الأن 1-

هذه العلوم، وإمنا يرى أنه أكثر يف تفسريه من علم اهليئة والنجوم ألن هللا تعاىل مأل الشريعة على حساب  
واحلكمة أبحوال السموات واألرض وتعاقب الليل والنهار و بيان كتابه من االستدالل على العلم والقدرة 

 مث مدح املتفكرين واملتأملني فيها.أحواهلما، وأنه ذكر هذه األمور يف أكثر السور وكررها وأعادها 
أحسن الربط عموما بني اآلايت وما جاء يف العلوم التجريبية، فأعان تفسريه يف اجلملة على توسيع -2

 ملعانيها.إيضاح ة وزايدة مدلوالت اآلي
 أنه يربز اللطائف التفسريية ويربطها مبا قرره أصحاب العلم التجرييب.-3
تتجلى يف هذا الكتاب صوٌر من عظمة اخلالق وإبداعه يف خلقه، وهذا يزيد من إميان العبد خبالقه جل -4

 وعال.
 ري.يف الكتاب تطبيق عملي لعبادة التفكر اليت دعا إليها القرآن الك-5
عند مقارنته مبا كتبه غريه يف هذا االجتاه يف التفسري جتد يف مواضع منه نكهة التفسري، فتجد الرواايت  -6

 وأقوال املفسرين.، والقراءات املطهرة، من السنة
 أنه يهتم ابملناسبات بني اآلايت، فيبني وجه اتصال اآلية مبا قبلها.-7
م  َفاَلٓ أ قۡ } يف قوله: (19) األقوالاألقوال، ومثاله: عند حكاية أنه يرجح أحيااًن بني -8  {١٥ نَّس  خۡل  ب ٱ س 
  ]15التكوير:[
 فلسفات األمم الكافرة يف احلديث والقدي. دعتمي  أنه مل -9

على املعاين املتعلقة ابآلية املباشرة من   التجريبية وطغيان املسائل العلمية اإلغراق يف االجتاه العلمي،-10
   التفاسري الصحيحة.

 أنه ينقل عن املبتدعة كالقاضي عبد اجلبار املعتزيل وأيب مسلم األصفهاين املعتزيل. -11
منهج أهل الكالم من املبتدعة ومن اتبع منهجهم عند احلديث عن االستواء -عفا هللا عنه-سلوكه -12

 والعرش.
لف يف عدم تفسري مجيع اآلايت، واالقتصار على اآلايت اليت ختتص ابلنواحي الكونية أن منهج املؤ  -13

ر التكّلف يف التأويل وإخضاع  والتجريبية، يف رأي  نب املفسّ  الباحث هو املنهج الصحيح عمومًا الذي جي 
 النص القرآين للتفسري التجرييب.  
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 اخلامتة 
العلمي عند االسكندراين يف تفسريه ظهرت يف هذا البحث النتائج من خالل احلديث عن معامل التفسري 

 اآلتية:
 أن التأمل يف إبداع خلق هللا تعاىل يف الكون يرسخ االميان ابهلل جل وعال.-1
واألرض، واجلبال، واإلنسان، واحليوان، والنبات   تالسماواأن املتفكرين يف أسرار خلق هللا تعاىل يف -2

أبهنم أصحاب العقول النرية، وتدبر اآلايت الواردة يف هذا الشأن وتفسريها علميًا هو  يف كتابه مدحهم هللا 
 ميدانه الفسيح. 

متاحاً لطرح احلقائق العلمية املكتشفة، وبيان صلتها آبايت كتاب   ما زال ميدان التفسري العلمي التجرييب  -3
 املقررة. بعد ضبطها أبصول وقواعد التفسريهللا 
 قام به االسكندراين يف هذا كتاب يعترب حماولة متميزة يف هذا الباب، تستحق اإلشادة. أن ما  -4

 التوصيات:
 هذه مجلة يسرية من التوصيات علقت يف الذهن أثناء كتابة هذا البحث، ومنها:

 .أن ي درس االجتاه العلمي عند االسكندراين يف تفسريه، فحسب االطالع مل أقف على حبث تناوله-1
رى موازنة بني هذا التفسري وتفسري "اجلواهر يف تفسري القرآن الكري" لطنطاوي جوهري، يف رسالة   -2 أن جت 

 جامعية.
أن ي هّذب هذا التفسري من التفصيالت العلمية املطّولة اليت ال يفهمها كل الناس، أو توضع تلك  -3 

 منها املتخصص وغريه.  اهلامش لكي يستفيد التفصيالت يف 
         

 اهلوامش 
حتقيق: حممد شاهني. بريوت: دار الكتب جواهر القرآن، الغزايل، حممد بن حامد )د.ت( ينظر:  (1)

