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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 تقدي  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 

The current study hopefully offers a comprehensive understanding of several mysterious 

realisations related to the representation of life and death in holy Quran. The study relies on some 

Quranic-based exegeses to clarify some mystifications related to human beings in graves. The 

approach that is followed and applied in this qualitative-based study is hermeneutic approach to 

analyse Quranic verses and traditions of Prophet Mohammad (peace be upon him). Findings shows 

that deceased people in Al Barzakh (i.e. grave’s period) do not have eternal sense of hearing rather 

they would be able to hear during near death’s time. However, people in Al Barzakh are spiritually 

able to feel, contact, and see. Death is a spiritual phase that has already been experienced and it 

will be unavoidably experienced in Al Barzakh. 

Keywords: Holy Quran, Life, Death, Graves, Al Barzakh. 

 

1.0 Introduction  

Having details about death cannot be easily obtained as it is generally deemed metaphysical 

in nature1. Idiomatically, Abu Hussein introduces death in its general term as being the loss of 

power, motion, as well as disappearance of vital life’s signs escorted with the functional cessation 

of a living body2. Likewise, Mohammad generalizes the definition of death as being the absence 

of soul and subsequently the absence of spirited motion3. Similarly, Ibn Al Qaim claims that death 

is a process in which the soul casts the body aside. Theologians assure that human beings move to 

Al Barzakh period (graves period) when leaving the current life (die)4. Biologically speaking, 
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Parnia assures that death is ‘a biological process with a specific, highly complex, and precise 

science involving a cascade of hemodynamic and cellular biological events’5. Generally, death is 

seemed to be a separation between both body and soul.  

Some scholars believe that death is not the opposite of life. Salah, for instance, claims that 

death could be the beginning of new phase with new mechanism pertinent to the humane feeling 

and emotion. He chiefly argues that death appears more like a prolonged phase. His argument 

supports the belief that death is not a terminal phase but is a transformational station between one 

phase to another6.  

Generally speaking, death is a dogmatic upsurge when it comes to relative or familial 

separation. Every living human being, animal, plant, even a thing will eventually die: “... 

everything (that exists) will perish except His own Face …”7. Figuratively speaking, the use of the 

phrase [His own Face] is a linguistic application of metonymy as the part would represent the 

whole. The current study is an attempt to further explore some conceptual realisations of life and 

death in holy Quran as well as some related definitions.  

Moreover, the purpose of this linguistic-based study is to present assertive clue and 

evidence that would lighten our comprehension about the recognition of life and death presented 

in holy Quran. The research study also aims to further explore the assigned destiny as well as any 

possible experience that dead person will encounter. This exploration will open the door to know 

which faculty will be functioning next in the grave’s period. Furthermore, death in its general 

semblance appears as a sleep. A note worthy of mention is that the study will provide some 

explanations pertinent to the discrepancy between sleep and death. 

  On top of that, the current research study is going to help clarify much of the ambiguity 

and mystery about many critical events would happen during and after death. People around the 

world may find it comforting to find scientific analysis and sacred script’s interpretation of the 
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mysterious metaphysical experience of death. In its totality, the present study spins around the 

following main research questions: 

1.  What is the representation of life and death in holy Quran?  

2. Could there be any distinction found between death and sleep? 

3. What Quranic-based explanations could possibly be available that define human’s 

destiny in grave’s period? 

4. What human faculty will be functioning in Al Barzakh (grave’s period)? 

2.0 Literature Review 

It is preferable to commence with the broad distinction between soul, spirit, and mind. In 

accordance with this, scholars allege that soul and spirit are almost defined the same8. However, 

having much knowledge, awareness, function, and being of soul is deemed impossible: “And they 

ask you, [O Muhammad], about the soul. Say, “The soul is of the affair of my Lord. And mankind 

have not been given of knowledge except a little”9. To elaborate, ‘spirit’ found in holy Quran is 

classified into three types: serene spirit, self-reproaching (self-blaming) spirit, and the spirit that 

is prone to evil. These classifications are merely descriptions of an individual’s spirit not being 

three separate spirits for an individual. Consecutively, Mind is, likewise, recognised as being the 

cognitive ability that distinguishes us as being human. Several verses in holy Quran motivate 

people to utilize their cognitive ability in distinguishing and discerning every created thing around, 

consider the following verse: “They will further say: Had we but listened or used our intelligence, 

we should not (now) be among the Companions of the Blazing Fire!”10.  

Broadly speaking, Salah categorises death mentioned in holy Quran into five main 

descriptions according to its semantic function:  

1. The powerless of growth: “... and He sends down rain from the sky and with it gives 

life to the earth after it is dead …”11. 
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2. The sign of maturity: “Can he who was dead, to whom We gave life, and a light 

whereby he can walk amongst men, …”12. 

3. The meaning of annoyance and turbidity: “... death will come to him from every 

quarter, yet will he not die …”13. 

4. The absence of feelings: “… she cried (in her anguish): Ah! would that I had died 

before this!…”14. 

5. The resemblance between death and sleep: “It is Allah that takes the souls (of men) 

at death; and those die not (He takes) during their sleep …”15. 

2.1 On Understanding Death 

Research studies that concern the inter-connected relationship between bodies and souls 

are not full-fledged due to its complexity. Okasha assumes that individual’s soul is connected to 

the body in five different stages: 

1. The first stage represents the life of a foetus before getting birth in which foetus breathes, 

eats, and drinks different from layman in secular life.  

2. The second stage represents the exodus to secular life. 

3. The third stage represents nocturnal sleeping experience.  

4. The fourth stage represents life in Al Barzakh (grave’s life).  

5. The last stage represents the experience of the eternal life after Al Barzakh 16. 

It could be assumed that death contains some characteristics that lead it to appear the 

opposite of life, on the basis that death represents more quietness, serenity, motionless, and no 

breath taking process. Figuratively speaking, Arabs would use some expressions like: ‘the fire 

died’ to refer to the idiomatic transfer connoting that it went out. 

“They will say: Ah! Woe unto us! Who hath raised us up from our beds of repose?” 17 (i.e. 

bed of repose refers to the graves). The former verse assures that human beings are not going to 
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dwell in graves for ever. You would assume that beds of repose may refer to some sort of luxurious 

resting life in graves; however, Ibn Katheer replies that those who disbelieve in resurrection day 

will be astonished because they at first denied the overall idea of resurrection.  

3.0 Methodology 

The study aims at exploring the conceptualisation of life and death in holy Quran. In doing so, 

hermeneutic approach was followed to assure that the interpretation of sacred script is with high 

priority.  The researchers employed textual comparison of twenty-seven verses from holy Quran 

and five prophetic traditions related to life and death. Theologians’ interpretations of some 

fundamental assumptions were provided to help clarify some knotty dispute related to death and 

life. Data for this current research study cannot possibly be obtained via interview or questionnaire 

because it is entirely based on interpretations of some indubitable facts in holy Quran and the 

traditions of Prophet Mohammad (peace be upon him). Therefore, the main running mission is to 

correlate and scrutinize evidence of death and life in holy Quran providing some logical 

hierarchical answers for the research questions.  

 In this study, we tried to widen the linkage between linguistic analysis of cohesive texts 

and linguistic analysis of a sacred corpora of Quran based on the relative framework of relevance 

theory18. Given the significance of textual analysis, our task is to extract the employed functional 

presupposition, explicature, implicature, inter-textual, and discourse adjacencies. 

4.0 Discussion and Findings 

Death is described in holy Quran as a creature created by the almighty Allah: “He who 

created Death and Life, that He may try which of you is best in deed ...”19. Correspondingly, the 

idea behind this presupposition is whether death as being creature will die or not since all creatures 

eventually die. For this specification Prophet Mohammad (peace be upon him) emphasises that: 
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 On the Day of Resurrection, Death will be brought forward in the shape of a black and 

white ram. Then a call maker will call, 'O people of Paradise!' Thereupon they will stretch their 

necks and look carefully. The caller will say, 'Do you know this?' They will say, 'Yes, this is Death.' 

By then all of them will have seen it. Then it will be announced again, 'O people of Hell!' They 

will stretch their necks and look carefully. The caller will say, 'Do you know this?' They will say, 

'Yes, this is Death.' And by then all of them will have seen it. Then it (that ram) will be slaughtered 

and the caller will say, 'O people of Paradise! Eternity for you and no death O people of Hell! 

Eternity for you and no death20                                                                                                   

The tradition above assures that the time of the afterlife (after judgement day) will be 

eternal. However, every being will go through different phases as they will experience death two 

times; one took place before our existence in secular life and one after it:   

How can ye reject the faith in Allah?- seeing that ye were without life (dead), and He gave 

you life; then will He cause you to die, and will again bring you to life; and again to Him will ye 

return21 

The aforementioned holy verse clearly states that there are two times death and accordingly 

two lives. In the main, this discussion leads us to negotiate some factual information related to the 

amalgamation between soul and body. The first life is that we are experiencing which shows the 

functional combination of soul and body. This amalgamation is applicable to the other eternal life 

as well (after Al Barzakh): “And behold! ye come to us bare and alone as We created you for the 

first time …”22. The previous holy verse confirms that body and soul will be unified together in 

two living phases, the first life (secular life) and the last eternal life (after Al Barzakh).  

Based on what has been stated, death also occurs twice. The first death occurred before our 

exodus to this earth and it was just soul without body to carry it. The same thing is applicable to 
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the last death (i.e. after this current life) as there will be no need for the existence of body in graves 

simply because it is a spiritual-based phase which assures that bodies will perish in graves.  

As an attempt to mitigate the trepidation of death, it was assumed based on verses from 

holy Quran that all human being have already experienced death. Examine the following holy 

verse carefully:  

How can ye reject the faith in Allah?- seeing that ye were without life (dead), and He gave 

you life; then will He cause you to die, and will again bring you to life; and again to Him will ye 

return23         

 The above holy verse clearly assures that the first stage that human beings experience is 

the first death. That is to say, all human beings came from death and then it is the first secular life 

that human beings are experiencing. After that, the second death takes place which is the 

movement of the soul to Al Barzakh (grave’s period). The afore-stated interpretation may 

psychologically appear a relief because it is obvious now that we all have already experienced 

death and hence our fear is not worth considering. It is normal that any being fears mysterious 

invisible phenomena which by time become an uncontrollable hegemony of underlying brain 

thoughts. As an underpinning proof that we actually were dead: 

 When thy Lord drew forth from the Children of Adam - from their loins - their 

descendants, and made them testify concerning themselves, (saying): ‘Am I not your Lord (who 

cherishes and sustains you)?’- They said: ‘Yea! We do testify!’ (This), lest ye should say on the 

Day of Judgment: ‘Of this we were never mindful’24                                                                                                                                 

The previous interpretations of death and life in holy Quran are an attempt to hopefully 

answer the first research question. We now move to answering the second research question 

concerning the possible similarity between death and sleep. At the outset, we cannot presume that 

they are the same or even different. Yet, we need to contemplate the following holy verse: 
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It is Allah that takes the souls (of men) at death; and those that die not (He takes) during 

their sleep: those on whom He has passed the decree of death, He keeps back (from returning to 

life), but the rest He sends (to their bodies) for a term appointed verily in this are Signs for those 

who reflect25                                                                              

It has been argued human beings experience ‘little death’26 in sleep. This argument 

supports the assumption that human beings have not only experienced death before getting into 

this life but also are experiencing death every day: “It is He who doth take your souls by night, 

and hath knowledge of all that ye have done by day: by day doth He raise you up again ...”27. 

According to what has been stated in holy Quran, it could be generalised that during a sleep an 

individual is temporary considered departed. 

All definite clues from holy Quran are orienting us to believe of the existence of spiritual 

activity and occurrence in graves. Some of them are directly and explicitly enunciated while others 

are not. Explain more, the next section will provide more details about what may happen to the 

mankind next in their graves.  

4.1 Al Barzakh (Grave’s Period) 

In this section, we are going to answer the third research question. In doing so, let us go 

through the conceptualisation of Al Barzakh. It is conventionally and linguistically defined as the 

barrier between two things: “He has let free the two bodies of flowing water, meeting together (19) 

Between them is a Barrier (Barzakh) which they do not transgress (20)”28.  As a reference, all dead 

people will experience Al Barzakh: “... By no means! It is but a word He says Before them is a 

Partition (Barzakh) till the Day they are raised up”29. As clearly spelled out, Al Barzakh is the 

time which starts from the moment of death until resurrection day.  
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4.1.1 The Truth of Al Barzakh (Grave’s Period) 

This study tries to seek the truth of the metaphysical involvement in graves. It is very much 

important to consider the allegation of some researchers who deny the reality of the prospective 

period in graves regardless it is luxurious or drastic. Regarding the graves torment, Al-Jarrah 

(2011) believes that holy Quran and the traditions of Prophet Mohammad (peace be upon him) as 

being two major Islamic resources are conflicted. He assumes that graves torment cannot possibly 

be found in holy Quran but in Al Sunnah (i.e. the Prophetic narration)30. However, we are afraid 

that Al-Jarrah was presumably unaware of some verses in holy Quran that explain the possible 

destiny of humankind in Al Barzakh. In this vein, it is optimistic to contemplate the following holy 

verse that presages a luxurious life for believers in their graves: “to the righteous soul will be said: 

O (thou) soul, in (complete) rest and satisfaction!”31. Contrary to the situation, the following holy 

verse that presages the misery disbelievers would experience in Al Barzakh: “… and the angels 

stretch forth their hands, (saying): Yield up your souls: this day shall ye receive your reward,- a 

penalty of shame, for that ye used to tell lies against Allah, and scornfully to reject of His signs!”32.  

The penalty in Al Barzakh period remains till the final grievous penalty in judgement day: 

“… thou knowest them not: We know them: twice shall We punish them: and in addition shall 

they be sent to a grievous penalty”33. It can be believed by all the above discussion, several holy 

verses can be recognised to prove that there is a grave period. By this, the study repudiates the 

assumption that human beings will be dust or there will be nothing in Al Barzakh.  

Extending the research focus, Al-Qurtubi states that people in relation to grave’s period 

must be aware of some related facts, these are:  

i. Prophet Mohammad (Peace be upon him) is the one who asserts grave period. 

ii. Grave’s period is cognitively different from our expectations. 

iii. The soul does not die, and does not move from body to another34. 
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It could be believed that there is a spiritual realisation in graves as Prophet Mohammad 

(peace be upon him) said: “If one of you has his brother dead, let him make his an appropriate 

shroud, they will be resurrected and visited in their graves”35.   

4.2  Functional Faculty in Al Barzakh 

This section is an endeavour to answer the last research question. For this, we may contrive 

that disbelievers see their destiny. As grave’s period is merely spiritual in nature, The next holy 

verse assures that the torment that happens to those disbelievers, criminals, sinners, and polytheists 

is the same in comparison with people of pharaoh in Al Barzakh: “In front of the Fire will they be 

brought, morning and evening ...”36. By realizing the content meaning of the holy verse, we may 

presuppose that disbelievers are not experiencing physical torture rather they are going to 

experience psychological torment by viewing their fate twice per a day. As a result, it can be now 

assumed that disbelievers are having a psychological and spiritual torture suites the spiritual phase 

of Al Barzakh (grave’s period). The enquiry will be oriented toward the understanding of what is 

literally declared in holy Quran as deceased people in graves cannot hear. Let’s contemplate the 

following holy verses: “So verily thou canst not make the dead to hear, nor canst thou make the 

deaf to hear the call, when they show their backs and turn away”37. And: “If Allah had found in 

them any good. He would indeed have made them listen: (As it is), if He had made them listen, 

they would but have turned back and declined (Faith)”38. Also: “Truly thou canst not cause the 

dead to listen …”39. One more related holy verse: “… Allah can make any that He wills to hear; 

but thou canst not make those to hear who are (buried) in graves”40. Clearly, it is understood by 

contemplating the previous holy verses that deceased in graves certainly cannot hear.  

However, we have a huge dispute emerges from two fundamental traditions from Prophet 

Mohammad (peace be upon him). The first tradition is: “When a human being is laid in his grave 
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and his companions return and he even hears their footsteps …” The second tradition is reported 

by Anas bin Malik as Prophet Mohammad (peace be upon him) came to the dead bodies of the 

disbelievers who fought in Badr and sat by their side and called them and said:  

O Abu Jahl b. Hisham, O Umayya b. Khalaf, O Utba b. Rab'ila, O Shaiba b. Rabi'a, have 

you not found what your Lord had promised with you to be correct? As for me, I have found the 

promises of my Lord to be (perfectly) correct”. Umar bin Al Kattab listened to the words of Allah's 

Apostle (peace be upon him) and said: Allah's Messenger, how do they listen and respond to you? 

They are dead and their bodies have decayed. Thereupon he (the Holy Prophet) said: “By Him in 

Whose Hand is my life, what I am saying to them, even you cannot hear more distinctly than they, 

but they lack the power to reply”41  

In its totality, we assure that there is no contradiction between holy Quran and Prophet 

Mohammad’s tradition. It has been proved in holy Quran that deceased cannot hear. For this, 

Parnia (2014) discovers by examining mental awareness and consciousness of dead people that 

brain cells still function for hours after heart completely stops. Parnia confirms that dead people 

can hear during the first moments of their death, such as: the declaration of their death and other 

surrounded conversations.  

Furthermore, people in graves are able to speak in which everything can hear their voice 

except human. Allah's Messenger (peace be upon him) insists that: 

 When the funeral is ready (for its burial) and the people lift it on their shoulders, then if 

the deceased is a righteous person he says, 'Take me ahead,' and if he is not a righteous one then 

he says, 'Woe to it (me)! Where are you taking it (me)?' And his voice is audible to everything 

except human beings; and if they heard it they would fall down unconscious42 
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As further explanation pertinent to the functional faculty in Al Barzakh, dead people could 

feel and see: “Every soul shall have a taste of death: And only on the Day of Judgment shall you 

be paid your full recompense”43. Also, “If thou couldst see, when the angels take the souls of the 

Unbelievers (at death), (How) they smite their faces and their backs, (saying): Taste the penalty 

of the blazing Fire”44. In light of the former holy verse, it is explicitly stated that angels punish 

disbelievers, which as a result causes tangible pain. Another holy verse explains that people in 

graves can speak: “When angels take the souls of those who die in sin against their souls, they say: 

In what (plight) Were ye? They reply: Weak and oppressed Were we in the earth …”45. As a result, 

it can be claimed through the linguistic interpretations of sacred excerpts in holy Quran that in Al 

Barzakh people are able to see, speak, and feel but they are not able to have an everlasting audible 

sense.  

5.0 Recapitulation 

The current study is an exploration that revises the doubtless reality of life and death in 

holy Quran. Human beings verily are going to hierarchically experience death and life. Further, 

the study assures that there will be spiritual experience humans will have after being in the current 

secular life.  

The study also concludes based on verses from holy Quran that dead people are able to 

speak, see, and feel but are not able to have an ever-lasting hearing. In doing this, the current study 

clarifies some knotty issues related to the fate of human beings after death and the life of al Barzakh 

on the basis that it will logically and systematically represent the destiny that people are certainly 

going to face.  
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Abstract 

It is inevitable to study the Arabic language sciences and what is related to it such as the Qur’anic 

recitation modes, particularly the irregular modes of recitation with respect to morphology, 

rhetoric, semantics and phonetics because this helps to find their argument, and deduce rules and 

evidences for the statements of the grammarians and their arguments. One of the most prominent 

interpreters who tracked that in the irregular recitations is Al-Mawardi in his book, Kitab Al-Nukat 

wa Al-U’yoon known as Tafsir Al-Mawardi which is one of the significant Islamic heritage books. 

It deserves to be researched and cared for because it includes a number of Qur’anic modes of 

recitations which are either indisputably successive or irregular. The irregular modes in particular 

received a considerable concern from Imam Al-Mawardi who presented them, and supported them 

with quotations from the Holy Qur’an, Arab’s language, dialects and poetry. In addition, he set up 

rules based on the Arab’s language dialects. However, he ignored many disputes that occurred 

among the grammarians on some grammatical rules related to some anomalous recitations, some 

of which he did not ascribe to their scholars and did not highlight them with clues that distinguish 

them from the indisputably successive chains of narration (mutawatir). He did not cite much from 

the irregular modes of recitations which a reference for the grammarians’ quotations. This made 

the Kitab Al-Nukat wa Al-U’yoon an abridged exegesis which requires more research and study. 

This is the problem that inspired the researcher to collect the positions of the irregular modes of 

recitations and track their impact on the Arabic language sciences. He sought to study the 

arguability of the irregular modes of recitations and their impact on Arabic and to enrich the Arabic 

language rules. The objectives are to clarify the impact of the irregular modes of recitations, to 

benefit from them in setting up the rules of the grammatical and morphological issues, to remove 

the misconceptions about them and to establish the evidences for them. The research concluded 

with a group of results. The most significant of these results is that Imam Al-Mawirdi has 

conducted many ways to present the irregular modes of recitations and analyse them to show their 

impact on the meanings and Arabic language and its various sciences. Therefore, the researcher 

recommends that everyone who will tackle the issues of tafsir books work on knowing the 

methodologies of interpreters, their modes and their ways of presenting and clarifying the irregular 

modes of recitation and their impact on the sciences of Arabic language to benefit the best they 

can.  

Keywords: impact, anomaly, imam, mawardi . 
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 ملخص البحث 
وخباصة القراءات الشاذة من جهة الصرف وما يتعلق يها من آاثر القراءات القرآنية فيها  تعد دراسة اللغة العربية   

والبالغة والداللة واألصوات من احلاجة امللحة ملعرفة االحتجاج هلا واستنباط القواعد والشواهد على أقوال النحاة وأدلتهم 
ام ومن أبرز املفسرين الذين التمسوا ذلك يف القراءات الشاذة ما جاء يف كتاب النكت والعيون )تفسري املاوردي( لإلم

املاوردي من الكتب املهمة يف الرتاث اإلسالمي، فتستحق العناية والبحث، فقد اشتمل على كم من القراءات القراءنية  
واحتج  فعرضها  هللا،  رمحه  املاوردي  اإلمام  ابهتمام  اخلصوص  وجه  على  الشاذة  وحظيت  وشاذة،  متواترة  بني  املختلفة 

إال أنه رمحه هللا هم ووجه بعضها بلغات العرب وقعد بعض القواعد منها؛ لبعضها ابلقرآن وبلغة العرب وهلجاهتم وأشعار 
أغفل كثري من خالفات النحاة يف بعض القواعد النحوية عند بعض القراءات الشاذة، ومل يسند البعض منها ألصحاهبا 

مما جعل كتاب   يف شواهدهم،   دون إشارة متيزها عن املتواتر، كما أّقل أيًضا يف االحتجاج ابلشاذ الذي يعد ركيزة النحاة
، وتلك هي املشكلة اليت دفعت الباحث جلمع مواضع النكت والعيون تفسريًا خمتصرًا حيتاج إىل مزيد من البحث والدراسة

حجية القراءات الشاذة وأثرها يف العربية وإثراء قواعدها، هبدف القراءات الشاذة وتتبع آاثرها يف علوم اللغة العربية وتتبع  
أثر القراءات الشاذة عنده واالستفادة منها يف أتصيل املسائل النحوية والصرفية ودرء الشبهات حوهلا، وإقامة احلجة بيان  

وقد أسفر البحث عن جمموعة من النتائج، كان من أمهها أن اإلمام املاوردي قد سلك عدة طرق يف عرض القراءات  هلا  
لذلك ينصح الباحث كل من طرق ابب كتب   اللغة العربية بعلومها املختلفة؛ الشاذة وحتليلها مبا يُظهر أثرها يف املعاين و 

التفسري االنشغال مبعرفة مناهج املفسرين وأساليبهم وطرقهم يف عرض وبيان القراءات الشاذة وأثرها يف علوم اللغة العربية 
 من أجل حتقيق أكرب استفادة. 

 . أثر، الشاذة، اإلمام، املاورديالكلمات املفتاحية:  
   

 التحديد املفاهيمي اللغوي 

(، وهو ما يروى عن الصحابة، وهنا مبعىن: ما أحدث 1: ما بقى من رسم الشيئ أي: اخلرب ومجعه اآلاثر)األثر 
 تغري ىف املعىن أو اللفظ أو احلكم.

، عنه شذّ  :ويقال شّذ، من مشتق الشاذالشاذة:    ويقال اندر، مبعىن اجلمهور، وشاذ عن  انفرد إذا  شذوذاً  ويشذُ  يشذُّ
 (. 2فهو شاذ خالف القاعدة أو القياس) منفرد شيء كل وكذلك وخرج عن اجلماعة  أصحابه عن انفرد إذا :الرجل شذ 

 (.4(، )3اإلمام: أُمُّ الشيئ: أصله، واإلمام ما يؤمت به ىف الصالة "إمنا جعل اإلمام ليؤمت به")

هللا عنه أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري واملقصود ابإلمام هنا: هو اإلمام املاوردي رضي   
 الشافعي.
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 املقدمة  
يعترب القرآن الكرمي بقراءاته املتواترة والشاذة أصاًل أصياًل لعلوم العربية اليت ارتبطت ابلقرآن منذ نشأهتا وتقعيدها  

ارتباطًا وثيًقا، ومل يقّل اهتمام اللغويني ابلقراءات الشاذة يف هذا اجلانب عن القراءات املتواترة، فقد أوالها اللغويون عناية 
لوا هلا، وانربى جهابذة النحاة يبينون وجوه القراءات الشاذة وحيتجون هبا وهلا.   فائقة واستلهموا منها  قواعدهم وأصَّ

وابلنظر إىل كتب النحاة واللغويني يتبني أن القراءات متواترها وشاذها كانت حجة عند أغلبهم، حىت من أنكر  
انع عنده، أما إذا انتفى املانع فتكون القراءات منهم حجية القراءات الشاذة يف قواعد اللغة كان ذلك اإلنكار لقيام م

 .الشاذة عند اجلميع حجة
قياًسا   ختالف  مل  إذا  العربية  يف  الشاذة  ابلقراءات  االحتجاج  على  الناس  أطبق  "وقد  السيوطي:  يقول  ولذلك 

جملمع على وروده وخمالفته معروفًا، بل ولو خالفته حيتج هبا يف مثل ذلك احلرف بعينه وإن مل جيز القياس عليه، كما حيتج اب
القياس يف ذلك الوارد بعينه وال يقاس عليه، وما ذكرته من االحتجاج ابلقراءة الشاذة ال أعلم فيه خالفًا بني النحاة وإن 

 (. 5اختلف يف االحتجاج هبا يف الفقه" )
قاع   تقعيد  يف  الشاذة  القراءات  على  يعتمد  ما كان  تفسريه كثريا  يف  املاوردي  وجهها وإمامنا  بيان  أو  لغوية  دة 

 عند العرب سواء يف النحو أو الصرف أو الداللة أو الصوت أو البالغة.
 

 املطلب األول: أثر القراءات الشاذة يف النحو 
واملقصود هنا من علم النحو هو قواعد اإلعراب اليت تقتضي تغيري شكل آخر حرف يف الكلمة داخل الرتكيب  

 أو جر أو حىت بناء. اللغوي ما بني رفع أو نصب  
 للنحاة مواقف خمتلفة مع القراءات الشاذة: و    
فمنهم من وقف موقف اإلجالل واالحرتام من القراءات الشاذة فأوسع هلا، وانتصر هلا، واستأنس هبا على حنو  

، وجه بعضها حنويا ورمبا  إيرادها يف أثناءحديثه دون تعليق  وأشهر هؤالء ابن   فاق فيه كل النحاة قبله وبعده فأكثر من 
 جين يف كتابه احملتسب يف تبيني وجوه القراءات الشاذة، والفراء يف كتابة معاين القرآن، 

اللغويني،   عامة  هذا  وعلى  متبعة،  سنة  ألهنا  النحوية  القواعد  ختالف  ال  الشاذة  القراءة  أن  يرى  من  ومنهم 
 م إمامنا املاوردي رمحه هللا،  ومنهم من أنكر بعضها واستشهد ببعضها يف كالمه، وهم كثر ومنه 
ِإْن   قَاُلواعند قوله تعاىل: )   ومما جاء يف تفسري اإلمام املاوردي دلياًل على أتثري الشواذ يف قواعد النحو ما يلي: 

 (. 6...( )َهَذاِن َلَساِحرَاِن يُرِيَداِن َأْن ُُيْرَِجاُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ِبِسْحرمِِهَا
يف  بن كعب  أيب  عند  لإلعراب  شاذة خمالفة  قراءة  املاوردي أورد  اإلمام  الباحث أن  ِإْن   جيد  )قَاُلواْ  تعاىل:  قوله 

 ون وهي موافقة لإِلعراب خمالفة للمصحف. َهَذاِن َلَساِحرَاِن ( فذكر قراءة أيب عمرو بتخفيف الن
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مث ذكر قراءة األكثرين: إنَّ هذان لساحران، فوافقوا املصحف فيها، مث اختلفوا يف تشديد إّن فخففها ابن كثري  
 وحفص فسلما بتخفيف إن من خمالفة املصحف ومن فساد اإِلعراب، ويكون معناها: ما هذان إال ساحران. 

تشديد: إنَّ هذان لساحران. فوافقوا املصحف وخالفوا مث قال: وقرأ ُأيَبّ: إن ذان إال ساحران، وقرأ ابقي القراء ابل 
 (. 7ظاهر اإِلعراب)

( ِإْن َهَذاِن َلَساِحرَاِن ففي هذا الشاهد ذكر املاوردي رمحه هللا بعض القراءات الواردة يف قول هللا تعاىل:      ) 
 أصول اإلعراب. وربط بينها وبني علم اإلعراب، فذكر أن قراءة من قرأ بتخفيف )إن( هي اليت تتفق و 

( حرف توكيد ونصب ينسخ حالة املبتدأ من الرفع   أما من قرأ ابلتشديد فقد خالف ظاهر اإلعراب؛ ألن )إنَّ
أهنا  التشديد  قراءة  على  املاوردي  حكم  لذلك  وحديثها؛  قدميها  النحو  يف كتب  متقرر  هو  وجواًب، كما  به  النصب  إىل 

 ختالف ظاهر اإلعراب. 
الشاذة، وهي معزّوة كذلك البن مسعود رضي هللا عنه، قاله ابن خالويه وقراءة أيب ابن كعب هنا هي القراءة    
(، وهذه القراءة تؤكد القاعدة النحوية يف استعمال إْن املخففة مبعىن النفي )ما( وما بعدها مبتدأ وخرب، فيكون إعراب 8)

م و)ساحران( خربه  ألنه مثىن،  الضمة  عن  نيابة  األلف  رفعه  وعالمة  مرفوع  مبتدأ  عن )ذان(  نيابة  ابأللف  رفوع كذلك 
الضمة ألنه مثىن، وعليه فال إشكال من الناحية اللغوية على هذه القراءة رغم شذوذها، ومثلها يف التوجيه النحوي قراءة 

 ابن كثري وحفص بتخفيف إن. 
 وورد مثل ذلك أيًضا يف القرآن يف أكثر من موضع؛ منها: 

 (. 9( )ُمْبِطُلوَن  ِإْن أَنْ ُتْم ِإالَّ  )....   قوله تعاىل:   
ِلنَي  وقوله تعاىل: )...     (. 10( )ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطرُي اأْلَوَّ
 (. 11( )ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل بِِه ِجنٌَّة َفرَتَبَُّصوا بِِه َحىتَّ ِحنٍي وقوله تعاىل: )  
دها، فما بعدها على أصله مبتدأ وغريها كثر، ويف مجيعها )إن( أفادت النفي وال عمل هلا يف اجلملة االمسية بع 

 وخرب. 
 ( 12( )وََكَذِلَك ُنَصرُِّف اآْلَيِت َولِيَ ُقوُلوا َدَرْسَت َولِنُ بَ يَِّنُه لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن  وعند قوله تعاىل: )   
اختالفها   حبسب  أتويلها  ُيتلف  قراءات  مخس   ) )َدَرْسَت  ويف  فيقول:  قراءت  عدة  املاوردي  اإلمام  لنا  يورد 

والرابعة: }ُدرَِسْت{ بضم الدال ملا مل يسم فاعله تليت وقرئت، وقرأ هبا قتادة وابن عباس واحلسن وزيد بن اثبت وهي ...
 (. 13رواية عن انفع)

(. 14واخلامسة: }َدَرَس{ مبعىن قرأ النيب صلى هللا عليه وسلم وتال، وهذا حرف أيب بن كعب، وابن مسعود. )  
 (. 15عباس وأصحابه )وهي قراءة طلحة واألعمش وابن  
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الشاذ    من  وكلتامها  }َدَرَس{  و  }ُدرَِسْت{  القراءتني  هاتني  تقول:   –ففي  اليت  النحوية  للقاعدة  بيان  فيهما 
"جواز حذف الفاعل إذا دل عليه دليل" ، والفاعل احملذوف فيهما هو النيب صلى هللا عليه وسلم، ففي القراءة األوىل 

يسم مل  ملا  أو  للمجهول  هللا   املبنية  رسول  هو  القارئ   التايل  أن  عرفنا  وقرئت،  تليت  هللا:  رمحه  قتادة  أتويل  على  فاعله 
 صلى هللا عليه وسلم، ويف الثانية صرح املاوردي ابلفاعل، مبعىن قرأ النيب صلى هللا عليه وسلم.

 
 املطلب الثاين: أثر القراءات الشاذة يف الصرف 

أو    حرف  تغيري  حيث  واشتقاقها، من  العربية  الكلمة  بناء  يف  الشاذة  القراءات  هو أثر  هبذا  واملقصود 
 شكلة أو إبدال أو إعالل وغريها مما يتعلق ببنية الكلمة، ومن أمثلة ذلك: 

ُْم اَل يَ ْرِجُعون..َ. (  َوَحرَاٌم َعَلى  ) عند قوله تعاىل:  ما جاء     ( 16)قَ ْريٍَة َأْهَلْكَناَها َأهنَّ
ُْم اَل يَ ْرِجُعوَن... ( حيث قال: َوَحرَاٌم َعَلى قوله عز وجل: ) يورد لنا املاوردي قراءة شاذة عند    قَ ْريٍَة أَْهَلْكَناَها َأهنَّ

 وقرأ ابن عباس: "وَحرَُم على قرية، وأتويلها ما قاله سفيان: وجب على قرية أهلكناها أهنم ال يرجعون قال: ال يتوبون"
(17 .) 
اإلمام املاوردي هنا قراءة البن عباس رضي هللا عنه: )وَحرَُم على قرية( وهي جذر الكلمة الصريف املعجمي؛ أورد   

(، ويستفاد من ذلك صرفياا    َوَحرَامٌ حيث جاءت بصيغة املاضي اجملرد، والقراءة املتواترة جاءت على صيغة املصدر:  )
 جواز استعمال املصدر مقام الفعل يف الرتكيب اللغوي، مع اختالف البناء يف الشكل وعدد احلروف، وأداء نفس املعىن. 

(، واملصادر أصاًل تؤدي 18"واملصدر أصٌل للفعل يف االشتقاق يف أصح القولني؛ والفعل أصٌل للمصدر يف اإلعمال")
تدل على احلدث ولكن بغري زمن، فالفعل حدث يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل، أما املصدر فهو معىن أفعاهلا، أي  

 (. 19حدٌث عاٍر عن الزمن) 
( يورد املاوردي لنا قراءة شاذة فيقول: "وهي يف 20( ) أََفاَل يَ ْعَلُم ِإَذا بُ ْعِثَر َما يف اْلُقُبورومنه عند قوله تعاىل: ) 

( فيجد الباحث ابدال العني حاء ومها من خمرج واحد ويشرتكان يف اإلستفال 21ما يف القبور")  قراءة ابن مسعود: حبثر
وقوع  واإلنفتاح واإلصمات وبذلك يتبني التقارب الشديد بني الصوتني ويف صفاهتما وهذا التقارب هو الذي دعا إىل 

 (. 22البدل بينهما)
 املطلب الثالث: أثر القراءات الشاذة يف البالغة 

لم البالغة أحد أهم علوم العربية وأنفعها؛ إذ به يتمكن املتكلم من إيصال املعاىن إىل السامع يف إمتاع وإقناع، ع 
َلِسْحرًا أَْو:   ِمَن البَ َياِن  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ  ِإنَّ بَ ْعَض البَ َياِن يف أوجز عبارة وألطف بيان، لذلك قَاَل 

 (. 23ِسْحٌر ") لَ 
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وال يسّمى البليغ بليًغا إال إذا   أن يبلغ الرجل بعبارته ُكْنَه ما ىف نفسه،  يف تعريف البالغة: "هي  وقال النويري 
 (. 24مجع املعىن الكثري ىف اللفظ القليل")

  ( اإلطالة.  يوم  والغزارة  البداهة،  عند  االقتضاب  حسن  قال:  البالغة؟  للرومي: ما  هذا (.  25وقيل  غري  وقالوا 
 كثري، وفيما ذُكر كفاية. 

القراءات    ُيص  وفيما  وسلم،  عليه  هللا  صلى  نبينا  وكالم  ربنا  وأحسنه كالم  وألطفه  الكالم  أبلغ  أن  شك  وال 
الشاذة فهي إن مل تكن قرآان فهي منسوبة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من طريق اآلحاد، فلها من البالغة موقٌع حسٌن، 

 ده اإلمام املاوردي يف تفسريه من ذلك ما يلي: ومما أور 
َياِم الرََّفُث ِإىَل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْ ُتْم لَِباٌس هَلُنَّ َعِلَم اَّللَُّ قوله تعاىل: )    َلَة الصِّ  (. 26... ( ) ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
َياِم الرََّفُث ِإىَل ِنَساِئُكمْ : )قوله تعاىل  فيجد الباحث قراءة شاذة أوردها اإلمام املاوردي عند  َلَة الصِّ ( ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ

قال  القول، كما  فاحش  وأصله  قوله،  يف  اجلماع  وهو  مجيعاً،  والرفوث  الرفث  يقرأ:   مسعود  ابن  املاوردي: كان  فقال 
 عن اللغا ورفث الكالم( ... ... ... ... ... ... ... ... . . ...  العجاج: )  

 (. 27فيكىن به عن اجلماع , ألنه إذا ذُِكَر يف غري موضعه كان فحًشا) 
فمن البالغة حسن اختيار األلفاظ، وقد قالوا: من أراد معىن كرميًا فليخرت له لفظا كرميًا، لذلك جاء هنا لفظ  

 ني املتواترة والشاذة كناية عن اللفظ الفاحش يف وطء املرأة. الرفث والرفوث يف القراءت
يٌع َعِليٌم  ويف قوله تعاىل: )     (. 28( ) َوِإْن َعَزُموا الطَّاَلَق فَِإنَّ اَّللََّ مسَِ
 اآلية.   ( َوِإْن َعَزُموا الطَّاَلقَ أورد الباحث عن املاوردي قراءة شاذة عند قوله تعاىل: )   
}و   عباس:  ابن  قرأ  الّسراح{)فقد  عزموا  الطالق 29إن  ألفاظ  من  والسراح  واحد،  مبعىن  والطالق  فالسراح   ،)
ترك 30) قد  الرجل  أن  حيث  وقصد إيقاعه  الطالق  جزم  هو  )السراح(  الشاذة أن لفظ  القراءة  من  يالحظ  أنه  (، إال 

 (. 31الفيئة إىل مضي املدة، وجواب الشرط حمذوف تقديره )وإن عزموا السراح فليوقعوه( ) 
 

 املطلب الرابع: أثر القراءات الشاذة يف الداللة 
وتعميًما   وختصيًصا،  توسيًعا  ومعانيها  الكلمة  دالالت  تغيري  يف  الشاذة  القراءات  أثر  هو  هذا  من  واملقصود 

علماء وتقييًدا، وتوكيًدا وتوضيًحا، وغريها مما يتعلق ابملستوى الداليل للغة العربية، خاصة أن علم الداللة معروف عند  
 (. 32العربية أبنه علم دراسة املعىن أو دراسة نظرية املعىن ) 

 (. 33( ) تَ بَّْت َيَدا َأيب هَلٍَب َوَتبَّ ومما يظهر ذلك اإلمام املاوردي رمحه هللا عند قوله تعاىل: ) 
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خرباً ,  ويف قراءة ابن مسعود: )تبت يدا أيب هلٍب وقد تب( جعلهيستعرض اإلمام املاوردي قراءة شاذة فيقول  
هلب  أيب  يدا  عنه  تبت  وفيما  يده،  تقطع  أن  اآلية  هو كأول  يقطع   أبن  دعاء   تكون  )املتواترة(  غريه  قراءة  على  وهي 

 وجهان: 
 أحدمها: عن التوحيد، قاله ابن عباس.  
 (. 34الثاين: عن اخلريات. ) 
هللا بقوله: جعله خربًا، أي خربًا حمقًقا؛   فقراءة ابن مسعود هنا لآلية الكرمية بزيدة )قد(، وأوهلا املاوردي رمحه 

 ألن قد حرف يفيد التحقيق إذا دخل على الفعل املاضي. 
 (.  35( ) َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنون ومثله قول هللا تعاىل: )   
و)قد( يف اآلية أفادت التحقيق، وذلك أهنا متصلة بفعل ماض: )أفلح(، ومىت كان ذلك كذلك فهي للتحقيق  

 . بال ريب
ُ َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ِإنَّ )     ومنه ِطبقاً قوله تعاىل:  ُ قَ ْوَل الَّيِت ُُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اَّللَِّ َواَّللَّ َع اَّللَّ  اَّللََّ َقْد مسَِ

يٌع َبِصريٌ   (. 36( )مسَِ
 وعليه جاء قول الشاعر خماطًبا خالد بن عبد هللا القسرّي:     

 أوطأَت عثرة ... وما العاشق املسكني فينا بسارق   - وهللا    -  قد  أخالدُ  
  ( .)  (. 37أراد: )ركبَت أمراً على غري تبنيُّ
وللفائدة فقد فصل الشاعر هنا بني )قد( والفعل بَقَسم: )وهللِا(. ومن املقّرر أّن )قد( تلزم الفعل بغري فاصل،  

والذي أتى به الشاعر هنا، إمنا استفاده من رخصة النحاة. فقد فصل بينهما   والنحاة ال جيوزون الفصل بينهما إال بقسم.
 ابلقَسم: )وهللا(، فال غرو. 

أيب هلٍب   وبناء على هذا التأصيل الداليل لدخول )قد( على الفعل املاضي، فدخوهلا يف آية املسد )تبت يدا 
بعدما   حمقًقا،  خربًا  جعله  أبن  أتكيًدا  املعىن  زاد  تب(  بغري وقد  وردت  اليت  املتواترة  القراءة  يف  فقط  الدعاء  تفيد  كانت 

 )قد(.
ِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يَ ْعَمُلوَن يف اْلَبْحِر فََأَرْدُت َأْن أَِعيبَ َها وََكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك يَْ وعند قوله تعاىل: )    ا السَّ ُخُذ أَمَّ

 (. 38( )     ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا 
)جيد ال  قوله تعاىل  َورَاَءُهْم َمِلٌك  باحث أن اإلمام املاوردي بدأ ابلتفسري يف  أبثر القراءة الشاذة وََكاَن  (  مث ثىن 

ِلٌك{ وجهان:   من الناحية الداللية على اللفظ القرآين بقوله: ويف قوله }َوَرآَءُهم مَّ
  أحدمها: أنه خلفهم، وكان رجوعهم عليه ومل يعلموا به، قاله الزجاج. 
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وراء   استعمال  يف  العربية  أهل  واختلف  ِلٌك(،  مَّ أََمامَمُم  )وََكاَن  يقرأ:  عباس  ابن  وكان  أمامهم،  أنه كان  الثاين: 
 موضع أمام على ثالثة أقاويل: 

( أي ِمْن َورَائِِهْم َجَهنَُّم  أحدها: جيوز استعماله بكل حال ويف كل مكان وهو من األضداد، قال هللا تعاىل: )  
 (. 39م وقدامهم جهنم. ) من أمامه

فقرأها:   خلف،  مبعىن  أمام  الظرف  مستعملة  عباس  ابن  قراءة  أوردت  الكرمية  الكهف  آية  أن  الباحث  فيجد 
ِلٌك{ واستدل املاوردي رمحه هللا على صحة هذا االستعمال بقوله تعاىل: ) (  مبعىن من ِمْن َورَائِِهْم َجَهنَُّم  }وََكاَن أََمامَمُم مَّ

مهم جهنم، وإن اختلف أهل اللغة يف صحة ذلك، والقرآن شاهٌد بَ رٌّ واحلمد هلل، وعلى ذلك فإن قراءة ابن  أمامهم وقدا
عباس رضي هللا عنهما أفادت املعىن داللياا بتوسيعها دائرة استعمال الظرف )أمام( ليدل على املعىن وضده، وقد اعتربه 

  البعض من األضداد يف اصطالح العربية. 
 

 املطلب اخلامس: أثر القراءات الشاذة يف األصوات 
األصوات العربية هي احلروف اهلجائية اليت منها تبىن الكلمات والرتاكيب، وعلم األصوات أو الصوتيات تدرس  

وعليه فكل ما ذكر من أمثلة يف النحو والصرف   هذه األصوات اللغوية، من حيث خمارجها وصفاهتا وكيفيَّة صدورها، 
للغة والدالل الصويت  املستوى  أو  العربية  اهلجائية  أتثر  ويظهر  آبخر،  أو  بوجه  األصوات  علم  يف  أيًضا  داخل  والبالغة  ة 

 العربية ابلقراءات الشاذة. 
   ( تعاىل:  قوله  عند  َمْنُضوٍد  وأظهر منه ما جاء  ابألصوات يف   (40) (     َوطَْلٍح  الشاذة  القراءات  أتثرت  فقد 

رج واحد فقد قرأ سيدان علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، وجعفر بن حممد وعبد هللا بن إبدال احلاء عني ومها من خم
(، وقد ذكر اإلمام املاوردي هذه القراءة وأسندها لسيدان على وحده فقال حمكيا 41مسعود"وطلع" ابلعني مكان احلاء)

 (. 42عنه: "أنه "الطلع" وأنه كان يقرأ"وطلع منضود" ) 
ذلك   ظهر  فوقد  ومشافهة  تلقي  ابلقراءات  اللغة  التأثر  وافقت  هاء قد  احلاء  إبدال  من  العربية  اللهجات  بعض  املااليو 

متيم،   لبين  وتسند  "عنعنة"  وتسمى  الكلمة  أول  يف  وقعت  إذا  مهزة  العني  عن، وإبدال  عن،  قوهلم  من  مشتقة  وهي 
 . (43)عن

وهي قراءة شاذة   (44) (  أملَْ أَْعَهْد ِإلَْيُكْم َي َبيِن آَدَم  ) تعاىل:  وقد قرأ شاذا حنو: "أمل أحد إليكم" بدل "أعهد" عند قوله    
(، ومتت صورة هذه الصيغة ىف "أحد" أبن قلبت العني اجملهورة إىل 45منسوبة إىل هلجة بين متيم وقرأ هبا حيي بن واثب)

 ( 46نظريها املهموس بعد إدغام اهلاء يف احلاء)
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 (. 47...( )فَاآْلَن اَبِشُروُهنَّ َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اَّللَُّ وعند قوله تعاىل: )...   
 (. 48( قراءة شاذة البن عباس يقرأ "َواتبعوا َما َكَتَب هللاُ َلُكْم" ) َوابْ تَ ُغوا  فقد أورد اإلمام املاوردي يف كلمة) 
يف قراءة ابن عباس: "َواتبعوا َما َكَتَب هللاُ   هنا   َلُكْم" حيث تغريت صوائت الكلمة بني القراءة املتواترة  الشاهد 

والشاذة، وهذا التغيري أدى إىل تغري يف املعىن، فعلى القراءة املتواترة يكون املعىن إما الولد على قول، أو ليلة القدر على 
(، وهبذا يظهر جلياا أتثري 49القول اآلخر، أما املعىن على القراءة الشاذة فينصرف إىل ما أحله هللا لكم ورخصه لكم)

 اختالف األصوات، وإن كانت شاذة، على معاين اآليت ودالئل األلفاظ. 
يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة" )  ويتأثر التفسري ابلقراءة الشاذة يف قوله تعاىل "    (. 50فَاْليَ ْوَم نُ َنجِّ
قراءة    يورد  املاوردي  اإلمام  أن  الباحث  )فيجد  تعاىل:  قوله  يف  بَِبَدِنَك  شاذة  يَك  نُ َنجِّ معىن فَاْليَ ْوَم  فيقول:   )

 ننجيك نلقيك على جنوة من األرض، والنجوة املكان املرتفع ... 
يَك" ابحلاء غري معجمة وحكاها علقمة عن ابن مسعود. أن يكون على   مث يسوق لنا قرأة يزيد اليزيدي "نُ َنحِّ

 (. 51إسرائيل، وكان قصري أمحر كأنه ثور)انحية من البحر حىت يراه بنو  
ففي هذا النموذج جيد الباحث وجود أتثري تغري األصوات ابلقراءة الشاذة على الكلمة القرآنية، وما يتتبع ذلك  

يَك(  من أتثري على املعاين ودالالت األلفاظ، بناء على تغري البنية وترتيب األصوات؛ إذ تغري صوت اجليم يف كلمة)نُ َنجِّ
يف إىل  األرض،  من  جنوة  على  نلقيك  يعين:  املتواترة  القراءة  يف  فهو  املدلول،  تغري  لذلك  وتبًعا  يَك(،  احلاء)نُ َنحِّ صوت   

 القراءة الشاذة املعىن أن يكون على انحية من البحر. 
 

 املطلب السادس: أثر القراءات الشاذة يف اللهجات 
  (.52بيئة خاصة، ويشرتك يف هذه الصفات أفراد هذه البيئة )اللهجة جمموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل   
بطون   يف  العربية  اللهجات  هلذه  ومبينة  متفقة  الشاذة  أو  املتواترة  سواء  القرآنية  القراءات  من  وردت كثري  وقد 

 العرب وقبائلهم، ومن ذلك ما جاء يف اآليت التالية: 
( يورد لنا اإلمام املاوردي هلجة عند أهل عمان 53(    )  اين أَْعِصُر مَخْرًاقَاَل َأَحُدمُهَا ِإيّنِ أَرَ قوله تعاىل: )عند   

أهل عمان يسمون العنب مخرا، قاله الضحاك ،قرأ ابن   بتسمية اخلمر عنبا فيقول يف أحد أوجه تسمية اخلمر ابلعنب"أن
 (.55(، وقد قرأ هبا أيّب بن كعب مع ابن مسعود"عنبا")54مسعود: إين أراين أعصر عنبا" )

 ( يورد املاوردي لنا قراءة شاذة فيقول: "وهي يف 56( )أََفاَل يَ ْعَلُم ِإَذا بُ ْعِثَر َما يف اْلُقُبوِر  ومنه عند قوله تعاىل: )   
القبور") ما يف  حبثر  ابن مسعود:  بني 57قراءة  التقارب  ويظهر  واحد  خمرج  ومها من  حاء  العني  ابدال  الباحث  فيجد   )

مبعىن  العرب  هلجات  من  وهلجتان  لغتان  والشاذة  املتواترة  والقراءاتن  أسد  بين  أعراب  لبعض  وهي  احلرفني  صوتني 
 (. 58واحد)
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يًعاأَفَ َلْم يَ ْيَأسِ  وعند قوله تعاىل: ) ...  ُ هَلََدى النَّاَس مجَِ  (. 59( ) الَِّذيَن آَمُنوا َأْن َلْو َيَشاُء اَّللَّ
معناه    ...اآلية،  آمنوا(  الذين  ييأس  )أفلم  تعاىل  لقوله  تفسريه  بعد  شاذة  قراءة  يورد  املاوردي  أن  الباحث  جيد 

 (. "أفلم يتبني الذين آمنوا"، وهي يف القراءة األوىل: )أفلم يتبني الذين آمنوا  
 (. 60لغة جرهم }أفلم ييأس{ أي يتبني)  :وقيل 
أفلم يتبني الذين آمنوا ( قراءة شاذة قد أشار إليها املاوردي بقوله: وهي يف القراءة األوىل: )أفلم يتبني فقراءة:  ) 

الذين آمنوا(، وهي لغة جرهم، وذكر السيوطي أن »يَ ْيَأِس« مبعىن »علم« : لغة هوازن فقد علموا مبا أعلمهم إن هللا ال 
 (. 61أفلم يتبني الذين آمنوا« وهو يقوي تفسري ييأس بيعلم)يهدي من يضل، وقد قرأ علي وابن عباس ومجاعة: »

فكأن القراءة الشاذة مبثابة التفسري للقراءة املتواترة، وكوهنا لغة لبعض بطون العرب، لغة جرهم استعمال ييأس  
القراءات أن  يؤكد  هذا  السيوطي،  بينه  يعلم كما  مبعىن  أهنا  هوازن  ولغة  املاوردي،  بينه  يتبني كما  تؤكد   مبعىن  الشاذة 

 اللهجات العربية الفصيحة وإن مل ينزل هبا القرآن. 
 

 اخلامتة
 يف خامتة البحث يطمئن الباحث إىل مجلة من النتائج، أال وهي: 
 أن القراءات الشاذة تعد ركيزة أساسية يف التقعيد واالستشهاد لقواعد وأصول اللغة العربية.  - 1 
اللغو    - 2  الدرس  مستويت  مجيع  ابملستوى استفادة  ومرورًا  الصويت،  ابملستوى  ابتداًءا  الشاذة،  ابلقراءات  ي 

 النحوي والصريف والداليل. 
 أثبتت القراءات الشاذة العديد من اللهجات العربية وجاءت موافقة هلا.   - 3 
التفسري   -4  أفادت  مىت  الشاذة  القراءات  إيراد  على  حرصوا  الذين  املعدودين  املفسرين  من  املاوردي   اإلمام 

 وأظهرت براعة اللغة العربية يف احتواء بيان معاين القرآن العظيم.
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ABSTRACT 

The holy Qur'an is the source of our glory and dignity that guides people to the right way in this 

life. However, there are some people who used their intelligence to distort the facts for personal 

gain or fame, they destroyed, killed and plundered peoples' own wealth and national resources. 

Due to their evil deeds, they shall be remembered in a bad memory over the ages so that people 

draw lessons from what God punished them in this world and what awaits them in the hereafter. 

The goal of creative thinking is that the Qur’an and Islamic law urged people to do it. We are 

constantly ordained to think, meditate with so many different verse emphasizing the importance 

of mind to do so. Consequently, we can find that one of the most important results that the 

researcher came out is that the Holy Quran is meant to address the mind of the reader to think 

giving incentives to this matter whereby we see a whole Surah embedded in the Holy Qur'an for 

this purpose whether implicitly marked or explicitly mentioned both are to make us fond of using 

our intellect. Since our need is not limited to just a few individuals to excel in some areas of 

creativity, but to a creative and thoughtful people, the Qur'an brings inspiring stories of people 

who invoked their minds in pursuit of great achaivments, and urges us to think about them, and to 

confront everything that our religion and mind satisfies, operating from Islamic law coupled with 

rational intellectually thinking. 

Keywords: Quran, text, thinking, creative. 
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 ملخص البحث 

يف أن هناك الكثري من األذكياء الذين يوظفون ذكاءهم   لبحثمشكلة االقرآن الكرمي مصدر عزتنا وكرامتنا، ولكن تكمن  

شهوات أو شبهات، والنص القرآين من أجل  ، وذلك  يف القتل وادعاء الندية هلل والغرور مبا آاتهم هللا وغريها من احملرمات

، واهلدف من هذا يستحقون اللعنة على مدى العصورر هبم، وكذا ألهنم  االعتبامن أجل    األشخاصمبثل تلكم  مليء  

إظهار   إىل  يهدف  اجملتمعات، كما  يف  الرتبوي  ابلعلم  القرآين  النص  ربط  هو  اإلبداعي  البحث  إليه التفكري  دعا  الذي 

إ  تدعو  اليت  القرآنية  اآلايت  يتتبع  والذي  التحليلي  املنهج  على  البحث  قام  وقد  الكرمي،  اإلبداعي القرآن  التفكري  ىل 

أن القرآن الكرمي جاء خياطب ذهن القارىء للتفكري وحث العقل عليه، وحصرها لتظهر بعد ذلك النتائج، واليت منها  

فسورة فيها لفت لالنتباه بطريقة مباشرة وغري مباشرة، وحيث أن حاجتنا ال تقتصر على بضعة أفراد فحسب ليتفّوقوا  

ا إىل شعٍب ُمبدع وُمفّكر، فالقرآن يضرب لنا األمثال ويقص القصص وحيثنا على التفكري يف بعض جماالت اإلبداع ، وإن 

 فيها، ومواجهة كل ماال يرتضيه ديننا وعقلنا. مواجهة منطلقة على أسس من الشريعة وتفكري عقلي سليم.

 القرآن، النص، التفكري، اإلبداعي. :  املفتاحيةالكلمات  

 

 متهيد  

جاء القرآن للتدبر والتفكر وتنميتهما، فاإلنسان خمري يف اختيار طريق اخلري والشر فلو استخدم عقله بتفكريه 

أي:   (،82  سورة النساء:)ا﴾  كما قال تعاىل: ﴿أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريً 

عنه:    ال هللا  رضي  مسعود  بن  هللا  عبد  قال  أعماقها،  يف  انظر  بل  فقط،  اآلية  واجهة  إىل  األولني "تنظر  خري  أراد  من 

واآلخرين األولني  خري  فيه  فإن  القرآن،  فليثور  ألنه   .( 1)   " واآلخرين  والشر  اخلري  معرفة  إىل  يدله  تفكريه  العاقل  فاإلنسان 

وبني املوىل عزوجل قيمة العلم ابلشيء واجلهل به فقال تعاىل: ﴿قل هل يستوي  والغفلة.فكر ومل يقفل على عقله الران 

منبهاً على القدرات العقلية اليت ال حدود هلا فقال تعاىل: ﴿وما   (،9سورة الروم:  )الذين يعلمون والذين ال يعلمون﴾  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:31-48 VOL: 6, NO 3, 2020 

 
 34 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ة إشارة واضحة إىل أّن اإلنسان مل يستعمل سوى ويف هذه اآلية الكرمي  (، 85سورة اإلسراء:  )أوتيتم من العلم إال قلياًل﴾  

لتعّلم املزيد  أمامه واسع  وأن اجملال  من قدراته العقلية،  ملواصلة البحث والتعّلم، ال لفئة ،  جزء قليل  عامة  كما أهنا دعوة 

 . بعينها، وإنا جلميع البشر يف كّل زمان ومكان 

 املقدمة 

يقود إىل التفكري واإلبداع. وهذا ما دعأ إليه ربنا بقوله: )ويف أنفسكم والتعّلم حتما    ، ال أييت العلم إال ابلتعّلم

وقوله تعاىل: )الذين يذكرون هللا قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق   (، 21سورة الذارايت:  )أفال تبصرون(  

فال ميكن أن جند   (، 191سورة آل عمران: )السموات واألرض، ربنا ما خلقت هذا ابطاًل سبحانك فقنا عذاب النار﴾  

 إبداعا أشد من إبداع اخلالق فيما خلق. 

اخللطة  وقلة  القرآن  يف  والتأمل  األمل  بقصر  أشياء  بثالثة  الفكرة  مثرة  جتىن  وإنا  بقوله:  التفكر  اهلروي  ويصف 

. اإلبداع: هو اإلتيان بكل ما هو جديد، وغري ( 3) تلمس البصرية الستدراك البغية  ، فهو  ( 2) والتمين والتعلق والشبع واملنام 

ابجلدية  نتائجة  وتتوسم  التقليد،  بعدم  يتسم  الذي  التفكري  هو  فقال:  اإلبداعي  التفكري  نوول  وعّرف  عليه.  متعارف 

.والتفكري اإلبداعي: هو الذي ينمي القدرات العقلية ( 4) والقيمة لدى كل من الشخص املفكر والثقافة اليت ينتمي إليها

 والتفكريية لدى الفرد ويستغل كل ما لديه لسد احتياجاته وجمتمعه لريتقي به. 

فالقرآن الكرمي جاء خياطب العقل وينموا التفكري اإلجيايب فيه وهذا السبب الذي غفل عنه الكثري فأصبح هم 

صل فكان هذا األمر دافعا يل كي أحبث يف هذا املوضوع رغم كثرة الكتاابت أحدهم كيف يقرأ وكم يقرأ وابتعد عن األ

الكرمي  والقرآن  والظالل  والنور  والباطل  احلق  بني  يفرقوا  بتفكريهم مل  واطرائهم وهم  عنهم  واحلديث  اإلبداعي  التفكري  يف 

 ضرب لنا أمثلة عنهم فأحببت أن أطرح هذا املقال حىت ال أكتم علماً. 
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 ل: قصة إبراهيم ويوسف عليهما السالم وتنمية التفكري اإلبداعي الفصل األو 

قضية  يف  وخاصة  احلجة،  يف  قوة  عندمها  والسالم  الصالة  عليهما  يوسف  يوسف  وسيدان  إبراهيم  سيدان  كان 

 املناقشات واحملاورات اليت من شأهنا إثبات وجود هللا سبحانه وتعاىل. 

 والسالم يف التعامالت والتأمالت املبحث األول: سلوك إبراهيم عليه الصالة  

سلك اخلليل إبراهيم عليه الصالة والسالم مسلكا إبداعيا يف التعامل والتأمل، خاصة يف إبداء الرأي وحتكيم 

 العقل لالستدالل ابحملسوس على املعقول، وسيظهر ذلك جليا من خالل املطالب التالية. 

 املطلب األول: تنمية التفكري يف الرشد تعامل إبراهيم عليه الصالة والسالم مع أبيه وقومه 

القرآن الكرمي وحججه دامغة، ففيه بيان شاف للناس، يف نواحي شىت، فقصصه مفيدة، وآايته بينة واضحة، 

 ينتزع من صدور الناس.   ففيه الفصل، وما هو ابهلزل، فيه ذكر من قبلنا، وبيان ملن بعدان، فهو ابق إىل أن

فقد أورد هللا لنا قصة خليله، إبراهيم عليه الصالة والسالم، فجاء يف أكثر من موضع من كتابه، وخياطب العقل 

والفكر، وجيسد سريته يف ظل ما آاته هللا من عقل رشيد، ووعي سديد، وحجة دامغة، حىت وصفه هللا يف كتابه أنه أمة 

ىل ربه ابحلكمة واملوعظة احلسنة، جاء النص الصريح من ربنا سبحانه ابالقتداء واالقتداء به قال قانتاً هلل حنيفا، يدعوا إ 

ُ فَِبُهَداُهُم اقْ َتِدْه ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن ُهَو ِإالَّ ذِكْ  سورة األنعام: )َرى لِْلَعاَلِمنَي﴾  تعاىل: ﴿أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ

الذي   (،90 والتوفيق  هديناهم،  الذي  وابهلدى  سلكوا،  الذي  واملنهاج  عملوا،  الذي  فبالعمل  ذكره:  تعاىل  يقول  أي: 

 .( 5) "اقتده"، اي حممد، أي: فاعمل، وخذ به واسلكه، فإنه عمل هلل فيه رًضا، ومنهاٌج من سلكه اهتدى   وفقناهم

م رشيداً  فقد كان  وقومه،  أبيه  مع  حواره  يف  احلجة،  قوي  بذلك   هتدايً فكان  يشهد  القرآين  الوصف  كما جاء 

فأخرب تعاىل عن إبراهيم اخلليل أنه آاته رشده من مرحلة مبكرة يف عمره، وهو يف صغره، وكان ذلك قبل النبوة كما قال 
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َنا  مجهور العلماء، فإن إبراهيم كانت فطرته سليمة متوجًها إىل هللا قبل أن يوحى إليه قال تعاىل: ﴿  إبراهيم ُرْشَدُه َولََقْد آتَ ي ْ

َعاِلِمنيَ  بِِه  وَُكنَّا  قَ ْبُل  األنبياء:)﴾  ِمْن  واستواء    (،51سورة  العقل  عن كمال  البليغة  الكناية  فيها  بليغة  بيانية  صورة  وهذه 

الفطرة بعطاء هللا تعاىل خليله إبراهيم عليه الصالة والسالم قال الطربي: فأنقذانه من قومه وعشريته من عبادة األواثن، 

لهوه غريت التفكري عند إبراهيم عليه السالم، يف زمن انتشرت فيه  ( 6) ديناه إىل سبيل الرشاد توفيقا منا  . وهذه الدعوة 

دعا إليه  الذي  التفكري  وهذا  وزوجه،  والسالم  الصالة  عليه  إال إبراهيم  موحدا  هناك  يكن  ومل  اآلهلة،  وكثرت  العبادات، 

قومه فيه، سالمة الفكر،   وسالمة التفكر الذي حث عليه الدين احلنيف، وال بد لنا من االهتمام به يف زماننا إبراهيم 

هذا الذي يعج بوسائل اإلعالم االجتماعية املعلوماتية، وتيسري سبل الوصول اىل التطور واملعرفة، ملعاجلة كل دخيل ينايف 

تفرقة وتشتيت الشمل، واتباع منهج إبراهيم عليه الدين والشريعة اإلسالمية، ومقارعة أهل الباطل وكل خمادع يدعو إىل ال

 الصالة والسالم يف بيان احلجج وإيصال الناس إليه. 

قوم إبراهيم   بيوت  خيلوا بيت من  فمجيء إبراهيم عليه الصالة والسالم يف زمن كثرت فيه عبادة األواثن، فال 

قرآن بذكره أنه يتخذ الصنم إهلا من دون هللا، فجاء عليه الصالة والسالم اال وهو مشرك ابهلل، حىت أبوه آزر الذي ورد ال 

االستغراب من إبراهيم عليه الصالة والسالم أن أابه وقومه يف تيه وضالل، إال من أغلق على قلبه، فمجيئه يف زمنه كان 

لسالم فقد يتطلب املواجهة بني التفكري السليب واإلجيايب، وال بد من مواجهة وهذا ما حدث إلبراهيم عليه الصالة وا

كان يف مواجهته أبوه وقومه، فقد حطم أصنامهم وأراد خماطبة عقوهلم أن حتطيم األصنام كان بفعل كبريهم الذي حطم 

تلك األواثن، حىت يرجعوا إىل أنفسهم وهذا اإلطراق دليل احلرية اليت كانوا يعيشوهنا، فهذا صنم ال ميلك لنفسه نفعاً وال 

اإلبد  التفكري  من  وهذا  فجاء ضراً،  عليها،  هللا  فطرهم  اليت  الفطرة  إىل  يرجعوا  حىت  قومه  جتاه  إبراهيم  أبداه  الذي  اعي 

هؤالء ينطقون، فجمع هلم يف النقاش  وعدم اهلداية من املوىل هلم، فقالوا لقد علمت ما  قومه  النكوس واالستكبار من 

أحد  علم كل  فإنه  العقلي  الدليل  أما  السمعي،  والدليل  العقلي  الدليل  جلميع   بني  اخلالق  وحده  هللا  أن  هؤالء  حىت 
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تكربوا،  هذا  ومع  شيئا،  أمرهم  من  ميلكون  ال  فهم  بينهم،  دار  الذي  احلوار  السمعي  والدليل  اآلدميني،  من  املخلوقات 

، وجاء االحتجاج مبا وجدوا عليها اآلابء، فأجناه هللا منها وكانت له برداً وسالماً. فقد كنتم أنتم وأابؤكم يف ضالل مبني

داخلون فيه. فهو سفه أحالمهم، وضلل آابءهم، وأحتقر أهلتهم. فرغم احملاوالت والرشد الذي أبداه هلم، واحللم جتاههم 

 اإل أهنم خالفوا دعوته وقذفوه يف النار. فأجناه هللا منها وكانت له برداً وسالماً. 

 املطلب الثان : إبطال العبادة لغري هللا 

إبراهيم   ذكر  يف  زلنا  من وما  يعبدوهنا  اليت كانوا  اآلهلة  وإبطال  قومه،  خماطبة  أراد  وكيف  والسالم  الصالة  عليه 

دون هللا تعاىل، فكان خياطب العقل وأييت هلم ابلرباهني واحلجج، إال أن قومه ما زالوا يف حماجته، ومل يصل إىل هدفه، 

ا ألن هللا طمس على قلوهبم وأفئدهتم، وهاهو حياج قومه يف عبادة الكواك  ب عندما أراد إبطال عبادهتا قال تعاىل: ﴿فَ َلمَّ

اآْلِفِلنَي﴾  ُأِحبُّ  قَاَل اَل  أََفَل  ا  فَ َلمَّ َريبِّ  َهَذا  قَاَل  َرَأى َكوَْكًبا  اللَّْيُل  َعَلْيِه  األنعام:)  َجنَّ  يعتمد    (،76سورة  عليه إبراهيم  مل 

لية احملسوسة املرئية وهي أقوى يف إقامة احلجة، حىت يظل الصالة والسالم األدلة العقلية فقط إنا اعتمد على األدلة العق

 . ملن يعبدون الكواكب ا موجهكان  العقل منتبهاً، وهذا من التفكري اإلبداعي يف ضرب املثل واإلقناع، وهذا الكالم  

وهذا السؤال حمسوس كيف  ؟ خيتفى اً فلما ذهب الظالم وجاء النهار مل ير تلك الكواكب فقال كيف أعبد إهل

قال السعدي: أي: الذي يغيب وخيتفي عمن عبده، فإن املعبود ال بد أن يكون قائما   ؟أعبد من ال أجده وقت الشدائد 

مث بدأ   ( 7) ونه، فأما الذي ميضي وقت كثري وهو غائب، فمن أين يستحق العبادة؟ؤ مبصاحل عبده، ومدبرا له يف مجيع ش

ا أََفَل قَاَل لَِئْن ملَْ يَ ْهِدين َريبِّ أَلَُكونَ خياطب من يعبدون القمر ف ا رََأى اْلَقَمَر اَبزًِغا قَاَل َهَذا َريبِّ فَ َلمَّ نَّ قال تعاىل: ﴿ فَ َلمَّ

الِّنَي﴾  وجاء اخلطاب ملن يعبدون القمر هذا قمر ابزغ واضح للعيان مث جاء النهار (، 77 سورة األنعام: )  ِمَن اْلَقْوِم الضَّ

أعبد  واختفى بز  فبدأ خياطبهم كيف ميكن أن  هللا تعاىل وهذا غاية االفتقار،   اً هل إوغ القمر،  خيتفي، فسأجد اهلداية من 

. وتوجه إىل من يعبدون الشمس فقال تعاىل: ﴿ ( 8) فإن مل يهده هللا فال هادي له، وإن مل يعنه على طاعته، فال معني له
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ْمَس اَبزَِغًة قَاَل   ا َرَأى الشَّ ا أَفَ َلْت قَاَل اَي قَ ْوِم ِإيّنِ بَرِيٌء ِمَّا ُتْشرُِكوَن﴾فَ َلمَّ  (، 78  سورة األنعام:)  َهَذا َريبِّ َهَذا َأْكرَبُ فَ َلمَّ

شراقاً، فلما اختفت الشمس وجاء الليل قرر احلق الذي أراد إأي أن الشمس أكرب من الكوكب ومن القمر، حجماً و 

قومه ببطالن ما يعبدونأن يقرره بعد إقامة احلجة والربهان الص  أو يتغري،   ،( 9) ادق الواضح على  فإذا كان الرب يغيب 

فمن الذي يراعي شؤون العباد، مث بني الغرض من دعوته هو الوحدانية هلل تعاىل بعد إقامة احلجة والربهان ونفى الشرك 

بني بطالهنا وبطالن عبادهتا، وفيه عن نفسه، واملقام هنا مقام مناظرة فهو خطاب للفكر والعقل معاً فهي أدلة حمسوسة  

 . ( 10) بيان لبطالن إهلية تلك األجرام العلوية وغريها

أنه قد  و  وقيل  النمرود  له  يقال  ملكا  يعبدون  الناس  ووجد  اببل  ِملكة  والسالم إىل  الصالة  عليه  هاجر إبراهيم 

ن، فاملؤمنان سليمان بن داود، وذو القرنني، ملك الدنيا قال ابن كثري: ملك الدنيا مشارقها ومغارهبا أربعة: مؤمنان وكافرا

 . ( 11) والكافران: نرود وخبتنصر، وهللا أعلم 

فالنمرود جيادل يف هللا، فهو يدعي اإلهلية من دون هللا فعندما سأل إبراهيم عليه الصالة والسالم من ربك فقال 

وجود الرب فذكر إبراهيم صفة اإلحياء واإل ماته، هللا حيي ومييت فقال أان أحيي وأميت ريب هللا فطلب منه دليالً على 

فجاء برجلني قد استحقا املوت فقتل أحدمها وعفا عن اآلخر، وهذا الكالم ال ميت إىل املناظرة صلة فهو تفكري بسيط 

قد يسوقه العامي أو الطفل يف كالمه مع قرانئه، فأراد إبراهيم عليه الصالة والسالم أن يكشف تدليسه وظلمه للناس، 

سرعة بديهته والتفكري اإلبداعي يظهر لنا جلياً، يف موقفه فقال إذا كنت كما تقول أنك حتي ومتيت فإن هللا الذي بيده ب

حتي ومتيت وترزق وتطعم  إلهإن كنت كما تقول أنك   - كل شيء فهو أييت ابلشمس من املشرق فأت هبا من املغرب 

فجاء حبجة ودليل عقلي حمسوس، فهذه الشمس أتيت من املشرق فأت هبا من املغرب   -   وتتصرف ابملخلوقات كما تريد

قال إن ريب مث أردف فموقفه حيتاج إىل حجة يبطل دعوته وجربوته،    ، ال شك أن ئت هبا بعكس ما خترج كل يوماأي  

 ن املغرب فأسكته هبذه احلجة البليغة وهذا الفكر املوحد هلل تعاىل. أييت ابلشمس من املشرق فأت هبا م
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ابلعبادة  يفرد  ذلك أن  ويلزم من  والتدبري،  ابخللق  الرب  تفرد  على  قاطع  برهان  اآلية  هذه  ففي  السعدي:  قال 

ة جدا، وهي أن شرك ، قال ابن القيم رمحه هللا: ويف هذه املناظرة نكتة لطيف( 12) واإلانبة والتوكل عليه يف مجيع األحوال

العامل إنا هو مستند إىل عبادة الكواكب والقبور، مث صورت األصنام على صورها، فتضمن الدليالن اللذان استدل هبما 

إبراهيم إبطال إهلية تلك مجلة أبن هللا وحده هو الذي حييي ومييت، وال يصلح احلي الذي ميوت لإلهلية ال يف حال حياته 

ه راب قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء وإماتة، ومن كان كذلك فكيف يكون إهلا حىت يتخذ الصنم على وال بعد موته، فإن ل

صورته، ويعبد من دونه، وكذلك الكواكب أظهرها وأكربها للحس هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة، ال تصرف 

ألمره ومشيئته، فهي مربوبة مسخرة مدبرة، ال   هلا بنفسها بوجه ما، بل رهبا وخالقها سبحانه أييت هبا من مشرقها فتنقاد

 . ( 13) إله يعبد من دون هللا

 . املطلب الثالث: التفكري اإلبداعي يف قصة يوسف عليه الصالة والسالم

إن النعم اليت أنعم هللا هبا على عباده ال حتصى، فمهما أحصيناها ال نستطيع شكرها، وهذه النعمة هي مكرمة 

لعباده الصاحلني وهبة وضعها للناس أمجعني، دون سائر اخللق فسبحانه وتعاىل، وإن من أهم الصور اليت من هللا تعاىل  

سنوات  هناك  سيكون  أنه  علم  امللك  رآها  اليت  الرؤاي  فسر  فبعدما  اإلبداعي،  وتفكريه  يوسف  يف  ومتثلت  لعباده  وهبها 

مواج شديدة، فالبد من التفكري يف  ومواجهتها ابلسبل املتاحة قال تعاىل: صعبة على الناس فيها جماعة  هة هذه األايم 

مُثَّ  أَتُْكُلوَن*  ِمَّا  قَِلياًل  ِإالَّ  بُِلِه  ُسن ْ يف  َفَذُروُه  َحَصْدُُتْ  َفَما  َدَأاًب  ِسِننَي  َسْبَع  تَ ْزَرُعوَن  قَاَل  ِشَداٌد ﴿  َسْبٌع  ِلَك  ذََٰ بَ ْعِد  ِمْن  أَيْيت   

ْمُتْم هَلُنَّ إِ  ِلَك َعاٌم ِفيِه يُ َغاُث النَّاُس َوِفيِه يَ ْعِصُروَن﴾ أَيُْكْلَن َما َقدَّ سورة يوسف: )  الَّ قَِلياًل ِمَّا حُتِْصُنوَن*مُثَّ أَيْيت ِمْن بَ ْعِد ذََٰ

47 -49 .) 

الصور  أمجل  هي من  اليت  اإلستعارة  البالغيني  قول  على  ففيها  الوصف  دقيقة  بيانية معربة  بالغية  صورة  وهذه 

اء تعبري البقرة كوهنا مظهر النعمة والغىن، وكون البقرات مساانً دليل على كثرة النعمة، وكون العجاف البيانية وأبدعها، وج
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دليل على اجلفاف والقحط، وأكل السبع السمان ابلسبع العجاف، كان دليال على أن يستفاد ِما ادخر من قبل، وسبع 

هاتني الفرتتني فرتة النعمة وفرتة الشدة، إضافة سنبالت خضر وقد أحاطت هبا سبع سنبالت ايبسات أتكيد آخر على  

إىل أنه أكد له على هذه املسألة الدقيقة، وهي خزن احملاصيل يف سنابلها لئال تفسد بسرعة وليكون حفظها إىل سبع 

له سنوات ِمكناً. قال ابن كثري يف تفسريه: مث أرشدهم إىل ما يعتدونه يف تلك السنني، فقال فما حصدُت فذروه يف سنب

عن  وأبعد  له  أبقى  ليكون  سنبله  يف  فادخروه  اخلصب،  السنني  السبع  هذه  استغللتم يف  مهما  أي  أتكلون  ِما  قليال  إال 

السبع  وهن  الشداد،  السبع  لتنتفعوا يف  فيه  تسرفوا  قليال، ال  قليال  وليكن  أتكلونه،  الذي  املقدار  الفساد إليه إال  إسراع 

تواليات، وهن البقرات العجاف الاليت أتكل السمان، ألن سين اجلدب يؤكل فيها السنني احملل اليت تعقب هذه السبع امل

إىل  منه  يرجعون  فال  بذروه  وما  شيئا،  ينبنت  ال  أهنن  وأخربهم  اليابسات،  السنبالت  وهن  اخلصب،  سين  يف  مجعوه  ما 

عليه الصالة والسالم يف رفع . وهذا من إبداع يوسف  ( 14) شيء، وهلذا قال: أيكلن ما قدمتم هلن إال قليال ِما حتصنون

القحط واجلدب اليت كادت ابملصريني وتقضي عليهم، فقد كان مفكراً ومبدعاً يف مقرتحه هذا الذي أبداه، وهذا التعبري 

أن  يف  اثلثاً  وسبباً  سجنه  من  والسالم  الصالة  عليه  يوسف  جناة  يف  وسبباً  القحط،  من  مصر  أهل  إنقاذ  يف  سبباً  كان 

 خزائن مصر. يكون أميناً على 

ومن التفكري اإلبداعي ما ذكره ابن اجلوزي يف كتابه ذم اهلوى قال: قال عبيدة معمر بن املثىن قال كان ابحلجاز 

رجل له ابنة مجيلة فهويها ابن عم هلا فبذل ألبيها أربعة آالف درهم فأىب أن يزوجها منه فأجدبت اجلارية وانقرض مال 

أبهله م اجلارية  أبو  فتحول  قد الرجل  له  فقال  فشكى إليه  أبيها  فصار إىل  عمها  ابن  ذلك  فبلغ  خطاهبا  فكثر  الشام  ن 

كنت بذلت أربعة آالف درهم فأعطيناها فهي أحب إلينا من قرابتك قال أجلين شهرا ومل يكن لألعرايب إال انقة فركبها 

بد امللك بن مروان فلما وضع وحلق بعبد امللك بن مروان فأصيب بناقته فحمل احللس والقتب على عنقه ودخل على ع

 احللس والقتب بني يديه أنشد يقول: 
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 أدىل إليه بال قرب وال نسب   ماذا يقول أمري املؤمنني ملن ... 

 موصوفة بكمال الدل واألدب مدله عقله من حب جارية ... 

 بذكرها واهلوى يدعو إىل العطب  خطبتها إذ رأيت الناس قد هلجوا

 قالوا الدراهم خري من ذوي احلسب  فقلت يل حسب عال ويل شرف

 ولست أملك غري احللس والقتب   إان نريد ألوفا منك أربعة 

 مين ويضحك إفالسي من العجب  فالنفس تعجب ملا رمت خطبتها

 أعطيتهم ألف قنطار من الذهب  لو كنت أملك ماال أو أحيط به

 وامجع هبا مشل هذا البائس العزب  فامنن علي أمري املؤمنني هبا 

 أنت الرجاء ومين غاية الطلب   وراءك بعد هللا مطلب   فما

فضحك عبد امللك وأمر له أبربعة آالف قال أصدقها هذه وأربعة آالف قال أومل هبذه وأربعة آالف قال اقنت 

 .( 15) هذه فأخذها الفىت ورجع إىل الشيخ فزوجه ابنته

هؤالء املبدعون ملا فمهما كانت احلاجة للتفكري اإلبداعي ملحة يف كل عصر من   العصور اليت مضت، فلوال 

أصبح لدينا هذا الكم اهلائل من اإلكتشافات، واإلجنازات العلمية واألدبية والفنية اليت حفظها التاريخ من الزوال وحفظت 

إىل أن   -  عصر العلم والتكنولوجيا والعوملة وتفّجر املعلومات  -املبدعني على مر العصور، وما أحوجنا يف هذا العصر  

بنا كمسلمني،  خاّصة  إبداعات  للعامل  لنقّدم  واإلجناز،  والتعلم  املعرفة  يف  الفاعلة  ابملشاركة  السريع  التقّدم  هذا  نواكب 

 وانجتة عن أعظم ثروة نتلكها ثروة العقل والدين. 
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 ذي القرنني وفرعون   ةقص  بنيالفصل الثان: التفكري اإلبداعي  

 األول : سيادة ذي القرنني قومه وكيف ساد املشرق واملغرب   املبحث

بني هللا جل وعال يف كتابه العزيز أنَّ ذا القرنني كان من امللوك العظام الذين مكن هللا يف األرض فأقاموا دولتهم 

ا أعظم  من  عطرة  سرية  سريته  فكانت  احلضاريّة،  الركائز  بكل  وسلحوها  الشرع  بسياج  وحصنوها  العدل  اليت على  لسري 

ه الركائز احلضارية الرابنّية واليت تعتمد على ذ تقود إىل احلكم العادل، وقد أوضح القرآن الكرمي لعباد هللا تعاىل ماهية ه 

أهم ركيزة وهي شريعة هللا يف تعبيد العباد لرب العباد سبحانه، وألهنا تشمل: العدل، والعمل، واإلميان، ومن اجلدير ذكره 

ضارة الرابنّية معتمدة كل االعتماد على اإلميان، والعلم، والعمل، واإلصالح، واستطاع ختليص ذه احلبىن هأنَّ ذا القرنني  

وقد العباد من حكم الطواغيت، ومن الكفر، والشرك، كما حرص ذو القرنني على على تربية جنوده تربية صاحلة وسليمة. 

نَّاُهْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا ﴿تعاىل حيث قال سبحانه:  ي القرنني وصدق فيه وعد هللا  ذالتمكني لأُت هللا تعاىل   الَِّذيَن ِإْن َمكَّ

اأْلُُمورِ  َعاِقَبُة  َوَّللَِِّ  اْلُمْنَكِر  َعِن  َوهَنَْوا  اِبْلَمْعُروِف  َوأََمُروا  الزََّكاَة  َوآتَ ُوا  اَلَة  احلج:  )  ﴾ الصَّ لو   ،(41سورة  هللا  مكن  ي ذلقد 

ا ذ والقوة ومها معا أساس للقدرة على احلكم وقد استخدم قوته وسخر علمه يف نفع البشرية تنفيالقرنني ملكا وآاته العلم  

فقد خرج جماهدا يف سبيل هللا تعاىل وداعيا إىل دينه وشاكرا ألنعم ربه ومسخرا اإلمكانيات اليت   -جل وعال –ألمر هللا  

علينا ك القرآن  قص  وقد  اخللق  ونفع  احلق  نشر  يف  إايها  هللا  جمد آاته  لبناء  ليس  وعرضا  طوال  املشرقني  جاب  أنه  يف 

تعاىل  هللا  خلق  من  للمظلومني  ونصرة  هلل  العباد  لتعبيد  وأيضا  العدل كأساس  على  يقوم  ملك  لتأسيس  وإنا  شخصي 

ين اليكادون اليفقهون شيئا وشكوا أن أيجوج ومأجوج يفسدون ذ والقرآن بني أنه حني بلغ بني السدين ووجد األقوام ال 

م حياهتم وينتهكون حرمتهم ويغتصبون أمواهلم وهم الطاقة هلم هبم فعرضوا عليه املال مقابل أن يبين هلم سدا مينع عليه

وصول الظاملني من أيجوج ومأجوج إليهم فتعفف عن أخد املال ووافق على مساعدهتم دون مقابل مادي وقام بتسخري 
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واستخ وجندهتم  إنصافهم  يف  إمكانيات  من  هللا  آاته  إنقاما  يف  اإلبداعي  تفكريه  ومأجوج ذ  دم  أيجوج  من  القوم  هؤالء 

 جهات عدة:  ذلك منالظاملني وظهر  

وجيعلهم   :األوىل يعلمهم  أن  فالبد  ويذهب  سيرتكهم  وأنه  خاصة  أنفسهم  على  االعتماد  تعليمهم  يف  فكر  أنه 

 يعملون أبيديهم فغرَي مفهوم هذا اجليل ابلعلم والعمل. 

 الثانية: أنه وضع هلم خطة العمل وأشرف على تطبيقها بنفسه.

اك مل يكن ذ ي رمبا العامل كله آنذ بناء قواي شديدا ال : من إبداعه أنه استخدم التقنية العلمية يف بنائه للسد  الثالثة

صلبني  معدنني  بني  خليط  وهي  والنحاس  احلديد  من  املكونة  القوية  السبيكة  إعداد  يف  الكيميائية  الرتكيبة  هده  يعرف 

وه مضاعفة  أضاعفا  والصالبة  القوة  من  صفاهتما  له  معدان كأنه جديد  معا  يكوان  العذ ابإلنصهار حىت  اكتشفه  ما  لم ا 

تعاىل: قال  والتجارب  األحباث  من  السنني  مئات  بعد  قَاَل ﴿  احلديث  َدَفنْيِ  الصَّ َبنْيَ  َساَوى  ِإَذا  َحىتَّ  احلَِْديِد  زُبَ َر  آتُوين 

ا منتهى اإلبداع يف العلم التجرييب ذ وه(  96  الكهف:سورة  اآلية )   ﴾انْ ُفُخوا َحىتَّ ِإَذا َجَعَلُه اَنرًا قَاَل آتُوين أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطرًا

ا السد ذ ا مبدعا فأرى هؤالء القوم وعلمهم وعاوهنم وصنع هلم ه ذَ ا القرنني كان عبقراي فذ ويدل داللة واضحة على أن  

 ذلكي أخرب القرآن عنه وعن عجز أيجوج ومأجوج عن الظهور عليه والقفز من فوقه فضال عن ثقبه أو هدمه فإن  ذ ال

 بنّي (، وقد  97سورة الكهف:  )  ﴾ َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نَ ْقًبا  ﴿ملكان فقال تعاىل:  إلستحالة ابمن ا

ليقضي هللا أمرا كان مفعوال فقال سبحانه:  ذ ي أيذ القرآن أن ال  قَاَل َهَذا َرمْحٌَة ِمْن ﴿ن هبدم اجلدار وجيعله دكا هو هللا 

ا اَء وََكاَن َوْعُد َريبِّ َحقًّ  (. 98سورة الكهف:   ﴾ َريبِّ فَِإَذا َجاَء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه دَكَّ

عا يف علمه ومبدعا يف حكمه ومبدعا يف معاونته و القرنني مبدعا يف تفكريه ومبدعا يف ختطيطه ومبدذلقد كان  

ي آاته إايها وهو هللا سبحانه ولعمر هللا إنه ذ اته واعرتافه بنسبة النعمة لصاحبها ال ذلغريه وأخريا مبدعا يف زهده وإنكار  
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عن نيبذ ي سار عليه هذ ياء البمنهج األن  هللا سليمان ا احلاكم الرابين حني مكن هللا له يف األرض فقد قال هللا تعاىل 

قال: املال  عليه  عرض  هِبَِديَّ ﴿  حني  أَنْ ُتْم  َبْل  آاَتُكْم  ِمَّا  َخرْيٌ   ُ اَّللَّ آاَتينَ  َفَما  مبَاٍل  وَنِن  أمتُِدُّ قَاَل  ُسَلْيَماَن  َجاَء  ا  ِتُكْم  فَ َلمَّ

 (.36سورة النمل:  )  ﴾ تَ ْفَرُحونَ 

ذا املصلحون األخيار يف كل زمان ومكان يبدعون يف كل شيء ألن الدين احلق كما ينقي السريرة بإلميان وهك  

يفتح  ِما  إليه  يدعو  الذي  الصحيح  العلم  من  أساس  على  مسددا  إهلاما  ويلهمها  العقول  على  يفتح  الراسخ  الصحيح 

 جماالت اإلبداع توفيقا وتسديدا.  