 .25، ص:1العلمية. )د. ط(.ج:
بريوت: حتقيق: حممد هاشم.  القرآن،  )د.ت( اإلتقان يف علوم    ، عبد الرمحن بن أيب بكرالسيوطي  :( ينظر2)

 .496دار الكتب العلمية. )د. ط(. ص:
حتقيق: حممد شاهني. بريوت: دار   ، بدر الدين حممد )د.ت( الربهان يف علوم القرآن،الزركشي ( انظر:3)

  الكتب العلمية. )د. ط(.
، عمان: اهات التفسري يف العصر الراهن(. اجت1982احملتسب، عبد اجمليد بن عبدا لسالم )ينظر: ( 4)

        .293-247 ، ص:3النهضة اإلسالمية. ط:مكتبة 
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، بريوت: دار الكتاب اللبناين األوىل. )د. التفسري معامل حياته ومنهجه اليوم (،1982اخلويل، أمني )( 5)
 .19 :صط(. 

 247 :صمرجع سابق، اجتاهات التفسري يف العصر الراهن،  احملتسب،  (6)
  32: صبريوت: املكتبة العصرية.   أتصيل االعجاز العلمي يف القرآن والسنة،الزنداين، عبد اجمليد. ( 7)
لة جامعة االمام  جم("التفسري مبكتشفات العلم التجرييب بني املؤيدين واملعارضني"  9911)  الشايع، حممد(8)

 54-19ص: .4:حممد بن سعود اإلسالمية العدد
السعودية، رائسة إدارات البحوث   اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر،(، 1986الرومي، فهد ) (9)

 2/549 . ص:1العلمية واالفتاء. ط:
   51:  ص  .1الرايض: مدار الوطن. ط:  للقرآن،  التجرييب  التفسري العلمي(،  2010الشدي، عادل )(  01)
 2/702 مرجع سابق، ص: الرابع عشر،اجتاهات التفسري يف القرن الرومي، فهد، ( 11)
، 21 ، ص:6. ج:15، بريوت: دار العلم للماليني. ط:األعالم(، 2002الزركلي، خري الدين ) (12)

 وينظر: مقدمة الكتاب كشف األسرار. 
 ،عن أسامي الكتب والفنون شف الظنونكابشا، إمساعيل )د.ت(، إيضاح املكنون يف الذيل على  ( 31)

    293. ص:  2ج: بريوت: دار الكتب العلمية
 ( ينظر: مقدمة كشف األسرار النورانية لإلسكندراين.41)
ابألجرام السماوية واألرضية كشف األسرار النورانية فيما يتعلق   (1876) ، حممداالسكندراين (15 )

     ، واحليواانت والنبااتت واجلواهر املعدنية
 228. ص: 1مصر: املطبعة الوهبية. )د. ط(. ج: 
  33. ص: 2، مرجع سابق، ج:كشف األسرار النورانيةاالسكندراين،   ( 61)
  177. ص: 1، مرجع سابق، ج:كشف األسرار النورانيةاالسكندراين،  ( 71)
 702. ص:  2ج: مرجع سابق،اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، الرومي،  (18)
  45. ص: 2، مرجع سابق، ج:كشف األسرار النورانيةاالسكندراين،  ( 91)
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 املصادر واملراجع  
 القرآن الكري 
ابألجرام السماوية واألرضية كشف األسرار النورانية فيما يتعلق (  1876االسكندراين، حممد ) -1

 ،     واحليواانت والنبااتت واجلواهر املعدنية
 مصر: املطبعة الوهبية. )د. ط(. 
 ،عن أسامي الكتب والفنون الظنون إيضاح املكنون يف الذيل على كشفابشا، إمساعيل )د.ت(،  -2

 بريوت: دار الكتب العلمية 
، بريوت: دار الكتاب اللبناين األوىل. )د.  التفسري معامل حياته ومنهجه اليوم (،1982اخلويل، أمني ) -3

 ط(.
السعودية، رائسة إدارات البحوث   ،اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر(، 1986الرومي، فهد ) -4

 .1العلمية واالفتاء. ط:
حتقيق: حممد شاهني. بريوت: دار الكتب  ، الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد )د.ت( الزركشي -5

  العلمية. )د. ط(.
 .15، بريوت: دار العلم للماليني. ط:األعالم(، 2002الزركلي، خري الدين ) -6
 بريوت: املكتبة العصرية.   ،أتصيل االعجاز العلمي يف القرآن والسنةالزنداين، عبد اجمليد.  -7
حتقيق: حممد هاشم. بريوت: دار  ، القرآناإلتقان يف علوم )د.ت(  ، عبد الرمحن بن أيب بكرالسيوطي -8