 الثان: حكم فرعون لقومه وكيف سادهم   املبحث

ذكر فرعون يف القرآن كله يف معرض الذم له ألنه طاغية من أكرب من عرف يف التاريخ بطغيانه وكربه لقد جاء  

بكربه  قومه  ساد  إنا  وأنه  فرعون  عن  القرآن  قصه  ما  وهذا  وكرب  وبطر  بعتو  إال  اليرتأس  مثله  الحمالة  والذي  وظلمه 

ولكنه سلك مسالك   ن كان رمبا ورث احلكم عن آابئه كما كانت هي العادة يف الزمان من وراثة امللكواستخفافه هلم وإ

تعاىل:   قال  أميا إفساد  وأفسد  شيعا  وجعلهم  الناس  بني  ففرق  ملكه  له  وليدوم  استمراه حكمه  األشرار يف  ِإنَّ ﴿ الطغاة 

يَ  ِشَيعاً  َأْهَلها  َوَجَعَل  اأْلَْرِض  يف  َعال  ِمَن ِفْرَعْوَن  ِإنَُّه كاَن  ِنساَءُهْم  َوَيْسَتْحِيي  أَبْناَءُهْم  يَُذبُِّح  ُهْم  ِمن ْ طائَِفًة  ْسَتْضِعُف 

القصص:    ﴾اْلُمْفِسِدينَ  الظلم ف  . (4)سورة  يف  احلّد  وجاوز  فيها  طغى  قد  ِملكته  أرض  يعىن  اأْلَْرِض  يف  َعال  فرعون 

وقد سخر إمكانيات الدولة يف ،  ويطيعونه، ال ميلك أحد منهم أن يلوى عنقهوالعسف ِشَيعاً فرقا يشيعونه على ما يريد  

الظلم والبغي والكفر والعناد والصد عن سبيل هللا تعاىل إضافة إىل ما يعمله لنفسه من أسباب للرتفيه وغريها فصنع من 

بعد   هللا  على  وافرتاء  قهرا  للناس  ومعبودا  إهلا  وأنكر  انفسه  وأحلد  الربوبية  سبحانه: دعائه  قال  تعاىل  هللا  ربوبية  عالنية 

َماَواِت فََأطَِّلَع ِإىَل ِإلَِه ُموَسى َوِإيّنِ أَلَظُنُُّه 36﴿َوقَاَل ِفْرَعْوُن اَي َهاَماُن اْبِن يل َصْرًحا َلَعلِّي أَبْ ُلُغ اأْلَْسَباَب ) ( َأْسَباَب السَّ

َعَمِلهِ  ُسوُء  لِِفْرَعْوَن  زُيَِّن  وََكَذِلَك  )   َكاِذاًب  تَ َباٍب  يف  ِإالَّ  ِفْرَعْوَن  َوَما َكْيُد  ِبيِل  السَّ َعِن  ﴾  37َوُصدَّ  غافر)(  - 36:  سورة 
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والتشييد للصلف والغرور والصد عن سبيل هللا أما ذو القرنني   ففرعون أمر ابلبناء،  فشتان بينه وبني ذي القرنني  (،37

  ستمرار فيه.من االفبىن وأبدع لنصرة املظلومني واألخذ على يد الظاملني ومنعهم  

 الثالث: كيف سادت منلة قومها وجاء ذكرها ابلقرآن الكري   املبحث

هللا   شأنه   -إن  اجلميع   -تعاىل  وهدى  نعمه  عليهم  ونوع  ووهبهم من كرمه  فضله  هلم من  وأعطى  اخللق  خلق 

﴿ سبحانه:  قال  حياهتم  واستمرار  شأهنم  صالح  الَِّذي  إىل مافيهم  َرب َُّنا  َهَدىقَاَل  مُثَّ  َخْلَقُه  َشْيٍء  سورة )  ﴾ َأْعَطى ُكلَّ 

( واهلداية املقصودة يف اآلية الكرمية هي اهلداية العامة كما أشار ابن القيم يف مراتب اإلميان ابلقدر والنمل أمة 50  طه: 

يف كل خملوق واليت   ه اهلداية العامة الىت هي مبثابة الغريزة املوجودةذمن خلق هللا تعاىل وهبها كما وهب سائر خلقه ه

كرها يف كتابه ذ منها احلرص على أسباب احلياة واتقاء األضرار ولقد شرف هللا هده األمة أعين أمة النمل حيث جعل  

ي ذ يف احلديث ال   –صلى هللا عليه وسلم    -ومسى سورة من سور القرآن العظيم ابسم سورة النمل وحتدث عنها النيب  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:من حديث    (17)رواه الشيخان رضي هللا عنه أن  هريرة  )نزل نيب من األنبياء  أيب 

 ،حتت شجرة فلدَغْتُه نلٌة، فأمر جبهازه فُأخرج من حتتها، مث أمر ببيتها فُأحرق ابلنار، فأوحى هللا إليه: فهال نلٌة واحدة(

ومن عجائب   هللا   فالنمل أمة تسبحنلة أهلكت أمة من األمم تسبح(.    )فأوحى هللا إليه أيف أن قرصتك ويف رواية ملسلم:

 ه األمة أهنا منظمة أميا نظام وكل واحدة هلا دور تؤديه.ذ ه

ويف سورة النمل قص هللا علينا قصة تلك النملة اليت هلا موقع القيادة والسيادة يف قومها كما يظهر من سياق 

قومها من مهلكة  مرور نيب هللا سليمان    اآلايت كيف أهنا أنقدت  حلظة   –عليه الصالة والسالم    – رمبا كانت حمققة 

ير النمل ووجوب دخول مساكنهم جناة من ذ جبيشه قريبا من وادي النمل فقامت النملة املسؤولة والرايدة يف قومها بتح

ي من  جتاه  جسيمة  مسؤلية  هي  القائد  مسؤلية  وأن  ابلسيادة  استحقاقها  مدى  على  وبرهنت  فكأهنا املوت  أمرهم  توىل 
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ال احلديث  الشيخان  ذحتفظ  رواه  عمر عني  بن  هللا  قال عبد  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  عنهما  هللا  َأاَل "   :رضي 

فقامت أداء ملسؤليتها ورعايتها   .(18)احلديث  ..."  ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، فَاأْلَِمرُي الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاعٍ 

َعِن احلََْسِن، قَاَل: َعاَد ُعبَ ْيُد هللِا ْبُن زاَِيٍد   (19)وأيضا كأهنا ختاف أن تغش رعيتها اليت اسرتعاها هللا إايها. ويف احلديث 

ي يتلى إىل قيام الساعة فلله درها ذ هللا الكرها يف كالم  ذ لك أن خيلد  ذبَمْعِقَل ْبَن َيَساٍر اْلُمَزينَّ يف َمَرِضِه الَِّذي َماَت  

َحىتَّ ِإَذا أَتَ ْوا َعَلى َواِد النَّْمِل قَاَلْت َنَْلٌة اَي أَي َُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم ﴿ ه النملة الرشيدة:ذ كر ه ذ قال سبحانه خملدا 

َم َضاِحًكا ِمْن قَ ْوهِلَا َوقَاَل َربِّ أَْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت 18)  اَل حَيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ  ( فَ تَ َبسَّ

احِلِنيَ  -18)سورة النمل:    ﴾(19)أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرَضاُه َوأَْدِخْليِن ِبَرمْحَِتَك يف ِعَباِدَك الصَّ

19 .) 

 اخلامتة

 وبعد أن طفنا هبذا البحث القرآين املبارك، ُت استنتاج النتائج التالية:

 . أن القرآن الكرمي جاء خياطب ذهن القارىء للتفكري وحث العقل عليه .1
سورة فيها لفت لالنتباه بطريقة مباشرة وغري مباشرة، وحيث اختلف الطرق الداعية للتفكري اإلبداعي يف سور القرآن، ف .2

 . حاجتنا ال تقتصر على بضعة أفراد فحسب ليتفّوقوا يف بعض جماالت اإلبداع ، وإنا إىل شعٍب ُمبدع وُمفّكرأن  
وعقلنا. مواجهة  .3 ومواجهة كل ماال يرتضيه ديننا  ويقص القصص وحيثنا على التفكري فيها،  لنا األمثال  القرآن يضرب 

 منطلقة على أسس من الشريعة وتفكري عقلي سليم.

 لم، وصّل اللهم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.وهللا أع
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    (1    ) altbrany, slyman bn ahmd. (d. t). alm'ejm alkbyr. thqyq: hmdy bn 'ebd almjyd alslfy. alqahrh: mktbh abn tymyh. 

9/ 135 . 

(2 ) alhrwy, 'ebd allh bn mhmd bn 'ely. (d. t). mnazl alsa'eryn. byrwt: dar alktb al'elmyh. s: 20 . 

  (3 ) alhrwy, mnazl alsa'eryn, almrj'e alsabq, s: 18. 

 (4    ) sbry, 'ebd al'ezym, whmdy mhmwd. (2015m). tnmyh alabtkaryh walebda'eyh 'end alqa'ed alsghyr, byrwt: 

almjmw'eh al'erbyh lltdryb walnshr. s: 43 . 

  (5  ) altbry, mhmd bn jryr. (2000m). jam'e albyan fy tawyl ay alqran, thqyq: ahmd shakr, byrwt: m'essh alrsalh. 11/ 

519 . 

(6 ) altbry, jam'e albyan, almrj'e alsabq, j: 1. s: 2/ 44 . 

  (7  ) als'edy, 'ebd alrhmn bn nasr. (2000), tysyr alkrym alrhmn fy tfsyr klam almnan thqyq: 'ebd alrhmn bn m'ela 

allwyhq. byrwt: m'essh alrsalh. s: 262 . 

 (8 ) als'edy, tysyr alkrym alrhmn, almrj'e alsabq, s: 262 . 

 (9 ) als'edy, tysyr alkrym alrhmn, mrj'e sabq, s: 262 . 

 (10 ) als'edy, tysyr alkrym alrhmn, mrj'e sabq, s: 262 . 

 (11 ) abn kthyr, tfsyr alqran al'ezym, s:1/525  . 

 (12 ) als'edy, tysyr alkrym alrhmn, mrj'e sabq, s: 111 . 

 (13  ) abn alqym, mhmd bn aby bkr bn aywb. (1432h). mftah dar als'eadh wmnshwr wlayh al'elm waleradh. thqyq: 'ebd 

alrhmn bn hsn bn qa'ed. mkh almkrmh: dar 'ealm alfwa'ed. s: 3/1401  . 

 (14  ) abn kthyr, esma'eyl bn 'emr. (1419h). tfsyr alqran al'ezym. thqyq: mhmd hsyn shms aldyn. byrwt: dar alktb 

al'elmyh. s 4/ 336 . 

 (15 ) abn aljwzy, 'ebd alrhmn bn 'ely. (d. t). dm alhwa. thqyq: mstfa 'ebd alwahd. (d. t). s: 610/611 . 

 (16  ) albkhary, mhmd bn esma'eyl. (1422h). aljam'e almsnd alshyh almkhtsr mn amwr rswl allh sla allh 'elyh wslm 

wsnnh wayamh walmsma shyh albkhary. thqyq: mhmd zhyr. alqahrh: dar twq alnjah. rqm: 3319 

(17 ) albkhary, shyh albkhary, almrj'e alsabq, h: 2409 . 

(18 ) albkhary, shyh albkhary, almrj'e alsabq, h: 6731 . 
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Abstract 

The research's problem emerges in the knowledge of scientific life in Hadhramaut in the twelfth 

century, where many scholars appeared in this period, and the large number of migrations to 

Hadhramaut from various countries, especially African countries, India and East Asian countries, 

where such like this study didn't gain its luck from research and care for what has been attained by 

Islamic places like this. This study aims to know the manifestations of the activity of the scientific 

movement in it and the most prominent of scholars who migrated to it and the effective 

contribution to creativity and authorship in various sciences and knowledges and knowing of 

scientific centers in it. The method used is the inductive and the descriptive approaches, the 

analysis of aspects of scientific activity and knowledge of the causes of stagnation in authorship 

and creativity. In the end, the researcher concluded that there is a scientific movement progress in 

rare works that Islamic law students need in various fields. 

Keyword: Scientific life, Hadhramaut, Research, Creativity, Scientific Centre.  

 ث البحملخص  

يف هذه    من بةعلميء ح   ظهر كثير  ن بةثَّيين عشككر  معرفا بحل ية بةعلم ا يف حضككرم يف يف بة ر يفتربز إشككلية ا بةث    

    ال سكككك مي أور قفر   ي وبهلدو وأور شككككرح ثسكككك ي  ح   قنَّ بة يربيفبهلجربيف إىل حضككككرم يف من   ل   يفوكثر  بةفرتة 

مل تدل حظهي من بةث   وبةعدي ا مي انة ه قمثيهلي من بحل بضكككككككر ب سككككككك م ا  و و   هذه بحل ثا بةعلم ا يف حضكككككككرم يف  

عر  على مظيهر    بة َّ قبرز من وفو إة هي من بةعلميءمعرفا   ف هي شكي  ةل ركا بةعلم ا هذه بةوربسكا إىل معرفا مظيهر بةدَّ 

َّّ وبة كَّ ب بكوب    وبملدهج    ثع ه  بملدهج بالسكككككككككككككك  رب  وبملدهج بمل َّ   .معرفكا بملربك  بةعلم كا  كي    بةعل م وبملعكير أة   يف شكككككككككككككك

ل بةثيح   هي ا ت صَّ ويف بةد     وحتل ل مظيهر بةدشي  بةعلم  ومعرفا قسثيب بةرك أ يف بة أة   وبالبوب بة  ل ل   بة صف  

  جميال ي.ر عا ب س م ا بشَّّ وبةيت حي يج إة هي ط ب بةشَّ    يأرةفييف بةدَّ ابملصدَّ   زبخرة   علم ا   كا  إىل وج أ حر 

 .  بحلركا بةعلم ا  حضرم يف  بة َّأة    ب بوب   بملرك  بةعلم الكلمة املفتاحية:  

A R T I C L E  I N F O  
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 املقدمة 

ة و شهويف حضرم يف يف بة رن بةثَّيين عشر بهلجري هنضًا عيمًَّا جتلَّت قكثر معيملهي يف بة َّعل م وبةثَّ يفا  ح   تل نت 

ربسكككككككككككييف  أربسكككككككككككا بحل ية بةعلم ا إحو  فرو  بةو     وتعو  بة َّوباي وبملعيهو  وبرز بة ع  بة َّعل م  يف حضكككككككككككرم يف ون بح هي   

تربز قمه ا بحمليضككككككر وبة َّوباي يف ترشكككككك و كمي     فلرايً وترب ايً إببربز نشككككككي  علميء ب سكككككك م     م  يرخي ا وبحلضككككككير ا  وبةيت  بة َّ 

بجمل معييف  وترب ا بألج ير على بةصكَّ   وبة َّ ك ا وبالسك  يماف فين فعت بجمل معييف رجرجي ي بةعلم ا  وبمل مث  لا ابة يضك   

يعر بألأ ي  وبملر    بألم   وة رع ا به مَّ بةثيحث ن وط ب بةو  ربسكككككككككييف  بةعيأر  وبةشكككككككككَّ  عو  ي نفع هذه بملجرجييف بةشكككككككككَّ

 بضكككككر با فا ب سككككك م ا وق ية م بةعل ي يف بةل يبا عن قمه ا هذه بملآثر بةعلم ا  فشكككككملت ك ياب م و  ثهم بةلثي من ح

إىل   ا  ميسكَّ   ضكيري وبةعلم  بمل م    يجا  هديك بةعو و من بأل ية م وبملون ب سك م ا ابيف بةوور بحل  أة مدهي  غي قنَّ م عو   

ب باله ميم  كمو دا جثلا  ومسككجو معيا بن جثل  وبميمع بملظفر  وحضككرم يف  وعلى وجه باصكك    من هذ  نصكك ي  

وبملهد كا تيت  قكلهكي ةل ر كي وبةثع كو  وعمَّ نفعهكي قكثر  مربك هكي بةعلم كا    ترمي بةغدكيء مكو دكا بةعلم وبةعلمكيء  ح ك  الزبةكت

 ةا  وبلو.  من أو 

من معي ل بملذهي    قصكككث ت مع  ً إن بةثَّربء بةعلم  وبملعريف حلضكككرم يف كين بسكككثي تعو أ بملذبهي بةف ه ا ف هيف حّ  

رع ا هلذه بملوبرا بةف ه ا  وسكيأ هذب بألمر فرتبيف  يرخي ًا   ين بةسك   و يمت أو  يفر م عوأةر مدسكجمار مع بملجرجييف بةشكَّ

بةد  و   ا ةلمذهث اف ممَّي كين هلي قثرر   يهييف يربيف بةفلر ا وبالجت   ة َّ بة من م عي ثًا بوب ًا ابة رن بةثَّية  بهلجري  مثَّ عصكككككككككفت اب

وكينت هلذه بحمليضكر بةعلم ا مع تل  بة جيهييف يف م ديحرة    مذهث ا    يسك   و  يم أو  يف  بةسك   يف تشكل ل رر   بة من  

 وب هلي  سككي مي ت  ضكك ه بملصككل ا من ية    يربيف وبةفرح  بل تصككوَّ  َّ يف بة     يف وجه تل  بة كَّ  رزر رر ابأو تل  بملرحلا  

  إن بس وعى بألمر ةذة .  وم بجهييف    ومديظربيف   ورأوأ  
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يف بة من مو دا ترمي إحو  قبرز مربك  بحلضككككيرة ب سكككك م ا     وتعو  عرف اأيف نشككككيطي ي بملبملربك  بةعلم ا وتعوَّ   يفثر و و ك

ا    مع وة    وج أ مذهث  ف ه    تل  بحل ثا بة يرخي ا  يف  علم اً  وممي قكسكي حضكرم يف قمه اً عيمَّا وحضكرم يف خيصكَّ

  فلثر بة َّأة   وبة َّوو ن  بنعلست ثاثر برجيةه وموبرسه  مذهي   وتفرأ كل     يفع  وبملذهي ب ابض ملذهي بةشَّ متثَّ  اب

ل من أبخل بة من وخيرجهي  بحلا ةلعلميء وط ب بةعلم م صككككككو بةر   فأصككككككث ت    فحضككككككرم يفهذه بحلركا بةعلم ا على 

 وةا ب س م ا. ق ية م بةوَّ شَّّ  من

 ييل:وه  كية َّ    وقربعا حميور  ربسا إىل م وما  م بةثيح  هذه بةو   و و  سَّ 

 يفا بةع بمل بةيت سككيعويف على نشككر بةفلر وبةثَّ  :بحمل ر بةثيينحضككرم يف.  بحمل ر بألور: مظيهر نشككي  بحلركا بةعلم ا يف 

 وم ررب ي بةو  ربس ا. عل ممربحل بة َّ  رببع:بحمل ر بةيف حضرم يف. بحمل ر بةثية : بمليتسسييف بة َّعل م ا يف حضرم يف.  

 حضرموت. مظاهر نشاط احلركة العلمية يف  ر األول:  احملو 

ممي جعلهي    وحضكككيريف علم مرك  إشكككعي  ن بةثَّيين وبةثَّية  عشكككر إىل قوبخر بة رن بةرببع عشكككر بة ر  مدذ حضكككرم يف   تع رب

  ف و بن شككككككككككر بةعلم يف كثي  من مديطم حضككككككككككرم يف كمو دا   ثتلفت قنظير بةعلميء وبملث ف  وبةثيحنفسككككككككككه  يف بة  ت 

بةشككككَّ ر  وبملل   وبهلجر ن  وأوعن  وحر ضككككا  وع دييف  و سككككم  وغ ل ابوز ر  وسكككك ا ن  ومو دا ترمي بةغدَّيء بةيت تع رب 

برز من وفكو  بملرك  بةر وح  ة لك  بملدكيطمف ةلثرة علمكي هكي وف هكي هكي  وكثرة مسكككككككككككككككيجكوهكي ومعكيبكوهكي وقرب  هكي  فلكين من ق

يف  بة َّ ىو و    ه(574)يف  بحلميي   على حضككككككككير ي نشكككككككك بن بن سككككككككع و معيهوهي وبالط     ة يم ب اير ي وزاير و   بة هي

 ب يرً قوك ي ف هي     بةعلم ا ف هي ةبحل يه من شككككككككيهو قعجي ملي و   ءج َّ من بةعلميء بأل حضككككككككرم يف بعوأ    ةقثديء زايته ةثلو 

 شعر ًا بم و   ي بةس ل ين: 

م    مرريف     مكككككككيً ل   سككككككككككككك  ب بأي حضكككككككككككككرم يف 

 

ابةكث  فكككككككأةكفك ك ككككككك     ي ثككككككك  حك  ر    يً مككككككك  سكككككككككككككك     ثكك  مك    ر  شكككككككككككككك  ه 

 
مكك    ةككفكك كككككككت  ق و      بةككعكك    ة  ذ  جككهكككككككيبككككككك    ن  فكك ككهكككككككي 

 

 (1)غراب  وال  يً  كككككك  شككككككككككككككر    ن ال  ل     ر  قكككككككيب   
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إىل حضككرم يف عدومي قرسككله وبةوه     هكينت رحل   و ف  ه(797)يف بة يفع هللا بن قسككعو  بةرمحن بن عثو     عثو بةشككَّ قمَّي  

 :  نشو  ي  ً أف  ؟وبةوه ك   وجو م  سأةهي عيأ فلمَّ   علميء ترمي   إىل  ة دظر

 
 

 

 

هضكا بةعلم ا  بةدَّ   نَّ ق الَّ إ بعييف وبا فييف  بسكي بةد   حضكرم يف  يف   بالسك  ربرعلى بةرغم من بالضك ربابيف بةسك يسك ا وعوم  

أة   بة َّ  احرك إنَّ من تل  بحل ثا بة يرخي ا  بل أة    مل  د  ع بةعلميء عن بةل يبا وبة َّ و  إىل   مدي بحليضككككككككككر  (3)مل ت    

مي أون ه ق  م بةعلميء يف بة من ومن  دظر إىل    ظيهربً   بةثية  عشكر نشكيطيً و   عشكر يينبةثَّ   بة رن خ رعل م نشك ت وبة َّ 

يف مج ع   ل  قن ب    (4)كرب   علم اً   اً ي كينت هنضكجيو قهنَّ بشكلل  عيم وحضكرم يف بشكلل  خي    خ ر هذ ن بة رن  

 بعييف بة ثل ا مل تيتثر على بحليةا بةعلم ا يف بة من واباصككك   على  يسككك ا وبةد   ربعييف بةسككك   بةصككك   ممي  ور  على قنَّ     بةفد ن 

  ةً زبهر وبملوبرا  ابةوروا    ةً عيمر وبملعير    ابةعل م  زبخرًة  مجا  ترمي يف عصككككككككر صككككككككيحي بةرتَّ  مو دا ف و كينت  مو ده ترمي 

 لميء. ت ه  ابةعلم وبةع

 :  أوالً: أبرز األسر اليت اشتهرت ابلعلم يف حضرموت

رع   وبة كَّأة   يف بةف كه وبحلكو ك  وبألصكككككككككككككك ر وبألأب وبةف     ومل  لن   -ال   بر  ةعلمكيء ترمي به مكيمر ابة َّعل م بةشككككككككككككككَّ

تعل مهم حمصكككككك ربً يف بملسككككككيجو قو بة وباي  بل إنَّ جلَّ جميةسككككككهم تور كر وتعل مر  سكككككك بًء كين ب يف بةث  يف قو بملسككككككيجو قو 

 ون بةو روا بةعلم ا وال  د  ع ن عدهي.  بة َّوباي  وحَّّ يف قسفيرهم  ع و 

ثر   )ثر بلف  ه وبةثَّ يفا  وكين من قشككككهر هذه بألسككككرابةعلم   بشكككك هريفبةيت  كثي من بألسككككرو و ظهريف يف حضككككرم يف  

هيب ثر شكككككك   بحلثشكككككك    ثر   بةلي   ر  ثثر بمد و   ثر بةع يا   لر بن سككككككيمل ب ق    بةشككككككَّ ثر ثر بحلوبأ     ي بةسككككككَّ 

هللا   بةكككككككَّ   رعكككككى  عكككككهكككككككو ككككك  إخككككك بين   م ذ كككككن 

 

 بةكككككككعككككككك بمل    جككككككك م  ككككككككيةكككككككدككككككك    تكككككككرمي    بكككككككثككككككك كككككككن   

 
 قنسككككككككككككككت   م من سككككككككككككككية  بةكوَّهر ب رهككاً 

 

ان كككككم    ةككككك كككككككيةككككك كككككهكككككم ككككككككأحككككك م    فكككككلكككككككينكككككككت 

 
بةكككدكككَّ   عكككلككك َّ  حمكككمكككككككَّ حكككلككك ككك   ببكككن   و جكككككككوة 

 

بحلكككككككككي     مكككككككككن  بةكككككككككغكككككككككر  قخككككككككك كككككككككه   وببكككككككككن 

فككككك ككككك كككككككه    مكككككن  تكككككرمي  يف   ب مكككككهكككككككذَّ   ومكككككن 
 

 ( 2)يمل  قهكل بةعلم حي  بن سككككككككككككككك  و  وسكككككككككككككك ك    
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ما حممَّو بن (5)وغيهم بةلثي  ثر ابوز ر(  بةعم أي ثر    ثر با  ي  أبفضككككككككلثر    نبةو    . ومن قبرز علميء ترمي بةع َّ

ما عثو هللا بن عثو بةرَّمحن بن قىب عث و )يف:611قىب بحلي )يف: ه(  وبةف  ه حممَّو بن على ابزغ فين  613ه(  وبةع َّ

ه(   947ه(  و و قشكككك هر مجيعار مدهم بة َّ ي اب رما )يف:819ه(  وبةشككككَّ   عثو بةرمحن بةسككككَّ ي  )يف:808)يف:

  ومن علميء شكككثيم بةف  ه فضكككل بن (6)ه(  وغيهم كثي611ه(  وقمحو بن قىب بحلي )يف:920دثل )يف:وقمحو ابشككك

 . (7)ه(  ومن علميء بةشَّ ر ثر بةسث801ّعثوهللا أبفضل  وبةشَّ   حممَّو بن عثو هللا ابا ي )يف:

 تَّحصيل العلمي واهلمَّة العالية لدى علماء حضرموتالاثنياً: 

وبالج هيأ   صك ل بةعلم  وبمو   هم حي ل ن بمللينا بةعية ا يف بة َّ  جعليف ترمي   ا ةو  ط ب بةعلم وبملشكي   بهلما بةعية  إنَّ 

ثع  وكي ميم ق  أبووأ  وب ميم ببن قىب  يف طلي بةعلم   ومن هيتالء  يضككى ترمي بةذي مجع ب  بةف ه وب  بة ربءبيف بةسككَّ

ه( صكككيحي ك يب بألكمل يف شكككر  بة دث ه  ومدهم 613  ومدهم من برز يف بةف ه كي ميم عثوهللا ابعث و )يف:(8)ا ي

ه(  وبةشكَّ    620ه(  ومدهم من برز يف بحلو   كي ميم بحملو  ث عل  بن جو و )يف:581بةشكَّ   سكيمل أبفضكل )يف:

ه( قنَّه  رق صككككك  خ بةثجيري على 616ه(  و و بشككككك هر عن بةسكككككل ين عثوهللا بن ربشكككككو)يف:624عل  ابمروبن )يف:

ل ين بحلو   عن ببن بمل وسك  وببن عسكيكر وببن قىب بةصكَّ    و و   بةشكَّ   حممو بن قمحو بهلجربين  و و عع هذب بةسك 

 .  (9)شهويف ترمي يف عهوه هنضًا علم ًا يف مج ع بةعل م بةو   د ا  وبلغت مثلغيً ة ك ةه مث لر يف بة من

 ثَّقافية والتَّعليمية:اثلثاً: احلركة ال

كين بمهل سكي وبً يف حضكرم يف  ومل تلن هديك ث يفار قو ت  رر علم   وضكلت حضكرم يف عرب فرتبيف  ط  لا  تعيين من  

سكككككت بممع ييف وبمليتسكككككسكككككييف بة َّعل م ا ب صككككك ح ا  ومن قهم وقشكككككهر  بمهل  حَّّ بوقيف بحلركا بةعلم ا بةثَّ يف ا فأسكككككَّ

 :  (10)وق وم هذه بممع ييف بآل 
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سككككككت مجع ا بحلم   عيم) : يسككككككَّ سككككككهي عثوبةرمحن بن شكككككك    وهلي 1916-ه1335ق. مجع ه بحلم   م(  وكين قوَّر من قسككككككَّ

قهكوب  كثية وعظ مكا  ومن قهم   قهكوبفهكي إصكككككككككككككك   قهكل ترمي بج مكيع كيً  ت في بةعكور مم ع فاكييف بجمل مع ابخ     

 .  (11)س م ا  مسيعوه بةف ربء وبملض هو ن وبملظل م بن ميءث م ومشير م  بة َّمس  ابةشَّر عا ب 

سكككت مجع ا بألخ ة عيم ) م(  وكين قوَّر  1931-ه  1931م( ويف سكككدا )1929-ه1348ب. مجع ا بألخ ة: يسكككَّ

مي َّا(  . (12)من قسَّسهي مجيعا من بة   ب من مجع ا بحلم   بةرتَّ

 .  (13)وكين من قبرز قهوبفهي تعل م بة لغا بةعرب ا ونشر بملعير ج. مجع ا بةثَّ يفا: بةيت قسسهي عثو بةرمحن بةلي   

ه. بةصكَّ يفا: ومن مجلا مي سكيعو يف نشكر بةثَّ يفا بة َّعل م ا يف حضكرم يف صك   حضكرم يف  ح   كينت مدرببً  شكع   

 يا قمحو ع ض  مدهي بةثَّ يفا وبة ع   وكين قوَّر صككك ف  برز يف حضكككرم يف حيمل شكككهيأة اصكككصككك َّا يف بةصككك   يفا بألسككك

 م(  وه  تع رب قوَّر ص  فا يف وبأي حضرم يف.  1959-هك1939ابوز ر  و و قصور ص  فا بة َّل عا سدا )

ه(  وكذب  صككك  فا 1314ومن مجلا بةصككك    صككك  فا حضكككرم يف  قصكككورهي بةسككك و ع وروا بن عمر بحلثشككك  عيم  

سكككككهي 1346بملهجر  قصكككككوريف سكككككدا ) مجين  قسكككككَّ ه(  وكذب صككككك  فا 1937حممَّو بن ع  ل سكككككدا )ه(  وصككككك  فا بةرت 

سكككهي حممَّو أبرجيء عيم ) عل هي حممَّو حسكككن    رم(  صككك  فا بآلخيء ح   كين بملسكككيتو 1929-ه1349بة َّهذ ي  قسكككَّ

سكت سكدا )1938-هكككككككككككككككك1357بةلي  سكدا  ي  قسك   م(  صك  فا حضكرم يف  قسكسكت سكدا 1911م(  صك  فا بةسكَّ

يف كين هلي أو (14)م(1917 ست عيم )  وهديك جم َّ م(  وجملا بةربب ا  1929رر ابرزر يف حضرم يف كمجلا عليظ  قس  

 م(.1927-ه1346بةعل  ا قسَّسهي بةسَّ و قمحو بن عثوهللا بةسَّ ي  سدا )
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 يف حضرموت قافة العوامل اليت ساعدت على نشر الفكر والثَّ احملور الثَّاين:  

 األبناء على ذلكوتشجيع   هتمامهم ابلعلمادور اإلابء و أوالً: 

ابخ  فهي  و و كين   ممي ه  معرو  قنَّ بآلابء  ع ربون بةرك  ة بألسكككككككككككككيسككككككككككككك ا يف ت ج ه بألبديء ة لي بةعلم وحف  م  نا

بآلابء والزبة ب أيخذون قبديءهم إىل حل ييف بةعلم ومربك ه ممي قورث يف نف سكككككككككهم حيَّ بةعلم وتعظ مه وبة َّفيين يف خوما  

قهله وحَّّ قن بة فل ال  ليأ  ورك سككككككككككككنَّ بةثل   إال و و حف  بة رثن بةلرمي ومجلًا من بمل  ن  ومن قبرز هذه بةدمياج 

ةرمحن بلف  ه وعثو هللا بن عل ي بحلوبأ وحيمو بن عمر حيمو وبةشكككككك   اب رما وبةشكككككك   فضككككككل أبفضككككككل  بةع ما عثو ب

 (15)وغيهم بةلثي

 يف حضرموتي افعالشَّ  هبانتشار املذاثنياً: 

ف و    بةو د ا يف حضكككككرم يف  نشكككككر بملعير  وبةعل مبةف ه ا ية فيً وت ع وبً كين سكككككثثيً من قسكككككثيب باله ميم ابملذبهي  إنَّ  

هكذب باله مكيم إىل     ي قأَّ ممكَّ    ب  علمكيء بملكذبهكي  بةف ه كا  بملدكيظربيفوككذب  دكيفك بةلثي  بة َّ يف جمكيةسككككككككككككككهكي    ككين حيصكككككككككككككككل

  و و بر  وتو   هي وحت   هيواة  بل يبا ملجصككككييف ألمهييف بةل ي وتشككككجيهي   شككككي  ةو  طلثه بةعلموبةدَّ بالج هيأ 

لميء حضكككككرم يف بمم  بةغفي  فمن قشكككككهرهم يف بة رن بةثيين عشكككككر ب ميم عثو هللا بن عل   يف بملذهي بةشكككككيفع  من ع

بحلوبأ  وبةذي  عو  قبرز علميء بة رن بةثَّيين عشككر  ومدهم ب ميم قمحو بن عمر بهلدووبن  وب ميم قمحو بن ز ن بحلثشكك    

بلف  كه  وغيهم بةلثي كمشكككككككككككككككي   ثر أبفضكككككككككككككككل  وثر   وب مكيم قمحكو بن عثكوهللا بلف  كه  وب مكيم عثكوبةرمحن بن عثكوهللا

 .  (16)با  ي  وثر حي  
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 احملور الثَّالث: املؤسسات التَّعليمية والد ِّينيَّة.

 : املساجدأوالً: 

 عو  بملسككجو ه  بمليتسككسككا بة َّعل م ا بألوىل بةيت به م بةدهللا صككلى هللا عل ه وسككلم ومن جيء من بعوه يف تشكك  وه يف بةعلم 

ب ا وبة َّفيين يف خوما بةو   ن وبةشككككر عا  فدشككككأيف بألج ير يف كد  بملسككككيجو  روانً م  بة ا  ومل تد  ع هذه بمليتسككككسككككا  وبةرتَّ

 ي مسكككككككجو ثر ابعل  من تل  بملسكككككككيجو بةيت الزبةت مرك بً  دهل مده ط ب بةعلم يف ترمي  بةعلم ا يف ترمي ومي ح هلي  و 

محو  قيبع  بمل ل  سكه بة َّ سكَّ قبةذي    و مسكجو بة علومدهي    ه(529خيةع  سكم )يف يسكه ب ميم على بن عل  سكَّ قذي بةَّ و 

 اكين يسكك سككه سككد  ح     ي سككَّ مسككجو ب ميم بة   ومدهيه(43نصككيري سككدا )يأ بن بشككر بألبن بةصكك ي  بمل ل عثَّ 

  مسكككجو ب ميم بةع وروا بألكرب    ومدهيه(833)  ح   قسكككسكككه سكككدا  مسكككجو ب ميم عمر بحملضكككيرومدهي    ه(768)

  ال   و (17) (  هكككك1089)قسَّسه عيم مسجو ب ميم عثوبةرمحن بن عثوهللا بلف  ه ومدهي    هكككك(551)ح   كين بديؤه سدا 

 الغ  كا وبة   د كَّ  ب  بةعل م بةكو   وبة َّعل م مم ع قن  ور كابة كَّ    ن    مقو قكثر    عكيملر من مسكككككككككككككككيجكو ترمي إالَّ ف كه  خيل ب مسككككككككككككككجكو  

    وجه هللا ع وجل من غي م يبل    ث غ ن بذة    ب  الء بةعلميء قو ي م ة عل م بة   يت  ثذر ه مي  وغيةثيً   وبألأب ا   وبة َّيرخي ا

   يف مج ع و    بمل    و وبحملعلميء بةن خيرج ب وبسكككككككككك  يع ب من خ ر حل ييف بملسككككككككككيجو ق شككككككككككل ربً   وال   ر وون ج بءً  ال

  وبةيت تسككككثث هي    وبةسكككك   يسكككك ا  وبالج ميع ا  بال  صككككيأ ازمييف  ون  ي من بألرغم بةظرو  بةيت مير  وحفظا ك يب هللا  بةفد ن  

 .(18)نمت تعص   م من كل جيني يف مج ع قحنيء بة نيكبحلروب وبحل بأث بةيت  

 )املعالمات(:    الكتاتيباثنياً: 

  صككككككو ابةل يت ي ه  بمل  رقة قو بةل َّيب ومجعهي بةل يت ي  وه  بألميكن بألسككككككيسكككككك ا ة عل م انشككككككاا بملسككككككلم  بةل يبا 

ل ك ا    ومن قشكككككهر تل     (ملع ما)اب ى يف حضكككككرم يفوتسكككككمَّ وبة ربءة وحف  بة رثن بةلرمي  وكذب بةرتب ا وبألخ ح بةسككككك 

 .(19)ع مييفبمل
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 .  هك(527:)يف بةعل يب ميم على خيةع  سم    امع م -

 .  هك(822:مرمي )يف اب  و بن عمر بمللّنَّ    حممَّ بةشَّ   وميتسسهي  ىب مرمي ق  امع م -

  .ابحرم او و بش هريف رع م   هك(865:)يف  ب ميم بةع وروا بألكرب ميتسسهي نَّ إ :ري      ابحرم  امع م -

 .  (20)هك(633:يف) و بن عثوهللا ابغر يور ك ف هي حممَّ  بة َّ و و ت ىلَّ   ابغر ي  امع م -

 اثلثاً: املدارس: 

يف هني ا بامسككككككك دييف من بة رن بةرَّببع عشكككككككر بهلجري بوق بة َّعل م بألكيأمي  يف حضكككككككرم يف  وكينت بةثوب ا روبرا حم  

ل دا بة ع  ا1938-ه1357بألم ه سككككككككدا ) ل دا بةلثي ا وبةسككككككككَّ   واله ميم قبديء حضككككككككرم يف يف (21)م( يف قايم بةسككككككككَّ

م(  وبف   ت قور  1950-ه1369( مورسككككككككككككا سككككككككككككدا )36    )بة َّعل م بلغت بملوبرا بألكيأمي ا يف سككككككككككككل ده بة ع

ل دا بةلثي ا بف   ت قور  1941-ه1360بملورسكككككككككا بب وب  ا ةلثد  وقخر  ةلثدييف ابملل َّ سكككككككككدا ) م(  وقمَّي يف بةسكككككككككَّ

( موبرا   10م(  وبعوهي ت يبعت بملوبرا حّ بلغت بملوبرا بالب وب  ا )1948-ه1367مورسكا يف سك ا ن سكدا )

م(  وبعث ي كل ي بةسككككل د   بةثعثييف بة  ب ا  1949-ه1368( موبرا  وكين اة  يف سككككدا )5بمل  سكككك ا ) وبملوبرا

 .  (22)إىل خيرج بةث أ بةعرب ا من قجل بحلص ر عل بملدخ بةعلم ا

 : األربطةرابعاً:  

مهمًا ة دشكككاا بألج ير عل هي بةراب  ه  بةذي  ربط بال  ابةسكككل  وبألح يء بعضكككهم بعضكككيً وهلذه بملعيين تع رب وسككك لًا 

ومن مث َّ قصككككككككككككككثخ بعكيً ةلملككين بملعككو   بةكذي  د ر ف ككه ط ب بةعلم وبةعلمككيءف ة   م ب بع ككو بحلل ككييف بةعلم ككَّا و ل  ن ف ككه  

 بةوروا  ومي د ن ف ه ب جيزبيف يف فد ن عل م بةشر عا  ومن قشهر بألرب ا يف ترمي بةغدَّيء بلو بةعلم وبةعلميء بآل :

ه(  وراب   684ه(  وراب  بةشكككككككككككك   إبربه م بن حي  أبفضككككككككككككل )يف:687بةشكككككككككككك   عثوهللا بن حممو ابعثيأ )يفراب  

بن   اب  ب ميم عله(  ر 805ه(  وراب  بةشككك   فضكككل بن عثوهللا ابفضكككل )يف:847بةشكككَّ جا سكككل ينا بة ب و ا )يف:



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:49-67 VOL: 6, NO 3, 2020 

 

 
 59 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ا سككككككككككككككد  ح   كين بديؤه  حضككككككككككككككرم يفور راب  بّن يف راب  ترمي ق  و عو     ه(1444:بسكككككككككككككك ا ن )يف  بحلثشكككككككككككككك حممو  

يحل    من بةعلميء  ا  خنث  يعلى ق و    ه(1296) شككككي  بةعلم   بةدَّ  قوقور من بو   ه(1304عيم )  يسكككك سككككهوكين  وبةصككككَّ

ماف ه    ب سككك م اربسكككييف  ةلو   صككك ف   أبر بمل  ومن قشكككهر بألرب ا (23)ه(1344:بحلث ي عثوبةرمحن بملشكككه ر )يف بةع َّ

ك  مابن مشكككككككه ر بن حف   وقخ ه    عل  بةع مالى  و ب ميم  بمل ل   م( ع1994-ه1414)  عيمقسككككككك   عمر   بةع َّ

ةر هلكي أورر ابرز يف تدشككككككككككككككاكا بألج كير على م ب كو بةعلم وحل كيتكه كراب  كثي   ار ك قرب كيوهدك   بن حممكو بن سككككككككككككككيمل بن حف  

 بةشَّ ر  وس ا ن  وع دييف  وحر ضه  وغ ل ابوز ر  وأوعن.  

 : زواايخامساً: ال 

 بة وباي شكك  قنَّ   والعل مابملسككيجو من قجل بة َّ   غر  عيأة تثّن مل صكك اً    وه بةشكك ء جيني   وه  مجع زبو ا  :وبة وباي

يثير كثي ووبسعر يف قوسي  بجمل مع بحلضرم   وكذب على بة   ب كين هلي  و    روابحلل ييف بةعلم ا وبةو    كينت ت يم ف هي

 بآل :حضرم يف   يف  بة وبايومن قشهر تل     (24)بة بفو ن من شَّّ ب ي  بةعيمل

لربن    على بن قىب بلر بةسككككككككككككككَّ وزبو كا بةشككككككككككككككَّ    ه(671ب  كوون )يف:  بةعم أيبن ع سككككككككككككككى       سككككككككككككككع كو بةشككككككككككككككَّ ا زبو ك

زبو ه مسجو     ه(857من قايم ب ميم سعو بن على موحج )يف:  ذه بة بو اوه  زبو ه مسجو سرج ك   ه(895)يف:

 ي  بة َّور ك وهى بةيت كين    ىلَّ   ا زبو ا مسككككجو سكككك     ه(1299ثوهللا بلف  ه )يف:سككككهي ب ميم قمحو بن عقسككككَّ   نف ع 

    بةشككككككَّ  زبو او   سككككككجو عيشككككككمربالن   و عر    زبو ا مسككككككجو بّن حي     ه(1299ب ميم قمحو بن عثوهللا بلف  ه )يف:

ر عثوهللا بن شككككككككك   ث  اومورسككككككككك  بحلوبأ    وه  ةإلميمبب وَّ بأل ازبو    ه(581)يف:وبملعروفا    بةشكككككككككهيةفضكككككككككل سكككككككككيمل اب

 .  (25)هك(1019   ب ميم عثوهللا بن ش   بةع وروا )يف:سهي بةشَّ سَّ ق    لبةسَّ  ا يف  وه  ت ع  بةع وروا
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 :  املكتباتسادسا:  

َّّ بةعل م  وتضكككككم تضكككككم   و يف حضكككككرم يفجوبً  ةر كثي   هديك مل ثييفر  هذه بملل ثييف بألال  من بةعديو ن بملج لفا يف شككككك

  و و بع ّن كثير من ط ب بةعلم  ي اباط وبةدَّسككككك ف حفيظيً عل هي من بةضككككك ي  من بةل ي بملج  طاكذة  بألال   

ه(  ومن  1305)    ح   يسكَّسكت عيمح ي  برتمي ومن قشكهر تل  بملل ثييف بملج  طا مل ثه بألقو بة مك وبحمل    

بةلكي   ح ك  ككين يسكككككككككككككك سككككككككككككككهكي على  كو عثكوبةرمحن بن شكككككككككككككك   بةلكي  عكيم  تلك  بملل ثكييف بملج  طكا مل ثكه ثر  

ه(  وغيهكككي من بملل ثكككييف كمل ثكككا 1225ه(  ومل ثكككه ثر بحلكككوبأ )1268  ومل ثكككه ثر بمد كككو )(26)ه(1350)

إبحصككككككككي هي بةثيح  عثو هللا بحلثشكككككككك    عثوهللا بن شكككككككك   بةع وروا  ومل ثا ثر بةعم أي  ومل ثا بهلدووبن  و و  يم

 .  (27)وأوَّن اة  يف ك يبه فهرست بملج  طييف بة م دا

 ومقرراهتا الد ِّراسية  عليممراحل التَّ احملور الرابع:  

بجم وقسين و علميء حضرم يف يف بة رن بةثَّيين عشر وحّ بة رن بةرَّببع عشر  تدي ةل ي بة ء رب خ رمن  ضخ   َّ ير   وبةرتَّ

مربحل م عوأة  وميلن ةلثيح  قن   سكككم مربحل بة َّعل م يف حضكككرم يف يف تل  على حضكككرم يف  عل م كين يف بة َّ  ةدي قنَّ 

ابع ثير بملديهج وبمل رربيف بةيت   ل َّيهي بة َّيةي قثديء بةفرتة إىل ث ث مربحل تعل م ا  وأي  هذب بة َّ سككككك م يف حضكككككرم يف  

ر يوي يف  أربسكككك ه بةعلم ا يف مربحل بة َّعل م بملج لفا  فية َّ سكككك م بةذي مشككككى عل ه بةثيح  ه  مي اهي بة ه ب ميم بةشككككَّ

 ل م وه  كية َّييل:  ك يبه بة َّ ر ر  وس أ  بحلو   عدهي  وس عرض بةثيح    ل  تسم ييف بة َّيةي يف حل ييف بة َّع

 بة َّيةي بملث وئ: ه  من بب وق يف طلثه ةلعلم يف بةثوباييف  ومل  س   ع قن  صل إىل حيةا تص   ر بملسي ل قو شرحهي. 

ط: ه  من وصل إىل مرحلا  من بةعلم  س   ع من خ هلي تص  ر بملسي ل.   بة َّيةي بمل  س  

بة َّيةي بملد هى: ه  بة يةي بةذي وصكككككككككل إىل مرحلا  من بة َّعل م  سككككككككك   ع من خ هلي بالسككككككككك دثي  وبالسككككككككك والر على 

 .(28)بملسي ل بةف ه ا وبملس جوبيف بةعصر ا
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 وبعو قن عرفدي بملربحل بة َّعل م ا بةيت ت ديسي مع كل   طيةي  س عرج بةثيح  إىل ب ين هذه بملربحل بةعلم ا ابالخ صير.  

وبةككَّذي ه  قور بةعل م بةيت   ل هككي طككيةككي     مرحلككه بحلف  ةل ككيب هللا ع وجككلبملرحلككا بالب ككوب  ككا  وهى    املرحلـة األوىل:

بةعلم يف تلكك  بملسككككككككككككككككيجككو قو بة وباي قو بألرب ككا  وجيككي على بة ككيةككي قن أيخككذ حفظككه بع  بالع ثككير  بككل ه  بحمل ر 

ف ك نه   ك  بةد ف ا و هذ ي  و دم  مهيرة بة َّيةي يف (29)بةل يت يبألسككككككككككيسكككككككككك  بةذي  وور عل ه بة َّعل م يف بملوبرا و 

بالسكك والر على بألحليم بةشككرع ا ةل نه  ل ن قضككثط وقوثم من غيه  مسكك دو ن على اة  ري قشككير إة ه ب ميم حجا  

ن ب س م اف ألنَّه شعيرر من شعي ر ب س م بةغ بيل قنَّ تعل م بة ربن ه  قسيا بة َّعل م يف مج ع بملديهج بةو  ربس ا يف بةثلوب

 . وميلن ةدي قن ن سم هذه بملرحلا إىل  سم :  (30)بةو   ن  و يتأ  إىل ترس   بةع  وة ورس خ بألميين 

 القسم األول من املرحلة األوىل التَّمهيديَّة:  -أ

ويف هكذه بملرحلكا  ل ن  كو تعلم بة كيةكي بةل كيبكا وبة ربءة  إا قنكه  كورا ف هكي بحلرو  وترك ثهكي  وتل  ن بممكل وك كيب هكي   

و سكككككككم  ن تل  بملرحلا بةعلم ا فهم بةفصكككككككل  رعّن قنَّ بة َّيةي  سككككككك   ع من خ هلي فصكككككككل بحلرو  وبحلركييف وترك ي 

فإاب   (31)بملصككككككك   من قوةه إىل قخرة من خ ر بةدَّظر ت وًة على بةشككككككك    بممل  وبعو هذه بملرحلا  ثوق بة يةي  ربءة

قت ن بة كَّيةكي بملرحلكا بألوىل بن  كل إىل بملرحلكا بةثكَّين كا بةيت ه  مرحلكا بحلف   ف ثكوق بة كَّيةكي  ف  بة ربن بةلرمي ككيمً   

 عن ظهر  لي كمي ه  معرو  عدو علميء ترمي.  

 األوىل: القسم الثَّاين من املرحلة  -ب

ويف هذب بة سكككككم يتى مرحلا بة َّأسككككك ك وبديء بة  بعو  وتسكككككمَّى هذه بملرحلا  ف  مهمَّييف بمل  ن بةعلم ا  ح   حيف   

يفع     ف دا يف بةف ه بةشككككَّ َّّ بةعل م  مثل مر بألربع  بةَّد و ا يف بحلو    ومر بةسككككَّ بة َّيةي مجلًا كثيًة من بمل  ن يف شكككك

بةدَّ    ومر بةشَّيطث ا يف بة ربءبيف  ومر بةرَّحث ا يف بةفرب ض  ومر هوب ا بملس ف و وحتفا بألطفير   ومر بآلجروم ا يف

 يف بة َّج  و  ومر بة ر ييف يف قص ر بةف ه  ومر ع  وة بةع بم يف قص ر بةو ن. 
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 وميلن قن حنو  أ بمل بأَّ بةو  ربس َّا يف بملرحلا بألوىل على بةد   بة َّييل: 

 م بة ربن بةلرمي  تعل م بة ربءة وبةل يبا  تعلم مثيأئ بحلسككككيب  مر ك يب بةر  سككككيةا بميمعا يف بةف ه ةإلميم قمحو بن تعل

ز ن بحلثشككككككك   مر سكككككككف دا بةدَّجيء ةلشكككككككَّ   سكككككككيمل بحلضكككككككرم   مر بآلجروم ا ةلشكككككككَّ   حممَّو بن ثجروم  مر بةرَّحث ا يف 

 بألربع  بةدَّ و َّا يف بحلو    مر بة ر ييف يف قص ر بةف ه  ميم بحلرم   مر هوب ا بةفرب ض ةلشَّ   حممَّو بةرَّحهللا  مر

بملسكككك ف و يف بة َّج  و ةلشككككَّ   حممَّو بن قىب ة ما  مر ع  وة بةع بم يف قصكككك ر بةو   ن ةإلميم قمحو بملرزو    مر بة  بو يف 

 بةصَّر . بةف ه  مر رايضا بةصث ين يف بآلأبب  مر بمل ص أ يف 

 املرحلة الثَّانية: التَّعليم املتوسط 

مي  عن بةشككككك   خ وبة َّل   عدهم  ف ثوق بة َّيةي قوالً بشكككككر   وتثوق هذه بملرحلا ابة  يح بة َّيةي ابحلل ييف بةعلم ا  وبةسكككككَّ

يفع   وشككككر  مر بآلجروم ا البن أح ن  وغي ا بة َّ ر ي أل    ف دا يف بةف ه بةشككككَّ شككككجي   وكذب شككككر  ك يب مر بةسككككَّ

غي ا بة َّ ر ي البن  يسكككم بةغ   ي  وسكككثط بمليرأ ين شكككر  بةرحث ا  ف ضكككي  إىل اة  بل   بملربم يف بحلو    وبة يع  يف 

 . (32)بةف ه  وبم هرة يف بة َّ ح و وبةع  وة  وبةشَّدش ري يف بةفرب ض

ص بل ي بملرحلا بمل  س ا كية َّييل:    وةدي قن نلج  

يطهللا  شكككر  بم ر ا  تفسكككي بم ة  القرآن وعلومه يطث ا ةإلميم بةشكككَّ   بة   ث ين يف ثأبب محلا بة ربن ةإلميم بةدَّ وي  بةشكككَّ

 وتفسي بةثغ ي.  

شككر  سككف دا بةدَّجية  مر قىب شككجي  وشككرحه ف خ بة ر ي بجمل ي  شككر  غي ا بة  ر ي البن  يسككم بةغ   ي  وبعض  الفقه:  

ي  وبال دي  ةإلميم بةشكرب ين  بمل وما بحلضكرم ا ةلشكَّ   حممَّو بن قمحو أبفضكل وشكرحه  شكرو  قىب شكجي  ك يشك ه بةثيج ر 

بشككككر  بةلرمي ةثيعشككككن  مر بة  بو ةإلميم بن رسكككك ن  وم يةعا شككككروحه كل يب م بهي بةصككككمو  وك يب غي ا بةث ين  

 وعموة بةسَّية   وعو ة بةدَّيس  ةإلميم شهيب بةو   ن قمحو بةدَّ  ي. 
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 شرو  بةرَّحث ا  كشر  سثط بمليرأ ين  وك يب تلملا زبوة بحلو   ةإلميم حممَّو بن سيمل بن حف  . فرائض: ويف ال

شككككر  ع  وة بةع بم ةلسككككَّ و حممَّو بن عل ي بمليةل   وشككككر  بم هر ةإلميم بة يين  وإميم بةع بم عن ويف أصـــول الد ِّين:  

 وكذب ك يب شر  بةسد س َّا.علم بةل م ةإلميم حجا ب س م حممَّو بةغ بيل   

ــول الفقه:   شكككككككككر  بة ر ييف ةإلميم بم  ين  وشكككككككككرحهي ةإلميم بحملل   وك يب ةي   بألصككككككككك ر ةلشكككككككككَّ   ق  زكراي ويف أصـــــ

 بألنصيري.

د ا  وحتفا بألحثيب على مل ا ب عربب ةلشككَّ   عمر اشككر  بآلجروم ويف الُّلغة العربية:    رح     وبملسككمَّى ابة   فا بةسككَّ

بمل مما على بآلجروم ا وشكككرحهي بملسكككمَّى )بةل بكي بةو ر َّا( ةلسكككَّ و حممو بن قمحو بألهور    ر بةدَّو  وشكككر  شكككذور  

 .  بةذهي البن هشيم  وشر  ب ميم بن ع  ل على قةف ا بن مية   ويف بةصَّر  مر بةثديء وبألسيا ةلغ   ي

روحه كشككككككككر  ببن حجر بهل ثم   وشككككككككر  ببن أ  م بةع و  رايض  شككككككككر  بألربع  بةدَّ و ا وشككككككككاحلديث ومصــــــطلحاته:  

يحل  ةإلميم بةدَّ وي  ون ر ب ميين ةلسكككككَّ و عمر بن حف    وبل   بملربم شكككككر  قحيأ   بألحليم ةل يف  بن حجر   بةصكككككَّ

 بةعس  ين  عموة بألحليم ةلم وس .  

 املرحلة الثَّالثة: وهي مرحلة التَّعليم العايل: 

ي تع رب مرحلا بةد ضكككج بةعلم  وبةفلري من خ ر بة َّ سكككع يف بةشكككرو   وبمل يةعا  وهى مرحلا بة َّ  ل   على بةشككك   خ إا قهنَّ

يف ك ي بمل  َّاليف وبحل بشككك   وبة َّث ر يف بملذبهي بملج لفا  ح     َّل ى بة َّيةي ف هي بةسكككد سككك َّا يف بة َّ ح و  وتفسكككي  

دن وبة يفع   وبة  ر وبألةف ا يف بةثغ ي يف بة َّفسكككككككي  وك ي بةسككككككك  صككككككك   ي  يف بحلو    وبملهذَّب وبملدهيج يف بةف ه بةشكككككككَّ

بةدَّ    وغيهكي بةل كي بةلثية بةيت   رقهكي بة كَّيةكي يف بةد  هكياييف  و كذه بحلصكككككككككككككك لكا بةعلم كا  ل ن  كو بل  بة كَّيةكي أرجكا 

 . (33)ب جيزة بةعلم ا بمل َّصلَّا ابةسَّدو إىل رس ر هللا.

 .  (34)ي حيصل على ب جيزة بةعلم ا يف كل مي تل يه عن مشيخيه يف مج ع مي تصخ روب  ه وأرب  هومن خ هل



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:49-67 VOL: 6, NO 3, 2020 

 

 
 64 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 من ن ي ج متثَّلت ابآل :قهم مي ت صل إة ه بةثيح   النتائج والتوصيات:

ب بةعلم من شَّّ ب ي  بةعيمل. -  بحلركا بةعلم ا يف حضرم يف بس ضيء بد رهي ووهج علمهي ط َّ

ن مرحلا بالس عمير مد ب بة من  وه  مثلهي مثل غيهي من معي ل  مرَّيف  - بحلركا بةعلم ا  ضرم يف برك أ  وإمهير إابَّ

ي    بةعلم أربكهم  إو    ليت  قهلهيوعيأيف إىل مي كينت عل ه سكيب يًف بفضكل ت يف بةفرتة بألخية بوق باله ميم  يإالَّ قهنَّ

 وعلم ا.  فلر اه بآلابء وبألجوبأ من ثروة ألمه ا مي خلفَّ 

  ح     صكووهني مف و ن قو ال سك مي مو دا ترمي   إىل حضكرم يفابخ    مذبهثهم دا  من علميء بةسك  بةلثية   ف أ بة -

مسككك ف و ن  قو م َّلع  على سكككي بةعمل ا بة َّعل م ا يف بألرب ا وبة َّوباي وبملسكككيجو  وكذب معرفا على بألنشككك ا بة  م ا 

 عر  على بملديهج بة عل م ا ابخ    مربحل بة َّل   وبة َّلي.وبألسث ع ا وبةسد  ا  وبة َّ 

ة     هي وأربسككك هي أربسكككا  طلثا بةعلم وبةثيحث حت يج إىل جه أ بملجلصككك  من  كثية    و   طييف    وج أ ميتةفييف      -

 .علم ا

 ه بة سكككككككككك   ابة   ب ورعي  هم وبح ضككككككككككيهنم وت ج ههم بة  جوج أ مربك  علم ا يف حضككككككككككرم يف جو رة اباله ميم   -

 بة ي م على بالع وبر بة بع  من غي إفرب   وال تفر ط.  

وحت   ككه     د  ككي عدككهةث كك  وبة َّ ف واةكك  ابوه بألوب ككلبث بةعلم  بةككذي خلككَّ ابحلفككيظ على بةرت  بةثككيحكك     صكككككككككككككك   وقخيبً  

را يف بحلل كييف بةعلم كا على عل مكا بةيت ككينكت تكوَّ وطثكيعكا مكي ح م مدكه  كمكي   رت  بةثكيحك  بة  كيم بكوربسككككككككككككككا بملدكيهج بة َّ 

بكم ا ةوور بةعلم ومربك هف حَّّ   مَّ بالن في      ل  مربحل بة عل م يف بة رون بمليضكككككك ا وبحليضككككككرة  ون ل هذه بارببيف بةرتَّ

 ل  بألرب ا وبة وباي. ي كمي بن فع ط ب ت

 وصلى هللا على س وان حممو وعلى ثةه وص ثه وسلم وبحلمو هلل رب بةعيمل . 
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Abstract 

Qur’anic comma is a logical part of speech context. Moreover، it provides additional meanings the 

context needs and requires them. It has many impacts in Qur’an’s interpretation، parsing، choice 

of the meanings، and many more. Therefore، Al-Farraa in his book called “Quran’s Meanings” ، 
contributed in demonstrating and clarifying these meanings so he is considered to be one of the 

first exegetists of Qur’an who were concerned about the impact of the Qur’anic comma in Quran’s 

context. This impact might be ignored by some exegetists، which is the research problem. 

Highlighting this impact which was created by Al-Farraa is widely significant to demonstrate his 

methodology and approach in applying it on the Qur’anic context، which reflects the importance 

of the topic. This research aims at demonstrating the role of the Qur’anic comma and detailing its 

uses in choosing the Qur’anic meanings، Qur;anic modes of recitation، parsing aspects and many 

more. I used the descriptive and analytical methodology for the samples which were mentioned by 

Al-Farraa about using the Qur’anic comma in modifying the Qur’anic texts. The results came as 

follows. The consideration of the Qur’anic commas has a big impact on the interpretation of the 

Holy Qur’an according to Al-farraa. In addition، Al-Farraa unprecedently demonstrated the impact 

of the Qur’anic commas in parsing and accordance with classic speech of Arabs، and the preference 

of a recitation to another. Al-Farraa confirms that the Qur’anic commas are reasons of implied 

omission at the end of verses. Moreover، considering the the Qur’anic commas in choice and 

preference of the Qur’anic context do not allow the imposition of improper interpretation to 

Allah’s Book. With all that، the Qur’anic commas’ impact can be seen in Tafsir according to Al-

Farraa.  

Keywords: commas، impact، Qur’an، Al-Farraa، Tafsir . 
 

 ملخص البحث 
 ، ياق إليها، بل هي مفصحة عن معان زائدة مرادة، يفتقر الس   حمكما    ة مرتبطة بسياق الكالم ارتباطا  الفاصلة القرآني  

للفراء يف كتابه "معاين وهلا آاثر متعد  د يف تفسري القرآن، وإعرابه، واالختيار بني املعاين، وغريها؛ لذا كان    ،بهاويتطل  
رين الذين اهتموا ببيان أثر الفاصلة القرآني ة يف  القرآن" إسهام يف إظهار هذه اآلاثر، وبياهنا، فهو يعترب من أوائل املفس  
ياق القرآين، وهذا األثر قد ال ينتبه إليه البعض، وهنا تكمن مشكلة البحث، كما أن  إبراز هذا األثر الذي ابتكره  الس  

ياق القرآين، وهنا تكمن أه  ي ة املوضوع، والذي يهدف ا لفراء له أه  ي ة ابلغة يف بيان منهجه وطريقته يف تنزيله على الس  
 إىل بيان املراد ابلفاصلة القرآني ة، مع تفصيل استعماهلا يف اختيار املعىن القرآين، والقراءات القرآني ة، والوجه اإلعرايب، وغري
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عت يف هذا البحث املنهج الوصفي الت حليلي للن ماذج اليت وردت عن الفراء يف استعماله الفاصلة القرآني ة ذلك، وات ب
تبني  يف هذا البحث أن  مراعاة الفواصل القرآني ة له أثر عند الفراء يف   لتوجيه الن ص القرآين، وقد ظهرت الن تائج الت الية:

أثر الفواصل القرآني ة يف اإلعراب، وموافقة كالم   - بطريقة مل ُيسبق إليها    -  الفراء أظهرتفسري كالم هللا تعاىل، كما أن  
العرب، وتقدمي قراءة على أخرى، وهي عنده سبب من أسباب احلذف املقد ر يف أواخر اآلايت، كما أن  مراعاة الفواصل 

ياق القرآين ال جتع جيح يف الس   ل ألحد أن يتكل ف معىن ال يليق أن ُُيمل عليه كتاب هللا تعاىل، القرآني ة يف االختيار والَّت 
 وهبذا يظهر أثر الفواصل القرآني ة يف التفسري عند الفراء. 

الفواصل، أثر، القرآن، الفراء، التفسري.   الكلمات املفتاحية:   
 

 املقدمة 
مبثله، أو ببعضه، وهو الكالم الذي انبهر به علماء القرآن الكرمي هو كتاب هللا الذي أعجز العرب والعجم عن أن أيتوا  

الفنون على خمتلف طرقهم وجماالهتم، فاستفادوا منه، وأظهروا دالئل عظمته، وإعجازه، وتشريعه، وأهل اللغة منهم وجدوا 
وإعرابه، وأساليبه فيه غذاء  ألساليب العربية، والنحو، ومنهم الفراء الذي ألف كتابه "معاين القرآن" يف بيان لغة القرآن،  

يف   - اليت معناها أواخر اآلايت، أو رؤوس اآلايت  - البالغية، ومما تطرق إليه بنحٍو مل يسبق إليه: أثر الفاصلة القرآنية 
 السياق القرآين. 

 التحديد املفاهيمي اللغوي يف املراد ابلفواصل القرآنية. 
لصاد والالم كلمة صحيحة تدل على متييز الشيء من الفاء وايرجع أصل الفواصل يف اللغة إىل كلمة )َفَصَل(، ف

 .(1)يقال: فصلت الشيء فصال    ؛الشيء وإابنته عنه
فواصل القرآن ، و حروف متشاكلة يف املقاطع توجب حسن إفهام املعاينالقرآنية هي    الفواصلوأما يف االصطالح؛ ف

ا طريق إىل إفهام املعاين اليت ُُيتاج إليها يف أحسن صورة يدل  هبا عليها،   الفواصل يف اآلايت و كل ها بالغة وحكمة؛ ألهن 
، وهذا (3)وقرينة السجع   ،كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وتكون    ،(2) ، أو حروف متقاربةعلى حرف واحدأتيت  ة  القرآني  

 . األلوان اليت ُوجد اهتمام إببرازها يف البالغة القرآني ة، ويدخل حتت علم البديع لون من  
 ؛ وهي الطريقة اليت يباين القرآن هبا سائر الكالم  ،لتحسني الكالم هبا  ؛ وتقع الفاصلة عند االسَّتاحة يف اخلطاب

ٞب  )، فآخر اآلية فاصل بينها وبني ما بعدها، وداللة ذلك من قوله تعاىل:  ومسيت هبذا ألن عندها ينفصل الكالمان  ِكت َٰ

تُهُۥ  اي َٰ ل ۡت ء  َلت:  (فُص ِ  . (4) [3]ُفص  
ن فيما مل أيلفه العرب يف البديعة إمتاع للشعور والعاطفة، وخطاب للعقل، وإثراء وتفن    القرآني ة   الفواصل ويف هذه  

إلمتام الكالم،  ا  لفظي    نا  حمس    فقافية الشعر كان يؤتى هبا غالبا    ؛الفاصلة القرآنية من قافية الشعرمتيزت  ، ومن هنا  خطاهبم
 ما يضطر الشاعر إىل ذلك.   ، وخرجت عن سياق الكالم، وكثريا  مت إقحاما  قح  حىت وإن أُ 
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عان زائدة مرادة، يفتقر ، بل هي مفصحة عن م حمكما    أما الفاصلة القرآنية فهي مرتبطة بسياق الكالم ارتباطا  
 .(5) ومن مث  مل تكن حلية لفظية فحسب كما هو احلال يف الشعر يف كثري من األحيان   ،بهاويتطل    ، السياق إليها

الفاصلة هي الكالم الت ام ه( بني الفاصلة ورأس اآلية، حيث ذكر أن  444وقد فرق اإلمام أبو عمرو الداين )ت  
فكل رأس آية  ،وغريها  ،رؤوس آي  وكذلك الفواصل يكن   ، وغريها،والكالم الت ام قد يكون رأس آية  ، املنفصل مم ا بعده

، واملقصود ابلفواصل القرآني ة يف هذا البحث (6)الن وعني وجتمع الضربني  فالفاصلة تعم    فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية،
 . هي رؤوس اآلايت

 

 املطلب األول: تعريف خمتصر ابإلمام الفراء رمحه هللا. 

العالمة، صاحب ،  األسدي موالهم، الكويف، النحوي  ، أبو زكراي الفراء،ُيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظورهو  
 ه(.189، وهو صاحب اإلمام الكسائي املقرئ النحوي )ت  التصانيف

عيها »لوال الفراء، ملا كانت عربية، ولسقطت؛ ألنه خلصها، وألهنا كانت تتنازع ويد    : أنه قال: (7)ورد عن ثعلب
 .(8)  كل أحد«

وحده،   ا  نحو فشاهدته نسيج، وعن ال: »رأيت الفراء، ففاتشته عن اللغة، فوجدته حبرا  قال  (9)وعن مثامة بن أشرس
، وأبايم العرب والشعر والنجوم، فأعلمت به أمري املؤمنني، ابختالف القوم، وابلطب خبريا    وعن الفقه فوجدته عارفا  

 . (10) فطلبه«
منها   تصانيف كثرية  الفراء  القرآن«  ألف  »معاىن  الدراسة    - كتاب  موضع  »البهو   ،-وهو  كتاب و   ،«ي  كتاب 

القرآن«و   ، »الل غات« القرآن«و   ،كتاب »املصادر يف  والتثنية يف  كتاب و   ، كتاب »الوقف واالبتداء«و   ، كتاب »اجلمع 
 .(11)، وغريهاكتاب »النوادر«و   ، كتاب »آلة الكاتب«و   ،»الفاخر«

 .(12)-رمحه هللا -بطريق احلج، سنة سبع ومائتني، وله ثالث وستون سنة تويف الفراء  
 

 الثاين: نبذة خمتصرة عن منهج الفراء يف كتابه معاين القرآن. املطلب  

حنى الفراء يف كتابه )معاين القرآن( إىل املنحى النحوي، حيث أكثر فيه من اإلعراب، وأظهر معامل الن حو الكويف 
ومصطلحاته، واالستشهاد على القواعد الن حوي ة آبايت القرآن، وما قالته العرب من شعر، أو نثر، وما شاع على األلسن 

 من كالمهم، ولغاهتم. 
الن صوص العربي ة، وأصدقها، واالحتجاج به أوىل من أي كالٍم غريه، فهو يعتقد اعتقادا  جازما  والقرآن عنده أوثق 

، وأن  االستشهاد آبايت القرآن على ما ُيتاج إليه من اللغة واإلعراب (13) عرة من الش   ج  الكتاب أعرب وأقوى يف احل  أن   
وُيتج  كثريا  ابلقراءات الواردة عن الص حابة رضي هللا عنهم، وخاص ة قراءة ابن مسعود ،  (14) أصدق مم ا نُقل عن الش عراء



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:69-77 VOL: 6, NO 3, 2020 

 

 
 73 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

بل قد يكون معاين القرآن للفراء هو أوسع كتاب يف القراءات يف القرون الث الثة األوىل، حىت إن ه ال تكاد رضي هللا عنه،  
عنده أصل من أصول   –أي: القراءات    –، وهي  ملقروء هبامتر  آية إال ويذكر ما فيها من القراءات املقروء هبا، وغري ا

الن حو العريب، إذا كان هلا وجه يف العربي ة، ووافقت املعىن، فيذكرها ويوجهها مبا حتتاج إليه من توجيه لغوي، أو إعرايب، 
الكالَم العريب، مع االستشهاد على ذلك بكالم العرب وأشعارهم، وهو يفَّتض جواز القراءة ببعض الوجوه اليت توافق  

، وهذا االفَّتاض هو من ابب ما جيوز لغة ، وال جيوز قراءة ، على أن  -بناء  على املذهب الكويف    –والقواعَد الن حوية  
هذه الوجوه واألساليب اليت افَّتضها جتوز يف غري القرآن، وهي موافقة ألصول الن حو؛ ليبني  بذلك سعة العربي ة، مع 

عندك   ة، فال يقبحن  ما جيوز يف  العربي    اء ال تقرأ بكل   والقر  قرأ بكل ما جيوز يف العربية، حيث يقول: "تصرُيه أبن ه ال يُ 
، ومثل هذه االفَّتاضات سبقه إليها أبو عبيدة يف جماز القرآن، وقطرب، (15) "ا جيوزا مل يقرأه القر اء مم  ع مم  تشنيع مشن  

 . ، وكثري من القراءات االفَّتاضية عنده هي مما قرئ به شاذا  (16) واألخفش؛ لكن الفر اء أكثر منهما يف ذلك 
غالبا  بطرح الت ساؤل فيما ُيتاج إىل إجابة، كأن   ويعاجل الفر اء اإلشكاالت أثناء تفسريه لآلايت، ويكون استشكاله

 يقول: "فإن قال قائل: كذا وكذا"، أو"يقول القائل: كذا وكذا"، وحنوه، مث  أييت ابإلشكال، وجييب عليه. 
املعاين، واألساليب، واإلعراب؛ فاإلشكاالت عنده يصل عددها إىل أكثر من  واإلشكاالت عنده متنو عة بني 

 مثانني إشكاال . 
والقراءات، وأسباب  متنو عة، منها: حل  اإلشكال ابلقرآن،  دْفع اإلشكاالت وحل ها على طرق  وكان حاله يف 

 الن زول، وأقوال الت ابعني، واإلسرائيلي ات، والقياس العريب واإلعراب، وبعض األساليب البالغي ة.
عنده   فإن  ابللغة  القرآنية  املعاين  بيان  يعتمد  ووالفراء كما  املعاين،  ببيان  وترجيحها   ،وتقويتها  ها، أتييداهتماما  

 ، والسنة، وأقوال الصحابة والتابعني. ابلقرآن
البياني ة كالت شبيه،  الص ور  إىل بعض  القرآن، حيث أشار يف كتابه  ملعاين  بيانه  البالغية يف  يهتم ابألساليب  وهو 

 إلضمار، وأسلوب االستفهام، وغري ذلك.والكناية، واالستعارة، والت قدمي والت أخري، واحلذف، وا
 

 املطلب الثالث: أثر الفواصل القرآنّية يف التفسري عند الفراء.
أتتى الفاصلة يف القرآن مستقرة يف قرارها، مطمئنة يف موضعها، غري انفرة وال قلقة، يتعلق معناها مبعىن اآلية كلها 
تعلقا اتما ، حبيث لو طُر حت الختل  املعىن واضطرب الفهم، فهي تؤد ى يف مكاهنا جزءا  من معىن اآلية، ينقص وخيتل  

 . (17) بنقصاهنا
الفواصل يف التفسري، فتناوهلا بنحو مل يسبق إليه، وكان من أكثر املفس رين اهتماما  مبراعاهتا وقد عرف الفراء أثر هذه  

يف الن ص  القرآين، وبناء املعىن واإلعراب عليها أحياان ، فمن ذلك استدالله برؤوس اآلايت لتقوية اإلعراب ابلر فع كما يف 
اَبَر مُث  اَل يُ قوله تعاىل: ) َدأ مرفوع على (،  مُث  اَل يُنَصُرونَ ، حيث بني  أن قوله: ) [111(   ]آل عمران:نَصُرونَ يُ َول وُكُم ٱألأ

َتذ ُرونَ ) االئتناف، وألن  رؤوس اآلايت ابلنون، فذلك مما يقو ى الر فع، كما قال:   َذُن هَلُمأ فَ يَ عأ ، [36(   ]املرسالت:َواَل يُ ؤأ
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 .(18)فرفع 
الفواصل، وأن القرآن نزل مبا عند العرب من األساليب وانظر إىل هذا املثال الذي بني  فيه الفر اء أه ية الت وافق بني  

 ( تعاىل:  قوله  الوزن، حيث بني  يف  أواخر اجلمل متوافقة يف  ب َشَرراليت منها: مراعاة أن تكون  م ي  تَ رأ َا  ر    ٖ  إ هن  َقصأ (  َكٱلأ
ُع )  يده ومجعه عربيان، قال اَّلل  تبارك وتعاىل: أن  القصر من قصور مياه العرب، وتوح،  [32]املرسالت: َمأ َزُم ٱجلأ َسيُ هأ

بُ رَ  ، معناه: األدابر، وكأن  القرآن نزل على ما يستحب  العرب من موافقة املقاطع، أال ترى أَن ُه [45( ]القمر:َويُ َول وَن ٱلد 
ء)قال:   ََّتََبت  )، فثق ل يف  [6( ]القمر:ن ُكرٍ   ٖ  إ ىَلٰ َشيأ َساب  )؛ ألن  آايهتا مثق لة، قال:[1( ]القمر:ٱقأ نََٰها ح   ا ٖ  َفَحاَسب أ

نََٰها   اٖ  يد َشد   ب أ ر  اٖ  َعَذاب  َوَعذ  ُس )   ، فاجتمع القراء على تثقيل األو ل، وختفيف هذا، ومثله:[8( ]الطالق:اٖ  ن كأ ٱلش مأ
َبان  ُسأ َقَمُر حب  َساب  َعطَٓاء    ر ب  كَ   م  ن   ٖ  َجزَآء)، وقال:  [5(   ]الرمحن: ٖ  َوٱلأ ، فأجريت رؤوس اآلايت [36(   ]النبأ:اٖ  ح 

 .(19) على هذه اجملاري، وهو أكثر من أن يضبطه الكتاب، ولكنك تكتفي هبذا منه إن شاء هللا
املقاطع على وزن واحد؛ ملا يف ذلك من جذب األمساع، فالعرب ُيبون يف بعض كالمهم أن يكون متوافقا  يف  

وإاثرة االنتباه، والقرآن نزل بلغة العرب، وفيه مما يف لغة العرب من كمال البيان، ومجال األساليب، فبني الفراء أن هذه 
 الفواصل القرآنية أجريت على هذه األساليب العربية، مع كمال املعىن، وروعة األسلوب. 

ر  )ءة على أخرى ملوافقتها رؤوس اآلايت، كما يف قوله تعاىل:  وقد يقد م قرا ل  إ َذا َيسأ ، حيث [4(   ]الفجر:َوٱل يأ
أن ه   الياء، وبني   القر اء: »َيسري« إبثبات  قرأ  ر  )قد  قال: "وحذفها أحب  إيل  ملشاكلتها رؤوس (20) ، حبذفها(َيسأ ، مث  

 . (21) اآلايت"؛ وألن  العرب َقْد حتذف الياء، وتكتفي بكسر ما قبلها منها"
فاختار الفراء قراءة احلذف، مع أن القراءتني صحيحتان متواتراتن؛ ملوافقتها رؤوس اآلايت اليت جاءت يف سياقها، 

ابلكسر يف احلرف   وهذا احلذف موجود عند العرب، فقد ُيذفون الياء يف أواخر بعض الكلمات، ويكتفون من ذلك 
 قبلها؛ ملراعاة مقاطع الكالم، وموافقة الوزن فيه. 

تعاىل:   قوله  يف  املقد ر  احلذف  أسباب  من  سببا   اآلايت  رؤوس  مراعاة  حل ُب   )وجعل   َوإ ن ُهۥ 
َريأ  َلَشد يد  

، واخلري: املال، وكأن  الكلمة ملا تقدم فيها [8( ]العادايت: ٱخلأ ، حيث بني  أن  املعىن: َوإ ن ُه ل ْلخري لشديد احلب 
 . (22) احلب، وكان موضعه أن يضاف إ لَْيه شديد، حذف احلب  من آخره، ملا جرى ذكره يف  أو له، ولرؤوس اآلايت

اجلملة كان جيوز فيه أن يضاف احلب إىل شديد يف اللغة، فبني الفراء املعىن أبن اإلنسان للمال لشديد احلب، وأن  
فتكون: وإنه حلب اخلري لشديد احلب؛ إال أن احلب الثانية حذفت ألهنا ذكرت يف أول اجلملة فأغىن عن ذكرها مرة 

 أخرى؛ لداللة األوىل عليها؛ وملراعاة رؤوس اآلايت اليت هي يف سياقها، وتنتهي حبرف الدال على وزن شديد. 
َن م نأ َعَلقٍ  قوله تعاىل: )ويف نسَٰ ( ، وإمنا ه َي علقة ؛ ألن  اإلنسان م نأ َعَلقٍ ، بني  أنه قيل: )[2(   ]العلق:َخَلَق ٱإلأ 

 . (23)يف معىن مجع، فذهب ابلعلق إىل اجلمع ملشاكلة رؤوس اآلايت
، وتعليلها، إال أن  اهتمام الفر اء وتوس عه يف جعل (24) الت ناسق بني أواخر اآلايتواألمثلة عنده كثرية يف مراعاة  
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مراعاة الت وافق يف رؤوس اآلايت مؤث را  يف الس ياق، واملعىن، جعله يتكل ف معىن ال يليق أن يكون مم ا ُيتمله كالم هللا 
، حيث [46(   ]الرمحن: َتان  َول َمنأ َخاَف َمَقاَم َرب  ه ۦ َجن   )تعاىل، وجعل قياسه على أشعار العرب، وذلك يف قوله تعاىل:  

العرب يف   تثن يها  العربي ة: جن ة  أنه قد يكون يف  ما بستاانن من بساتني اجلنة، مث  أجاز معىن آخر وهو  الفر اء أهن  بني  
قواف يقيمها الزايدة والنقصان، فيحتمل أشعارها، مث  استشهد على ذلك أبشعار العرب، مث قال: "وذلك أن  الش عر لَُه  

 .  (25) ما ال ُيتمله الكالم" 
وقد فن د ابن قتيبة هذا املعىن الذي ذهب إليه الفر اء، حيث يقول ابن قتيبة: "وهذا من أعجب ما مُحل عليه كتاب   

يَز على هللا   الز ايدة والن قص يف الكالم لرأس آية؛   -جل  ثناؤه   - هللا، وحنن نعوذ ابهلل من أن نَ َتعس َف هذا التعس َف، وُنُ 
َيهأ وَ )يزيد هاء  للس كت؛ كقوله:   وإمنا جيوز يف رؤوس اآلي: أن َرٰىَك َما ه  َوَتظُن وَن ) ، وألف ا؛ كقوله: [10( ]القارعة:َمآ أَدأ

ل  إ َذا )، أو ايء ؛ كقوله:  [74( ]مرمي:ايَور ءأ   أَثَٰثا  ) ، أو ُيذف هزة  من احلرف؛ كقوله:  [10( ]األحزاب:ب ٱَّلل   ٱلظ ُنواَنا  َوٱل يأ
ر   على مذاهب العرب يف الكالم إذا مت ، فآَذَنْت ابنقطاعه وابتداء غريه؛ ألن  هذا   لتستوَي رؤوس اآلي   ؛[4( ]الفجر: َيسأ

ال يُزيل معىن  عن جهته، وال يَزيد وال يَنُقص؛ فأم ا أن يكون هللا عز وجل َوَعد جن  َتنْي، فيجعَلها جن ة واحدة من أجل 
 : فمعاذ هللا!. -رؤوس اآلي  

َنان )يصُفهما بصفات االثنني، فقال:    - تبارك امسه    - وكيف يكون هذا: وهو   ، مث  قال: [48(   ]الرمحن:َذَوااَتٓ أَف أ
  ؟! (   ف يه َما)،  (ف يه َما)

ا جعلهم تسعَة عشَر لرأس اآلية  م عشرون، وإمن   ما قال الشاعر: ك  -ولو أن  قائال  قال يف َخَزنة الن ار: إهن 
 (26) حنُن بَ ُنو أُم   الَبن نَي اأَلْربَعة 

ا هم مخسة فجعلهم للقافية أربعة، ما كان يف هذا القول إال كالفر اء"  .(27) وإمن 
 

 اخلامتة. •
 من خالل احلديث عن أثر الفواصل القرآنية عند الفراء يف تفسريه ظهرت يف هذا البحث النتائج اآلتية:

 تبني يف هذا البحث أن مراعاة الفواصل القرآنية له أثر عند الفراء يف تفسري كالم هللا تعاىل.  -1

أثر الفواصل القرآنية يف اإلعراب، وموافقة كالم العرب، وتقدمي قراءة على  - بطريقة مل ُيسبق إليها   - أظهر الفراء   -2
 أخرى، وهي عنده سبب من أسباب احلذف املقدر يف أواخر اآلايت. 

ال يليق أن ُيمل   مراعاة الفواصل القرآنية يف االختيار والَّتجيح يف السياق القرآين ال جتعل ألحد أن يتكلف معىن  -3
 عليه كتاب هللا تعاىل. 
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Abstract 

 

The problem of research emerges in explaining the relationship between the rules of the purposes 

and the fundamentalist rules، the extent of their connected and their importance for jurist to devise 

provisions for cases which there is no legal text، and it aims to clarify the concept of legitimate 

purposes of old and late jurists، and its importance in Islamic legislation without excessive or 

inattentive، and the approach followed: describe The rules of purposes by explaining their 

definition and establish them to be a guide that the jurist argues in the cases which there is no legal 

text، with an indication to the manifestation of its characteristics and the most prominent benefits ، 

and analyze of the relationship between them and fundamentalist rules and the statement of aspects 

of agreement and separation، so the researcher reached to that the rules of purposes are a major of 

rules denoted by the sum of the partial evidence and taken to the rank of independent major 

evidence، and it was a valid argument and can be a valid inference by it، and it is with 

fundamentalist rules are two basic pillars which the jurist is relying on in order to reach the Islamic 

legal ruling that the legislator wanted and desired. And who was not full conversant in the rules of 

the purposes will not be able to employ the fundamentalist rules as required. 

Keywords: rules، purposes، fundamental، aims. 
 
 

 البحث   ملخص
تربز إشكالية البحث يف بيان عالقة قواعد املقاصد ابلقواعد األصولية ومدى ترابطهما وأمهيتهما للمجتهد يف استنباط  

ال   اليت  والنوازل  للحوادث  عند األحكام  الشرعية  املقاصد  مفهوم  توضيح  إىل  يهدف  شرعي، كما  نصٌّ  فيها  يوجد 
املتقدمني واملتأخرين وأمهيته يف التشريع اإلسالمي من غري إفراٍط وال تفريط، واملنهج املتبع: وصف قواعد املقاصد ببيان 

ياب النص ِّ الشرعي، مع اإلشارة إىل أظهرِّ تعريفها وأتصيلها لتكون دليالً حيتجُّ به اجملتهُد يف النوازل واملستجدات عند غ
خصائصها وأبرز فوائدها، وحتليل العالقة بينها والقواعد األصولية وبيان أوجه االتفاق واالفرتاق، ليتوصَّل الباحُث إىل 

انت بذلك حجًة أن  قواعد املقاصد كليَّاٌت دلَّ عليها جمموُع األدلة اجلزئية وهنضت هبا إىل رتبة الدليل العام املستقل، فك
معتربًة يصح االستدالل هبا، وأهنا مع القواعد األصولية ركنان أساسيان يستنُد إليهما اجملتهد للوصول إىل احلكم الشرعي 
الذي أراده الشارُع وابتغاه، ومن مل يكن متمكناً من قواعد املقاصد فلن يستطيع أن يوظف القواعد األصولية على الوجه 

 املطلوب. 
َكم. فتاحيةالكلمات ال  : قواعد، مقاصد، أصول، حِّ
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 الـمـقد ِّمــــة 

احلمدهلل رب ِّ العاملني محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه، والصالة والسالم على سيدان حممد بن عبدهللا الصادق األمني وعلى 
 آله وصحبه أمجعني... 

منها واجلزئي   الكلي    ،ط أحكام الشريعة اإلسالميةارتبا  ةً كدرُد مؤ او ها تتة جيدُ لشرعيا  نصوصِّ لِّل  لَ املتأم ِّ   إن  وبعُد: ف
 واملعاين اليت تكفل سعادة اإلنسان يف دنياه وأُخراه.   واملصالِّ   مِّ كَ ابحلِّ 

وإن إدراك هذه احلَِّكم واملصال متوقٌف على معرفة املقاصد الشرعية، لذلك يلزم اجملتهد ابخلصوص استعمال 
القواعد   املقاصد مع  بيان مفهوم قواعد  الباحث إىل  املقاصد والغايت، ومن هنا يسعى  األصولية للوصول إىل تلك 

املقاصد الشرعية وأمهيتها والتعريف بقواعد املقاصد وعالقتها ابلقواعد األصولية، وقد وضع الباحث تساؤالت وهي: ما 
مث  ما أمهيتهما يف استنباط األحكام؟ وسيحاول املراد ابملقاصد الشرعية وقواعد املقاصد؟ وما عالقتها ابلقواعد األصولية؟  

 اإلجابة عليها خالل هذا البحث، متبعاً يف ذلك منهج الوصف والتحليل. 
 تـمـهــيــد 

الشرعية،  الدارين من خاللِّ أحكامِّها  العباد يف  لتحقيقِّ مصالِّ  الغرَّاَء جاءْت  الشريعَة  أنَّ  فيه  مما ال شك 
تالتام ِّ    واالستقراءِّ وابلتأم لِّ    األحكامَ   "أن    جبالءٍ   بني األحكام واحلَِّكم، ويتبنيُ   ةُ الوثيق  عالقةُ ال  تضحُ للنصوص الشرعية 

 . "(1) هبا  ها واالمتثالِّ يف حال إقامتِّ  واقعيةً   حيويةً   مصالَ   عليا، ُُتَس دُ   لتحقيق مقاصدَ   وسائلُ ما هي إال    الفقهيةَ 
اجلويين ابتداًء إبمام احلرمني    ، يف هذه النصوص  ةِّ وثَ ثُ هذه املقاصد املرتبطة واملب َ   بيانِّ لمن العلماء    وقد انربى كثريٌ 

بن عبد السالم يف "قواعد األحكام"   والعز    ل" "املستصفى" و "شفاء الغليكتابيه  والغزايل يف    " "الربهان كتابه األصويل  يف  
ه دانِّ يْ مَ   املقاصد وفارسِّ   علمِّ   م املوقعني" وانتهاًء بشيخِّ والقرايف يف "الفروق" مث اآلمدي يف "اإلحكام" وابن القيم يف "إعال

نِّ سفينته   يف كتابه "املوافقات"، فهو الذي دعا إىل تعميقِّ البحثِّ الفقهي واألصويل لَِّيكوَن مستوعباً اإلمام الشاطيب  وُراب 
ا، وأن  ذلك ال يتأتَّى إال ابلَغْوصِّ   يف نصوصِّ الشريعة وفَ ْهمَِّها فَ ْهماً أصولياً للحياةِّ بكل ِّ تطوراهتا ومستجداهتا ونوازِِّلِّ

 مقاصديً فقهياً، وكتابُُه املشاُر إليه يوضُح جبالٍء دورَه العظيَم يف تقعيدِّ قواعدِّ املقاصد، وَرْسمِّ ضوابطِّها وحدودِّها، وبيانِّ 
هم إال  أن ه انْ َفَرَد بكونه أوَل من أَوضَح فلسفتِّها ومفهومِّها ببياٍن ال مزيَد عليه، وهو وإْن كان امتداداً ملن َسَبَق ممن مرَّ ذكرُ 

نظريَة املقاصد ضمَن إطاٍر علميٍ  منهجي، مما جعلها أتخُذ حي ِّزاً مستقالً يف مباحث أصول الفقه، بل وأصبحت ُتْدَرُس 
ابلنسبة   السابقون يف علم املقاصد هو كاملقدمةِّ   هُ ما قد مَ   إن    :قيلذلك فلو  ولوُتَدرَُّس ابعتبارها علماً ُيسمى علم املقاصد،  

من   ْسَتقٍ مُ ،  عالٌة عليه  وجاء بعده َفه  نْ مَ كلُّ  فولذلك أيضاً    ، الشاطيب يف هذا العلم لصح  ذلك القول  اإلمامُ   هُ ثَ ملا بََ 
 . وقواعده  على منهجه   طريقته وسائرٌ 
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ماً ومبحثاً مستقالً لْ عِّ   هذا االهتمامُ   حىت أصبحَ ،  وبرز االهتماُم بعلم املقاصد واضحاً وجلي اً يف العصر احلايل
 ه وحدوده.ه وقواعدِّ ع ضوابطِّ ضْ وَ وَ  ، العلماء املعاصرين إلظهار هذا العلم  بذاته، وتظافرت جهودُ 

من الوقائع   دُّ جَ ستَ وخصوصاً فيما يُ   ، يف االجتهاد الفقهي  أثٌر كبريٌ   - وما يزال-وقد كان ِلذا العلم وقواعده  
ها من تشريعه، قصدُ وي  ها الشارعُ سَُ رتََ اليت يَ   والصورَ   للمجتهد املعاملَ   ِلذا العلم تضعُ   املقاصدية الضابطةُ   القواعدُ و والنوازل،  

إليه متوافقاً مع الغايت   لُ الذي يتوص    يف وجدانه، ليكون احلكمُ   يف ذهن اجملتهد، عميقةً   راسخةً   فتكون هذه القواعدُ 
 ملضموهنا.  اً ومؤكد نفسها اليت تكشف عنها القواعد، 

ات الشرع كلي  مع  وافقاً  تحىت يكون م  ، همسارِّ   وجيهِّ وت  ،لضبط االجتهاد الفقهي  وسيلةً   وبذلك تكون هذه القواعدُ     
 قاً ملصال العباد يف الدارين. ق  وحمُ   ،ومقاصده

 
 ابلقاصد الشرعية  رادُ البحث األول: الُ 

كانوا يقتصرون على فقد  يف كتاابهتم،    هُ السابقون إىل تعريفه مع استعماِلم لَ   لتفتِّ مل ي  صطلح هذا امل  احلقيقة أن  
 بُ ا جلْ م: إم  كْ من شرع احلُ   املقصودَ   اآلمدي يقول: إن  ف  الشرعية،  ها األحكامُ قُ ق ِّ املصال واملقاصد اليت حتُ   أنواعِّ بيان  

دفعُ   مصلحةٍ  جمموعُ   مضرةٍ   أو  إن    ،(2)األمرين  أو  يقول:  إقامةَ   دَ صَ قَ   الشارعَ   والشاطيب  األخروية   ابلتشريع  املصال 
 .(3)والدنيوية

ُع يف   -رمحه هللا-ولََقد كان إماُم احلرمني اجلويين   أوَل من ردَّ الشريعَة إىل أصوٍل مخسٍة يف كتابه الربهان ترجِّ
واحلاجيَّات والتحسينيات، فعربََّ يف مبحث تقاسيم   حقيقتِّها إىل املقاصد الكربى الثالثة، وهذه املقاصد هي: الضروريت 

العلل واألصول عن األول ابل  "آيلِّ إىل الضرورة الراجعة إىل النوع واجلملة" وعن الثاين ب  "ما يتعلَّق ابحلاجة العامة وال 
ُح فيه غَرٌض يف جلب ينتهي إىل حد  الضرورة" وعن الثالث ب  "ماال يتعل ق بضرورٍة حاق ة، وال حاجٍة عامة، ولكن يلو 

 ". (4)َمكرَُمٍة أو يف نفي نقيٍض ِلا.. 
مَن املناسبِّ يف مسالك العل ة، ومقصوُدهم فرُز ومتييُز األحكام  وقد َدَأَب األصوليون على ذكر هذه املقاصد ضِّ

أييت يف مقدمتها،   - ي وهو املقصُد الضرور -على حسب أمهيتِّها الشرعية، وَدَرجتِّها يف ُسلَّم الشريعة، فاملناسُب الضروري  
اثنياً، وآخراً أييت التحسيين، مث  كان للشاطيب مسلٌك آخر يف بيان إِّحكامِّ َأحكامِّ   - املقصُد احلاجي-مث املناسُب احلاجي  

ا وانسجامِّها، فَفرََّع املقاصد إىل أصليٍة واتبعة... وأطاَل الن ََّفَس   َكمِّها، وانضباطِّ منظومتها، ومشوِلِّ يف الشريعة ووضوحِّ حِّ
أتصيل املقاصد الثالثة وبياهنا، ويف ذلك يقول: "تكاليُف الشريعة ترجُع إىل حفظِّ مقاصدها يف اخللق، وهذه املقاصُد 

 ".(5) ال تعدو ثالثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثاين: أن تكون حاجي ة، والثالث: أن تكون حتسينية
رعياً معترباً، ولُه أمهيُته وقيمُته ومكانُته علمي اً وأكادميي اً، وقبل وقد صاَر هذا املصطلُح األصويل الفقهي فن اً ش

ذلك فوائُده ونتائُجُه على مستوى الواقع االنساين يف حل ِّ مشكالتِّه ومستجداتِّه وأحوالِّه، وكما ال خيفى أن ه يف العقود 
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اط األحكام، وكان خالصُة ذلك ظهور ثالثة املتأخرة حتديداً كثُ َر الكالمُ عن هذا املصطلح ومكانتِّه ودورِّهِّ يف استنب
 آراء:

 االعتماُد املطلُق على املقاصد وجعُلها دليالً شرعياً مستقالً، تثبُت به األحكاُم أتسيساً وترجيحاً، قبواًل َوَرد اً.   األول:
النفُي املطلُق للمقاصد، واعتبارُها أصالً ُملغى ال يُلتفُت إليه، وال يقوى على مواجهة األدلة والنصوص واإلمجاعات   الثاين:

 الشرعية.
التوسُُّط يف األخذ ابملقاصد، واالعتداُل يف مراعاهتا واالستنادِّ إليها، بال إفراط وال تفريط، فال إِّعماَل مطلق،   الثالث:

 وال نفَي ُمفرِّط. 
حلقُّ أن  الرأَي الثالَث هو األقرُب للصحة والقبول، واأَلجدُر ابملنظومة الشرعية، ومقر رات العقل ومتطلبات وا

 الواقع ومصال اخللق. 
وإمنا زاد االهتماُم هبا يف عصران احلايل وأتك د نظراً لِّما ظهر فيه من حوادث ومستجدات، هي يف حاجٍة إىل 

الشرعية، من خالل قواعد املقاصد والقواعد األصولية، لَِّتسدَّ الفراَغ الفقهَي فيها، وُتظهَر   معاجلتِّها وتكييفها وفق املقاصد
 حيويَة الشريعة وصالَحها ومشوَِلا وخلوَدها، وحاكمي  َتها على الوجود واحلياة. 

اعد والضوابط على أن  األخَذ ابملقاصدِّ والعمَل هبا ليس على ُعمومِّه وإطالقه، فهو مقي ٌد بعموم األدلة والقو 
 الشرعية، وبسائرِّ األبعاد الَعَقدية واألخالقية والعقلية. 

د أو مقَصد ومها مصدر قَصَد يقصد، ومن معاين هذا الفعل: قصدُت الشيء قصداً أي طلبُته   القاصد لغًة:  مفرد مقصِّ
. وهذه املعاين هي املراُد هنا واملناسُب (6) سَّطبعينه، وَقَصَدُه وَقَصَد إليه َقْصَداً: اعتزم عليه وتوج ه إليه، وقَصد يف األمر: تو 

وس ط ِلذا املفهوم، فالشريعُة الغرَّاُء تقصُد مصالَ العباد وَتْطلُُبها بعينها وتَ تَ َوج ه إىل حتقيقها وإقامتها، مع اعتمادها على الت
 يف ذلك. 

م امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال كَ واحلِّ   املعاين "عر فها الشيخ الطاهر بن عاشور بقوله:  فقد    أما تعريفها اصطالحاً:
ل الفاسي ، وعر فها عالَّ "(7)مالحظتها ابلكون يف نوٍع خاص من أحكام الشريعة...  ها، بيث ال ختتص  التشريع أو معظمِّ 

الشارعُ   منها واألسرارُ   الغايةُ "بقوله:   بقوله: "،  (8) من أحكامها  حكمٍ   عند كل    اليت وضعها  الريسوين  وعر فها د أمحد 
املعاين الغائية "ويعر فها د عبدالرمحن الكيالين بقوله:    "،(9) اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد  الغايتُ "

زئية أو املعاين اجل"وعر فها الشيخ عبدهللا بن بَ ي ه بقوله:    ، (10) "أحكامه  ها عن طريقِّ الشارع إىل حتقيقِّ   اليت اُتهت إرادةُ 
املستنبطة من  والغايت  واحلَِّكم  واملرامز  املرامي  أو اتبعة، وكذلك  أصلية  ابتداًء،  الشارع  املفهومة من خطاب  الكلية 

مدركة للعقول البشرية متضمنة ملصال العباد معلومة ابلتفصيل أو   ، مبختلف دالالته  اخلطاب، وما يف معناه من سكوتٍ 
 ."(11) يف اجلملة 
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املراو  أنَّ  استنباط األحكام واحلَِّكم وصواًل مبا  إىل  للوصول  الشرعية  األدلة  بفهم  يتعلق  مبا  املقاصد  تعريُف  د 
ه ألجل حتقيق أحكاميف    املعاين واحلَِّكم والغايت اليت راعاها الشارعُ باحث هو:  ال  للغايت فإن التعريف املختار لدى 

 مصال العباد. 
احلقائق وهي املعاين واحلكم امللحوظة من الشارع، بل يهتمُّ ابلغايت اليت من وذلك أنه ال حيصُر املقاصَد يف  

أجلها ُشرعت تلك األحكام، والعكُس أيضاً فال حيصرها يف الغايت بل يُعر ف ابحلقائق، ومع إجياز ألفاظه إال أنه 
 واضٌح يف مدلوله مما يعطي تصوراً واضحاً عن مفهوم املقاصد.

قد جاءت تعاريُف املعاصرين ملفهومِّ مقاصدِّ الشريعة متفاوتًة يف ألفاظِّها إال  أهنا تتفق يف ف وبناًء على ما سبق
املعىن العام للمقاصد، والذي يهدُف إىل تعل قها بدراسة األدلة واألحكامِّ الشرعية، وفَ ْهمِّ مناطاهتا، ومقصودِّ الشارع 

 فيها، والغايت املرجو ة منها. 
 الــمـــقاصــد   البحث الثاين: قـــواعـــد

انربى كثرٌي من ذلك  ما أن السابقني مل يتعرضوا لتعريفِّ مفهوم املقاصد الشرعية فمن ابٍب أوىل قواعد املقاصد، ولكو 
متنوعًة   املعاصرين ِلا  تعاريفُ   املتأخرين املشتغلني هبذا العلم لتقعيدِّ قواعده وتعريفها، وبيان حدودها وضوابطها، وجاءت

 عام مستفادٍ   به عن معىنً   ما يُعربَُّ " ، فيعر فها د عبدالرمحن الكيالين بقوله:  ا أيضاً متفقٌة يف املقصود والغايةومتفاوتة، إال  أهن
ويعر فها د ُشَبري:   "،(12) الشارع إىل إقامته من خالل ما ُبين عليه من أحكام  من أدلة التشريع املختلفة، اُتهت إرادةُ 

ويعر فها د "،  (13) عن طريق االستقراء لألحكام الشرعية الشارع من تشريع األحكام وُتستفادُ  عن إرادة تعرب ِّ  كليةٌ   قضيةٌ "
الريسوين بقوله:  املعرب ِّ   الصيغُ "  أمحد  التشريعية والتطبيقية، أو   ةُ التقعيدية  العامة، وعن مقتضياهتا  املقاصد الشرعية  عن 

 ". (14) املوصلة إىل معرفتها وإثباهتا
إذا   وإىل أن االستقراءَ   ، على االستقراء من النصوص الشرعية  قاعدة املقاصدية، وأهنا قائمةٌ وابلنظر إىل تعريف ال 

يف النوازل   صحيحِّ الشرعي ال  هبا عند غياب النص ِّ   االحتجاجَ   القواعد املقاصدية أصوٌل ميكنُ   القطع، فإن    كان اتماً يفيدُ 
ٌ   شرعي مل يشهد له نصٌّ   أصلٍ   الشاطيب بقوله: كلُّ   والوقائع املستجدة، وما يؤكد هذا األمر هو ما ذكره اإلمامُ   ، معني 

لتصرُّ  قد صار   إليه إذا كان ذلك األصلُ   عُ يُبىن عليه، ويُرجَ   فات الشرع ومأخوذاً من أدلته فهو صحيحٌ وكان مالئماً 
 .(15) مبجموع أدلته مقطوعاً به

 صحيحةٌ   ، هي أصولٌ وغايته  مهكَ ملقصود الشارع وحِّ   وافقةُ املو   من أدلة الشرع  املقاصدية املستفادةُ   فالقواعدُ 
 استقراءِّ   عن طريقِّ   ، شرعيةٍ   أدلةٍ  من جمموعِّ  مستفادةٌ  ها، ألهنا أصولٌ قِّ فْ على وِّ   ه الفقهيةِّ اجتهاداتِّ   ميكن للمجتهد أن يبينَ 

 تعارٌض بني الكلي واجلزئي ومل ميكنِّ   وقعَ   حىت إنْ و هذه األصول مكانًة جليلًة،    بُ كسِّ املتعددة، وهذا مما يُ   اجلزئياتِّ 
ُ بينهما، فإن    اجلمعُ   جزئي، فالكلي مقد مٌ   كلي وأمرٌ   املقررة أنه إذا تعارض أمرٌ   القاعدة   ألن  واألخذ به،  تقدمي األول    ه يتعني 

 . (16)العامل ابخنرام املصلحة اجلزئية  وال ينخرم نظامُ  كلية،  جزئية، والكلي يقتضي مصلحةً   اجلزئي يقتضي مصلحةً   ألنَّ 
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 فإنْ   ، مبعىن تلك القاعدة  تْ األدلة اجلزئية اليت هنضَ   فيدت من جمموعِّ "قد استُ أيضاً  القاعدة املقاصدية    ومبا أنَّ 
يف القاعدة اليت   ةُ جيَّ هذه احلُ   أوىل أن تتحققَ   االستدالل به، فمن اببٍ   دليل جزئي هو حجٌة بذاته يصحُ   كان كلُّ 

األدلة  جمموع  إليها  حكمٍ "،  (17) أرشدت  إلثبات  هبا  االستدالل  ميكن  حجًة  ألهنا   لنازلةٍ   شرعي ٍ   وتصبح  مستجدة، 
 استمدت هذه احلجية من حجية جمموع األدلة اجلزئية اليت هنضت مبعناها. 

 َهَر ِلا من فوائدوم   ما يؤكد حج يتها وقوة االستدالل هبا ما ات َصفْت به من خصائص، وما ظَ 
ْن َأظْـــهــرِّ خــصـــائــصــهــا:     َفمِّ
الكلي ة فال تتعني بباٍب دون ابب، وال شخٍص دون آخر، وال حاٍل دون حال، فُكل ي  ُتها واتساعها يشمُل مجيَع  -

 األبوابِّ واألشخاصِّ واألحوال.
َيغ- العموم   - أهنا تُ ْعرُِّب عن معاٍن عامٍة قصَدها الشارُع واْلتَ َفَت واملعىن    -أي عموُم املعاين ال عموم األلفاظ والصِّ

َ ذلك من خالل تَقص ي اجلزئيات واألدلة اليت قامت بتلك املعاين العامة، وال يعين أهنا ال تلتفُت إىل  إليها، تبنيَّ
 اين اخلاصة.املقاصد اجلزئية وتُقر رها، وإمنا ألن  موضوَعها املعاين العامة الكلية اليت تتفر ُع عنها املع

ْن أَبْـــرزِّ فـــوائــــدهـــا أنَـّـــهــا:     ومِّ
َكمه وأغراَضه اجلزئية والكلية، العامة واخلاصة، يف شىت جماالت احلياة وخمتلف أبواب الشريعة،  - ُتربُِّز عَِّلَل التشريع وحِّ

ا على التحقق والتفاعلِّ مع خمتلفِّ وتقر ُِّر خصائَص صالحية الشريعة ودواَمها وواقعيَتها ومرونَتها ومشوليَتها وُقدرهتَ 
البيئات والظروف واألحوال، ومبدأَ نفي العبث يف التشريع اإلسالمي من خالل املعاين اليت تضم نتها كلُّ قاعدٍة 

 ".(18) منها "أن  كلَّ أحكام الشريعة ُمَغيَّاٌة بغايٍة ومرتبطٌة أبهداف ومقاصَد عظيمة 
الشريعة وحتد ِّدُ  - للمجتهد   تضبُط علَم مقاصد  ُيسه ُِّل  قاَلٍب منظٍَّم مرتَّب، مما  أماراتِّه، وخُترُجه يف  هويَّته، وتوض ُح 

الوقوَف عليه من خاللِّ هذه القواعد الكلية، اليت يُعرب ِّ كلٌّ منها عن معىًن مقصوٍد شرعاً، ورحم هللاُ إماَم احلرمني 
"، ولذلك (19) فليس على بصرية يف وضع الشريعة  حيث يقول "وَمْن مل يتفط ن لوقوع املقاصد يف األوامر والنواهي

 ".(20) فقد اشرتط العلماُء لصحةِّ االجتهاد "العلُم مبقاصد الشريعة 
تُعنُي اجملتهَد إبظهار املعامل والصورِّ اليت يريُدها الشارُع ويتغي اها من تشريعه، فتكون هذه القواعُد اثبتة يف ذهن اجملتهد  -

ي توص َل إليه متوافقاً مع تلك املرادات والغايت اليت َأْظهَرهْتا القواعُد، وموثقة ِلا عند اجتهاده، ليكون احلكُم الذ 
 ومؤكدة ملضموهنا. 

ُح الفكَر االجتهادي لدى اجملتهد، وتساهُم يف اعتدالِّ ميزانه وَسرْيهِّ على الطريق الوسط العدل، كما تساهُم  - تصح ِّ
 ره، وحتديد معامل فهم النص الشرعي. يف تقوميِّ االجتهادِّ ابلرأي وضبطِّه وتصحيحِّ مسا

ُتظهُر الرتتيَب والنَسَق الذي سارت عليه األحكاُم الشرعية، من حيُث ارتباُط اجلزئيات ابلكليات، واعتباُر اجلزئيات  -
يف إقامة تلك الكليات الثابتة للمحافظة عليها، بدءاً ابلضروريت مث احلاجي ات وانتهاًء ابلتحسينيات، فاألحكاُم 
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عيُة وإن اختلفت موضوعاهُتا إال  أهنا مرتبطٌة بعُضها ببعض، ُتْظهُِّر ذلك القواعُد املقاصدية من خالل املراتب الشر 
الثالث اليت ينطوي حتت كل  واحدة منها جمموعٌة كبرية من األحكام، وهذه املراتُب وثيقُة الصلة بعضها ببعض، 

للتحس يتقدم حكُم أحدِّمها على اآلخر، فال فالضروريُت أصُل احلاجيات، واحلاجياُت أصٌل  ينيات، وعليه فال 
 يتقدم احلكُم احلاجي على الضروري وال التحسيين على احلاجي.

 ولعل  من املناسب هنا إيراد بعض قواعد املقاصد اليت ذكرها اإلمام الشاطيب يف موافقاته: 
 الشارُع ال يقصد التكليَف ابلشاق واإلعناَت فيه -
رع قاصٌد إىل التكليف مبا يلزم فيه كلفٌة ومشقٌة ما، ولكنه ال يقصد نفَس املشقة، بل يقصد ما ال نزاع يف أن الشا -

 يف ذلك من املصال العائدة على املكلف 
إذا كانت املشقُة خارجٌة عن املعتاد بيث حيصل للمكلف هبا فساٌد ديين أو دنيوي، فمقصوُد الشارع فيها الرفُع  -

 على اجلملة 
 الشرائع إمنا هو ملصال العباد يف العاجل واآلجل معاً وضُع   -
 املصالُ واملفاسُد راجعٌة إىل خطاب الشارع  -
 األصُل يف العبادات التوقُّف دون االلتفات إىل املعاين، وأصُل العادات االلتفاُت إىل املعاين  -
 (21)حاجياً أو حتسينياً.تتفاوت درجاُت األمر على حسب تفاوت درجات املأمور به ضروريً كان أو   -

 
 البحث الثالث: القواعد األصـولية 

األصولية ابعتبارها لقَباً وَعَلَماً على نوٍع معنٍي من القواعد، وإمنا كانوا يكتفون   لقواعدِّ اتعريف  مل يتطرق السابقون إىل  
ع التعاريف وأشهرِّها تعريُف اإلمام ه، وكثرت تعاريفهم له، ومِّْن أمج أبصول الفق  بتعريف القاعدة على وجه العموم واملرادَ 

"، فَجَمَع يف (22) د املستفي  االستفادة منها وحالُ   دالئل الفقه إمجااًل، وكيفيةُ   الفقه: معرفةُ   أصولُ البيضاوي إذ يقول: " 
 تعريفه العناصَر اليت تتكوُن منها األصول وهي األدلُة واالستنباُط منها وقواعُد االستنباط.

املشتغلني هبذا العلم من املتأخرين بتعريف القاعدة األصولية بناًء على ما فهموه من كالم السابقني، قام كثرٌي من  وقد  
 ومن هذه التعريفات: 

أحكاٌم كليٌة أصوليٌة منطبقٌة على مجيع جزئياهتا من األدلة االمجالية واملوج هات العامة يف "   أمين البدارين:  د  تعريف -
 . "(23) حال اجملتهد ضبط االجتهاد األصويل والفقهي و 

. وهذا "(24) الفقهية، مصوٌغ صياغة اتمة، وجمر دة وحُمَكمة   حكٌم كلي تُبىن عليه الفروعُ "املريين:    يل ِّ تعريف د اجليال -
 أيضاً.   التعريف ينطبق على القاعدة الفقهية

 . "(25) أحكامها منه  حكٌم كلي مستنبٌط من األدلة الشرعية ينطبق على جزئياته ليتعر ف":  ةتعريف د عدانن الشوابك -
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 ."(26) قضيٌة كليٌة يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعية"تعريف الطيب السنوسي:   -
ُنصَب عينيه عند البدء والشروع ابالستنباط،   اليت يضعها اجملتهدُ   واملناهجُ   واخلططُ   األسسُ "تعريف د مصطفى اخلن:   -

 ."(27) توص ل إليه مثرة ونتيجة ِلاه، ويكون ما  مذهبِّ   ها لُيشي د عليها صرحَ يضعُ 
قضيٌة كليٌة يتوصل   للقاعدة اصطالحاً أهنا:   املختارُ   وابلنظر يف هذه التعريفات وغريها مما عر فها به املتأخرون فالتعريفُ     

 هبا إىل استنباط األحكام الشرعية العملية من األدلة أو الرتجيح بني األقوال الفقهية. 
األحكام،    يعتمدُ   املستقلُ   فاجملتهدُ  أيضاً  املذهب    جمتهدَ أنَّ  ا  كم عليها الستنباط  عليها  استنباط  يعتمد  يف 

عليها يف الرتجيح بني األقوال الفقهية   ُيضاف إىل ذلك االعتمادُ عن إمامه فيها،  نصٌّ  لمسائل اليت مل يرد  لاألحكام  
 املختلفة اليت ال ميكن اجلمع بينها.

القضية اسٌم   كليٌة" أوىل وأدق من التعبري بغريه ك  "األمر الكلي" أو "احلكم الكلي" إذ أنَّ   والتعبرُي ب  "قضيةٌ 
فيها على مجيع أفرادها، واختيار كلمة "كلية" بدالً عن أغلبية   "كلية" أي حمكومٌ وللحكم واحملكوم عليه واحملكوم به،  

إىل وصٍف  راجعٌ ض اجلزئيات عنها وخصوصاً أن ختل فها بع فُ ها ختلُّ من شأن القاعدة أن تكون كذلك، وال يضريُ  ألنَّ 
القواعد يف سائر العلوم ال   حكم له، مث إن    يف حكم الشاذ والنادر وهو الفهو  يف كلية القاعدة،    اختصت به وال يؤثرُ 
 .(28)ختلو من مستثنيات

الطريقُ  أهنا  أي  استنباط"  إىل  هبا  اجملتهدُ   والسبيلُ   و"يتوصل  يسلكها  األحكام، و"األحكام   اليت  الستخراج 
به األحكام االصطالحية والعقلية   ها على الشرع كاألحكام اخلمسة وما يف معناها، فيخرجُ الشرعية" أي اليت يتوقف معرفتُ 

 وحنوها. 

ن ما يشمل علَم ويظهُر أن  كثرياً من علماء األصول وخصوصاً السابقني منهم يطلقون القواعَد األصولية ويريدو 
أصولِّ الفقه ذاته، وعليه فتعريُف القواعد األصولية عندهم هو نفُس تعريف علم أصول الفقه، وابلتايل فإطالقهم للقواعد 
على علم األصول هو تسميٌة للعلم أببرز ما فيه، أو ابلثمرةِّ املرتت ِّبة على البحث فيه، فأصوُل الفقه هو نفُسه القواعد 

 وٌب إليها وال تصح النسبُة إال  مع حصول معرفته هبا وإتقانه ِلا. األصولية ألنه منس
التعارض والرتجيح   عماِلا ومباحثُ شروط إِّ   قيودها، وحتريرُ   اخلالف فيها، وبيانُ   هذه القواعد وتفاصيلُ   وأما أدلةُ 

التنظري   ها الصنعةُ تْ دعتسا  ، هبا  ِلا متعلقةٌ   وغريها، فكلها أموٌر اتبعةٌ  ية يف علم أصول الفقه كمتممٍة العلمية التأصيلية 
ته اليت ال يُعرف إال  حقيق، وليست جزءاً من  وإمنا َعَرَضاً   لبحث هذه القواعد، فليست من أصول الفقه أصالةً   ومكم لةٍ 

هذه القواعد   من مقاصده اليت على رأسها تقريرُ   شيءٌ يُدَرُك هبا  أهدافه و   ق بعضَ ق ِّ ه ابعتبارها حتُ هبا، وإمنا هي من خواص ِّ 
 .(29) الفقه  ُيستطاع به استنباطُ   على أكمل وجهٍ 

ب ي     نم ا يرى آخرون وأكثُرهم من املعاصرين والذين اهتموا ابلقواعد األصولية أتصياًل وتطبيقاً على الفروع الفقهية، 
 عىن علُم أصول الفقه ابلفقه نفسه. أن القواعَد األصولية تُعىن بضبط أصول الفقه، بينما يُ 
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 اليت ُتستخدمُ   واملعايريُ   هي املناهجُ إذ  يف علم أصول الفقه    حجُر األساس األصولية هي    وال شك أن القواعدَ 
 العالقةِّ   املتأخرين تشبيهَ   الشرعية، ولذلك رأى بعضُ   األحكامِّ   هي استنباطُ ، و البحث يف علم األصول  للوصول إىل مثرةِّ 

 .(30) هالفقه شرٌح ل  منٌت وأصولَ   األصوليةَ   بني أصول الفقه والقواعد األصولية ابلعالقة بني املنت والشرح، فكأن  القواعدَ 
 

 ولية ص د ابلقواعد األصقاواعد القالبحث الرابع: عالقة  
 وانسجام أو تباينٍ   ما بينهما من توافقٍ   صلة قواعد املقاصد بقواعد األصول وإظهارَ   الباحث بيانَ   يف هذا املبحث حياولُ 

 واختالف، وذلك من خالل نقاط االجتماع واالفرتاق التالية:
 : ي         ان ف         ع   تم    تج  ف

  األصل.الكلية والعموم لكثرٍي من اجلزئيات املندرجة حتتهما، وهذا أمٌر يقتضيه مسم ى القاعدة يف  -
 .  هبماإال  أبنواعها من األدلة  الشرعية أنه ال يقوم االستنباط لألحكام   -
ه ابلقواعد أن يكون حميطاً ابلقواعد املقاصدية إحاطتَ   البد    اجملتهدَ   إذ أن    ، أن اإلحاطة هبما من شروط االجتهاد -

إىل املقصد والغاية   تٍ التف ا  مثالً، دونلطلب والرتك  األصول املتعلقة اب  قواعدِّ   األصولية املعهودة، فال ميكن تطبيقَ 
  رتك. أو ذلك الطلب من هذا ال

 ي:           ان ف         رق         وتفت
االستنباط واالستخراج لألحكام الشرعية من األدلة دون اإلشارة إىل   ها حول منهجِّ أغلبُ   دورُ يأن القواعد األصولية   -

وال بياٍن منها لألهداف التشريعية العليا، اليت يهدُف إلقامتها يف الواقع اإلنساين،    اليت تسعى تلك األحكامُ   تالغاي
تشييدها عن طريق أحكامه،   فإضافًة إىل كوهنا عن الشارع إىل  املقاصدية  للقواعد  مرعي اً ابألساس يف خالفاً  صراً 

كيفية تطبيق تلك األحكام،   ضبطِّ بيان تلك الغايت واحلَِّكم و يف    األساسيُ   استنباط األحكام فإهنا أيضاً العنصرُ 
، وعليه (31)للتطبيق  األكربُ   فُ ق املقاصد هو املكي ِّ ق املقاصد فيكون حتق  يه حتقاألحكام غايتُ   من حيث أن تطبيقَ 

سيلٌة للكشف عن احلكم الشرعي واحلكمة التشريعية، ال احلكم فقط كما هو حاُل القاعدة فالقاعدُة املقاصدية و 
 األصولية. 

، (32) ذكره العلماء كالقرايف واآلمدي والزركشي وغريهمها كما  القاعدة األصولية هو اللغة العربية يف معظمِّ   أن مصدرَ  -
استكشافُ غرضَ   ألن   أم    مرادِّ   ها  فأدلةُ   ا مصدرُ الشارع من خطابه،  املقاصدية  واجلزئية،  القاعدة  الكلية    الشريعة 

 للقواعد األصولية.  ذلك فهي حمتاجةٌ مع  و   ،ألهنا استكشاٌف ملراد الشارع من أحكامه ومعانيها اليت راعاها،
الشرعي، خبالف القاعدة   ليلُ وهو الد  على أحكام اجلزئيات يف القاعدة األصولية ال يكون إال بواسطةٍ   أن التعر فَ  -

 املقاصدية فتنطبق على جزئياهتا دون واسطة.
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أن  القواعد األصولية ليست كلُّها حمل اتفاٍق عند األصوليني، ومنه ظهَر اختالٌف فيما نشأ عنها من الفروع الفقهية،  -
ُ عن معاٍن عامٍة فإهنا ينبغي أن تكون معترب   .(33) ًة ومأخوذاً هبا عند اجلميع أما قواعُد املقاصد فبما أهنا تُعرب ِّ

 
 : ــاتـمــةخ

وبناًء على ما سبق من احلديث عن القواعد املقاصدية وعالقتها ابلقواعد األصولية ظهر يف البحث عدٌد من النتائج؛ 
 وهي:

اجلزئية  حجي ُة القواعد املقاصدية وانتهاُضها إىل رتبة الدليل العام املستقل؛ بناًء على أهنا كلياٌت مستفادٌة من األدلة   .1
 ها. في  أوىل حتقق هذه احلجيةُ   االستدالل هبا، فمن اببٍ   يصحُ   هي حجٌة معتربةٌ اليت  

روجها عن ميدان أصول الفقه، ذلك أن ال يعين ابلضرورة خ  يةولص اعد األو القأن اختالف قواعد املقاصد عن   .2
األصول ليس معرفُة قواعده فقط؛ بل وكيفية استعماِلا وتوظيفها، ومن مل يكن متمكناً من قواعد املقاصد فلن 

 يستطيع أن يوظ َِّف القواعد األصولية على الوجه املطلوب. 
ل إىل احلكم الشرعي الذي يتوصَّ ل  يهما اجملتهدُ ركنان أساسيَّان يستنُد إل  مع القواعد األصوليةأن  القواعَد املقاصدية   .3
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ABSTRACT 

Evidently the deviations and corruption of ethics and thoughts we witness in the current reality of 

the Bangladeshi Community’ men and young men emanates from the absence of religious 

awareness with the family members. In addition to that reason, educated people send their children 

to the advanced and civilized schools which are considered to be distinguished regardless of these 

shools’ curricula and their commitment to the standards of ethics and values. This constitutes the 

problem of the research. The aim of this research is to find the approach of Rasulullah on whom 

Allah’s blessings and favours be and then implement it in the current reality to reform the 

Bangladeshi community. To preserve the young men’s ethical growth, the religious teachings 

must be practiced in the educational institutions. For that reason, the research adopted the 

descriptive and analytical methodology. The results of the research are as follows: the adherence 

to the Islamic culture and abandonment of the western culture will eradicate the different imported 

ethics and thoughts in the Bangladeshi Community. Also the community’s avoidance of the 

modern communication means and technology such as hand-phones, TV, pornographic magazines 

and many more that contain corruption and harm, realizes all goodness.   

Keywords: community, Bangladesh, reality, Islam, current 

 

 

 ملخص البحث 
الناس،  املعاصر من االحنرافات وفساد األخالق واألفكار لدى تمع البنغالديشياجمل واقع   من الواضح أن ما نشاهده ف 

والشباب هو بسبب غياب الوازع الديين لدى أفراد األسرة، وكذلك إن املثقفني من الرجال يرسلون أوالدهم إىل املدارس 
دارس ومدى التزامها املتحضرة واملتقدمة اليت تعد من الصروح العلمية املميزة ف البالد دون النظر إىل مناهج تلك امل 

الوصول إىل النهج الذي كان عليه الرسول   وكان هدف البحث  مبعايري األخالق والقيم. وهنا تكمن مشكلة البحث. 
بيان سبب االحنطاط األخالقي . وكذلك صلى هللا عليه وسلم وتطبيقه ف الواقع املعاصر إلصالح اجملتمع البنغالديشي

احلفاظ على تنمية الشباب أخالقياً جيب ممارسة التعاليم الدينية ف  و   الوقت احلاضر.عند معظم الشباب البنغالديشي ف  
التعليمية املؤسسات  أن ف  متمثلة ف:  البحث  نتائج  التحليلي. وجاءت  الوصفي  املنهج  على  البحث  اعتمد  وقد   .
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امل  التمسك واألفكار  األخالق  على  سيقضي  الغربية،  الثقافة  وترك  اإلسالمية  اجملتمع ابلثقافة  ف  املختلفة  ستوردة 
عن وسائل االتصال والتكنولوجيا احلديثة: احملمول والتلفزيون، واجملالت املاجنة إىل غري   وأن ابتعاد اجملتمع   البنغالديشي.

 ذلك مما حتملها تلك الوسائل من الضرر والفساد حيقق هلم اخلري كله. 

 الواقع، اإلسالم، املعاصر. اجملتمع، بنغالديش،  الكلمات املفتاحية:  

 املقدمة 

الدعوية مبا يناسب اجملتمع امن املعلوم أن الزمن يتغري والطرق واملن هج تتنوع والداعية الناجح أيخذ ابلتنوع ف طرقه 
ونظرًا لوجود العديد من عناصر التفكك داخل اجملتمعات   املعاصر ومبا يتناسب مع الزمان واملكان واألشخاص واألحوال. 

والنظام القانوين احلديث للمجتمع، ونظام العمل احلديث وما يتصل به   الديشية نتيجة التغريات اليت طرأت علىيها,غنالب
العادات  من  العديد  ف  والغلو  استخدامها،  وسوء  احلديثة  والتكنولوجيا  واجتماعية،  واقتصادية  سياسية  قضااي  من 

ن تطبيق أحكام ، كما يعترب البعد عيةاالجتماعية سواء ف األفراح واألتراح، كل ذلك أدى إىل وجود مشاكل جمتمع
الشريعة، وغياب الوازع الديين لدي أفراد األسرة، سبًبا من أسباب االحنراف الذي يؤدي بدوره إىل التفكك األسري إىل 

 حد كبري. 

 غالديش التارخيين املبحث األول: وضع ب

ا عدا جهة أقصى تقع مجهوريّة بنغالديش الشعبية إىل اجلنوب الشرق من قارّة آسيا، حتدها اهلند من كل اجلهات م 
تشكل بنغالديش مع الوالية اهلندية ف غرب البنغال منطقة البنغال العرقية متعددة اللغات، يشري اسم    ,اجلنوب الشرقي

ف  واهلند  تقسيم البنغال بنغالديش إىل دولة البنغال ابللغة البنغالية الرمسية. أسست احلدود احلالية لدولة بنغالديش مع 
.   ابكستان الشرقية حديثة التأسيس وكان يعرف ابسم ابكستان  ت اإلقليم الشرقي لدولة، عندما أصبح 1947  عام: 

يعرف ابسموكانت   والذي كان  لباكستان  الغريب  الشطر  اإلقليم عن  هذا  تفصل  الغربيةابك اهلند  ألف  ستان  مبسافة 
غرب  وستمائة كيلومرت تقريبا )حوايل ألف ميل(. أدى اإلمهال االقتصادي والتمييز السياسي واللغوي إىل ثورة شعبية ضد 

وانفصال ابكستان الشرقية وقيام دولة بنغالديش.   1971ف عام:  حرب االستقالل دى إىل قياماألمر الذي أ  ،ابكستان 
واالضطراابت بعد   الفقر  أحنائها  ف  وانتشر  الطبيعية  والكوارث  اجملاعات  هبا  استمرت  اجلديدة،  الدولة  استقالل 

عقب عودة النظام   1991منذ عام:   اقتصادايً   ماً وتقد  شهدت البالد استقرارا نسبياً  .واالنقالابت العسكرية السياسية
حتتل بنغالدش مرتبة متقدمة على قائمة أكثر دول العامل سكاانً، حيث تصنف ضمن الدول العشرة   .الدميقراطي ف البالد

النظام السياسي ف و   .األوائل األكثر سكاانً ف العامل، إبمجايل عدد سكان يقدر حبوايل مئة وستني مليون نسمة تقريباً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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من خالل إدالء املواطنني اليت تبلغ أعمارهم فوق الثامنة   بنغالديش برملايّن دميقراطّي، حيث تُقام االنتخاابت املباشرة 
 .عشر أبصواهتم كل مخس سنوات

 البنغالدشي  اجملتمع يف الدين  املبحث الثاين: الوضع

التبشرييني   الصوفيني وبعض  إىل البنغال ف القرن الثاين عشر امليالدي عن طريق التجار العرب املسلمني اإلسالم دخل
البلد  أحناء  ف  اإلسالم  انتشار  ف  اإلسالمية  الفتوحات  ساعدت  الرتكي  .(1) مث  القائد  خيلجي قام  إبحلاق  ابكثري 

واحتل أجزاًء كبرية من البنغال. حكم املنطقة العديد  وهو أحد أفراد األسرة احلاكمة اهلندوسية بالكشمان سني اهلزمية
التالية. ومع حلول القرن السادس عشر،  السالطني حلاكمة منمن األسر ا واإلقطاعيني خالل مئات السنني القليلة 

  .منطقة البنغال وأصبحت داكا إحدى املراكز احمللية املهمة لإلدارة املغولية اإلمرباطورية املغولية حكمت
 
بنغالديش منو  املسلمني ف  املذهب السنة غالبية  يتبعون  وت احلنف الذين  من  الربيلوية الطرق  عتربي  األكرب  والديوبندية 

حيتفل الشيعة ف   .الشيعي واملذهب  األمحدية انحية األتباع. هناك أيضا عدد قليل من الناس الذين هم من أتباع الطريقة
 نة ف وال تزال ملحوظة على نطاق واسع من قبل الس   ،واحلسني احلسن ومها طالب  علي بن أيب ذكرى استشهاد أبناء

البالد على الرغم من األعداد الصغرية للشيعة. يصل عدد أعضاء اجلماعة األمحدية املسلمة اليت تعترب غري مسلمة من 
شخص الذين يواجهون التمييز بسبب معتقدهم وقد اضطهدوا ف بعض   100،000:  قبل ابقي املسلمني إىل حنو

 : من أجل الصالة والتأمل والذي جيتذب  سنوايً  بعدد كبري من األتباع الذين يقيمون حفالً  مجاعة التبليغ  املناطق. تتميز
ابالنتماء إىل التقاليد الشعبية للثقافة البنغالية، الدش  غتتميز بن ماليني شخص من مجيع أحناء بنغالدش وجنوب آسيا  5

 .يعتربون من املعاجلني ابإلميان مع قوى الشفاء السحرية وهذا يشمل االعتقاد ف الشامانية، ورجال الدين املسلمني 
ني، هناك تقليد قوي من املوسيقى، والرقص، واألدب والذي يتضمن الوالءات التقليدية من اهلندوس وموسيقى املسلم

ن أ كما  .الديش يعرف ابلعديد من املهرجاانت اليت تشمل ليلة القدر واتريخ املولد النبوي الشريفغفاإلسالم ف دولة بن
 هلة دورجااملشهورين ف جمتمع عبادة اآل   فنجد دورجا بوجا وكايل بوجا  يضاً أالتأثريات اهلندوسية تشمل املهرجاانت  

معظم الناس من املسلمني العوام و   .ع يشارك ف االحتفاالت الدينية لكل منهما ن كل اجملتمأ وعلى العموم جند    .وكايل
البالد. فيرتكون العمل   ه واخلواص كانوا منغمسني ف البدع واخلرافات احملدثة والشركيات ابسم الدين والسياسة ف هذ 

امل والتقليد  ابلتعصب  وقاموا  واملوضوعة  الضعيفة  ابتباع  وقاموا  الصحيحة  األعمى،  ابألحاديث  البعد عن   فكثرذهيب 
 العقيدة اإلسالمية اخلالصة. 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA
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 البنغالديش اجملتمع اهب أتثر اليت املبحث الثالث: األفكار

ن بنغالديش تتخلى عن اإلسالم بوصفه الدين الرمسي للبالد بعد سلسلة من اهلجمات املتطرقة ضد أانس من معتقدات إ
العلمانية أزيلت من الدستور مرة واحدة، ولكنها أعيدت ف أن بنغالديش دولة علمانية حسب الدستور. رغم  أخرى. 

% 0.6% والبوذية حنو:  12.1% واهلندوسية حنو:  86.6.املسلمون ف بنغالديش يشكلون حنو:  )2(وقت الحق
  عدة نواحي:  لقد أحاطت ابحلياة األسرية واجملتمعات البنغالديشية من%. و 3% وآخرين حنو:0.4واملسيحية حنو: 

يوم أن حترك اجملتمع األورويب الستعمار شبه القارة اهلندية ف القرن التاسع عشر؛ من أجل  : لسلبية لالستعماراآلاثر ا
. كان ف قمة جمده مبا أجنزه من الفصل بني الدين والدولة، وانتصار .الصناعة األوروبية وازدهار االقتصاد الغريب . تقدم

نسانية، فاستصحب االستعمار معه هذا االجتاه حرًصا على اجتاه "العلمانية" كمثال لإلالثقافة األوروبية، كما كان أشد  
مبا يستتبعه ف احلكم، والتوجيه، والتشريع، واالقتصاد .. وما يستتبعه ف التوجيه والتشريع هو البعد عن الدين، وعن 

مي اضطر هذا االستعمار إىل أن يسلك طريًقا .. وف حماولة تطبيق اجتاه العلمانية ف اجملتمع اإلسال .معايري السلوك
ميكنه من هذا التطبيق، وهو طريق عزل اجملتمع اإلسالمي كلية عن ماضيه، وعن تراثه العقلي، والروحي، والتوجيهي، 

ذه الثقافات وتلك االجتاهات ف قوانني  بل أثرت ه . وإن سقط االستعمار اآلن لكن مل تسقط أتثرياته،  (3)والسلوكي
الديش إىل ما كان يهدف إليه االستعمار من الوهن والضعف غة ونظمها، وأوصلت احلياة األسرية واالجتماعية ف بنالدول

  واالحنراف واالحنالل.

وعددها ف بالد بنغالديش ما يَقرب من مخسمائة، وهي تقع ف ربوع البالد، وتعمل ف   : ية الغربيةي البعثات التنص
 الداينة النصرانيَّة اخلبيثة بوسائل شََت: حقل الدعوة إىل  

تقوم ببناء املدارس والكليَّات واجلامعات، وتدعو الطلبة والطالبات من املسلمني إىل داينتها الباطلة، وتقوم بتدريس   -1 
 االختالط للشباب والشاابت. 

 نصرانيَّة حتت ستار الدعم. تقدِّم للفقراء واملساكني ُمساعدات مادية وماليَّة، وتدعوهم إىل الداينة ال  -2
 تنشر داينتها بتوزيع الكتب جمَّااًن بني املثقَّفني؛ مثل: إجنيل شريف، ابن هللا املسيح.   -3
 تقوم ببناء املستشفيات، مث تعاجل املرضى من الفقراء واملساكني من املسلمني جمااًن، وتدعوهم إىل داينتها اخلبيثة.  -4
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السلبية    اهلنديةاآلاثر  التلفزيونية  اهلندية  : للقنوات  التلفزيونية  القنوات  هلا أتثريات سلبية على جمتمعاتنا بصفة  إن 
 ا مت استريادهو   املالبس حدث االنتحار بسبب عدم احلصول على  قد  ا، و ده ه شا  ن لكثري ممخاصة، مما سبب مرًضا عقلًيا  

 . (4)من اهلند ابسم مسلسل من املسلسالت اهلندية

إن الشباب : "(6) ف مقالته العلمية  (5) الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد هللاذكر  : املخدراتمن إدمان   اآلاثر السلبية 
تُركوا معها فإهنا تفسد عقيدهتم وأخالقهم وسلوكهم وهي   التيارات خطرية، وهذه من أعظم املشاكل، إذاآلن يتعرض  

تيارات كثرية ومتنوعة ومتعددة املصادر، تيارات حتملها وسائل اإلعالم املختلفة: من إذاعة وتلفاز وصحف وجمالت 
ا أيدي الشباب، أو كثري من الشباب الذين ال مييزون الضار وكتب هدامة تلفظها املطابع، وهي حتمل مُسًّا ُزعافًا، وتتلقفه 

من النافع، وهذه التيارات املتنوعة من مقروءة ومرئية ومسموعة، إذا تركت تعصِّف ابلشباب، فإن نتائجها تكون وخيمة؛ 
طبًقا ملا   ألن الشباب اآلن كثري منهم تغريت أخالقهم، وصاروا يقلدون الغرب ف لباسهم، وف شعورهم، وحركاهتم، 

إله  وقال  إلفسادهم".  الكثري  الدسَّ  فيها  أن  أحواهلا  أغلب  اليت  الوسائل،  هذه  إليهم  حتمله  مما  ويقرؤون  يسمعونه 
الوقت احلاضر؛  (7) متسدي البنغالديشي ف  ثقافاهتم   همترك  بسبب: حدث االحنطاط األخالقي عند معظم الشباب 

ال تعد وال حتصى، كوسائل االتصال   وأخالقياً   الغرب، وأسباب اهنيار الشباب سلوكياً تقليد ثقافة  ب  انشغلواوتقاليدهم، و 
والتكنولوجيا احلديثة: احملمول، والكمبيوتر، واإلذاعة، والتلفزيون، واجملالت املاجنة إىل غري ذلك مما حتملها تلك الوسائل 

عاهتم، بل يصبحون مدمنني عليها، فلو ابتعدوا من الضرر والفساد، والشباب ال يشعرون أبخطارها على أنفسهم وجمتم
 .(8) ب ممارسة التعاليم الدينية ف املؤسسات التعليميةجي   عنها لتحقق هلم اخلري كله، وللحفاظ على تنمية الشباب أخالقياً 

الديش مؤسسات تعليمية توزع الكتب اليت هتدف إىل هدم أخالق األطفال، على سبيل  غحيث توجد ف بن
الذي   نفسك"  "اعَرف  مبوافقة ياملثال: كتاب  مادامت  فيها  جرم  ال  وأنه  وإابحتها،  اجلنسية  العالقات  عن  تحدث 

الثامن بصفة خاصة الكتاب لطالب الصف  الدكتور شاه نواج  .(9) اجلانبني... ويدرس هذا  : الحظت ف (10) وقال 
بالدان أن املدارس اإلجنليزية متأثرة ابلتعاليم الغربية، ولذا ال توجد الفرصة ليتعرف الطالب على اتريخ البالد وثقافتها 

بسبب عدم تعليم   -دون شك    -يقال: أبن احنطاط األخالق حدث  . و (11)وتراثها، وال ميكن أن يتعلم التعاليم الدينية
لمجتمعات البنغالديشية ل  وإذا نظران  .(12) القيم واألخالق من خالل الكتب املدرسية، وعدم املمارسات للشعائر الدينية

الناس، وغياب الوازع   بنياالحنرافات وفساد األخالق   وانتشار  والغربية واهلندوسية  لثقافة األوروبيةاب متأثرة  جندها  املعاصرة  
 الديين لدى األفراد واألسرة واجملتمعات والدولة. 
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 يالبنغالديش اجملتمع يف الناس املبحث الرابع: السياسية ومعاملة

إنَّ احلزب احلاكم ف البالد يعتقد ابلعقائد العلمانيَّة، وهو يعزل الدين عن الدولة، وأصحابه من اليساريني الشيوعيني مع 
احلكومة، وأصَبح من الواضح لدى اجلميع أنَّ احلكومة احلاليَّة ف بنغالديش عدوٌّ لإلسالم واملسلمني، وصديقٌة للهند 

سلك الباحثون ف   وقد  اجملتمعات اإلسالمية اليوم فيها االحنرافات.أن    :مد ف كتابهقال الدكتور عبد الصواهلندوس.  
 تصنيف أنواع االحنراف عن التصور  اإلسالمي مسالك خمتلفة، ومن أهم أنواعه ما يلي: 

 احنراف يف عالقة اإلنسان ابهلل تعاىل: 

 احنراف العقيدة.   -أ   
 احنراف العبادة.   - ب  

 اإلنسان ابإلنسان:احنراف يف عالقة    

على األخوة والرتاحم والتعاطف، والتالزم.   مبنيةاألصل ف عالقة اإلنسان ابإلنسان ف التصور اإلسالمي أن هذه العالقة  
قد سخر اهللا تعاىل لعباده أجناًسا خمتلفة من اخللق من حيوان ونبات ومجاد،   وف عالقة اإلنسان بسائر خلق هللا تعاىل:

 .)13(ومشرب وملبس ومأوى أكله مبا حيتاج إليه من موجعلها ف خدمة اإلنسان  متد

 ي البنغالديش يف اجملتمع واإلعالم والرتبية املبحث اخلامس: التعليم

مؤسسات تعليمية توزع الكتب اليت هتدف إىل هدم أخالق األطفال، على سبيل املثال: كتاب "اعَرف الديش  غتوجد ف بن
س هذا الكتاب درّ اجلنسية وإابحتها، وأنه ال جرم فيها مادامت مبوافقة اجلانبني... ويُ نفسك" الذي حتدث عن العالقات  
الثامن بصفة خاصة الصف  نواج  .(14) لطالب  الدكتور شاه  اإلجنليزية متأثرة (15)وقال  املدارس  : الحظت ف بالدان أن 

الفرصة ليتعرف الطالب على اتريخ   الغربية، ولذا ال توجد  التعاليم ابلتعاليم  يتعلم  البالد وثقافتها وتراثها، وال ميكن أن 
بسبب عدم تعليم القيم واألخالق من خالل الكتب   -دون شك    -يقال: أبن احنطاط األخالق حدث  . و (16)الدينية

الثقافات األجنبية ظاهر عند الشباب   ر: أَثَ (18) وقال عبد احلليم بن إلياس  .(17) املدرسية، وعدم املمارسات للشعائر الدينية
حلب" )وهو يوم الرابع عشر من فرباير( وليلة ثالثني األوىل مما دفعهم إىل االحنطاط األخالقي، ومن هذه الثقافات "يوم ا

)رأس السنة اجلديدة( وغريها، واإلنرتنت، والفيس بوك، وهلذه الوسائل دور خطري ف االحنطاط األخالقي، ويشجع بذلك 
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فحينئٍذ تتحرك املشاعر أعداء اإلسالم على العالقات اجلنسية بنشر الصور اإلابحية، واألغاين، واألفالم، والقصص املنحرفة،  
. حيث (19)(، واالغتصاب ف البالدAcidاجلنسية اخلطرية بني الشباب .. وهلذا نري اخلطف واإلرهاب، ورمي مواد حارقة )

احلاليَّة  أكثر اجلرائد اليوميَّة واألسبوعية والشهرية واجملالت ضد اإلسالم، تكتب ضد العقائد اإلسالميَّة، واحلكومة العلمانيَّة  
البارزة ، ودائًما تُعرب عن بُغضها ضد األحزاب اإلسالميَّة وضد الشخصيَّات اإلسالميَّة  وذكر   .تساعدها ماليًّا ومعنوايًّ

إن الشباب اآلن يتعرض لتيارات خطرية، وهذه من أعظم : " (21) ف مقالته العلمية (20) الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد هللا
تُركوا معها فإهنا تفسد أخالقهم وسلوكهم وعقيدهتم، وهي تيارات كثرية ومتنوعة ومتعددة املصادر، تيارات املشاكل، إذا  

حتملها وسائل اإلعالم املختلفة: من إذاعة وتلفاز وصحف وجمالت وكتب هدامة تلفظها املطابع، وهي حتمل مُسًّا ُزعافًا، 
 مييزون الضار من النافع، وهذه التيارات املتنوعة من مقروءة ومرئية وتتلقفها أيدي الشباب، أو كثري من الشباب الذين ال

ومسموعة، إذا تركت تعصِّف ابلشباب، فإن نتائجها تكون وخيمة؛ ألن الشباب اآلن كثري منهم تغريت أخالقهم، وصاروا 
هم هذه الوسائل، اليت أغلب يقلدون الغرب ف لباسهم، وف شعورهم، وحركاهتم، طبًقا ملا يسمعونه ويقرؤون مما حتمله إلي

 أحواهلا أن فيها الدسَّ الكثري إلفسادهم".

الديشي ف الوقت احلاضر؛ ألهنم غ: حدث االحنطاط األخالقي عند معظم الشباب البن(22) وقال إله متسدي
تعد وال حتصى،   تركوا ثقافاهتم وتقاليدهم، ومشغولون ف تقليد ثقافة الغرب، وأسباب اهنيار الشباب سلوكيا وأخالقيا ال

كوسائل االتصال والتكنولوجيا احلديثة: احملمول، والكمبيوتر، واإلذاعة، والتلفزيون، واجملالت املاجنة إىل غري ذلك مما حتملها 
تلك الوسائل من الضرر والفساد، والشباب ال يشعرون أبخطارها على أنفسهم وجمتمعاهتم، بل يصبحون مدمنني عليها، 

لتحقق هلم اخلري كله، وللحفاظ على تنمية الشباب أخالقيا جتب ممارسة التعاليم الدينية ف املؤسسات فلو ابتعدوا عنها  
: ملا رفضنا سيادة هللا ف حياتنا، وتركنا الثقافة اإلسالمية، وأخذان الثقافة (24) قال األستاذ حممد ميني خان   .(23)التعليمية

ف   املختلفة  اجلرائم  حدثت  الفتاح  .(25) جمتمعاتناالغربية،  جبري  منا (26) وقال  وأخذت  الكثري،  التكنولوجيا  علمتنا  قد   :
األخالق والقيم، وال أقول إن التكنولوجيا ليست ضرورة، ولكن هل نشعر أبن جوانبها السلبية إىل أي مكان ذهبت بنا 

ما ليس له نظري ف العامل إال قليل مما   –  وقد حدث ف بنغالديش  بسبب التأثر ابلقنوات ووسائل اإلعالم اهلندية  .  (27)؟!
تل الوالدان ت األخبار والقنوات الفضائية، حيث قُ اأدى ابجملتمع إىل هوة الظلمات، كما جاء ف اجلرائد والصحف ونشر 

 -وهي بنت سبعة عشر البنغالديشية   Oishi  بيد الولد وقتل الولد بيد الوالدين! قالت الشرطة البنغالديشية: إن ويشي
قتلت والديها بيدها، وحينما ُسئلت عن قتل والديها أخربت أبهنا أتثرت مبشاهدة القنوات اهلندية، فأخذت منها فكرة قتل 

 . (28)الوالدين
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 اخلامتة

 وواقعه املعاصر ظهرت ف هذا البحث النتائج التالية:  بعد احلديث عن اجملتمع البنغالديشي
 أن االلتزام بتعاليم وأخالق الدين اإلسالمي هو املخرج واحلل للمجتمع البنغالديشي املعاصر ومجيع اجملتمعات.   - 1
 . أنه جيب االهتمام ابملناهج الدراسية ف املدارس البنغالديشية حَت يظهر جيل مثقف من الشباب. 2
شباب ف اجملتمع هم أرابب األسر وقادهتا، وعلى فكرهتم ترتىب أفراد األسر وتذهب حنو التقدم واالرتقاء، فيعتمد أن ال -3

 على أفكارهم صالح األسر وفسادها، وترابط أفرادها بتوثيق صلتها وانكسارها بضعفها. 
ابتعاد اجملتمع  - 4 فزيون، واجملالت املاجنة إىل غري ذلك مما عن وسائل االتصال والتكنولوجيا احلديثة: احملمول والتل  أن 

 حتملها تلك الوسائل من الضرر والفساد حيقق هلم اخلري كله. 
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Abstract 

Arab literature whose owners condemn Judaism abound in the manuscript world, but comparative 

study of religions is considered an arduous study;  Because of its difficulty in diverging trends, it 

includes multiple aspects such as belief, law, jurisprudence, language, etc., and here lies the 

problem of research, which aims to track the Arab cultural civilization and its connection to the 

Hebrew letter, and the extent of the connection of Jewish scholars to the Arab heritage, and the 

research was based on the comparative analytical approach, which traced  Through the Jewish 

manuscripts and comparing their words with Islam and the Arabic tongue, the research concluded 

the depth of Arab-Islamic civilization and that many books were transferred from the Hebrew letter 

to the Arabic letter such as the lecture and study of Moses bin Ezra, and that the medieval Arab 

heritage produced by Jewish scholars from the fourth century AH is considered  An essential 

source in Arab and Jewish thought.Keywords: manuscripts,  religions,  comparison, Arabic, 

Judaism. 

 

 ملخص البحث 

تعترب من  األداين  املخطوطات، لكن دراسة مقارنة  تكثر يف عامل  يدين أصحاهبا ابليهودية  العربية واليت  املؤلفات  إن 
الدراسات الشاقة؛ بسبب صعوبتها يف تشّعب االجتاهات، فهي تضم جوانب متعددة كالعقيدة والشريعة والفقه واللغة 

البحث، والذي يهدف إل  العربي، وغري ذلك، وهنا تكمن مشكلة  الثقافية وارتباطها ابحلرف  العربية  تتبع احلضارة   
ومدى ارتباط علماء اليهود ابإلرث العريب، وقد قام البحث على املنهج التحليلي املقارن، والذي تتبعت من خالله 

ة اإلسالمية يالعرب  احلضارة عمق  املخطوطات اليهودية ومقارنة ألفاظها ابإلسالم وابللسان العريب، وقد استنتج البحث  
رث اإل، وأن  ن الكثري من الكتب نقلت من احلرف العربي إل احلرف العريب مثل احملاضرة واملذاكرة ملوسى بن عزراأو 
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اهلجري   الرابع  القرن  اليهود من  انتجه علماء  والذي  الوسيط  العصر  العريب أعد مصدرا  ي العريب يف  الفكر  ساسيا يف 
 .واليهودي

 .خطوطات، األداين، املقارنة، العربية، اليهودية: امل   الكلمات املفتاحية

 املقدمة 

إن دراسة مقارنة األداين من أشق الدراسات وألذها يف ذات الوقت، ذاك إن صعوبتها تبدو يف تشعب االجتاهات فيها، 
 فهي تضم جوانب متعددة، عقيدة وشريعة، وسياسة، وأدب.ولغة، ومفردات ... وغري ذلك.

ا لفت النظر إل أمهية املقارنة، ألهنا تعترب اسلواب من أساليب الدعوة إل هللا تعال، ولكن يف ووردت آايت كثرية فيه
ودستوره القرآن الكرمي تبدو أكثر حسنا ووضوحا، ولكن يف حبثنا هذا   سالم ن حماسن اإلأ طار واسع وشامل، مبعىن  إ

 (1) عىن من خالل البحث يف الكتاب املخطوطخر، ستكون يف اختالف املفردة واملآستكون املقارنة أبسلوب ومنحى  

اذ  تضم احلضارة العربية اإلسالمية وتراثها العريق الكثري من املخطوطات العربية اإلسالمية يف شىت العلوم والفنون، ولكن 
العربي وميثل هذا وجد ابملقابل لدى اليهود، إن كثري من املخطوطات اليت تنتمي إل اللغة العربية ولكنها كتبت ابخلط 

  .(2) عمال والكتاابت اليهودية اليت أنتجها يهود العامل اإلسالمي ابللغة العربية املدونة ابحلرف العربي الرتاث شرحية من األ

 - وعالوة على ماتقدم فإن من أهم اسباب اختياري لكتابة هذا البحث:

ابملناهج العربية   ة متأثر   جديدة يف الدرس اللغوي العربي.أهنا تقدم مناهج    ال إجيازها الشديد  إ إن هذه الدراسات رغم    -1
 وخاصة اللغوية منها. 

استعادة هذا اجلزء من الرتاث العريب املفقود يف اللغة العربية واملوجود ابخلط العربي، ابعتباره ترااث عربيا خالصا كتبه   -2
 يهود عرب ابللغة العربية املدونة ابخلط العربي. 

ي وأثره على احلياة اليهودية بشكل عام، وعلى احلياة العلمية بشكل سالمف احلضاري العريب اإلن دور املوقابي  - 3
 خاص. 

حيقق هذا العمل فائدة للمتخصصني يف جمال العلوم العربية، اللغوية منها واالدبية، وللمتخصصني يف جمال احلضارة   - 4
 أتثريها يف الثقافة اليهودية. اإلسالمية وأتثريها يف الثقافات االخرى وخباصة  

إن مامييز هذه املخطوطات اهنا قدمية يف التاريخ، الواجب على الباحثني دراستها وكشف اخلزين من دررها الكامنة  -5
 واالستفادة منها يف هذا العلم. 
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المي،  وأ ضاف علماء ومن خالل الثقافة واخلربة العربيتني نشأ وصف للعربية دقيق ومنظم حتت أتثري املناخ العريب اإلس
)من القرن الرابع  الكتابة العربية اليهودية إل الثقافة العربية يف املدة من القرن العاشر حىت القرن الثالث عشر امليالدي

تناولو  بل  العربية فحسب،  اللغة  يقتص هؤالء على درس  العلم واملعرفة، ومل  اهلجري( كثريا من  السابع  اللغات   احىت 
رامية، وعى ذلك نضجت علوم اللغة اليت كانت منتشرة يف املنطقة العربية اإلسالمية، العربية والعربية واآل  السامية الثالث

ن الحظوا مدى تعظيم أ . وقد أتثر اليهود ابلفكر اللغوي العريب، بعد    (3)   نضجا عظيما يف الوصف والتحليل واملقارنة
ائهم لفنوهنا. وبعد إن الحظوا أيضا صنيع علماء املسلمني لنص القرآن العرب للغتهم العربية، وتوافرهم على دراستها، وإثر 

 الكرمي أصواات وصرفا وحنوا وداللة وأسلواب . 

ولقد أدت رؤيتهم لذلك النشاط العريب الضخم إل إن تنبه اليهود إل اللغة العربية وحاكوا يف هنضتهم اللغوية صنيع 
فی آايت القرآن اجمليد. وقلدوا علماء العربية يف تراثهم وطرائقهم يف تناول العرب وصنيع املسلمني يف اللغة العربية، و 

 النواحي اللغوية والبالغية والنصية.

 ايت من القرآن الكرمي إىل العربية مقارنة برتمجة التوراة إىل اللغة العربية. آاملطلب األول: ترمجة  

صلي واملرتجم ألان  ان النص ا خرى من املشكالت اليت حتتمل أكثر من بعد، حىت وإن كأيعد حتويل النصوص من لغة إل  
صلي النص األ  - صولصول املشرتكة. وتتفاقم صعوبة هذا التحويل وتزداد بني لغات متباعدة األإليه من  اللغات ذات األ

وقد ترمجت )سورة الضحى( إل العربية يف    (4) خرى. جم من اللغات  األ من اللغات الشرقية السامية القدمية والنص املرت 
والذين ك احلديث  العصر  يف  اليهود  املستشرقني  من  ترمجات  املختصني ا ثالث  ومن  العربية  ابللغة  دراية كاملة  هلم  ن 

 ابلدراسات اإلسالمية والرتاث اإلسالمي بشكل عام والقرآن الكرمي بشكل خاص وهم: 

نكليزية ، وترمجه إل   اللغة اإل1971ن الكرمي سنة  آوقد نشر ترمجة عربانية حديثة للقر   (5) أهارون بن مشش.-1      
 . 1979سنة  

 ن الكرمي.آقام ابلرتمجة العربية للقر   (6.) يوسف يوئيل رفلن-2    

ول وصدر طبعتها الثانية يف طبعته األ   2005ترجم  معاين القرآن الكرمي إل اللغة العربية سنة  ( 7) اورى روبن.  -3    
 2016سنة  

ن املغزى من ترمجتها إل العربية هو املقارنة بني هذه الرتمجات ومقابلتها ابلنص القرآين، ومعرفة ماحققته كل ترمجة أوك
 و أجياد مقابل نصي أوأصلي يف كل ترمجة  جياد مكاىفء للكلمات والعبارات واجلمل ومدى حتقق روح النص األإمن  

 حيل لغوية تناسب ثقافة اللغة اهلدف وتؤثر يف تلقي النص املرتجم. و  أسلويب يف نقل مسة النص العامة من خالل حيل  أ



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:103-112 VOL: 6, NO 3, 2020 

 

 
 107 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 سورة الضحى( ونبني اختالف ترمجتها  للمستشرقني الثالث:  ة من) آيوسنذكر هنا   

 وىل )والضحى( ية األاآل

لم مبعىن حولت الرتمجات الثالث وار القسم العربية إل فعل القسم يف العربية مضافا إليه الحقة تدل على ضمري املتك
( مبعىن "أقسم"، حيث ال توجد مكافئات 3(، ويف املضارع يف الرتمجة )2( و )1"أقسمت" يف املاضي يف الرتمجتني )

 حلروف القسم العربية.

اليت تدل على وهج الشمس وضيائها يف   morn( إن توضح كلمة "الضحی" العربية بزايدة كلمة 1وحاولت الرتمجة ) 
 araphrasedمجة التفسريية  الضحى. وهذا ما يسمى ابلرت 

Translation . 

 before)ذ مل جيد املرتمجون إل العربية كلمة واحدة تكافی كلمة "الضحى" العربية ولذلك جلأ كل منهم إل  املضافتني  إ
after noon )   :ومعنامها حرفيا: " ما قبل الظهرية )الظهر("، ويف الرتمجة )ب( استعمل يوسف يوئيل رفلن  ومعنامها

ومعنامها: "نور اليوم". وهذا   Noor today"، أما يف الرتمجة )ج( فقد استعمل أوری روبن   the day"ذات اليوم  
العامل لغات  لغة من  لغتني يف أي  الرتمجة بني  تطابقا اتما يف التصرف حيدث كثريا يف  لغتني  تطابق أي  لعدم  نظرا   ،

معجميهما أو يف ثروهتما اللفظية، فلكل لغة بيئتها ونشاطها وثقافتها اليت ترتبط هبا ارتباطا وثيقا حيث ترى العامل من 
عندما خالل مفرداها كما تعودت عليه وعهدته وسلکت سلوكها املناسب حلياة أبنائها وبيئتهم الطبيعية واالجتماعية. و 

كثر من كلمة كي أصل يلجا إل استعمال  ال جيد املرتجم مكافئا يف اللغة  اهلدف يقابل الكلمة املراد نقلها من اللغة األ
 ( 8) ينقل املعىن الذي يدل على الكلمة الواحدة املراد ترمجتها

أخرى دراسة اللغة العربية   جهةخرى أدت ترمجة العهد القدمي إل النشاط التفسريي من جهة، ومن  أ ومن انحية          
اهلجري الرابع  القرن  )يف  الفيومي  ترمجة سعداي  وتعد  العصور   -نفسها،  يف  الرتمجات  أفضل  امليالدي(  العاشر  القرن 

 الوسطى، إن مل يكن أفضلها إل األن. 

يدة عن املعاضلة حاول يف ترمجته العربية املكتوبة ابخلط العربي إن يقدم لليهودي العادي نصوصا مبسطة واضحة بع
والتعقيد . وانطالقا من هذه الفكرة تصرف يف ترمجته من األصل العربي، حيث قدم ترمجة عربية يف لغة سهلة القراءة 
والفهم، ويف نظام منطقی مرتب، بتصرف يف حذف الزائد املكرر، وبتعديالت يف زايدة بعض الكلمات . ورغم ذلك، 

يتقيدوا ابلنص نفس أو اخلربة طالب املفسرين إن  العقل  يتعارض مع  أو ابلتفسري الذي ال  ه. وطالبهم أيضا ابلرتمجة 
اليهود غري ةالبشري . وأعلن بذلك إن هدفه األول هو إضاءة النص وتوضيحه، والبعد به عما علق يف أذهإن بعض 
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عن التجسيم احلريف   املثقفني من تفسريات حرفية مادية تتصل ابلذات اإلهلية. وهذا أتثري عريب إسالمي واضح خيتلف
 (9)   الذي اهتم به اليهود

 املطلب الثاين: العالقة اللغوية بني العربية والعربية يف العصر الوسيط

والرومان، مل تتأثر اللغة العربية ومل تتطور ذلك التطور الكبري   راميني واليوإنن إن على الرغم من وجود العربانيني بني األ  
ملاذا انتظر اليهود العرب حىت ينهضوا ،  10  الذي حظيت به بني يدى اللغة العربية.ويف هذه املالحظة، يتسائل جويتني 

بلغتهم املقدسة عندما كانوا    وملاذا مل يطوروا أبنفسهم النحو واملعاجم اخلاصة   وثقافيا يف عهد املشنا مثال؟   بلغتهم علميا
يف موطنهم، أو يف العهد املسيحي يف فلسطني حيث توفر بينهم كثري من االحبار الذين أتقنو ثالث لغات: عربية العهد 

 رامية؟القدمي، وعربية املشنا واأل 

اليت حتمل من العلم واملعرفة متأثرات ابلقرآن بينما جند الكثري من الكتاابت العربية اليهودية )املخطوطات العربية اليهودية(
الكرمي، بلغته العربية )االصل( وبالغته، وأصول جذوره، ووظائف كلماته النحوية، وأعراب مجله، ومعانيه، واليت اعتمد 

تبت ابحلرف ولكنه كعليها علماء اليهود يف تواليفهم، وهذا يؤكد مدى العالقة اللغوية بني العربية والعربية وأتثرهم هبا،  
العربي وميثل هذا الرتاث شرحية من االعمال والكتاابت اليهودية اليت أنتجها يهود العامل اإلسالمي ابللغة العربية املدونة 

وقد استخدمت هذه الكتاابت يف العصر الوسيط، ويقال عن العرب )وأما ملة العرب  فنظمت  (  11) ابحلرف العربي  
فنون الدنيا من فضل ونقص ومدح وكدح ونقض وأبرام، ويف كل التشبيهات ويف مجيع   ونثرت يف أكثر االشياءويف معظم

ذ استطاعت اللغة العربية إن تفرض سيادهتا على اللغات إ   املتضادات مبا أاتح هللا هلا من طول اللسإن، وسعة البيان(.
ع العرب يف ظل احلضارة اإلسالمية، ميني( مثلما نعموا ماألخرى أو )مم األاالخرى. اذ مل ينعم اليهود حتت حكم األ

ومل يتقدموا بثقافتهم مثلما تقدموا يف بالد املغرب واألندلس، ومل ينهضوا بلغتهم العربية مثلما هنضوا هبا يف ربوع اللغة 
 اً واضحاً ن اتثري اذ ك إنتاج  لتأثرهم ابحلضارة العربية اإلسالمية  إفضل  أالعربية، لقد كانت فرتة استقرار لليهود انتجوا فيها  

ولقد ظل هذا الرتاث غري معروف ألبناء العربية   داب الكثري. صعدة وهنلوا من العلوم والفنون واآلعلى حياهتم يف شىت األ
 ( 12)بسبب استخدام اخلط العربي. 

وعلى غرار الكتب العربية، وعلى هنج الدرس اللغوي والنحوي العربيني تناول علماء اليهود اللغة العربية، وكتبوا كتبهم     
من  الكثري  تعاجل  اليت  العربية،  املصطلحات  العربية، ومستعملني  املناهج  املنوال، مطبقني  على ذلك  واللغوية  النحوية 

مهية هذا العلم أدب، ولكن ابلرغم من  سامي يف جمال اللسانيات، والرتمجة والبالغة، واألرث العريب الالقضااي املرتبطة ابإل
)القرآن الكرمي( لفظاً   كما حبث املسلمون يف  كتاهبم  (13)نه مل يعطى حقه كما ينبغي يف البحث والتقصي والنشر.إف

سعى اليهود إل ذلك    - صحابة والتابعنيومعىن، وقراءة وصواتً، منذ عصر  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعصور ال
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فأاثر ذلك الرغبة عندهم يف تطبيق مثل ذلك البحث ،  ، طاملا أهنم أهل كتاب مساوي(14)   رغبة يف تقليدهم وحماذاهتم
ن يلقن تلقينا خاليا من ا الذي مل يلق حىت ذلك الوقت االهتمام املطلوب بل ك  -على كتاهبم املقدس )العهد القدمي(  

أسوة بفقهاء املسلمني وحّفاظهم الذين جلأ إليهم املسلمون يف كل صغرية وكبرية، فنشأت عندهم   - أي شرح أو توضيح  
علوم خمتلفة تدور كلها حول القرآن الكرمي ولغته، ومن هنا مل يقف أثر العرب والعربية يف اليهود عند اللغة وآداهبا، بل 

 .( 15)   دبية، إل العربية الدينية عربية القرآن الكرمي  تعدى العربية األ

 ومنهجه يف الكتابة العربية اليهودية   املطلب الثالث: التفسري اللغوي

على هنج الكتب العربية اليت تناولت تفسري النص القرآين من النواحي النحوية واللغوية، حاول اليهود منذ القرن الرابع 
العاشر امليالدي، كتابة بعض األشعار الدينية وغري الدينية ابللغة العربية. واستعاروا من العربية القوالب الشعرية   ،اهلجري

 العروضية، ومفردات الوصف، واألشكال البديعية، والصور البيانية.

عد إن أخطأ بعض الشعراء يف وقد دفعت كتابة الشعر والنثر يف اشتقاق العربية إل التفكري يف لغتهم العربية وإحيائها ب
مثال استعماالت خاطئة لبعض األفعال 16اشتقاق صيغ جديدة لبعض األفعال العربية واستعماهلا. فقد الحظ حيوج  

عند بعض الشعراء الذين يكتبون ابلعربية املولدة، وساعدهم علي اشتقاق أفعال جديدة حسب التصريف العربى القائم 
فبدأ الدرس العربی برصد خصائص اللغة العربية، ومعرفة الطريق إل استعماهلا استعماأل .  على النموذج الثالثي للكلمة

ن اهلدف الرئيسي هو التقعيد العريب الذي بدأ برصد اللحن يف كتب حلن العامة، وحماربته مث الوقاية منه. ا فك.  صحيحا
و قدم علماء اليهود بعد إن    هلذا الغرض. فألفت كتب النحو وفقه اللغة وإصالح املنطق واأللفاظ الكتابية ... إل 

اطلعوا على تفاسري النص القرآين شروحا وتعليقات لغوية وحنوية يف تفاسريهم اليت تناولت أسفار العهد القدمي. وأول 
وأهم من قدم مثل ذلك النهج من التفسري سعداي الفيوم على فقه اللغتني العربية والعربية، وأصول جذورمها، ووظائف 

 (17) مجلها بوصفها أدوات البد للمفسر من الوقوف عندها    ۔ماهتما النكل

بعض  مع  سعداي  هنج  على  وسار  امليالدي(  عشر  )احلادي  اهلجري  اخلامس  القرن  يف  بلعام  بن  يهودا  بعده  وجاء 
أمهها   االختالف. وعلي الرغم من عدم بلوغه شأو سعداي يف إبداعه يف منهم التفسري اللغوي، نقده يف بعض الوجوه 

 . تعسفه يف استعماله للكلمات العربية وتشوها أصلها العربی کی تناسب ترمجته وتفسريه  

 وقد كتب بعض التفاسري ملعظم أسفار العهد القدمي، موضحا هبا وظيفة املفسر ومنهجه 
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 حيث يقول : 

 من يطلب شرح كلمة مبهمة يف نص من نصوص العهد القدمي عد راعيتها يف تفسريی: 

 قابلت الكلمة مبقابلها العريب، أو أبصوهلا ) جذورها (.   - ۱

 قارنت جذر الكلمة املشرتك بني العربية والعربية واآلرامية.   - ۲

 ( . ۱۱وضحت وظيفة الكلمة حنواي وإعرابيا" )  - ٣

والتفسري النصي. ونقد الذين استخدموا العقل فحسب. ال منهجه التفسريی لغوی وحنوی،   ربط بني التحليل النحوي 
 " . textual Criticismحيث تعامل مع النصوص فيلولوجيا واسلوبيا، تنبه إل ما يطلق عليه األن "النقد النصي  

واي وبالغيا. فصنف، يهودا بن التقدم يف البحث اللغوي بعد مزيد من االطالع على الدرس اللغوي العربی حن  وازداد
بلعام )القرن اخلامس اهلجري( كتااب يف األفعال املشتقة من األمساء، ويف األدوات النحوية. وهو أول من كتب من اليهود 

وسيلة بالغية أسلوبية تضفي ايقاعا   -كما نعرف    -عن ظاهرة التجنيس )اجلناس( يف نصوص العهد القدمي، والتجنيس  
 (18ص األدبية والشعرية)صوتيا يف النصو 

 اخلامتة:   -4

ة اإلسالمية وجند ييف هناية رحلتنا البحثية يف حبر املخطوطات للرتاث العريب اإلسالمي ندرك مدى عمق حضارتنا العرب  
ن هناك الكثري من الكتب اليت نقلت من احلرف العربي إل احلرف العريب مثل احملاضرة واملذاكرة ملوسى بن عزرا وقد أ

نقله االستاذ الدكتور عبد الرازق قنديل،  لذا إن االرث العريب يف العصر الوسيط والذي انتجه علماء اليهود من القرن 
اهلجري   األ–الرابع  الكرمي، ويف  القرآن  امليالدي يف حبث معاين  النحو العاشر  دب، والشعر، والفلسفة واحلكمة ويف 

واليهودي يف العصر الوسيط ويستفاد منها املتخصصون يف حتقيق الرتاث   ساسيا يف الفكر العريبأوالبالغة تعد مصدرا  
حياء الرتاث العريب، واستعادة املفقود منه، كما حيقق الفائدة للمتخصصني يف جمال اللغة إ والعاملون يف جمال املقارنة يف  

الثقافات  العربية وأتثريها يف  اللغوية منها واملتخصصني يف جمال احلضارة  الثقافة األ  العربية،  خرى، وخاصة أتثريها يف 
 اليهودية. 
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Abstract 

Exegesis of the Quran is one of the most noble and highest sciences among the sciences of Sharia ، 

because it is related to understanding the words of God and their meaning، and among its types is 

the subject interpretation from which the unity of subject that links the verses of different places 

in the Holy Qur'an is revealed. Interpretation of the holy Quran is closely related contemplating 

the verses of the Quran. Understanding their meaning، and standing on the unity of the subjects in 

order to meet the needs of Muslims of this era، in terms of drawing clear approaches to understand 

the Qur’an that serve contemporary reality، after the Appearance of seditions that affect  in people 

and their insistence on learning  the Qur’an and sunnah، as well as the Islamic Library lacks such 

refereed scientific studies ، Therefore، we decided to stand on a part of the objective interpretation ، 

represented in the verses of the Qur’anic discourse addressed to the Messenger ، and to devise 

the units that link the verses، through relying on the inductive and analytical approach in analyzing 

the verses that addressed to the Messenger ، then interpreting them and devising the thematic 

units from them، and standing  on the objects of hem and reflecting them on our reality. The search 

resulted in twenty-eight verses addressed to the Prophet in the form of the pronoun “you” . Three 

of them were units filled with guidance paths that serve the reality of our contemporary time. It 

shows the status of the Messenger، then the mission of the Messenger   which is  “warning” ، 

and these verses also revealed that guidance is in the hands of God alone. Among these units، the 

preachers must fulfill their role in reminding and warning، they are preachers of people and not 

judges on them، and they know that guidance is in the hands of God alone، and if God wills، he 

will guide all people. 

Keywords: subject interpretation، objective units، Quranic discourse، planning. 

 

 

 امللخص 
استيعاب معىن كالم هللا تعاىل وفهم علم التفسري من أشرف العلوم وأعالها منزلًة بني علوم الشريعة، ألنّه معنٌي على  

مراده، ومن أنواعه التفسري املوضوعي والذي ينبثق منه الوحدة املوضوعية اليت تربط اآلايت على اختالف مواضعها يف 
القرآن الكرمي، وال ينفك التفسري عن تدبر اآلايت وهو تفهم املعاين واستنباط اهلداايت منها، والوقوف على الوحدات 

ية من ابب تلبية حاجات مسلمي هذا العصر، من انحية رسم مناهج واضحة لفهم القرآن ختدم الواقع املعاصر، املوضوع
بعد أن ظهرت الفنت اليت متوج يف الناس وصرفتهم عن تعلم الوحيني، وكذلك تفتقر املكتبة اإلسالمية ملثل هذه الدراسات 

التفسري املوضوعي متمثال آبايت اخلطاب القرآين املوجهة للرسول العلمية احملكمة، ولذلك ارأتينا الوقوف على جزء من  
املنهج  اليت تربط بني اآلايت، من خالل االعتماد على  الوحدات املوضوعية  حممد عليه الصالة والسالم، واستنباط 
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ريها واستنباط  االستقرائي واملنهج التحليلي يف حتليل اآلايت اليت خوطب هبا  الرسول عليه الصالة والسالم، مث تفس
الوحدات املوضوعية منها، والوقوف على اهلداايت التدبرية وأسقاطها على واقعنا، ونتج عن البحث مثانية وعشرين آية 
خوطب هبا  الرسول حممد عليه الصالة والسالم بصيغة ضمري املخاطب املنفصل "أنت "، وكان منها ثالث وحدات 

عنا املعاصر وهي بيان مكانة الرسول حممد عليه الصالة والسالم، مث بيان أن موضوعية مليئة هبداايت تدبرية ختدم واق
مهمة الرسول عليه الصالة والسالم هي  اإلنذار، وكشفت أيضا هذه اآلايت أن اهلداية بيد هللا  وحده عز وجل، ومن 

وا قضاة عليهم، وأن يعلموا أن هذه الوحدات على الدعاة أن يقوموا بدورهم يف التذكري واإلنذار، فهم دعاة للناس وليس
 اهلداية بيد هللا وحده  ولو شاء هللا هلدى الناس مجيعاً. 

 الكلمات املفتاحية: التفسري املوضوعي، الوحدات املوضوعية، اخلطاب القرآين، التدبر. 
 

 املقدمة 
حاجة األمة إليها ماّسًة، وقد   علم تفسري القرآن الكرمي من أشرف العلوم وأعالها منزلًة بني علوم الشريعة، وال شّك أنّ 

كالم هللا تعاىل ال حاز أهل الّتفسري على غاية الفضل من هللا تعاىل إذ شّرفهم ابالنشغال يف فهم كتابه ومعرفة ُمراده،  
ٱلهِذٓي أَۡرَسَل َرُسولَُهۥ ُهَو  "وقال تعاىل:  (1) " َوَمۡن َأۡصَدُق ِمَن ٱَّللِه َحِديثا" يَُدانِيه كالم وحديثه ال يشاهبه حديث قال تعال:  

عليه الصالة والسالم  نزل القرآن على الرسول حممد    (2" )   بِٱهۡلَُدٰى َوِديِن ٱۡۡلَقِّ لُِيۡظِهرَُهۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ َوَلۡو َكرَِه ٱۡلُمۡشرُِكونَ 
السالم يف أمته، منذ بعثته إىل انتقاله نزوال تدرجيياً، على سبيل التفصيل، خالل املدة اليت قضاها الرسول عليه الصالة و 

 للرفيق األعلى. 
َوقَاَل ٱلهِذيَن َكَفُرواْ "وكان القرآن بتنزيله تدرجيياً إمداداً معنوايً مستمراً للرسول حممد عليه الصالة والسالم كما قال تعاىل: 

ِلَك لِنـُثـَبِّ  َلة وَِٰحَدۚة َكذَٰ  َوَرتـهۡلنَُٰه تـَۡرتِيالَلۡواَل نـُّزَِل َعَلۡيِه ٱۡلُقۡرَءاُن مُجۡ
َۖ

وهلذا جند القرآن أيمر الرسول عليه الصالة   (3" )   َت بِِهۦ فـَُؤاَدَك
 " وينهاه اترة أخرى عن اۡلزن كما يف قوله :(  4)   " َوٱۡصربۡ فَِإنه ٱَّللهَ اَل ُيِضيُع َأۡجَر ٱۡلُمۡحِسِننَي  "اترة ابلصرب فيقول:   والسالم

زُنَك   يًعۚا ُهَو ٱلسهِميُع ٱۡلَعِليمُ َواَل ََيۡ لذلك وجب علينا الوقوف على اآلايت اليت خوطب هبا   (5" ) قـَۡوهُلُۡمۘۡ ِإنه ٱۡلِعزهَة َّللِِه مجَِ
الرسول حممد عليه الصالة والسالم ومعرفة تفسريها وأسرارها، فالناس حباجة  ملعرفة هداايت هذه اآلايت، ويكمن يف 

اخلطاب القرآين وبيان الوحدة املوضوعية هلا وتدبرها وإظهار معاملها لتكون منهج حياة للبشرية  التفسري املوضوعي آلايت  
 ألن كثري من الناس َيتاجون إىل هداايت القرآن اليت أمران هللا تعاىل بتطبيقها يف اۡلياة لتكون لنا النجاة فيها.