 الكتب العلمية. )د. ط(.
لة جامعة االمام  جم"  التجرييب بني املؤيدين واملعارضنيالتفسري مبكتشفات العلم  ("9911)  الشايع، حممد  -9

   .4:حممد بن سعود اإلسالمية العدد
    51:  ص  .1الرايض: مدار الوطن. ط:  ،للقرآن  التجرييب  التفسري العلمي(،  2010الشدي، عادل )  -10
الكتب العلمية. حتقيق: حممد شاهني. بريوت: دار ، جواهر القرآنالغزايل، حممد بن حامد )د.ت(  -11

 .1)د. ط(.ج:
، عمان: مكتبة اهات التفسري يف العصر الراهناجت(. 1982احملتسب، عبد اجمليد بن عبدا لسالم ) -12

 3النهضة اإلسالمية. ط:
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 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا 

؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا شكاًل النشر العلمي تعزز من خربته يف جمال
ومعارفه، مما حيقق مواكبة  ضوابط النشر العلمي علمياً يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

 جدات النشر املعريف.فاعلة ملست

 

 تعليمات للباحثني:

Microsoft  برانمج حتت jistsr@siats.co.uk على اإلمييل: ملدير اجمللة ترسل نسختني من البحث  -1
Word ( واحدة بصيغةWord( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 

( بني األسطر شريطة أال يقل عدد واحد ونصف)الكمبيوتر( مبسافات )يُكتب البحث بواسطة احلاسوب    -2
 Traditional) العربية ,للغة  16كلمة، حجم اخلط   5000عن  و اليزيد  3000 الكلمات عن
Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،    , مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات

 ستباانت.ويستىن من هذا العدد املالحق واإل

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني  -3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.العربية واإلجنليزية ابللغتني

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، العناوين الرئيسية    -4
وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات 

املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر  (،KEYWORDS وحتته ABSTRAC) املفتاحية،
 واملراجع.

http://www.siats.co.uk/
mailto:jistsr@siats.co.uk


على أال تزيد كلمات امللخص   ،ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  -5
( 5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية (150) على

 ، مع مالحظة إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.كلمات

 صفحة خبط مسيك.يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط ال  -6

تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7
 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2,  1 (إىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

ذلك أحباث الشريعة واللغة   من املراجع األجنبية ويستثىن من % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته   -8
 .العربية

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 احلق بعد ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.

املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية     -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .ال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األحوال ومهما كانت األسباب  -11

 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

املتسلسلة، وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسلها يف هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام   •
 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع 

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث  •
ي مرة واحدة إىل هناية البحث عن طريق اتباع بعد أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواش

تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة ) طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي
 (واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 
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 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:

لكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. (. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري ا2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .145، ص: 2. ج:  2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص:  3ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج:  

للمؤلف،  ترتب هجائياً حسب االسم األخرييف قائمة واحدة يف هناية البحث، و  املصادر واملراجع توثق •
 وذلك ابتباع الطريقة التالية:

 الكتاب ملؤلف واحد:

. حتقيـق: عبــد السالم حممد. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 كتابللمؤلف أكثر من  

 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع  (.1979ابن خالويه، احلسني بن أمحد اهلمذاين. )

 . حتقيق: عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الكتاب ملؤلَفني اثنني:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح يف علوم القرآن  (.1996حمي الدين. )  البغا، مصطفى ديب. مستوى،

 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 . كواالملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية. التجديد  (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )
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 املقالة يف جملة علمية:

. اجمللة املصرية للدراسات النفسية املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".(. "أثر سوء  2002راضي، فوقية حممد. )
 .36-27. ص 36. العدد:  12اجمللد:  

 املقالة يف مؤمتر:

املؤمتر الدويل للقرآن  (. "أثر املرأة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.صرالكرمي يف اجملتمع املعا

 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زجنلة يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات" (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 املؤلفات املرتمجة:

 )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.  .اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث اىل إدارة معتمد  -13

هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب    -14
 .اجمللة املعتمد لدينامع منوذج  

 .قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب   -15

 ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً   -16

ح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائ مالحظة:
حيث الشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام 

 .هبا



 آليات النشر واإلحالة:

يوماً لتزويد  30 م مبدة ال تزيد عنبعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتز 
لألخذ  أشهر(  3يوماً )    90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 ابملالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 
حا

ُ
 .لة للنشراألحباث امل
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