 التفسري املوضوعي: 
 هيئة على فيها، والنظر املتفرقة، آايهتا مجع  عن طريق غاية أو ملتحدة معىنً ا الكرمي، القرآن  قضااي يف يبحث علمٌ  هو "  

 .(6) جامع"  برابط وربطها واستخراج عناصرها معناها، لبيان  بشروط خمصوصة، خمصوصة،
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ومن أقسام التفسري املوضوعي الوحدة املوضوعية وهي احملور أو األساس الذي جيمع املوضوعات املتعددة يف السورة    
أو يف اآلايت حىت يربز نظام خاص املالمح والشخصية  و جند أن الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية قد عّدها أغلب 

عي إال أن البعض قد عده هذا النوع من قبيل معرفة خصائص السورة العلماء قسماً مستقالً من أقسام التفسري املوضو 
 .(7) ومقاصدها

 ويتبني من املعىن امللحوظ يف التفسري املوضوعي ألنه املفسر يثبت كله آية يف موضعها من املعىن الكلي 
للقضية اليت يبحثها مما يلزم املفسر االرتباط مبعىن معني وصفة معينة، ال يتعدامها إىل غريمها حىت يفرغ من تفسري املوضوع 

، واملراد بوحدة املوضوع القرآين: أن اآلايت الواردة يف موضوع واحد يف القرآن الكرمي بينها تناسب و (8) الذي التزم به
گم، مع أهنا نزلت يف أزمنة متفرقة، ألسباب خمتلفة، وهذا أمر ظاهر، ال خالف فيه، ارتباط، ويتألف منها موضوع حم

 .(9) فإن القرآن يفسر بعضه بعضا 
القرآني  اليت ال اخلطاب  العزيز اۡلكيم، وله َمدلوالته وإشاراته  بتنزيٍل من هللا  الكرمي  القرآن  : هو اخِلطاب املوجود يف 

الّتحريف والتهبديل، واخِلطاب يف القرآن الكرمي على حسب اۡلاجة فهو اترًّة موّجه للّرسول عليه تنتهي، معصوٌم من  
فضل اخِلطاابت على اإلطالق من حيث البالغة اللُّغويّة ويعد من أ  الصالة والسالم أو ألزواجه أو لعاّمة املسلمني وغريه،

عىن والتّ 
َ
 .(10) كيب واإلعجاز اللُّغوي واإلبداع يف اللهفظ وامل

 مفهوم التدبر 
ذكر ابن عاشور أن التدبر:" هو  التفكر والتأمل الذي يوصل إىل معرفة املراد من املعاين، ويكون ذلك يف كالم خمتصر 
املتدبر تدبرا انكشفت له معاٍن مل تكن ابدية له ابدئ  ازداد  فيه،  حبيث كلما  اليت أودعت  املعاين  اللفظ كثري  قليل 

 (12) فه امليداين أبنه: "التفكر الشامل الوصل إىل أواخر دالالت الكلم ومراميه البعيدة " ، وعر (11)النظر"
الفكر على تدبره وتعقله، وهو  القلب إىل معانيه، ومجع  القرآن: "هو حتديق انظر  القيم رمحه هللا أن تدبر  ابن  وبني 

بـهُرٓواْ َءايَِٰتِهۦ َولِيَـَتذَكهَر ، يف  (13) املقصود إبنزاله، ال جمرد تالوته بال فهم وال تدبر" ٌَك لَِّيده قوله تعاىل:"ِكتٌَٰب أَنزَۡلنَُٰه إِلَۡيَك ُمربَٰ
 .(15) أي ليتدبهروا ُحَجج هللا اليت فيه، وما شرع فيه من شرائعه، فيتعظوا ويعملوا به""   (14)   "أُْوُلواْ ٱأۡلَۡلبَٰبِ 

 أمهية التفسري املوضوعي   :  املطلب األول
أمهية التفسري املوضوعي يف هذا العصر أكثر من غريه، لتوالد القضااي املتالحقة املليئة ابلشهوات والشبهات اليت   تنطلق   

تقف سدا منيعا أمام اۡلضارة اإلنسانية لذلك وجب وجود حلول للمشكالت، وال يكون اۡلل إال من الوحيني لقوله 
، ويعد (16)إِن اعتصمتم به، فلن تضلُّوا أبًدا: كتاب هللا، وُسنهة نبيِّه"  عليه الصالة والسالم" تركُت فيكم أيُّها الناس، ما 

هذا التفسري معاصر لكتاِب هللا؛ فهو املعجزة اخلالدة، والنهر املتدفق ابلعلوِم واهلداايت، واملنهُج الذي يناسُب كله عصٍر، 
ر مع واخلطاُب الذي ُيالئُم كله جيٍل، ويهدُف التفسري  إىل بياِن اهلدا ايِت القرآنيِة يف شىت جماالِت اۡلياِة، وتعايُش املفسِّ



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:113-126 VOL: 6, NO 3, 2020           

 
 117 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

مهوِم األمِة وتفاعُله مع قضاايها، ومواجهُة التحدايِت والعقباِت اليت تواجُه البشريَة ابهلداايِت الرابنيِة، والتجديد عوٌد إىل 
 التفسرِي، وذلك يف الطرائِق واألساليِب منابع الدين الصافية ومصادره األصيلة، والتطور والتجديد مسٌة من مساِت مناهجِ 

  (17) ال يف املقاصِد واملضمونِ 
 وبني اخلالدي واۡلميضي ومسلم أمهية التفسري املوضوعي يف عدة أمور منها: 

 أنه يعني على تفسري القرآن ابلقرآن، من خالل مجع اآلايت الواردة يف موضوع واحد، وبيان بعضها ببعض.   - 1
نصوص من الذكر اۡلكيم ختص القضااي املعاصرة يف شىت العلوم كعلم النفس، أو علم االجتماع، أو يف عدم وجود    -2

اليت تواجه هذه  القرآنية  فيلجأ املفسر للبحث عن اهلداايت والدالالت  الفلكية،  العلوم  علوم اۡلضارة اإلنسانية، أو 
 القضااي. 

ط يف كتابة التفسري، وبذلك يسهم يف مدافعة التفسريات املعاصرة أنه يعد لوانً من ألوان التجديد املنهجي املنضب  -3
 املنحرفة اليت يزعم أصحاهبا التجديد يف التفسري. 

اآلايت اليت ختص هذه الشبه وتقدميها أبسلوب موضوعي   َيتاج الرد على أهل األهواء والشبه قدميا وحديثا إىل  مجع  - 4
متكامل، وبذلك يتم نقض هذه الشبهات وإبطاهلا، وبيان موقف القرآن الصحيح من القضااي اليت يثريها أهل األهواء 

 بسبب نظرهتم القاصرة للنصوص القرآنية . 
 املوضوعي التوصل إىل أفكار وقواعد وهداايت عند تنامي املشاكل اليت تواجه البشرية يف هذا العصر ميكن للتفسري   - 5

عند  مجع أطراف موضوع ما من خالل نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، وعلى ضوء هذه القواعد واهلداايت 
 يستطيع الباحث أن يدرك معاجلة اإلسالم هلذه املعضالت واملشكالت.

مستمرة ومتدفقة إىل قيام الساعة،  ومن أجل ملس هذه اۡليوية يف القرآن الكرمي صاحل لكل زمان ومكان وحيويته  - 6
هذا العصر ال ينبغي النظر إىل موضوعات القرآن على أهنا موضوعات قدمية نزلت قبل مخسة عشر قران، وإمنا يعرضوهنا 

بعد اۡلي للقرآن يف صورة علمية واقعية، تناقش قضااي و املشکالت اۡلية، وهتتم مبسلمني أحياء متحركني وهذا هو ال
 .(18) الكرمي 

املطلب الثان: الوحدات املوضوعية آلايت خطاب الرسول حممد عليه الصالة والسالم بصيغة ضمري 
 املخاطب  "أنت" 

يف هذه الصيغة مثانية وعشرين موضعا،  بينت هذه     ورد اخلطاب القرآين املوجه  للرسول حممد عليه الصالة والسالم
رسول حممد عليه الصالة والسالم  وحثته على الصرب يف الدعوة إىل هللا،  وأن مهمته هي تبليغ املواضع على مكانة ال

 دعوة التوحيد إىل األمة،  وأن اهلداية بيد هللا وحده، وعليه كانت الوحدات املوضوعية يف هذه اآلايت على النحو التايل: 
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 مكانة الرسول حممد عليه الصالة والسالم  
خاطب هللا سبحانه وتعاىل رسوله عليه الصالة والسالم بضمري املخاطب أنت يف آايت كثرية بياان ملكانته ودفاعا عن 
شخصه  وكانت هذه اآلايت أغلبها مكية يف بداية الدعوة إىل التوحيد كاملواضع يف سورة اۡلاقة وسورة الطور، وقد 

لدعوة حباجة  إىل رسول يرسل وهو متصف ابلصدق واألمانة والعقل واۡلكمة، وكان الرسول  يتصف هبا،  إال كانت ا
أن الكفار يومهون الناس أن هذا الرجل قد فقد عقله أو ُغلب عليه فهو يهرف مبا ال يعرف ويقول ما ال يعقل، وأييت 

نهج الذي يسري عليه الطغاة واملعاندون للحق أن يتهموا الرسل ما ال ينبغي فاهتموه ابلسحر واجلنون والكهانة وهذا هو امل
ُنوٌن  أَتـََواَصۡواْ بِِهۦۚ َبۡل    " يف عقوهلم قال تعاىل: ِلَك َمآ أََتى ٱلهِذيَن ِمن قـَۡبِلِهم مِّن رهُسوٍل ِإاله قَاُلواْ َساِحٌر أَۡو جَمۡ ُهۡم قـَۡوم َكذَٰ

هذه ودافع هللا سبحانه وتعاىل عن رسوله حممد عليه الصالة والسالم دفاعا ،  ورد القرآن على فريتهم  (19)   "طَاُغونَ 
ُنونٍ   " واضحا قال تعاىل: عليه الصالة والسالم  فقد أمر تعاىل رسوله    (20" )   َفذَكِّۡر َفَمآ أَنَت بِِنۡعَمِت َربَِّك ِبَكاِهن َواَل جَمۡ

ني، ويهتدي بتذكريه املوفقون، وأنه ال يبايل بقول املشركني أن يذكر الناس مسلمهم وكافرهم، لتقوم حجة هللا على الظامل 
املكذبني وأذيتهم وأقواهلم اليت يصدون هبا الناس عن اتباعه، مع علمهم أنه أبعد الناس عنها، وهلذا نفى عنه كل نقص 

م إليها مائة كذبة،  رموه به فقال من لطف هللا عليه ونعمته أنه ليس بكاهن، أيتيه اجلن أبخبار بعض الغيوب، اليت يض
وال جمنون فاقد للعقل، بل أنت أكمل الناس عقال وأبعدهم عن الشياطني، وأعظمهم صدقا، وأجلهم وأكملهم، كذلك 

ۡلَنآ َءايًَة مهَكاَن َءايٍَة   " عليه الصالة والسالم ومبا جاء به  فقالوا إنه كذاب، قال تعاىل: قدحوا يف الرسول حممد   َوِإَذا َبده
َٓا أَنَت ُمۡفَتِِۢ َبۡل َأۡكثـَُرُهۡم اَل يـَۡعَلُمونَ َوٱَّللهُ  ،  ورد هللا عليهم فقال  إهنم جهال ال علم هلم  برهبم (21")    أَۡعَلُم مبَا يـُنَـّزُِل قَاُلٓواْ ِإمنه

مل عليه وال بشرعه، ومن املعلوم أن قدح اجلاهل بال علم ال عربة به، فإن القدح يف الشيء فرع عن العلم به، وما يشت
 .(22) مما يوجب املدح أو القدح 

فما كان منه عليه الصالة والسالم  إال الصرب على الدعوة بعد أن أيده هللا بنصره وما أنزل عليه من القرآن تربئة  
له وإظهار ملكانته أمام أهل مكة ودفاع هللا سبحانه وتعاىل عنه وصرف هتم الكذب والسحر واجلنون عنه،  وبيان مكانته  

شار الدعوة يف مكة  فإذا كان هللا سبحانه وتعاىل أظهر مكانته فقد قال العظيمة بني الناس كانت من أهم أسباب انت
ِۢ هِبََٰذا ٱۡلبَـَلِد  "تعاىل:

، وهنا أقسم هللا تعاىل مبكة املكرمة، أفضل البلدان على اإلطالق، خصوًصا وقت (23") َوأَنَت ِحلُّ
َوَما َكاَن   " الرسول عليه الصالة والسالم:  ،  وكذلك قال تعاىل يف حق (24) حلول الرسول حممد عليه الصالة والسالم فيها

ُ ُمَعذِّهَبُۡم َوُهۡم َيۡستَـۡغِفُرونَ  لِيـَُعذِّهَبُۡم َوأَنَت ِفيِهۡمۚ َوَما َكاَن ٱَّلله  ُ ،  قال السعدي يف تفسريه من هذه اآلية دفع هللا (25)   " ٱَّلله
ده بني أظهرهم فقد كان أمناً هلم من العذاب سبحانه وتعاىل العذاب عن املكذبني للرسول عليه الصالة والسالم  لوجو 

، فعلى كل مسلم أن يعرف هذه املكانة العظيمة اليت متيز هبا الرسول عليه الصالة والسالم  فإن فضائله ال (26) الشديد 
خل تكاد حتصى كثرًة فهو مّنة هللا على هذه األمة امتدحه ربه ورفع منزلته فهو أول من تنشق عنه األرض،  وأول من يد 

اجلنة،  وله املقام احملمود،  واۡلوض املورود  إىل غري ذلك من الفضائل واخلصائص اليت اختص هبا عن غريه، ولقد شهد 
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بفضل نبينا  القاصي والداين والصديق والعدو، وأانه ألحد أن يكتم فضائله  وهي كالقمر يف ضيائها، وكالشمس يف 
قت هو بيان مكانة الرسول عليه الصالة والسالم  للمسلمني ليزدادوا إمياان إشراقها، وكان من أسباب الدعوة يف هذا الو 

مع إمياهنم  ولغري املسلمني حىت  أيخذوا هذا الدين بدون شك وبقلوب مطمئنة للرسولعليه الصالة والسالم، خاصة أن 
د القضاء على هذا الدين، فتجدهم أعداء اإلسالم ال ميلوا من حماربة اإلسالم، و َياولون بكل ما أتوا من قوة ومال وعتا

ُيشكِّكون الناس يف ثوابت الدين، أو يهامجون أصول الدين، ويطعنون يف السنة النبوية الشريفة ويلقون الشبهات الواهية 
والضعيفة اليت حتاول النيل من أطهر اخللق وسيد األنبياء واملرسلني حممد عليه الصالة والسالم، لذلك من الواجب أن 

اد الداعية فضال عن كل مسلم أن يعرف مكانة الرسول حممد عليه الصالة والسالم فإننا بذلك حنمي  ديننا يكون ز 
وعقيدتنا، ونؤكد شيئاً من حبنا لرسولنا وهذا أقل الواجب يف حق نيب كرمي جعل هللا حمبته مقدمة على النفس والولد 

لرسول عليه الصالة والسالم انتشار اإلسالم يف العامل وخاصة واملال واألهل والعشرية، وقد أظهر الدفاع وبيان مكانة ا
 أن الكثري من الناس  كان سبب إسالمهم أخالق الرسول عليه الصالة والسالم وتعظيم مكانته .

بني هللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلايت فضائل وهداايت ومنها االستغفار، بعد أن بني هللا تعاىل مكانة الرسول 
والسالم حيث جعله أمان ألمته من العذاب بوجوده بينهم، يتبني أن االستغفار أيضا أمان من العذاب   عليه الصالة 

قال بعض السلف: كان لنا أماانن من العذاب: ومها وجود النيب عليه الصالة والسالم واالستغفار، فلما مات النيب عليه 
هللا تعاىل أنه ال يعذب مستغفرا؛ ألن االستغفار ميحو   ، فأخرب (27) الصالة والسالم ذهب األمان الواحد، وبقي اآلخر

،  وكثرة االستغفار وانتشاره بني الناس سبب لتفريج الكرب وحصول (28) الذنب الذي هو سبب العذاب، فيندفع العذاب
َعل فـَُقۡلُت ٱۡستَـۡغِفُرواْ َربهُكۡم ِإنهُهۥ َكاَن َغفهار يـُۡرِسِل ٱلسهَمٓاءَ   " الرزق كما قال تعاىل :   ٍل َوبَِننَي َوجَيۡ ۡدرَارا  َومُيِۡددُۡكم أِبَۡموَٰ  َعَلۡيُكم مِّ

َعل لهُكۡم َأهۡنَٰراً   ،  فعلى املسلم أن يكثر من االستغفار، وجيعل له ورداً معيناً،  ومن الفضائل من هذه (29" ) َلُكۡم َجنٰهٍت َوجَيۡ
لداعية الصرب والثبات يف دعوته مهما واجهته الصعوابت اآلايت  الصرب والتقوى يف حق كل مسلم وخاصة الدعاة، على ا

 " والتحدايت فإن  السعادة والنصرة  ال تكون إال ابلصرب والتقوى، ويتأسى  ابألنبياء من قبله كما قال تعاىل للرسول:  
َبٓاِء ٱۡلَغۡيِب نُوِحيَهٓا إِلَۡيَكَۖ َما ُكنَت تـَۡعَلُمَهآ أَنَت َواَل قـَۡومُ  ِقَبَة لِۡلُمتهِقنيَ تِۡلَك ِمۡن أَنـِۢ َذاَۖ فَٱۡصربَۡۖ ِإنه ٱۡلعَٰ ، فهنا (  30")  َك ِمن قـَۡبِل هَٰ

أشار هللا تعاىل إىل  أن الصرب والتقوى كاان سببا يف نصرة نوح  عليه السالم، وموعود هللا سبحانه أييت غالبا يف أواخر 
يف الدعوة وعدم االلتفات إىل املعارضني واملعاندين  األمور؛ بعد أن يتحقق االختبار واالبتالء، وعلى الداعية االستمرار

املنكر فإن االستمرار  الدعوة واألمر ابملعروف والنهي عن  العصور، ووجودهم ال يعين توقف  فإهنم موجودون يف كل 
ابلدعوة أمر إهلي حىت لو حصل اليقني أن الطرف اآلخر معاند وال يريد السري على اۡلق، فنحن مطلوب منا الدعوة 
وحساب املعاندين على هللا تعاىل، وأخرب هللا أن الذكرى تنفع املؤمنني، ألن ما معهم من اإلميان واخلشية واإلانبة، واتباع 

َوذَكِّۡر فَِإنه ٱلذِّۡكَرٰى تَنَفُع   رضوان هللا، يوجب هلم أن تنفع فيهم الذكرى،  وتقع املوعظة منهم موقعها كما قال تعاىل: " 
، وحىت الكافر ال أحد يعرف أسيهديه هللا أم ال،  وحىت مع العقول املعاندة جيب دعوهتم وجيب (32() 31" ) ٱۡلُمۡؤِمِننيَ 
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االستمرار يف دعوهتم،  ألن هذا يف األساس فريضة حىت لو صدوك، وأيضا ألن هللا أمران أن نستمر يف إثبات اۡلجة 
 اإلسالم. عليهم وتشكيل الرأي العام لصاحل  

 وظيفة اإلنذار
وظيفة البالغ املبني وهي   لقد أرسل هللا عز وجل الرسل هلداية الناس وإرشادهم طريق اۡلق، وكلفهم هللا تبارك وتعاىل

املهمة األساسية للرسل فما بعثهم هللا تعاىل إال إلبالغ الناس ما نزل إليهم من رهبم وكانت دعوهتم تقتن دائماً ابلتبشري 
رِيَن َوُمنِذرِينَ   "كما قال تعاىل :    واإلنذار َوِإّنِّ أاََن النهِذيُر   "عليه الصالة والسالم: ،  قال(33" ) َوَما نـُۡرِسُل ٱۡلُمۡرَسِلنَي ِإاله ُمَبشِّ
 .  (34") اْلُعْراَينُ 

قومه وال يكاد يكون إاله يف التهخويف، ومنها تناَذُروا  أي َخوهَف بعُضهم بعضاً ومنه النهْذر، وهو   والنذير هو من  يبلغ 
 .(35) أنّه ََياُف إذا أخَلفَ 

يف إنذار عشريته األقربني على مقتضى اۡلكمة من القريب إىل البعيد   عليه الصالة والسالم   وأمر هللا تعاىل الرسول حممد
َرِبنيَ َوأَ   " فقال تعاىل: وروى البخاري يف صحيحه  أن َأاَب ُهَريـْرََة قَاَل: قَاَم َرُسوُل اَّللِه ِحنَي أَنـَْزَل    (36)   "نِذۡر َعِشريََتَك ٱأۡلَقـۡ

ُ ) َوأَْنِذْر َعِشريََتَك األَقْـَرِبنَي ( قَاَل » اَي َمْعَشَر قـَُرْيٍش   ، الَ أُْغىِن َعْنُكْم ِمَن اَّللِه اْشَتُوا أَنـُْفَسُكمْ   -َأْو َكِلَمًة حَنَْوَها    -اَّلله
ًئا، اَي َعبهاُس ْبَن َعْبِد اْلُمطهِلِب، اَل أُغْ  ًئا، اَي َبىِن َعْبِد َمَناٍف، اَل أُْغىِن َعْنُكْم ِمَن اَّللِه َشيـْ ًئا، َواَي َصِفيهُة َشيـْ ىِن َعْنَك ِمَن اَّللِه َشيـْ

، الَ أُْغىِن َعْنِك مِ  ًئا َعمهَة َرُسوِل اَّللِه ًئا َواَي فَاِطَمُة بِْنَت حُمَمهٍد َسِليىِن َما ِشْئِت ِمْن َماىِل، الَ أُْغىِن َعْنِك ِمَن اَّللِه َشيـْ َن اَّللِه َشيـْ
وأمره بتعميم  (38)  "لِّتُنِذَر أُمه ٱۡلُقَرٰى َوَمۡن َحۡوهَلَا " ، مث انتقل أمر اإلنذار إىل  من حول مكة من العرب بقوله تعاىل:(37) «
يًعا  "إلنذار بقوله تعاىل: ا َيّـَُها ٱلنهاُس ِإيّنِ َرُسوُل ٱَّللِه إِلَۡيُكۡم مجَِ ،  فأرسل رسله إىل األمم حتمل كتبه إىل ملوكها (39)   "ُقۡل أيَٰٓ

 .   (40) ابلدعوة إىل اإلسالم، وكان ذلك هو اإلنذار العام 
َوَما َيۡسَتِوي ٱأۡلَۡحَيٓاُء َواَل "بني هللا تعاىل أن مهمة الرسول حممد عليه الصالة والسالم  هي االنذار حيث قال تعاىل:  

ُتۚ ِإنه ٱَّللهَ ُيۡسِمُع َمن َيَشٓاُءَۖ َوَمٓا أَنَت مبُۡسِمع مهن يف ٱۡلُقُبوِر ِإۡن أَنَت ِإاله َنِذيرٌ   تسلية الرسول هذا شروع يف(   41)   "ٱأۡلَۡموَٰ
عليه الصالة والسالم  من أجل ما جيد يف نفسه من إعراض قومه وعدم استجابتهم لدعوته، فأخربه ربه أبنه تعاىل قادر 
على أن يسمع من يشاء إمساعه وذلك لقدرته على خلقه أما أنت أيها الرسول فإنك ال تسمع األموات وإمنا تسمع 

يف القبور فال تقدر على إمساعهم، وال َيزنك ذلك فإنك ما أنت إال نذير،    األحياء، والكفار شأهنم شأن األموات
، وبني هللا تعاىل لرسوله حممد عليه الصالة والسالم  تكذيب الكفار (42) والنذير ينذر وال ُيسأل عمن أجابه ومن مل جيبه

ة الرسول عليه الصالة والسالم  واۡلال وطلبهم املعجزات اليت يعينوهنا وجيعلون هذا القول منهم، عذرا هلم يف عدم إجاب
َويـَُقوُل ٱلهِذيَن َكَفُرواْ َلۡواَلٓ  أُنزَِل َعَلۡيِه َءايٌَة مِّن   "أنه منذر ليس له من األمر شيء، وهللا هو الذي ينزل اآلايت قال تعاىل:

َآ أَنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ قـَۡوٍم َهادٍ  له عليه الصالة والسالم  عن طلب الكافرين وقوهلم هال أنزل ،  َيرب تعاىل رسو (43" ) رهبِِّهۦۗٓٓ ِإمنه
على حممد عليه الصالة والسالم  آية من ربه كعصا موسى وانقة صاحل، حىت نؤمن بنبوته ونصدق برسالته، فريد تعاىل 
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لتفت إىل ما عليهم بقوله: إمنا أنت منذر واملنذر املخوف من العذاب وليس الزماً أن تنزل معه اآلايت، وعليه فال ت
يطالبون به من اآلايت، واستمر على دعوتك فإن لكل قوم هادايً وأنت هادي هذه األمة، وداعيها إىل رهبا فادع واصرب، 
وقد أيده ابألدلة البينات اليت ال ختفى على أويل األلباب، وهبا يهتدي من قصده اۡلق، وأما الكافر الذي من ظلمه 

ذا اقتاح منه ابطل وكذب وافتاء، فإنه لو جاءته أي آية كانت مل يؤمن ومل ينقد؛ ألنه وجهله يقتح على هللا اآلايت فه
مل ميتنع من اإلميان، لعدم ما يدله على صحته وإمنا ذلك هلوى نفسه واتباع شهوته، ولكل قوم داع يدعوهم إىل اهلدى 

   " ،  قوله تعاىل:(44) من اهلدى    من الرسل وأتباعهم، ومعهم من األدلة والرباهني ما يدل على صحة ما معهم
ِۢ

فـََلَعلهَك اَترُِك
ُ َعَلٰى ُكلِّ بـَۡعَض َما يُوَحىٰٓ ِإلَۡيَك َوَضآِئُقِۢ ِبِهۦ َصۡدُرَك َأن يـَُقوُلواْ َلۡواَلٓ أُنزَِل َعَلۡيِه َكنٌز أَۡو َجٓاَء َمَعُهۥ مَ  َآ أَنَت َنِذيٌرۚ َوٱَّلله َلٌكۚ ِإمنه

ل تعاىل مسليا لنبيه حممد عليه الصالة والسالم، عن تكذيب املكذبني فلعلك اترك بعض ما ،  يقو (45" ) َشۡيٍي وَِكيلٌ 
يوحى إليك أي: ال ينبغي هذا ملثلك، أن قوهلم يؤثر فيك، ويصدك عما أنت عليه، فتتك بعض ما يوحى إليك، ويضيق 

القول ان فإن هذا  أو جاء معك ملك،  أنزل عليك كنز  لوال  بقوهلم:  لتعنتهم  تعنت، وظلم، وعناد، صدرك  شئ من 
وضالل، وجهل مبواقع اۡلجج واألدلة، فامض على أمرك، فهل أوردوا عليك حجة ال تستطيع حلها؟ أم قدحوا ببعض 
ما جئت به قدحا، يؤثر فيه وينقص قدره، فيضيق صدرك لذلك؟! أم عليك حساهبم، ومطالب هبدايتهم جربا؟  إمنا 

 .(46) َيفظ أعماهلم، وجيازيهم هبا أمت اجلزاءأنت نذير وهللا هو الوكيل عليهم،  
والنذارة هي من مناهج الدعوة ابلتهيب وتكون انجحة مع كثري من الناس وخاصة يف هذا الوقت الذي ال َيفى على 

الفساد الدعاة وغريهم يف هذا الوقت ما تعانيه اجملتمعات من احنراف فيه كثري من التصورات واضطراب املناهج وظهور 
العقائدي واخللقي وانتشار التطرف الفكري، وبسبب هذه التغريات يعاين الكثري من الدعاة من تراجعات ونكسات يف 
جمال الدعوة، لذلك من الضروري هلداية من ضل وإصالح ما فسد واستقامة ما احنرف إحياء الدعوة اىل هللا عز وجل 

ن يكون التكيز على أسلوب التهيب وما َيتويه من النذارة مع على أسس سليمة معتدلة وأساليب متجددة وميكن أ 
أساليب أخرى انجحة يف هذا الوقت، وهكذا  كانت سنة هللا يف خلقه كلما انتشر الشر واحنرف الناس أرسل فيهم  

ۡصلَٰحَ "رسوال يدعوهم ويصلحهم كما قال تعاىل:   َوَما تـَۡوفِ  ِإۡن أُرِيُد ِإاله ٱإۡلِ
ِۚ َعَلۡيِه تـَوَكهۡلُت َوإِلَۡيِه أُنِيبُ َما ٱۡسَتطَۡعُتۚ " يِقٓي ِإاله بِٱَّلله

عليه الصالة والسالم فقد وكلت الدعوة للعلماء والدعاة فعليهم اإلصالح ما  ،  وملا مل يكن نيب بعد رسول هللا(47)
اعية إىل هللا األمور املفيدة يف استطاعوا ابلدعوة وأساليبها املتنوعة ومنه التهيب واإلنذار ويكون ابۡلكمة أبن يذكر الد 

 محل الناس على ترك اجلرائم والذنوب واألفكار املتطرفة والتحذير من عدم تركها واملداومة عليها.
والنذارة و التهيب  تشمل ذكر الوعيد والعذاب على جنس املعاصي والذنوب بشكل عام  وآحادها وذكر الوعيد 

صرار املعاصي ومنها االبتالء ابلفقر وضيق العيش واإلصابة ابألمراض واۡلرمان ابۡلرمان من اخلري العاجل كعقوابت اإل
َبُكم مِّن مُِّصيَبٍة َفِبَما َكَسَبۡت أَۡيِديُكۡم َويـَۡعُفواْ   " من اخلريات وهي سبب هالك األمم واجلماعات واألفراد قال تعاىل:  َوَمٓا َأصَٰ
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هيب له أعظم األثر يف النفوس وهو  عربة ملن أراد أن يعترب وهذا ظاهر ، وهذا النوع من النذارة والت (48)   " َعن َكِثريٍ 
 .   (49) ومعروف ملن كذب الرسل عليهم الصالة والسالم ومل يتبعهم ووقف موقف اإلعراض واالستكبار

 اهلداية بيد هللا وحده 
 وحذره من الباطل،    دعاه للحقخلق هللا اإلنسان وزوده ابلعقل وأنزل ألجله الوحي وأرسل إليه الرسل عليهم السالم و 

مث أمر هللا رسوله حممداً عليه الصالة والسالم  أن يبني اۡلق للناس كافة وهلم اخليار فيما يرغبون فمن أطاع نفع نفسه 
ٱۡهَتَدٰى  َفَمِن  بِٱۡۡلَقَِّۖ  لِلنهاِس  ٱۡلِكتََٰب  َعَلۡيَك  أَنزَۡلَنا   ٓ ِإانه سبحانه:"  قال  كما  نفسه  ضر  عصى   ومن 

َهاَۖ َوَمآ أَنَت َعَلۡيِهم ِبوَِكيلٍ فَِلنَـۡفِسِهۦَۖ َوَمن َضله فَِإمنهَ  َيربه تعاىل أنه أنزل الكتاب املبني املشتمل على  ،  (50)    "ا َيِضلُّ َعَليـۡ
اۡلق، يف أخباره وأوامره ونواهيه، الذي هو مادة اهلداية، فمن اهتدى بنور القرآن واتبع أوامره فإنه ينفع نفسه، ومن ضل 

فإمنا يضل عليها، وال يضر هللا شيئا، وما أنت أيها الرسول عليهم بوكيل  حتفظ عليهم أعماهلم بعدما تبني له اهلدى  
وحتاسبهم عليها، وجتربهم على ما تشاء،  ومل يوكل إليك أمر هدايتهم فتجد نفسك يف هم من ذلك وإمنا أنت مبلغ 

حانه ال يعجزه شيء يف األرض، وال يف السماء ولو شاء هللا هلدى الناس مجيعاً، فإنه سب ،(51) تؤدي إليهم ما أمرت به
 َوَما َجَعۡلنََٰك َعَلۡيِهۡم َحِفيظاً وَمٓا أَنَت َعَلۡيِهم ِبوَِكيٍل" و ال جيري يف ملكه إاّل ما يريد

ٓۗ
ُ َمٓا َأۡشرَُكوْا  قال تعاىل:" َوَلۡو َشٓاَء ٱَّلله

اهلدى والفرقان، وليس للرسول عليه الصالة والسالم  ولكن حكمته سبحانه، اقتضت أن َيلقنا خمتارين وينزل علينا  (  52)
من اهلداية شيء وإمنا عليه وعلى املسلمني البالغ والداللة على اهلدي وعدم اإلكراه عليه مث بني هللا تعاىل لرسوله حممد 

، ولكن مل يشأ عليه الصالة والسالم  لو شاء أن يكون الناس كلهم جمتمعني على اهلداية واإلميان لكانوا مجيعا كذلك
يًعۚا أَفَأَنَت ُتۡكرُِه   ليكون االختيار ويتميز املؤمن من الكافر حيث قال تعاىل:" َوَلۡو َشٓاَء َربَُّك أَلَٓمَن َمن يف ٱأۡلَۡرِض ُكلُُّهۡم مجَِ

إلميان على أهل مكة وحثهم  ،  وهذه اآلية حتمل داللتني األوىل: أن هللا تعاىل عرض ا(53)   ٱلنهاَس َحىتهٰ َيُكونُواْ ُمۡؤِمِننَي"
أن يفهم منه أن هللا تعاىل عاجز عن جعلهم يؤمنون، بل لو شاء إمياهنم آلمنوا كما   عليه وتوبيخهم على تركه ال ينبغي

لو شاء إميان أهل األرض مجيعاً آلمنوا لكنه مل يشأ ذلك ۡلكمة، فهو يضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله، 
لكيال يكون   الرسل  االهتداء، وبعث  القدرة على  النفوس  وتعاىل أودع  اَّلله حجة وهدى ولكنه سبحانه  للناس على 

َتلِ  ِفنَي  ِإاله َمن رهِحَم اإلنسان النجدين ليكون  االختيار قال تعاىل: َوَلۡو َشٓاَء َربَُّك جَلََعَل ٱلنهاَس أُمهًة وَِٰحَدًة َواَل يـَزَاُلوَن خُمۡ
ِلَك َخَلَقُهۡمۗٓ َومَتهۡت َكِلَمُة َربَِّك أَلَۡمََلَنه َجهَ   .(55() 54)   نهَم ِمَن ٱجۡلِنهِة َوٱلنهاِس َأمۡجَِعنَي"َربَُّكۚ َوِلذَٰ

وداللة الثانية: تسلية الرسول والتخفيف عنه أمل وحزن عدم إميان قومه وهو يدعوهم جبد وحرص ليل هنار، فأعلمه هللا   
ان على الناس عرضا تعاىل أنه لو شاء إميان كل من يف األرض آلمنوا، ولكنه التكليف املتتب عليه اجلزاء فيعرض اإلمي

أي   ال إجبار معه فمن آمن جنا، ومن مل يؤمن هلك، ويدل على هذا قوله له:" أَفَأَنَت ُتۡكرُِه ٱلنهاَس َحىتهٰ َيُكونُواْ ُمۡؤِمِننَي"
بيد هللا  فتوفيقهم لإلميان  الناس على أن يكونوا مؤمنني،  فليس ابستطاعتك إكراه  به  إن هذا ليس لك، وال كلفت 

 . (56) وحده
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وهداية هللا سبحانه وتعاىل صفة من صفات األفعال، لكنها تنقسم إىل قسمني: هداية إرشاد وهداية توفيق: فهداية 
اإلرشاد هي إرساله للرسل وإقامته للحجة ابلدليل العقلي والعلمي، فيهدي عبده أبن يريه الطريق، وهذه اهلداية ال 

نَُٰهۡم    جو، وقد َيالفها فال ينجو ولذلك قال هللا تعاىل:"تقتضي جناته، بل قد يعمل اإلنسان مبقتضاها فين َوأَمها مَثُوُد فـََهَديـۡ
َوِإنهَك لَتَـۡهِدٓي ِإىَلٰ ِصرٍَٰط   ، وقد أثبتها هللا لرسوله عليه الصالة والسالم  يف قوله:" (57)   فَٱۡسَتَحبُّواْ ٱۡلَعَمٰى َعَلى ٱهۡلَُدٰى"  

ية الثانية: فهي هداية التوفيق، وهي من صفات هللا املختصة به فال يتصف هبا من سواه، ،  وأما اهلدا(59()58)   مُّۡسَتِقيٍم"
ِدي َمۡن َأۡحبَـۡبَت َولَِٰكنه ٱَّللهَ يـَۡهِدي َمن َيَشٓاُءۚ َوُهَو أَۡعَلُم بِٱۡلُمۡهَتِديَن"  ولذلك نفاها عن رسوله  فقال تعاىل:" ، (60) ِإنهَك اَل هَتۡ

يعين: مهلك نفسك، (  61)   َيُكونُواْ ُمۡؤِمِننَي" َلَعلهَك َبٌَِٰع نـهۡفَسَك َأاله    عن املبالغة يف ذلك فقال:"وهلذا هناه هللا جله وعال
 . (62) فخاطبه هللا تعاىل يف هذه اآلايت وبني له أن اهلداية بيده وحده وأنك أيها الرسول  ليس عليك إال البالغ

عليه الصالة والسالم  للناس كافة، واإلسالم لكل الناس، ليس  بني هللا تعاىل أبنه أنزل القرآن الكرمي على سيدان حممد  
ِحْكرا على أانس، ودين هللا عزه وجل أعظم وأكرب من أن َيتكره إنسان، أو حتتكره مجاعة، أو أن َيتكره زماٌن أو مكان، 

وشريعته، اۡلق الذي تقوم عليه السماوات  يف طبيعته، و منهجه  القرآن نزل ابۡلق أو فئة، دين هللا لكل الناس، وأن  
هذا الكتاب ونظام الكون كله يف تناسق،  هذا اۡلق نزل للناس ليهتدوا به  يف واألرض; ويلتقي عليه نظام البشرية

الوكيل عليهم هو هللا  إمنا،  نهم ويقوموا عليه، وأنت أيها الرسول مبلغ  لست مبسيطر عليهم وال مبسؤول ع معه ويعيشوا
من حالة  كل  ويف  ونومهم  صحوهم  يف  قبضته  يف  يشاء   حاالهتم، وهم  كما  هبم  يتصرف   . وهو 

وبعد أن عرف الداعي أن اهلداية بيد هللا وحده وإنه فقط مبلغ ومرشد للناس فال ينبغي أن َيزن على عدم إميان الناس 
َوَلۡو َشٓاَء َربَُّك أَلَٓمَن   الصالة والسالم  حريصا على هداية مجيع الناس فأخربه تعاىل:" إذا دعاهم ومل يؤمنوا فقد كان عليه  

يًعۚا أَفَأَنَت ُتۡكرُِه ٱلنهاَس َحىتهٰ َيُكونُواْ ُمۡؤِمِننَي" وعند اإلميان العميق للداعية أبن اهلداية بيد هللا (  63)   َمن يف ٱأۡلَۡرِض ُكلُُّهۡم مجَِ
خلق الصرب كما صرب الرسل عليهم الصالة والسالم على أقوامهم، وصرب الداعية يقوم على أساس   وحده ينبثق عنده

ابهلل يف ذلك اجملال، واهتداء الناس جبهده وإرشاده، وهذا َيتاج إىل االستعانة  ،  هللا  إىل   الدعوة يف إمثار  األمل  عظيم وهو
لذلك   وقوهة إميانه، وحسن الظن ابهلل  وأنه سُيعينه ويعني املدعو أو املدعوين أمامه إىل الوصول إىل اۡلق واالهتداء به،

أمر هللا تعاىل رسوله  ابلصرب وكان يف صربه هذا يتمثهل مبا جاءه يف القرآن ِمن وعٍد ابالنتصار مرتقبا إن النهاية معه وال 
فَٱۡصربۡ َعَلٰى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّۡح حِبَۡمِد َربَِّك قـَۡبَل طُُلوِع ٱلشهۡمِس َوقـَۡبَل ُغُروهِبَاَۖ َوِمۡن   د إن هللا سينصره كما قال تعاىل:"ب

على طول الطريق للدعوة ومواجهة وكذلك يكون الصرب يف الدعوة  ،  (64)   َءاانَٓيِٕ ٱلهۡيِل َفَسبِّۡح َوَأۡطرَاَف ٱلنـهَهاِر لََعلهَك تـَۡرَضٰى"
شىت العوائق وخاصة يف هذا الوقت الذي كثر فيه املخالفني ألمر هللا من ملحدين ومنكرين للسنة وعلمانيني وغريهم، 
لذلك من اهلداايت يف خطاابت هللا سبحانه وتعاىل لرسوله عليه الصالة والسالم  أن العاقبة للمتقني مهما طال طريق 

ذا النصر ال يتحقق بني عشية وضحاها، وال تشرق مشسه إال بعد ليل طويل حالك من الشدائد واحملن الدعوة، ألن ه
ُۡم هَلُُم ٱۡلَمنُصوُروَن "  املتعاقبة قال تعاىل :"  .(65)   َولََقۡد َسبَـَقۡت َكِلَمتـَُنا لِِعَباِداَن ٱۡلُمۡرَسِلنَي ِإهنه

https://www.alukah.net/sharia/0/9601/
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 اخلامتة
املوضوعي والوحدات املوضوعية آلايت خطاب الرسول حممد عليه الصالة والسالم يف من خالل اۡلديث عن التفسري 

 القرآن الكرمي، ظهرت فيه النتائج التالية: 
تبني أن آايت اخلطاب القرآين املوجهة للرسول حممد عليه الصالة والسالم  بصيغة ضمري املخاطب أنت كانت  -1

 ثالث وعشرون آية. 
ثالث وحدات موضوعية هي مكانة الرسول حممد عليه الصالة والسالم، وأن نتج عن آايت اخلطاب القرآين   -2

 وظيفة األنبياء هي اإلنذار والتبليغ، وأن اهلداية بيد هللا وحده. 
تبني من خالل الوحدات املوضوعية رسالة متكاملة لكل إنسان داعي إىل هللا أن يكون ذو أخالق ترفع مكانته  -3

هي تبليغ الناس ابلتغيب والتهيب، وال َيزن على عدم هداية الناس إلن اهلداية    بني الناس، وأن يعلم أن وظيفته 
 بيد هللا وحده وهو ليس عليهم بوكيل. 
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Abstract. 

In Sura al-Fatiha there are many secrets, and therefore the mother of the Book, and in each verse 

of it, may not show many people the streptococcal benefits in his saying: "We have given us the 

straight path" and here lies the problem of research, which aims to trace the meanings of the sardar. 

The research concluded that the stability of the path is connected to the reward as it means a 

conductor to the The aid that a servant needs from his Lord, and the three basic elements of 

unification are the message of all the apostles and prophets. 

Keywords: Guidance, Monotheism, Forensic science ،Mattresses of guidance ،straight path. 

 

 ملخص البحث

يف سورة الفاحتة أسرار عديدة؛ ولذا مسيت أم الكتاب، ويف كل آية منها مكنوانت حتتاج لالستثارة واالستفادة، 
وقد ال يظهر لكثري من الناس الفوائد العقدية يف قوله تعاىل: )اهدان الصراط املستقيم(، وهنا تكمن مشكلة البحث، 

العقدية، ومراتب تتبع معاين الصراط  يتتبع اآلايت والذي يهدف إىل  التحليلي والذي  املنهج  البحث على  ه، وقد قام 
الثبات  واألحاديث اليت ورد فيها لفظ الصراط وتصنيفها، مث استخراج اجلوانب العقدية منها، وقد استنتج البحث أن  

، كما أن العناصر الثالثة  على الصراط موصل اىل الثواب كما أن معناه موصل اىل املعونة اليت حيتاجها العبد من ربه سبحانه وتعاىل
 األساسية للتوحيد إمنا هي رسالة مجيع الرسل واألنبياء. 

 اهلداية، التوحيد، العلم الشرعي، مراتب اهلداية، الصراط املستقيم.  :الكلمات املفتاحية
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 . املقدمة
بتمامها،الفاحتة  سورة نزلت  اهلجرة، وهي سبع آايت،  قبل  نزلت مبكة  القرآن  ،  أول  الفاحتة ألهنا  ترتيب   ومسيت  يف 

 .املصحف، فهى فاحتته

تشتمل على مقاصد القرآن بشكل امجايل، بل اهنا استوعبت لعظيم املقاصد  - مع قلة آايهتا وإجيازها   - وهذه السورة 
 واملعاين يف السبع املثاين. 

جليلة، وحلثهم على محده وعبادته، وإثبات يوم فالقرآن نزل لتعريف الناس برب العاملني، وما يتصف به من صفات  
تعاىل يف هذا اليوم، وأنه جيب توحيده ابلعبادة دون شريك، واالستعانة به تعاىل يف مجيع الشؤون،  اجلزاء، وأن امللك له 

يتم إال مبعونته يوجد شيء وال  يهديهم  ،  (1)إذ ال  به يف أمرهم كله، وأن  يستعينوا  العباد أن  الطريق   وهلذا يطلب من 
املستقيم، وأن يكفيهم شر طريق املغضوب عليهم والضالني، وقد اشتملت الفاحتة على هذا كله ىف إجياز، فال غرابة يف 

لوهية، ة والسورة مشتملة على توحيد الربوبية واألالكتاب، وأن يفتتح هبا القرآن الكرمي، وأن تفرض يف الصال  أن تسمى أُم
إليه    مقصد و  والتوّسل  تعاىل،  والتمجيد هلل  والثناء  احلمد  من  تقّدم  بعدما  العبد  وهي مقصود  تعاىل،  ومسألة هلل  دعاء  اآلية  هذه 

إبخالص العبادة واالستعانة له، وما يتضّمن هذا اإلخالص من الرباءة من الشرك وما يقدح يف إخالص العبادة هلل تعاىل، والرباءة من  
هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعاىل:    أيبكما يف حديث  ،  تعاىله  باحلول والقّوة إال  

 قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل  ني عليهم وال الضال  اهدان الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب":فإذا قال

 هلذه األّمة ورضيه هلا، وفرضه عليها؛ أعظم الدعاء وأنفعه، وأحّبه إىل هللا، وقد وعدها  وهذا الدعاء الذي اصطفاه هللا تعاىل،  (2)
وإذا حصلت  ،  اإلجابة عليه؛ فمن أحسن اإلتيان مبا دلَّ عليه أّول هذه السورة كان أسعد إبعطاء مسألته، وإجابة دعوته يف آخرها

العاقبة  أنواع الفضائل والربكات، وما تطلبه النفس من أحوال السعادة، ومن  اهلداية حصل ما يرتتب عليها من النصر والرزق والتوفيق و 
  ة. احلسنة يف الدنيا واآلخر 

رااطا ﴿  هم معانيها العقدية وهي قوله:أ   ية واحدة ألتناوهلا يف هذا البحث واقف علىوقد اجتزأت من هذه السورة العظيمة آ  اْهِدانا الصِّ

 . (3)﴾اْلُمْستاِقيما 

 املبحث األول: تعريف الصراط املستقيم لغة واصطالحا وصفة اهلداية ومراتبها وانواعها 
 املطلب االول: تعريف الصراط

 تعريف الصراط لغة: 
نِي، واُهوا  قال ابن فارس: )  اِل، واقاْد ذُِكرا يف السِّ ْبدا ِب اإْلِ ( الصَّاُد واالرَّاُء واالطَّاُء واُهوا ِمْن ابا أاُكرُّ عالاى احْلاُرورِيِّنيا ُمْهرِي  :  الطَّرِيُق. قاالصاراطا

رااط  ُلُهْم عالاى واضاِح الصِّ  .(5)  (4) ... واأامحِْ
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الزبيدي  تعاىل:" وقال  قوله  فسر  وبه  الواضح،  السبيل  اْلُمْستاِقيما ﴿: السراط ابلكسر:  رااطا  الصِّ املنهاج  ، (6)﴾اْهِدانا  ثبتنا على  أي 
 .(7) األزهريالواضح كما قاله  

الفريوز أابدي        الطويل  وقال  السيف    :   الصراط  (8)   : )الصراط ابلكسر: الطريق، وجسر ممدود على منت جهنم. وابلضم 
لفظ الصراط ابلصاد والسني، والصراط من السبيل: ما ال التواء فيه وال اعوجاج وقد يقال إنه ال يكاد يراد   والصاد أعلى، وقد قرىء 

 .(10) (9)  : ولقد يرجح هذا ما ىف القرآن:مستقيم "إىل صراط   به اخلري إال مقرتان بوصف أو إضافة ختلصه لذلك، كما ىف القرآن:
 لغة:  املستقيمتعريف  

العادل الذى ال ميل فيه عن احلق. يقال:  ، أو هو  املستقيم: املستوى القومي الذى ال اعوجاج فيه وال التواء يقال: طريق مستقيم  - أ  
 .(11) الطريق املستوى الذى ال اعوجاج فيه، واملراد طريق احلق واخلري ، أو ميزان مستقيم

  تعريف صراط اصطالحا:
الطريق املستقيم وأيضاً يطلق على ِجسر جهنم: هو على منت جهنم أدقُّ من الشعر وأحادُّ من  الصراط  :  (12) قال الراغب   

 . .(13)  السيف 
 :(14)   الصراط على وجهني : وقال حيىي بن سالم

قوله   -1  تـاْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصرااٍط تُوِعُدونا واتاُصدُّونا عاْن ساِبيِل اَّللَِّ ماْن آمانا بِِه واتـابـُْغوهنااا ِعواًجا ﴿  : الطريق، وذلك يف  واالا 
اْلُمْفِسِدينا  عااِقباُة  كاانا  كاْيفا  وااْنظُُروا  فاكاثَـّراُكْم  قاِلياًل  ُتْم  ُكنـْ ِإْذ  طريق   (15)  ﴾وااذُْكُروا  كل     .يعين 

رااطا اْلُمْستاِقيما ﴿  : وذلك يف قوله  الدين    -2  .،يعين الدين املستقيم(16) َّ  ﴾اْهِدانا الصِّ

 : الصراط  املستقيم اصطالحاتعريف 
أن جيمع بني أداء الطاعة واجتناب املعاصي، وقيل: االستقامة ضد االعوجاج، وهي مرور العبد يف طريق العبودية  االستقامة:      

 .(17) إبرشاد الشرع والعقل.
 تعريف اهلداية لغة : 

ُر بـاْعثاةُ  ُم ِلْْلِْرشااِد، وااآْلخا ِن ]أاحاُدُهُاا[ التـَّقادُّ اُل وااحْلاْرُف اْلُمْعتالُّ: أاْصالا ( اهْلااُء واالدَّ اياًة،  ،     لاطافٍ )هادايا يـُْتُه الطَّرِيقا ِهدا فااأْلاوَُّل قـاْوهُلُْم: هادا
ْمُتُه أِلُْرِشداُه. واُكلُّ ُمتـاقادٍِّم ِلذاِلكا   : أاْي تـاقادَّ  هااٍد. قاالا

 .(19()18)  ِإذاا كاانا هااِدي اْلفاَتا يف اْلِبالا ... ِد صاْدُر اْلقانااِة أاطااعا اأْلاِمرياا 
 تعريف اهلداية اصطالحا: 

اية: إراءُة الطريق املوِصل إىل املطلوب أو الداللُة املوصلُة إىل املطلوب        ومعناه طلب  ،  ، أو التوفيق أو الداللةاإلرشاد، وهي  (20) اهِلدا
 . (21) أى وقفنا للثبات على الطريق الواضح الذى ال اعوجاج فيه وهو اإلسالم ، الزايدة من اهلداية
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 .املطلب الثاين: صفة اهلداية

    ووصفته وصفاً جلياً فينبغي على املسلم أن يعرف هذه الصفات ويستشعرها  ،وردت يف السنة أحاديث صحيحة يف صفة الصراط
 واجتناب سخطه وغضبه، وهذه الصفات هي:  ،يف فؤاده حَت ينجو من عذاب اجلبار سبحانه وتعاىل وذلك ابلوقوف عند أوامره 

مدحضة  "  قال: هللا الصراط زلق: وذلك من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه: قلنا ما اجلسر اي رسول   -1
 . (23) قال أبو إسحاق احلريب: اجِلسار واجِلسر: ما عرب عليه من قنطرة وحنوها؛  (22)"مزلة 
مدحضة من دحضت رجله دحضاً زلقت، ودحضت الشمس عند كبد السماء: زالت، ودحضت  وقال العيين:  -2

 . حجته بطلت 
، وقال الفيومي:   (25)  قال ابن اجلوزي، دحض: زلق  ،(24)  مزلة: من زلت األقدام سقطت، وقال الكرماين: بكسر الزاي وفتحها 

 .(26) دحض الرجل: زلق
)حيمل الناس على   وسلم قال:وله جنبتان أو حافتان: كما يف حديث أيب بكرة أن رسول هللا صلى هللا عليه   -3

 .(27) هبم جنبتا الصراط تقادع الفراش يف النار(   فتتقادعالصراط يوم القيامة 
أي تسقطهم فيها بعضهم فوق   "فتتقادع هبم جنبتا الصراط تقادع الفراش يف النار"   قال ابن األثري يف قوله:  -4

 .(28)  بعض. وتقادع القوم: إذا مات بعضهم إثر بعض( 

هللا عنهما عند مسلم عن النيب صلى  وحلافيت الصراط كالليب: وذلك من حديث أيب هريرة وحذيفة رضي   -5
ومن حديث أيب سعيد اخلدري  ،  (29)  " ويف حافيت الصراط كالليب معلقة مأمورة أبخذ من أمرت به"  هللا عليه وسلم:
خطاطيف، وكالليب، وحسكة مفلطحة هلا    )قلنا اي رسول هللا ما اجلسر؟ قال: مدخضة مزلة، عليه رضي هللا عنه:

عن رسول هللا صلى هللا عليه  ومن حديث أيب هريرة رضي هللا عنه  ، (30) شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال هلا السعدان( 
شوك   وسلم: مثل  فإهنا  قال:  رسول هللا  اي  بلى  قالوا:  السعدان؟  شوك  رأيتم  أما  السعدان  شوك  مثل  )وبه كالليب 

 .(31)  ال يعلم قدر عظمهاإالهللا(السعدان، غري أن  

املوسى أو حد السيف: قلت: كما يف حديث سلمان رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا  والصراط مثل حد   -6
الصراط مثل حد املوسى، فتقول املالئكة: من جييز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي:    ع ويوض"   عليه وسلم:

 .  (32)  "فيقولون: ما عبدانك حق عبادتك 
 املطلب الثالث: مراتب اهلداية. 

 ّن الصراط املستقيم له ثالث مراتب : أ  - أ 

مرتبة عاّمة شاملة وهي االستقامة  وهي  ،  نالعلم ابحلّق، والبصرية يف الدي   :مثرهتا هداية الداللة واإلرشاد، وهي هداية علمية،   :املرتبة األوىل
 .  (33) املطلقة 
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  .إرادة احلّق والعمل به :مثرهتا واإلهلام، وهي هداية عملية،هداية التوفيق  :املرتبة الثانية
وهي مرتبة الشرائع احلّقة الرابنّية املختّصة  الثانية رتبة  امل و   ،وال تتحّقق اهلداية إال ابجلمع بني املعنيني؛ وهو مقتضى اجلمع بني العلم والعمل

 .(34)  آلهابألمم السالفة من لدن آدم إىل بعثة حمّمد صّلى اَّلّل عليه و 

 مرتبة شريعتنا احملّمديّة اجلامعة املستوعبة ، وهي على قسمني:    وهي:   واملرتبة الثالثة
 ما انفرد به واختّص دون األنبياء.    األول:القسم 

ناا إِلاْيكا ُروًحا ِمْن  و ﴿قال تعاىل:   ما قّرر يف شرعه من أحكام الشرائع الغابرة  الثاين:  والقسم   يـْ أاْمرانا ماا ُكْنتا تاْدرِي ماا كاذاِلكا أاْوحا
اإْلِمياانُ  واالا  ُمْستاِقيمٍ   اْلِكتااُب  ِصرااٍط  ِإىلا  لاتـاْهِدي  واِإنَّكا  ِعبااِدانا  ِمْن  ناشااُء  ماْن  بِِه  هناِْدي  نُورًا  جاعاْلنااُه   . (35)   ﴾والاِكْن 

تكن مل  لكن  عرفه  ومن  إليه،  يهتدي  ال  احلّق  يعرف  مل  من  فإن  غري   ولذلك  فهو  له  صحيحة  إرادة  قلبه    .مهتدٍ يف 

  ﴾واأاْهِدياكا ِإىلا رابِّكا فـاتاْخشاى  ﴿  :قوله تعاىل  ويطلق لفظ "اهلدى" وما تصّرف منه يف النصوص مراداً به املعىن األول اترة كما يف 

هتاِْدي ماْن أاْحبـاْبتا والاِكنَّ اَّللَّا يـاْهِدي ماْن ياشااُء ِإنَّكا الا  ﴿: وأييت اترة مراداً به املعىن الثاين كما يف قوله تعاىل ،  (37)   : وقوله  .(36)
اُهمُ ﴿  :   وقوله تعاىل (38) ﴾واُهوا أاْعلاُم اِبْلُمْهتاِدينا  ُ فاِبُهدا اقْـتاِدْه ُقْل الا أاْسأاُلُكْم عالاْيِه أاْجرًا ِإْن ُهوا ِإالَّ   أُولاِئكا الَِّذينا هاداى اَّللَّ

 .(40)  أي بعملهم الصاحل وسريهتم احلسنة: (39)  ﴾ذِْكراى لِْلعاالاِمني
 اهلداية. أنواع   - ب
أي  :  (41) قاالا رابُـّناا الَِّذي أاْعطاى ُكلَّ شاْيٍء خاْلقاُه مُثَّ هاداى  ﴿ :اهلداية العامة املشرتكة بني اخللق املذكورة يف قوله تعاىلالنوع أول: 

أعطى كل شيء صورته اليت ال يشتبه فيها بغريه وأعطى كل عضو شكله وهيئته وأعطى كل موجود خلقه املختص به مث هداه إىل ما  
 . (42خلقه له من األعمال) 

البيان والداللة والتعريف   الثاين: هداية  لنجدي اخلري والشر وطريقي النجاة واهلالك وهذه اهلداية ال تستلزم اهلدى التام فإهنا  النوع 
ٍم :  كقوله تعاىل   ، (43سبب وشرط ال موجب وهلذا ينبغي اهلدى معها)  ماْن عاِملا صااحِلًا فاِلنـاْفِسِه واماْن أاسااءا فـاعالايـْهاا واماا رابُّكا ِبظاالَّ

ناا إِلاْيكا ُروًحا ِمْن أاْمرانا ماا ُكْنتا تاْدرِي ﴿:  أرشدانهم ودللناهم فلم يهتدوا ومنها قوله أي بينا هلم و   :(44) ﴾لِْلعاِبيدِ  يـْ واكاذاِلكا أاْوحا
ميااُن والاِكْن جاعاْلنااُه نُورًا هناِْدي بِِه ماْن ناشااُء ِمْن ِعبااِدانا واِإنَّكا لاتـاْهِدي إِ   .(45)  ﴾ِصرااٍط ُمْستاِقيمٍ ىلا ماا اْلِكتااُب واالا اإْلِ

أافاماْن زُيِّنا لاُه ُسوُء    ﴿: وهي املذكورة يف قوله   هتداء فال يتخلف عنهاالنوع الثالث: هداية التوفيق واإلهلام وهي اهلداية املستلزمة لال 
ِلِه فـاراآُه حاساًنا فاِإنَّ اَّللَّا ُيِضلُّ ماْن ياشااُء وايـاْهِدي ماْن ياشااُء فاالا تاذْ    ،(46)   ﴾ن نـاْفُسكا عالاْيِهْم حاسارااٍت ِإنَّ اَّللَّا عاِليٌم مباا ياْصنـاُعو   هابْ عاما

ِصرِينا   ﴿ : ويف قوله ُْم ِمْن انا اُهْم فاِإنَّ اَّللَّا الا يـاْهِدي ماْن ُيِضلُّ واماا هلا  . (47)  ﴾ِإْن حتاِْرْص عالاى ُهدا
اهلداية وهي الرابع: غاية هذه  تعاىل   النوع  قال  إليهما  والنار إذا سيق أهلهما  اجلنة  اللَُّهمَّ دا ﴿: اهلداية إىل  ِفيهاا ُسْبحااناكا  ْعوااُهْم 

ٌم واآِخُر داْعوااُهْم أاِن احلْاْمُد َّللَِِّ رابِّ اْلعاالاِمنيا  يـَّتـُُهْم ِفيهاا ساالا وانـازاْعناا ماا يف ﴿  وقال تعاىل:ا   وقال أهل اجلنة فيه . (48)  ﴾واحتِا
ُ لاقاْد جااءاْت ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َتاْرِي ِمْن حتاِْتِهُم اأْلاهْنااُر واقااُلوا احلْاْمُد َّللَِِّ   ا واماا ُكنَّا لِنـاْهتاِديا لاْوالا أاْن هادااانا اَّللَّ اانا هِلاذا الَِّذي هادا
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ُتْم تـاْعماُلونا  الَِّذينا ظالاُموا اْحُشُروا   ﴿: وقال تعاىل عن أهل النار، (49)   ﴾ُرُسُل رابِّناا اِبحلْاقِّ وانُوُدوا أاْن تِْلُكُم اجلْانَُّة أُورِثـُْتُموهاا مباا ُكنـْ
 . ( 50)   ﴾ واأاْزوااجاُهْم واماا كاانُوا يـاْعُبُدونا 

رااطا اْلُمْستاِقيما ﴿  : قولهو   . تتناول املرتبة الثانية والثالثة خاصة؛ فهي طلب التعريف والبيان واإلرشاد والتوفيق واإلهلام  إمنا ،"  اْهِدانا الصِّ

 مساء والصفات. لق اهلداية ابلعقيدة وتعلقها ابألاملبحث الثاين : تع 
 فعال العباد(. أالول : تعلق اهلداية ابلعقيدة )املطلب ا 

قال بعض الناس العبادة مقصد ابعتبار احلكم الشرعي واالستعانة مقصد ابعتبار نية املكلف يف طلبه ألنه )أخرب( أنه إمنا يعبد هللا  
 .(51) وتكون بثالثة أوجه   ال غريه، مث أخرب أنه ال يستعني على تلك العبادة إال ابهلل 

 .   (52) ال يكون إال بعد معرفته ومعرفته هو التوحيد )وهي( العبادة  األول: طلب املعونة من هللا
 توحيد هللا تعاىل  الثاين: حيتمل أن ترجع )العبادة( لتوحيد هللا واالستعانة طلب معونته على حوائج الدنيا واالخرة وأول السورة يف

قسمت الّصالة بيين وبني عبدي   عليه وسلم _ " ، كما يف حديث ايب هريرة )رضي هللا عنه( قال رسول هللا _صلى هللا وآخرها للعبد
 .قدم العبادة ليكون ما هو هلل إبزاء ما هو هلل، وما هو للعبد إبزاء ما هو للعبد  .(53)   "نصفني 

 املعونة عبادة خاصة وإايك نعبد عامة، والعام مقدم على اخلاص   الثالث: طلب  

رااطا  ﴿:  قوله تعاىل   .   ﴾اْلُمْستاِقيما اْهِدانا الصِّ

سؤال عند املنطقيني ودعاء عند النحويني. ومنهم من قال: إن كان هلل تعاىل فهو دعاء،    قال ابن عرفة: الطّلب من األدىن لألعلى 
)وإن كان( لغريه )فهو( أمر. واهلداية )هلا معنيان خاص وعام( )فاألعم( اإلرشاد سواء كان للخري أو للشر، واألخص اإلرشاد إىل  

 .يق اخلري واملراد هنا األخص طر 

 .  (54) والصراط قيل: هنا الطريق وقيل: الطريق املوصلة لآلمر
فبهداية الداللة واإلرشاد يُبصر املرُء احلّق ويتبنّي حقيقته وعالماته، ويبصر الباطل ويتبنّي حقيقتاه وعالماته؛ فيمّيز   •

من   والطّيب  الضالل،  من  واهلدى  الباطل،  من  منهاحلقَّ  يباعد  مما  هللا  إىل  يقّرب  وما   ،اخلبيث، 

 . وهذه اهلداية يتفاضل فيها املهتدون تفاضاًل كبرياً 

فمنهم من يزيده هللا هدى وبصرية حَت يكون من املوقنني أوىل البصائر واأللباب، وجيعل هللا له نوراً ميشي به،   •
 . وفرقاان يفرق له بني احلّق والباطل

هللا تعاىل يف هذه اآلية هي من اهلداية اليت يهدي هبا من يشاء من عباده؛ وهي دالة على  وهذه البصرية اليت أنزهلا   •
أن املؤمن كلما كان أقوى إمياانً وأتقى هلل تعاىل كان نصيبه من هذا الفرقان أعظم، وكلما ضعف إميانه ونقص تقواه ضعفت  

  .بصريته
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اإلسالم، ويعرف هبا كثرياً من حدود هللا تعاىل كفرائض    ومنهم من يكون له أصل اهلداية اليت ميّيز هبا الكفر من •
الدين وكبائر الذنوب، لكن يكون يف بصريته ضعٌف عن معرفة إدراك كثري من شعائر اإلسالم، ومقاصد الدين؛ فيكون له  

  .نصيب من هذه اهلداية بقدر ما معه من الفقه يف الدين

ع هدى هللا تعاىل، وامتثال أمره، واجتناب هنيه، وتصديق خربه، فيحبِّب  وهبداية التوفيق واإلهلام يٌوفَّق املرء التّبا  •
حقاً  مهتدايً  فيكون  عبادته،  وحسن  وشكره  ذكره  على  ويعينه  قلبه،  يف  ويزيّنه  الصاحلا  والعمل  اإلميانا  إليه    .هللا 

ا؛ فيكون جامعاً بني العلم النافع  وهذه اهلداية هي أصل الفالح والفوز، وهي ال تتحقق للعبد إال بتحّقق املرتبة اليت قبله 
 .والعمل الصاحل

رااطا اْلُمْستاِقيما  ﴿   :تعاىل  السعدي: "قال  قال  ، وهو الطريق الواضح  للصراط املستقيم أي: ُدلَّنا وأرشدان، ووفِّقنا   ، ﴾اْهِدانا الصِّ
وهو معرفة احلق والعمل به، فاهدان إىل الصراط، واهدان يف الصراط؛ فاهلداية إىل الصراط: لزوم دين    املوصل إىل هللا، وإىل جنته،  

هلداية يف الصراط، تشمل اهلداية جلميع التفاصيل الدينية علًما وعماًل؛ فهذا الدعاء من  اإلسالم، وترك ما سواه من األداين، وا
  . (55) أمجع األدعية وأنفعها للعبد؛ وهلذا وجب على اإلنسان أن يدعوا هللا به يف كل ركعة من صالته؛ لضرورته إىل ذلك"؛ 

رااطا اْلُمْستاِقيما    ﴿  :  ويف قوله تعاىل   القيموقال ابن   يتضمَّن بيان أن العبد ال سبيلا له إىل سعادته إال ابستقامته  ،  ﴾اْهِدانا الصِّ
االستقامة إال هبداية ربه له، كما ال سبيل له إىل عبادتالصراط املستقيم على  وأنه ال سبيل له إىل  ه مبعونته، فال سبيل له إىل  ، 

 .االستقامة على الصراط إال هبدايته 

رااطا اْلُمْستاِقيما ﴿ :وقوله ، وأن االحنراف إىل أحد الطرفني احنراٌف  الصراط املستقيم يتضمَّن بيان طريف االحنراف عن  ﴾  اْهِدانا الصِّ
 .(56) "إىل الضالل الذي هو فساد العلم واالعتقاد، واالحنراف إىل الطرف اآلخر احنراٌف إىل الغضب الذي سبُبه فساد القصد والعمل 

رااطا اْلُمْستاِقيما اْهِدانا    . (57)  أي الذي ال اعوجاج فيه﴾   اْلُمْستاِقيما  صاحلاً؛ و﴿ تسأل هللا تعاىل علماً انفعاً، وعماًل  ،  الصِّ

رااطا اْلُمْستاِقيما ﴿  قال تعاىل    :وقال ابن ابز رمحه هللا    لنبيه    - تعاىل - واملستقيم الذي ليس فيه عوج، قال هللا  ،    اْهِدانا الصِّ
ميااُن والاِكْن جاعاْلنااهُ ﴿  : لمهللا عليه وس صلى  -  ناا إِلاْيكا ُروًحا ِمْن أاْمرانا ماا ُكْنتا تاْدرِي ماا اْلِكتااُب واالا اإْلِ يـْ  نُورًا واكاذاِلكا أاْوحا

 الَِّذي لاُه ماا يف السَّمااوااِت واماا يف ( ِصرااِط اَّللَِّ 52)  ﴾  هناِْدي بِِه ماْن ناشااُء ِمْن ِعبااِدانا واِإنَّكا لاتـاْهِدي ِإىلا ِصرااٍط ُمْستاِقيمٍ 
بعثه هللا ليهديا إىل صراط مستقيم، وهكذا    - صلى هللا عليه وسلم - ؛ فالرسول    (58)   (53) ﴾  اأْلاْرِض أاالا ِإىلا اَّللَِّ تاِصرُي اأْلُُمورُ 

املستقيم يعين: يدعون   املستقيم وهو توحيد هللا وطاعة أوامره وترك  الرسل مجيًعا، كلهم بعثوا ليهدوا إىل الصراط  الصراط  الناس إىل 
 . نواهيه

رااطا اْلُمْستاِقيما ﴿:  ويف قوله تعاىل  إشارة إىل التوجيه السماوي الذي أكرم هللا به املؤمنني والقانون اإلهلي ،  ﴾اْهِدانا الصِّ
الذي شرعه خلريهم ونفعهم، ضبطا للصلة القائمة بني املخلوق واخلالق، وتنظيما للعالقة القائمة بني اإلنسان وأخيه 

 .(59) اإلنسان 

http://www.alukah.net/sharia/0/65934
http://www.alukah.net/sharia/0/52378
http://www.alukah.net/sharia/0/52378
http://www.alukah.net/sharia/0/52378
http://www.alukah.net/sharia/0/21838
http://www.alukah.net/sharia/0/21838
http://www.alukah.net/sharia/0/21838
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 : األمساء والصفات. املطلب الثاين
إن القوم إمنا سألوا اهلداية من احلرية اليت قدرت عليهم من أمساء  صفات األزلية "قال اجلنيد:    :  اهدان الصراط املستقيم

ِصرااطا الَِّذينا أانـْعاْمتا ﴿:  قوله تعاىل .  (60)   " ، فسألوا اهلداية إىل أوصاف العبودية لياًل ؛ ليستغرقوا يف رؤية صفات  األزلية
 ﴾ عالاْيِهمْ 

ابلعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما جيب على املكلف من أمر دينه يف عبادته ومعامالته، والعلم واملراد  "وقال ابن حجر:  
 (61)  "ابهلل وصفاته، وما جيب له من القيام أبمره، وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسري واحلديث والفقه

  وترتسخ ثالثة عناصر التوحيد يف سورة الفاحتة 
كا ناْستاِعنيُ   ﴿  :وقوله تعاىل هي رمزية الصفات وطلب االميان هبا، الرمحن الرحيمفقوله تعاىل ..   كا نـاْعُبُد واِإايَّ . هي داللة توحيد  ﴾ِإايَّ

هي داللة توحيد الربوبية    املستقيم،   اهدان الصراط  ،  مالك يوم الدين،    " االلوهية فإايك تعين ال غريك اله وهي ترمجة لــ " ال إله إال هللا 
 . (62) وبذلك َتتمع كل العناصر مكتملة يف سورة الفاحتة للتوحيد،   لب االشياء يكون من الرب وامللك والقدرة من صفات الربفط

 اخلامتة 
 كان هذا العمل خمتصرا يف اببه أال أنه مهم للغاية وقد عرضته مقتصراً على اآلية ومن خالل هذا العرض تبني يل ما أييت: 

 بيان معىن الصراط مع وصفه ابالحاديث الصحيحة .  -1

 توصلت من  معنا هذا اآلية بيان مراتب الصراط املستقيم وكذلك وصف الذي جاء ابألخبار الصحيحة.  -2

 الوقوف على معىن اهلداية وأنواعها وأثرها يف االعتقاد .  -3

 عالقة اهلداية ابألمساء والصفات مع افراد الذات ابلطلب .  -4

 جها العبد من ربه سبحانه وتعاىل  الثبات على الصراط موصل اىل الثواب كما أن معناه موصل اىل املعونة اليت حيتا  -5

يتجلى عناصر التوحيد االساسية اليت جاء هبا سيد اخللق حممد صلى هللا عليه وسلم وهي    ،اىل التفسري البسيط    ونظرا   -6
  والتوحيد ثالث ، رسالة كل االنبياء من قبله وهي رسالة التوحيد 

ن ال مستحق  أ  ة:  توحيد األلوهي  -  وهو ان تؤمن أنه ال خالق وال مصور وال رازق للكون كله غري هللا  : توحيد الربوبية  -7
دون تشبيه أو تعطيل .. هو سبحانه كما وصف  -   ادة والطاعة واالستعانة والتوكل والرجاء غري هللا مقدم ابحلب واخلوف عن غريهللعب 

 .. نفسه جل وعال 
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Abstract 

Sunnah is a great emblem because it leads to seeking guidance by Rasulullah (may Allah’s 

Blessings and peace be upon him)، and it is the emblem of the Companions and the saved group 

of this nation. Following the sunnah is the right path which draws us closer to our Creator and to 

worship him based on knowledge and insight. When people of innovation increased and innovation 

spread and the people adhering to Sunnah decreases، the adherence to Sunnah has become an 

exotic issue. Here lies the research problem. This research aims to emphasize the importance of 

Sunnah and adherence to it، and the precaution from innovation and its followers. I followed the 

inductive and deductive methodology of Islamic evidences and the scholars’ opinions which 

emphasized the importance of Sunnah and precautioned from the danger of innovation. The results 

of research have shown the importance of inviting into the adherence to Sunnah and adherence to 

it، and the precaution from innovation and its people.  

Keywords: Sunnah، evidences، following، innovation  

 

 ملخص البحث 

الصحابة، والفرقة الناجية   السنة شعار عظيم، وكيف ال وهو يُعرب عن االقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو شعار
هو الصراط املستقيم الذي يقربنا خلالقنا، وعبادته عن   -صلى هللا عليه وسلم-من هذه األمة، واتباع سنة رسول هللا  

-علم وبصرية، وعندما كثر أهل البدع وانتشرت البدعة وقل املتمسك ابلسنة حىت أصبح من يتمسك بسنة رسول هللا 
التأكيد على أمهية السنة، و أم  - صلى هللا عليه وسلم ر مستغرب. وهنا تكمن مشكلة البحث، والذي يهدف إىل 

، والتحذير من البدعة وأهلها، واتبعت يف هذا البحث -صلى هللا عليه وسلم -التمسك هبا واتباع هدي رسول هللا  
ة السنة وحذرت من خطر البدعة، املنهج االستقرائي واالستنباطي لألدلة الشرعية وأقوال أهل العلم اليت أكدت على أمهي

 ، والتحذير من البدعة وأهلها. -صلى هللا عليه وسلم-وقد ظهر من النتائج أمهية الدعوة إىل التمسك بسنة رسول هللا  

 : السنة، أدلة، اتباع، البدعة. الكلمات املفتاحية

 مقدمـة 

إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا 
-فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 أما بعد:  . -صلى هللا عليه وسلم
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صلوات ريب وسالمه   –زيز، وشعار عظيم، وكيف ال وهو يُعرب عن االقتداء خبليل هللاإن كلمة السنة مصطلح ع
، ومتسك -صلوت ريب وسالمه عليه -رسول هللااتباع سنة  و   وهو شعار الصحابة، والفرقة الناجية من هذه األمة،   -عليه

األمة هذه  د فرض هللا على  فق فقد خاب وخسر،  ، وكل من خيالف ذلك  هبا ودعوة إليها هو سبيل الفالح يف الدارين
مَّن يُِطِع الرَُّسوَل ﴿ يف كل ما جاء به من عند هللا، يقول هللا يف كتابه:  -صلى هللا عليه وسلم-أن تتبع سنة رسول هللا  

ٰ َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا  (.80اآلية )  النساءسورة  ﴾ فـََقْد َأطَاَع اَّللََّۖ  َوَمن تـََوىلَّ
ى أحد أمهية اتباع السنة، والتمسك هبا يف السر والعلن، بل كان املقياس عند العلماء يف أخذهم والخيفى عل

 للعلم من أهله هو التمسك ابلسنة فمن وجدوه زاهدا يف السنة تركوه.
والعمل ابلسنة واحلرص على تطبيقها يف كل أمور احلياة من فرائض ونوافل هو شعار أهل الصدر األول اصحاب 

، حىت اشتهر بعضهم بذلك، ولذا قلت البدعة يف زمنهم، ألهنم كان متمسكون -صلى هللا عليه وسلم-  رسول هللا 
 ابلسنة، ولذلك عندما تركت السنة يف زماننا وقل التمسك هبا إال وانتشرت البدعة. 

 وما أحسن قول: اإلمام ابن القيم يف نونيته.
 وموقد النريانمن اجلحيم    اي من يريد جناته يوم احلساب 

 واألعمال ال خترج عن القرآن   اتبع رسول هللا يف األقوال 
ومن هذه املقدمة البسيطة هذا حبث لطيف، حول أمهية اتباع السنة والتمسك هبا، سائالً املوىل التوفيق والسداد 

 والعلم النافع فيما أحبث. 
املعر  أوالً، ومن  لنفسي  الفائدة  هو  البحث  هلذا  اختياري  املوضوع كالشمس يف وضح وسبب  هذا  إن  وف 

النهار، فقد امتألت به بطون كتب أهل العلم السابقني، وكل هذا من أجل حماربة البدعة، وإن أشد ما حتارب به البدعة 
 – صلى هللا عليه وسلم    –وأهلها هو التمسك ابلسنة الصحيحة، كما إن معرفة السنة الصحيحة الثابتة عن رسول هللا  

 لعباده بطاعة رسوله، واتباعه أتسياً واقتداًء به.   هي أمر هللا 
ولسان حايل رب اجعلين من املتمسكني بسنة رسولك سراً وجهراً، وكل من يقرأ حبثي هذا، كما أين يف هذا 
البحث سوف أبني معىن السنة من حيث مفهوم الصحابة ومن بعدهم من احملدثني والفقهاء وغريهم، مث ذكر بعض 

ديث الواردة عن السنة، وذكر بعض النماذج على التمسك ابلسنة من الصحابة والتابعني، مث مثار اتباع  اآلايت واألحا
 السنة والتمسك هبا، وإن تركها فتح لباب البدعة بني املسلمني وانتشارها.

حيث إن حبثي قد أشبع قواًل من أهل العلم سلفاً وخلفاً، نذكر بعض من ألف عن السنة، مثل السنة البن أيب عاصم، 
والسنة للمروزي، وحقيقة السنة والبدعة للسيوطي، وكذلك متون احلديث، وشروحه فقد حوت الكثري من سنة رسول 

ري، جاعاًل ذلك يف مباحث حتتها مطالب، وحتت املطالب ، فإين سوف آيت ابلقدر اليس-صلى هللا عليه وسلم   –هللا 
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مسائل إذا استلزم األمر، مستقرأٌ ذلك من كتب أهل العلم املعتربين من أهل السنة واجلماعة عن اتباع السنة والتمسك 
 هبا.

 
 املبحث األول: املقصود ابلسنة 

 املطلب األول: معىن السنة. 
 معىن السنة لغة:  املسألة األوىل:
 اَّللَِّ   َرُسولِ   َوُسنَّةُ .  السِ ريَةُ   َوِهيَ   .الطَّرِيقُ   َوُهوَ   السََّننِ   ِمنَ   مْأخوذة   اْلُمْسَتِقيَمُة، َوِهيَ   اْلَمْحُموَدةُ   الطَّرِيَقةُ   لغة:   السنة

 . (1)اللغة  مقاييس  ِسريَتُُه، وبنحو هذا التعريف قال به صاحب كتاب معجم :  السَّاَلمُ   َعَلْيهِ 

 معىن السنة اصطالحاً:  الثانية:املسألة  

تعريف السنة اصطالحاً خيتلف فيه العلماء حسب كل فن، ومدار تعريفات هوآلء العلماء هو أن السنة ما 
 ، وعن صحابته، أو عن أئمة اهلدى مما كان موافق ملقصود الشارع. -صلى هللا عليه وسلم  -صح عن النيب 

 فيه العلماء حسب كل فن. وهذه بعض التعريفات للسنة اصطالحاً خيتلف  

 السلف   عن  أو   ،-وسلم   عليه  هللا  صلى -  هللا  رسول  عن  صح نقله  ما  كل  على  تطلق  :العام  االصطالح  يف  فهي
 .هبم فيما كان موافق ملقصود الشارع  املقتدى   األئمة   من وغريهم والتابعني   الصحابة  من الصاحل

 :فن  كل   أهل  اصطالح   ابختالف  ختتلف فإهنا  اخلاصة،  االصطالحات   يف تعريفها  وأما 

بِِفْعِلِه،   َهمَّ   َوَما  َوتـَْقرِيرِِه،  َوأَفْـَعالِِه،   أَقْـَوالِِه،   ِمنْ  -َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّى   -  النَّيب ِ   َعنِ  َجاءَ  َما   : احملدثني  عند   فالسنة 
 ( 2)  ُخُلقية.  أو   وصفات َخْلقية

 عقاب،   تركها  يف  وليس   ثواب،  فعلها   يف  ما  أو  جازم،   غري   طلًبا  فعله  الشارع  طلب  ما  هي   :الفقهاء  وعند 
 (3)  .وحنوه  والكراهة واحلرمة   واإلابحة  والندب،  الوجوب  من   العباد،   أفعال  حكم  عن   يبحثون  الفقهاء   أن   ابعتبار

اْسِتْحَبااًب،   لُِيْحَتَذى ُرِسمَ   َما  فقالوا: أَنَّهُ   منهجهم  طبيعة  مع   يتفق  بتعريف  السنة  عرفوا  فقد  : األصول  علماء  أما
َا َبلْ  اْلَعزِيِز، اْلِكَتابِ  يف  يـَُنصَّ َعَلْيهِ  لَْ  وأضاف بعضهم ممَّا الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم، أوقال بعضهم:  َعلَِّيهِ  ِجَهِتهِ  ِمنْ  َعَلْيهِ  ُنصَّ  ِإَّنَّ
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 السََّلفِ   َعنِ   أَوْ   َعْنُه،   نُِقلَ   َما   َوُهوَ   َعامًّا،   َوُعْرفًا   تـَْقرِيرًا،  أَوْ   ِفْعاًل   أَوْ   قـَْواًل   -   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّى  -   النَّيب ِ   َعنِ   اْلَمنـُْقولُ   " َوُهوَ 
 ( 4) هِبِْم".  اْلُمْقَتَدى  اأْلَئِمَّةِ   ِمنَ   َوَغرْيِِهمْ  َوالتَّابِِعنَي،  ِمَن الصََّحابَِة، 

السنة   تيمية  ابن  اإلسالم  "السُّنَّةَ بقولهوعرف شيخ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   َعَلْيهِ   َكانَ   َما  ِهيَ   : 
 (5) َوَعَماًل". َوقـَْواًل   َواْقِتَصاًدا  اْعِتَقاًدا  َوَأْصَحابُهُ 

 املطلب الثاين: املقصود ابلسنة. 

 املقصود ابلسنة يف نظر الصحابة:   املسألة األوىل:

صلى هللا عليه  –السنة يف نظر الصحابة هو أمشل وأعم من غريهم، فكانوا يرون السنة هي ما ثبت عن النيب 
فال    –صلى هللا عليه وسلم    –من واجب، ومندوب وحنومها. حيث كانوا أسرع الناس امتثال لسنة رسول هللا    –وسلم  

- صلى هللا عليه وسلم–بل يتسابقون على سنة رسول هللا  يتواىن أحدهم يف االمتثال مباشرة، وال يسألون ملاذا؟ وكيف؟  
يف كثري من األمور وهو عبدهللا بن عمر   –صلى هللا عليه وسلم    –،  وكما وجد من الصحابة من كان يتتبع أثر النيب  

ا، ويصلي فيه  - صلى هللا عليه وسلم   –يتتبع أماكن صالة النيب    - رضي هللا عنه   - ، فكان ابن عمر–رضي هللا عنه    –
وغري قصداً وإَّنا فقط   (6)  إما تكون منه قصداً مثل مسجد قباء،  - صلى هللا عليه وسلم  –وألماكن اليت صلى فيها النيب  

وإن كان كثرياً من العلماء ال يرون تتبع عمر ألماكن الصالة اليت   إلدراك الصالة وهي اليت اشتهر ابن عمر بذلك هبا.
 وعمر  بكر  أبو  لكان  من غري قصد أبنه سنة وهو الصواب، بل لو كانت سنة  -مصلى هللا عليه وسل  –صلى فيها النيب  

 ومسافرين،  وعماراً   حجاجاً   مكة   إىل   املدينة   من   يذهبون  واألنصار  املهاجرين   من   األولني،   السابقني   وسائر  وعلي،   وعثمان
 عندهم   كان   لو  هذا  أن  ، ومعلوم-وسلم  عليه  هللا  صلى-  النيب   مصليات  يف   الصالة   حترى  أنه  منهم  أحد  عن  ينقل  ول

   (7) .غريهم من هلا  وأتبع  بسنته  أعلم  فإهنم  أسبق، إليه  لكانوا  مستحباً 

 املقصود ابلسنة يف نظر من بعد الصحابة من السلف:  املسألة الثانية:

أما من جاء من بعد الصحابة من السلف، كان فهم السنة خيتلف، فمنهم من أطلق السنة على عمومها، 
ومنهم من أقتصر على أن السنة هي املندوب، أ و املستحب، أو ما ال جيب فعله، وال يعاقب اتركه، أو ما يثاب فاعله 

 وحنو هذا. 

اؤوا من بعد الصحابة نذكر بعض من الطالقات السنة فهؤالء أئمة اهلدى من التابعني والسلف الصاحل الذين ج 
 عندهم، فنجد للسنة عندهم عدة اطالقات فهي كما أييت: 
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ُصوِص.  َعَلى   - َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ  اَّللَُّ   َصلَّى - النَّيب ِ   َعنِ   َمنـُْقواًل   َجاءَ  َما  َعَلى "  السُّنَّةِ "  لَْفظُ   يُْطَلقُ   َوْجِه اخلُْ
 يُوَجْد.   لَْ   أَوْ   السُّنَّةِ   أَوِ  اْلِكَتابِ   يف   َذِلكَ   ُوِجدَ  الصََّحابَُة،  َعَلْيهِ   َعِملَ   َما  َعَلى   السُّنَّةِ   لَْفظُ  أَْيًضا  َويُْطَلقُ 

 َصلَّى - النَّيبُّ  ْيهِ َعلَ  َعِملَ  َما َوْفقِ   َعَلى َعِملَ  ِإَذا" ُسنَّة   َعَلى  ُفاَلنٌ :"فـَيـَُقالُ  اْلِبْدَعِة؛ ُمَقابـََلةِ  يف   أَْيًضا  السُّنَّةِ  لَْفظُ  َويُْطَلقُ 
 اَل.  أَوْ   اْلِكَتابِ   يف  َعَلْيهِ   ُنصَّ  ممَّا   َذِلكَ   َكانَ   -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   اَّللَُّ 

رِينَ   اْلُعَلَماءِ   ِمنَ   َويُْطَلُق َكِثريٌ  َا  اِباِلْعِتَقاَداِت،  ما يـَتَـَعلَّقُ  َعَلى  السُّنَّةِ   اْلُمَتَأخِ  يِن.  َأْصلُ  أِلَهنَّ  الدِ 

ُسََّتَحِب.  السُّنَّةِ   َلْفظُ   َويُْطَلقُ 
نَُّدوِب أو امل

َ
 (8) أَْيًضا َعَلى امل

 املقصوُد ابتباع السنِة والتمسِك هبا:   املسألة الرابعة: 

 - صلواُت ريب وسالُمه علِيهِ   –املقصوُد ابتباع السنِة والتمسك هبا هو أن جيتهَد املسلُم يف اتباع سنة رسول هللا  
. فال يتواىن يف تطِبيقها -صلى هللا عليه وسلم  –يف ُكلِ  أُُموِر حياته، ويكوُن ذلَك يف ما ثبَت وصَح عْن رسوِل هللِا  

 ُسنَّةً   َأْحَيا   َمنْ »   - َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى -  اَّللَِّ   َرُسولَ :  ى إحياِء السنِن املهجورِة فلقْد قَالَ والدعوة إليها، وحيرُص املسلُم َعل
ًئا، ُأُجورِِهمْ  ِمنْ   يـَنـُْقصُ  اَل   هِبَا، َعِملَ  َمنْ   َأْجرِ  ِمْثلُ   لَهُ  َكانَ   النَّاُس، هِبَا فـََعِملَ  ُسنَّيِت، ِمنْ   هِبَا،  فـَُعِملَ  ِبْدَعًة، ابـَْتدَعَ  َوَمنْ  َشيـْ

ًئا  هِبَا َعِملَ   َمنْ   أَْوزَارِ  ِمنْ  يـَنـُْقصُ   اَل  هِبَا،  َعِملَ  َمنْ  َأْوزَارُ   َعَلْيهِ   َكانَ     (9) .«َشيـْ

 مع   ابتباع  أتى   فمن  وجل ،   عز    هللا   إىل   األحب  وهو  كله،   األمر  مدار  هو   بلْ   السنة،  اتباع  يف  اخلري   كل   فاخلري
 فيها.  ابتداع  مع العبادة  يف   بكثرة  أتى ممن  - وتعاىل    سبحانه  -إليه  أحب فهو  العبادة،  قصد 

 اإلخالص :األول  - تعاىل  - هللا   عند  مقبوال   يكون  حىت   العمل   يف   شرطني   توفر   وجوب  على   العلماء   ولقد اتفق 
 . -وسل م   عليه   هللا  صلى - النيب  هدي  موافقته: والثاين.  تعاىل  هلل

 به   جاء  مبا  إالَّ   هللا  يُعبد   وال  ظاهراً وابطناً،   -وسلم  عليه  هللا   صلى-  النَّيب ِ   ابتباع  إال    للهداية  سبيلمُثَّ أنه ال  
 ، وحاجةُ - وسلم  عليه   هللا   صلى -به   جاء   ما   ابتباع  إالَّ   هللا  إىل   يوصل   طريق   وال   ، -وسلم  عليه  هللا   صلى -  الكرمي  رسوله 
 الدنيا،   احلياة   يف  زاُده  والشرابَ   الطعامَ   ألنَّ   والشراب؛  الطعام   إىل  حاجته  من   أعظمُ   املستقيم  الصراط  إىل  اهلداية  إىل  املسلم

 - وجلَّ   عزَّ -   هللا   يف قول:  املستقيم  الصراط  إىل   اهلداية  لطلب  الدعاءُ   جاء  وهلذا  اآلخرة،  للدار   زاُده  والصراَط املستقيم
سورة الفاحتة اآلية   ﴾ الضَّالِ نيَ   َوال   َعَلْيِهمْ   اْلَمْغُضوبِ   َغرْيِ   َعَلْيِهمْ   أَنـَْعْمتَ   الَِّذينَ   ِصرَاطَ   (6اْلُمْسَتِقيَم )  الصِ رَاطَ   اْهِدنَ ﴿
يقني،   النبيِ ني،  من   عليهم  املنَعم  صراطَ   ربُّه   ليهديه  ابستمرار   الدعاء  هبذا   يدعو   فاملسلمُ   (،6-7)  والشهداء،   والصِ دِ 

ينِ   أعداءِ  من وغريهم والنصارى  اليهودِ   من والضالِ ني،  عليهم  املغضوب   طريق جُينِ َبه  وأن  والصاحلني،  .الدِ 
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 املبحث الثاين: أدلة السنة. 

 املطلب األول: أدلة حجية السنة من الكتاب. 

وطاعته، واالقتداء به يف مواطن كثري من القرآن الكرمي،   - صلى هللا عليه وسلم–لقد أمر هللا ابتباع رسوله   
 وحمبته مبحبة رسوله.   -صلى هللا عليه وسلم   –وحذر من خمالفته، بل قرن هللا طاعته بطاعة رسوله  

بعض من األدلة القرآنية اليت دلت على حجية السنة، وحذرت من خمالفة أمر   –إبذن هللا  –وسوف نذكر     
 . -صلى هللا عليه وسلم    –سول هللا  ر 

.  ( 10) ﴾تـُْرََحُونَ   لََعلَُّكمْ   َوالرَُّسولَ   اَّللََّ   َوَأِطيُعوا   ﴿ فمن األدلة القرآنية اليت دلت على حجية السنة قوله: تعاىل   
 . وهذه اآْليَةُ (11) ﴾اْلِعَقاِب    َشِديدُ   اَّللََّ   ِإنَّ   اَّللََّ   َواتَـُّقوا  فَانـْتَـُهوا  َعْنهُ   هَنَاُكمْ   َوَما   َفُخُذوهُ   الرَُّسولُ   آاَتُكمُ   ﴿ َوَما   تـََعاىَل   َوقولِِه:

 . ِفيَها  َدَخلَ   َونـََواِهيهِ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ  اَّللَُّ   َصلَّى   َأَواِمرِهِ   َفَجِميعُ   اْلَغَنائِمِ   يف   َكاَنتْ   َوِإنْ 

من القرآن كثرية فنذكر بعض منها على وجه اإلجياز،   – صلى هللا عليه وسلم    – ومن األدلة على حجية سنة رسول هللا  
 .  (12) ﴾اْلَكاِفرِيَن    حيُِبُّ  اَل  اَّللََّ   فَِإنَّ   تـََولَّْوا  فَِإنْ   َوالرَُّسولَ   اَّللََّ   َأِطيُعوا  ُقلْ   ﴿فمنها قوله: تعاىل  

 اَّللَِّ   ِإىَل   فـَُردُّوهُ   َشْيء    يف   تـََناَزْعُتمْ   فَِإنْ   ِمْنُكمْ   اأْلَْمرِ   َوأُويل   الرَُّسولَ   َوَأِطيُعوا  اَّللََّ   َأِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذينَ   أَيُـَّها   ﴿ ايَ   تـََعاىَل   َوقولِِه:
ُتمْ   ِإنْ   َوالرَُّسولِ   .(13)اآْلِخِر ﴾  َواْليَـْومِ  اِبَّللَِّ   تـُْؤِمُنونَ   ُكنـْ

ُتمْ   فَِإنْ   َواْحَذُروا  الرَُّسولَ   َوَأِطيُعوا  اَّللََّ   َوَأِطيُعوا  ﴿   تـََعاىَل   َوقولِِه: َا   فَاْعَلُموا  تـََولَّيـْ  .(14)اْلُمِبنُي﴾  اْلَباَلغُ   َرُسولَِنا  َعَلى   أَّنَّ

ُتمْ   فَِإنْ   الرَُّسولَ   َوَأِطيُعوا  اَّللََّ   َوَأِطيُعوا  ﴿   تـََعاىَل   َوقولِِه: َا   تـََولَّيـْ  .( 15) اْلُمِبنُي ﴾  اْلَباَلغُ   َرُسولَِنا  َعَلى فَِإَّنَّ

 . (16)تـَْعَمُلوَن ﴾  مبَا  َخِبريٌ   َواَّللَُّ   َوَرُسولَهُ   اَّللََّ   ﴿ َوَأِطيُعوا  تـََعاىَل   َوقولِِه:

ُتمْ   ِإنْ  َوَرُسولَهُ  اَّللََّ   َوَأِطيُعوا  ﴿   تـََعاىَل   َوقولِِه:  .(17) ُمْؤِمِننَي ﴾  ُكنـْ

َا  تـََولَّْوا  فَِإنْ   الرَُّسولَ   َوَأِطيُعوا  اَّللََّ   َأِطيُعوا  ُقلْ   ﴿  تـََعاىَل   َوقولِِه:  َعَلى   َوَما   ََتَْتُدوا  ُتِطيُعوهُ   َوِإنْ   َُحِ ْلُتمْ   َما  َوَعَلْيُكمْ   َُحِ لَ   َما   َعَلْيهِ   فَِإَّنَّ
 . (18) اْلُمِبنُي ﴾  اْلَباَلغُ   ِإالَّ   الرَُّسولِ 

 .(19) َتْسَمُعوَن ﴾  َوأَنـُْتمْ   َعْنهُ   تـََولَّْوا  َواَل   َوَرُسولَهُ   اَّللََّ   َأِطيُعوا  آَمُنوا الَِّذينَ   أَيُـَّها ايَ   ﴿   تـََعاىَل   َوقولِِه:
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 .(20)َأْعَماَلُكْم ﴾  تـُْبِطُلوا  َواَل   الرَُّسولَ   َوَأِطيُعوا  اَّللََّ   َأِطيُعوا  آَمُنوا الَِّذينَ   أَيُـَّها ايَ   ﴿   تـََعاىَل   َوقولِِه:

   .(21)الصَّاِبرِيَن﴾  َمعَ  اَّللََّ   ِإنَّ  َواْصربُوا  رحُِيُكمْ   َوَتْذَهبَ  فـَتَـْفَشُلوا  تـََناَزُعوا  َواَل  َوَرُسولَهُ  اَّللََّ   َوَأِطيُعوا  ﴿ تـََعاىَل    َوقولِِه:
َا  ﴿  تـََعاىَل   َوقولِِه: نَـُهمْ   لَِيْحُكمَ   َوَرُسولِهِ   اَّللَِّ   ِإىَل   ُدُعوا  ِإَذا  اْلُمْؤِمِننيَ   قـَْولَ   َكانَ   ِإَّنَّ ْعَنا   يـَُقوُلوا   َأنْ   بـَيـْ  ُهمُ   َوأُولَِئكَ   َوَأَطْعَنا  َسَِ

 .(22)اْلَفائُِزوَن﴾ ُهمُ  فَُأولَِئكَ   َويـَتـَّْقهِ   اَّللََّ   َوخَيْشَ   َوَرُسوَلهُ   اَّللََّ   يُِطعِ   َوَمنْ   اْلُمْفِلُحونَ 

يِقنيَ   النَِّبيِ نيَ   ِمنَ   َعَلْيِهمْ   اَّللَُّ   أَنـَْعمَ   الَِّذينَ   َمعَ   فَُأولَِئكَ   َوالرَُّسولَ   اَّللََّ   يُِطعِ   َوَمنْ   ﴿  تـََعاىَل   َوقولِِه:  َوالصَّاحِلِنيَ   َوالشَُّهَداءِ   َوالصِ دِ 
 .(23) ﴾َرِفيًقا  أُولَِئكَ  َوَحُسنَ 

 .  (24) َحِفيظًا ﴾  َعَلْيِهمْ   أَْرَسْلَناكَ   َفَما   تـََوىلَّ   اَّللََّ َوَمنْ   َأطَاعَ   فـََقدْ   الرَُّسولَ   يُِطعِ   ﴿ َمنْ   تـََعاىَل   َوقولِِه:

 َوأَنَّهُ   َوقـَْلِبهِ   اْلَمْرءِ   َبنْيَ   حَيُولُ   اَّللََّ   َأنَّ   َواْعَلُموا  حُيِْييُكمْ   ِلَما   َدَعاُكمْ   ِإَذا  َولِلرَُّسولِ   َّللَِّ   اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  الَِّذينَ   أَيُـَّها   تـََعاىَل﴿ ايَ :  قـَْولِهِ 
 –ال يدعو إال ما فيه حياة لنا يف الدنيا واآلخرة، فأمرن هللا    –صلى هللا عليه وسلم    –. والنيب  (25)حُتَْشُروَن ﴾  إِلَْيهِ 

 ابالستجابة لرسوله وطاعته.   –سبحانه وتعاىل  

بيِل احَلصَّرِ –اآْلاَيِت الْسابَِقُة    َفُكل َهِذهِ  ِِ  اَّللَُّ   َصلَّى  -َرُسوِل اَّللَِّ    َفهي َتِدُل َعَلى طَاَعةِ   -وِإْن لَْ َتُكْن َعَلى َس
 َصلَّى -َوَرُسولِِه   اَّللَِّ  طَاَعةَ   َأنَّ   اْلِعْلمِ  َأْهلِ  ِمنْ   َأَحد   ِعْندَ  َشكَّ   َصرَاَحة  وِإنَّ ُسنَّته ُحْجة َعَلى َهِذِه األُْمِة، َواَل  –َوَسلََّم  َعَلْيهِ 
-  َرُسولِهِ   َوُسنَّةِ   اَّللَِّ   ِبِكَتابِ   اْلَعَملِ   يف   حَمُْصورَةٌ   اْلَوْحِي،  ُنُصوصِ   ِمنْ   َوحَنْوَِها  اآْلاَيتِ   َهِذهِ   يف   اْلَمْذُكورَةَ   -َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اَّللَُّ 

اْلَكرميَةُ -َوَسلََّم    َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّى اآْلاَيِت  َهِذِه  ِإنَّ  َبْل  ،  حَمَبَّةَ   ادََّعى  َمنِ   ُكل ِ   َعَلى   َحاِكَمةٌ   ،   الطَّرِيَقةِ   َعَلى   ُهوَ   سَ َولَيْ   اَّللَِّ
ِديَّةِ  ينَ   اْلُمَحمَِّديَّ   الشَّرْعَ   يـَتَِّبعَ   َحىتَّ   اأْلَْمِر،   نـَْفسِ   يف   َدْعَواهُ   يف   َكاِذبٌ   فَِإنَّهُ   اْلُمَحمَّ َوَأْحَوالِِه، ِسرَّاً   أَقْـَوالِهِ   َجَِيعِ   يف   النـََّبِويَّ   َوالدِ 
 َوَعاَلنَِيًة.

 َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّى-  النَّيب ِ   ُحبُّ   حب اْلُقْرآنِ   وعالمة  اْلُقْرآِن،   ُحبُّ   اَّللَِّ   ُحب ِ   "َعاَلَمةُ (  26)اَّللَِّ   َعْبدِ   ْبنُ   َسْهلُ   قَاَل:
َوُحبِ    النيب  وحب  اْلُقْرآنِ   َوُحب ِ   اَّللَِّ   ُحب ِ   َوَعاَلَمةُ   السُّنَِّة،  ُحبُّ   - َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّى-   النَّيب ِ   ُحب ِ   َوَعاَلَمةُ   ،-َوَسلَّمَ 
نـَْيا،  يـُْبِغضَ   َأنْ   نـَْفِسهِ   ُحب ِ   َوَعاَلَمةُ   نـَْفَسُه،  جيب  أن   اآْلِخرَةِ   ُحب ِ   َوَعاَلَمةُ   اآْلِخرَِة،  ُحبُّ   السُّنَّةِ  نـَْيا   بـُْغضِ   َوَعاَلَمةُ   الدُّ  الدُّ

َها أَيُْخذَ   َأالَّ   .َواْلبـُْلَغَة"  الزَّادَ   ِإالَّ  ِمنـْ

 حق   قوله  أن   يقتضي  إايه   تصديقه   فألن   حجة؛   قوله  له  أمر بتصديقه، وطاعته يكون   -تعاىل   -  ِإن هللاومبا  
 ﴿ فـَْلَيْحَذرِ   تـََعاىَل   بقوله:  -وسلم    عليه  هللا  صلى  -  النيب  خمالفة  من  -تعاىل   -  هللا   فحذر.  حجة   والصدق  واحلق  وصدق،
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َنةٌ  ُتِصيبَـُهمْ  َأنْ  أَْمرِهِ  َعنْ  خُيَالُِفونَ  الَِّذينَ   خُمَاَلَفِتِه،  ِمنْ   َوتـََعاىَل  ُسْبَحانَهُ  اَّللَُّ  َحذَّرَ  َمنْ  وَُكلُّ  .(27) أَلِيٌم﴾ َعَذابٌ  ُيِصيبَـُهمْ  أَوْ  ِفتـْ
;   َواِجبٌ   احْلَرَامِ   َوتـَْركُ   َحرَاٌم،  فَاْلُمَخالَِفةُ ;  َحرَامٌ   اْلَعَذابِ   َوَسَببُ   اْلَعَذاِب،  َسَببُ   اْلُمَخاَلَفةَ   أِلَنَّ ;    َوُمَتابـََعُتهُ   ُمَوافـََقُتهُ   َوَجَبتْ 

 ( 28)  َواِجَبًة ،وهذا داللة على حجية السنة.  فـََتُكونُ ;    َواْلُمَوافـََقةَ   اْلُمَتابـََعةَ   َيْستَـْلزِمُ   اْلُمَخاَلَفةِ   َوتـَْركُ   َواِجٌب،   اْلُمَخاَلَفةِ   َفرَتْكُ 

 السنة. املطلب الثاين: أدلة حجية السنة من  

أما ادلة حجية السنة من السنة فهي كثرية سواًء كان ذلك من منطوق احلديث النبوي أو من مفهوم موافقة أو  
خمالفة، لذلك من أحاديث حجية السنة النهي عن خمالفة ومعصية الرسول صلى هللا عليه وسلم، قال: صاحب كتاب 

 على  املعجزة  لداللة  حجة  -  وسلم  عليه  هللا   صلى  -  هللا  رسول  وقول  املستصفى"  خمتصر  أو  الفقه  أصول  يف  الضروري 
  .(29)صدقه"

وال خيفى على طالب العلم أبن احلديث النبوي هو من الوحي اإلهلي وذلك يف ما خيص التشريع. فقد قال 
   .(30) َعِظيًما ﴾ َعَلْيكَ   اَّللَِّ   َفْضلُ   وََكانَ   تـَْعَلمُ   َتُكنْ   لَْ   َما  َوَعلََّمكَ  َواحلِْْكَمةَ   اْلِكَتابَ   َعَلْيكَ  اَّللَُّ   َوأَنـَْزلَ ﴿تعاىل:

 .(31)اأْلَْلَباِب﴾  أُوُلو  ِإالَّ  َيذَّكَّرُ   َوَما  َكِثريًا  َخرْيًا  أُويتَ  فـََقدْ   احلِْْكَمةَ   يـُْؤتَ   َوَمنْ   َيَشاءُ   َمنْ   احلِْْكَمةَ   يـُْؤيت ﴿  تـََعاىَل   َوقولِِه:

وكل هذه األقوال وغريها تدل   (32)فاحلكمة يف هذه اآلايت قيل: إهنا السنة، وقيل: إهنا النبوة، وقيل: إهنا العلم 
 على إن احلكمة تشمل وتعم هذه األقوال فتكون من ضمنها السنة النبوية.

عْن الزََلِل   –سبحانه وتعاىل    –وِلَذا مبا َأن السنة من الوحي اإلهلي وهذا فيما كان من الشرع، وعصمه هللا   
فهذه اآلية داللتها واضحة على عصمة رسول   .(33)يُوَحى ﴾  َوْحيٌ   ِإالَّ   ُهوَ   ِإنْ (  3)  اهْلََوى  َعنِ   يـَْنِطقُ   فـََقاَل تعاىل: ﴿ َوَما

 ( 34) فيما ينقل إلينا من الشرَِّع سواًء من الكتاِب والسنِة، وإنه ال ينطق إال بوحي. –صلى هللا عليه وسلم    –هللا  

 ْبنِ   اْلِمْقَدامِ   فَعنِ   -صلى هللا عليه وسلم   –وإليك أخي بعض من األحاديث اليت دلت على حجية سنة النيب   
 َشبـَْعانُ  َرُجلٌ  يُوِشكُ  َأاَل  َمَعهُ   َوِمثْـَلهُ   اْلِكَتاَب، أُوتِيتُ  ِإين ِ  َأاَل » : قَالَ  أَنَّهُ   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولِ  َعنْ  َكِربَ   َمْعِدي

 حيَِلُّ   اَل   َأاَل   َفَحر ُِموُه،   َحرَام    ِمنْ   ِفيهِ   َوَجْدتُْ   َوَما   فََأِحلُّوُه،   َحاَلل    ِمنْ   ِفيهِ   َوَجْدتُْ   َفَما   اْلُقْرآنِ   هِبََذا  َعَلْيُكمْ   يـَُقولُ   أَرِيَكِتهِ   َعَلى
، احلَِْمارِ  حلَْمُ  َلُكمْ  َها َيْستَـْغيِنَ  َأنْ  ِإالَّ  ُمَعاِهد ،  لَُقطَةُ  َواَل  السَُّبِع، ِمنَ  َنب   ِذي ُكلُّ   َواَل  اأْلَْهِليِ   بَِقْوم   نـََزلَ  َوَمنْ   َصاِحبـَُها، َعنـْ

بقوله: " . فهذا احلديث دلَّ على إن السنة من الوحي  (35)  « ِقرَاهُ   مبِْثلِ   يـُْعِقبَـُهمْ   َأنْ   فـََلهُ   يـَْقُروهُ   لَْ   فَِإنْ   يـَْقُروهُ   َأنْ   فـََعَلْيِهمْ 
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بتحذيره االلتزام ابلقرآن فقط   –صلى هللا عليه وسلم    - َمَعُه "، ودلَّ أيضاً على حجية السنة ووجوب اتباع النيب   َوِمثْـَلهُ 
 وترك سنته.

َا   تـَرَْكُتُكْم،  َما   َدُعوين   » :  قَالَ   َوَسلََّم،   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   النَّيب ِ   َعنِ   ُهَريـْرََة،   َأيب   وَعنْ  َلُكمْ   َكانَ   َمنْ   َهَلكَ   ِإَّنَّ   َواْخِتالَِفِهمْ   ِبُسَؤاهِلِمْ   قـَبـْ
ُتُكمْ  فَِإَذا أَنِْبَيائِِهْم، َعَلى . وشاهد من هذا احلديث (36)«اْسَتطَْعُتمْ  َما ِمْنهُ  فَْأتُوا أِبَْمر    َوِإَذا أََمْرُتُكمْ  فَاْجَتِنُبوُه، َشْيء   َعنْ  هَنَيـْ

ُتُكمْ   قوله  َ"ِإَذا صلى   -اْسَتطَْعُتْم " دل على حجية سنة رسول هللا    َما   ِمْنهُ   فَْأتُوا  أِبَْمر    َوِإَذا أََمْرُتُكمْ   فَاْجَتِنُبوُه،  َشْيء    َعنْ   هَنَيـْ
 ووجوب اتباعه.  –هللا عليه وسلم  

 - صلى هللا عليه وسلم   – َسارِيَُة ِمْن َأشَّهِر اأَلَحاِديِث الدالة على حجِة سنِة رسول هللا    ْبنَ   َوَحِدْيُث اْلِعْراَبضُ 
،   َذاتَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   اَّللَِّ   َرُسولُ   ِفيَنا  قَامَ :  يـَُقولُ   َسارِيَِة،   ْبنَ   ووجوب اتباعها فعن اْلِعْراَبضِ   َمْوِعظَةً   فـََوَعظََنا   يـَْوم 

َها   ِجَلتْ وَ   بَِليَغًة، َها   َوَذَرَفتْ   اْلُقُلوُب،  ِمنـْ ، َمْوِعَظةَ  َوَعْظتَـَنا: اَّللَِّ   َرُسولَ   ايَ   َفِقيلَ   اْلُعُيوُن،  ِمنـْ َنا   فَاْعَهدْ   ُمَود ِع  : فـََقالَ   بَِعْهد ،   إِلَيـْ
،  بِتَـْقَوى  َعَلْيُكمْ »  َوُسنَّةِ   ِبُسنَّيِت،  فـََعَلْيُكمْ   َشِديًدا،  اْخِتاَلفًا  بـَْعِدي   ِمنْ   َوَسرَتَْونَ   َحَبِشيًّا،  َعْبًدا  َوِإنْ   َوالطَّاَعِة،  َوالسَّْمعِ   اَّللَِّ

َها  َعضُّوا اْلَمْهِديِ نَي،  الرَّاِشِدينَ   اخْلَُلَفاءِ  ُكمْ   اِبلنـََّواِجِذ،  َعَليـْ (37)«َضاَللَةٌ   ِبْدَعة    ُكلَّ   فَِإنَّ   اْلُمْحَدََثِت،   َواأْلُُمورَ   َوِإايَّ
. 

 َعَصاين  َوَمنْ   اَّللََّ، َأطَاعَ   فـََقدْ   َأطَاَعيِن   َمنْ »:  قَالَ   َوَسلََّم،   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولَ   َأنَّ :  َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ُهَريـْرَةَ وعن  
(38)  «اَّللََّ   َعَصى  فـََقدْ 

 . 
أبن طاعته طاعة هلل، ومعصيته معصية هلل، فدل   – َوَسلََّم    َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   -   اَّللَِّ   ففي هذا احلديث بني َرُسولُ 

 ذلك على إن سنته حجة واالقتداء به واجب. 
 املطلب الثالث: اآلايت اليت حتث على اتباع السنة والتمسك هبا.

وكما إن القرآن دل على حجية السنة، وأمر ابتباع السنة فهناك آايت عديدة حثت على اتباع السنة والتمسك  
 .هبا

   .(39)اآْلِخَر ﴾   َواْليَـْومَ   اَّللََّ   يـَْرُجو  َكانَ   ِلَمنْ  َحَسَنةٌ   أُْسَوةٌ   اَّللَِّ   َرُسولِ   يف  َلُكمْ   َكانَ   ﴿ َلَقدْ   َفقال تعاىل: 
، وأتسي به يف كل –صلى هللا عليه وسلم    –ففي هذه اآلية الكرمية حث هللا عباده املؤمنني على االقتداء برسول هللا  
 األمور. وذكرهم أبن من يفعل ذلك هو من يرجو لقاء ربه واليوم املوعود. 

. بِهِ  يـُتَـَعزَّى  َأيْ  بِِه، يـَُتَأسَّى َما   َواأْلُْسَوةُ . اْلُقْدَوةُ  اأْلُْسَوةُ " أُْسَوةٌ " تـََعاىَل  " قـَْولُهُ   القرآن  ألحكام   قال: صاحب كتاب اجلامع
 .(40)َأْحَوالِِه"  َجَِيعِ   يف   بِهِ   َويـُتَـَعزَّى  أَفْـَعالِهِ  َجَِيعِ   يف  بِهِ   فـَيـُْقَتَدى
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 َوَذِلكَ   ِفيَها   َخاِلِدينَ   اأْلَهْنَارُ   حَتِْتَها   ِمنْ   ي ََتْرِ   َجنَّات    يُْدِخْلهُ   َوَرُسولَهُ   اَّللََّ   يُِطعِ   َوَمنْ   اَّللَِّ   ُحُدودُ   ﴿ تِْلكَ   َوقال تعاىل: 
 . (41) ُمِهنٌي﴾  َعَذابٌ   َولَهُ   ِفيَها  َخاِلًدا  َنرًا  يُْدِخْلهُ  ُحُدوَدهُ  َويـَتَـَعدَّ  َوَرُسولَهُ   اَّللََّ   يـَْعصِ   ( َوَمنْ 13)  اْلَعِظيمُ   اْلَفْوزُ 

 والوصااي   اليتامى  أمر   يف اآلايت اليت سبقتها يف  األحكام اليت  إىل   وهذه اآلية العظيمة وإن كان فيها إشارة
إال إهنا تبقى عامة يف َجيع   –صلى هللا عليه وسلم    –واملواريث أبن االمتثال ملا فيها من أوامر هو طاعة هلل ورسوله  

 ليفوز برضى ربه،وجنته.   – صلى هللا عليه وسلم    – شؤون حياة املسلم أبن تكون موافقة هلدي رسول هللا  

﴿ :  ْولِهِ . َوقَـ (42)َواأْلَْرِض﴾  السََّماءِ   َكَعْرضِ   َعْرُضَها  َوَجنَّة    َربِ ُكمْ   ِمنْ   َمْغِفرَة    ِإىَل   ﴿ َسابُِقوا  تـََعاىَل :  وأيضاً يف قـَْولِهِ 
. فيهما داللة واضحة على احلَِْث (43)لِْلُمتَِّقنَي ﴾  أُِعدَّتْ   َواأْلَْرضُ   السََّماَواتُ   َعْرُضَها  َوَجنَّة    َربِ ُكمْ  ِمنْ  َمْغِفرَة   ِإىَل   َوَسارُِعوا
َاِخي، وَهذا االْمِتثَاِل   اَل   اْلَفْورِ   َعَلى   ِكْلَتامُهَا  َواْلُمَسابـََقةَ   اْلُمَساَرَعةَ   َأنَّ   َشكَّ   َواَل   أََواِمرِِه،   اْمِتثَالِ   ِإىَل   َواْلُمَسابـََقةِ   َواْلُمَباَدرَةِ  الرتَّ

 ال يكون إىل عن طريِق االقتداِء والتمسك بسنِة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

ُتمْ   ِإنْ   تـََعاىَل﴿ُقلْ :  هِ واآلايت اليت حتث على اتباع السنة والتمسك هبا كثرية نذكر يف هناية هذا العنوان قـَْولِ    ُكنـْ
. ويف هذه اآلية الكرمية داللة على أنه من يزعم (44) َرِحيٌم﴾  َغُفورٌ   َواَّللَُّ   ُذنُوَبُكمْ   َلُكمْ   َويـَْغِفرْ   اَّللَُّ   حُيِْبْبُكمُ   فَاتَِّبُعوين   اَّللََّ   حتُِبُّونَ 

واالقتداء به، فهو الطريق حملبة هللا، بل ليست احملبة من العبد هلل   – صلى هللا عليه وسلم    – حمبة هللا، فعليه ابتباع رسوله  
 لعبده املتبع ألثر رسوله. –عز وجل    –فقط، إَّنا احملبة من هللا  

 ث على اتباع السنة والتمسك هبا.املطلب الرابع: األحاديث اليت حت

 َعِملَ   َمنْ   َأْجرِ  ِمْثلُ   لَهُ  َكانَ   النَّاُس، هِبَا  فـََعِملَ  ُسنَّيِت، ِمنْ  ُسنَّةً  َأْحَيا   َمنْ  »  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّ  قَاَل :َرُسولَ  
ًئا،  ُأُجورِِهمْ   ِمنْ   يـَنـُْقصُ   اَل   هِبَا،  َمنْ   َأْوزَارِ   ِمنْ   يـَنـُْقصُ   اَل   هِبَا،  َعِملَ   َمنْ   َأْوزَارُ   َعَلْيهِ   َكانَ   هِبَا،  فـَُعِملَ   ِبْدَعًة،   ابـَْتدَعَ   َوَمنْ   َشيـْ

ًئا   هِبَا  َعِملَ   « بـَْعِدي    أُِميَتتْ   َقدْ   ». ويف رواية  (45)«َشيـْ

والتمسك هبا،   –صلى هللا عليه وسلم    –فهذا احلديث يدل على الرتغيب، واحلث على إحياء سنة رسول هللا   
قد أميتت هذا يدل على ترك الناس لسنته، فرغب وحث على من عمل بسنته فكأَّنا   –صلى هللا عليه وسلم   –وقوله  

 أحياها. 

ْساَلمُ   َبَدأَ   »:  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   هللاِ   َرُسولُ   وقَالَ    ، هذا (46) «لِْلُغَراَبءِ   َفطُوَب   َغرِيًبا،   َبَدأَ   َكَما   َوَسيَـُعودُ   َغرِيًبا،  اإْلِ
َوَسلََّم فيه إن اإلسالم سيعود غريباً، وال تكون هذه الغربة إال عندما يقل املتمسكني   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   هللاِ   احلديث بني َرُسولُ 

َوأَمَّا ابلدين   الغرابء،  هلؤالء  فطوب  غريب،  ابلسنة  املتمسك  فيصبح  املرسلني،  اهلدي   فَاْختَـَلفَ   طُوَب   َمْعىَن   واملتبعني 
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ُهَما    اَّللَُّ   َرِضيَ   -َعبَّاس    بن  عن  فروى   مآب  وحسن  هلم  طوب   تـََعاىَل   قـَْولِهِ   َمْعىَن   يف   اْلُمَفسِ ُرونَ   َعنْي    َوقـُرَّةُ   فـَرَحٌ   َمْعَناهُ   َأنَّ   - َعنـْ
  ابراهيم   وقال   َخرْيًا   َأَصابُوا   َمْعَناهُ   أَْيًضا   قـََتاَدةَ   َوَعنْ   هَلُمْ   ُحْسىَن   قـََتاَدةُ   َوقَالَ   هَلُمْ   ِغْبطَةٌ   الضَّحَّاكُ   َوقَالَ   هَلُمْ   َما   نِْعمَ   ِعْكرَِمةُ   َوقَالَ 
 (47) حُمَْتَمَلٌة.   اأْلَقْـَوالِ   َهِذهِ   وَُكلُّ   اجْلَنَّةِ   يف   َشَجرَةٌ  َوِقيلَ   ةُ اجْلَنَّ   َوِقيلَ  اخلَْرْيِ   َدَوامُ   َعْجاَلنَ   بن  وقال   وكرامة   هلم  خري 

 ُيْصِبحُ   اْلُمْظِلِم،  اللَّْيلِ   َكِقَطعِ   ِفتَـًنا  اِبأْلَْعَمالِ   اَبِدُروا» :  قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسولَ   َأنَّ   ُهَريـْرَةَ   َأيب   َوَعنْ 
نـَْيا   ِمنَ   بَِعَرض    ِديَنهُ  يَِبيعُ   َكاِفرًا،  َوُيْصِبحُ  ُمْؤِمًنا  مُيِْسي  أَوْ   َكاِفرًا،  َومُيِْسي  ُمْؤِمًنا الرَُّجلُ   .(48)«الدُّ

ابألعمال   اِبأْلَْعَماِل " ،فاملبادرة  " اَبِدُروا  -صلى هللا عليه وسلم  –والشاهد من هذا احلديث النبوي هو قوله   
 َأيْ (  اَبِدُروا)لفظ    -صلى هللا عليه وسلم  –واستعمل النيب    -صلى هللا عليه وسلم   –البد أن تكون وفق سنته وهديه  

  َوَسارُِعوا.  َسابُِقوا

ميَانِ   َحاَلَوةَ   هِبِنَّ   َوَجدَ   ِفيهِ   ُكنَّ   َمنْ   َثاَلثٌ : "  قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   النَّيب ِ   َعنِ   أََنس    َوَعنْ   هللاُ   َكانَ   َمنْ :  اإْلِ
،   ِإالَّ   حيُِبُّهُ   اَل   اْلَمْرءَ   حيُِبَّ   َوَأنْ   ِسَوامُهَا،  ممَّا  إِلَْيهِ   َأَحبَّ   َوَرُسولُهُ   َكَما   ِمْنُه،  هللاُ   أَنـَْقَذهُ   َأنْ   بـَْعدَ   اْلُكْفرِ   يف   يـَُعودَ   َأنْ   َيْكرَهَ   َوَأنْ   َّللَِِّ

 . (49) "  النَّارِ   يف  يـُْقَذفَ   َأنْ   َيْكرَهُ 

ميَاِن   َحاَلَوةَ   هِبِنَّ   ِسَوامُهَا، َوَجدَ   ممَّا  إِلَْيهِ   َأَحبَّ   -صلى هللا عليه وسلم   –  َوَرُسولُهُ   هللاُ   نعم أخي فإن املرء إذا َكانَ   اإْلِ
، واالقتداء - عليه وسلم صلى هللا  - ، وهذا ال يكون إال بطاعة رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم    - اليت أخرب هبا النيب  

 على األخذ بسنته واالقتداء به.  - صلى هللا عليه وسلم-بسنته، ففي هذا احلديث ترغيب، وحث من رسول هللا

، َوَأنَّ طاعَته -صلى هللا عليه وسلم  –  َويف هنايِة َهذا املْطَلُب أذكُر حديثاً مهماً يف احلُث على طاعِة َرُسول هللاِ 
 اجلنة  يدخلون   أميت  كل»:  قال   وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   أن   هريرة رضي هللا عنه    أيب   سبٌب يف دُخوِل اجلنِة، َفعن

 (50) .«أب    فقد  عصاين   ومن  اجلنة  دخل  أطاعين  من »: قال  أيب؟   ومن   هللا، رسول اي:  قالوا  ،«أب   من   إال 

 اخلامس املطلب  

 أقوال الصحابة اليت حتث على اتباع السنة والتمسك هبا: 

هم خري القرون، أصحاب السبق األول أكثر الناس متسك وإقتداًء   –صلى هللا عليه وسلم    - صحابة رسول هللا   
النيب  ، وأسرع امتثاال، رجال صدقوا ما عهدوا هللا عليه، بل عندما يرون -صلوات ريب وسالمه عليه   –بسنة املصطفى 

– فعل شيئاً فعلوا مباشرة كما حدث هلم يف نزع خفافهم يف الصالة وإلقاء خات الذهب    –صلى هللا عليه وسلم    -
 فضربوا أروع األمثلة يف سرعة االمتثال.  - وسيأيت مفصالً فيما بعد يف املبحث الثالث املطلب األول 
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. الفتنة  عليه   تؤمن   احلي ال   فإن  مات،   قد  مبن   فليسنت  مستناً،  كان  من: "قال  –رضي هللا عنه–  مسعود   ابن  وعن 
 تكلفاً،   وأقلها   علماً،   وأعمقها  قلوابً،  أبرها   األمة،   هذه  أفضل  كانوا  ،-  وسلم  عليه  هللا  صلى  -   حممد  أصحاب   أولئك 

 أخالقهم  من   استطعتم  مبا  ومتسكوا  أثرهم،  على  واتبعوهم  فضلهم،  هلم  فاعرفوا  دينه،  وإلقامة   نبيه،  لصحبة   هللا  اختارهم
 .(51) ((املستقيم  اهلدى  على  كانوا  فإهنم  وسريهم،

، فإليك ُأخي -صلى هللا عليه وسلم-فإذا كان هذا حاهلم كيف ال نسمع اقواهلم عن احلث عن سنة رسول هللا    
 .   -صلى هللا عليه وسلم -بعض من أقواهلم، علَّها تشحذ اهلهم لإلقتداء بسنة املصطفى احلبيب  

 َظَهرَ   اْلُعَلَماءُ   قـَلَّتِ   َوِإَذا،    اأْلَْهَواءُ   ِفيِهمُ   َكثـَُرتْ   ِإالَّ   قـَْوم    يف   اآْلََثرِ   قـَلَّتِ   َما» :  يـَُقولُ    –رضي هللا عنه–  أََنس    ْبنَ   فعن َماِلكَ 
، إال كثرت األهواء -صلى هللا عليه وسلم  –. نعم إذا قلت اآلَثر يف قوم أي تركوا سنن رسول هللا  (52) «اجْلََفاءُ   النَّاسِ   يف 

 وظهرت البدع. 
 رَِكبَـَها  َضاَللَة    يف   السُّنَّةِ   بـَْعدَ   أِلََحد    ُعْذرَ   اَل ،    النَّاسُ   أَيُـَّها   ايَ »:  قَالَ    –رضي هللا عنه–  اخلَْطَّابِ   ْبنَ   ُعَمرَ   وعن

جَّةُ   َوثـَبَـَتتِ ،    اأْلُُمورُ   بـُيِ َنتِ   َقدْ ،    َضاَللَةً   َحِسَبهُ  تـَرََكهُ   ُهًدى  يف   َواَل ،   ُهًدى   َحِسبَـَها  .(53)«اْلُعْذرُ   َوانـَْقَطعَ ،    احلُْ
 .(54)«تـَُعارُِضوَها   َواَل  لِلسُّنَّةَ   َسلِ ُموا»:  يـَُقولُ ،    ِشَهاب    اْبنَ   َسَِْعتُ : قَالَ   –رضي هللا عنه–  أََنس   ْبنِ   َماِلكِ  وَعنْ 

، وال تكن اخلامس ، أو متبعاً أو حمباً   أو متعلماً   كن عاملاً  "أنه قال: "    –رضي هللا عنه    –وَعْن أيب الدرداء  
 .  (55)" احلسن : هو املبتدع  :فتهلك" قال

 َوأََماتُوا  ِبْدَعًة،   ِفيهِ   َأْحَدثُوا  ِإالَّ ;  َعام    ِمنْ   النَّاسِ   َعَلى  أَيْيت   َما : "  قَالَ   –رضي هللا عنهما    -   َعبَّاس    وَعْن عبدهللا بن
ُكمْ   َواأْلَثَِر،  اِباِلْسِتَفاَضةِ   َعَلْيُكمْ : "  قَالَ   أَيضاً أَنَّهُ   َوَعْنهُ   ".  السَُّننُ   َومَتُوتَ   اْلِبدَُع،  حَتَْيا   َحىتَّ   ُسنًَّة،  .(56)"  َواْلِبدَعَ   َوِإايَّ

 .(57)"اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضاللةقال:"  – رضي هللا عنه   –عبدهللا بن مسعود  وَعْن  
 نـَْفِسي   َتِطيبُ   َما  أَوْ ،    أَْمَسحُ   َوَما ،   َحَسنٌ   اْلَمْسحُ :  َرُجلٌ   قَالَ : "  قَالَ   –رضي هللا عنه–اخْلُْدرِي ِ   َسِعيد    َأيب   َوَعنْ 

 ممَّا   َحرَجٌ   نـَْفِسكَ   يف   َيُكونَ   اَل   َحىتَّ   َذِلكَ   َلكَ   َما   َواَّللَِّ :  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولِ   َأْصَحابِ   ِمنْ   َنسٌ   لَهُ   فـََقالَ ،    بِهِ 
 . (58) "  َتْسِليًما  َوُتَسلِ مَ ،   قَالَ 

 السَِّبيلِ   َعَلى   َعْبدٌ   اأْلَْرضِ   َعَلى  َما  فَِإنَّهُ ،    َوالسُّنَّةِ   اِبلسَِّبيلِ   َعَلْيُكمْ »:  قَالَ    –رضي هللا عنه–  َكْعب    ْبنِ   ُأيَب ِ   َعنْ 
َناهُ   فـََفاَضتْ   الرََّْحََن؛  َوذََكرَ .  َوالسُّنَّةِ  بُهُ   َوَجلَّ   َعزَّ   اَّللَِّ   َخْشَيةِ   ِمنْ   َعيـْ  -  َوالسُّنَّةِ   السَِّبيلِ   َعَلى  َعْبدٌ   اأْلَْرضِ   َعَلى  َوَما  « .فـَيـَُعذِ 
 َفِهيَ ،    َوَرقـَُها   يَِبسَ   َقدْ   َشَجرَة    َكَمَثلِ   َمثـَُلهُ   َكانَ   ِإالَّ   -  اَّللَِّ   َخْشَيةِ   ِمنْ   ِجْلُدهُ   فَاْقَشَعرَّ   نـَْفِسهِ   يف   -  الرََّْحَنَ   يـَْعيِن   -  َوذََكرَهُ 

َها  ِإذْ   َكَذِلكَ  َها  فـََتَحاتَّ   َشِديَدةٌ   رِيحٌ   َأَصابـَتـْ  َوِإنَّ ،    َوَرقـَُها   الشََّجرَةِ   تِْلكَ   َعنْ   حَتَاتَّ   َكَما  َخطَااَيهُ   َعْنهُ   َحطَّ   ِإالَّ ،    َوَرقـَُها  َعنـْ
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 اْقِتَصاًدا  أَوِ   اْجِتَهاًدا  َكانَ   ِإنْ   َعَمُلُكمْ   َيُكونَ   َأنْ   فَاْنظُُروا،    َوُسنَّة    َسِبيل    ِخاَلفِ   يف   اْجِتَهاد    ِمنَ   َخرْيٌ   َوُسنَّةً   َسِبيل    يف   اْقِتَصاًدا
 . (59)"  َوُسنَِّتِهمْ   اأْلَنِْبَياءِ   ِمنـَْهاجِ  َعَلى  َذِلكَ   َيُكونَ   َأنْ ،  

 
 املبحث الثالث: مثار اتباع السنة. 

 املطلب األول: أمثلة من حرص الصحابة على اتباع السنة والتمسك هبا 
حرص الصحابة على السنة، والتمسك هبا أمر عجيب! فلقد ضربوا أروع األمثلة يف االمتثال، وسرعة االقتداء 

فعند معرفة بعض األمثلة هلؤالء السابقون املقربون أفضل القرون يف تتبع سنة   –صلى هللا عليه وسلم    –بسنة رسول هللا  
 فإهنا تشحذ اهلمم لإلقتداء هبم، وسري على منهاجهم.وسرعة امتثاهلم،    –صلى هللا عليه وسلم    –رسول هللا  

 —صلى هللا عليه وسلم  – فهذه بعض من َّناذج حرص الصحابة على االقتداء بسنة رسول هللا  
  ، ُهَما، قَاَل: اختَََّذ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخامَتًا ِمْن َذَهب  ُ َعنـْ اختَََّذ النَّاُس َخَواتِيَم ِمْن فَ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

« فـَنَـَبَذُه، َوقَاَل: »إِ  ، فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإين ِ اختََّْذُت َخامَتًا ِمْن َذَهب  ين ِ َلْن أَْلَبَسُه أََبًدا« ، فـَنَـَبَذ َذَهب 
 .(60)النَّاُس َخَواتِيَمُهمْ 

يسألوا الصحابة ملاذا نبذته اي رسول هللا، بل مباشرة نبذوا وطرحوا خوامتهم، ومثال فما أَجل هذا االمتثال، فلم  
وهم يف أعظم فرائض اإلسالم وهم يف   –صلى هللا عليه وسلم    –آخر تتجلى فيه سرعة إقتداء الصحابة برسول هللا  

 صالَتم فإليك هذا املثال. 
َنَما رَ  ، قَاَل: بـَيـْ ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي أبَِْصَحابِِه ِإْذ َخَلَع نـَْعَلْيِه فـََوَضَعُهَما َعْن َأيب َسِعيد  اخْلُْدرِيِ 

: »َما ََحََلُكْم َعَلى َسلََّم َصاَلتَُه، قَالَ َعْن َيَسارِِه، فـََلمَّا رََأى َذِلَك اْلَقْوُم أَْلَقْوا نَِعاهَلُْم، فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 
َنا نَِعالََنا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِجرْبِيَل َصلَّى هللاُ إِْلَقاِء نَِعاِلُكْم« ، قَاُلوا: َرأَيـَْناَك أَْلَقْيَت نـَْعَلْيَك فَأَْلَقيـْ

" َوقَاَل: " ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم ِإىَل اْلَمْسِجِد فـَْليَـْنظُْر: فَِإْن رََأى  - أَْو قَاَل: أًَذى   - يِهَما َقَذرًا َعَلْيِه َوَسلََّم أاََتين فََأْخرَبين َأنَّ فِ 
 .(61) يف نـَْعَلْيِه َقَذرًا أَْو أًَذى فـَْلَيْمَسْحُه َوْلُيَصلِ  ِفيِهَما " 

َقْوا نَِعاهَلُْم، َما ََحََلُكْم، قَاُلوا: رَأَيـَْناَك، اليس هذا سرعة امتثال، اي هلل ما أَجل هذا االمتثال، " ِإْذ َخَلَع نـَْعَلْيِه" فأَلْ 
بلى وريب، بل حرصهم على السنة، فهم ل ينتظروا إىل انتهاء الصالة مث بعد ذلك يسألونه، ال وإَّنا مبجرد رؤية الرسول 

 يفعل شيئاً فعلوه مباشرة. 
والبحث عنها   –صلى هللا عليه وسلم    –ع سنة رسول هللا  وهذه بعض النماذج لبعض أفراد الصحابة يف تتب

 والعمل هبا. 
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َعْنُه: أَنَُّه َجاَء ِإىَل احَلَجِر اأَلْسَوِد فـََقبـََّلُه، فـََقالَ   ُ : » ِإين ِ أَْعَلُم أَنََّك فَعْن َعاِبِس ْبِن َربِيَعَة، َعْن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
 . (62) ْواَل َأين ِ َرأَْيُت النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقبِ ُلَك َما قـَبـَّْلُتَك «َحَجٌر، اَل َتُضرُّ َواَل تـَنـَْفُع، َولَ 

حيث ل مينعه صغر سنه عن احلرص على سنة   –رضي هللا عنهما    –وهذا املثال الذي يتجلى فيه ابن عباس  
صغري   –رضي هللا عنها  –وابن عباس    –وسلم  صلى هللا عليه    – فلقد تويف النيب    –صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا  

َ َرُسوُل اَّللَِّ    –رضي هللا عنها  –السن فيقول: اْبِن َعبَّاس    ، قـُْلُت: لَِرُجل  ِمَن اأْلَْنَصاِر -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -»َلمَّا تـُُويف ِ
، أَتـََرى -َلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ عَ -اَي ُفاَلُن َهُلمَّ فـَْلَنْسَأْل َأْصَحاَب النَّيبِ    ُُم اْليَـْوَم َكِثرٌي«، فـََقاَل: واعجًبا َلَك اَي اْبَن َعبَّاس  ، فَِإهنَّ

النَّيبِ    َأْصَحاِب  ِمْن  النَّاِس  َويف  ِإلَْيَك،  حَيَْتاُجوَن  َعَلى   –صلى هللا عليه وسلم–النَّاَس  َوأَقْـبَـْلُت  َذِلَك،  َفرَتََك  تـََرى؟  َمْن 
ُلُغيِن احلَِْديُث َعِن الرَُّجِل َفآتِيِه، َوُهَو قَاِئٌل، فَأَتـََوسَُّد رَِداِئي َعَلى اَببِِه، فـََتسْ اْلَمْسأَلَةِ  ِفي الر ِيُح َعَلى َوْجِهي ، فَِإْن َكاَن لَيَـبـْ

َاَب، فـََيْخرُُج، َفرَيَاين، فـَيَـُقوُل: اَي اْبَن َعمِ  َرُسوِل اَّللَِّ َما َجاَء ِبَك؟ َأاَل أَ  ْرَسْلَت ِإيَلَّ َفآتَِيَك؟ فَأَُقوُل: اَل، أََن َأَحقُّ َأْن الرتُّ
فـََقاَل: »  ، َعَليَّ النَّاُس  اْجَتَمَع  َوَقِد  َرآين،  الرَُّجُل َحىتَّ  فـََبِقَي  قَاَل:  احلَِْديِث.  َعِن  فََأْسأَلُُه  أَْعَقَل آتَِيَك.  اْلَفىَت  َهَذا  َكاَن 

 »  .(63) ِمينِ 
َع ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحِديثًا لَْ   يـَْعُدُه، َولَْ يـَُقصِ ْر َوَعْن َأيب َجْعَفر  قَاَل: َكاَن اْبُن ُعَمَر »ِإَذا َسَِ

 .(64) ُدونَُه«
 . أمثلة من حرص التابعني على اتباع السنة والتمسك هبا:  املطلب الثاين

ني على اتباع السنة والتمسك هبا، هو حرصهم على تتبع الصحابة وأخذ سنة رسول التابع  ومن أمثلة حرص 
منهم، فكانوا حيرصون على السنة أشد احلرص، ويتجلى ذلك يف حفظهم وحبثهم عن   – صلى هللا عليه وسلم    -هللا  

زهري وغريهم، فرمبا ، كسعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وابن شهاب ال-صلى هللا عليه وسلم    –أحاديث رسول هللا  
ساروا األايم العديدة من أجل حديث واحد فقط، فهذا سعيد بن املسيب يقول: " ِإْن ُكْنَت أَلَِسرُي َثاَلًَث يف احلَِْديِث 

 . (65) اْلَواِحِد "

اْبِن  َعِن   ، راَِيح  َعْن َأيب   ، الثَـّْورِيِ  فَعِن  ينهون عن خمالفتها،  إهنم أيمرون ابلسنة فكانوا  التابعني كما  بل كان 
ُبيِن اَّللَُّ اْلُمَسيِ ِب، أَنَُّه رََأى َرُجاًل يَُكر ُِر الرُُّكوَع بـَْعَد طُُلوِع اْلَفْجِر فـَنَـَهاُه، فـََقاَل: »اَي أاََب حُمَمَّد  أَ   َعَلى الصَّاَلِة؟« قَاَل: يـَُعذِ 

ُبَك َعَلى ِخاَلِف السُّنَِّة«  .(66) »اَل، َوَلِكْن يـَُعذِ 

فيما اشكل عليهم، فهذا طَاُوس يـَُقوُل:  –صلى هللا عليه وسلم–وقد كان التابعني يسألون صحابة رسول هللا 
قْـَعاِء َعَلى اْلَقَدَمنْيِ، فـَقَ  : »َبْل قـُْلَنا اِلْبِن َعبَّاس  يف اإْلِ اَل: »ِهَي السُّنَُّة« ، فـَُقْلَنا لَُه: ِإنَّ لَنَـرَاُه َجَفاًء اِبلرَُّجِل فـََقاَل اْبُن َعبَّاس 

 .(67) ِهَي ُسنَُّة نَِبيِ َك َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم«
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والدفاع عنها،   -وسلمصلى هللا عليه    –الكبري يف حفظ سنة رسول هللا    - بعد هللا    –بل كان للتابعني األثر  
  وتنقيحها من كذب الكاذبني.

 

 مثار اتباع السنة :  املطلب الثالث

     فثمرات اتباع السنة كثرية نذكر بعض منها، فمنها:

 ابتباع السنة ينال شرف حمبة هللا، وحمبة رسوله صلى هللا عليه وسلم، ومغفرة الذنوب.  فأوالً:

ُ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ  ُتْم حتُِبُّوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّللَّ ُ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾فـََقْولِِه: تـََعاىَل ﴿ ُقْل ِإْن ُكنـْ . ويف هذه اآلية (68)  َواَّللَّ
واالقتداء به، واألخذ بسنته يف   –صلى هللا عليه وسلم–كرمية داللة على أنه من زعم حمبة هللا، فعليه ابتباع رسوله  ال

لعبده املتبع   –عز وجل    –املنشط واملكره، فهو الطريق حملبة هللا، بل ليست احملبة من العبد هلل فقط، إَّنا احملبة من هللا  
 ألثر رسوله. 

 . له  –صلى هللا عليه وسلم   –ملتبع سنة رسول هللا  حمبة العباد   اثنياً:

َعْبًدا َنَدى ِجرْبِيلَ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َأَحبَّ اَّللَّ : ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ ُفاَلًن َعْن َأيب ُهَريـْرََة، َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ 
بُّ ُفاَلًن فََأِحبُّوُه، فـَُيِحبُُّه أَْهُل السََّماِء، مُثَّ يُوَضُع لَُه فََأِحبَُّه، فـَُيِحبُُّه ِجرْبِيُل، فـَيـَُناِدي ِجرْبِيُل يف أَْهِل السََّماِء: ِإنَّ اَّللََّ حيُِ 

 . (69) الَقُبوُل يف َأْهِل اأَلْرِض ".

 . وابتباع السنة هو السري على الصراط املستقيم  اثلثاً:

، قَاَل: "ُكنَّا ِعْنَد النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَليْ  ِه َوَسلََّم َفَخطَّ َخطًّا، َوَخطَّ َخطَّنْيِ َعْن مَيِيِنِه، َوَخطَّ َخطَّنْيِ فـََعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
« مُثَّ َتاَل َهِذِه اآْليََة: ﴿ َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما َعْن َيَسارِِه، مُثَّ َوَضَع َيَدُه يف اخلَْطِ  اأْلَْوَسِط، فـََقاَل: »َهَذا َسِبيُل اَّللَِّ

 . (71)"(70) َواَل تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه ﴾   فَاتَِّبُعوهُ 

 ابتباع السنة حتارب البدعة، والغلو يف الدين. رابعاً:

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َغَداَة اْلَعَقَبِة َوُهَو َعَلى َنقَتِ  ِه »اْلُقْط يل َحًصى« فـََلَقْطُت لَُه فـََعِن اْبِن َعبَّاس 
، ُهنَّ َحَصى اخلَْْذِف، َفَجَعَل يـَنـُْفُضُهنَّ يف َكفِ ِه َويـَُقوُل »أَْمثَ  اَل َهُؤاَلِء، فَاْرُموا« مُثَّ قَاَل: »اَي أَيُـَّها النَّاُس َسْبَع َحَصَيات 

يِن« َلُكُم اْلغُُلوُّ يف الدِ  يِن، فَِإنَُّه َأْهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ ُكْم َواْلُغُلوَّ يف الدِ   .(72) ِإايَّ
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 وهذا احلديث فيه داللة على اتباع السنة، وتركها غلو يف الدين أو وقوع يف بدعة. 

 وابتباع السنة تكون وحدة الصف، وقوة املسلمني، وتركها اختالف وفرتاق وضعف.  خامساً:

  .(73) َع الصَّاِبرِيَن﴾قال تعاىل: ﴿ َوَأِطيُعوا اَّللََّ َوَرُسولَُه َواَل تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رحُِيُكْم َواْصربُوا ِإنَّ اَّللََّ مَ 

العبد مع األنبياء، والصديقني، والشهداء يوم القيامة، ويفوز جبنة عرضها كعرض السماء وابتباع السنة يكون  سادساً:  
 واألرض. 

َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ نَي وَ     ُ يِقنَي َوالشَُّهَداِء َفقال تعاىل: ﴿ َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوالرَُّسوَل فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اَّللَّ الصِ دِ 
 . (74)نَي َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقا﴾َوالصَّاحلِِ 

ُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َوقال تعاىل: ﴿ تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوَرُسولَُه يُْدِخْلُه َجنَّات  ََتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْنَا
 . (75) اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ﴾

ا على عجل، وغريها الكثري فمنها، يوفق العبد لكل خري وحيفظ من الشر هذه بعض من مثار اتباع السنة ذكرَت
 وأهله، ومنها احلصول على أجر إحياء السنن، وأيضاً السعادة يف الدارين.  

 

 .البدعة، وخطرها:  املبحث الرابع

 . البدعة:  املطلب األول

 معىن البدعة لغة.  املسألة األوىل:

بدعت الشَّْيء ِإذا أنشأته، أو أخرتعه، أو استنبطه ال على مثال، َوتقول اْلَعَرب: لست ببدع يف َكَذا   البدعة: 
 .(76) وََكَذا َأي لست أِبول من َأَصابَُه، والِبْدَعُة: احَلَدُث يف الدين بعد اإلْكمال 

 معىن البدعة اصطالحاً.  املسألة الثانية:

عة الضاللة، وهي البدعة املذمومة، وال خالف بني أهل العلم أن كل بدعة والبدعة هنا اليت نتكلم عنها هي بد 
 أبهنا حمرمة،   –صلى هللا عليه وسلم    – خمالفة ملقصود الشارع وسنة رسول هللا  
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ِفْعُل َما لَْ يـُْعَهْد   ولقد عرفت البدعة اصطالحاً أبهنا : َما أُْحِدَث ممَّا خُيَاِلُف ِكَتااًب أَْو ُسنًَّة أَْو أَثـَرًا أَْو إَْجَاًعا، أو
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -يف َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ   .(77) - َصلَّى اَّللَّ

ُ َوَرُسولُُه َوُهَو َما لَْ أَيُْمْر بِِه أَْمرَ  يِن ِهَي َما لَْ َيْشَرْعُه اَّللَّ اْسِتْحَباب   إجَياب  َواَل  وقال: شيخ اإلسالم " اْلِبْدَعَة يف الدِ 
"(78) . 

 . خطر البدعة يف الدين :  املطلب الثاين

خطُر البدعُة يف الديِن عظيم، فهي سبيل الشيطان، وهي معول اهلدم فكم من بدعة هدمت سنة، وكم من 
بدعة فرقة َجاعة، وكم من بدعة استحلت هبا الدماء، فما يوجد من التصوف، والغلو والتطرف، والتشيع والرفض، إال 

 بسبب البدع.

صلى هللا عليه وسلم   –وما أصاب األمة اإلسالمية من ذل وهوان إال ابنتشار البدع، وتركهم لسنة رسول هللا  
 فخطر البدعة يكون على األمة ويكون على الفرد.  -

 هللِا قَاَلْت: قَاَل َرُسولُ   - رضي هللا عنها  - فمن خطر البدعة على الفرد هو عدم قبول العمل، فـََعْن َعاِئَشَة  
. بل إن البدعة سبب لدخول النار، والعذاب (79) َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأْحَدَث يف أَْمرَِن َهَذا َما لَْيَس ِمْنُه فـَُهَو َردٌّ«  

، َوقال تعاىل: (80) يها َولَُه َعذاٌب ُمِهنٌي﴾ املهني قال تعاىل: ﴿ َوَمْن يـَْعِص اَّللََّ َوَرُسولَُه َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه َنرًا خاِلداً فِ 
 .(81) ﴿ َوَمْن يـَْعِص اَّللََّ َوَرُسولَُه فَِإنَّ لَُه نَر َجَهنََّم خاِلِديَن ِفيها أََبداً ﴾

فهو احلق،   -صلى هللا عليه وسلم-وكذلك فأن املبتدع ضال بنص القرآن والسنة، وذلك أن ما جاء به النيب  
، هذا دليل القرآن، َوقال تعاىل: ﴿ َوَمْن يـَْعِص اَّللََّ َوَرُسولَُه فـََقْد َضلَّ (82) َفَماَذا بـَْعَد احلَْقِ  ِإالَّ الضَّالُل﴾وقد قال تعاىل:﴿

 .(84)  )كل بدعة ضاللة(- صلى هللا عليه وسلم-، ودليل السنة قوله: (83) َضالالً ُمِبيناً ﴾

ي الذي  فإن  الطعن يف اإلسالم،  البدعة  أنه كمل وإن مضمون  بدعته أن اإلسالم ل يكمل ،  تتضمن  بتدع 
 اأْلِْسالَم ِديناً اإلسالم هبذه البدعة، وقد قال تعاىل: ﴿ اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكمُ 

﴾(85) . 

يت هبذه لضيق وقيت، وهذا آخر عنوان وخطر البدعة عظيم هذه بعض من خطرها، ويبقى الكثري لكين اكتف
 يف حبثي واحلمد هلل رب العاملني، وصالة وسالم على خري املرسلني.

َياُت.  َـُة، َوالْتوصم  اخلَـاِتم
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الذي طفت مع سنة رسول هللا   فهذِه خامتُة حبثي  فيه، وقلَّْبُت صفحات   - صلى هللا عليه وسلم -وأخريًا؛ 
، واضع ذالك يف صفحات -صلوات ريب وسالمه عليه    –نة احلبيب املصطفى  الكتب، أَجع ما ذكره أهل العلم عن س

يسرية، وال يعين أين يف هذا البحث القصري أحطت بكل ما ورد عن السنة من أحاديث، وأثر، ولكن يف حبثي هذا 
صور   اقتصرت على ذكر مفهوم السنة، وبعض اآلايت واألحاديث الواردة عن حجية السنة أو حتث عليها، وبعض من 

متسك الصحابة والتابعني وحرصهم على اتباع السنة،مث بعٌض من مثاِر اتباع السنة، ، ويف هناية املطاف ذكرُت مفهوم 
 البدعة، وخطرها يف الدين احلنيف.

وأوصي ملن أراد االستفادة بكتب العلماء املتقدمني واملتأخرين اليت عنيت هبذا املوضوع، وقد ذكرت بعض منها يف 
عن طريق اخلدمات اإللكرتونية املتطورة مثل   –صلى هللا عليه وسلم–ثي هذا، كما أوصي بنشر سنة رسول هللا  مقدمة حب

تويرت، وبرنمج الواتس آب، وغريها مما يتداوله الناس، ويف خامتة هذا البحث أذكر نفسي وغريي بقوله تـََعاىَل ﴿ لََقْد 
، ومن هذه اآلية الكرمية أذكر نفسي وإخواين (1) َنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اَّللََّ َواْليَـْوَم اآْلِخَر ﴾َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ أُْسَوٌة َحسَ 

 هو تطبيقاها على نفسه أوالً قبل الدعوة إليها.   –صلى هللا عليه وسلم –أبن أعظم طريقة لنشر سنة رسول هللا  

يسدد قصدي، ويصلح أمري، وجيعلين ومن  موالي وخالقي أن جهد املقل، وبضاعته املزجاة، سائال   فهذا وبعدُ 
 . -صلى هللا عليه وسلم   – قرأ حبثي هذا من املتبعني لسنة رسوله  

 وآخر دعوان أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أَجعني. 
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ABSTRACT 

At a time when women were living in the worst times of human injustice, in a world filled with myths 

and delusions, and female infanticide considering her a commodity that is sold, bought, and conferred, 

depriving them of inheritance, class racism and ethnic discrimination, religious beliefs and texts that 

criminalize and describe them as Satan and put them in a state of complete servitude to man’s injustice 

whims and desires. Islam came to liberate her from those unjust beliefs and practices, and restored her 

position and gave her rights, which are inherent rights that God gave her, not a favor or favored by 

anyone, but they are the rights of every woman, without discriminating between sex to another, color 

to color, and rich to poor society that it is oppressed and has no right, therefore they are also equalized 

rights to those who live in a cottage with those who reside in the skyscrapers, both . This research aims 

to shed light on the most important and prominent topics for the liberation of women in Islam and the 

gap in the application in the contemporary time because of the dimension and the ignorance of the 

religion and unfiltered cultural openness .  In this research, I used the descriptive analytical approach to 

analyze the sharia texts and statements of some scholars in this matter, and the actual application or 

lack thereof in reality. In addition, I also discussed and touched on the great outcomes of what Islam 

presented to women and its distinction as a divine system and approach from all previous and 

subsequent systems, and the differences of this approach and the way it is applied and understood in 

the reality of the Islamic societies . 

Keywords: women's liberation in Islam, application, reality . 

 ملخص البحث 

  واعتبارها   للبنات،  وأد  من  والضالالت،  اخلرافات  متلؤه  عال   يف  اإلنساين،  الظلم  أزمنة  أسوأ  تعيش  املرأة  كانت  الذي  الوقت  يف
  جترمها   اليت  واملعتقدات  الدينية  والنصوص   والعرقي،  الطبقي  والتمييز  املرياث،  من   وحرماهنا   وتورث،  وتشرتى  تباع  سلعة

  املعتقدات   تلك   من  ليحررها  اإلسالم  أتى  وشهواته.  ونزواته  الرجل   لظلم   اتمة  عبودية  حالة   يف   وجتعلها   ابلشيطان  وتصفها 
  تفضالا   وال  مّنة   وليست   هلا،  للا   أعطاها  أصيلة  حقوق  وهي  حقوقها،   وأعطاها   مكانتها،  هلا  ورد    الظاملة،  املمارسات   وتلك

  ال  مظلوم  فقري  وآخر  غين  جمتمع   أو   ولون،   لون  بني  أو   وآخر،  جنس  بني  تفريق  دون  امرأة،  لكل   حقوق   هي   بل  أحد،   من
  البحث   هذا  ويهدف  بسواء.  سواء  السحاب   انطحات   يف  تقيم  من  مع  الكوخ،  ساكنة  احلقوق  هذه   يف  وتستوي  له،  حق
  بسبب  املعاصر  الوقت  يف  التطبيق  يف  املوجودة  والفجوة  االسالم  يف  املرأة  حترير  مواضع   وأبرز  أهم  على  الضوء  تسليط  اىل

  ة الشرعي  النصوص   لتحليل   التحليلي   املنهج  البحث   هذا  يف  اتبعت   وقد   منقح.  الغري  الثقايف   واالنفتاح   ابلدين   واجلهل  البعد 
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  للمرأة   اإلسالم  قدمه  ملا  العظيمة  للنتائج  وتطرقت  وعدمه،  تطبيق  من  الواقع   يف  ثحيد  وما  املوضوع،   هبذا  املختصني  وأقوال
  واقع  يف  وفهمه  تطبيقه  وطريقة  املنهج  هذا  بني  قوالفر   والالحقة،  السابقة  األنظمة   كل  عن   رابين  ومنهج  كنظام  ومتيزه

 اإلسالمية. اجملتمعات
 العريب. اجملتمع، التطبيق، الواقع،  اإلسالم،  املرأة،  حترير،  املفتاحية:  الكلمات

 املقدمـــة 

جتمع  
ُ
حلُقوِقها وُمساَندهتا واالهتمام املرأة مرآة اجملتمع، فهي اليت تَعكس مدى تقّدمه وَتطّوره ورُقّيه، وبقدر مراعاة امل

بتعليمها َيكوُن ارتقاؤه أبجيالِه؛ لذلك جاء اإلسالم الذي أساسه العدل بني الناس، فعدل بني الرجال والنساء يف خمتلف 
 مناحي احلياة، فكانت واجباهتم وحساهبم أمام للا تعاىل بشكٍل متساوي ال متييز فيه، حيث قال للا تعاىل: )َمْن َعِملَ 

، وأّكد الرسول (1) ِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن(َصاحِلاا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـن ُه َحَياةا طَيَِّبةا َولََنْجزِيـَنـ ُهْم َأْجَرُهْم أبَِْحسَ 
ا النساء شقائُق الرِّجاِل(  -صّلى للا عليه وسّلم - أهنن نظائر الرجال يف اخللق والطبائع واملراد هنا  ،  (2) ذلك بقوله: )إَّن 

.  وكفل (3) واألحكام كأهنن شققن منهم فما ثبت من األحكام للرجال يثبت للنساء إال ما قام عليه دليل اخلصوصية
شديدين اإلسالم للمرأة حقوقها وعّرفها إّّيها يف الوقت الذي عانت املرأة يف كل العال والقت يف اجلاهلّية ظلماا وأبساا  

واعتداءا من أولياء أمورها دون مربٍّر لذلك، وظّلت على ذلك احلال املرتّدي حىت جاء اإلسالم وحّررها من كّل ألوان 
العبوديّة والذّل الذي تعّرضت إليه، حيث كان العرب يف اجلاهلّية منذ أول حلظٍة يعلمون فيها أهّنم ُرزقوا مبولودٍة أنثى يبدأ 

َر َأَحُدُهْم اِبأْلُنـَْثى   - تعاىل-ووصف للا  سخطهم وشّرهم حنوها،   ذلك وصفاا دقيقاا يف القرآن الكرمي حيث قال: )َوِإَذا ُبشِّ
َر بِِه أَُُيِْسُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم   َاِب َأاَل َظل  َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم*يـَتَـَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشِّ  َساَء َما َيُدسُُّه يف الرتُّ

. وىف هذا العصر كثر احلديث عن املرأة وتضاربت فيها اآلراء بني جاد وهازل وخمادع، حىت كادت حقوق (4) حَيُْكُمون(
املرأة أن تضيع بني هؤالء املتعاركني، وكثرت فيها املؤلفات وأصبحت مادة دمسة لكل متحذلق ومتزلف، واحتارت املرأة 

ا والبد هلا أن حتتار، فهي ال تدري إىل أي انعق تسمع، وال إىل أي جانب متيل، كل كثريا أمام هذا الضجيج من حوهل
   .يصيح هبا إيل  إيل  النجاة عندي

 املبحث األول: مصطلحات البحث 

 املطلب األول: مفهوم حترير املرأة يف اإلسالم 

 : أصالن   له   املضاعف   يف   والراء  احلاء عدة معان، منها ورد يف معجم مقاييس اللغة: "  العرب يراد به  يف اللغة:   التحـرير
ُ   ُحر    هو  يقال .  والن قص  العيب  من  وبَرئ  الُعبوِديّة  خالف  ما فاألّول  يقال  الرَبْد،  خالف:  والثاين.  (5) واحلُّريّة"  احْلَُرورِيّة  بنيِّ
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 جّيد  فاخر شيء كل:  واحلُرّ . قال األزهري: (6) "والل يل ابلنهار تكون  احلارّة الريح: واحلَُرور. حار   ويومٌ  َحرٍّ،  ذو يومٌ  هذا
 العبد،   نقيض  :احلُرّ :  الليثوأورد    . الَوْجنة:  واحلُر ة  وجهه  ُحر    لطم   يقال   ومنه .  الرجل   خدّ   واحلُرّ :  قال  غريه   أو  ِشْعر  من
 .(7) الوجنة  من   بدا  ما :  الوجه  وُحرّ .  أعتقه  شيء كل   من  واحلُر  قال  وأفاضلهم، خيارهم: الناس  من   واحلُرّ   قال

  ، (يريده  ما  فعل  على  املرء  قدرة  عن  عبارة)  أو  ،(القيود  انعدام")  :منها  تعاريف  بعدة  احلرية  تعريف  يمكنف  اصطالحاً:  أما
  غري   إىل  ،...(مصاحلهم  من  الغري   حرمان   حياولون   ال  كانوا  طاملا  يروهنا  اليت  ابلطريقة  خريهم  ليحققوا  للناس  العنان   إطالق)  أو

  حتمل   احلرية  إن  نقول  أن   وُيكن  .(8) " واالختيار  الفعل   على  القدرة   هو:  أساسي   معن   إىل  ترجع   اليت   التعاريف   من   ذلك
 معنيني: 

  واألغيار،   العالئق   مجيع  وقطع  الكائنات،   رق   عــــن   اخلروج   احلقيقة:  أهل   اصطالح   يف   احلرية   اجلرجاين:  الشريف  قاله   ما  األول:
  وحرية  احلـق،   إرادة  يف  إرادهتم  لفناء  املرادات؛  رق  عن  اخلاصة:  وحرية  الشـهوات،  رق   عـن  العامـة:  حريـة  مراتب:  على  وهي

  احلرية   يف متثل  يف  تتخلص  ذهنية،  فردية  "جتربة  وهو  األنوار.  نور   جتلي يف  َّنحاقهمال  واآلاثر؛ الرسوم  رق   عـن اخلاصة:  خاصة
  .(9) والنفسية واالجتماعية والطبيعية اخلارجية املؤثرات  كل  عن  االنسالخ بعد  املطلقة

حيمل داللة خلقية، وهو الذي كان معروفاا يف اجلاهلية، وحافظ عليه اإلسالم، ما عربت عنه معاجم اللغة   املعىن الثاين:
. ومنهم من عرف احلرية بقوله: "مقدرة اإلنسان (10)النساء  من  الكرُية  واحلُر ةُ   ل احلسن. يقا  لواألدب، أبن احلر هو: الفع
بعيداا عن سيطرة اآلخرين، وهي ملكة خاصة يتمتع هبا كل إنسان عاقل،   -الذاتيةإبرادته  -على فعل الشيء أو تركه

  عن  أما. (11) ويصدر أفعاله بعيداا ال سيطرة ألحد ال يف نفسه، وال يف بلده، وال يف قومه، وال يف أمته ألنه ليس مملوكاا"
  واحلضارية،   اإلُيانية،  والقيمية  الدينية،  ملنظوماتا  كل   من   حترر   أبنه:   عمارة  حممد  د.   ذكر  فقد  املرأة  لتحرير  الغريب   النموذج

 .(12) والتارخيي الشرعي  بشكلها األسرة من  التحرر ذلك يف مبا  والتارخيية، واالجتماعية، والفلسفية،

 التطبيقاملطلب الثاين: تعريف  

درُِّس بتطبيق املسائل إخضاع املسائل والقضاّي لقاعدة علمي ة أو قانونية أو    طَب قَ  مصدر  تطبيقات،   :اجلمع
ُ
حنويّة "يقوم امل

 .(13) يسعى لتطبيق التعليمات طبقاا للقانون"   - على النظرّيت

 الواقعاملطلب الثالث: تعريف  

  الش ركِ   يف  وغريُه  احليوانُ  وَقعَ  القانون،  أحكام  حبسب  للعقاب  خَضع  القانون:  طائلة  حتت وَقع   حَدث،  مّت،  األمُر: وَقعَ   لغة:
  احُلّب:  يف  وَقع   واخلطيئة،  الش رِّ   إىل   يدفع  ما   الت جربة:  يف  وَقع   به،  أْمسكوا  عليه،   قبضوا  أيديهم:  يف  َوَقع   .فيه  دَخلَ   وحنوِه: 
:  يف وَقع  ،فجأة أحبّ   .(14)قـَْبَضته  يف  وَقع   حيلة، عليه جازت اخندع، فخٍّ
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  التعريف  هذا  أن   إال  حبسبها«.  وتوجيهها  عليها  األحكام  تنزيل  يراد  اليت  اإلنسانية  األفعال  ابلواقع:  املقصود  اصطالحاً:
  الفردية  الوقائع   جمموع  إال   ليس  »والواقع   فقال  اخلادمي،  الدكتور  نفسه  الرأي   إىل   ذهب   وقد   اإلنسانية  األفعال  يف  الواقع   حيصر

 .(15) والعامة  اخلاصة واجلماعية،

 ث الثاين: واقع املرأة قبل اإلسالم املبح

 قوية   فهي  أسطورية،  معطيات  ختفي  النظرة  هذه  ولعل  .(16) للشيطان   نظرهتم  إليها  ونظروا  ابلكيد،  اجلاهلية  يف  املرأة  عرفت
  ما   الشيطان،  مبرتبة  فيجعلها  يهاهبا  الذي  الذكوري  التقليد   بعني   ضعيفة  اجلنسي،  األنثوي/  بسحرها  قوية  آن؛  يف  وضعيفة

  بل   أيضاا؛   غريهم  عند   جندها  عامة   نظرة   هي   بل  ابجلاهليني،   خاصة   تكن   "ل  النظرة   هذه   واألنثوي,  املقدس  بني   التالزم  يعين
  حمليط   ملا  خاصة،  بدرجة  احلضر  عند   جندها   نظرة   وهي  الوقت،  ذلك  يف   العال  كل  يف  للمرأة  ابلنسبة  الرجل  نظر  وجهة  هي

 وسياسية،  واقتصادية  اجتماعية  حياة   من   هلا  وملا   ببعض،  بعضها  البيوت  والتصاق  تكتل،وال  التجمع  خصائص  من  احلضر
 .(17) األعراب من  أكثر احلضر أهل  من  الرأي هذا ث   من فنشأ ابلغرابء، االتصال على  املرأة جترب قد 

 املطلب األول: واقع املرأة يف اجلاهلية 

  من  فيطلب   سداسية،  تغدو   حىت  عليها   يُبقى  بل   مباشرة،   والدهتا  بعد  جيري   أن   ابلضرورة  فليس  اجلاهلية:   يف   البنت   وأد   أما 
  وقد   الرتاب.  حتت  حية  ويدفنها  الصحراء،  يف  هلا   حفرها  احلفرة، إىل  فيدفعها  معه،  األب  وأيخذ   وتزيينها،  تطييبها  والدهتا

  فيها، تنظر أن  منها  فيطلب  البئر، إىل  يرافقها عندما   أبوها،  منها   يريد  مبا  معرفة على  نت الب تكون وقد  البلوغ، بعد الوأد يتم
  أسباب   اجلاهلية   عرب   عند  وللوأد   .(18) فيه  البنات  تئِّد  قريش  كانت   دالمة"   "أبو   له   يُقال   جبل  مكة   يف   وكان  ويرميها،

  ويساعد   الغزو إىل  خيرج  الذكر  أن  ومبا  اجملاعة،  من  اخلوفو   فيها،  الطبيعة  املوارد  وندرة   الصحراء،  جبفاف  ارتبط  فقد   اقتصادية،
  مرحلة   يف   خصوصاا   والذكور   اإلانث   وأّدت  اإلسالم  قبل  العربية  القبائل  بعض   أن   علماا   للوأد،  يتعرض   ل   اقتصادّيا،  القبيلة

  القبلية؛  الكفاءة  عدم و   السيب،  من   املزدوج:   األب  خوف  بسبب  والدهتا،   منذ  اجلاهلية  أنثى  الشرف   رافق  واجملاعات.   القحط 
  من   لتزوجيها   ودرءاا  العار،  من خوفاا   لوأدها، فعمد البعض،  لبعضها   القبائل غزو بسبب "سبية" ابنته وقوع  من  خاف  األب
 .(19) "نسباا" يكافئه ال  رجل

  تدبري   انطالق  منذ  للمرأة  معادٍ   قبلي  َّنط   وإىل   شرسة،  ذكورية  ذهنية  إىل  يؤشر  الرمزي،   مبعناه  وهو  الشعبية،  أدبياته  وللوأد
  العنفية،  األمثال   من به  أبس   ال  كماا  لوجدان  اجلاهلية،  الشعبية  الذاكرة  إىل عدان  وإذا  الذكور،   إلجناب   اإلعداد   أي  اإلذكار، 

  الصهر  "نعم  فقال:   تدفن،  بنت إىل  أعرايب   نظر   املكرمات؛  من   البنات   دفن  قرب؛ال  اخلتُ   نعم   صهٌر؛  القربُ   بعضها:  نورد
     قربها.  وصاهرمت  مؤونتها  وكفاكم عارها للا أّمنكم قالوا: ابلبنت  هّنأوا وإذا صاهرمت"؛ 
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  وهي ة اجلاهلي النظم  أقدم   يف  جاء  كما   ظلماا   وأشد أصعب   وعيها فكان الوقت  ذلك  يف   األخرى: والنظم  الدساتري يف  أما
  الغري  إىل  هبتهم  أو  األسرة  أفراد  بيع   األسرة  رب حق  من "أن   فيها:  جاء  امليالد،  قبل  23  سنة إىل  ترجع   الذي  محورايب  شريعة

  من  وطردها جسمها   عن ثوهبا نزع  قتلها عدم أراد وإذا النهر، يف  تلقى فإهنا  زوجته طلق  إذا الزوج  أن  " وفيه الزمن.  من  مدة 
  إذا   املرأة   "أن  وفيها:  .املعاصرات  اجلاهالت   فلتسمع  إنسان"،   لكل   مباحا  شيئا  أصبحت   أبهنا  منه   إعالان   عارية   نصف  منزله

  عليها   دليل   بدون  ابلزان   ترمى  اليت  الزوجة  "أن  على:  قانونه  ونص   املاء".   يف   تلقى  بيتها  خراب  يف   تسببت  أو   زوجها   أمهلت 
  آمثة"،  اعتربت غطست  وإن  بريئة، كانت املاء وجه  على عامت فإن  املاء،  يف وتغطس النهر يف تلقى الناس ألسنة وتناولتها

  ترمى  أهنا  –  دليل  بدون   –  املقذوفة  يف  احلكم  وهذا  اجلاهلية،  املفاهيم  هذه  حسب  براءته  تثبت  أن   إىل  مدان   املتهم  أن   أي
  حكم   من   هو  وأين  اجلاهلية،  حكم  هكذا  ميتّة!!  املاء  على  طفت  إذا  ابلرباءة  هلا  احلكم  منه  وأعجب  عجيب،  أمر   النهر  يف
   .(20)ئةبري ميتة  طفت  إذا منه  ستستفيد  الذي  وما تعاىل،  للا

 واليوانين  الصيين القانوناملطلب الثاين: واقع املرأة يف 

  ويل   ممتلكات  ضمن  تدخل  واملرأة  ."املرأة  من  قيمة  أقل  شيء العال  يف  "ليس  أنه: القانون   قرر  حيث  هلا،  قيمة  ال املرأة  كانت
  جيلس  بينما  األرض   على  جتلس  أن   وعليها   املنزل،  يف   خادمة   تعد  الزوجة   كانت   واهلند   إيطاليا  بلدان  ويف   الزواج،   قبل  أمرها
  وال   .املسافة  بعد   كان  مهما  خلفه  قدميها  على  تسري  أن   فالبد   احلصان،  زوجها  ركب  إذا  البيت  وخارج  املقاعد،  على  الرجل
 ورغبتها.  مشيئتها وفق أمر أي  جتري   أن  حياهتا  مراحل  من  مرحلة أي  يف  للمرأة  جيوز 

 اليهودي  القانوناملطلب الثالث: واقع املرأة يف  

  يف   الشخصية  األحوال  قانون   ويف  .للبنت  وال   للزوجة  إرث  وال  يبيعها،  أن   وألبيها  اخلادم  مبنزلة  البنت  فرقهم  بعض  عند 
  إذا  إال  لغريه   حتل  وال  أبيه،  من  ألخيه  أو   زوجها   لشقيق  زوجة  تصبح  فإهنا   زوجته  من   له   ذكور   وال  الزوج   تويف  "إذا  إسرائيل:

  على  محراء  خرقة  وتضع  تطهر  أن   إىل   تلمس   وال  تلمس   ال  جنسة   احلائض   وعندهم  التوراة،  عليه  نصت  كما  منها"،  تربأ
  التوراة،   يف   جاء  ما  على   أتباعه  يعتمد   ولذا  االجتماعية،   احلياة  ينظم  نص   أي  اإلجنيل  يف  ليس  النصارى   عند و   .فراشها

 .   (21) احلائض( طهارة   يف  اليهود وخيالفون 

 املبحث الثالث: حقوق املرأة يف اإلسالم 

  يف  كالرجل  املرأة  البحث.   مبوضوع  يتصل   الذي  ابلقدر   للمرأة   األساسية  احلقوق  أهم   املبحث   هذا يف الباحث  يذكر   وسوف 
  واحدة  طينة  من   االثنني  للا  خلق  حيث )الوجودية(،  اإلنسانية  القيمة   يف   واملرأة  الرجل  بني  اإلسالم  يسوي  اإلنسانية:  القيمة
  نفس،   مع  لتنسجم  خلقت  نفسٌ   هي   واملرأة   واألمهية،   القيمة  يف  وال   والفطرة،   األصل   يف   نهمابي  فرق  فال  واحد،   معني  ومن 
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  َميِنٍّ   ِمنْ   نُْطَفةا   َيكُ   ُسدىا*أَلَْ   يرُْتَكَ   َأنْ   اإِلْنَسانُ   )َأحَيَْسبُ   تعاىل:  قال   لشطر،   مساو   وشطر   روح،   مع   لتتكامل  خلقت   وروح 
  نُْطَفةٍ   ِمنْ   ُث    تـُرَابٍ   ِمنْ   َخَلَقُكمْ   )َواّلل ُ   تعاىل:  وقال     ،(22)َواألُنـَْثى(  الذ َكرَ   الز ْوَجنْيِ   ِمْنهُ   و ى*َفَجَعلَ َفسَ   َفَخَلقَ   َعَلَقةا   َكانَ   ُُيَْن*ُث  

  إىل   ترجع  بل  أنثى  واآلخر  ذكراا   أحدمها   كون   إىل   ترجع   ال   اجلنسني  أحد  قيمة  أن  يقرر  واإلسالم   .(23) أَْزَواجاا(   َجَعَلُكمْ   ُث  
  َوقـََباِئلَ   ُشُعوابا   َوَجَعْلَناُكمْ   َوأُنـَْثى  ذََكرٍ   ِمنْ   َخَلْقَناُكمْ   ِإان    الن اسُ   أَيّـَُها   )ّيَ   تعاىل:   للا   يقول   الصاحل،  والعمل   الشخصية   الكفاية
  من   للجنس  ليس  أن  على  تنص  فيما  تنص  الكرُية  اآلية  فهذه   .(24) َخِبرٌي(  َعِليمٌ   اّلل َ   ِإن    أَتْـَقاُكمْ   اّلل ِ   ِعْندَ   َأْكَرَمُكمْ   ن  إِ   لِتَـَعاَرُفوا
  هكذاو   أَتْـَقاُكْم(،  اّلل ِ   ِعْندَ   َأْكَرَمُكمْ   )ِإن    قيمته  به  وتتحدد  الفرد  فضل  به  يعرف  واحد   ميزان   هناك  إَّنا  للا  ميزان   يف  حساب

  فال  واحدة، بقيمة  واحداا  ميزاانا   ويرفع   اآلخر، دون  اجلنسني ألحد  املزعومة  األخرى االعتبارات مجيع  سقوط للا منهج  يقرر 
  تفرقة   بال   وإاناثا،   ذكراانا   اجلميع  عليه   جيزى   والذي   وحده   الصاحل  ابلعمل   االعتبار   وإَّنا   ذاهتا،  حد  يف   واألنوثة   للذكورة   اعتبار
  ُأِضيعُ  ال  )َأيّنِ  تعاىل:  يقول امليزان، يف سواء والكل بعض  من  بعضهم اإلنسانية يف سواء فالكل اجلنس، اختالف من انشئة
  كانت   اليت  السخيفة  التصورات  كل  اإلسالم  ُيحو  وهكذا   .(25) بـَْعٍض(   ِمنْ   بـَْعُضُكمْ   أُنـَْثى  أَوْ   ذََكرٍ   ِمنْ   ِمْنُكمْ   َعاِملٍ   َعَملَ 

  كاملة  حقوقها  للمرأة  اإلسالم   يعطي  وهكذا  والبالء،  والشر  للرجس  منبعاا   فيها   ترى  كانت  ليتوا  املرأة   عن   اإلنسانية  تتصورها
  خصائص   كل  سلبتها  اليت  السابقة  احلضارات  يف  منها  جمردة  كانت  أن   بعد   كرامتها،  إليها   ويرد  اإلنسانية،  القيمة  يف

 .(26) وحقوقها اإلنسانية

  شقائق  النساء  )إَّنا  وسلم:  عليه  للا  صلى  حممد   نبينا  قول  عام  كمبدأ   اإلسالمية  الشريعة  استخدمت  فقد   ذلك،  على  وعالوة
  من  شققن  فكأهنن  والطباع  اخللق  يف  وأمثاهلم  نظائرهم  أي  الرجال  شقائق"  اخلطايب:  سليمان   أبو  اإلمام  قال   .(27) الرجال(
  ابلنساء   خطااب   كان  الذكور   بلفظ   ورد   إذا   اخلطاب   وأن  ابلنظري  النظري   حكم  وإحلاق   القياس  إثبات  الفقه   من   وفيه  . الرجال

  اإلسالم   يف  األحكام  مجيع   أن   هو  العام  املبدأ  أن   أخرى،  وبعبارة .(28) "فيها  التخصيص  أدلة  قامت   اليت  اخلصوص   مواضع   إال
  ردها  اليت  احلقوق  ومن   النوع.  اختالف  بسبب  ذلك  خالف  على  الشرع  ينص  ل  ما  والنساء،  الرجال  من  كل  على  تنطبق
 هلا:  وأوجبها للمرأة الشرع

 املطلب األول: حق املرأة يف التملك 

 تكتسبه   ما   جمال   يف  الكاملة   وحريتها  املستقلة   شخصيتها  فلها  التملك،  وحق  التصرف  حرية  وهلا  مستقلة  مالية  ذمة  للمرأة 
  أنزل  ذلك   ويف  اقتناع.  أو  منها  رضاا   غري   من  شيئاا   منه  أيخذ  أن  يف  حق   لزوجها   وال  ألبيها  وليس  الرجل،  مثل  مثلها  متتلكه  وما 
  هلا  لتحفظ تتلى وآّيت يتنزل قرآانا  االعتداء، من حريتها وحتمي حقوقها، هلا حتفظ اليت اآلّيت من  الكثري وتعاىل تبارك للا

  من   ذلك   وغري  مهر   أو  إرث  خالل  من  إليها  آل   وأ  الشرعية،  ابلطرق  اكتسبته  فيما  املالية  وحريتها  وملكيتها  استقالليتها
  َما   بِبَـْعضِ   لَِتْذَهُبوا  تـَْعُضُلوُهن    َوال  َكْرهاا  النَِّساءَ   َترِثُوا  َأنْ   َلُكمْ   حيَِلُّ   ال  آَمُنوا  ال ِذينَ   أَيّـَُها  )ّيَ   تعاىل:  قال  التملك.  أسباب

ُتُموُهن ( ُتمْ   َزْوجٍ   َمَكانَ   َزْوجٍ   َدالَ اْسِتبْ   أََرْدمتُُ   )َوِإنْ   تعاىل:  وقال  ،(29)آتـَيـْ ئاا  ِمْنهُ   ََتُْخُذوا  َفال  ِقنطَاراا  ِإْحَداُهن    َوآتـَيـْ   أَََتُْخُذونَهُ   َشيـْ
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  من  هذا  "   َتخذونه  وكيف  .(30) َغِليظاا(  ِميثَاقاا  ِمْنُكمْ   َوَأَخْذنَ   بـَْعضٍ   ِإىَل   بـَْعُضُكمْ   أَْفَضى   َوَقدْ   ََتُْخُذونَهُ   ُمِبيناا*وََكْيفَ   َوِإمْثاا   هُبَْتاانا 
 . (31) احبقوقه والقيام  ابلعقد،  غليظا  ميثاقا األزواج  على  للا أخذ  وكذلك  واجلور،  الظلم أعظم

 املطلب الثاين: حق املرأة يف اإلرث

  املألوف،   الطوق  ويكسر  احلياة،  مقاييس  ليقلب   اإلسالم  جاء  حىت  لإلسالم،  السابقة   األزمان  كلّ   يف  املرياث  من   حمرومةا   املرأة
  والرجل،  املرأة  بني  مشرتكاا  شرعياا  نظاماا  بذلك اإلرث فأصبح وأقارهبا،  والديها من ابملرياث هلا  وأقرّ  احلصار، املرأة عن ففكّ 

  يف   الرجل   حقّ   تعاىل  للا   ذكر   أصالته؛  على   والتأكيد  املرياث   يف  املرأة   حقّ   حفظ  وألجل  واألقوّيء،  الضعفاء  والصغار،   الكبار
  َنِصيبٌ   َولِلنَِّساءِ   َواألَقْـَربُونَ   اْلَواِلَدانِ   تـََركَ   مم ا  َنِصيبٌ   تعاىل:)لِلّرَِجالِ   لقوله   أيضاا   منفرداا   املرياث  يف   املرأة  وحقّ   فرداا،من  املرياث

  تثبيت   يف  عامة  قاعدة  تقرر  اآلية  هذه  أن   ءالعلما  ويرى  .( 32) َمْفُروضاا(  َنِصيباا   َكثـُرَ   أَوْ   ِمْنهُ   َقل    مم ا  َواألَقْـَربُونَ   اْلَواِلَدانِ   تـََركَ   مم ا
 مألوفاا.  يكن ل  جديداا  حقوقياا  تشريعاا  فيه يرون  كما   وللنساء،  للرجال  اإلرث شرعية

 املطلب الثالث: حق املرأة يف الزواج ويف اختيار الزوج 

  أن  على  املرأة  جيرب  أن   أحد  يستطيع   فال  الزواج،  لصحة   شرطاا  املرأة  رضا  وجعل  الزوج،  اختيار  يف   احلق  املرأة  اإلسالم  أعطى
  اْلِبْكرُ  تـُْنَكحُ  وال   ُتْسَتْأَمرَ  حىت   اأْلَميُِّ  تـُْنَكحُ  )ال  وسلم:  عليه للا  صلى  للا  رسول  قال  قال:  هريرة أيب عن  ترضاه،  ال  مبن  تتزوج
  َيْسَتْأِذهُنَا  َواْلِبْكرُ   َولِيَِّها  من بنفسها   َأَحقُّ   )الثـ يِّبُ   ملسلم:   رواية  ويف   . (33) َتْسُكَت(  )أن  قال   إذهنا؟  كيف  قالوا  ْسَتْأَذَن(. تُ   حىت 
  َفال   َأَجَلُهن    فـَبَـَلْغنَ   النَِّساءَ   طَل ْقُتمُ   )َوِإَذا  تعاىل:   وقال  .(34)ِإقْـرَارَُها(   )َوَصْمتـَُها   قال:   ورمبا  ُصَماهُتَا(  َوِإْذهُنَا  نـَْفِسَها   يف   أبوها

نَـُهمْ   تـَرَاَضْوا  ِإَذا  أَْزَواَجُهن    يـَْنِكْحنَ   َأنْ   تـَْعُضُلوُهن    سواء   النكاح   عقد  يف   الرضا  اعتبار  على   تدل   اآلية   وهذه  .(35) اِبْلَمْعُروِف(   بـَيـْ
نَـُهمْ   )تـَرَاَضْوا  : تعاىل  لقوله   الزوجة؛   من   أو   الزوج،   من   كان    املرأة   أكانت   سواء  النكاح   لصحة   شرط   فالرضا   اِبْلَمْعُروِف(؛   بـَيـْ
  عن   أحدهم  مات   إذا  اجلاهلية  يف   كانوا  السعدي:   قال   لألب.  ليس  وأنه   غريه،   أم   أابها،   الويل  أكان  وسواء  ثيباا؛  أم   بكراا،

  أحبها  فإن  كرهت.  أو   أحبت  غريه،   عن   ومحاها   أحد،  لك من  بزوجته   أحق  أنه وحنومها  عمه وابن  كأخيه  قريُبه  رأى   زوجته، 
  له   تبذل   حىت  تزوجيها   من  امتنع   ورمبا   هو،  خيتاره   من  إال  يزوجها  فال  عضلها   يرضها  ل   وإن   دوهنا،   حيبه  صداق   على   تزوجها 

  للا  ىفنه  آاتها،  ما  ببعض  ليذهب  يكرهها  اليت  زوجته  يعضل  أيضا  الرجل  وكان   صداقها،  من  أو  قريبه  مرياث  من  شيئاا
  مفهوم  هو   كما  األول،  زوجها  قريب  نكاح   واختارت   رضيت   إذا  حالتني:  إال   األحوال  هذه  مجيع   عن  املؤمنني

  كما  الرجال   عن   يورثن   كاملال  النساء  جتعل   وأال   جاهليتهم،  يف   عليه   كانوا  ما   إذهاب  اآلية  من  واملقصود   .(36) قوله)َكْرهاا(
 .(37) املال  يورث
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 املرأة يف التعليم املطلب الرابع: حق  

 قرينة   هناك   كان  إذا   إال   للنساء،  خطاب   هو  والسنة  الكتاب  نصوص   يف   للرجال   خطاب   أي   أن  العلماء   لدى   املقرر   من
  مستوّي،   بعثا   والنساء  الرجال  إىل   مبعواث  سلم  و  عليه  للا  صلى  للا  رسول  كان   ملا  حزم:  ابن  قال   الرجال.  خلطاب  ختصصه

  ذلك   من  بشيءٍ   خُيَص    أن   جيز  ل  واحداا،  خطاابا   والنساء  للرجال  وسلم  عليه  للا  صلى  نبيه  وخطاب  تعاىل  للا  خطاب  وكان 
  هو  كما   إليهن   مبعوثٌ  وسلم عليه للا  صلى للا رسول أن  تيقنا قد وقال: .(38) إمجاع  أو جلي بنص إال النساء دون الرجال

  إليهن   متوجه   واألحكام   ابلعبادات  اخلطاب  أن   وأيقنا   للرجال،   ا كلزومه  هلن    الزمة   اإلسالم   هي  اليت   الشريعة  وأن  الرجال،  إىل
  صح   قد  بشيء  دوهنن   الرجال  يفرد  أال   يوجب  هذا  وكل  دليل،  منهن  الرجال   خص  أو  خصهن  ما  إال   الرجال  إىل   كتوجهه 
  وسلم  عليه  للا صلى  للا رسول   قال قال:  مالك   بن أنس  عن  النبوية: السنة ومن   .(39)إمجاع أو  بنص إال  فيه اجلميع  اشرتاك

  سبقت   فقد   يضر   ال   هذا  لكن  اثبتة،  غري   أهنا   احملدثون  ذكر  )ومسلمة(   ولفظة   .(40) ُمْسِلٍم(   ُكلِّ   َعَلى   َفرِيَضةٌ   اْلِعْلمِ   )طََلبُ   :
  والتعلم،  العلم   على   حريصات   وسلم   عليه  للا   صلى  الرسول   عهد   يف   النساء  كانت   وقد  اخلطاب.  بشمول  العامة  القاعدة

  حبديثك،  الرجال  ذهب   للا،  رسول  ّي  فقالت:   وسلم  عليه  للا  صلى  للا  رسول   إىل   امرأة  جاءت  قال:  سعيد  أبو  روى  فقد 
  تمعن،فاج  وكذا(  كذا  مكان  يف   وكذا  كذا  يوم   يف   )اجتمعن   فقال  للا،  علمك   مما  تعلمنا   فيه  أنتيك  يوما  نفسك  من  لنا  فاجعل
  بل الرجال  على النبوة عهد  يف  العلم  طلب  يقتصر  فلم   .( 41) للا( علمه  مما  )فعلمهن  وسلم  عليه  للا صلى  للا  رسول  فأاتهن
  نساء   النساء   )نعم   فقالت:   العلم   على   األنصارّيت   إبقبال  املؤمنني  أم   عائشة   السيدة   أعجبت   وقد  النساء،   فيه  انفست
 . (42)  الدين( يف  تفقهني  أن  من  احلياء  ُينعهن ل  األنصار

  وسلم:   عليه  للا  صلى  النيب  قول  فيه  وذكر  وأهله(،  أََمَته  الرجل  )تعليم  مس اه  كتاابا   صحيحه   يف   البخاري  عقد   وقد 
  مكل ف  شخص  املرأة  اجلوزي:  ابن  قال  .(43) احلديث  تـَْعِليَمَها..(  فََأْحَسنَ   َوَعل َمَها  ََتِْديبَـَها  فََأْحَسنَ   أََمَتهُ   الر ُجلُ   أَد بَ   )ِإَذا

  حمَرم   أو  زوج  أو  أخ   أو  أب  هلا   كان  فإن   يقني.  على  أدائها  من   لتكون  عليها   الواجبات  علم  طلب   عليها  فيجب  ل، كالرج
  تعلمت   امرأة  على  قدرت  فإن   وتعل مت،   سألت   تكن  ل  وإن   ذلك،  كفاها  الواجبات  تؤدي  كيف  ويعّرِفها  الفرائض  يعلِّمها
  هلا   حدثت  ومىت الالزم،  قدر  على   وتقتصد   هبا،  خلوة غري  من ان األسن  وذوي  األشياخ  من  تعلمت  وإال  منها،  وتعرفت  ذلك

  املؤسسة  ابعتبارها  واملعرفة  التعليم  حق  أعطاها  كذلك  .(44)احلق  من   يستحيي  ال   للا  فإن  تستحي؛  ول  سألت  دينها  يف   حادثة
  وقراءة  ابلعبادات   القيام   اجل  ومن   أبنائها،  نفوس  يف   الصحيحة واملفاهيم  القيم  غرس   عليها  يعتمد  حيث  األسرة   يف   الرتبوية
  كما   واألمية.  اجلهل  بسبب  األيدي  مكتوفة  األحكام   تلك  أمام  الوقوف   وعدم  أحكامها،  واستنباط  النبوية  والسنة  القرآن 

  عن  مستبعدة  فيه  نت كا  اليت  السابقة   العصور   يف   به  حتلم   تكن  ل   حقا   املرأة  منح   قد  اإلسالمي،  الدين   أن  السابق  من  تبني
  العلم  إعطاء  يف  واملشاركة  والتثقيف  التعليم  يف  احلق  منحها  وقد   العامة،  احلياة  ميادين  من  ميدان   أي  يف  الرجال  مع   املشاركة

  الوالدين   اإلسالم  حث  وقد   للعلم،   الطلب  أماكن   من   وغريها  والبيت  املسجد  يف  سواء  العلمية  االجتماعات  يف  واملشاركة
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  الصحيحة   اإلسالمية  الرتبية  وتربتهن   بناته  بتعليم  أهتم  من  يثيب  هو   فها  الذكور،   على  التعليم  قصر   وعدم  ت،البنا  تعليم  على
 . (45) املعاصي وارتكاب اإلشراك عن  البعيدة

 املطلب اخلامس: حق املرأة يف العمل 

  كان  سواء  وليها  على  وواجبة مكفولة  نفقتها  ألن   نفسها؛  على  لتنفق للعمل  حتتاج ال  املرأة  أن  اإلسالمي  التشريع   يف  األصل
  على   واإلشراف   األمومة   واجبات  وأداء  الزوجية  بيت  رعاية   يف  مشغولة   املتزوجة   املرأة   وألن  غريهم،  أو  األخ  أو   الزوج   أو   األب
  هلا   ظ وحف  البيت  خارج   العمل  عن  أغناها  أن   للمرأة  اإلسالم  كرمه  الذي  التكرمي  من  وهذا  األوالد.  وتربية  البيت  شئون 

  املرأة  اإلسالم منح  لقد  املبتذلني. وابتذال العابثني عبث  من  االبتذال من  هلا صيانةا  وأيضاَ  الزوج، قبل من  النفقة يف  حقوقها
  أو   التصدق   أو  اإلقراض  أو  الرهن  أو  اإلجارة  أو  اهلبة  أو  الوقف  أو  الشراء  أو  ابلبيع   ماهلا،  يف  والتصرف  التملك  يف  احلق

  األخ  أو  الزوج  أو  األب  كان   سواء  لوليها  جيوز  ال  بل  الرجل،  شأن   ذلك  يف  شأهنا  التصرف،  وجوه  من  ذلك  غري  أو  الوكالة
  واالنتفاع،  الكسب   يف  احلق  للمرأة   أن   كما   وإذهنا.  برضاها  إال  ذلك   يف  له  سلطان  ال  إذ  ماهلا؛  يف   التصرف   من  ُينعها  أن 

  غري   إىل  وتقرتض  وتقرض  وهتب  وتشرتي  تبيع   أن   فلها  لكه،مت  فيما  شرعاا  املقررة  التصرفات  أنواع  مبختلف  التصرف  حق  وهلا
  أخٍ   أو زوجٍ   أو أبٍ   إذن   أو  رضا  على  ذلك  من  شيء  يتوقف وال  الذاتية،  إبرادهتا  انفذة  وتصرفاهتا  املالية،  التصرفات  من  ذلك

حاجة إليها كي تعمل ال ُيكن ألي جمتمع من اجملتمعات أن يستغين عن عمل املرأة اإلدارية فهو يف  و .(46) سوامها  أو
رئيسة إداريني، وسكرترية طبية يف األقسام اإلدارية، وحماسبة طبية يف أقـسام النساء والتسجيل واإلدارة، والتعليم الطيب، 
فهذا قسم قد حيتاج اجملتمع فيه لعمل املرأة وقـد ال حيتاج له؛ ولذلك البد من وجود جزء من العامالت يف اإلدارة من 

ن العاملني يف اإلدارة من قسم الرجال وذلك حبيث يكون كل منهم على حـدة حتـى خيـرج اجملتمـع عـن النساء وآخر م
االختالط، فإذا احتاجت املرأة العاملة يف اجملال الصحي بعض اإلدارّيت جتد لديها يف مكـان عملها من يتعامل معها 

اريني جيد لديه يف مكان عمله من يتعامل معه من من جنسها وإذا احتاج الرجل العامل يف اجملال الصحي بعض اإلد
 .(47) جنسه لقضاء احلاجة اليت يريدها دون احلاجة إلـى فساد اجملتمع عن طريق االختالط

  كتابه يف  بوازار  مارسيل  الفرنسي  للمفكر  املنصفة   الشهادة  نتأمل   أن   اإلسالم   يف املرأة  وضع  عن  الكذوبة  املزاعم  إزاء  ويكفي
  "ليس أيضاا: وقال  .(48) املرأة" حقوق  محى حامية  أهنا حممد   وتعاليم القرآنية التعاليم "أثبتت  قال: حيث   م"اإلسال "إنسانية

  خاصة،  بصورة   حقوقها  املسلمة  جهل   وحده،   واجلهل   اإلسالمي.  العال   يف   الراهن   املرأة   وضع   يسوغ   ما   القرآنية  التعاليم  يف
 . (49) يسوغه" الذي  هو
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 املبحث الرابع: واقع املرأة العربية املسلمة يف العصر احلديث

  الوقت  يف   للناس  أخرجت   أمة  خبري  ويليق  ينبغي  كما   اإلسالم   منحها   اليت   ومكانتها   كرامتها  تعيش   ال    اليوم   املسلمة   املرأة   إن
  كامل   ومنحها  حلمايتها   واإلعالم  الثقافة  برامج  وُكّرِست  قوانني  وُشّرِعت  النساء  لتحرير  الغرب  صيحات  فيه  تعالت  الذي

  املرأة   تعاين   كله  هذا  خضم  ويف  حقوقها  وهضم  املرأة   اضطهاد  هتم   عن  املدافع  موقع  يف  سلمامل   العال   يبدو   بينما   حقوقها؟!،
  أن   املفروض   من   الذي   القانون  وغياب  الرجل  وتعصب  ابلدين  االجتماعية  القناعات  خلط   بسبب   حقيقي  ظلم من   املسلمة

  بني  الفجوة  مدى  أظهرت اليت والعقبات الصعوابت من  وغريها العصر  هذا  تناسب  تعد ل اليت  الفتاوى  وكذلك  الشرع ُيثل
  املمارسات  من  وثقافة.  وحكومات  كمجتمع   املسلمني  وتطبيق  فهم  و  ومكان   زمان   لكل  والصاحل  واملنصف  العادل  الشرع

 املمارسات: هذه ومن   املختلفة أبشكاله العنف العربية: البلدان  يف املسلمة  املرأة  معاانة   تعكس اليت

  وهي تتزوج  العريب  العال  يف  فتيات مخس  كل  من   واحدة أن العام  هذا   العال خترب  للمرأة   املتحدة  األمم هيئة عن   ذكر ما  -1
 مصر.  يف  سيما  ال  جدا، واسع  نطاق  على  ُيارس مازال  -العربية الدول من العديد  يف جترُيه  رغم  – اإلانث ختان  طفلة. 

  أو  آابء  كانوا  سواء   احلق.  صاحبة   وليس  الرجال  أيدي   يف  منها   الكثري   مازال  لوالعم  والتعليم  والزواج  املواريث  حقوق  -2
 يتخذوهنا. بقرارات النساء  مصائر  أن   يعتقدون  مازالوا -أبناء  أو أزواج  أو أخوال أو  أعمام أو  أشقاء

 سائداا. مازال التحرش -1
 مقبولة.   مازالت التقومي بغرض اإلهانة -2

  التاريخ  عرب   الوضع  هذا مر  حيث العال، من  أخرى  مناطق  يف  عليه كان عما  خمتلفاا  العريب  العال يف  املرأة وضع  يكن  ل وهلذا
  املعتقدات  على   َتسست  القيود  هذه  بعض  وحرّيهتا.  حقوقها  على   لقيود  املرأة  خلضوع  أدى   مما  التمييز،  من  مبراحل
  قائمة   كوهنا   من  أكثر  القبلية  والتقاليد   العادات  من  تنبع   كما   الثقافة  إىل   ترجع   القيود   هذه  من   العديد  ولكن   .(50)الدينية

  والتشريعات  القوانني  على  ابلتايل  وتنعكس  املرأة،  وحرّيت  حقوق   حنو  عقبة  القيود  هذه  ومتثل   .(51)الدينية  املعتقدات  على
 .واملهنية الصحية  الرعاية وكذا يموالتعل واالقتصاد اجلنائية ابلعدالة املتعلقة

 اخلامتة

  عصران   يف  األحوال  تغري  مع   تتناسب  لكي  املرأة  خبصوص  واحلديثة  القدُية  الفتاوى  من  كثري  يف  النظر  يعاد  أن   جيب  -1
 واملصلحة.  التيسري ومنها   الشريعة مقاصد  على  احلفاظ  مع احلاضر،

 اإلسالم.  ومشولية  عدل  القادمة  األجيال وتعليم  احلقة الدين قيم  إىل  العودة -2
 عليها. الواقع   االجتماعي الظلم  من  وحتميها  املرأة حق  حتفظ  اليت القوانني  صياغة -3
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ABSTRACT 
The science of "different hadiths" is one of the most important sciences for jurists and hadith 

scholars, the problem of research: there is a conflict between the hadiths that say that the passage 

of women, donkeys, and dogs, invalidates prayer, and with hadiths that say the contrary, is there a 

real conflict between these hadiths? How did the scholars direct these conversations? The research 

answers questions, discusses the words of scholars, explains hadiths, and gives the most correct 

opinion. The aim of the research is to show the role of scholars in guiding seemingly conflicting 

conversations, how scientists coordinated them, and to demonstrate the great effort made by the 

scholars of this nation in defending the Sunnah. The researcher took the inductive approach: in the 

selection of hadiths and the focus was on the six famous books in hadith, because of their 

importance for preserving the origins of the Sunnah, and the analytical and critical approach was 

the course of the researcher in the study of the words of scholars and the hadith and made the 

researcher arrange the words of the scholars in pushing the conflict on the approach of the 

modernists, he began to combine and then copy the weighting and then the statement of opinion 

of the most merciful, God willing. The results of this research are summarized: scientists have 

three paths to pushing the conflict: plural, cancellation and weighting. The researcher found that 

the most likely view of the public was because of the realization of the evidence and not to neglect 

it. 

 

Keywords: Different hadiths, women, donkey, dog. 

 

 البحث   ملخص

وجود تعارض بني أحاديث قطع واحملدث. وتكمن مشكلة هذا البحث: يف علم خمتلف احلديث من أهم العلوم للفقيه 
فهل هناك تعارض حقيقي   والكلب، الصالة مبرور املرأة واحلمار والكلب مع أحاديث تظهر جواز مرور املرأة واحلمار  

هذه األسئلة ومناقشة   ن هذا البحث نقوم ابإلجابة عيف  األحاديث؟ و وكيف وجه العلماء هذه    األحاديث؟بني هذه  
ر دور جهابذة العلماء اظهويهدف البحث: إىل إ  أقوال العلماء وشرح األحاديث وبيان الرأي الراجح إبذن للا عز وجل. 

، ا البابيف هذ   هاكيف وفق العلماء بينيف الظاهر و   املتعارضة  األحاديثمن األئمة األربعة ومن سار على درهبم يف توجيه  
تعكس أمهية البحث . و وسلم  عليهوبيان اجلهد الكبري الذي بذله علماء هذه األمة يف الذب عن سنة احلبيب صلى للا  

 وقد سلك الباحث املنهج.  من حيث تعلقه بعبادة عظيمة وهي الصالة ابإلضافة إىل وجود تعارض بني األحاديث
وكان املنهج   السنة،يف اختيار األحاديث وكان الرتكيز على الكتب الستة ملا هلا من أمهية حلفظ أصول    :االستقرائي
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التحليلي والنقدي مسلك الباحث يف دراسة أقوال العلماء وشراح احلديث وجعل الباحث ترتيب أقوال العلماء يف دفع 
وتتلخص نتائج   ح وبعد ذلك بيان الرأي الراجح إبذن للا.فبدأ ابجلمع مث ابلنسخ مث الرتجي   احملدثنيالتعارض على منهج  
تبني للباحث أن الراجح هو و مسالك يف دفع التعارض وهي اجلمع والنسخ والرتجيح.    ةلعلماء ثالثلهذا البحث يف: أن  

 إمهاهلا. رأي اجلمهور ملا فيه من إعمال األدلة وعدم  
 .الكلب ،  احلماراملرأة،  خمتلف احلديث،  :  الكلمات املفتاحية

 املقدمة 

وشرفها بعده خبدمة سنته حفظًا وشرًحا   وسلم،الذي خص هذه األمة بنيب الرمحة صلى للا عليه    احلمد هلل
إن من أهم علوم السنة النبوية علم خمتلف احلديث وهو دفع التعارض الظاهر بني األحاديث وهو من أهم   وتدريًسا.

العلوم اليت حيتاج إليها احملدث والفقيه وسيتناول الباحث هنا أحد مسائل هذا العلم وهو حديث قطع املرأة والكلب 
الٌقطع  للصالة، واحلمار   القطع   حيث وردت عدة أحاديث تفيد يف ظاهرها  وأحاديث أخرى تفيد يف ظاهرها عدم 
  للصالة. 

 متهيد 

علم يبحث يف االحاديث اليت ظاهرها التعارض من حيث إمكان اجلمع بينهما   إن علم خمتلف احلديث هو
إما بتقيد مطلقها أو بتخصيص عامها  أو بغريها من الطرق اليت ذكرها احلازمي يف مقدمة كتابه االعتبار وأوصلها إىل 

قارب اخلمسني  طريقة واملتأمل يف هذا العلم جيد اجلهود الكبرية اليت بذهلا  علماء األمة وخاصة األئمة األربعة  يف ي ما
دراسة االحاديث املتعارضة والتوفيق بينها وهذا العلم حيتاج جهد كبري وحتقيق دقيق حىت يظهر لنا وجه التعارض الظاهري 

ة والكلب واحلمار وأحاديث عدم قطع الصالة حنتاج أن ءقطع الصالة مبرور املرا فمثال اذا اردان ان جنمع بني احاديث  
جنمع رواايت االحاديث وندرسها سندا ومتنا ونعود اىل اقول االئمة الكبار من أصحاب املذاهب االربعة يف هذه املسألة 

 .ضافة لشرح احلديث ونقف مع كالمه وقفة طويلةابإل

 األحاديث اليت ظاهرها التعارض يف مسألة قطع املرأة واحلمار والكلب للصالة   األول: املبحث  

 على قطع الصالة   ل ما يداملطلب االول: األحاديث اليت ظاهرها  

»ِإَذا قَاَم َأَحدُُكْم ُيَصلِ ي، فَِإنَُّه َيْسرُتُُه ِإَذا وسلم:  قال رسول للا صلى للا عليه    ذر،عن أيب    الصامت،عن عبد للا بن    .1
ُع َصاَلتَُه احلَِْماُر، َواْلَمْرأَُة، َواْلَكْلُب َكاَن َبنْيَ َيَدْيِه ِمْثُل آِخرَِة الرَّْحِل، فَِإَذا َلَْ َيُكْن َبنْيَ َيَدْيِه ِمْثُل آِخرَِة الرَّْحِل، فَِإنَُّه يَ ْقطَ 
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َأِخي، َسأَْلُت ُت: اَي أاََب َذر ٍّ، َما اَبُل اْلَكْلِب اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَكْلِب اأْلَمْحَِر ِمَن اْلَكْلِب اأْلَْصَفِر؟ قَاَل: اَي اْبَن  اأْلَْسَوُد« قُ لْ 
 . (1)   َشْيطَاٌن« َرُسوَل للِا َصلَّى للاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما َسأَْلَتِِن فَ َقاَل: »اْلَكْلُب اأْلَْسَوُد  

»يَ ْقَطُع الصَّاَلَة اْلَمْرأَُة َواحلَِْماُر َواْلَكْلُب، َويَِقي َذِلَك ِمْثُل وسلم:  رسول للا صلى للا عليه   قال:   قال: عن ايب هريرة    .2
 . (2)   الرَّْحِل«ُمْؤِخرَِة  

 . (3) َواْلَكْلُب«  »يَ ْقَطُع الصَّاَلَة اْلَمْرأَُة احْلَاِئُض  شعبة قال:    عباس رفعه عن ابن    .3
 عن ابن عباس، قال: أحسبه عن رسول للا صلى للا عليه وسلم قال: »ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ِإىَل َغرْيِ ُسرْتَةٍّ فَِإنَُّه يَ ْقَطعُ   .4

   .(4)  َواْليَ ُهوِديُّ َواْلَمُجوِسيُّ َواْلَمْرأَُة، َوجُيْزُِئ َعْنُه ِإَذا َمرُّوا َبنْيَ َيَدْيِه َعَلى َقْذَفةٍّ ِِبََجرٍّ«َصاَلتَُه اْلَكْلُب َواحلَِْماُر َواخْلِْنزِيُر  
مررت بني يدي النيب صلى للا عليه وسلم وأان على محار   فقال: رأيت رجاًل بتبوك مقعداً  قال: وعن يزيد بن منران  .5

َها   فقال:وهو يصلي    . (5)   . بَ ْعدُ »اللَُّهمَّ اْقَطْع أَثَ رَُه« َفَما َمَشْيُت َعَلي ْ
»تُ َعاُد الصَّاَلُة ِمْن :  عن محيد بن هالل، عن عبد للا بن الصامت، عن أيب ذر، عن النيب صلى للا عليه وسلم قال  .6

  .(6)   َواْلَمْرأَِة« ََمَرِ  احلَِْماِر  

 اليت ظاهرها يدل على عدم قطع الصالة   الثاين: األحاديثاملطلب  

عن مسروق، عن عائشة، أنه ذكر عندها ما يقطع الصالة، فقالوا: يقطعها الكلب واحلمار واملرأة، قالت: لقد و   .1
َلِة، َوَأاَن ُمْضطَ :  جعلتموان كالاب َنُه َوَبنْيَ الِقب ْ لَبَ ي ْ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي، َوِإّن ِ  ِجَعٌة َعَلى السَّرِيِر، »لََقْد رَأَْيُت النَّيبَّ َصلَّى للاُ 

 . (7)   اْنِساَلاًل«فَ َتُكوُن ِل احلَاَجُة، فََأْكرَُه َأْن َأْستَ ْقِبَلُه، فَأَْنَسلُّ  
»َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى للاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى هِبِْم اِبْلَبْطَحاِء َوَبنْيَ َيَدْيِه َعنَ زٌَة، :  عون بن أيب ُجَحي َْفَة، قال: مسعت أيب  عنو   .2

ْرأَُة  
َ
 .( 8)   َواحِلَماُر«الظُّْهَر رَْكَعَتنْيِ، َوالَعْصَر رَْكَعَتنْيِ، ََتُرُّ َبنْيَ َيَدْيِه امل

»َفَصلَّى يف   ،قال "ااتان رسول للا صلى للا عليه وسلم وحنن يف ابدية لنا ومعه عباس  العباس،عن الفضل بن    .3  
 .(9)  َذِلَك«َصْحرَاَء لَْيَس َبنْيَ َيَدْيِه ُسرْتٌَة َومِحَارٌَة لََنا، وََكْلَبٌة تَ ْعبَ ثَاِن َبنْيَ َيَدْيِه َفَما اَبىَل  

َا ُهَو عن ايب سعيد قال: قال رسول للا صلى للا عليه وسلم    .4   »اَل يَ ْقَطُع الصَّاَلَة َشْيٌء َواْدَرُءوا َما اْسَتطَْعُتْم فَِإمنَّ
 .(10)  َشْيطَاٌن«

فَِإَذا َسَجَد َغَمَزّن قالت: »   عائشة: عن    .5 َلِتِه  ِقب ْ َوَسلََّم َورِْجاَلَي يف  َعَلْيِه  َيَدْي َرُسوِل للِا َصلَّى للاُ  َبنْيَ  أاََنُم   ُكْنُت 
، َوِإَذا قَاَم َبَسْطتُ ُهَما« قَاَلْت: »َواْلبُ ُيوُت يَ ْوَمِئذٍّ لَْيَس ِفيَها   . (11)   َمَصابِيُح«فَ َقَبْضُت رِْجَليَّ

عائشة   الزبري أن"ال يقطعها شيء أخربّن عروة بن  فقال:  عن ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصالة يقطعها شيء     .6
»لََقْد َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى للاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُم فَ ُيَصلِ ي ِمَن اللَّْيِل، َوِإّن ِ َلُمْعرَتَِضٌة  قالت:زوج النيب صلى للا عليه وسلم  

َلِة َعَلى ِفرَاِش   َنُه َوَبنْيَ الِقب ْ  .(12)   أَْهِلِه«بَ ي ْ
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»َكاَن َرُسوُل للِا "  قالت:" حدثتِن ميمونة زوج النيب صلى للا عليه وسلم  قال:اهلاد    نبن شداد ب   عبد للاوعن  .  7
َا َأَصاَبِِن ثَ ْوبُُه ِإَذا    .(13)   َسَجَد« َصلَّى للاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي َوَأاَن ِحَذاَءُه َوأاََن َحاِئٌض َوُرمبَّ

وأان يومئذٍّ قد انهزت االحتالم ورسول للا صلى للا عليه وسلم   أاتن، أقبلت راكباً على    قال:   عباس، عن ابن    .8
، فَ نَ زَْلُت فََأْرَسْلُت اأْلَاَتَن تَ ْرَتُع َوَدَخْلُت يف ا ، فَ َلْم يُ ْنِكْر َذِلَك َعَليَّ »ُيَصلِ ي اِبلنَّاِس مبًًِن« َفَمَرْرُت َبنْيَ َيَدِي الصَّفِ  لصَّفِ 

 .(14) " َأَحدٌ 
»َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى للاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أقبلت راكباً على محار أاتن وأان يومئذ انهزت االحتالم  قال:عن ابن عباس أنه  .9

، تَ رْ   ُيَصلِ ي اِبلنَّاِس مبًًِن ِإىَل َغرْيِ ِجَدارٍّ، َفَمَرْرُت َبنْيَ َيَدْي بَ ْعِض الصَّفِ  فَ نَ زَْلُت، َوأَْرَسْلُت اأَلاَتنَ  َتُع، َوَدَخْلُت يف الصَّفِ 
 . (15)   َأَحٌد«فَ َلْم يُ ْنِكْر َذِلَك َعَليَّ  

 »اَل يَ ْقَطُع الصَّاَلَة َشْيٌء َمَّا ََيُرُّ َبنْيَ َيَدِي اْلُمَصلِ ي«   قال:أنه بلغ أن علي بن أيب طالب    املوطأ: ونقل مالك يف  .  10
الصالة شيء َما َير بني   ع ال يقطبن عمر كان يقول:    عبد للاأن    :عبد للاوقال مالك عن ابن شهاب عن ساَل بن  

 .(16) يدي املصلي 

 املبحث الثاين: التوفيق بني األحاديث املتعارضة 

 قسمني: أهنا تنقسم إىل  يظهر  بعد النظر يف األحاديث واآلاثر املتقدمة   
 والكلب. أحاديث تفيد قطع الصالة مبرور املرأة واحلمار    األول: القسم  

وبعد النظر يف هذين   القسم الثاّن: أحاديث تفيد عدم قطع الصالة مبرور املرأة واحلمار والكلب على تفصيل يف املسألة 
آراءهم   ءواستقراالقسمني يرى تعارض ظاهري بني هذه األحاديث ولكن وبعد الرجوع إىل كتب الفقهاء وشراح احلديث  

 جند أهنم سلكوا يف دفع التعارض الظاهري بني األحاديث ثالثة مسالك: 
 والتوفيق.املسلك األول: اجلمع  

 النسخ.  الثاّن: املسلك  
 الرتجيح. املسلك الثالث:  

 اجلمع والتوفيق  األول: املطلب  

 : قول  وأما من قال ابجلمع والتوفيق وهو 

"ال تبطل الصالة مبرور واخللف:  العلماء من السلف    ومجع من  :عنهممالك وأبو حنيفة والشافعي رضي للا   
هؤالء هذا احلديث على أن املراد ابلقطع نقص الصالة لشغل القلب هبذه   غريهم، وأتول شيء من هؤالء وال من  

 .(17)  إبطاهلاوليس املراد    األشياء،
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فقالوا : وإن مر بني يديه ما من رجل أو امرأة أو محار أو كلب َل يقطع صالته عندان ،   : أما قول األحناف 
مؤمنا أو كافرا حائضا أو طاهرة محارا او كلبا اسودا او غريه َما رواه البخاري عن  امرأةوقالوا أيضا إن مر مار رجال أو 

رير بينه وبني القبلة مضجعه فتبدو ِل احلاجة فانسل النيب صلى للا عليه وسلم يصلي واان على الس  رأيتعائشة قالت :  
ملا َل تقطع مع اشتغال النفس هبا اكثر من غريها وهو املناط من املنع فالرجل واحلمار   املرأة ن  من  عند رجله وهذا أل 

 . (18) واحلمار والكلب بني يدي املصلي ال يقطع الصالة عند عامة العلماء  املرأةاوىل وقال الكاساّن ومرور  

بن ايب طالب وابن عمر   علي قال    املوطأويف    املصلي،ال يقطع الصالة شيء َير بني يدي    فقالوا:  :وأما املالكية 
بعمل الصحابة وابلقياس على اهلوام والطيور او جيمع ِبمل   هما ذكرانفيرتجح    شيءالصالة    عال يقطرضي للا عنهم  

 .(19)   االبطال القطع على قطع االقبال على الصالة بسبب الفكرة يف املار ال على  

إذا صلى إىل سرتة فمر بينه وبينها رجل أو امرأة أو صيب أو كافر أو كلب أسود أو محار   فقالوا:  : وأما الشافعية 
كان و .  (21)  ذلك .  ونقل املاوردي من الشافعية إمجاع الصحابة على  (20)  عندان أو غريها من الدواب ال تبطل الصالة  

 فقالت:   واملرأة، فذكروا الكلب واحلمار    دليلهم: حديث مسروق قال: ذكروا عند عائشة رضي للا عنها ما يقطع الصالة
لقد رأيت النيب صلى للا عليه وسلم يصلي وأان على السرير بينه وبني القبلة مضطجعة "   والكالب. شبهتموان ابحلمر  

 قال: وعن ابن عباس رضي للا عنهما  ومسلم. رواه البخاري  

"أقبلت راكباً على محار أاتن ورسول للا صلى للا عليه وسلم يصلي ابلناس مبًن إىل غري ذي جدار فمررت  
ومسلم. أحد " رواه البخاري    على بني يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت األاتن ترتع ودخلت يف الصف فلم ينكر ذلك  

 عليه وسلم وحنن يف ابدية لنا فصلى يف الصحراء " أاتان رسول للا صلى للاقال:وعن الفضل بن عباس رضي للا عنهما  
وعن ابن عباس .  تعبثان بني يديه فما ابىل ذلك " رواه أبو داود إبسناد حسن  لنا وكلبةليس بني يديه سرتة ومحارة  

 " كنت رديف الفضل على أاتن فجئنا والنيب صلى للا عليه وسلمي صلي أبصحابه مبًن فنزلنا عنها فوصلنا الصف قال:
 . (22)   صحيح فمرت بني أيديهم فلم تقطع صالهتم " رواه الرتمذي وقال حديث حسن  

 املطلب الثاين: مطلب النسخ 

هو ترجيح أحاديث أن الصالة ال يقطعها شيء واعتبارها انسخة ألحاديث القطع وهو رأي الطحاوي وابن  
 الرأي. تبًن  أمحد شاكر من املعاصرين هذا    ولقدنقل احلافظ ابن حجر    املتقدين كمامن   عبد الرب

فقد قال يف كتابه شرح معاّن اآلاثر بعد أن ذكر األحاديث اليت تقطع الصالة قال :"فذهب   :وأما الطحاوي 
قوم إىل هذه اآلاثر فقالوا يقطع الصالة الكلب األسود واملرأة واحلمار، إذا مروا بني يدي املصلي وخالفهم يف ذلك 
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ي الرسول صلى للا عليه وسلم ابألاتن الصالة شيء مث ذكر حديث ابن عباس ومروره بني يد   عال يقطآخرون فقالوا  
وذكر له اكثر من رواية مث ذكر عن عكرمة قال ذُكر عند ابن عباس ما يقطع الصالة قالوا الكلب واحلمار وقال ابن 

يقطع هذا ولكنه يكره مث قال فهذا ابن عباس قال بعد رسول للا إن احلمار ال   وأعباس : إليه يصعد الكلم الطيب  
وصهيب كان متأخراً عما روى عنه عكرمة من ذلك وقد روي  عبيد للا فدل ذلك على أن ما روى عنه يقطع الصالة 

عن الفضل بن عباس عن النيب صلى للا عليه وسلم ما يدل على أن احلمار ال يقطع الصالة مث قال فدل ذلك على 
عنه عن النيب صلى   ما ذكرانمع روايته  أيضاً أن ابن عمر   ما ذكران ثبوت نسخ ذلك عنده مث قال : والدليل على صحة 

صالة املسلم شيء فهذا ابن عمر رضي للا عنه قد قال هذا بعد النيب صلى  عال يقطللا عليه وسلم قد روى من قوله  
للا عليه وسلم وقد مسع ذلك من النيب صلى للا عليه وسلم فدل هذا على ثبوت نسخ ما كان مسعه من الرسول صلى 

 . (23)م حىت صار ما قال به من هذا أوىل عنده من ذلكللا عليه وسل

: والصحيح الذي أرضاه واختاره أهنا منسوخة ِبديث ال يف هامش الصحيح اجلامع   أما أمحد شاكر فقال 
يقطع الصالة بشيء الذي ذكران آنفاً الذي رواه أبو داود وقد ضعفه ابن حزم يف احمللى وذكر أمحد شاكر طرق كثرية 

يب ال وقال إن قول النحسن.  رواه الطرباّن يف الكبري وإسناده    62للحديث وقال يف جممع الزوائد اجلزء الثاّن صفحة  
في الصالة شيء  يكاد يكون   ه يقطع  بل هو  النوع  السامعني قطعها أبشياء من هذا  عند  أنه كان معروفاً  إشارة إىل 

 . (24)   ذلك كالصريح فيه ملن أتمل وفكر يف معًن احلديث مث ساق أدلة كثرية على  

السهارنفوري  مال  داود   :وقد  أبو  أخرجها  اليت  احلديث  وأما  فقال  احلديث  تصحيح  إىل  اجملهود  بذل  يف 
ها فوالدارقطِن والطرباّن أن الصالة ال يقطعها شيء فقد روي عن ابن سعيد وابن عمر وأيب أمامة وأنس وجابر وضع

وت ببعضها اكتسبت النووي وغرية وان كان كل واحد من طرقها ضعيفا غري قابل لالحتجاج لكن ملا تعدد طرقه وتق 
  .(25)  أعلمقوة فصار حسنا وصح االحتجاج هبا وللا 

 املطلب الثالث: الرتجيح 

 آراء: وأما من قال ابلرتجيح فكان هلم ثالثة  

فقالت طائفة بظاهر اخلرب وروي ذلك عن ابن عمر وأنس   : قطع الصالة مبرور املرأة واحلمار والكلب  األول: 
واستدلوا ابحلديث الصحيح   احمللى. يف    كما بينهمن املتقدمني وعلى رأسهم ابن حزم    والظاهرية(  26)   البصريواحلسن  

" يقطع الصالة املرأة واحلمار وسلم: قال رسول للا صلى عليه    قال: الذي يرويه اإلمام مسلم عن أيب هريرة رضي للا عنه  
صالة املصلي كون الكلب   ع قال: ويقط توسع يف إثبات رأيه يف احمللى حيث  حزم فقدوالكلب "، وننقل هنا رأي ابن 

وكون املرأة بني يدي الرجل   أيضاً،حياً أو ميتاً أو كون احلمار بني يديه كذلك    كبرياً،غريها صغرياً أو    ماراً أو   يديه،بني  
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إال أن تكون مضطجعة معرتضة فقط، فال تقطع حينئذٍّ وال يقطع النساء بعضهن   كبرية،مارة أو غري مارة صغرية أو  
  بعضاً. 

فإن كان بني يدي املصلي شيء مرتفع بقدر الذراع وهو قدر مؤخرة الرحل املعهودة عند العرب وال نباِل  
ة واستدل ابن حزم ِبديث َل يضر صالته كل ما كان وراء السرتة َما ذكران وال ما كان من كل ذلك فوق السرت   –بغلظها  

"يقطع الصالة املرأة واحلمار والكلب " ويعِن ذلك مثل مؤخرة وسلم:  قال رسول للا صلى للا عليه    قال:أيب هريرة  
 الرحل. 

وقال   "يقطع الصالة املرأة والكلب واحلمار".وسلم:  وحديث أنس بن مالك عن رسول للا صلى للا عليه   
م من طريق أيب ذر عن رسول للا صلى للا عليه وسلم :" إذا قام أحدكم فصلى فإنه يسرته أيضاً: فإن قيل : فقد رويت

إذا كان بني يديه مثل آخرة الرحل فإذا َل يكن بني يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صالته احلمار واملرأة والكلب 
ر والزايدة الواردة  يف الدين عن للا سبحانه األسود ، قلنا :نعم ، وحديث أيب هريرة وأنس فيهما زايدة على حديث أيب ذ 

وتعاىل فرض قبوهلا ومن فعل هذا فقد أخذ ِبديث أيب ذر وَل خيالفه  ألنه ليس يف حديث أيب ذر إال ذكر األسود فقط 
املرأة وقال أيضاً وأما كون  (  27) ، ومن اقتصر على ما يف حديث أيب ذر فقد خالف رواية أيب هرير وانس وهذا ال حيل 

معرتضة ال تقطع الصالة وحديث عائشة فقد فرقت أم املؤمنني بني حال جلوسها بني يدي رسول صلى للا عليه وسلم 
ورد   وهو يصلي فأخربت أبنه أذًى له وبني اضطجاعها بني يديه وهو يصلي فلم تره أذى وهذا نص قولنا وهلل احلمد.

الصالة شيء من هذا كله وما  عال بقط والشافعي: حنيفة ومالك  ووقال أب  فقال:ابن حزم على أحاديث مرور احلمار 
" وأقبلت راكباً عباس:وحديثاً رويناه من طريق ابن    أوردانه،وهو حجة عليهم كما    عائشة،نعلم هلم حجة إال حديث  

 الصف، ني يدي  على ااتن وأان يومئذٍّ قد انهزت االحتالم ورسول للا صلى للا عليه وسلم يصلي ابلناس مبًن، فمررت ب
ورد على اجلمهور فقال ما خالصته أن حديث   فلم ينكر ذلك أحد ".   الصف، فنزلت فأرسلت األاتن ترتع ودخلت  

" ال يقطع الصالة داود:ابن عباس ومروره ابألاتن يرد عليه أن سرتة اإلمام سرتة للمصلني وليس فيه حجة وحديث أبو  
  .(28)   ورده شيء " ضعفه 

قال ابن عباس وعطاء بن أيب رابح واستدال ابحلديث   : احلائض  واملرأة الثاّن: ويقطع الصالة الكلب األسود   
قطع الصالة مبرور   وقيدوا أحاديث  احلائض(السابق عند أيب داود وابن ماجه بلفظ )يقطع الصالة الكلب األسود واملرأة  

 . (29)  املنتقدينمام الشوكاّن عن هذا الرأي ورد على  مرور املرأة احلائض وقد دافع اإل  وأحاديث الكلب األسود  

هذا هو املشهور عن اإلمام أمحد رمحه للا نقله اجلماعة   :الثالث: وال يقطع الصالة إال الكلب األسود البهيم 
وهذا قول   البهيم،عندي شيء إال الكلب األسود    ا ال يقطعه  قال:   الصالة؟ ما يقطع    عبد للاسئل أبو    األثرم: قال    عنه.
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وهو يقطع الصالة ومعًن   شيطان،الكلب األسود البهيم    قاال: يروي عن معاذ وجماهد أهنما    س طاوو عائشة وحكي عن  
ودليلهم أن األحاديث الواردة يف جواز مرور املرأة واحلمار معارضة حلديث السواد. البهيم الذي ليس يف لونه شيء إال 

 هريرة وأيب ذر فيبقى الكلب األسود خالياً من معارض وحديث الفضيل بن عباس يف اسناده مقال مث حيتمل أن أيب
  .(30)   معارضفيجب القول به لثبوته وخلوه من    هبيماً،الكلب َل يكن أسوداً وال  

 راء السابقة وبيان الرأي الراجح املبحث الثالث: مناقشة اآل

 السابقة   اآلراءاملطلب األول: مناقشة  

وهم الظاهرية وغريهم فقد كان عمدهتم احلديث الصحيح الذي يرويه اإلمام   : وأما من رأى مسلك الرتجيح
وأما حديث عائشة رضي للا عنها فقد   الباب،مسلم يف قطع الصالة وغريه من األحاديث األخرى الصحيحة يف نفس  

 الصالة. ها أن املرور غري االضطجاع وهي كانت مضطجعة وهذا ال يقطع  منوجهوه عدة توجيهات 

 يصلي، وهو    وسلم،فقد فرقت أم املؤمنني يف حال جلوسها بني يدي رسول للا صلى للا عليه    : قال ابن حزم
نقل ابن حزم أاثر   . مث (31)  قولناوهذا نص    أذن،وهو يصلي فلم تره    وبني اضطجاعها بني يديه  له،فأخربت أبنه أذن  

أقبلت راكباً   عباس،عن بعض الصحابة مثل أنس وابن عمر تدل على قطع الصالة مث رد ابن حزم على حديث ابن  
األاتن قال وهذا ال حجة فيه لوجوه مث ساق رواايت تبني أن املرور كان من وراء السرتة اليت وضعها النيب صلى للا عليه 

 . ((شيءوذكر حديث الفضل بن عباس وقال هذا ابطل وذكر حديث أبو سعيد اخلدري ال يقطع الصالة  .  وسلم

لو صح كل هذا ملا وجب األخذ إبحدى الروايتني دون األخرى إال ضعيف ومثله جماهد مث   :اكوقال أبو الود  
ال ابهلوى واملطاوفة فلو صحت هذه األاثر وهي ال تصح لكان حكمه صلى للا عليه وسلم أبن الكلب   بينة،ِبجة  

ان كما ال يقطع الصالة شيء من احليو   أال من    قبل،واحلمار واملرأة يقطعون الصالة هو الناسخ بال شك ملا كانوا عليه  
فمن الباطل الذي ال خيفى وال حيل ترك الناسخ املتني واألخذ ابملنسوخ .  يقطعها الفرس والسنور واخلنزير وغري ذلك

وأما من ذهب إىل أنه يقطع الصالة .  (32)   عودها ومن احملال أن تعود احلالة املنسوخة مث ال يبني عليه السالم    املتيقن،
ي الشوكاّن وفصل يف الرد على املخالفني فرد على حديث عائشة رضي أهذا الر ًن  احلائض فقد تبالكلب األسود واملرأة  

ت عن النيب صلى للا عليه وسلم أن املرأة تقطع الصالة " فهي حمجوبة مبا روت وذهب و للا عنها "وقد تقدم عنها أهنا ر 
حديث ابن   إنودليل هذا القول    .نذر عن عائشةإسحاق بن راهويه إىل أنه يقطعها الكلب األسود فقط وحكاه ابن امل

وكذلك حديث عائشة املتقدم أخرج املرأة والتقييد ابألسود   أيضاً،يت  أخرج احلمار وحديث أم سلمة اآل  اآليتعباس  
... وَيكن اجلمع أيضاً أبن جممل حديث عائشة وميمونة وأم سلمة على صالة النفل وهو   أخرج ما عداه من الكالب 

أو حيمل على أن ذلك وقع يف غري حالة   الصالة،على أنه َل ينقل أنه اجتزأ بتلك    الفرض،ما ال يغتفر يف    غتفر فيهي
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احليض واحلكم بقطع املرأة للصالة إمنا هو إذا كانت حائضاً كما تقدم وقد عرفت أيضاً أن وقوع ثوبه صلى للا عليه 
ى أن يستلزم املرور ... فال شك أن هذه األحاديث اخلاصة وسلم على ميمونة ال يستلزم على أهنا بني يديه فضالً عل

 .(33) . فيما حنن بصدده أرجح يف هذ احلديث إذ تقرر ما أسلفنا عرفت أن الكلب األسود واملرأة احلائض يقطعان الصالة

يف التوفيق بني هذه األحاديث مثل الطحاوي فذكر أحاديث القطع مث ذكر أحاديث :  وأما من رجح النسخ
مرور ابن العباس يف احلديث كان من أمام الصف فأورد رواية ابن العباس رضي   إنة يف ذلك ورد على من قال  الرخص

قال مررت برسول للا صلى للا عليه وسلم وهو يصلي مث انقش املسألة وقال يف اخلتام فقد توافرت هذه األاثر   عنه، للا  
ادم ال يقطعون الصالة وقد جعل كل مار بني يدي املصلي يف   عن رسول للا صلى للا عليه وسلم , مبا يدل أن بِن

حديث ابن عمرو وأيب سعيد عن النيب صلى للا عليه وسلم شيطاانً وأخرب أبو ذر عن رسول للا صلى للا عليه وسلم 
لت يف بِن أن الكلب األسود لرمبا يقطع الصالة , ألنه شيطان فكانت العلة اليت كانت ألجلها ينقطع الصالة , قد جع 

أدم أيضاً وقد ثبت عن النيب صلى للا عليه وسلم أهنم ال يقطعون الصالة , فدل ذلك أن كل مار بني يدي املصلي 
وأكد   .(34) َما سوى بِن أدم كذلك ال يقطع الصالة وأثبت الطحاوي نسخ حكم عدم قطع الصالة ألحاديث القطع 

والصحيح والذي أرضاه وأختاره أهنا منسوخة :  أمحد شاكر مذهب النسخ ودافع عنه يف تعليقه من سنن الرتمذي وقال
" الذي ذكر آنفا أنه رواه أبوداود وقد ضعفه ابن حزم يف احمللى أبن أاب الوداك وجمالدا ءِبديث ال يقطع الصالة شي

ل املهملة وهو جرب بن نوفل البكاِل وهو ثقة  وثقه ابن معني وابن حبان ضعيفان وأبو الوداك بفتح الواو وتشديد الدا
عليه احلكم ابلضعف وأخرج له مسلم   ق ال يطلواختلف فيه قول النسائي فمرة قال صاحل ومرة قال ليس قوي ومثل هذا  

الناس فيه وهو يف الصحيح وجمالد هو ابن سعيد اهلمداّن الكويف ضعفه أمحد وغريه وقال يعقوب بن سفيان تكلم  
حديثه مث ذكر رواايت أخرى مث قال إن قول النيب صلى للا   حال يطر صدوق وأخرج له مسلم مقروان بغريه ومثله أيضا  

الصالة شيء فيه إشارة إىل أنه كان معروفا عند السامعني قطعها أبشياء من هذا النوع بل يكاد   عال يقطعليه وسلم  
  .(35)  معًن احلديث  مث ذكر امحد شاكر جمموعة من الرواايت تقوي احلديثيكون كالصريح فيه ملن أتمل وفكر يف

اجلمع  مذهب  رأى  من  اجلمع َمكن يف   : وأما  إن  وقالوا  القطع  عدم  وأحاديث  القطع  أحاديث  أثبتوا  فقد 
اليت قال النووي وأما اجلواب على األحاديث الصحيحة    األحاديث وال حاجة لنسخ ما دام ذلك وال دليل على النسخ

واحملدثني أن املراد   الفقهاء،واحملققون من    واخلطايب، أصحها وأحسنها ما أجاب به الشافعي    وجهني، احتجوا هبا فمن  
قال البيهقي رمحه للا ويدل على الصالة.  إليها ألهنا تفسد    وااللتفاتابلقطع القطع عن اخلشوع والذكر للشغل هبا  

فهذا   الكراهة،صحة هذا التأويل أن ابن عباس أحد رواة قطع الصالة بذلك مث روي عن ابن عباس أنه محله على  
وال يلزم من كون   ،وأما ما يدعيه أصحابنا وغريهم من النسخ فليس مقبول , إذ ال دليل عليه  نعتمده،اجلواب هو الذي  

ابن عباس يف حج  يكون انسخاً حديث  أن  األمر  أخر  الوداع وهي  بني   ، ة  اجلمع  لكان  النسخ  احتمل  لو  أنه  مع 
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وأما ما قاله أصحاب   .(36)وهذه  أيضاً قاعدة معروفة وللا أعلم  ، إذ ليس فيه ورد شيء منهما ،األحاديث مقدماً عليه
يث عائشة ليس فيه حجة لعدم القطع حد   إن الرأي األول لرتجيح أحاديث القطع فقد رد عليهم اجلمهور. فأم ا من قال  

قال صاحب بذل اجملهود " فهذا احلديث استدلت به عائشة رضي للا .  وأن االعرتاض غري املرور مثل ما ذكر ابن حزم
فإذا َل يقطع االعرتاض   املرور،فإن اعرتاض املرأة أشد من    صالته، عنها أن املرأة إذا مرت بني يدي املصلي ال تقطع  

احلديث وشبهه من األحاديث اليت فيها اعرتاض   ا بطال. هذ فبطل هبذا ما قال ابن    ابألوىل، طع املرور أيضا  الصالة ال يق
انتهى على أنه ملا أنكرت عائشة عليهم   املرور،ال على جواز    التعود، املرأة بني املصلي وقبلته يدل على عدم جواز  

مث أقول إن مسلماً أخرج يف صحيحه حديث ذلك.  على  وحصل االمجاع    عائشة، فكأهنم رجعوا إىل ما قالت    وسكتوا،
"لقد رأيت رسول للا صلى للا عليه وسلم يصلي وأان على السرير بينه وبني القبلة مضطجعة فتبدو ِل   ولفظه: عائشة  
 املرور، فأنسل من عند رجليه "وهذ اللفظ صريح يف    وسلم،فأكره أن أجلس فأوذي رسول للا صلى للا عليه    احلاجة،

 . (37) فإن االنسالل هو املرور وكأن بطال َل ينتبه هبذا السياق"

وأما قول الشوكاّن أن عائشة رضي للا عنها حمجوبة مبا روت ويقصد أهنا روت أن املرأة تقطع الصالة فقال 
  فهذا أيضاً ابطل بوجوه:   روت، ي حمجوبة مبا  صاحب بذل اجملهود رداً على الشوكاّن " وأما من قال فه

 ثقات،فألن حديثها الدال على قطع الصالة عند مرور املرأة وغريها الذي أخرجه أمحد وإن قال العراقي ورجاله    : أما أوالً 
حمجوبة   فال تكون   وسلم،لكن ال يقاوم ما رواه البخاري ومسلم وغريمها عن عائشة وغريها من أزواج النيب صلى للا عليه  

 . ألنه سقط يف املعارضة  به،

واثنياً: َيكن أن يكون عندها معًن القطع مبرور املرأة فيما روي يف حديث أمحد من قطع الصالة هو قطع 
فعلى هذا   ابلكلية، وأما حديث االعرتاض فذكرها للرد على من يقطع الصالة عند مرورها مبعًن إبطاهلا    مبرورها، اخلشوع  

ورد عن مجع من الصحابة قطع الصالة مبرور   إنهوأما قوهلم  .  (38)  روتة مبا  جوال تكون حمجو   معارضة، ال يكون بينهما  
احلمار والكلب واملرأة فالرد عليه أواًل من أوجه أوهلا أنه ورد عن كثر من الصحابة القول عدم القطع منهم عائشة وابن  

وحذيفة فقد توسع الطحاوي يف كتاب معاّن األاثر يف النقل عنهم وكما ذكر ابن عبد  وعلى عمر وابن عباس وعثمان  
  أيضاً ونقل من التابعني قول الزهري كما ذكره البخاري وسعيد بن املسيب كما ذكر مالك يف املوطأ وغريه كثري. الرب

وعادًة أهل   مذهبهم،وال يلزم منه أن هذا    القطع، وا يف  وَ " وأما الباقون منهم فإهنم رَ   :قال صاحب بذل اجملهود
واحلال أنه ال يلزم ذلك فإنه من روى من الصحابة حديث   به،مذهوا عن الصحايب شيئاً يزعمون أنه  وُ احلديث إذا ر 

أو أمروا   الصالة،فما دام أنه َل يثبت عنهم أهنم أعادوا    الصالة،القطع حيتمل أن يكون أراد قطع اخلشوع ال إبطال  
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ال يثبت أن مذهبهم قطع الصالة مبرورها مبعًن إبطاهلا وهذه مغالطة عظيمة جيب أن ينتبه   القواطع، إبعادهتا مبرور هذه 
 . (39)   احملكمفيجب أن يرد احملتمل على    حمتمل،هلا. وأما الذين قالوا بعدم القطع فقوهلم غري  

قوله   صحيح عن علي وعثمان وغريمها حنو ذلك موقوفا اي   إبسنادوروى سعيد ابن منصور    حجر: وقال ابن  
انه شيطان   ابألسود فجيب ل عن احلكمة يف التقييد  أويؤيد ذلك ان الصحايب راوي احلديث س  شيء( قطع الصالة  ي  )ال 

 .(40)   صالتهوقد علم ان الشيطان لو مر بني يدي املصلي َل تفسد  

يف تعليقه على سنن النسائي يف حديث ابن عباس ومروره يف االاتن وفيه ان مرور احلمار ال  :وقال الشنقيطي
يقطع الصالة وعليه بوب ابو داوود وما ورد من قطعه حممول على قطع اخلشوع وقد انزع يف ذلك الشوكاّن وحاول 

 .(41)  ظاهرترجيح القول ابلقطع وتكلف يف ذلك تكلفا يف بعضه تعسف 

 بعده،نظر ما عمل به أصحابه من    وسلم،وقال أبو داود إذا تنازع اخلربان عن النيب صلى للا عليه    :وقال العيِن
وملا ذكر األبواب اليت فيها   إثره، ويذكر الذي يعارضه يف ابب أخر على    اببه،قال العيِن من عادته أنه يذكر احلديث يف  

وهو   شيء،فكأنه أشار به إىل أن العمل اليوم أن الصالة ال بقطعها    الباب،انقطاع الصالة ابلشيء مث أعقبها هبذا  
  .وللا أعلم  .)42(كما بيناه مفصالً مستوىف  اجلمهور،مذهب  

ال يقطع الصالة شيء مث   بعد أن ذكر حديث ابن عباس وبوب له بباب ما جاء  ه يف جامع  :وقال الرتمذي
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى للا عليه وسلم ومن بعدهم من التابعني قالوا ال يقطع "  :قال

وذكر املاوردي حديث يقطع الصالة املرأة والكلب واحلمار مث قال وهذا قول خيالف إمجاع الصحابة   .(43) شيء" الصالة  
 والداللة على فساده ما روي عن أيب سعيد اخلدري وما روي عن عائشة وما روي عن الفضل بن العباس. رضي للا عنهم  

 .  (44)   الفضيلةمث قال وما رووه من احلديث فمنسوخ أو أرادوا به قطع  

فيرتجح ما  شيء،ويف املوطأ قال علي بن أيب طالب وابن عمر رضي للا عنهم ال يقطع الصالة  :وقال القرايف
انه بعمل الصحابة وابلقياس على اهلوام والطيور أو حيمل جممع القطع على قطع اإلقبال على الصالة بسبب الفكرة ذكر 

  .(45)   اإلبطاليف املار ال على  

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي للا عنهم ومجهور العلماء من السلف واخللف ال تبطل   : وقال النووي
الصالة مبرور شيء من هؤالء وال من غريهم وأتمل هؤالء هذا احلديث على أن املراد ابلقطع نقص الصالة لشغل القلب 

 . (46) إبطاهلا  هبذه األشياء وليس املراد  
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فقد بوب له ابن .  (47)   "تُ َعاُد الصَّاَلُة ِمْن ََمَرِ  احلَِْماِر َواْلَمْرأَِة َواْلَكْلِب اأْلَْسَوِد."   :بلفظوأما حديث ابن خزَية  
ليس مضاد خلرب عائشة وبني أن عائشة كانت مضطجعة وَل تر  املرأة خزَية بقوله دليل ذكر على أن هذا اخلرب يف ذكر 

املقصودة يف احلديث هي احلائض دون الطاهر وهذا من ألفاظ املعًن كما فسر أيب   املرأةمث ذكر يف الباب األخر أن  
 : ويرد على هذه الرواية أمور  أيب ذر   هريرة وعبد للا بن مغفل يف ذكر الكلب يف خرب 

 التسعة،فلم تذكر رواية تعاد يف أي كتاب من الكتب  الرواية،إغفال أصحاب الكتب التسعة عن هذه   :أوهلا
  .ها العلماء الذين تبنوا مذهب القطع من املتقدمنيوَل يذكر 

فلو سلمنا بصحة هذه الرواية تكون قد خالفت الرواايت األصح منها وأفعال الصحابة والتابعني فال :  أما اثنياً 
 . (48)   فيهاحجة  

ور الكلب )فقد روي أن مر :  وخنتم بكالم مجيل لإلمام الشافعي قال اإلمام الشافعي يف كتابه اختالف احلديث
إذا روى حديث واحد أن رسول للا صلى للا عليه وسلم   جيوز،واحلمار يفسد صالة املصلي إذا مر بني يديه قيل: ال  

ومعها   وكان خمالفاً هلذه األحاديث , فكان كل واحد منهما أثبت منه,   ، "يقطع الصالة املرأة والكلب واحلمار"  قال:
, أن يرتك إن كان اثبتاً , إال أبن يكون منسوخاً , وحنن ال نعلم املنسوخ من األخر ولسنا نعلم األخر أو  القرآنظاهر 

بينه وبني القبلة وصلى وهو يرد أن يكون غري حمفوظ , وهو عندان غري حمفوظ ألن النيب صلى للا عليه وسلم وعائشة  
حامل أمامه يضعها يف السجود ويرفعها يف القيام ولو كان ذلك يقطع صالته َل يفعل واحد من األمرين وصلى إىل غري 
سرتة وكل واحد من هذين احلديثني يرد ذلك احلديث , ألنه حديث واحد مث قال فإن قيل فما يدل عليه من كتاب للا 

 وللا أعلم.   (49)  أخرىأال تزر وازرة وزر   من هذا؟ قيل قضاء للا

 بيان الرأي الراجح   :املطلب الثاين

الرأي الراجح هو رأي مجهور   للباحث أن   رأي تبنيومناقشتها وبيان حجة كل    األقوال السابقةوبعد عرض  
رجح الباحث هذا الرأي   اخلشوع وإمنا شيء وأن القطع هنا مبعًن قطع    اال يقطعه أن الصالة    واحملدثني وهوالفقهاء  

 : لألسباب التالية

منها واألخذ جبميع السنة أوىل وهو من ابب إعمال   لشيءيرتتب عليه إهدار    ألنه فيه إعمال جلميع النصوص وال  -1
  . النص أوىل من إمهاله

وخاصة أن منهم بعض اخللفاء الراشدين مثل عثمان وعلي رضي للا عنهم   الصحابة كما ذكرانألنه قول أكثر    -2
 .الذين أمران احلبيب صلى للا عليه وسلم إبتباع سنتهم
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 . كأيب حنيفة ومالك والشافعي وهم أعالم الفقه يف األمة  األئمةب ومجهور  قول كبار التابعني كسعيد ابن املسي  -3

  . داود والرتمذي  هو ظاهر قول كبار أئمة احلديث مثل البخاري وأبو  -4

رأي من قال ابلنسخ رأي قوي قال به كبار العلماء مثل الطحاوي وابن عبد الرب والعراقي ولكن النسخ يفتقر   -5
 . كانية للجمع فهو األوىل لذلك رجح الباحث هذا الرأي وللا أعلمللتاريخ ومادام هناك إم

 

 اخلامتة والنتائج 

 بعد هذه اجلولة ودراسة األحاديث ومناقشة أراء العلماء تبني للباحث ما يلي: 
 جاءت أحاديث صحيحة تدل يف ظاهرها على قطع الصالة مبرور املرأة واحلمار والكلب.  .1
 تدل يف ظاهرها على عدم قطع الصالة مبرور املرأة واحلمار والكلب. جاءت أحاديث صحيحة   .2
 سلك العلماء ثالث مسالك يف دفع التعارض وهي اجلمع والنسخ والرتجيح. .  3
مجعاً بني األدلة وسلك بعض العلماء مسلك النسخ   اخلشوع،سلك اجلمهور مسلك اجلمع وقالوا القطع هو قطع    .4

 حزم. عض العلماء مسلك الرتجيح مثل ابن مثل الطحاوي والعراقي وسلك ب
 إمهاهلا. تبني للباحث أن الراجح هو رأي اجلمهور ملا فيه من إعمال األدلة وعدم .  5

 العاملني. واحلمد هلل رب    تعاىل، وأخرياً أسأل للا العلي القدير أن جيعل العمل خالصاً لوجهه  

 اهلوامش

 
 

العدل إىل رسول للا صلى للا ( مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري. )بدون اتريخ(. صحيح مسلم = املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن  1) 
 . 365, ص:1. ج:510عليه وسلم. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. رقم:

 (. 511. حديث رقم: )365، ص:1(  مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ج: 2) 
األزدي. )بدون اتريخ(. سنن أيب داود. حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد. بريوت:    ( أبو داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو3) 

وقال أبو داود وقفة سعيد وهشام ومهام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس قال صاحب بذل اجملهود  (.  703. حديث رقم: )187، ص:1املكتبة العصرية. ج:
وحديث شعبة املرفوع شاذ، ورواه النسائي وغريه موقوفاً، وقال شعيب األرانؤوط يف التعليق على سنن أيب داود رجاله ثقات    ( حاصله أن احلديث املوقوف حمفوظ666\3)

 (. 32\2إال أن شعبة خولف يف رفعه كما قال املصنف واملوقوف أصح )
»يف نفسي من هذا احلديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغريه فلم أر  (. قال أبو داود:  704. حديث رقم: )187، ص:1( أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، ج:4) 

هاشم، واملنكر فيه ذكر  أحدا جاء به عن هشام وال يعرفه، وَل أر أحدا حيدث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أيب مسينة يعِن حممد بن إمساعيل البصري موىل بِن  
نكارة«، قال أبو داود: »وَل أمسع هذا احلديث إال من حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة وأحسبه وهم ألنه كان حيدثنا من  اجملوسي، وفيه على قذفة ِبجر، وذكر اخلنزير، وفيه 

 لوهم إىل ابن أيب قال ابن قطان " ليس يف سنده متكلم فيه غري ان علته ابدية وهي الشك يف رفعه فال جيوز أن يقول مرفوع وقال صاحب بذل اجملهود " نسبة احفظه«.  
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(. وقال شعيب األرانؤوط يف تعليقه على السنن ضعيف مرفوع وهذا إسناد رجاله  662\3مسينة بعيد فإنه تقدم أنه ثقة وذكر ان الطحاوي أخرج احلديث من طريق أخرى )

 أيب كثري ولعل أصحها املوقوف على عكرمة.  ثقات إال أن فيه اختالفا فقد روي ابلشك يف رفعه كما هو هنا، وروي موقوفاً عن ابن عباس وعلى عكرمة وعلى حيىي بن  
( وقال ابن قطان: هذا احلديث يف غاية الضعف ونكارة املنت  272\3قال العيِن )(. 705. حديث رقم: )188، ص:1( أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، ج:5) 

الوداع بعد تبوك فافهم"   وقال شعيب األرانؤوط يف التعليق على السنن )االسناد ضعيف  وزعم احلازمي أنه على تقدير الصحة يكون منسوخاً ِبديث ابن عباس ألن حجة  
 ( قيل امسه سعيد. 2430جلهالة موىل يزيد بن منران، وقال احلافظ يف التقريب )

ح ابن ُخَزَية. حققه وعل ق عليه وخر ج أحاديثه وقدَّم  (. صحي2003(  ابن خزَية، أبو بكر، حممد بن إسحاق بن خزَية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري. )6) 
 بيان: تفرد ابن خزَية بلفظه تعاد بدل تقطع.  (.  831. رقم احلديث: )421، ص:1. ج:3له: الدكتور حممد مصطفى األعظمي. املكتب اإلسالمي. ط:

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول للا صلى للا عليه وسلم  خاري =  ه (. صحيح الب1422البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد للا البخاري اجلعفي. )(  7) 
 (. 511. رقم احلديث: )108, ص:1. ج: 1دار طوق النجاة. ط:حممد زهري بن انصر الناصر. بريوت:  . حتقيق:  وسننه وأايمه

 (. 495. رقم احلديث: )106, ص:1مرجع سابق، ج:  البخاري، صحيح البخاري،(  8) 
( فيه عباس بن عبيد للا بن عباس ذكره ابن  681\3قال صاحب بذل اجملهود )(.  718. حديث رقم: )191، ص:1( أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، ج:9) 

(  289\3ل وهو كما قال. وقال العيِن )حبان يف الثقات وروي له أبو داود والنسائي حديثاً واحداً يف الصالة وأعله ابن حزم ابالنقطاع قال ألن ابن عباس َل يدرك عمه الفض
 (. 42\2واحلديث أخرجه النسائي بنحوه وذكر بعضهم أن يف إسناده مقااًل وقال شعيب األرانؤوط إسناده ضعيف النقطاعه )

، جمالد وهو ابن سعيد وقال شعيب األرانؤوط حديث قوي وهذا إسناد ضعيف(.  719. حديث رقم: )191، ص:1( أبو داود، أسنن أيب داود، مرجع سابق، ج:10) 
ح احلديث وترجيح تصحيحه  اهلمداّن أخرج له مسلم مقروانً وهو ضعيف وابقي رجاله ثقات ومال صاحب بذل اجملهود إىل حتسني احلديث، وقد توسع امحد شاكر يف بيان طر 

 يف تعليقه على احمللى والرتمذي كما سيمر معنا. 
 (. 512. حديث رقم: )367ص:،  1سابق، ج:  ( مسلم، صحيح مسلم،11) 
 (. 515. رقم احلديث: ) 109, ص:1. ج:1البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ط:(  12) 
 (. 513. حديث رقم: )367، ص:1( مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ج: 13) 
 (. 504. حديث رقم: )361، ص:1( مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ج: 14) 
 (. 493. رقم احلديث: ) 105, ص:1. ج:1، ط:البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق(  15) 
(. موطأ اإلمام مالك. صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي. بريوت: دار  1985( مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدّن. )16) 

االستذكار ورواه بسنده عن سعيد بن املسيب عن علي وعثمان قاال: ال يقطع  وقد وصله ابن عبد الرب يف  (.  40. رقم احلديث: )156، ص:1إحياء الرتاث العريب. ج: 
أنه كان يقول ال يقطع الصالة  الصالة شيء وادرؤوا عنكم ما استطعتم. ونقل ابن عبد الرب عن سعيد بن املسيب أنه قال: ال يقطع الصالة إال احلدث وعن عروة بن الزبري 

حتقيق: ساَل حممد عطا، حممد علي معوض. بريوت:    االستذكار.  (.2000عمر يوسف بن عبد للا بن حممد بن عاصم النمري القرطيب. )ابن عبد الرب، أبو  شيء إال الكفر.  
 . 284، ص:2. ج:1دار الكتب العلمية. ط:

.  2ج. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. طه(. شرح النووي على مسلم = املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجا 1392(  النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف النووي. )17) 
 . 227، ص:4ج:

 . 191، ص:1(. املبسوط. بريوت: دار املعرفة. ج:1993( السَّْرَخسي ، ابن سهل، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة. )18) 
،  2. ج:1ق: سعيد أعراب. بريوت: دار الغرب اإلسالمي. ط:(. الذخرية. حتقي1994( القرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي. )19) 

 . بتصرف يسري. 160ص:
 . 250، ص:3( النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف النووي. )بدون اتريخ(. اجملموع شرح املهذب. الرايض: دار الفكر. ج:20) 
(. احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي. حتقيق: الشيخ علي حممد  1999)( املاوردي، أبو احلسن، علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي.  21) 

 . 208، ص:2. ج:1الشيخ عادل أمحد عبد املوجود. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  - معوض  
 . 251، ص:3( النووي، اجملموع، مرجع سابق، ج:22) 
حممد    - (. شرح معاّن اآلاثر. حققه وقدم له: )حممد زهري النجار  1994امللك بن سلمة األزدي احلجري. ) ( الطحاوي، أبو جعفر، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد  23) 

 بتصرف.   463،462،461،460،459،458، ص:1. ج:1سيد جاد احلق( من علماء األزهر الشريف. الرايض: عاَل الكتب. ط:
: أمحد حممد شاكر. مصر: شركة  شرحسنن الرتمذي. حتقيق و الصحيح اجلامع _ (. 7197ك. )( الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحا24) 

 . 165،164ص:  ،2. ج:2مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب. ط:
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هلند: مركز الشيخ أيب احلسن  (. بذل اجملهود يف حل سنن أيب داود. اعتِن به وعلق عليه: األستاذ الدكتور تقي الدين الندوي. ا2006( السهارنفوري، خليل أمحد. )25) 

 .   685، ص:3. ج:1الندوي للبحوث والدراسات اإلسالمية. ط: 
 . 189. ص: 1(. معاَل السنن. حلب: املطبعة العلمية. ط:1932( اخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت. )26) 
م  غالط املؤلف هنا مغالطة غريبة فجعل احلديث املطلق زائد على احلديث املقيد وهو أمر راجع اىل املعًن وامنا  قال أمحد شاكر يف تعليقة على احمللى على كالم ابن حز   (  27) 

املؤلف    هما قالرد  حتد املخرج مث حديث أيب ذر يالراجح أن زايدة الثقة مقبولة  مبعًن أنه إذا زاد يف الرواية لفظا أو قيدا قبلت الزايدة ويف معًن هذا محل املطلق على املقيد اذا ا
حافظ جتب مراعاهتا وعلى    ردا واضحا ففي صحيح مسلم  وذكر حديث أيب ذر وقال فهذا صريح يف التفريق بني الكلب االسود وغريه ودال على ان القيد هبذا اللون زايدة

األندلسي القرطيب الظاهري. )بدون اتريخ(. احمللى. حتقيق:    ابن حزم األندلسي، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم .  أن من أطلق فلم يذكر اللون فإمنا أختصر احلديث 
 . 10، ص:4أمحد حممد شاكر. القاهرة: دار الرتاث. ج: 

 . 13، ص:4( ابن حزم األندلسي، احمللى. حتقيق، مرجع سابق، ج:28) 
 .15، ص:3. ج:1ام الدين الصبابطي. مصر: دار احلديث. ط:(. نيل األوطار. حتقيق: عص 1993( الشوكاّن، حممد بن علي بن حممد بن عبد للا الشوكاّن اليمِن. )29) 
.  185- 183، ص:  2(. املغِن. القاهرة: مكتبة القاهرة. ج:1968( ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد للا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي. )30) 

 بتصرف. 
 . 10ص:  ،4( ابن حزم األندلسي، احمللى. حتقيق، مرجع سابق، ج:31) 
 . 14، ص:4( ابن حزم األندلسي، احمللى. حتقيق، مرجع سابق، ج:32) 
 بتصرف يسري   .17، ص:3( الشوكاّن، نيل األوطار، مرجع سابق، ج: 33) 
 . بتصرف. 462، ص:1( الطحاوي، شرح معاّن اآلاثر، مرجع سابق، ج:34) 
 . 516  ،164ص:  ،2ج:مرجع سابق،  سنن الرتمذي.  الصحيح اجلامع _  الرتمذي،   (35) 
 . 251، ص:3( النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج:36) 
 .   674، ص:3( السهارنفوري، بذل اجملهود يف حل سنن أيب داود، مرجع سابق، ج:37) 
 .   676، ص:3، بذل اجملهود يف حل سنن أيب داود، مرجع سابق، ج:( السهارنفوري38) 
   بتصرف يسري..  685_684، ص:3( السهارنفوري، بذل اجملهود يف حل سنن أيب داود، مرجع سابق، ج:39) 
ه وصححه وأشرف على طبعه: حمب (. فتح الباري شرح صحيح البخاري. قام إبخراج1379( ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالّن الشافعي. )40) 

 . 589، ص:1الدين اخلطيب. عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد للا بن ابز. بريوت: دار املعرفة. ج:
ار السنن الصغرى  ه(. شرح سنن النسائي املسمى »شروق أنوار املنن الكربى اإلهلية بكشف أسر 1425( الشنقيطي، حممد املختار بن حممد بن أمحد مزيد اجلكِن. )41) 

 . 1572، ص:5. ج:1النسائية«. مطابع احلميضي )طبع على نفقة أحد احملسنني(. ط: 
(. شرح سنن أيب داود. حتقيق: أبو املنذر خالد بن إبراهيم املصري.  1999( بدر الدين العيِن، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى. )42) 

 . 292، ص:3. ج:1الرشد. ط:الرايض: مكتبة  
 . 116ص:  ،2ج:مرجع سابق،  سنن الرتمذي.  الصحيح اجلامع _  ( الرتمذي،  43) 
 . بتصرف. 209- 208، ص:2( املاوردي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي. مرجع سابق، ج:44) 
 . 160، ص:2( القرايف، الذخرية. حتقيق: سعيد أعراب، مرجع سابق، ج:45) 
 بتصرف يسري.   .227، ص:4النووي، شرح النووي على مسلم، مرجع سابق، ج:(  46) 
 (. 831. رقم احلديث: )421، ص:1( ابن خزَية، صحيح ابن خزَية، مرجع سابق، ج:47) 
الصالة    )يقطعبلفظ    ذر مرفوعاطرق متعددة عن محيد بن هالل عن عبد للا بن الصامت عن أيب    وغريهم منخزَية وابن حبان    مسلم وأمحد وابن  احلديث أخرجه(  48) 

الرواية    حبان هذهابن    خزَية مث( احلديث، وقد جعل ابن  ..... الصالة من َمر احلمار   )تعاد   هالل به بلفظعن محيد بن    حسان فرواهبن    وانفرد هشام  احلديث،   .(احلمار ... 
خالف اجلماعة يف لفظ    الشذوذ حيثعليها حكم  حسان ينطبقرواية هشام بن  الواقع ان مع ان   والتوفيق، احلديث وجلأت للجمعطع فجعلوه من خمتلف مفسرة لرواية الق
ى ان املقصود قطع خشوعها كما  (  َيكن أتويلها وفهمها عل... الصالة    )يقطعورواية    مغفل،وجاء لفظ القطع ايضا من رواية أيب هريرة وعبد للا بن    واحد،  احلديث وخمرجه

هذه العبارة افدهتا من د. ايسر    ذهب اليه كثري من اهل العلم، بينما رواية )تعاد الصالة،،،،(  صرحية ال َيكن أتويلها  لكنها غري حمفوظة ، وَل أجد من  تكلم عليها )
ابن خزَية ، فيكون هذا اللفظ غالبا روي ابملعًن )هذه العبارة افدهتا من د. امحد عبدللا  الشماِل حفظه للا ( ال شك ان اختيار مسلم ادق وهو اعلى كعبا من ابن حبان و 

 حفظه للا (. 
 بتصرف يسري.   .623، ص:8(. اختالف احلديث. بريوت: دار املعرفة. ج:1990( الشافعي أبو عبد للا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي املكي. )49) 
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 واملراجع املصادر  
1   .albkhary, mhmd bn esma'eyl abw 'ebd allh albkhary alj'efy. (1422h). shyh albkhary = aljam'e 
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2   .bdr aldyn al'eyny, abw mhmd mhmwd bn ahmd bn mwsa bn ahmd bn hsyn alghytaba alhnfa. 
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t:1. 
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altrmdy. thqyq wt'elyq: ahmd mhmd shakr. msr: shrkh mktbh wmtb'eh mstfa albaby alhlby. t:2. 
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al'ezyz bn 'ebd allh bn baz. byrwt: dar alm'erfh . 

5   .abn hzm alandlsy, abw mhmd 'ely bn ahmd bn s'eyd bn hzm alandlsy alqrtby alzahry. (bdwn 

tarykh). almhla. thqyq: ahmd mhmd shakr. alqahrh: dar altrath . 

6   .abn khzymh, abw bkr, mhmd bn eshaq bn khzymh bn almghyrh bn salh bn bkr alslmy 

alnysabwry. (2003). shyh abn khuzَymh. hqqh w'elq 'elyh wkhrj ahadythh wqdَm lh: aldktwr mhmd 

mstfa ala'ezmy. almktb aleslamy. t:3. 

7   .alkhtaby, abw slyman hmd bn mhmd bn ebrahym bn alkhtab albsty. (1932). m'ealm alsnn. hlb: 

almtb'eh al'elmyh. t:1. 

8   .abw dawd, abw dawd slyman bn alash'eth bn eshaq bn bshyr bn shdad bn 'emrw alazdy. (bdwn 

tarykh). snn aby dawd. thqyq: mhmd mhyy aldyn 'ebd alhmyd. byrwt: almktbh al'esryh . 

9   .alsrَْkhَsy, abn shl, mhmd bn ahmd bn aby shl shms ala'emh. (1993). almbswt. byrwt: dar 

alm'erfh . 

10   .alsharnfwry, khlyl ahmd. (2006). bdl almjhwd fy hl snn aby dawd. a'etny bh w'elq 'elyh: alastad 

aldktwr tqy aldyn alndwy. alhnd: mrkz alshykh aby alhsn alndwy llbhwth waldrasat aleslamyh. 

t:1. 

11   .alshaf'ey abw 'ebd allh mhmd bn edrys bn al'ebas bn 'ethman alqrshy almky. (1990). akhtlaf 

alhdyth. byrwt: dar alm'erfh. j:8, s:623. 

12   .alshnqyty, mhmd almkhtar bn mhmd bn ahmd mzyd aljkny. (1425h). shrh snn alnsa'ey almsma 

«shrwq anwar almnn alkbra alelhyh bkshf asrar alsnn alsghra alnsa'eyh». mtab'e alhmydy (tb'e 'ela 

nfqh ahd almhsnyn). t:1. 

13   .alshwkany, mhmd bn 'ely bn mhmd bn 'ebd allh alshwkany alymny. (1993). nyl alawtar. thqyq: 

'esam aldyn alsbabty. msr: dar alhdyth. t:1. 

14   .althawy, abw j'efr, ahmd bn mhmd bn slamh bn 'ebd almlk bn slmh alazdy alhjry. (1994). shrh 

m'eany alathar. hqqh wqdm lh: (mhmd zhry alnjar - mhmd syd jad alhq) mn 'elma' alazhr alshryf. 

alryad: 'ealm alktb. t:1 . 

15   .abn 'ebd albr, abw 'emr ywsf bn 'ebd allh bn mhmd bn 'easm alnmry alqrtby. (2000). alastdkar. 

thqyq: salm mhmd 'eta, mhmd 'ely m'ewd. byrwt: dar alktb al'elmyh. t:1. 
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ABSTRACT 

This study illustrates (the rule of the circumstances of the defendant at the punishment in Sharia 

and Iraqi law( Islamic Law protects The conditions of the accused and definitely prohibits the 

crime against him. Iraqi Law does not take into account the circumstances of the accused and 

crimes, in any bad or good condition.  The discussion dealt with the definition of terms 

linguistically and terminology.  It defines the circumstances of the defendant, and highlights 

the types of circumstances, knowledge of the rule punishing at times in Islamic Sharia and Iraqi 

law, comparison between Islamic law and Iraqi law in the introduction of the circumstances of the 

defendant. The researcher has an inductive approach in monitoring the relevant information, 

the descriptive approach and a description. The study found that Islamic Sharia is based on the full 

respect of all human rights on the defendant, and not violated of this right for any reason, such 

as religion, race, gender, language, unlike other Iraqi law. It denotes that Islamic 

Sharia preceded other laws in case of the circumstances of the defendant at the punishment. 

The study confirmed that the case of the defendant's rights in Iraq especially remain very 

serious and does not practice on the ground. 

Keywords: state circumstances, defendant, punishment , Sharia and Iraqi law. 

 
  البحثملخص  

؛ سالمية والقانون العراقيإللشريعة ال  حتقق اإلدانة وفقا  حكم األخذ بظروف املدعى عليه عند    بيانلهذه الدراسة    جاءت
 وحرمت قد نظرت يف ظروف املدعى عليه  الشريعة اإلسالمية    وتربز أمهية املوضوع يف أن  عرب مقارنة بني النموذجني

البحث وقد تناول . فهي تنظر يف أسباب ارتكاب اجلرمية وأتخذها بعني االعتبار عند احلكم حترميا  قطعيا  عليه العدوان 
ه عند حكم األخذ بظروف املدعى عليالتعريف مبصطلحات البحث لغة واصطالحا ، والتعريف بظروف املدعى عليه، و 

يف الشريعة   أوقات الشدة   عند  عاقبة حكم امل  معرفة، و ظروفإبراز أنواع الاملعاقبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي، و 
يف رصد املعلومات ذات الصلة  االستقرائيولقد هنج الباحث يف دراسته املنهج مقارنتها.  و  ،اإلسالمية والقانون العراقي

 .املنهج املقارن وذلك حسب املعلومات الواردة يف املصادر األولية والثانوية  قواعد  لها حتليال  دقيقا  وفقمث حل  ،  ابملوضوع
احلق يف الشريعة اإلسالمية قائم على االحرتام التام لكافة حقوق اإلنسان املتعلق ابملدعى عليه،  ن أ الدراسة إىل    توصلتو 

العراقي، كما اوعلى عدم   القانون  الد ِّين والعرق واجلنس واللغة، وهذا خبالف  نتهاك هذا احلق ألي سبب كان مثل 
دعي عليه ابألخذ بظروف امل   القوانني الوضعيةو   غريها من الشرائع   سبقت   الشريعة اإلسالمية  توصلت الدراسة إىل أن
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وأكدت الدراسة أن حالة حقوق املدعى عليه يف العراق خصوصا  ال تزال خطرية للغاية وال متارس على عند املعاقبة.  
 أرض الواقع.

 .العراقي()ظروف املد عي، املد عى عليه، املعاقبة، الش ريعة اإلسالمي ة، القانون  كلمات املفتاحّية:  

  

 :املقدمة

نثين عليه كما أثىن على نفسه وفوق ما أثىن عليه خلقه وأشهد  يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه،  محدا  احلمد هلل  
املبعوث رمحة الذي اصطفاه على اخللق واملرسلني  عبده ورسوله    ا  وأن حممد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،  

 إىل يوم الدين وبعد: سنته  للعاملني، وعلى آله وصحبه ومن سار على  

 ن أ، و حترميا  قطعيا  عليه    واحلكم  العدوان  وحرمت ظروف املدعى عليه  لقد متسكت الشريعة اإلسالمية السمحاء ب     
ذلك و ،  دعى عليه عند املعاقبةابألخذ بظروف امل   حق املدعى عليه يف الشريعة اإلسالمية قائم على االحرتام التام

على خالف القانون العراقي فإنه   ألن الشريعة اإلسالمية تقيم أحكامها على أساس الرفق ابلناس ورفع احلرج عنهم
ذا وعندما بدأت ب   ،فتطبق عليه القانون أاي  كان ظروفه سيئا  كان أو جيدا  ،  ال تعترب الظروف املدعى عليه وال ترمحه

حكم األخذ بظروف املدعى ، فتبادر إىل ذهين "  العراقي  بواقعنا  عصراي  له ارتباط  أختار موضوعا    نالبحث عزمت أ
، وبعد حبٍث يف الكتب الفقهية ظهر يل أن فقهاء لشرعي والقانوينا  اجلانب   يففيه  " أن أحبث    عليه عند املعاقبة 

األخذ احلق يف    لمدعى عليه لوقالوا    "    حكم األخذ بظروف املدعى عليه عند املعاقبة "  املسلمني حبثوا مسألة  
"، وذلك من خالل دراسة موقف الشريعة ظروف املدعى عليهوهذا ما دفعين إىل أن أحبث موضوع "  بظروفه،  

وأعتقد أن جهات ،  وما يرتبط بما من أحكام ومسائل  عراقي، مقارنة  ابلقانون الاملدعى عليهظروف    اإلسالمية من 
ولقد جعلت قسما  من ،  سيما يف العراقال  يف أحناء العامل و   مر عدة حباجة إىل مثل هذه البحوث، منها أولو األ

حكم األخذ بظروف لغة واصطالحا ، و   ابحلكم واألخذ لغة واصطالحا ، والتعريف بظروف املدعى عليه   دراسيت متعلقا  
، يف الشريعة اإلسالمية حكم ظروف املدعى عليهاملدعى عليه عند املعاقبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي، و 

و  العراقي،  الوالقانون  أنواع  امل   معرفة، و ظروفإبراز  الشدة   عند   عاقبةحكم  والقانون   أوقات  اإلسالمية  الشريعة  يف 
وسأقوم يف هذا البحث ،  يف األخذ بظروف املدعى عليه  والقانون العراقي  الشريعة اإلسالميةمقارنتها بني  و  ،العراقي

، وموقف حكم األخذ بظروف املدعى عليه عند املعاقبة  من   راقيالع  بعرض وحتليل موقف الشريعة اإلسالمية والقانون
 . حكم األخذ بظروف املدعى عليه عند املعاقبةمن    راقية والقانون العالشريعة اإلسالمي
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 األخذ بظروف املدعى عليه عند املعاقبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي.   حكم  األول:  بحثامل

 املطلب األول: التعريف مبصطلحات البحث. 

حكمت و   حكم بينهم حيكم حكما ، و   احلكم يف اللغة املنع لذلك فاحلبس يسمى حكما ،  أوال: احلكم لغة واصطالحا: 
أراد مما  منعته  إذا  يده  ،الرجل حتكيما ،  على  إذا أخذت  السفيه ابلتخفيف، وأحكمت،  القاضي:   ،وحكمت   ومسي 

ُلُه الحَمنحُع قال    )1).مجع حكم وهو لغة القضاء  األحكام:،  ملنعه اخلصوم من التظامل  ،حاكما   ُم الحَقَضاُء َوَأصح ُكح الفيومي: )احلح
 َ ُت َبنيح ُُروجِّ مِّنح َذلَِّك َوَحَكمح اَلفِّهِّ فَ َلمح يَ قحدِّرح َعَلى اخلح ُت َعَليحهِّ بَِّكَذا إَذا َمنَ عحته مِّنح خِّ نَ ُهمح فََأََن  يُ َقاُل َحَكمح الحَقوحمِّ َفَصلحُت بَ ي ح

َمح  ِّ َواجلح لحَواوِّ َوالنُّونِّ َحاكٌِّم َوَحَكٌم بَِّفتحَحَتنيح  .                             ُع ُحكَّاٌم َوََيُوُز ابِّ

 ، خطاب هللا املتعلق بفعل املكلف ابالقتضاء، أو التخيريأو هو    واحلكم يف االصطالح: هو إثبات األمر أو نفيه للغري،   
 ( 2)  .فاألول الكتاب والثاين السنة، أو غري مباشر،  قولنا: "خطاب هللا" إما أن يكون مباشرا   :شرح التعريف

معناه: لغة  األخذ  جمراه،  اثنياً:  األمر  قبله، أخذ  الشيء   أخذ 
ُتُكمح  َلَما النَّبِّي ِّنيَ  مِّيثَاقَ  اّللَُّ  َأَخذَ  َوإِّذح  َمةٍ  كَِّتابٍ  مِّنح  آتَ ي ح كح قَ  ۚ   َولَتَ نحُصرُنَّهُ  بِّهِّ  لَتُ ؤحمُِّننَّ  لَِّماَمَعُكمح  ُمَصد ِّقٌ  َرُسولٌ  َجاءَُكمح  مُثَّ  َوحِّ
ُتح  أَأَق حَررحُتح  الَ  لُِّكمح  َوَأَخذح َهُدوا قَالَ  ۚ   أَق حَررحَنَ  قَاُلوا ۚ   إِّصحرِّي َعَلٰى ذَٰ واصطالحا:     (3) .﴾٨١﴿ َوأَََن َمَعُكمح مَِّن الشَّاهِّدِّينَ  فَاشح

أمسك   أي  أمه  بثوب  الطفل  وأخذ  ورعاه،  به  واعتىن  به  أهتم  أي  حسابه  يف  الشيء    . بهأخذ 
َبانَ  قَ وحمِّهِّ  إِّىَلٰ  ُموَسىٰ  َرَجعَ  َوَلمَّا(4) ف ا  َغضح ُتُموينِّ  بِّئحَسَما  قَالَ  َأسِّ لحُتمح  ۚ   بَ عحدِّي مِّنح  َخَلفح َلحَواحَ  َوأَلحَقى ۚ   رَب ُِّكمح  أَمحرَ  َأَعجِّ يهِّ  بَِّرأحسِّ  َوَأَخذَ  األح  َأخِّ

َتضحَعُفوينِّ  الحَقوحمَ  إِّنَّ  أُمَّ  ابحنَ  قَالَ ۚ  إِّلَيحهِّ  ََيُرُّهُ  َ  ُتشحمِّتح  َفاَل  يَ قحتُ ُلوَنينِّ  وََكاُدوا  اسح َعحَداءَ  بِّ  (5) ﴾ ١٥٠﴿ الظَّالِّمِّنيَ  الحَقوحمِّ  َمعَ  ََتحَعلحينِّ  َواَل  األح
مِّنح  َورَب ُِّكمح  َرب ِّ  اّللَِّّ  َعَلى تَ وَكَّلحتُ  إِّين ِّ  َما   

ُهوَ  َدابَّةٍ  ۚ  ذٌ  إِّالَّ  َيتَِّها آخِّ إِّنَّ  بَِّناصِّ رَاطٍ  َعَلىٰ  َرب ِّ  ۚ   َتقِّيمٍ  صِّ (6) ﴾٥٦﴿ ُمسح
واصطالحاً:    لغًة  الظروف  اثلثاً: 

الظرف الفعل، وظرف الرجل كان لطيفا، والظرف كل ما يستقر غريه فيه ومنه ظرف الزمان واملكان عند النحاة، والظرف 
ويف أحلك   احلال وفالن نقي الظرف أمني غري خائن، ورأيت فالَن بظرفه، أي بعينه، وحبسب الظرف أي األحوال،

مل يضع الفقه اإلسالمي تعريفا و  (7)  الظروف أي يف أوقات الشدة، وظرف اجلرمية الذي يؤدي إىل ختفيف العقوبة.
لظروف الطارئة، ألن الفقهاء مل يعنوا ببحث النظرايت العامة، بل كانوا يتناولون كل مسألة على حدة، وَيتهدون يف ل
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من النص إن ورد فيها، أو داللة االجتهاد ابلرأي من قواعد   استنباطا  حتري حكم هللا تعاىل مبا يقتضيه العدل فيها،  
خذين يف اعتبارهم ما حيتف با من ظروف مالبسة أوواقعيا،    لواقعة علميا  التشريع، أو معقول النص، وميعنون يف حتليل ا

وقد عرفها بعض املعاصرين أبهنا: جمموعة القواعد واألحكام اليت م .يف كل عصر يرون أن هلا دخال يف تشكيل علة احلك
 (8) .يف ظلها  اجلرائماليت ت    ه الشخصيةالناَتة عن تغري ظروف  ابملدعي عليهتعاجل اآلاثر الضارة الالحقة  

 : لغةً   املدعى عليه رابعاً: املدعى عليه لغة واصطالحا:  

مة بسكون اهلاء وفتحها  و   (9)كلمة املدعى عليه وهو املتهم يف الكتب القانونية واجملين عليه يف الكتب الفقهية،   هو التُ هح
رك املدعي" و"املدعي عليه" فمنهم من قال: "املدعي": من إذا تَ   واختلف الفقهاء يف تفسري كلميت" (  10،) الشك والريبة

ومنهم من قال: املدعي: من يدعي ابطنا  يزيل به ظاهرا ، واملدعي عليه: من ،  ركيرتك إذا تَ رك، واملدعي عليه: من ال  تُ 
القلب(  11.) ثبت ظاهرا  على حاله يتهم    ، والوهم من خطرات  التهمة أي ما  عليه  الرجل واهتمه وأومهه أدخل  واهتم 

 ينسب   ما   هي  والتهمة(13،) عليه" بدال من "املتهم"  ىأما يف عرف الفقهاء فقد شاع استعمال لفظ "املدع (،  12)عليه
 والظن   الشك  مبعىن   التهمة  وأتت ،  ثبوته  تقدير  على  العقوبة  وجب   تركي  أو   قول  فعل أو   من  حمظور  نشاط   منشخص    إىل

 (14،) والريبة

( وعرف أخرون 15اخلطأ.) : هو الشخص الذي اهتم ابرتكابه فعال  حمرما  بطريق العمد أو  صطالحاال  املدعى عليه يف  
املتهم أبنه هو الشخص الذي أسندت إليه التهمة يف جملس القضاء لطلب احلق مبا قد يتحققه املطالب نفسه، ومبا 

هو: إنسان ُنسب إليه نشاط حمظور من قول أو فعل أو ترك يوجب دعى عليه  امل( و 16يتعذر معه إقامة الشهادة غالبا .)
وسلم، مناداي  يف السوق:   أب هريرة قال: بعث رسول هللا صلى هللا عليه عن  ديث  احل يف  ( و 17.)ثبوتهالعقوبة على تقدير  

وعن إبراهيم قال: كان يقول: ال َتوز شهادة   ،قيل: وما الظنني؟ قال: املتهم يف دينه  ،أنه ال َيوز شهادة خصم وال ظنني
 (19ء.) بار حيق له على غريه احلاضر معه يف جملس القضاأخ  يف عرف الفقهاء احلنفية:املدعى عليه  وأما  (  18)متهم.
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أبهنا إضافة اإلنسان إىل نفسه استحقاق   - وعرفها احلنابلة(  20.) وعند الشافعية هي: أخبار حيق له على غريه عند احلاكم
 البينة   إقامة  معها  يتعذر  اليت   هي  اهنأب  التهمة  دعوى :بقوله  هللا  رمحه  القيم  ابن  وعرفه(   21.) شيء يف يد غريه أو يف ذمته

نه )الشخص الذي أبالعراقية  ( من قانون احملاكم اجلزائية  187يف املادة )  دعى عليه عرف امل( وٌ 22.) األحوال  غالب   يف
 على دلة  ، أو توفرت بعض األإايهاليه جرمية أو جرائم معينة دلت التحقيقات االبتدائية والقضائية على ارتكابه  إسندت  أ

 (23)ذلك(.

ة دلأ  على   بناء  ، وذلك  جرمية  ابرتكاب   هتمة  إليهت  أسند إنسان  وخالصة القول يف رأي الباحث: أن املدعى عليه هو  
تعزير ال  أم  قصاصال   موجبةاملتهم    با  اهتم  اليت   اجلرمية  أكانت  سواء  و   مادية  أو  ظرفية  قرائن  من   مستمدة  االهتام  على  كافية
 . د احل   أم

والعني والقاف أحدمها يدل   ( عقب)كلمة العقوبة اسم مصدر للفعل: العقوبة لغةلغة واصطالحاً:    خامساً: العقوبة   
ليس لفالن عقب،  يقال:و (  24،) على أتخري الشيء وإتيانه بعد غريه، واألصل اآلخر يدل على ارتفاع وشدة وصعوب

وتقول العرب:   (25.) ، وكل من خلف بعد شيء فهو عاقبه، وعاقبة كل شيء آخرهأو بنت خيلفه  أي: ليس له ولد خيلفه
لقي فالن من فالن عقبة، أي: شدة، والعقبة: اجلبل الطويل الذي يعرض الطريق، وهو طويل صعب شديد، وعاقبه 

 ( 26 )بذنبه معاقبة وعقااب ، أي أخذه به.

ة "هي اجلزاء الذي يقرره القانون ابسم اجلماعة ولصاحلها ضد من تثبت مسؤولية واستحقاقه للعقاب عن جرمي اً:يوقانون
فالعقوبة يف حقيقتها زواجر وضعها هللا تعاىل للردع عن ارتكاب ما حظر, وترك ما (  27،)من اجلرائم اليت ال نص عليها

أمر؛ ملا يف الطبع من مغالبة الشهوات امللهية عن وعيد اآلخرة بعاجل اللذة. فجعل هللا تعاىل من زواجر احلدود ما يردع 
من حمارمه ممنوعا, وما أمر به من فروضه به ذا اجلهالة حذرا من أمل العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة ليكون ما حظر 

َة  ل ِّلحَعاَلمِّنيَ } قال هللا تعاىل:(،  28.) متبوعا فتكون املصلحة أعم والتكليف أت   (29).{َوَما أَرحَسلحَناَك إِّالَّ َرمحح
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 األخذ بظروف املدعى عليه عند املعاقبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي.   حكم   :ملطلب الثاينا 

 . يف الشريعة اإلسالمية  الفرع األول: حكم ظروف املدعى عليه

راعى     اإلرادة   فقد  لديه  تتوفر  فالقاصر ال  عليهم  العقوبة  تطبيق  األهلية يف  وفاقدي  القاصرين  اإلسالمية  الشريعة 
واالختيار وابلتايل ال يتصور منه قصد الفعل اإلجرامي الذي قام به وكذلك جعل الشريعة اإلسالمية دورا  رئيسا  يف 

وال ابلظن وإمنا َيب فيها التيقن واإلثبات ألن الغاية من ختفيف العقوبة عن الفاعل ألن العقوابت ال تقام ابلشبهة  
 (30تطبيقها هو حتقيق العدل واإلصالح وليس التفريق.) 

ذلك ألن الشريعة اإلسالمية تقيم أحكامها على و ،  دعى عليه عند املعاقبةابألخذ بظروف امل تراعي    لشريعة اإلسالميةفا
كما أمر يف األية الكرمية ابتباع أوامر الرسول وذلك لتحقيق الرمحة ابلناس ورفع احلرج عنهم،  والرمحة  أساس العدالة والرفق
ابلناس.   القوانني  31)َ﴾ ١٠٧﴿  ِلْلعَالَِمينَ  َرْحَمة   إَِّل  أَْرَسْلنَاكَ  َوَماواملغفرة  من  غريه  عن  اإلسالمية  الشريعة  تقرد   (كما 

بينهم مبنية على االحرتام والتقدير وخاصة يف عالقة األبوة والبنوة وكيف حافظ الوضعية أبن جعل عالقة الناس فيما  
على األصل بتخفيف العقوبة عنه إن أعتدى على الفرع  لذا فإن الشريعة اإلسالمية دين التكافل والرتاحم فهو يراعي  

. فة الصالح يف كل زمان واملكان ظروف الناس وأيخذ بعني االعتبار قبل إصدار األحكام عليهم مما يعطي هلذا الدين ص
(32) 

وأن الشريعة اإلسالمية تراعي ظروف الناس والشخص عند معاقبتهم، وقد تعمد بسبب ظروفهم إىل عدم معاقبتهم        
أو التخفيف عنهم، كظروف اجلهل مثال ، وقد وضع فقهاء الشريعة اإلسالمية هلذه املراعاة ما يؤصل مسائلها يف مبحث 

 وعوارض األهلية وهي اآلتية :   الفقه وعنونوا له ب ) عوارض األهلية( .  ضمن كتب أصول

 .فة تصيب العقل فتذهب به كلية مما يفقده اإلدراك والتمييزأتعريفه : هو  : اجلن                 ون _  1

إبدراكه ويفقده التمييز، واملعتوه خيتلف هو خلل عقلي أقل من اجلنون يصيب الشخص فيذهب    تعريفه:: _ الع                      ته2
 . عن اجملنون يف مظهره اهلادئ غري العنيف

هو عيب يصيب السلوك املايل للشخص فيجعله يبذر أمواله علي غري ما يقضي به الشرع   تعريفه: : _الس                         فه3
 . والعقل
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عيب يف  : _الغ         ف         لة4 هو  غبنا  تعريف:  يغنب  َيعله  الشخص،  عند  التقدير  تصرفاته  فاحشا    ملكة  قسم   وقد  يف 
واملقصود با:    :القسم األول: العوارض السماوية وأخرى مكتسبة  عوارض مساوية   قسمني:  األصوليون عوارض األهلية

 (33) األوصاف اليت حتصل لإلنسان من غري اختيار منه

حياة كل إنسان، وإمنا جعل الصغر من العوارض ألن الصغر ليس الزما  ملاهية وهو أول حال طبيعي يتقدم   :الصغر_  1
التمييز اإلنسان، سن  يف  إال  األداء  أهلية  له  تثبت  ال    )34.)والصغري 

 :وهو زوال العقل أو فساد فيه، وتنعدم به أهلية األداء، فيكون اجملنون كالصيب غري املميز، وقد قال النيب :_ اجلنون 2
(  35) .وعن الصيب حىت حيتلم القلم عن ثالثة: عن اجملنون املغلوب على عقله حىت يفيق، وعن النائم حىت يستيقظ،رفع  

فال َيب عليه شيء من العبادات، كما ال يؤاخذ أبقواله، وأما أفعاله اليت فيها ضرر للغري، فيؤاخذ با من ماله دون 
 (36).بدنه، ويكون وليه َنئبا  عنه يف ذلك

قيل: إنه معروف ال حيتاج إىل تعريف، وقيل: هو جهل اإلنسان ما كان يعلمه ضرورة مع علمه أبمور كثرية ن  النسيا_  3
عذرا  ابلنسبة حلقوق هللا   والنسيان ال ينايف أهلية األداء يف األصل؛ لبقاء القدرة بكمال العقل، ولكنه يعترب  ،ال آبفة

. ربنا ال تؤاخذَن إن نسينا أو أخطأَن  ولذلك يقول هللا تعاىل: )  األخروية،تعاىل، فإنه يؤثر فيها، فيمنع اإلمث والعقوبة  
 )38)هللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.  إن   وسلم:صلى هللا عليه  ويقول النيب(  37)

 .   ، فلو أتلف الناسي مال غريه وجب ضمانهوأما حقوق العباد، فإنه ال أثر له فيها، فال يكون عذرا    

كانت تنفذ فورا ، وكان   األحكاملقد بقي القضاء يف عهد اخللفاء الراشدين قضاء بسيطا  ال تعقيد فيه، ألن تلك  (  39  )
البساطة اليت كانت تسود مجيع جوانب احلياة، ولذلك مل يكن هلا يف الشرع حد إذ هي أمور تستفاد من االجتهاد يف 

ولقد كان املعاقبة والقضاء قاصرا  على فصل اخلصومات   .ملعاقبةعند ا  اختيار التنظيم األفضل وأعراف الناس وأحواهلم
التعزيزية: كاحلبس ]فَعنح َعلِّيٍ  (  40،) سهال  يف قصة حاطب  كما ترى موقفا  ، املدنية أما القصاص واحلدود والعقوابت 

ُ َعَليحهِّ َوَسلََّم َوأاََب َمرحَثٍد الحَغَنوِّيَّ َوالزُّ  ُ َعنحُه قَاَل بَ َعَثينِّ َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ َي اّللَّ َبريحَ بحَن الحَعوَّامِّ وَُكلَُّنا فَارٌِّس قَاَل انحطَلُِّقوا َحىتَّ َرضِّ
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َرأَة    َا امح رُي َعَلى أَتحتُوا َروحَضَة َخاٍخ فَإِّنَّ بِّ َناَها َتسِّ رِّكِّنَي فََأدحرَكح رِّكِّنَي َمَعَها كَِّتاٌب مِّنح َحاطِّبِّ بحنِّ َأبِّ بَ لحتَ َعَة إِّىَل الحُمشح مِّنح الحُمشح
ُ َعَليحهِّ َوَسلََّم فَ ُقلحَنا الحكَِّتاُب فَ َقاَلتح َما َمَعَنا كَِّتا َنا فَ َلمح نَ َر كَِّتااب  ٌب فََأَنح بَعِّرٍي هَلَا َحيحُث قَاَل َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ َناَها فَالحَتَمسح
نَّ الحكَِّتاَب أَوح لَُنَجرِّ َدنَّكِّ فَ َلمَّ  رِّجِّ ُ َعَليحهِّ َوَسلََّم لَُتخح َا َوهَِّي فَ ُقلحَنا َما َكَذَب َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ َزهتِّ َوتح إِّىَل ُحجح ا رََأتح اجلحِّدَّ أَهح

َرجَ  زٌَة بِّكَِّساٍء فََأخح ُ َعَليحهِّ َوَسلََّم. حُمحَتجِّ َا إِّىَل َرُسولِّ اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ َنا بِّ  تحُه فَانحطََلقح

( )اَي َرُسوَل اّللَِّّ َقدح َخاَن اّللََّ َوَرُسولَُه َوالحُمؤحمِّنِّنَي( فَ َقاَل ُعَمُر:  ُّ فَ َقاَل  )فَإِّنَُّه َقدح َكَفَر( )َدعحينِّ َأضحرِّبح ُعُنَق َهَذا الحُمَنافِّقِّ النَّيبِّ
ُ َعَليحهِّ َوَسلَّمَ   َما مَحََلَك َعَلى َما َصنَ عحت.  َصلَّى اّللَّ

ُ َعَليحهِّ َوَسلََّم( )َوملَح أَف حَعلحُه ارحتِّ  قَاَل َحاطٌِّب: ّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ َصلَّى اّللَّ َداد ا َعنح دِّيينِّ َوال رِّض ا )َواّللَِّّ َما بِّ َأنح ال َأُكوَن ُمؤحمِّن ا ابِّ
لحُكفح  ٍر َوال ارحتِّ ابِّ َداٍد( )أََما إِّينِّ  ملَح أَف حَعلحُه رِّ بَ عحَد اإلِّسحالم( )َوَما فَ َعلحُت َذلَِّك ُكفحر ا( )َوَما َغريَّحُت َوال َبدَّلحُت(ِّ )َما َكاَن بِّ مِّنح ُكفح

ُت َأنَّ اّللََّ ُمظحهٌِّر َرُسوَلُه َوُمتِّ  مٌّ لَُه أَمحرَُه( )فقلت أكتب كتااب  ال يضر هللا وال رسوله( غِّشًّا اَي َرُسوَل اّللَِّّ َوال نَِّفاق ا َقدح َعلِّمح
لِّي َوَمايلِّ َولَيحَس َأَحٌد مِّنح َأصحَحابِّكَ  َا َعنح أَهح ُ بِّ َفُع اّللَّ ريَتِّهِّ َمنح   أََردحُت َأنح َيُكوَن يلِّ عِّنحَد الحَقوحمِّ َيٌد َيدح إِّالَّ لَُه ُهَناَك مِّنح َعشِّ

ُ بِّهِّ َعنح أَ  َفُع اّللَّ لِّهِّ َوَمالِّه. َيدح ُ َعَليحهِّ َوَسلََّم: َصَدَق َوال تَ ُقوُلوا لَُه إِّالَّ َخريح ا.  هح ُّ َصلَّى اّللَّ فَ َقاَل ُعَمُر: إِّنَُّه َقدح َخاَن   فَ َقاَل النَّيبِّ
ٍر، اّللََّ َوَرُسولَُه َوالحُمؤحمِّنِّنَي َفَدعحينِّ َفأَلضحرَِّب ُعنُ َقُه. لِّ َبدح ٍر فَ َقاَل اعحَمُلوا   فَ َقاَل: أَلَيحَس مِّنح أَهح لِّ َبدح فَ َقال: لََعلَّ اّللََّ اطََّلَع إِّىَل أَهح

َوَرُسو   ُ اّللَّ َوقَاَل:  ُعَمَر  َنا  َعي ح َفَدَمَعتح  َلُكمح  َغَفرحُت  فَ َقدح  أَوح  َنَُّة  اجلح َلُكمح  َوَجَبتح  فَ َقدح  ُتمح  ئ ح شِّ َأعحَلُم. َما   لُُه 
يف إفشاء سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومواالته لكفار قريش، شعر خبطئه    -رضي هللا عنه-رى أنَّ حاطبا   فن   

إذن هذا العمل مبجرده يُ َعدُّ كفرا  ،  وظهر له أنَّ هذا كفٌر وردة لكنه يعلم من نفسه أنه مل يفعله ارتدادا  عن دين هللا  
 املعصية بعذر قدَّمه لرسول هللا صلى ُذهل عن هذا األمر أثناء الوقوع يف  -رضي هللا عنه - وارتدادا  وغشا  ونفاقا ، وكأنه 

لثقته أن هللا َنصٌر رسوله صلى هللا عليه  - أتوال  -فهو يعلم أن املوالة ُكفر لكنه ال يَعِّدُّ ما فعله مواالة   ،هللا عليه وسلم
ه وسلم وأن فهو لثقته الكبرية بربه ونصره لرسوله صلى هللا علي ،وسلم، وكما صحت به رواية البزار واحلاكم والضياء  

 (41) .كتابه سيفرُح به كفار قريش وحيموا له أهله لكن لن يضر هللا وال رسوله صلى هللا عليه وسلم

كلها كفر قال إنه وقع يف   حصل منه نوع مواالٍة للكفار، فمن قال أنَّ املواالة   -رضي هللا عنه-إنَّ حاطبا     واخلالصة:
 -رضي هللا عنه- الكفر ومل يكُفر ألنه كان متأوال ، ومن قال أنَّ هناك مواالة ُمكفِّ رة ومواالة غري ُمكفِّ رة عدَّ ما بدر منه  

ُكفِّ ر، وليعلم أنه مل يقل أحٌد من أهل السنة أنَّ حاطبا  
ه ليس َكَفر، أو أنَّ ما صدر من  -رضي هللا عنه-من النوع غري امل

مواالة  أو ذنبا ، أو أنَّ مظاهرة الكافرين على املسلمني ليست كفرا ، فكلُّ ذلك متفقون عليه فال ينبغي أنَّ حيدث نوع 
 .                                      خالٍف وشٍر فيما كان من مسائل االجتهاد طاملا أنَّ اجلميع متفقون على مسائل االعتقاد 
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هي رمحة  للناس من عند هللا عز وجل ففيها ما فيه خريهم يف الدنيا واألخرية إال إن فطرة اإلنسان مية  اإلسال  فالشريعة    
اليت خلقها هللا سبحانه وتعاىل فيها استعداد للشر أحياَن  ويف القصاص ينفض حىت تستقيم احلياة ويتحقق اإلصالح، 

 بم وابجملتمع نفسه إال أن هذا الضرر متفاوت كما أن فال شك أن كل جرمية مقرتفة حبق أفراد اجملتمع توقع ضررا  
املقرتفة  اجلرمية  طبيعة  بناء على  أو خمففا  هلا  للعقوبة  الظرف مشددا   فقد يكون  اجلرمية متفاوتة  ترتكب  اليت  الظروف 

رمية أو على مقدار فالظرف  هو من العناصر الثانوية أو التبعية اليت ال تدخل يف اجلرمية وإمنا تؤثر فقط على جسامة اجل
العقوبة املقرر هلا فالظرف من العناصر العارضة يف اجلرمية وال يعترب من أركاهنا األساسية، كمن قتل عمدا  فانه أيخذ 
عقوبة مشددا  خيتلف عقوبته كمن قتل خطأ  فإن عقوبته يسهل وخيفف ويعود هذا االختالف إىل ظروف املدعى عليه 

 (42عند ارتكاب اجلرمية  . ) 

    .  القانون العراقي يف  حكم ظروف املدعى عليه الفرع الثاين:  

لقد اَتهت أغلب القوانني والتشريعات إبحاطة ظروف املدعى عليه ابعتباره الطرف الضعيف بضماَنت معتربة من 
خالل سنها لعدة املبادئ يف شكل نصوص قانونية ملزمة للسلطات التنفيذية والقضائية اليت تتعامل مع املدعى عليه، 

ون ابي شكل من األشكال ال تراعي القانون حال املدعى وهذا بدف ضمان حقوق األفراد وحرايهتم، ومن خالف القان 
 اجلرمية   هي   املخالفة ( من قانون العراقي حيث نص  27عليه بل تقوم ابملعاقبة املدعى عليه كما أشار إليه يف املادة )

 :التاليتني  العقوبتني  إبحدى  عليها  املعاقب 

 .اشهر  ثالثة  إىل  ساعة   وعشرين اربع  ملدة   البسيط  احلبس _1 

( أما بعض األحيان تسقط العقوبة عن املدعى عليه ابلعفو   43،)دينارا  ثالثني   على   مقدارها   يزيد  ال   اليت   الغرامة    _     2  
العام يف القانون الوضعي أو إزالة الصفة اجلنائية متاما  عن الفعل املرتكب وحمو آاثر العقوبة سواء قبل رفع الدعوى أو 

دون أختاذ أي من اإلجراءات الدعوى فالعفو العام يزيل حالة اإلجرام من أساسها ويعود سبب هذا بعدها، فيحول  
العفو إما لوجود طابع سياسي أو إلصالح ذات البني وقطع دابر الفنت واإلشاعات، فالعفو العام يشمل اجلرمية والعقوبة 

( فال تباشر اإلجراءات 44م فتبقى على ما هي عليه.)معا  خبالف العفو اخلاص الذي ال يشمل إال العقوبة، أما اجلرائ
اجلزائية إال على إنسان طبيعي حي فإذا تويف الشخص فال َيوز أن حترك ضده، فضال  عن كون املدعى عليه شخصا  

املدعي عليه طبيعيا  فال بد أن يكون أهال  إلنزال العقاب عليه ويدخل يف األهلية الوعي، التمييز، اإلرادة، سواء كان  
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فاعال  أصليا ، أو غري األصل بل كان شريكا ، واملقصود ابألهلية هي أهلية حتمل املسئولية اجلزائية فالدعوى ال حترك ضد 
 45شخص غري مميز ال التمييز هنا قرينة قاطعة غري قابلة إلثبات العكس.)

  -: 128املادة كما يف    املخففةألعذار القانونية والظروف القضائية  ويف بعض األحيان تقوم السلطة اب
وفيما عدا هذه ،  حوال اليت يعينها القانون يف األ  إالخمففة هلا وال عذر   أوتكون معفية من العقوبة   إن   أما  األعذار _  1

 . اجلرمية لبواعث شريفة من اجملىن عليه بغري حق  ارتكابخمففا    يعترب عذرا    األحوال
( أما يف القانون العراقي إذا كان 46.) سباب حكمها العذر املعفي من العقوبةأن تبني يف  أ َيب على احملكمة  _  2 

 ومل  دهس  جرمية  املركبة  سائق  ارتكاب   مشددا  ضرفا  يعترب . 136_  135املادة  كما يف    مشددةاملدعى عليه  ظروف  
 اذا  الوجوه،  من   وجه  ابي  له   العون  تقدي   أو   صحي  مركز  أو  مستشفى  اقرب  إىل   فورا  بنقله  املصاب  مساعدة  إىل  يبادر
 دةقيا  جملس   قرار  من   1  رقم  املادة   مبوجب   املختصة   التحقيق  سلطة   من   ذنٍ إ  دون  احلادث  حمل  ترك  اذا  أو   نقله،   تعذر 
 الوجه  على   حتكم  أن   للمحكمة  َيوز   املشددة   الظروف  من  ظرف  جرمية   يف  توافر  اذا  .1984  لسنة  131  رقم  الثورة
 : االت
 . ابإلعدام  احلكم  جاز   املؤبد  السجن   يف   للجرمية   املقررة  العقوبة  كانت  اذا  _1
 َتاوز  عدم   بشرط   للجرمية  املقررة  للعقوبة  األقصى  احلد  من   أبكثر   احلكم  جاز  احلبس  أو   السجن  العقوبة  كانت   اذا  _2 

 عشر   على   احلبس  ومدة   سنة  وعشرين  مخس  عن  حال  أي  يف   املؤقت  السجن   مدة   تزيد   ال   أن   على   احلد  هذا   ضعف
 . سنوات

 حيكم   أن  ميكن  اليت   املدة  ضعف  تبلغ  أن   َيوز   مدة  ابحلبس  احلكم  جاز   الغرامة  هي  للجرمية  املقررة  العقوبة  كانت  اذا _3
  .سنوات  ربعأ  على   حوالاأل  مجيع  يف   احلبس  مدة   تزيد  ال  ن أ   على  93  املادة من  2  الفقرة   يف   املقرر   للمقياس   ا طبق  با

(47) 
 . يف األخذ بظروف املدعى عليه والقانون العراقي  الشريعة اإلسالمية املطلب الثالث: مقارنة بني  

، دعى عليه عند املعاقبةابألخذ بظروف امل  والقوانني الوضعية  غريها من الشرائع   على  لقد سبقت الشريعة اإلسالمية   
على خالف القانون   ذلك ألن الشريعة اإلسالمية تقيم أحكامها على أساس العدالة والرفق ابلناس ورفع احلرج عنهم و 

لطان اإلرادة ومن يقول به، ألهنا ، وهي بذلك ختتلف عن مبدأ سالعراقي فإنه ال تعترب الظروف املدعى عليه وال ترمحهم
والقانون العراقي إال أن القانون   الشريعة اإلسالميةختتلف فلسفة العقاب واجلرمية بني    ،تقوم على أساس مفهوم احلق

العراقي يوافق الشريعة اإلسالمية يف معاقبة من خيالف أحكامه، وهذا املوافقة ليست مطلقة، بل إن الشريعة اإلسالمية 
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تراعي ظروف الناس والشخص عند معاقبتهم، وقد تعمد بسبب ظروفهم إىل عدم معاقبتهم أو التخفيف عنهم، كظروف 
د وضع فقهاء الشريعة اإلسالمية هلذه املراعاة ما يؤصل مسائلها يف مبحث ضمن كتب أصول الفقه اجلهل مثال ، وق

وعنونوا له ب ) عوارض األهلية(  أما القانون الوضعي فهو ال يعترب ظروف الناس أو الشخص مطلقا  يف بعض العقوابت، 
 جلاين أو املدعي عليه. السيما ما أمسوها ابجلرائم غري العمدية اليت ال يعترب فيها قصد ا

أما القانون الوضعي فيعترب العقوابت املتعلقة بشخص املدعى عليه كالعقوابت البدنية املتعلقة حبقوق اإلنسان تسقط 
بوفاة احملكوم عليه ألن العقوبة ال توقع إال على إنسان طبيعي حي فإذا تويف الشخص فال َيوز أن حترك ضده، البد أن 

48)   ال  وحمال  هلا.يكون املدعى عليه أه
 ) 

املقر ر عند فقهاء الشريعة أن احلكم يكون مع عل ته، أي إن العل ة وهي الوصف املؤثر يف الواقعة يكون هلا احلكم   وان 
املناسب هلا، ومثال ذلك مع الشخص نفسه أنه عندما يكون طفال  مل يبلغ سن  التمييز له حكم خيتلف عن احلكم الذي 

الذي يُطلق عليه بعد بلوغه للحُلم، فاختالف اجلزيئات ال يُنايف ثبات   يُطلق عليه بعد بلوغه سن  التمييز، وكذلك احلكم
أصول األحكام، وهذا ما يؤيد فكرة ثبات األحكام الشرعي ة مهما اختلفت األماكن واألزمنة، خبالف أحكام القانون، 

ا هتا  القانون حسب نظراي  تتوىل صياغة  اليت  بتشريعه  املعني ة  السلطة  الفكري الذي يستقي مصدره من  لعملي ة وميوهلا 
لو تغري  منها   الذي  القانون حتما    شيءوسلوكها االجتماعي  ت أحكام  السلطة تغري  ت  عدة مواضيع ف،  أو حىت تغري 

فُتقر ر أن االعرتاف من أقوى   عاجلتها الشريعة قبل القانون، ألن الشريعة عاجلتها منذ صدر اإلسالم األول، أما الشريعة 
الصحاب اجلليل اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب كتب إىل أب موسى األشعري واليه   لاستنادا  لفع   األدل ة وليس أقواها

على الكوفة رضي هللا عنهما ما يتضم ن قواعد أص ل يف كثريا  من أحكام القضاء ، ونص  الكتاب:) أما بعد فإن القضاء 
فع تكلم حبق ال نفاذ له، آس الناس يف جملسك ويف فريضة حمكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدىل إليك، فإنه ال ين

وجهك وقضائك، حىت ال يطمع شريف يف حيفك، وال ييأس ضعيف من عدلك، البينة على املدعي، واليمني على من 
أنكر، والصلح جائز بني املسلمني، إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا 

يه، فإن بينه أعطيته حبقه وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ يف العذر وأجلى للعماء، ينتهي إل
وال مينعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه احلق، فإن احلق قدي ال يبطله 

ن عدول بعضهم على بعض، إال جمراب عليه شهادة زور، أو شيء، ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل، واملسلمو 
جملودا يف حد، أو ظنينا يف والء ، أو قرابة، فإن هللا تعاىل توىل من العباد السرائر وسرت عليهم احلدود إال ابلبينات 

 (49) ، فراعت ظروف املدعى عليه حباالت كثريا. واألميان 

 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) pg:195-212 VOL:6,NO3,2020 

 

 
 

 
207 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 اهلوامش
(1) almawrdy, abw alhsn 'ely bn mhmd.( 1994m,1414h). alhawy alkbyr, whw shrh mkhtsr almzny, thqyq: 'elym'ewd, 

'eadl 'ebd almwjwd. byrwt: dar alktb al'elmyh.  t1,  j2, s789. 

(2) abn mnzwr, jmal aldyn abw alfdl mhmd bn mkrm bn 'ely ahmd.( 2003m), lsan al'erb, madh alhkm . byrwt: dar 

alsadr lltba'eh walnshr, s12. 

(3)  swrh al 'emran ayh 81.  

(4) abn mnzwr , lsan al'erb, mrj'e sabq, j12 ,s644. 

(5) swrh ala'eraf ayh 150 .  

(6) swrh hwd ayh 56.  

(7) abn mnzwr, lsan al'erb, mrj'e sabq, j 12,s644. 

(8) fthy aldryny,( 1996m), alnzryat alfqhyh, dmshq swrya. alnashr: jam'eh dmshq, t4, s143. wanzr, qbany, mhmd 

rshyd,( d t) nzryh alzrwf altar'eh fy alfqh aleslamy walqanwn alwd'ey. byrwt .lbnan alnashr: mjm'e alfqh 

aleslamy. s85. wanzr: alsnhwry, 'ebd alrzaq ahmd alsnhwry. (1997m) . msadr alhq fy alfqh aleslamy alhq 

alshkhsy walhq al'eyny fy alqanwn walfqh aleslamy , byrwt. alnashr: dar ahya' trath al'erby. s190.   

(9) almnswr, mhmd khald almnswr. ( 1998m), tghyr qymh alnqwd wtathr dlk bnzryh alzrwf altar'eh fy alfqh 

aleslamy almqarn, alardn. aljam'eh alardnyh. alnashr: mjlh drasat 'elwm alshry'eh walqanwn, j1, al'edd1,s153.  

(10) abn mnzwr, lsan al'erb, mrj'e sabq,j12,s644. 

(11) albstamy, 'ely bn mjd aldyn bn alshahrwdy albstamy msnfk.(1411h, 1991m) alhdwd walahkam alfqhyh, almhqq: 

'eadl ahmd 'ebd, byrwt. alnashr: dar alktb al'elmyh. s226 . 

(12) alqlywby, ahmd slamh albrlsy, w'emyrh.(1415h, 1995m) hashyta qlywby w'emyrh,  j3,. dmshq swrya. alnashr: 

mtb'eh mstfa alhlby . s344 . 

(13) mny'e, 'ebdallh bn slyman, (1439h)  nzryh bra'h almthm hta tthbt edanth whzha mn ala'etbar fy alshry'eh 

aleslamyh, alnashr: mjlh bhwth aleslamyh, mjlh albhwth, aswl alfqh, nzryh bra'h almthm hta tthbt edanth whzha 

mn ala'etbar fy alshry'eh aleslamyh. j7, s303. 

(14) alql'ejy, mhmd rwas, whamd sadq qnyby.( 1998m, 1408h). m'ejm lghh alfqha', byrwt: dar alnfa'es lltba'eh 

walnshr. t2, s148. 

(15) alsrtawy, mhmwd 'ely.(1428h,2007m) alndwh al'elmyh aljwanb alshr'eyh walqanwnyh lastkhdam alwsa'el 

al'elmyh alhdythh fy althqyq aljna'ey, mwqf alshry'eh aleslamyh mn ast'emal alwsa'el al'elmyh fy t'edyb 

almthm.'eman . alnashr: : jam'eh nayf al'erbyh ll'elwm alamnyh.s4. 

(16) almtrwdy, ahmd salh, ( 1423h /2003m) jrymh t'edyb almthm lhmlh 'ela ala'etraf walms'ewlyh aljna'eyh fyha 

wttbyqatha fy alnzam als'ewdy, als'ewdyh, alryad: bhth mqdm astkmalaan lmttlbat alhswl 'ela drjh almajstyr fy 

al'edalh aljna'eyh akadymyh nayf al'erbyh ll'elwm alamnyh, s34 . 

(17) alswylm, bndr bn fhd, ( 1408h) almthm m'eamlth whqwqh fy alfqh aleslamy. alryad. alnashr: almrkz al'erby 

lldrasat alamnyh waltdryb. s38. 

(18) alhwary, mhmd 'ely, (1998m) hkm aleslam fy alejra'at almtkhdh bhq almthm. 'eman: bhth mqdm astkmalaan 

lmttlbat alhswl 'ela drjh almajstyr mqdmh ela klyh alshry'eh baljam'eh alardnyh, s7 .  

(19) alhwly, mahr hamd mhmd,(2010m)  mwqf aleslam mn zahrh alt'edyb ( ghzh: muqdmَh lm'etmr m'eaan dd alt'edyb 

bmnasbh ywm alamm almthdh al'ealmy lmsandh dhaya alt'edyb, aljam'eh aleslamyh ghzh, alkhmys 24 ywnyw 

2010,s6. 

(20) albstamy, alhdwd walahkam alfqhyh, mrj'e sabq . s288 .  

(21) aljrjany, 'ely bn mhmd bn 'ely alzyn alshryf aljrjany. ).1403 h -1983m). t'eryfat aljrjany. almhqq: dbth wshhh 

jma'eh mn al'elma' byrwt lbnan. alnashr: dar alktb al'elmyh . t1, s93.  

(22) alkbysy ahmd 'ebd alrzaq alkbysy. (d t) alhdwd walahkam . la yzal mkhtwtaan, s287.  

(23) abn alqym, mhmd bn aby bkr, thqyq mhmd jmyl ghazy. ( 1402h_ 1982m). altrq alhkmyh fy alsyash alshr'eyh. 

alqahrh . alnashr: mtb'eh almdny.  s90. 

(24) al'ekyly, 'ebd alamyr, hrbh slym ,( 1981m), aswl almhakmat aljza'eyh . al'eraq: dar alktb lltba'eh walnshr fy 

jam'eh almwsl. j2, s81 . 

(25) abw mnswr alazhry, mhmd bn ahmd bn alazhry alhrwy. (2001m ) thdyb allghh,  alm'elf: almhqq: mhmd 'ewd 

mr'eb. byrwt lbnan. alnashr: dar ehya' altrath al'erby. t1, j1, s179. 

(26) abw mnswr alazhry alhrwy, thdyb allghh , mrj'e sabq, j1 . wanzr: abw nsr asma'eyl bn hmad aljwhry alfaraby . ( 

1407h, 1987m) alshah. byrwt lbnan. alnashr: dar al'elm almlayyn, j2, s203. 

(27) abn mnzwr, lsan al'erb, mrj'e sabq, j1, s611 . 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) pg:195-212 VOL:6,NO3,2020 

 

 
 

 
208 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

(28) fkry, ahmd 'ekaz, (1982). flsfh al'eqwbh fy alshry'eh aleslamyh walqanwn. als'ewdyh alryad. alnashr: jdh. talyf : 

shrkh mktbat 'ekaz llnshr waltwzy'e, s 12. 

(29) almawrdy, 'ely bn mhmd bn hbyb albsry. (1404h, 1983m). alahkam alsltanyh . alqahrh .alnashr: dar alfkr. s221. 

(30) swrh alanbya' alayh, 107. 

(31) draghmh, mhmd 'ebd almn'em 'etyh, (2005m)  athr alzrwf fy tkhfyf al'eqwbh drash mqarnh,  qdmt hdh alatrwhh 

astkmalaan lmttlbat drjh almajstyr fy alfqh waltshry'e bklyh aldrasat al'elya fy jam'eh alnjah alwtnyh fy nabls 

flstyn,  s 1. 

(32) swrh al 'emran:31/32. 

(33) draghmh, athr alzrwf fy tkhfyf al'eqwbh drash mqarnh. mrj'e sabq, s 1. 

(34) alrhawy, yhya bn qraja, (d t) hashyh alrhawy 'ela shrh alkaty 'ela aysaghwjy, s930 .nqlaan 'en 'eward alahlyh, 

lldktwr hsyn aljbwry,  s70, wanzr: altftazany, s'ed aldyn mshwd bn 'emr, ( d t) . shrh altlwyh . msr . alnashr: 

mktbh sbyh. j2,s337. 

(35) 'ela' aldyn, 'ebdal'ezyz bn ahmd bn mhmd 'ela'aldyn albkhary .(d t),kshf alasrar aswl albzdwy, j4, s335 . wanzr: 

altftazany, shrh altlwyh . mrj'e sabq, j2, s337, wanzr: aljbwry hsyn khlf.(1998m)  'eward alahlyh, alnashr: m'ehd 

albhwth al'elmyh wehya' trath eslamy, s92, wanzr: whbh alzhyly.( 2009m) aswl alfqh aleslamy,  dmshq, alnashr: 

dar alfkr. j1, s163.  

(36) aljbwry, hsyn khlf aljbwry.)  1401 h 1982m( 'eward alahlyh 'end alaswlyyn, wsbry mhmd m'eark: 'eward alahlyh 

'end alaswlyyn.s109, wanzr: alzhyly, whbh alzhyly, aswl alfqh aleslamy, mrj'e sabq,  j1, s165. wanzr: albry, 

zkrya, ( 1986m) aswl alfqh aleslamy, alnashr: mktbh alnhdh alshrq. s294.  

(37) alzhyly,  aswal alfqh aleslamy, mrj'e sabq, j1, s165. wanzr: altftazany, shrh altlwyh, mrj'e sabq, j2, s337.    

(38) swrh albqrh: 286. 

(39) anzr: whbh alzhyly: aswl alfqh aleslamy, mrj'e sabq, j1, s167.  wanzr: altftazany, shrh altlwyh , mrj'e sabq, j2, 

s342-346 , wanzr: albry zkrya, waswl alfqh aleslamy, mrj'e sabq, s294. 

(40) anzr: albry, aswl alfqh aslamy,  mrj'e sabq, s295), wanzr: whbh alzhyly, aswl alfqh aleslamy , mrj'e sabq, j1, 

s166. wanzr: aldktwr mhmd mwsa, ( 1998m) alamwal wnzryh al'eqd, alnashr: dar alfkr al'erby. s326. 

(41) hatb bn aby blt'eh hatb bn aby blt'eh bn 'emrw bn 'emyr bn slmh allkhmy shaby bdry, dkhl fy aleslam whajr m'e 

almslmyn ela ythrb brfqh s'ed bn khwly mwla hatb, wnzl 'end almndr bn mhmd bn 'eqbh, wqd akha alnby bynh 

wbyn rhylh bn khald, wqd shark m'e alnby mhmd sla allh 'elyh wslm fy jmy'e ghzwath alty ghzaha ؛ fqd shhd 

ghzwh bdr, wslh alhdybyh, wfth mkh, kma b'ethh rswl alnby sla allh 'elyh wslm fy 'eam 6h brsalh ela almqwqs 

'ezym msr yd'ewh fyha ela aleslam, fb'eth m'eh almqwqs maryh wakhtha syryn khdyh ela alrswl sla allh 'elyh 

wslm, wlhatb rwayh llhdyth alnbwy wqd rwaha 'enh abnah 'ebd alrhmn bn hatb, wyhya bn hatb w'erwh bn alzbyr, 

wfy hda almqal sn'erfkm 'ela hatb bn aby blt'eh. sfat hatb wsyrth qbl aleslam atsf hatb banh rjl hsn aljsm, wkhfyf 

allhyh, wymyl ela alqsr, wajnb bh hdb, wghlyz alasab'e, wqd kan hatb fy aljahlyh hlyfaan lbny asd bn 'ebd al'eza, 

kma qyl anh kan mwla l'ebyd bn hmyd bn zhyr bn alharth. qsh hatb bn blt'eh fy fth mkh d'ea rswlu allhِ slَa allhu 

'elyh ِwslَmَ 'elyana walzbyrَ, fqal: (anْtَlِqَa hta tudْrِkaَ amrahan mَ'ehَa ktabu , fa'etَyanِy bhِ) flَqyَaha wtlba alkَtab,َ 

wakَhْbَrَaha anَhuma ghyru munْsَrِfَyْnِ hta yَnْz'ِeaَ klَ thَwbْen 'elyhْa qaltْ: alsْtuma musْlِmَyْnِ? qala: bla, wlَkِn َrswlَ allh ِ

slَa allhu 'elyhِ wslَmَ hَdَthnَa an َmَ'ekَِ ktabana fhَlَtْhu mn rasِhِa, qal: fd'ea rswlu allhِ slَa allhu 'elyhِ wslَmَ hatِbana 

hta qurِ'e َ 'elyhِ alktabَ, fa'etrfَ, fqal: ma hmlkَ? qal: kan bmkh َqَrَabَtِy, wwldyِ, wkunْtu ghrybana fykumْ m'eshr َ

qryshen, fqَalَ 'emru: a'edَْnْ ly ya rswlَ allhِ fy qtlِh, qal: la enَhu shhَِdَ bَdْrana, wenَkَ la tَdْrِy l'elَ allh َqَd ِatَlَ'e َ'ela ahlِ 

bdren fqal: a'emlَwْa ma sh'etm fenِy ghafr lَkumْ) [syr a'elam alnbla'], wqd anzl allh fy hdh alhadthh alayh altalyh 

qal t'eala: (yَa ayَuhَa alَdِynَ amَnuwa lَa tَtَkhِduwa 'edَuwِy wَ'edَuwkَumْ awَlِْyَa'َ tulْquwnَ elَِyhِْmْ baِlْmَwdََhِ wqََdْ kَfrَuwa 

bِmaَ jَa'kَumْ mِnَ alْhَqِ yukhrِْjuwnَ alrَsuwlَ weَyَِakumْ anَْ tu'eْmِnuwa bِallَhِ rَbِkumْ eِn ْkunْtumْ khrََjْtumْ jِhaَdana fِy 

sَbyِlِy wَabْtِghَa' َ

(42) mrَْdَatِy tusِruwnَ elَِyْhِm ْbِalْmwََdَhِ wَanََa a'َelَْmu bِmَa akَhfَْytْumْ wmََa a'َelَْnْtumْ wَmَnْ yَfْ'elَْhu mِnkْum ْfَqdَ ْdَlَ sَwaَ' َ

alsَbِylِ) [almmthnh:1], wqd qal shykh aleslam abn tymyh yrhmh allh: whdh alqsh mma atfq ahl al'elm 'ela shth 

why mtwatrh 'endhm m'erwfh 'end 'elma' altfsyr, w'elma' alhdyth, w'elma' almghazy, walsyr waltwarykh, w'elma' 

alfqh, wghyrhm. 'endma arsl hatb ela qrysh ykhbrhm bmsyr alnby sla allh 'elyh wslm ela mkh, wlm ykn yqsd 

khyanh almslmyn, wenma kan ykhsha 'ela ahlh aldyn kanwa y'eyshwn fy mkh, kma anh lm ykn lh qrabh 

yhmwnhm kghyrh mn almslmyn almhajryn, farad an yqdm llmshrkyn khdmhan lydmnwa lh hmayh ahlh, flma 

'elm alnby sla allh 'elyh wslm bdlk 'efa 'enh ؛ lanh mmn shhdwa ghzwh bdr. wfah hatb bn aby blt'eh twfy hatb fy 

'eam 30 hjry fy almdynh almnwrh, wkan 'emrh 'endma twfy 65 snh, wqd sla 'elyh 'ethman bn 'efan rda allh 'enh, 

wqd trk lbnyh 'end wfath 4000 drhmaan wdynaraan wdaraan. 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) pg:195-212 VOL:6,NO3,2020 

 

 
 

 
209 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

(43) albkhary, abw 'ebdallh mhmd bn esma'eyl bn ebrahym bn almghyrh. (1994m), shyh albkhary byrwt: dar alfkr 

lltba'eh w alnshr w altwzy'e.ktab aljhad walsyr, bab aljasws (2845), 

(44) wanzr: mslm, abw alhsyn mslm bn hjaj alqshyry alnysabwry. (1994m), shyh mslm . byrwt alnashr: dar alktb 

al'elmyh llnshr waltwzy'e.ktab fda'el alshabh, bab mn fda'el ahl bdr (2494). 

(45) draghmh, athr alzrwf fy tkhfyf al'eqwbh drash mqarnh. mrj'e sabq, s 30. 

(46) al'eraq - athady - qanwn (qanwn al'eqwbat rqm 111 lsnh (1969) - almadh 27) aljhh almsdrh : al'eraq – athady, 

nw'e alhkm  : ast'enaf rqm alhkm  374 tarykh alhk  16 /6 /2009  asm almhkmh  r'eash mhkmh ast'enaf bghdad - 

alrsafh alathadyh. 

(47) alsraj, 'ebwd, (1997m)  qanwn al'eqwbat alqsm al'eam, mnshwrat jam'eh dmshq, qtr alhlby, mhmd 'ely alsam 

'ebad, shrh qanwn al'eqwbat, alqsm al'eam, mktbh dar althqafh llnshr waltwzy'e , t2, s479. 

(48) alhsyny, mhmwd njyb alhsny, ( 1994m ) althqyq alabtda'ey fy qanwn alejra'at aljna'eyh,  alqahrh. alnashr: dar 

alnhdh. s 98. 

(49) altjarh, aswl mhakmat jza'eyh, 'eqwbat, 'eqwbat 'eskry,  msrf mrkzya ljhh almsdrh-  al'eraq – athady nw'e altshry  

qanwn, rqm altshry'e  111  tarykh altshry'e 1969 sryan altshry'e  : sary 'enwan altshry'e qanwn al'eqwbat alwqa'e'e 

al'eraqyh  rqm al'edd:1778 tarykh:15/12/1969'edd alsfhat: 76  mjmw'eh alqwanyn walanzmh  tarykh:1969 rqm 

alsfhh: 671.altjarh,aswl mhakmat jza'eyh, 'eqwbat, 'eqwbat 'eskry,  msrf mrkzya ljhh almsdrh-  al'eraq – athady 

nw'e altshry'e qanwn, rqm altshry'e  111tarykh altshry'e  -  15/12/1969sryan altshry'e-  sary 'enwan altshry'e 

qanwn al'eqwbat rqm 111 lsnh 1969, almsdr  alwqa'e'e al'eraqyh  rqm al'edd:1778 'edd alsfhat:78  mjmw'eh 

alqwanyn walanzmh tarykh:1969rqm alsfhh: 671. 

(50) altjarh, aswl mhakmat jza'eyh, 'eqwbat, 'eqwbat 'eskry,  msrf mrkzya ljhh almsdrh-  al'eraq athady nw'e altshry'e 

qanwn, rqm altshry'e 111 tarykh altshry'e1969m, sryan altshry'e  sary 'enwan altshry'e qanwn al'eqwbat rqm 111 

lsnh 1969, almsdr alwqa'e'e al'eraqyh  rqm al'edd:1778 tarykh:15/12/1969 'edd alsfhat: 76  mjmw'eh alqwanyn 

w alanzmh  tarykh:1969 rqm alsfhh: 671.altjarh, aswl mhakmat jza'eyh, 'eqwbat, 'eqwbat 'eskry,  msrf mrkzya 

ljhh almsdrh-  al'eraq – athady nw'e altshry'e   : -  qanwn, rqmaltshry'e  111tarykh altshry'e15/12/1969sryan 

altshry'e  sary 'enwan altshry'e  qanwn al'eqwbat rqm 111 lsnh 1969, almsdr  alwqa'e'e al'eraqyh  rqm al'edd:1778 

tarykh: 1969 'edd alsfhat: 76 mjmw'eh alqwanyn walanzmh rqm alsfhh: 671. 

(51) alshyrazy abw ashaq abrahym bn 'ely bn ywsf alfyrwz abady, almhdb fy alfqh alemam alshaf'ey msr. alnashr: 

mktbh albaby alhlby msr , t2,  s21. 

(52) abn alqym aljwzyh, ( 1411h , 1991m)  a'elam almwq'eyn.  alnashr: dar abn aljwzy. j1, s68 . 

 . خلامتة والنتائجا

احلق يف الشريعة اإلسالمية قائم على األحرتام التام لكافة حقوق اإلنسان املعين ابملدعى عليه واإلمم والفرد والشعوب   _1
 واحلرايت اإلساسية، وعلى عدم انتهاكها الي سبب كان الدين والعرق واجلنس واللغة وهذا خبالف القانون العراقي. 

ذلك ألن الشريعة اإلسالمية تقيم أحكامها و ،  دعى عليه عند املعاقبةوف املاألخذ بظر تراعي    الشريعة اإلسالميةإن    _2
 .ابلناس ورفع احلرج عنهم  والرمحة  على أساس العدالة والرفق

القانون إبحاطة املدعى عليه ابعتباره الطرف الضعيف بضماَنت معتربة من خالل سنها لعدة املبادئ   لقد أَتهت   _3
يف شكل نصوص قانونية ملزمة للسلطات التنفيذية والقضائية اليت تتعامل مع املدعى عليه، وهذا بدف ضمان حقوق 

قانون ابي شكل من األشكال بل تقوم ابملعاقبة األفراد وحرايهتم، وال تراعي القانون حال املدعى عليه إذا خالف ال
 ابحدى   عليها   املعاقب  اجلرمية  هي   املخالفة( من قانون العراقي حيث نص   27املدعى عليه كما أشار اليه يف املادة )

  .الغرامةو   احلبس: التاليتني  العقوبتني
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ابألخذ ابلظروف   والقوانني الوضعية   غريها من الشرائع  سبقت على  الشريعة اإلسالمية   _ توصلت الدراسة إىل أن4
على   ذلك ألن الشريعة اإلسالمية تقيم أحكامها على أساس الرفق ابلناس ورفع احلرج عنهمو ،  دعي عليه عند املعاقبةامل

دعى عليه فيعترب العقوابت املتعلقة بشخص امل،  خالف القانون العراقي فإنه ال تعترب الظروف املدعي عليه وال ترمحه
كالعقوابت البدنية والعقوابت املأسة ابحلقوق تسقط بوفاة املدعى عليه ألن العقوبة ال توقع اإل على إنسان طيب==عي 

 .حي فإذا تويف الشخص فال َيوز أن حترك ضده، والبد أن يكون املدعى عليه أهال  وحمال  هلا
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Abstract  

Permissibility is an expanded independent rule in Islam, it opens the way for man to walk in the 

world on the nature, which is not contrary to Islamic law. But, the problem lies in the confusion 

that may occur when the definition of permissibility (ibahah), option (takhyir) and halal; one of 

the objectives of the study was to show the difference between permissibility (ibahah), option 

(takhyir) and halal, with exposure to their evidence and various sections, and discuss the 

relationship between them and find out the differences and similarities. In this study, the researcher 

followed the inductive approach to extrapolate everything related to permissibility (ibahah), option 

(takhyir) and halal, as well as the comparative approach to compare them, the study was also based 

on the analytical approach to discuss the subject seriously and professionally, and highlight the 

evidence and the statements of former and contemporary scholars on permissibility (ibahah), 

option (takhyir) and halal to show similarities and differences. The study concluded that the option 

(takhyir) is more general than permissibility (ibahah) based on the definitions derived from them. 

All permissibility (ibahah) facultative in it, and the term halal is more general than permissibility 

(ibahah). All permissible foods are considered halal (lawful). But, not all lawful (halal) foods are 

considered permissible. Therefore, the relationship between permissibility (ibahah), option 

(takhyir) and halal indicates the general and special relationships. Permissibility is one of the 

mandatory provisions relating to the acts charged. But, the option (takhyir) is about the mandatory 

provisions. Thus, the option (takhyir) is a situation, in which those provisions are optional things.   

 

Keyword: Permissibility (ibahah), Option (takhyir), Halal (lawful), Jurisprudence (Sharia). 

 
 ملخص البحث 

ختالف الشريعة اإلابحة حكم مستقل موّسع يف اإلسالم، يفتح جماال لإلنسان أن يسري يف الدنيا على طبيعته اليت ال  
اإلسالمية. ولكن تكمن املشكلة يف االلتباس الذي رمبا حيصل حني  التعريف ابإلابحة والتخيري واحلّل؛ لذا كان من 
أهداف البحث هو إظهار الفرق بني اإلابحة والتخيري واحلل، مع التعرض ألدلتهم وأقسامهم املتنوعة، ومناقشة العالقة 

يتعلق ابإلابحة بينهم ومعرفة أوجه االختالف و  املنهج االستقرائي الستقراء كل ما  البحث  التشابه، واتبعت يف هذا 
والتخيري واحلل، وكذا املنهج املقارن للمقارنة بينهم، كما قام البحث أيضا على املنهج التحليلي ملناقشة املوضوع جبدية 

حة والتخيري واحلّل ليتبنّي أوجه التشابه واالختالف، واحرتاف، وإبراز األدلة وأقوال العلماء السابقني واملعاصرين حول اإلاب
التعريفات املستخلصة منها، وأن كل مباح خمرّي فيه، وأن  واستنتج البحث إىل أن التخيري أعم من اإلابحة بناء على 

الل مصطلح احلل أعم من اإلابحة، فكل مباح حالل وليس كل حالل مباحا، وأن العالقة بني اإلابحة والتخيري واحل
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هي عالقة بني عموم وخصوص، وأن اإلابحة من األحكام التكليفية اليت تتعلق أبفعال املكلفني، لكن التخيري يتعلق 
 ابألحكام التكليفية؛ لذا فالتخيري عبارة عن حالة تعرتض لتلك األحكام للتخيري بينها.

 : اإلابحة، التخيري، احلّل، الشريعة. الكلمات املفتاحية

 
 ت البحث.تعريف مصطلحا

 ( تعريف اإلابحة 1
 اإلابحة لغة (1.1

اإلابحة مأخوذ من )بوح( ومصدر األول: بوح املصدر الثاين: اإلابحة, وهو اإلظهار واإلعالن, ومنه احلديث  
: "الباء والواو واحلاء أصل واحد، وهو سعة الشيء وبروزه  ابن فارس. قال  1"إال أن تروا كفرا بو احاالنبوي الشريف: "  

 ويقال: وابح بسرّه، أي أظهره.  2وظهوره.
 بني  التَّْخِلي ة    األ وىل  :    وقيل.  مبعنى :  واالساااااااتباحة اإِلابحة   الكالم يف  واسااااااات عمل وا: اتج العروسقال صااااااااح   

ح  ومنه شااء   م ن ليتناو ل ه للناِظر الشاَّْيءِ   ِإظهار   اإِلابح ة يف واأل صاْل  :   قالوا.    م باحاى  الشاَّْيءِ  اخّتاذ    والثانية    وط الِبه الشاْيءِ    اب 
رِّه ح  . "  بسااااِ مَّد   هللا عبدِ   أ بو وهو"   الب اِحيَّة الّرِسااااالةِ   صاااااح   :    واب    وِإّّنا .   الكات  األ صاااابهاينّ   غال ِ  بنِ   هللا عبدِ   بن    ُم 
ح ا  الف ؤ ادِ  يف مب ا  اب ح  :لقوله"   بباح  "   ل قِّ   3.اب 

: البوح: ظهور الشااايء. وابح به بوحا وبؤوحا وبؤوحة:  أظهره...ويقال: ابح الشااايء وأابحه  منظورابن وقال 
إذا جهر به. ذكر أيضاااا: وأ تك الشااايء: أحللته لك. وأابح الشااايء: أطلقه. واملباح: خالف اابحور. واإلابحة: شااابه 

    4النهي. وقد استباحه أن انتبه. واستباحوهم أي استأصلوهم.
(ابلساااّر: أظهره  2( األمر: ظهر، 1، أصاااله ابح يبوح ابئح:  معجم األساااساايضاااا تعريف اإلابحة يف وجرى أي

( السااااااّر: أظهره  1وكشاااااافه )تعاهد الضااااااباال األمر على أال يبوحوا ألحد أبساااااارار الثورة. ومن أصااااااله أابح يبيح إابحة: 
( األمر: عّدة مباحا غري  1اساااااتباحة:    ( األمر والفعل: أطلقه وأجاز اإلتيان به. ومن أصااااال اساااااتبح يساااااتبيح2ونشاااااره. 

 .   5ممنوع أي استباح أرضه: هنبناها
املتعااااددة ومنهم: الحهور أو اإلظهااااار أو اإلعالن،   املعاااااين  ومن هنااااا نفهم أن معن اإلابحااااة يف اللغااااة على 

 واإلطالق، واإلذن، واإلحالل ، واالنتهاب، واالستئصال، والسيب وغري ذلك.
 اإلابحة اصطالحا (1.2
 فعله وتركه، وال مدح وال ذم ذكر عبد الكرمي زيدان يف كتابه الوجيز أن املباح هو ما خرّي الشاااااارع املكلف بني 

. يف هذه احلالة، يوافق بتعريفات اليت ذكرها الشاااااااااااوكاين والشااااااااااااطيب. ويف مع م  6على الفعل والرتك، ويقال له: احلالل
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الفقهاء، ذكر أن اإلابحة: ابلتحريك من أابح )الّسّر(: أظهره وجهر به، وأابح اابحور: جعله حالال. من هنا تعريفان،  
 7ان الفعل كيف شاء الفاعل يف حدود اإلذن، وخطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال املكلفني ختيريا من غري بدل.اإلذن إبتي

عّرف األصااااااااااااااوليون اإلابحااة أبهنااا خطاااب هللا تعاااىل املتعلق أبفعااال املكلفني ختيريا من غري باادل، والتخيري يف 
وعرفهاا الفقهااء أبهناا اإلذن إبتياان الفعال    8وال عقااب.اإلابحاة ال يرجح فياه جاانا  علي جاانا ، وال يرتتا  علياه  واب  

ويوجد    9حسااااا  مشااااايئة يف حدود اإلذن. وقد تطلق اإلابحة على ما قابل احلحر، فتشااااامل الفرض واإل اب والندب.
تعريف اإلابحاة اليت ذكرهاا يف مع م املصااااااااااااااطلحاات وافق تعريف الفقهااء, ذكر: اإلابحاة هي اإلذن يف األخاذ أو يف 

 .10والرتك وهو مطلق الطرفنيالفعل 
 ( تعريف التخيري 2

 التخيري لغة(  2.1
من خرّي   األساسي  مع م  التخيري كما ورد يف  الكلمة  له   –خيرّي    –أصل  ترك  بني شيئني:  ختيريا: صديقه 

. ومعين اختياري: 11هللا بني شيئني إال ما اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا[  ]ما خري رسولاالختيار، كما جاء يف احلديث:  
منسوب إىل االختيار، ما يسوغ لنا أن نعمله أو ال نعمله، عكسه إجباري. وعمل اختياري: يرتك الشخص حرية عمله 

  12أو تركه مثل مقرر اختياري: أي ال يلزم الطال  بدراسته.
 : 13التخيري لغة اعتمادا على لسان العرب كاآلت وخّلص الكبيسي تعريف  

 : لغة: مصدر )خرّي(، ومادته اخلاء, الياء، الراء، أتت ملعان عديدة منها:  التخيري.  1
 : يقال: اختاره إذا انتقاه واصطفاه على غريه، ومنه قوله تعاىل:  االنتفاء واالصطفاء(  1

 ي انتقاهم واصطفاهم دون غريهم. . أ14} واختار موسى قومه سبعني رجال مليقاتنا{
 : يقال: اخرتت فالان على فالن: إذا فضلته عليه، ومنه قول الشاعر: التفضيل(  2

 15من الناس ما اختريت عليه املضاجع  لعمري ملن أمسى وأنت ضجيعه
  واحد. : قيل يف لسان العرب: )انفرته فنفرته أي غلبته، وخايرته فخرته أي غلبة، فكالمها مبعنالغلبة(  3
 .  16: كما قيل: خريته بني الشيئني، أي فوضت إليه اخليارالتفويض(  4

أناه طلا  خري األمرين. وإذا يقاال   معجم لغاة الفقاااءوجاد أن التخيري من حياث أصاااااااااااااالاه اخلياار كماا ورد يف  
االختيار بني   . وانطالقا من هنا ذكر ختيري الشاااخص: جعل حّرية17التخيري وهو مصااادر ل خرّي، إعطه فرصاااة االختيار
  18األمور له, وختيري املرأة: تفويض أمر طالقها إليها.

] اعطه إايه فإن خيار الناس أحساااانام ومن هنا، نرى أن التخيري تدل على التفضاااااايل كما ورد يف احلديث:  
. حسا  فهمي للحديث، اساتعملت هذه الكلمة دليال على تفضايل شاخص على شاخص وخر، ونكن أن  19قضااء[
أيضاااااااا أن يفيد التفضااااااال أو الساااااااماحة وعدم احلرة على املخرّي. أي بعبارة أخرى إن التخيري حد  بدون طل   نفهم  
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  ساااافيان  رواية ويف قضاااااء  أحساااانكم  أفضاااالكم املبارك بن  رواية ويفلفعله أو تركه. بنّي ابن ح ر عن هذا احلديث أبن: "
 .  20"مقدرة من تكون  أو  املعاملة يف خريهم  أنه  واملراد اجلمع  أو املختار  مبعن  املفرد يريد  أن  فيحتمل خياركم  اآلتية

. من هااذا 21]خياارهم   ااااهلياة خياارهم   اإلساااااااااااال  إ ا فقاوا[ومثااال اآلخر كمااا جاااء يف احلااديااث:  
احلديث نفهم أن لفظ التخيري أو اخليار تفيد أحسااااان الناس أو أحسااااان املرتبة بساااااب  من األساااااباب اليت وجد يف ذاك  

  األخيار  ُماسااااااان  عنهم  زالت وحرص رغبة عن  فيها  وقعوا إذا أهنم:  "العيين  الدين  بدرالوقت. ومن هنا شااااااارح العالمة  
 تفضيلية..أي مبعن صفة 22"اخلريية صفة أي

 التخيري اصطالحا(  2.2
. بينما عّرف أمني الدين أن  23وأما التخيري اصاااااااطالحا، ذكر السااااااارخساااااااي أبنه: "ينتقى مبطلق األمر بني األداء والرتك"

التخيري اصااااااااطالحا مبعن "ترجيح فعل الشاااااااايء على تركه أو العكس وهو أخص من اإلرادة اليت هي جمرد اعتزام الفعل  
  24إليه".واالجتاه  

عن التخيري كالما طويال يف فصااااال التخيري بينما وجدت أنه فّرق بني أنواع التخيري إىل   25وقد حتّد  ابن حزم
 قسمني ومها:  
: وهو أن يلزم املرء أحد وجهني، أو أحد وجوه ال بّد له من أن ايت ببعضها أيها شاء، وهذا فرضه الذي  القسم األول

 ايت به مما خري فيه.  
: أن يقال للمرء: إن شاااائت تفعل كذا، وإن شاااائت أال تفعله أصااااال، وهذا النوع ال  وز أن يكون فرضااااا م الثاينالقسااا 

   26أصال، وال يكون إال تطوعا، ألن كل شيء أبيح للمرء تركه مجلة أو فعله فهو تطوع بال خالف من أحد.
ل التخيري بعمومه، وال يعّلقه ابملباح،  جاء ابن حزم ابألمثلة للتخيري الذي فرقّه ساااااااابقا. ومن هنا أرى أنه  فصاااااااّ

وهذا واضااااااح جداّ لدّي ألنه جاء بفصاااااال وخر للمباح بعد هذه املناقشااااااة حتت موضااااااوع: يف األمر بعد احلحر ومرات   
 الشريعة. وهذا قد بّينت يف تعريف اإلابحة اصطالحا. 

ماا بال هنااك توافق بني تلاك التعريفاات وإن كاان هنااك تعريفاات كثرية يف التخيري، فا ين ال أجاد فرقاا كبريا بينه
وهو أن كل التعريفات تحهر منه أن يدّل على التخيري شااااااايء خمرّي فيه، وال يعين طل  الفعل وال تركه وساااااااواء يف ذلك 
التعريف اللغوي واالصااطالحي. وظهر من كل التعريفات أيضااا أهنم يقررون أن التخيري متنوع ألنه يشاامل مجيع جوان  

 يكثر فيه احلديث.   احلياة، ولذلك
ومن هنا، أجد أن املناقشاااااااة اليت جرت عليها املوساااااااوعة الفقهية تساااااااتطيع أن تعطي لنا صاااااااورة واضاااااااحة  ذا 
التعريف. لدى الفقهاء عّرف التخيري أبنه تفويض األمر إىل اختيار املكلف يف انتقاء خصااالة من خصاااال معينة شااارعا، 

ختيري املكلف هنا تعين بني خصاااال الكفارة وختيريه بني القصااااص والعفو . فا27ويوكل إليه تعيني أحدها بشاااروال معلومة
 وغري إىل ذلك.  
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عالوة عن ذلك، بنّي أيضا أن التخيري قد يكون على سبيل اإلابحة، أي بني الفعل املباح وتركه، وقد يكون 
}ال يؤاخذكم قوله تعاىل:    كما يف خصال الكفارة يف    28بني الواجبات بعضها ببعض، وهي واجبات ليست على التعيني

هللا ابللغو   أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارته إطعا  عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم 
ف ّن فعل أّي واحد منها يسقط املطالبة، لكّن تركها كّلها يقتضي اإلمث. وقد   29أو كسوهتم أو حترير رقبة { 
   . 30ت كالّتنّفل قبل صالة العصر، فاملصّلي خمرّي بني أن يتنّفل بركعتني أو أبربع يكون الّتخيري بني املندواب 

 تعريف احلل   (3

 احلل  لغة (  3.1
كماا عرفناا أن احلاّل أو احلالل مقاابال احلرام أو نقيض احلرام. جااء يف مع م األساااااااااااااااسااااااااااااااي أن احلاّل من حاّل  

}فإن ( حّلت املرأة: جاز تزوجها كما قوله تعاىل: 2( الشااااااااااااايء: صاااااااااااااار مباحا.  1)حللت( حيّل حالال وحّل حالل: 
 . طل قاا فال حتل  له من بعد حىت تنكح زوجا غريه{

أن احلااّل أو احلالل: بفتح احلاااء من حااّل حيااّل أي املباااح وهو اجلااائز شاااااااااااااارعااا   الفقااااء  معجم لغااةوذكر يف  
احلالل لغةى: نقيض احلرام  . وكذلك جاء التعريف يف املوسااااااااوعة الفقهية: 31والشااااااااخص إذا كان خارة منطقة حرم مكة

فيقال أحّله اّلّل وحّلله. كما يقال هذا ومثله احلّل واحلالل واحلليل، وهو من حّل حيّل حاّلى. ويتعّدى اب مز والّتضاااعيف  
   .32لك حّل وحالل، ويقال لضّده حرم وحرام أي ُمّرم

 احلل  اصطالحا(  3.2
احلالل مصااااااطلح عام واسااااااع، كما قال الشااااااعراوي:" ذكران يف الفصاااااال السااااااابق أن هللا تبارك وتعاىل حدد لنا 

أردان أن نتحاد  حتاديادا، فا نناا نتحاد  عن احلرام ألناه هو احلرام. أماا احلالل فرتكاه بادون حتادياد لكثرتاه. ولاذلاك إذا  
 .لذلك نرى أن احلالل كل شيء ما عدا احلرام.  33اابدود واابصور"
هو اجلائز املأذون به شاااااااااااارعاى. ودذا يشاااااااااااامل املندوب واملباح واملكروه مطلقاى عند  : املوساااااااااوعة الفقايةعّرف 

جواز اإلتيااان دااا وعاادم امتناااعااه شاااااااااااااارعاااى، مع رجحااان الفعاال يف املناادوب،  اجلمهور، وتنزيهاااى عنااد احلنفياّاة، من حيااث  
 .34وتساوي الفعل والرّتك يف املباح، ورجحان الرّتك يف املكروه

البيع وحر     وأحال  ال  }وكلمااة احلالل جاااء يف كثري من األحيااان يف القرون ومقاااباال احلرام، كمااا قولااه تعاااىل:  
ل وقوله: 35الر اب{ ما أحل  هللا   كتابه فاو حالل، وما حر   وجاء يف احلديث: ]  36لكم ما حر   عليكم{}وقد فصاااا 

 .37فاو حرا ، وما سكت عنه فاو عفو[
وذكر  38والقرضااااااااااااااوي يعّرف احلالل أبنه هو املباح الذي ا لت عنده عقدة احلحر، وأذن الشاااااااااااااارع يف فعله.

. وهذا كالم وافق الشاعراوي ساابقا.فخالصاة  39حلالل اتسااعا ابلغاالقرضااوي يف كتابه احلالل واحلرام أن اتساعت دائرة ا
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القول، نسااااااااااتطيع أن نقول أن احلالل مثل املباح واملباح هو احلالل ولكن تفّرق بينهما يف أشااااااااااياء كما ساااااااااانناقشااااااااااه يف 
 موضوع التايل إبذن هللا.  

    
 املبحث األول: عالقة اإلابحة ابلتخيري 

 التشابه بني اإلابحة والتخيري املطلب األول: أوجه  
إذا دققنااا النحر يف اإلابحااة والتخيري، فااأن أنااه من الناااحيااة اللغويااة كااأن املباااح هو التخيري والتخيري هو املباااح.  
 وذلك ألن املباح يرد مبعن التخيري ملا فيه من اخليار، بينما كان التخيري شيئا ليس مطلوب الفعل، إذن هو مثل املباح.

ت مناقشااااة ألوجه تشااااابه أخرى بينهما، وقد اسااااتفدت يف هذا اتال من مذكرات مادة نحرايت اإلابحة عند  وحينما أي
 األصوليني  ذا الفصل:

 يوجد خيار(  1
األمر واضاح جدا، نعرف أن املباح خياري، نكن أن نقوم به أو نرتكه. مثال ذلك األكل والشارب، نكننا أن  

رتكه. ومثال وخر، إذا نريد أن ننام ف نه نكننا أن ننام مباشااااارة، أو نؤجله أو نرتكه. أنكل أو ال، ونكن أن نشااااارب أو ن
}وسااخ ر لكم ما    كل هذه األشااياء تتعلق إبرادة اإلنسااان، نسااخره لرغبتنا وال يوجد حرة يف ذلك. كما قوله تعاىل:  

على أن اإلنساااااااان يساااااااتطيع ان  . هذه اآلية تدلالسااااااماوات واألر  نيعا منه إن    لل وايت لقو  يتفكرون{
يفعااال شاااااااااااااايئاااا رييااااره. وكاااذلاااك يف التخيري، أبول وهلاااة نعرف أن فياااه خياااار، نكن أن يكون خياااار بني املبااااحاااات،  
واملندوابت، والواجبات واملكروهات.مثال لذلك، فرض عليك صاالة الحهر، ونكنك أن تؤديه يف اول وقتهأو منتصافه 

 أو وخره.  
 لرتك.  ( التسوية   العمل وا2

اإلابحة ليس مطلوب الفعل وال الرتك، لذلك يعترب جان  العمل والرتك فيها على درجة متسااااوية، ال تؤ ر يف 
دينك. عالوة على ذلك،ف ن اإلابحة كما عّرفه ابن حزم أهنا يف وساااااااااااط، بني الواجبات واملندوابت، نكن أن تفعل ما  

 تشاء وترتك ما تشاء.
تدل   40]ما خري رسااول هللا بني شاايئني إال اختار أيساارمها ما مل يكن إمثا[ :ملسو هيلع هللا ىلصاعتمادا على حديث الرسااول 

على أن هنااك خياار يف أعماالناا اليومياة، بينماا اإلابحاة ال تتعلق أبي حكم من األحكاام والتخيري كاذلاك إذ كاان التخيري 
 غري ذلك. بني املباحات. مثال لذلك، اخرتت الشاي على القهوة، أو اخرتت كرة القدم على النوم و 

  ( الثواب على الفعل والعقاب على الرتك.3
انطالقاا من النقطاة الساااااااااااااااابقاة، واألعماال داذا االعتباار يف حكم املبااح، إذن ال يوجاد الثواب على عملاه وال  
يوجااد عقاااب على تركااه. هااذا ألن األعمااال ال يفيااد حكم من ذلااك إال مباااحااا. وكااذلااك يف التخيري. ال يوجااد الثواب  
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العقااااب على الرتك إذا كاااان املخرّي فياااه بني املبااااحاااات،  على العمااال   فياااه بني املبااااحاااات، وال يوجاااد  إذا كاااان املخرّي 
واملندوابت أو املكروهات. مثال التخيري بني املندوابت، صاالة تطوع أو النافلة فبل الحهر، نكن أن أتت دا ونكن أن  

 ترتكها. 
 ( خطاب من هللا للمكلفني.  4

لنصاااااااوص الشااااااارعية كما ابد من تعريف اإلابحة أنه خطاب من هللا أو من الدليل السااااااامعي،  اإلابحة تثبت اب
. هذه اآلية تدل على أن  41}فإ ا قضااايت الصاااالة فانتشاااروا   األر  وابتغوا من فضااال هللا{كما يف قوله تعاىل: 

ن املباح شااارع من هللا تعاىل،  كّل األشاااياء مباح وحالل إال ما كت  هللا عليه ساااوى ذلك. وهناك أدلة كثرية تدل على ا
وبّلغه نبيه صاالي هللا عليه وساالم. وهذا اخلطاب للمكلفني، ليس للصاايب، وال للم نون، وال لغري املكلفني، واملباح أيضااا  

]رفع القلم عن ثالثة، عن النائم حيت يسااااااتق  وعن  يفيد رفع احلرة أو ينص على رفع القلم، كما جاء يف احلديث: 
 . 42عن املعتوه جىت يعقل[الصيب حىت حيتلم و 

وكااذلااك يف التخيري ألن األحكااام املتعلقااة ابلتخيري يف الواجبااات أو املناادوابت جاااء للمكلف، الااذي يكلف 
بتكليف ويسااااااتطيع أن يقوم به. ونكننا أن نسااااااتدّل من كالم النيب السااااااابق على أن أفعال غري املكلفني خترة من هذه  

 الدائرة. 
 فكار الرئيسية كما يلي:   نلّخص هذه املناقشة ابأل

 اإلابحة والتخيري  األمور
 يوجد خيار يف اإلابحة وكذلك يف التخيري  . خيار 1
 يوجد التسوية بني العمل والرتك يف اإلابحة وكذلك يف التخيري إذا كان التخيري بني املباحة.  . التسوية2
 ال يوجد  واب على العمل يف اإلابحة وكذلك يف التخيري إذا كان هذا التخيري بني املباحات. .  واب3
4  .

 املكلفني
ن أيت اخليار من الشارع وكذلك اخليار يكون للمكلفني ال لغريه يف معحم األحيان، ويف بعض األحيا 

 يف أفراد اتتمع. 
ال يوجد عقاب على ترك الفعل يف اإلابحة، وكذلك يف التخيري إذا كان هذا التخيري بني املندوابت،  . عقاب5

 واملباحات أو املكروهات. 
 اإلابحة خطاب من هللا ورسوله وكذلك التخيري.  . خطاب8
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 االختالف بني اإلابحة والتخيري املطلب الثاين: أوجه  
 ابلنسبة إىل أوجه االختالف بني اإلابحة والتخيري، نالححه كما يلي: 

 ( عمو  وخصوص. 1
اإلابحة أخّص من التخيري. هذا ألن اإلابحة تنحصاااااااااااار يف ذا ا وال تتّعدى إىل غريها. بينما التخيري يشاااااااااااامل 

.مثال ذلك، شاااااارب 43جبات واملندوابت واملكروهات جبان  اإلابحةاإلابحة وأنواعا أخرى من اخليار اليت تكون يف الوا
القهوة، نساااااتطيع أن نقوم به أو نرتكه، وال يوجد بدل منه ألن أفعال اإلابحة تنحصااااار عن أحكام أخرى. التخيري على 
خالف ذلاك حياث يوجاد بني الواجباات مثال: كفاارة اليمني، ختيري اإلمااماة وغري ذلاك. ويوجاد التخيري بني املنادوابت  

 وإذا مل أيخذ املكلف أبي شيء مما خرّي فيه فذلك إمث عليه. مثل صالة التطوع قبل صالة وغري ذلك.  
 

 ( نوع األحكا 2

الفعل والرتك، وفعل  إن اإلابحة من األحكام الشاااارعية التكليفية، وتفسااااري ذلك أن املكلف هو الذي خيتاربني
املباح يعترب واجبا عينيا أو على األقل مندواب. مثال ذلك: يف األكل والشااارب,فكالمها يف األصااال مباح لكن قد يكون  

فمن هنااا نقول إن اإلابحااة تعترب من األحكااام التكليفيااة ألهنااا 44واجبااا عينيااا إذا كااان يف حااالااة العطل ومااا إىل ذلااك.
ا م اليومياة. وهي على خالف التخيري فهو ليس من األحكاام التكليفياة لكناه يادخال على تتعلق أبفعاال املكلفني وحيا
 األحكام أبنواعها املختلفة.

والتخيري له شااااااروال معّينة يف دخوله على األحكام. واجلزاء أو الثواب يف التخيري يرتت  على نوع احلكم الذي    
 الشاريعة اإلساالمية وتوجد أمثلتها يف ابب احلضاانة والصاالة وجد يف دائرته. إذن نالحظ أن للتخيري أحكاما خاصاة يف

 والصيام وما إىل ذلك. 
 ( العقاب على ترك العمل. 3

أفعال اإلابحة ال تتعلق ابلثواب وال ابلعقاب ألهنا يف مرتبة واحدة، بينما كان التخيري له مرات  متعددة ويثاب 
هذه احلالة أن املكلف ال بّد أن خيتار أحد األوجه ويؤديه. ف ن أداه على فعله ويعاق  على تركه. كما بنّي ابن حزم يف 

أجر، وإن تركه إمث. مثال ذلك، هناك التخيري بني الواجبات يف كفارة اليمني. وقد اتفق العلماء على التخيري فيها على 
أبن ع ز عن   – ه الثال ة  أربع خصال: إطعام عشرة مساكني، أو كسو م، أو عتق رقبة, ف ن مل  د ما يكفر به من هذ 

 . 45صام  ال ة أايم   – اإلطعام والكسوة والعتق  
 ( التسوية   العمل والرتك. 4

ومن النقطة الساااااااااابقة، نساااااااااتنتج أن يف اإلابحة تساااااااااوية يف الفعل والرتك، وأن التخيري ليس كذلك. فال يوجد  
ود خيارات يف الواجبات و املندوابت خيتار  التسااااااااااااوية فيه ما عدا التخيري يف املباح. يضاااااااااااااف إىل ذلك، أن التخيري وج
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املكلف أداءه، وداذا نفهم أن هنااك  وااب يف فعلاه وعقاااب يف تركاه إذا كاان األمر من الواجباات.أو يثااب على فعلاه وال  
 يعاق  على تركه إن كان من املندوابت.  فمن هنا نقول إن جهة العمل والرتك ليس يف مرتبة واحدة كما يف اإلابحة.  

 صفوة القول نرى يف التلخيص التالية: و 

 
 املبحث الثاين: عالقة اإلابحة ابحلل  

 املطلب األول: أوجه التشابه بني اإلابحة واحلل  
 ومن أوجه التشابه بني اإلابحة واحلّل كما يلي: 

 ( شرع من هللا للمكلفني ويصدر من املكلفني.1
ذكران سابقا أن املباح شرع من هللا وللمكلفني،أما احلالل فهو كما قال الشعراوي أن احلالل شيء غري ُمدّد لكثرته  

تعاىل:  46ونرتكه كما هو  قوله  مباح، كما ورد يف  }وإ ا حللتم .وقد وردت كلمة احلالل يف وايت وهي حتمل معن 
. فاحلالل شرع من هللا تعاىل، واألصل يف األشياء احلالل أو اإلابحة 47}وأحل  هللا البع وحر   الراب{ و    فاصطادوا{

 . 48}فكلوا مما رزقكم هللا حالال طيبا{حىت أتت نصوص على حترنه أو ذلك. قال هللا تعاىل:  
 ( اخليار2

}فكلوا مماا رزقكم هللا حالال  يوجاد اخلياار يف اإلابحاة كماا بّيناا سااااااااااااااابقاا، وكاذلاك يف احلالل, كماا جااء يف قولاه تعااىل:  
.من هنا نرى أن عموم اللفظ تفيد العموم، ونكننا أن خنتار أي شايء حالال يف هذه احلياة ونتمتع به مادام مل 49طيبا{

 يوجد نّص على حترنه. 
 وعقاب   الرتك( ثواب   العمل  3

ال يوجد  واب للعمل يف املباح، وكذلك يف احلالل.إن كان احلالل مبعن املباح، إذن ف ن فعله ال يثاب عليه كما أنه ال  
}قال ماا حر   زيناة هللا اليت أخرج لعبااده والطيباات من  يعااقا  على تركاه. ولكناه ال  وز حترمي ماا أحاّل هللا كماا قولاه : 

 التخيري  اإلابحة  األمور
 تعترب عام.  تعترب خاصة.  . عموم وخصوص 1
 ال تعترب ذلك. تعترب نوعا من األحكام الشرعية التكليفية . نوع األحكام2
. عقاااااب على ترك 3

 العمل
يوجاد عقااب على ترك العمال إذا كاان التخيري   ال يوجد عقاب على ترك العمل

 بني الواجبات. 
تكون التسااااااااااااااوياة يف اإلابحاة، جاانباا العمال  . التسوية4

 والرتك متساواين.  
 ال يكون جانبا العمل والرتك متساواين.  
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}كلوا من الطيباات ماا رزقنااكم وال تطغوا فياه  ز اإلفراال فياه وال إسااااااااااااااراف كماا قولاه تعااىل :  وكاذلاك ال  و   الرزق{
}خلق  .وهذه املعرفة  صااااااال من عموم اللفظ قوله تعاىل:  فيحل  عليكم غضااااايب ومن حيلل عليه غضااااايب فقد هو {

 ، وهذا تشمل كّل أشياء مادام ال يرد على حترنه عنه. لكم ما   األر  نيعا{
 األفكار املوجودة يف اجلدول كاآلت:وابد  

 اإلابحة واحلل   األمور
 اإلابحة واحلّل كالمها شرع من هللا تعاىل.  . شرع من هللا 1
 يوجد اخليار يف اإلابحة وكذلك يف احلالل.  . اخليار.2
ال يوجد  واب على العمل يف اإلابحة وكذلك يف احلالل إذا كان هذا احلالل قصد منه  .  واب3

 اإلابحة والكراهة. 
ماااان 4 صااااااااااااااااااااادر   .

 املكلف
 يصدر العمل املباح من املكلف وكذلك يف احلالل. 

. عقاااااب يف ترك  5
 الفعل

ال يوجد عقاب على ترك الفعل يف اإلابحة، وكذلك يف احلالل إذا كان املقصود منه بني 
 املندوابت، واملباحات أو املكروهات. 

 

 حة واحلل  املبحث الثالث: أوجه االختالف بني اإلاب 
 ( املقابل1

اإلابحة أمر واساااااع يشااااامل كل جوان  احلياة من أفعال املباح، وليس  ا مقابل. وهي ختتلف عن احلالل ألن  
–اليت نّص عليها    –احلالل عكسااه احلرام أو نقيض احلرام. وقد وقعت املناقشااة بني الفقهاء حول األصاال يف األشااياء 

احلالل واحلرام. و يف املوساااااوعة الفقهية تفصااااايل يف الفرق أهو احلّل أو احلرمة؟ وقد وردت أدلة كثرية كثرية تتحّد  عن 
من حياث اإلذن يف األّول وعادم امتنااعاه شاااااااااااااارعااى، وعادم اإلذن يف بني احلالل واحلرام وهو أن احلالل يف مقاابال احلرام  

}اي أيااا النيب مل حتر   ماا أحال    و  51}وأحال  هللا البيع وحر   الراب{كماا جااء يف قولاه تعااىل:  50احلرام وامتنااعاه شاااااااااااااارعااى.
  ]اما إين  وهللا ال أحل  حراما وال أحر   حالال[.ومن احلديث الشريف:    هللا لل{

 ( خصوص وعمو .  2
وقد ورد يف املوساااااااوعة الفقهية أن اإلابحة، فيها ختيري. أما احلّل ف نه أعّم من ذلك شااااااارعا، ألنه يطلق على ما  

ل مقابال للحرام مشل ما عداه من املباح واملندوب والواج  واملكروه مطلقا عند اجلمهور،  ساوى التحرمي. وملّا كان احلال
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ومن هنا نالحظ أن العالقة بني املباح واحلالل هوما بني العموم واخلصاااااااااااااوص، كل مباح حالل 52وتنزيها عند احلنفية.  
 وليس كل حالل مباحا.  

 ( اخليار على الدوا 3
حاة هو التخيري، وهاذا يفياد أن اخلياار يف أمر املبااح على الادوام ماادام.أماا احلالل نالحظ من التعريف أن اإلاب

فليس التخيري فيه على الدوام، وهذا ألنه يتعلق بطبيعة احلالل نفسااااااااااه هل يتغري إىل حرام أو مندوب أو مكروه. مثا ل 
راما. ويف هذه احلالة، يتغرّي حكم ذلك، بيع العن  حالل، ولكن إذا كان قصااد من البيع لصااناع اخلمر فالبيع يكون ح

 احلالل إىل احلرام.  
 ( الثواب والعقاب.  4

يف أفعاال اإلابحاة، ال يوجاد الثواب على الفعال وال يوجاد العقااب على الرتك. ويف احلالل، يوجاد الثواب على 
عقاااب إذا كااان  العماال. ف النكاااح مثال ومن يقوم بااه حيصااااااااااااااال على الثواب. ففي حااالااة وتركااالقيااام ابحلالل يوجاا  ال

املقصاااااااود منه واجبا. مثال ذلك، األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، أمر حالل وحيّث عليه اإلساااااااالم. ومن تركه عمدا  
 فله عقاب على ذلك. وكذلك يثاب على ترك عمل يف احلالل إذا كان يؤدي إىل املكروه.

 ( حكم مستقل .  5
منحصرة يف ذا ا. ولكن احلالل، ليس من األحكام املستقلة اإلابحة حكم مستقّل، ال تتعدى إىل غريها ألهنا  

فهو تتعاادى إىل األحكااام األخرى. عالوة على ذلااك،فاا ن احلالل يتعااّدى إىل احلرام، واملناادوب والواجاا  واملكروه وقااد 
 سردان أمثلة ذلك فيما سبق.  

مكروهاوأخرى يكون   إذن، نالحظ أن احلالل ليس على صااااااااااااورة واحدة،بل له حاالت متعدّدة، فحالة يكون 
 فيها واجبا وما إىل ذلك. ونلّخص األفكار كما يلي:  

 احلالل اإلابحة  األمور
 احلالل مقابل احلرام.  ال يوجد املقابل للإلابحة  . املقابل 1
 احلالل أعم من اإلابحة اإلابحة اخص من احلالل  . خصوص وعموم 2
عااااالاااااى 3 اخلاااااياااااااار   .

 الدوام
اإلابحة على يوجد اخليار يف  

 الدوام
 ال يوجد اخليار يف احلالل على الدوام

التسااااااااااااااوياااااة بني 4  .
 العمل والرتك

يوجد التسوية بني العمل والرتك 
 يف اإلابحة 

العمل والرتك ليس متساااااااوية يف احلالل إذا كان املقصااااااود  
 منه هو الواج  واملنودوب أو املكروه.
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 اخلامتة
فمن هذا البحث، نستطيع أن نالحظ أن اإلابحة هي الفعل الذي ال يثاب على عمله وال يعاق  على تركه، 

بني فعله وتركه. بينما التخيري أعم   واإلنسان خمرّي بني أن يفعله أوأن يرتكه.أما التخيري يوجد يف اإلابحة ألن فاعله خمرّي 
املندوابت واملكروهات.  التخيري يف  الواجبات،  التخيري بني  من اإلابحة ألنه يتعدى إىل األحكام األخرى. وقد يقع 
وإذن، نالحظ أن كّل مباح خمرّي فيه. وكذلك نعرف أن املباح هو احلالل ولكن املصطلح )احلالل( أعم من املباح ألنه 

األحكام األخرى. وبطبيعة احلال، نالحظ أن كل مباح حالل وليس كل حالل مباحا. فمن هنا نرى أن   يتعدى إىل
العالقة بني اإلابحة والتخيري واحلالل هي عالقة بني عموم وخصوص. وقد عّدت اإلابحة من األحكام التكليفية لنها 

ليفية، وليس هو نفسه من أفعال املكلفني. بل حالة تتعلق بفعل العباد، وخيتلف التخيري عنها بدخوله على األحكام التك
 تعرض لتلك األحكام ختيري الواجبات، ومعرفة ذلك من املباح نوعا. 
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Abstract 

This study summarizes the Attention of scholars of Tihama in the service of Islamic sciences, 

including Tafseer (interpretation) and knowing the most famous scholars of Tafseer 

(interpretation) and their interpretive product. The study targeted to highlight on knowing the 

beginning of Tafser in Tihamah and the most of famous scholars, and their books about Tafser. 

The researcher used historical and analysis methods to reach the following results: Established 

Tafseer (Interpretation) in Tihama since founding Islam through Abo Musa Al-Ash'ari (may Allah 

be pleased on him), the interpretive movement has been active since the seventh century up until 

the thirteenth century AH, therefore the researcher recommends the establishment of an institution 

to preserve the heritage of Tihama and achieve and publish. The interpretation output was small 

and only reached the required level, the lack of attention of institutions, bodies of negligent 

heritage and neglect, which led to the loss of much of it. 

Keywords: care, tuhama, interpretation, scholars, Yemen. 

 

 ملخص البحث 

هتامة اليمن يف خدمة العلوم الشرعية ومنها التفسري ومعرفة تتلخص الدراسة احلالية يف التعرف على مدى عناية علماء  
أشهر علماء التفسري ونتاجهم التفسريي، كما هدفت الدراسة إىل تسليط الضوء إىل معرفة نشأة التفسري يف هتامة اليمن 

وتوصل إىل النتائج   وأبرز علماء التفسري هبا، ومعرفة نتاجهم التفسريي، وقد استخدم الباحث املنهج التارخيي والتحليلي
واليت من أمهها: أن نشأة التفسري يف هتامة كان منذ أن دخلها اإلسالم على يد الصحايب اجلليل أيب موسى األشعري 
رضي هللا عنه وأن احلركة التفسريية نشطت منذ القرن السابع وحىت القرن الثالث عشر اهلجري، لذا يوصي الباحث 

امة وحتقيقه ونشره. أن النتاج التفسريي كان ضئيال وال يصل إال املستوى املطلوب، أبنشاء مؤسسة للحفاظ على تراث هت
 عدم عناية املؤسسات واهليئات ابلرتاث التهامي وامهاله مما أدى إىل فقد الكثري منه.

 اليمن.   ، التفسري، علماء،عناية، هتامة  الكلمات املفتاحية: 

 التحديد املفاهيمي 

ــر فيما خلفه علماء هتامة من  روة علمية وفكرية : والذي ال يقصــــــــــــد به  عناية ــي  الذي ينحصــــــــــ الباحث املفهوم الضــــــــــ
فحسـ،، ولكن يقصـد به املفهوم الذي يرقى إىل فهم تلا العناية وهي اجلهود اليت قام هبا علماء هتامة، وهذا التعري  
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للعناية اخلاصــة يف هذه البحث: دراســة يطرح تعريفا إجرائيا خاصــا هبذه الدراســة، على النحو التال: التعري  اإلجرائي  
دورهم اجلهادي والدعوي يف حواضــــر العاس اإلســــالمي، وعناية علماء هتامة اليمن يف التفســــري، مع معرفة الثروة الفكرية 

 اليت خلفها علماء التفسري.

هتامة هي عبارة عن : هتامة: اســــــــــــم ملا ا في من األرا، ويقابلها النجد وهو كل ما ارتفع من األرا، و هتامة اليمن 
ــها ب   ــاحلية يرتاوح عرضــ ــات ســ كيلومرت، ممتدة مبحاذاة البحر األمحر من ابب املندب جنواب إىل  60إىل  30منخفضــ

مرت عند ســـــــفوح اجلباه ، وهذه  200احلدود مع الســـــــعودية الاال، واالرتفا  يرتاوح مبســـــــتوى ســـــــط  البحر األمحر إىل  
 (.2(، ولكثرة ودين وخبوت وحواز هتامة اخرتان أكثرها نفعا وأرضا)1املنطقة مستوية أو متموجة بعي الشيء)

 وتنقسم هتامة اليمن إىل  ال ة أقسام:

 هتامة العليا: وتسمى "هتامة الشام"، وتبدأ من خبت البقر وتنتهي إىل حلي بن يعقوب.

لكثرة غاابهتا واتســــــا   وهتامة الوســــــطى: وتبدأ من حلي بن يعقوب إىل بلدة الســــــخنة، وتســــــمى هتامة الســــــوح، وذلا 
 رقعتها.

وهتامة الســـــــفلى: وتبدأ من الســـــــخنة إىل خيتل جنواب، وتســـــــمى عموما هتامة اليمن، ولكثرة ودين وخبوت وحواز هتامة  
 .(3)اخرتان أكثرها نفعا وأرضا

 علماء زبيد وأثرهم البارز يف رفد األمصار )احلواضر اإلسالمية( ابلعلم والفقه واإلفتاء

لقد انتقل كثري من فقهاء زبيد ومقرنيها ومفسريها وحمد يها إىل األمصار تلبية لنداء اخلالفة الراشدة للجهاد، وس يكن   
مثة دافع أخر سوى اجلهاد ونشر اإلسالم يف األمصار اليت وجهوا إليها، فمنهم من استقر هبا، ومنهم من عاد، إال أن 

، واختذوها مسكنا وموطنا هلم وألوالدهم من بعدهم، وكان هلم األ ر البارز يف أولئا قد تفرقوا يف األمصار بعد فتحها
نشر العلم وتفقيه الناس يف الدين، حىت أصبحوا املرجعية العظمى يف اإلفتاء والقضاء واالجتهاد هلذه األمصار، كي  

ليه وسلم، وهم الذين قبلوا ال يكونون كذلا؟ وهم الذين خترجوا من مدرسة احلبي، حممد بن عبد هللا صلى هللا ع
 . (4)البشرى ح  س يقبلها بنو متيم وقالوا قبلنا، جئناك لنتفقه يف الدين

وهم الذين اشتهروا ب  الصحابة ابلفقهاء العلماء، وهم الذين خترج على أيديهم تالميذ أتسست ببعضهم مدارس الفقه 
سوف نعطي عنه فكرة موجزة تتحق  هبا الرؤية هلؤالء الفقهاء   املتنوعة، وقامت على جمهوداهتم املذاه، الفقهية، وهذا ما 

 وأ رهم يف رفد األمصار ابلعلم والفقه واحلديث واالجتهاد واإلفتاء والقضاء، موضح  ذلا فيما يلي:
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 الصحابة الفقهاء ودورهم يف نشر العلم والفقه يف الشام والعراق   

تفسريه أبو موسى األشعري، الذي قاه فيه الرسوه صلى هللا عليه وسلم: أبرزهم وأشهرهم يف الفقه والعلم وحفظ القرآن و 
ألنه كان أحسن الناس صوات ابلقران. أبو موسى روى عن النيب   (5)»لقد أويت أبو موسى مزمارا من مزامري آه داود« 

وسى وأنس بن مالا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعلي وغريهم روى عنه بنوه أبو بردة وأبو بكر وإبراهيم وم 
وابن املسي، وأبو عثمان النهدي وخل  ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إىل احلبشة مث قدم مع جعفر وأصحابه خبيرب، 
والصحي  أنه س يهاجر إليها وإمنا خرج مع قومه األشعري  إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفينة فألقتهم إىل احلبشة 

ر فلهذا قيل هاجر إىل احلبشة صححه ابن عبد الرب وغريه، وكان أبو موسى حسن الصوت إىل النجاشي فقدموا إىل جعف
ففي الصحيح  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قاه لقد أويت أبو موسى مزمارا من مزامري آه داود وسئل علي بن أيب 

يؤخذ عن ستة من أصحاب   طال، عن حمل أيب موسى من العلم فقاه صبغ يف العلم صبغة ،وقاه الشعيب كان العلم
رسوه هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر منهم أاب موسى وروي أيضا عن الشعيب عن مسروق حنوه، وعمل أبو موسى للنيب 

 . (6)صلى هللا عليه وسلم على زبيد وعدن وواله عمر البصرة مث الكوفة وأقره عليها عثمان وعزله علي عنها

فكان عاملا فطنا، حاذقا اشتهر   ( 7)ي هللا عنه فقاه: )صبغ يف العلم صبغة(وسئل عنه اإلمام علي بن أيب طال، رض
ابلتفسري والقضاء واإلفتاء واحلديث، فتتلمذ على يديه جلة من التابع  من أوالده وغريهم يف الكوفة، كان هلم الدور 

 يف أتسيس مدارس الفقه ابلعراق، واملشاركة يف تدوين مسائله وحترير مذاهبه. 

أبو عامر عبيد بن سليم األشعري عم أيب موسى، وكع، بن عاصم األشعري، واحلارث األشعري هؤالء الفقهاء ومنهم:  
الرواة عن رسوه هللا صلى هللا عليه وسلم، وعماه النيب صلى هللا عليه وآله وسلم وفقهاء اليمن يف وقته عليه الصالة 

بردة، وعامر بن قيس، وأبو رهم بن قيس إخوان أليب موسى، ، ومن الفقهاء )األشاعر( )من الصحابة(: أيب  (8)والسالم
 . (9)وعامر بن أيب عامر األشعري، وعبد الرمحن بن غنم األشعري، و عمرو بن مالا العكي، وعياا بن غنم األشعري

ري و أوالده لقد اشتهر هؤالء ابلفقه والفتيا والتعليم يف كل من العراق والشام بعد استيطاهنم هلا. مثل: أيب موسى االشع
ابلعراق )الكوفة( والبصرة، وعبد الرمحن بن غنم األشعري الفقيه اإلمام، كان يعد فقيه الشام بال مناز ، أرسلة اخلليفة 

 . (10)عمر رضي هللا عنه إىل الشام ليفقه الناس فتفقه، به عامة، التابع 

 التابعون الفقهاء واحملدثون والقضاة: ودورهم العلمي يف العراق والشام   (۲)

لقد اشتهر من التابع  ابلفقه واحلديث والقضاء أوالد أيب موسى األشعري يف الكوفة والبصرة نذكر منهم: أاب بردة عمان 
ى األشعري. وال يعرف بيت من بن أيب موسى، وأاب بكر بن أيب موسى القاضي، الفقيه، الثقة، وإبراهيم بن أيب موس

 البيوت تسلسل العلم والقضاء يف بيتهم على نس  واحد كمثل بيت أيب موسى األشعري. 
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وممن اشتهر ابلفقه يف العراق محاد بن أيب سليمان األشعري، ويعد فقيه العراق، وهو شيخ اإلمام أيب حنيفة النعمان، 
أصحابه، وأخلصهم يف نشر مذهبه القاضي أبو يوس  يعقوب صاح، املذه، رضي هللا عنه، والذي كان من أشهر 

 .(11) بن إبراهيم بن حبي، البجلي )وجبيلة قبيلة مينية عكية هتامية(

ونكتفي هبذه اإلملاحة املوجزة عن املشاركة الفاعلة لعلماء وفقهاء زبيد، يف كل من اليمن واحلجاز، والعراق، والشام، يف 
مي ونشره، وقيامه بسد حاجة األمة يف التشريع لكل جديد ، رحم هللا من ذكران ورضي إرساء قواعد وأسس الفقه اإلسال

هللا عنهم حيث أهنم أخلصوا فأنتجوا وأبدعوا وخدموا اإلسالم واملسلم  يف شىت امليادين، وما زالت ذكراهم ترن يف 
ر علمي و قايف وفكري يف األمصار قد أمسا  أهل العقوه، وتردد يف أفواه أهل اإلنصاف واملنصف ، مبا تركوا من أ 

خلدها هلم التاريخ خالدة خملدة على ممر العصور واألزمنة، ويعترب عملهم هذا رصيدا لبلدهم ألهل هتامة خاصة واليمن 
 عامة. 

 فقهاء وقراء اليمن وتدوينهم للحديث والفقه وأثرهم البارز يف رفد احلواضر اإلسالمية يف األمصار 

مما جتدر اإلشارة إليه أن أئمة املذاه، الثال ة )احلنفي، والشافعي، واحلنبلي( قد تتلمذوا على علماء اليمن منهم فقهاء 
األشاعر، وأما احلنبلي والشافعي فقد دخال اليمن بعد أخذهم على فقهاء زبيد خارج اليمن، وأخذا على علماء اليمن 

 منهم علماء زبيد، كما سيأيت بيانه.

من املفيد القوه أبن زبيد وعلمائها قد واكبوا هذا النشاط والتطور، وكان هلم صالهتم هبذه املذاه، الفقهية بعد   ولعل 
دخوهلا اليمن، وزبيد، على وجه اخلصوص، كما كان هلم املشاركة مع مدارسها قبل حتوهلا إىل مذاه، يف كل البلدان 

اق والشام، مع مالحظة أن مؤسس تلا املدارس الفقهية يف هذه اليت نشأت فيها هذه املذاه، وخصوصا احلجاز والعر 
البلدان السالفة هم فقهاء زبيد، )الصحابة، والتابعون( بعد أن أرسوا قواعد وأسس مدرسة زبيد، لذلا جند أن مدرسة 

 .( 12)  زبيد هلا مداخلة مع معظم املذاه، الفقهية املشهورة من) النشأة وحىت النضج والتمام( 

حلة العلمية هي العالمة البارزة للحركة العلمية يف القرن الثاين اهلجري إذا بواسطتها أت ر اليمن كثريا مبدارس كانت الر 
التفسري والقراءات واحلديث والفقه القائمة يف احلواضر اإلسالمية الشهرية، فقد وصلت إليه كوكبة من مشاهري املفسرين 

ه ( واصفا اليمن: " وهو قطر ۹۰۲نيون منهم قاه احلافظ السخاري، )ت  واحملد   والفقهاء والقراء، فاستفاد اليم
 .( 13)متسع... س يزه العلماء به يف عصر الصحابة يتوفرون، واألئمة إليه يرحلون، بل هي يف كل عصر يف ازديد من العلم

وفيما يلي سنذكر بعي ممن دخلوا ووفدوا إىل اليمن واستفادوا وأفادوا ومنهم على سبيل املثاه ال احلصر وإال فكت، 
 الطبقات والرتاجم واالسناد شاهدة هلم: 
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عكرمة الرببري: موىل ابن عباس، يعد من كبار اآلخذين عنه، عرا عليه القرآن، وقد مجعت بينه وب  طاووس بن 
 عالقة صداقة حبكم أخذمها عن شيخهما ابن عباس، وعند استقرار طاووس ابليمن رحل إليه عكرمة كيسان اليماين 

للزيرة، وملا دخل اليمن أهداه طاووس مجال فسئل عن ذلا، كي  نعطيه مجال وإمنا كان يكفيه الشيئ اليسري ؟ فقاه 
قوه من طاووس يده على أن أهل اليمن قد علم هذا العبد هبذا اجلمل"، وهذا ال  –يعين اشرتيت    –: " إين ابتعت  

استفادوا من علم عكرمة، وأن مهمة دخوله كانت تعليمية، وقد أخذ عنه من أهل اليمن مجاعة فيهم: إمساعيل بن 
 ، وحيىي بن أيب كثري، واحلكم بن أابن العدن، وعمرو بن مسلم اجلندي". (14) شروس، وعبد هللا بن طاووس

هو من التابع  األول  عرا القرآن على علي بن أيب طال، رضي هللا عنه، وكان قد ورد أبو خليفة الطائي البصري: 
املدائن (، وشارك يف قتاه أهل النهر، مث دخل اليمن، واستقر به وكان له مسجد بصنعاء عرف ابمسه، أخذ القرآن عنه 

راء املرحتل  إىل اليمن وميكننا أن نعتربه من أهل اليمن وه، بن منبه، تويف حوال سنة مائة هجرية ، وهو من أوائل الق
 . (15)ممثال ملدرسيت الكوفة والبصرة يف القراءة

واملقرئ عبد هللا بن كثري املكي: أحد القراء السبعة، قاه ابن القاص : " هو من أبناء فارس الذين دخلوا اليمن لطرد 
شا يف أن اليمني  قد استفادوا منه، وأخذوا  األحباش عنها "، وقد عده صاح، اتريخ مدينة صنعاء من أهلها، وال 

 ه (. ۱۱۸عنه، )ت

عبد امللا بن عبد العزيز بن جريج: ضم ابن جريج إىل علمه ابحلديث النبوي، معرفة قوية ابلتفسري والقراءات، وقد 
روفه، وروى كان من أوائل من دون العلم، وهو تلميذ مقرئ مكة عبد هللا ابن كثري ، عرا عليه القرآن، وأخذ عنه ح 

 .(16)عن طاووس، وأخذ عنه سالم بن سليمان(، وجيي بن سعيد والثوري

وإابن ازدهار مدرسة احلديث ابليمن، رحل لألخذ عن علمائها، كعلي بن عبد احلميد وأخذ عنه من أهل اليمن هشام 
 . (17)ه (  15بن يوس  األبناوي، قاضي صنعاء، وعبد الرزاق الصنعاين وغريمها، )ت. 

سفيان بن سعيد الثوري: اإلمام الفقيه احملدث املفسر املقرئ الور  الناسا، معدود من أكابر أئمة أهل األمصار، أمجع 
الناس على دينه وورعه وزهده و قته، روى القراءة عن محزة بن حبي، الزيت وعاصم بن أيب النجود، وقد وردت عنه 

بصنعاء، وأخذ عنه من أهلها احلافظ عبد الرزاق الصنعاين، وموسی   الرواية يف حروف القرآن(، دخل اليمن وكان يتجر
 . (18)ه ۱6۱ابن طارق وغريمها، له كتاب اجلامع الكبري يف احلديث، ت 

سفيان بن عيينة: أحد أعالم اإلسالم الكبار، اشتهر مبعرفة التفسري، وقراءة القرآن، واحلديث(، عرا القرآن على ابن 
، وعند دخوله اليمن تلقاه (19)رأيت أحدا يروي احلروف إال وهو خيطئ فيها إال ابن عيينةكثري، قاه الكسائي : " ما  

أهلها ابلرتحاب، واجتمعوا إليه ألخذ العلم، وخرج ذات يوم فرأى الناس مد بصره، يريدون أن يسمعوا منه فقاه متمثال 
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وقد مسع ابن عيينة بصنعاء من عبد : خلت الدير فسدت غري مسود ومن الشقاء تفردي ابلسؤدد  (20)قوه الشاعر
العدي (21)الرزاق أابن  بن  اجلندي (49)، وبعدن من احلكم  اجلندي، وعمرو بن مسلم  بن معاذ  ، وروى عنه صامت 

 . (22)ه۱۹۷وغريمها، ت 

حممد بن إدريس الشافعي: اإلمام العلم، أحد أئمة اإلسالم املتبوع  يف الفقه، ص ن  كتاب األم وخمتل  احلديث، 
د أوه من صن  يف علم أصوه الفقه يف رسالته املشهورة، أخذ القراءة عرضا عن إمساعيل بن عبد هللا بن قسطنط  ويع

 . (23)املكي، روى عنه القراءة حممد بن عبد هللا بن احلكم، دخل اليمن لطل، العلم فأخذ عن هشام بن يوس 

ن عند رسوه هللا صلى هللا عليه وسلم من الشحر قاه عمرو بن ميمون األودي: " قدم علينا معاذ بن جبل اليمن م
فما فارقته حىت حثون   –ويف رواية: فألقيت عليه حتييت    –رافعا صوته ابلتكبري، رجل حسن الصوت، فألقيت إليه حمبيت  

ألعرف عليه الرتاب ابلشام ميتا، مث نظرت إىل أفقه بعده، فأتيت ابن مسعود فلزمته، وكان عبد هللا بن مسعود يقوه: إين  
 .(24)مست معاذ يف أذواء النخع  

إضافة إىل ذلا س جند هذا العلم ينضج يف وقت مبكر، كما هو الشأن ابلنسبة للحديث النبوي، فاليمن كان له يف علم 
احلديث ريدة مبكرة بينما ظل يتلقى القراءات، وملا يشتهر فيه مقرئ كبري كما هو احلاه يف احلواضر اإلسالمية األخرى، 

يد ما سب  ذكره من أن هذا الروح للقراء من أهل اليمن شكل وبصورة مباشرة عامل تعثر للحركة العلمية يف هذا ونع
اجلان، ، ف ال مندوحة إذن من احلديث عن دور هؤالء العلماء يف اخلارج طاملا واألمر كذلا، وقد علمنا يقينا أهنم 

لعلم، وهذا املنحى الذي اختذه الباحث هو منهج املؤرخ  من أهل ميثلون الطبقة األوىل اليت استقام عليها بناء هذا ا
ه يف كتابه:)طبقات فقهاء اليمن( 5۸۷ابن مسرة اجلعدي ت  –على سبيل املثاه    –اليمن من القدامى واحملد  ، فنجد  

ودة بصنعاء، يرتجم لكل علماء اليمن من أخذ العلم هبا مث رحل عنها، قاه يف ترمجة عمرو بن دينار: " ولكونه مول
 . (25)وموىل أمريها متفقه بطاووس كان مينيا وإن عده بعي الناس مكيا  

أبو قرة موسى بن طارق اليماين: يعد عالمة ابرزة يف سجل اليمن العلمي، فهو حمدث ومفسر ماهر، وفقيه المع، 
  يف إدخاه املذه، املالكي ومقرئ متصدر، وقاا عاده، رحل إىل مكة واملدينة فعاد بعلم كثري، إليه يرجع فضل السب

 . (26)ه ۲۰۳إىل اليمن، كما أدخل قراءة انفع وابن كثري إليها، وس يكن أهل اليمن يعولون يف معرفة اآلاثر إال عليه ت 

 وكان من أبرز اجملتهدين يف زبيد: 

العلماء اجملتهدين املعوه م(، كان من كبار  ۸۱۸هـ/  ۲۰۳اإلمام اجملتهد ابو قرة: موسى بن طارق الزبيدي )ت بزبيد 
، ويكثر من الرتدد ب  بلده زبيد وعدن وحلج واجلند ومكة، (27)عليهم يف معرفة السنن واآلاثر والفقه، وكان قاضي زبيد 
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كتاب جامع السنن )الكبري والوسيط(،   من آاثره:وله بكل منها أصحاب ورواية نقلوا عنه السنن واشتهروا بصحبته و
 . (28)عه من فقه مالا وأيب حنيفة ومعمر وابن جريجكتاب يف الفقه انتز 

هـ( أحد القراء ۱۹6وس يكن أبو قرة الزبيدي حمداث فقيها، فحس، بل كان أيضا مفسرا ومقرائ برواية انفع بن أيب نعيم )
ـ( ه ۲۳۸السبعة، وقد أ ىن عليه أمحد بن حممد بن حنبل وقد مسع منه، كما مسع من أيب قرة إسحاق بن راهويه )ت  

وسعيد السقطي، وصامت بن معاذ اجلندي، وجربان الصنعاين، وإسحاق بن عبد هللا، وولده طارق بن موسى بن طارق 
وأما أصحاب أيب قرة الذين اشتهروا بصحبته والرواية عنه. اشتهر منهم مجاعة، وعن هذه اجلماعة أخذ كثري   ،الزبيدي

 من العلماء من بالد اإلسالم. 

شتهر بصحبته، مع ذكران لألخذين عنهم للتدليل على أن زبيد هي حمط رحاه العلماء يف كل سنذكر من روى عنه وا
فن، وأهنا أحد األماكن املشهورة ابلعلم والعلماء قبل اختطاطها، وأهنا بلد الفقه كما قاه اجلندي يف اترخيه واصفا زبيد 

أ  بقوله: )اعلم  احملقق   العلماء  وبلد  الفقه والفقهاء،  بلد  فقهاء أبهنا  اليمن من زمن متقدم على زماننا  بلد  ن أكثر 
 . (29)ومتفقه ، وعلماء حمقق  مدينة زبيد(

 وللتدليل أيضا على مكانة علماء زبيد قبل اختطاطها ب  علماء األمصار لرفدهم إيها ابلفقه، واحلديث، والقراءة. 

 وال نذه، بعيدا فإن أصحاب أيب قرة كثريون فمنهم:

 . (30)سى بن طارق الزبيدي، روى القراءة عن أبيه وغريها، وروى عنه القراءة احلسن بن منسابنه طارق بن مو 

هـ( صح، أاب قرة كثريا، وروى القراءة عن ۲4۰( وقيل سنة )۲۳5هـ( )ت  ۱6۰على بن زيد اللخمي الكناين ولد ) 
 . (31)( ۳۰۸ املكي )ت  أيب قرة عن انفع، وروي عنه القراءة أبو سعيد املفضل بن حممد إبراهيم اجلندي مث 

( ۸6۳، وأمحد بن جعفر القطيعي )ت(32)( ۳۰۰وممن روى عنه: القاضي موسى بن حممد الكشي ، قاضي زبيد )ت
الثقة املشهور، روى عنه احلروف، وقرأ عليه أبو العال الواسطي، وأبو القاسم البغدادي، وأبو الفضل اخلزاعي، وعنهم 

 . (33)روی من قرأ عليهم من أهل األمصار

هـ( كان ۳۰۸وأبو سعيد: املفضل بن حممد بن إبراهيم بن املفضل بن سعيد بن عامر بن شراحيل اجلندي ت مبكة ) 
، وقد روى عنه القراءة: األستاذ أبو بكر بن أمحد بن (34) وله تصاني ، روى عن أيب محه السنن والقراءةحافظا عارفا  

 .(35)هـ(324موسى بن جماهد البغدادي، شيخ القراءات، وإمام الصنعة، ومسبغ السبعة )ت 

قهائها فضل، وهلم فيه رواية  وهكذا يتض  لنا أن ما من مصر من األمصار اإلسالمية إال وكان لعلماء زبيد مقرئيها، وف
 بواسطة أو بدون واسطة. 
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وهبذا القدر نكتفي عن الدور الذي قامت به زبيد من رفد األمصار ابلعلماء والفقهاء واحملد   واجملاهدين، وس تذكر 
يف بداية كت، الرتاجم عن مؤلفات يف التفسري يف هذه املرحلة وهذا يرجع إال أن التفسري كان اباب من أبواب احلديث  

عصر التدوين، وس تطالعنا كت، الرتاجم عن مؤلفات يف هذا اجملاه، ومما ال شا فيه أن العلماء من هتامة كانت هلم 
ألقاب علمية عرفوا هبا، حيث قد مجع ب  أصناف من العلوم والفنون املختلفة، وهلذا سيكون احلديث عن األلقاب 

 اليمن.  العلمية اليت اشتهر هبا العلماء يف هتامة 

 عناية علماء هتامة ابلتفسري 

عىن علماء هتامة بتفسري القران الكرمي ، وذلا انطالقا من العناية بكتاب هللا عزوجل ، دستور األمة اإلسالمية ومصدر   
تشريعها ، فتناولوه ابلدراسة والفهم والتدبر ، وبرز عدد غري قليل من املشتغل  ابلتفسري ، تدريسا وأتليفا ، وعقدت 

، وال أده على هذه العناية مما عل  به السلطان املظفر يوس  على (36)ساجد حلقات تدريس التفسري يف املدارس وامل
جزء من تفسري الرازي بقوله: طالعت هذا التفسري من أوله إىل آخره مطالعة حمققة، ورأيت فيه نقصاان كثريا، وجاءين 

نقصان على حاله، فلم أقنع من الدير املصرية أربع نسخ من قاضي القضاة اتج الدين ابن بنت األعز، فرأيت فيها ال
بذلا، بل اعتقدت أنه من الناسخ، فأرسلت رسوال قاصدا إىل خراسان إىل مدينة هراة، فجاءين بنسخة املصن  وقد 
قرأ عليه  فرأيت فيها النقصان على حاله وتبييضا كثريا، وقد نوه اخلزرجي على هذا التعلي  من قبل السلطان املظفر 

كما    (37)هلمة العالية يف حتقي  العلوم ، واالجتهاد فيها ومطالعة هذا التفسري اجلامع للعلوم«بقوله: »فأنظر إىل هذه ا
 . (38)م ( اشتغاه بتفسري الواحدي ، وله عليه تعليقات وفوائد ۱۲۸۱هـ/  ۸۰6كان للمحدث أيب اخلري الشماخي )ت

تفسري الرازي، فكي  إذا ابلعلماء ، وكما عرفنا فإذا كان هذا دأب السلطان برغم انشغاله إبدارة مملكته، وشغفه مبطالعة  
التألي   العلماء على  العلمية وأن سالط  بين رسوه كانوا هم أبنفسهم من بشجعون  احلياة  الساب  عن  الباب  يف 

 ويضعون هلم العناوين. 

من العلم الشرعي ، ويبدو وعلى الرغم من هذه العناية بعلم التفسري ، إال أنه متيز بقلة النتاج التأليفي يف هذا اجلان،  
أن السب، يف ذلا يرجع إما إىل انكباب العلماء على التفاسري املتنوعة الوافدة إىل اليمن من حواضر العاس اإلسالمي، 

التفسريية ، أو أنه يرجع إىل تورعهم وخوفهم من اخلوا فيه خشية الوقو  يف زلل (39)واليت متيزت بتنو  موضوعاهتا 
 بكر أو اإلمام علي كرم هللا وجهه: أي مساء تظلين وأي أرا تقلين أن أقوه يف كتاب هللا تعاىل ما انطالقا من قوه أيب 

ليس ل به علم... واكتفائهم مبا سطره األوائل وما كتبوه يف علم التفسري، أو الشتغاهلم ابملستجدات، ابألمور الفقهية 
، أو أنه كت، يف التفسري ففقد أو تل  ، وس يصل إلينا منه إال والرتف العلمي الذي وصلوا إليه يف عهد الدولة الرسولية

القليل، حيث توجد كثري من مؤلفات التفسري جمهولة يف مكتبات خمطوطات جامع صنعاء ويف املكتبات األهلية اخلاصة 
 ابلتفسري وقراءته له يف زبيد واملراوعة وبقية املراكز العلمية ، فأنت ترى كي  كان اعتناء السلطان املظفر يوس  الرسول
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آية آية وارساله ملن حيضر له نسخا من تفسري الرازي من مصر وخرسان ، برغم صعوبة املواصالت آنذاك، السيما وأن 
 عهد الدولة الرسولية كان عصر النهضة احلضارية والثقافية والصناعية وعهد الثراء والرتف العلمي يف هتامة واليمن. 

، (68)ه( وصفه اخلزرجي ابملعرفة يف التفسري۷۸۲فقيه حممد بن أيب بكر الذؤال الزوكي )ت:  ومن أبرز مفسري هتامة ال 
 . (40)وكان صاح، رحلة وجماورة ابحلرم  الشريف  

ه  أحد أعيان العصر املربزين يف 800ومن مشاهري مفسري زبيد الفقيه احلنفي أبو بكر بن علي بن حممد احلداد ت  
، وله فيه مصن  بعنوان » كش  التنزيل يف (41)وغه ومشاركته يف عدة علوم ومنها التفسريفقه احلنفية، إىل جان، نب

، وقد لقي هذا املصن  القبوه لدى طالب (43)تناوه فيه شرح وتفسري القرآن الكرمي  ، يقع يف جملدين(42)حتقي  التأويل
البارز يف تدريس (44)العلم فأقبلوا عليه وأشتهر بتفسري احلداد ، حىت ذا  صيته خارج اليمن وكان للفقيه احلداد أ ره 

التفسري يف زبيد فألت  حوله الطالب، وأخذوا عنه ، وكان يقرئ يف اليوم والليلة حنو مخسة عشر درسا من بينها علم 
 . (45)التفسري

يف ميادين أ ره البارز يف تنشيط البحث والتألي     ه يف زبيد۸۱۷كما كان ملقام العالمة جمد الدين الفريوزابدي ت  
العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية، ودور فاعل يف إ راء اجملالس العلمية، والتفاف طالب العلم حوله من زبيد وغريها من 

 املدن اليمنية واألقاليم اإلسالمية األخرى. 

التمييز يف لطائ  ولقد كان للفريوزابدي إسهام مميز يف علم التفسري، إذ صن  فيه عددا من التأل  منها »بصائر ذوي  
الكتاب العزيز«، وله »تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس« وكتاب »الدر النظيم املرشد إىل مقاصد القرآن العظيم« و 

، ومن مشاهري (46)»حاصل كورة اخلالص يف فضائل سورة اإلخالص« و»شرح قطبة اخلشاف يف شرح خطبة الكشاف«
هـ، وله فيه مصن  عنوانه  893دث أمحد بن أمحد بن عبد اللطي  الشرجي ت  الزبيدي  املشارك  يف علم التفسري احمل

 . (47)الطري  الواضحة إىل أسرار الفاحتة

للحبشي  الفكر  الرتاجم ومصادر  االطال  على كت،  اليمن من خاله  التفسريية يف هتامة  املصنفات  تقسيم  وميكن 
وفهرسات املكتبات األهلية لعرفات احلضرمي وبعي الفهرسات اخلاصة إىل أربعة أقسام، قسم تناوه التفسري كامال من 

ي كتفسري سورة من القران أو جزء أو موضع مع ، وقسم تناوه سورة الفاحتة إىل سورة الناس، وقسم تناوه التفسري اجلزئ
تفاسري آيت أو أية من آيت القران، وقسم س حيمل عنواان للتفسري، وإمنا تناوه تفاسري آيت من القران الكرمي مثل 

 كت، الفتاوى وغريها، كما سرتاه مبينا يف آخر هذا الباب. 

منها حملة موجزة عن بعي األلقاب اليت لق، هبا بعي علماء هتامة ومنهم  وآن لنا أن ننتقل إىل واحة جديدة نقتط  
 املفسرون. 
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 أشهر علماء التفسري ومصنفاهتم التفسريية يف هتامة اليمن
 التنزيل يف حتقي  التأويل   كش ه:  800اإلمام العالمة الفقيه أمحد احلداد ت    -1

 هجرية( ومؤلفاته:   817)ت    الفريوز أابدياإلمام جمد الدين حممد بن يعقوب الشريازي    -2

تنوير املقباس يف تفسري بصائر ذوي التمييز يف لطائ  الكتاب العزيز، الدر النظيم املرشد إىل مقاصد القرآن العظيم،  
 ، تيسري فاحتة اإليهاب يف تفسري فاحتة الكتاب، حاصل كورة اخلالص يف فضائل سورة اإلخالص . ابن عباس

 هجرية(: كتابه تيسري البيان ألحكام القرآن.   825)ت    لدين حممد بن علي اخلطيب املوزعي واإلمام نورا  -3

 ه(: كتابه ألفية يف غري، القرآن.   926)ت   واإلمام أبو العباس محزة بن عبدهللا الناشري   -4

 ه(:  ٩٤٤الشيخ اإلمام عبدالرمحن بن علي بن حممد الديبع الشيباين الزبيدي )ت    -5

 قارئ دعاء ايب حربه. كش  الكربه عن  

 هـ( 991حممد بن أيب بكر األشخر )ت    -6

 0 18هـ جامع صنعاء )الغربية( 1138البيان املوض  ابلدليل ملا وقع من األلفاظ املشكلة يف معاس التنزيل خ سنة  -
 كت، حديثة. 

 هجرية (:   893) ت    واإلمام أمحد بن أمحد بن عبداللطيف الشرجي  -7

 إىل أسرار الفاحتة. كتابه الطري  الواضحة 

 هجرية (   996واإلمام حممد بن الصديق اخلاص ابن عنقاء الزبيدي احلنفي ) ت    -8

 وكتابه كش  اهلم عن آية مث أنزه عليكم من بعد الغم . 

 ه(998العالمة الطاهر بن حسني األهدل )ت    -9

 مصباح مطال، أهل القربة يف شرح دعاء ايب حربة.

 ه( 1039ه وقيل سنة  1048)  : املطهر بن علي بن نعمان الضمدي: الضََّمدي  -10

 . 126( خ متح   404ص   4الفرات النمري تفسري الكتاب املنري )خالصة األ ر جـ 

 قصيدة جامعة لسور القرآن "مطلع البدور". 
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 ه(1084علي بن حممد بن ُمَطري )ت    -11

 (. 1/73ظنون جـ الضنائن تتمة تفسري جده إبراهيم بن أيب القاسم "ذيل كش  ال

 هجرية(  1147)ت   واإلمام حيي بن عمر مقبول األهدل   -12

 كتابه خمتصر الدر املنثور يف التفسري ابملأ ور . 

 ه( 1197العالمة سليمان بن حممد األهدل )ت    -13

 . دفع الشكوك والظنون يف قوله تعاىل ﴿وهللا خلقكم وما تعملون﴾

 ه(: 1201)ت    الشيخ العالمة عبد اخلالق بن علي املزجاجي  -14

منتهي نزعة الناظر ومشتهي اخلاطر يف   -مفتاح الفت  املب  من حديث بلوغ العبد األربع  وآية الوصية ابلوالدين.  
 ميع. جما 351األحاديث املتضمنة للنهي عن القوه يف القرآن ابلراي وما يتعل  بذلا خ جامع صنعاء الغربية  

 ه( 1201العالمة أمحد بن حسن املوقري )ت     -15

 تنبيه أهل العصر على قطرة من تفسري سورة العصر. 

هجرية (   1205ت    واإلمام أبو الفيض حممد بن حممد بن عبدالرزاق احلسيين امللقب مبرتضى الزبيدي )   -16
 ية . وكتابه من  الفيوضات الوفية فيما يف سورة الرمحن من أسرار الصفة اإلهل

 ه( إيقاظ احلواس خبصائص سورة الناس. 1271)ت    العالمة اإلمام عبدهللا بن عبدالباري األهدل   -17

 وكتابه فت  املنان بتفسري القران  ه(:1290العالمة احلسن بن عاكش )ت    -18

 ه(: 1298شيخ اإلسالم حممد بن أمحد عبدالباري األهدل )ت    -19

، فت  الفتاح العليم شرح بسم شتملت عليه من أسرار التوحيد ﴿قل هو هللا أحد﴾ارشاد من آمن ابهلل وس جيحد إىل ما ا
 حترير النقوه يف اجلواب عن أول العزم وعصمة األنبياء ومعىن اإلنساء يف قوله تعاىل أو ننسها.، هللا الرمحن الرحيم

 ه( 1296العالمة ضياء امللة الشيخ العالمة يوسف بن حممد انصر فقري )ت    -20
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تيسري البشرى يف معىن ﴿وأنه هو رب الشعرى﴾، والنجم الثاق، يف ختصيص لفظ املشارق على املغارب، نيل الوطر يف 
ختصيص قراءة اهلاكم التكا ر وقت املطر، واحتاف اول النهى ابلكالم على استطعما أهلها، تيسري مراك، الدخان 

 لتيسري القادر املنان. 

 هـ( 1304/ 1240ان عبدالرمحن بن حيي بن عمر مقبول األهدل )الشيخ العالمة سليم   -21

 املسألة املفيدة يف فضل الفاحتة ألهل العقيدة. 

رسالة حوه قوله تعاىل ﴿ليس كمثله شيء ،  ه(ـ1307ه/  1263السيد العالمة حممد داود حجر القدميي )   -22
 األهده. وهو السميع البصري ﴾، والرد عليها للعالمة حممد طال،  

 حاشية على تفسري اجلالل . ه(:  1311العالمة الفقيه حممد عبدهللا الزواك )ت    -23

 ه( 1326الشيخ العالمة حممد بن عبدالقادر األهدل )ت    -24

 رد على كتاب األقاويل القرآنية يف الكت، املسيحية. 

 ه(1347)ت    الشيخ العالمة حممد بن يوسف اجلدي  -25

 ذوي القدر يف حل إشكاه قوله تعاىل إان أنزلناه يف ليلة القدر. احتاف فضالء العصر  

 وكتابه الربهان يف إعراب القرآن. اإلمام أمحد ميقري مشيلة األهدل:    -26

 ه(679احلسن بن أيب البقا بن صاحل بن زيد بن أيب اجلبا التهامي املتويف حنو سنة )  -27

 تفسري القرآن "املستطاب". 

 مقدمة يف أصوه التفسري، تفسري فاحتة الكتاب. ه(  1426الشيخ أسد محزة األوسي )ت    -28

 

 اخلامتة

بعد هذه الرحلة املثرية لالهتمام، فقد آن لنا أن نتوق  يف حمطتنا األخرية لكي نقتط  من أزهار هذه الرحلة، ونتفيء 
 من ظالهلا الوفرية ونقتط  من مثارها اليانعة، فمن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث نسوقها كالتال: 

 ية على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم.أن عناية اليمني  ابلتفسري كانت منذ البعصة النبو  .1
 أن أهل هتامة كانت هلم عناية خاصة وفائقة يف خدمة العلوم الشرعية ومنها التفسري يف حواضر العاس اإلسالمي. .2
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مشاركة علماء هتامة للفتوحات اإلسالمية منذ الفت  اإلسالمي األوه، مما جعل كصري منهم يستقرون يف تلا  .3
 وها. البالد اليت فتح

 قلة النتاج التفسري حبيث ال يرقى إىل املستوى املطلوب.  .4
 التوصيات 

يوصي الباحث بتحقي  كل ما خلفه علماء املرحلة واحلفاظ على الرتاث وحتقيقه، وتوجيه الباحث  يف اجلامعات إىل 
 ذلا.
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ABSTRACT 

This article deals with an important matter of calling people to Islam (Da'awah)، nowadays in 

Palestine، which is also the phenomenon of the (Da'awah's) problems. The problem with this 

appeal is the solidarity of Jews، Christians، hypocrites and atheists. (Da'awah) To some، the 

inducement of other's which leads to their weak.  The article also aims to get acquainted with the 

problems of the ( Da’awah) and how to treat it. The Islamic call (Da'wah) has a balance between 

matter، spirit، religion and the world. A side on one side is not overwhelming. Descriptive and 

concluded that the problems of the da`wah are many، some of which are external، some of which 

are internal، and some that are related to preachers. 

Keywords: problems، call (Da’wah) Islamic، Palestine 

 

 ملخص البحث 

وتكمن الدعوة اإلسالمية يف فلسطني  يتناول هذا املقال قضية مهمة من القضاي الدعوية  واليت تتمثل بظاهرة مشكالت  
اإلسالم كمنهج حياة يف كثري من وإمهال  بتكاتف اليهود والنصارى واملنافقني وامللحدين ضد هذه الدعوة،  مشكلته  

ف املؤسسة الدينية وإثقال الدعاة أبعباء ومسؤوليات كبرية وكثرية مما أوهن العزم ع  ض  و  األمور وجوانب احلياة املعيشية،
، فيهدف هذا املقال للتعرف على مشكالت الدعوة وكيفية عالجها فالدعوة عند بعضهم واضعف اإلرادة عند آخرين

من اجل ذلك كانت دراسة و  ،ال يطغى جانب على جانب  ، التوازن بني املادة والروح والدين والدنيافيها  اإلسالمية  
وقد اعتمد فيه الباحث على ضرورة البد منها للداعية املسلم واملدعو على حد سواء  فلسطني  الدعوية يف  املشكالت  

ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي ومنها   املنهج االستقرائي الوصفي وتوصل فيه إىل أن مشكالت الدعوة كثرية منها
 . ما هو متعلق ابلدعاة

 فلسطني.  الدعوة، اإلسالمية، : مشكالت، كلمات مفتاحية
 

 املقدمة 
الدعاة ضمن نسيجها اجملتمعي لذلك يعد هذا اجملتمع جمتمعا مسلما حمبا للخري  حتظى فلسطني بشرحية واسعة من 

لذلك ينبغي وحالته هذه إن تبذل اجلهود اليت تركز على الدعوة والدعاة للعناية هبا وجتنيبها سبل  حريصا على الدين،
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ول وجدية اكرب األمر الذي يظهر ؤ ا الدعوة والدعاة بشكل مسالرتدي يف احلياة برصد ودراسة املشاكل اليت تتعرض هل
دور الدعاة واملؤسسة الدينية واجلماعات اإلسالمية لتهيئة املناخ املناسب للتقليل من آاثر املشكالت اليت تواجه قطاع 

وبصعوبة السيطرة على هذه فإن هذه املرحلة تتسم ابحلساسية جتاه الظروف الراهنة    الدعوة ومساعدته على جتاوزها،
إن مكوانت الواقع الفلسطيين السياسية واألمنية واالقتصادية والفكرية والنفسية والرتبوية والبيئية تلعب دورا   ،املشكالت

كبريا يف حتديد طبيعة املشكالت اليت تعاين منها الدعوة اإلسالمية فهي تشكل عوامل حتديد أمناط سلوك الدعاة وطبيعة 
ستجاابهتم ملا يستجد يف أفق احلياة الفلسطينية املخنوق. وال خيفى على كل ذي بصرية الظروف املعيشية اليت ردودهم وا

الفكرية واالجتماعية  لتنمية طاقاهتم  فلسطني والدعاة خاصة مما حيتم ضرورة مضاعفة اجلهود  الناس يف  حيياها عامة 
اعية واالقتصادية والنفسية غاية يف األمهية تطال كافة أفراد اجملتمع واالقتصادية ملا لذلك من آاثر دعوية يف احلياة االجتم

 ومؤسساته. 
 

 اخلارجية. مشكالت الدعوة اإلسالمية   املبحث األول :                 
اليهود والنصارى ومن حالفهم ضد هذه الدعوة، فضيقوا عليها  تتمثل مشكالت الدعوة اخلارجية بتكاتف 

كثري من أمور أهلها املعيشية  اليومية، مما نتج عن ذلك مشكالت أثقلت الدعوة وقيدهتا يف وحاربوها، فسيطروا على  
توعية الناس وعالج ما نتج عن ذلك من مشكالت،وقد جزء االحتالل فلسطني يف الوقت احلاضر جغرافيا وإداري إىل 

 أربعة أقسام وهم حييطون هبا من كل جانب. 
 . االحتاللاملطلب األول:    
أن االحتالل يشكل املشكلة الرئيسية اليت تواجه الدعوة اإلسالمية يف فلسطني،فاالحتالل يعين اجلرمية ومصادرة   ال شك   

احلقوق واحلريت والعذاب واملعاانة اليت ال تستثين أحدا من أبناء الشعب الفلسطيين وقطاعاته وعلى وجه اخلصوص 
 .اع حدود ألنه صراع بني احلق والباطلالدعوة اإلسالمية، فالصراع صراع وجود وليس صر   ةمحل

 حقوق  منظمات   من كثري  تعتربه  ما   جرّاء   أمنيا    توترا  العال   مناطق   أكثر  من  فلسطني  تعترب   سياسية،   انحية   من "  
 الوضع  أتزم  من  تزيد   اليت  االستيطانية  العمليات  جانب  إىل  الفلسطينيني  املدنيني  حبق  إسرائيلية  انتهاكات  الدولية  اإلنسان 

،كل   الكثريون  اعتربه  والذي   الغربية  الضفة   يف  أقامته  الذي   اإلسرائيلي  الفصل  كجدار   العنصرية  املعاملة   إىل   إضافة    عنصري 
وقد تفنن االحتالل مبمارسة هذه السياسات فقتل واسر وجرح   (1)." سيء  أمين   مناخ  خلق  يف  تسببت  األمور  هذه

ونكل ابلغالبية العظمى من أبناء فلسطني ويف مقدمتهم محلة الدعوة اإلسالمية مما أدى إىل انعدام األمن ونشوء العديد 
ا الدعوة اإلسالمية، ت كافة النواحي اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ويف مقدمتهس  من املشكالت اليت م  

الفلسطيين ويف  الشعب  منها  يعاين  اليت  قيل أن االحتالل هو منشأ كل املشكالت والعذاابت  إذا  مبالغة  يوجد  وال 
مقدمتهم الدعاة وال توجد إحصائيات دقيقة حول عدد الضحاي من الدعاة على يد االحتالل ولكن ميكن القول أن 
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األسرى الذين سقطوا يف املواجهة مع االحتالل،لدرجة ال يكاد خيلو بيت من هناك عدد كبري من الشهداء واجلرحى و 
بيوت محلة الدعوة اإلسالمية من شهيد أو أسري أو جريح ،ويساند االحتالل النصارى الذين يتكاتفون يف معركتهم ضد 

ف اإلسالمية  "إ الدعوة   اليت   خمططاته  والزالت  له   وكانت  فلسطني،   إىل  جذوره   تدامت  عظيم،  عاملي  خطر  التنصرين 
 فلسطني   على   لالستيالء   العاملية   الصهيونية  املؤامرات  مع  جنب   إىل   جنبا    الفلسطيين  الشعب   أبناء   تستهدف

من أجل ذلك ال بد من   االستعانة  ابهلل والتزود ابهلمة   (،2" ) وبيانه  ذلك  عن  الكشف  من   البد  ومقدساهتا،فكان
فالدعوة اإلسالمية ،ون حبرب من يرونه أكثر خطورة عليهم  ألن يستثين أحدا ، فيبد وبثها ابألمة كي يواجه هذا املد الذي  

 يعتربوهنا العدو األول ألهنا سبب يف توعية الناس وحتريكهم لنيل حقوقهم والدفاع عن دينهم.  
 . التضييق والعقبات يف طريق الدعاة  املطلب الثاين:

يعاين الدعاة يف فلسطني بوصفهم جزءا فاعال من الشعب الفلسطيين الرازح حتت نري االحتالل من قمع حلريهتم وسلبا 
 ، إلرادهتم ومصادرة حقوقهم  

مما يؤدي إىل خلق شعور عام ابلتوتر واإلحباط والقلق واخلوف على أسرهم وأبناءهم ألهنم يستهدفون ابإلفساد واالحنراف 
عية حسن يوسف حيث مت استهداف أسرته وإسقاط أثنني من اوالضغط عليهم. ومثال على ذلك الد   من أجل التشويه 

 أبناءه يف حقل العمالة. 
 االغتيال   هو  وهذا  وأوالدك  بيتك  هدفهم  سيكون   تستطع   ل  وإن   إضعافك  على  تعمل  سوف   بكاملها  عسكرية  دولة

وأدمغة مت غسلها بعناية من خرباء يف علم ،  وجثث تتحرك بيننا،  حروب إسرائيل اجلديدة قتل بال دماء  هذه ،املعنوي
 . (3س )النف

اإلعالم ملا يلعبه من دور يف حماولة فال يكتفون بذلك بل يسعون لإلرجاف فينشرون مثل هذه األخبار يف   
يقومون  الدعوة، كما أهنم  الشبهات حول  بنشر اإلشاعات حوهلم وإاثرة  عليهم وذلك  للضغط  الدعاة  تشويه صورة 
ابلتسويق للشهوات بنشر مواد مصورة ومسجلة ومكتوبة مليئة ابلرذيلة من أجل إشاعة الفاحشة ونشر الفساد ،وكل 

إمجاهلا  . ة وأهلها والسري حنو اجملهول فيؤثر سلبا على سري الدعوةهذا لصد الناس عن الدعو  ميكن  العوائق  وهذه 
 يف عدة أمور أساسية:

مكر األعداء والكيد والتخطيط حملاربة الدعوة والدعاة: وهذه سنة اثبتة يف هذه احلياة، وم عل م من معال الصراع     -1
 ا الدين.والكيد هلذ   ،بني احلق والباطل يف اتريخ الدعوة

 .فهذه حقيقة قائمة، وسنة اثبتة  ،تعاون األعداء يف سبيل تطبيق هذا املكر وتنفيذ ذاك الكيد    - 2
تنوع أساليب األعداء يف مواجهة الدعوة والدعاة، فإن أساليب األعداء يف هذا كثرية وعديدة، فمنهم من يدخل   - 3

واس للقضاء عليهم  املسلمني يف مواجهات صرحية مكشوفة  للدعوة على  االحتواء  من حياول  ومنهم  تئصال دعوهتم، 
فكلما ،  وأصحاهبا، ومنهم من يعمد إىل املراوغة واملخادعة، ومنهم من يستدرج الدعاة إىل ما فيه حتفهم وهالكهم
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ا مناسب ا  وعملوا على تطوير أساليبهم  ، استنفد األعداء أسلواب  أو ثبت هلم فشله يف مكان اختاروا أسلواب  آخر جديد 
 وال يزالون يكرروهنا ويطورون فيها إىل اليوم. ، ابستمرار على وجه حيقق هلم أهدافهم ويوصلهم إىل غايهتم

قوة وسائلهم املادية، وتسخري العلوم احلديثة والدراسات والتقنيات يف سبيل حتقيق أهدافهم، فإننا نرى أبم أعيننا    - 4
كما نرى كثرة مراكز األحباث والدراسات اليت   ،نب احلياة املاديةما وصلوا إليه من تقدم علمي وتقين يف خمتلف جوا

كما يعقدون ،  ويصرفون عليها يف سبيل دراسة واقع الدعوة والدعاة يف فلسطني من مجيع جوانبه املادية واملعنوية  ينشئوهنا
يوفرون وسيلة من الوسائل يف فال    ، املؤمترات واملعاهدات والندوات واالتفاقات من اجل التضييق وحماربة الدعوة وأهلها

 . ( 4)  سبيل حتقيق أهدافهم، عدا عن تفوقهم العلمي والتقين 
 . قلة مراكز التدريب الدعوياملطلب الثالث:    
املراكز اليت تفتح أمام الدعاة فرص التأهيل للدعوة إىل هللا عز وجل   ةإن من املشكالت اليت تواجه الدعوة اإلسالمية قل  

بتخصصات وأساليب حديثة،علما أبن غالبية املراكز املتوفرة يف األراضي الفلسطينية تقتصر يف الغالب على ختصصات 
 أمهها:   و من معوقات    ويعاين قطاع التدريب الدعوي يف فلسطني  ، وأساليب تقليدية ال تليب حاجة اجملتمع 

سياسات االحتالل اليت أفقدته القدرة على التطور للحيلولة دون أن يصبح ضمن سياسة واعية رشيدة تكسبه   -1
الكفاءة والقدرة على االرتباط مبتطلبات الواقع الفلسطيين يف هذا العصر على حنو خيدم مصاحل الدعوة اإلسالمية يف 

 فلسطني.
يعاين التدريب الدعوي من افتقار بعض الدعاة إىل اخلربة واملعرفة العلمية الكافية اليت متكنهم من األداء الدعوي  - 2   

 الناجح وذلك بسبب قصر فرتة التدريب والتأهيل الدعوي يف مواقع الدراسة ومراكز العمل. 
 تمع من االستفادة من العملية التدريبية.عدم وجود نظام ينظم هذا التدريب مما حيد من قدرة الدعاة واجمل  -3  
كما يعاين التدريب الدعوي يف فلسطني من حمدودية التجهيزات واملعدات احلديثة وعدم مسايرة املناهج املطبقة   -4  

وان ضعف دور هذه املؤسسات يلقي بظالل قامتة على أفاق املستقبل الذي ينبغي توفريه ،  احلديثة  التكنولوجيةللتطورات  
 شعور ابلقوة احلافزة اإلجيابية حنو حل مشكالت الدعوة اإلسالمية وحتقيق أماهلا. لل،  اةللدع 

 واالغرتاب. اهلجرة    املطلب الرابع:
يعاين املواطن الفلسطيين والداعية على وجه اخلصوص الكثري من املشكالت اليت يعجز معها عن التأقلم والبقاء يف بلده 

غرتاب والبحث عن فرص أفضل للحياة خارج فلسطني ،ومن العوامل اليت تدفع الدعاة مما يؤدي إىل تفكريه ابهلجرة واال
 للهجرة: 

فلسطني والدعاة ابلدرجة األوىل، فمنذ قيام الكيان احملتل وهو   سياسات االحتالل اليت تستهدف بقاء الشباب  يف  -1
يزرع العوامل الطاردة لفك رابط األهايل ومتسكهم أبرضهم وذلك عرب سياسات القتل واألسر وهدم البيوت ومصادرة 

 احلريت والتضييق على الشباب والدعاة يف كل أمور حياهتم.
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العاطلني   يدفع لدعاة يف فلسطني وعدم استيعاب الكم الكبري من اخلرجيني  البطالة، إن عدم وجود فرص عمل كافية ل   -2
 لتفكري ابهلجرة. لعن العمل  

إن غالء األسعار يف فلسطني وعدم كفاية األجور والرواتب لتلبية احلاجات األساسية يضعف من مهة الدعاة ، الغالء  - 3
أوضاعهم يف دول تعطي العديد من الفرص واحملفزات يف   وعزميتهم وجيعلهم يفكرون لالبتعاد عن هذا الواقع بغية حتسني 

 . (5)  مؤسساهتا وتوفر هلم حياة سعيدة 
 

 املبحث الثاين: مشكالت الدعوة اإلسالمية الداخلية .                       
 اكم. إن مما يعيق مسرية الدعوة وجود مشكالت من داخل اجملتمع سواء على مستوى األفراد أو اجلماعات  والنظام احل

  . التعصب القبلي واحلزيباملطلب األول:  
إن من املشكالت اليت تواجه الدعوة اإلسالمية يف فلسطني التعصب وهو إعطاء الوالء والتبعية للقبيلة واحلزب على 
حساب الدين،حيث تكون الرابطة قائمة على الدم أو االنتماء احلزيب،مما أدى إىل "انتشار ظاهرة الفئوية السياسية، 

 ومن أسباب انتشار ظاهرة التعصب: ،   ( 6)  خر" وانتشار ثقافة العنف والتعصب والكراهية ورفض اآل
من املؤكد أن العلم حيفز على التفكري ابلعواقب والتبعات اليت تبىن على التعصب مما حيد من   ،اجلهل أو قلة العلم -1

 . انتشار هذه الظاهرة أما اجلاهل فال يدرك عواقب األمور ومآالهتا فهو عدو لنفسه
واالنتماء إىل القبيلة أو   االلتصاق فة املنتشرة بني أفراد القبائل والعشائر هي ضرورة  ن الثقا إ   ثقافة القبيلة والعشرية،  -2

 العشرية إىل درجة التعصب وإعطاء األولوية لسمعة العائلة وشرفها على غريها من املبادئ. 
خمتلفة تردي الوضع السياسي واالقتصادي ونشوء االنتفاضات املتعاقبة  أدت إىل ظهور أحزاب وتيارات فكرية   -3

 تنافست فيما بينها الستقطاب أفراد اجملتمع ابستخدام بعض الوسائل اليت أدت إىل تكريس التعصب والنزاع.
 
 عواقب التعصب القبلي واحلزيب وآاثره على الدعوة املطلب الثاين:   

نشوء تعقيدات تسبب اختالل يف مبدأ الوالء والرباء، فيصبح الدعاة يف صراع بني ما ينادي به احلزب والقبيلة من  -1
لشرع من جانب آخر، فينزلق بعض الدعاة مع القبيلة أو احلزب مما يؤدي إىل اختالل مببدأ اجانب وبني ما ينادي به  

ن الدعوة والدعاة. "إن التناقض املخيف بني ما يؤمن به الداعية من الوالء والرباء وتشويه صورة الدعاة فينفر الناس م
أفكار وقيم وأخالق ومبادئ ومثل، وبني ما هو كائن يف اجملتمع من مظاهر اجلاهلية احلديثة سبب رئيسي مساعد يف 

 (. 7)   نشوء كثري من املشكالت واألزمات يف حياته"
الكايف والوعي الفكري وتبين مبدأ استيعاب اآلخرين ال يرتك جماال إن االنتماء لألحزاب واجلماعات قبل التعلم    -2

 للمودة والرمحة بني أفراد األحزاب مما يطبع قلوهبم بطابع من النفور وانعدام األلفة فيعيق مسرية الدعوة. 
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 التعصب يؤدي إىل ظهور شجارات وخالفات ينتج عنها انشغال الدعاة ابإلصالح وتقريب وجهات النظر بني   -3
 املختلفني كما يعيق من وصول الدعاة إىل أماكن وأشخاص حباجة إىل الدعوة. 

رائه ابلباطل وتربير كل خطأ آ التعصب يؤدي إىل إتباع اهلوى والتقليد األعمى لرئيس القبيلة أو احلزب واحملاجة عن     -4
 . وتقصري دون وعظ ونصح

 الدعاةعباء امللقاة على عاتق  األ   ةكثر املطلب الثالث:  
 مسالك:     ثالثةإىل   األعباء على الدعاة أدى هبم إىل أن يفرتقوا    ة ن كثر أ

مما أدى هبم   ، ن يسلك فريق من الدعاة مسلك االنعزال التام عن الدعوة نتيجة الضغوط وكثرة األعباء امللقاة عليهمأ -1
عالقاهتم  أو  اخلاصة  حياهتم  يف  سواء  الدعاة  بعض  عند  غريبة  سلوكية  عنها حتوالت  ظهر  مريبة  قيمية  حتوالت  إىل 

هذا الفريق    ه مية بني الدعوة والواقع املعيشي الذي حييا ي  ر فجوة ق  و ظه أدي لاالجتماعية العامة واالهتمامات اليومية مما  
عن الواقع واحمليط،وأدى إىل متردهم على األطر املرجعية املتمثلة يف األسرة واجملتمع والقيم وتسبب هلم الشعور ابالغرتاب 

ومن   ،جلهاأوتعلموا من    االسائدة املستمدة من الدين اإلسالمي احلنيف وهؤالء فقدوا اهلمة وختلو عن املهمة اليت تربو 
 ومشكلة يف طريق الدعوة.ء عبابرز صفاهتم امللل والضجر وإلقاء اللوم على اآلخرين فأصبحوا  

تراجعت   أن يسلك فريق من الدعاة مسلك االستقامة يف النفس مع العيش يف اجملتمع دون دعوة اآلخرين ،فهؤالء-2
اليت عاجلت مثل هذه  النبوية  السرية   األعباء  واملشكالت لعدم استحضارهم أحداث  أمام  أرادهتم  مهتهم وضعفت 
املشكالت ومن أبرز صفاهتم أهنم ال يبادرون وإن طلب منهم يتقدمون وإن تركوا يتأخرون فهذه مشكلة يف طريق الدعوة 

 ط الدعاة . ألن هذا الفريق هو األغلبية واألكثرية يف وس
أفراده ابهلمة الدعوية واإلرادة القوية وفهموا   ىفريق من الدعاة  سلك مسلك اجلدية وحتمل املسؤولية بعدما حتل -4

: " إمنا الناس كاإلبل املئة،وال يكاد ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  ،سرية خري الربية، فهؤالء هم الرواحل الذين تقوم عليهم الدعوة
أبرز صفات هؤالء أهنم ال هتنهم املشكالت وال  يستسلموا ملا يقف يف طريقهم من  ومن  (،8)   أن يوجد فيها راحلة "

عدد هؤالء مشكلة من مشكالت الدعوة  ألهنم   ة عقبات وأهنم يبادرون وعند مسؤولياهتم يقفون، وميكن القول إن قل
ألعباء امللقاة عليهم وذلك لعلو ا  ةاملسؤوليات يف وسط مليء ابملشكالت وعدم شعور أفراد اجملتمع بكثر   ةيعانون من كثر 

 مهتهم ولصربهم وجلدهم. 
 حصر الدعوة يف أماكن وأزمنة وأشخاص   املطلب الرابع:  

كثريا من الدعاة قصروا ى  حصرت يف أماكن وأزمنة وأشخاص فرت   أهنا إن من املشكالت اليت تواجه الدعوة اإلسالمية  
الدعوة يف املساجد واملعاهد العلمية واجلامعات أو عرب وسائل التواصل االجتماعي وال يتعدون ذلك وغلبا ما تكون 

 دعوهتم مرتبطة بزمان وابملناسبات وهذا خالف منهج الرسول الذي دعا يف كل األماكن واألحوال. 
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اته وكل فرصة لتبليغ أمر هللا تعاىل وإخراج الناس من جوف الباطل كان يستغل كل حلظة من حلظات حيملسو هيلع هللا ىلص"فرسول هللا
يف املسجد   ، يف الشدة والرخاء  ،والضالل إىل نور اإلسالم وعدله، فقد دعا يف مجيع األماكن واألزمان يف احلر والربد

ت ر  ص  ة األخرى ق  ،كما أن املشكل(9)  ويف الصحة واملرض"   ،ويف احلضر والسفر  ،ويف السهول والودين   ،وفوق اجلبل
مام املسجد وحماضر اجلامعة،وهذا رجع إىل سببني األول ضعف مهة إالدعوة على بعض األشخاص كخطيب اجلمعة و 

والسبب الثاين عدم مساح املسئولني ابلدعوة والتدريس إال ملن   ، بعض الدعاة ومنهم من حيمل شهادات علميه شرعية
 وظيفة رمسية.           ا كان موظف

  .النظام احلاكم  اخلامس: املطلب  
الذي يضيق على الدعوة ويقف يف وجه الدعاة أحياان بسبب خالفات   إن من املشكالت يف طريق الدعوة النظام احلاكم 

الناصحني،   ةسياسية أو بسبب من يكرهون الدين نتيجة اجلهل ابألحكام الشرعية أو عدم القناعة هبا بسبب املتزلفني وقل
واجب على النظام أن يقوم هبا،كما أن من هي  ومن سياسة النظام إشغال الدعاة أبمور سياسية واقتصادية واجتماعية 

مما يؤدي   ،مشكالت الدعوة اليت يتسبب بوجودها النظام الرقابة األمنية واليت تقوم مبا يعرف ابملسح األمين قبل التوظيف
رئيس جلنة احلريت يف فلسطني وهذا ما أشار إليه  التوظيف بسبب االنتماء السياسي،  إىل استثناء عدد من الدعاة من  

 العمومية   الوظيفة   يف   يشرتط  أال   جيب   الذي   األمين   واملسح د. مصطفى الربغوثي يف مقابلة مع وكالة وطن لألنباء : "
التدخل ابملؤسسة   (،10)  "سياسية  ألسباب   حصل  قد  كان   حال  يف  العمومية  الوظيفة   من   الفصل  إىل  إضافة وهذا 

الدينية ال يراعي الكفاءة العلمية يف غالب األحيان وال االستقامة الدينية إمنا يراعي االنتماء السياسي أو الوالء للحزب 
احلاكم مع وجود استثناء لذلك لوجود معرفة أو وساطة من اجل التوظيف وهذا من قبيل "الفساد اإلداري واملايل يف 

ىل ظهور ضعف يف إدارة وكوادر املؤسسة الدينية، وتوظيف عدد من إ وهذا األمر أدى    (، 11")احلكوميةاملؤسسات  
األئمة واخلطباء ودعاة ومفتني وقضاة ليسوا أكفاء يف أغلب األحيان  فصار بذلك قلة ابلقدوات الصاحلة وغياهبا يف 

 ا. بعض األماكن فتولد عن ذلك ضعف ثقة الناس هبذه املؤسسة ومبوظفيه
فصار بذلك الفساد أحد املشاكل األساسية اليت تواجه الدعوة اإلسالمية، فقد اظهر استطالع أجراه املركز الفلسطيين 

 (. 12)  %" 79للبحوث السياسية واملسحية " أن نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ  
على األراضي الفلسطينية  بغرض  خدمة املواطنني فتبني أبهنا   كما إن هناك مجعيات وهيئات دولية مسح هلا أن تعمل

النصارى يف  الناس من دينهم الستقطاهبم ،فمن أساليب  وتنفر  الدعوة  فتعيق مسرية  تعمل ألجندة خارجية  تبشريية 
دف ستهاف  ، التضليل استغالل ضعف من يضللوهنم من خالل الفقر واحلاجة إىل العالج ومن خالل املدارس والتعليم

ثالثة أمور  خالل  من  الفلسطيين  املساعدة  ،اجملتمع  حبجة  والتعليم    ،اإلغاثة  املستشفيات،  بعض  وإنشاء  والعالج 
 . (13)  ابستهداف اجلامعات واملدارس 

 مشكالت متعلقة ابلدعاة املبحث الثالث:                                    
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هناك مشكالت متعلقة ابلدعاة أو بعضهم وهي عوامل منفرة من الدعوة أو الدعاة مما اثر على سري الدعوة  اإلسالمية  
 منها:

 املطلب األول: االبتعاد عن احلكمة واملوعظة احلسنة   
 املدعوين  حال  مراعاةبد من    يف كثري من األحيان ينفر الناس من الدعاة ،فالإن االبتعاد عن احلكمة واملوعظة احلسنة  

 اآلخذ   نفسه   على   املشدد   أحكامه  على   احلريص  فمنهم  ابلدين،  متسكهم  يف   متفاوتون   سواء،وهم  ليسوا  املكلفني   ن إف
 املعتدل   ومنهم  األحكام،   من  التفلت  إىل   املائل   واحليل  املخارج   عن   الباحث   املتساهل   ،ومنهم  األقوال  من   جيد  ما   أبشد 

 األحكام،مع  من  يناسبه  ما  ليعطيه  املستفيت  أو  املدعو  أبحوال  إدراك  على  يكون   أن   جيب  املفيت  أو  والداعية،  ذلك  يف
 . (14)  والتيسري  التخفيف   وقيود ضوابط  مراعاة

 و الفتاوى االرجتالية عامل  التاملطلب الثاين:  
هناك من الدعاة من يتعال ويرتقي منابر النصح والتوجيه مث ما يلبث حىت يظهر ضعفه العلمي وقد يكون خطيبا أو   

الناس به وبدعوته، وقد يكون له فتاوى ارجتالية ال تراعي يف كثري   فيستهزئعن البحث والتحضري    هواعظا فيستنفذ لعزوف
 البيئة فيظهر عن فتواه مشكالت تعود ابلسلب على الدعوة.  من األحيان الظروف واألحوال وال األشخاص وال  

 الفتوى  أمهية  عنهم  ويغيب  الشرعي   للعلم  املنتسبني  بعض   عند  الفتوى   عملية   يف   وهتاون   خلل   وجود  املشاهد  فمن
  اإلفراط   حد إىل  الناس   على   تشدد   اليت   الفتاوى   بعض   وجود ك هنا  إن  كما   منصبه  وخطورة   املفيت   مكانة  و أ  شأنه   وعظيم

 يف   تفريط  وال  فيه  إفراط  ال  الذي  الوسط  املنهج  معرفة  من  بد   ،فال  والتفريط  االنفالت  حد  إىل  كثريا  عليهم  تسهل  أو
  (15) .الدعوة  طريق يف مشكلة   فتسبب  الصحيح   مسارها  عن   الفتوى   خترج  ال  حىت الفتوى  تيسري  وضوابط  اإلفتاء

 استعجال النتائج  املطلب الثالث:   
ومن املشكالت اليت يصاب هبا بعض العاملني يف حقل الدعوة واليت جيب عليهم أن حيذروها ويتخلصوا منها استعجال   

ومعناه يف اصطالح الدعاة إرادة تغيري الواقع الذي يعيشه املسلمون اليوم يف حملة أو يف أقل من طرفة عني دون  ،النتائج
للظروف واملالبسات احمليطة هبذا الواقع، ودون إعداد جيد للمقدمات أو لألساليب والوسائل   نظر يف العواقب ودون فهم

اجلاهلية من طريقهم، ورفعت الراية اإلسالمية من جديد، ودوافع االستعجال عند هؤالء إما أن يكون  وإزالةيف حياهتم 
أو واقع األعداء، أو اجلهل أبساليب األعداء، أو شيوع ما احلماس أو احلرارة اإلميانية أو طبيعة العصر،  إالدافع النفسي و 

 . العجز عن حتمل املشاق ومتاعب الطريق  املنكرات مع اجلهل أبسلوب تغيريها أو
  .قحام العمل السياسي الوضعي يف الدعوةا  املطلب الرابع:    

السياسة يف زماننا تقسم إىل قسمني سياسة شرعية حممودة مرغب إليها، وسياسة وضعية ال بد من احلذر منها،  
الدعوي  العمل  الوضعية يف  السياسية  اخلالفات  إقحام  فلسطني  اإلسالمية يف  الدعوة  اليت واجهت  املشكالت  فمن 
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كيل األحزاب السياسية اليت انشغلت أو أشغلت أبمور بعيدة فانشغل الدعاة ابالنتخاابت واجملالس النيابية والربملانية وتش
 عن الدعوة فتحملت املسؤولية عن معايش الناس وأرزاقهم ومناصب إدارية وزارية أو نيابية أثقلتها فهذه سياسة وضعية.  

مل فيها عموم الناس على غري مقتضى النصوص الشرعية، إما أن يكون مستند   ،فالسياسة الوضعية هي كل سياسة حيح
هذه السياسة الشهوة وامللك، وإما أن يساس الناس مبقتضى النظر العقلي واالجتهادات كالقوانني اليت ي سحنها اخلرباء، 

 وعلى هذا فالسياسة الوضعية تبني أبهنا .( 16)  ك أو أن تكون مستوردة  أيض ا من أنظمة أخرى أنظمة كافرة وما شابه ذل
عود ابلسلب عليها فقد زهد الناس يف الدعوة ونفروا تال ختدم الدعوة بل تشغل الدعاة وترهقهم مبا ال ينفع الدعوة بل  

ليها وهذه حقيقة توصل إ ،م  2006من الدعاة بعدما دخلت احلركة اإلسالمية اجملالس البلدية والنيابية يف فلسطني عام   
العمل   ، حممد عبده قبل سنني طويلة السياسي بكونه داعية ومع ذلك أقحم  العمل  بعد جتربة مريرة عاشها يف ظل 

بعد فرتة وخربٍة وجتربة أبن أنفع شيء للمسلمني، وأنفع شيء  غري  خطه يف آخر حياته ألنه رأى فالسياسي يف الدعوة، 
وغري ذلك هو اإلصالح التعليمي الرتبوي، ولذلك ندم يف آخر عمره   يقاوم به االستعمار، ويقاوم به استبداد احلكام

على قضاء جزٍء كبرٍي من حياته يف العمل السياسي وقد وصف شيخه ورفيقه يف الكفاح مجال الدين األفغاين، فقال: 
ه هذا، أي أصبح غري وكان قادر ا على النفع العظيم ابإلفادة والتعليم، لكنه وّجه كل عنايته إىل السياسة فضاع استعداد

 .ألن السياسية أشغلته وضيعت جهده ،مستعد للتعليم والتثقيف
وكم أشغل الدعاة   ، فكم ضاع من األوقات يف الدفاع عن الدعوة ودرء ما يثار حوهلا بسبب العمل السياسي

السياسي املعرتك  الذين أقحموهم يف  للدعاة  السياسية  املواقف  تربير  األموا  ،أنفسهم يف  أنفقتوكم من  وكم من   ،ل 
ضاعت الغرض،    ، األوقات  هلذا  شحكلت  جلاٍن  من  الوظيفة فهناك  وكم  عن  الداعية  صرفت  احلقيقة  يف  أشياء كثرية 

مشكالت مما أدى إىل    كثريٌة دهاليزه وخبايه  ياألساسية، عن العلم والتعليم والدعوة، إىل الدخول إىل املعرتك السياسي وه
الناس، وزهد الناس يف الدعوة، وساءت   كثري من  ذا دخلت السياسة هانت يف قلوبالدعوة إ  ، ألنيف طريق الدعوة
ا فيما عنده  واإلنساننظرهتم للدعاة،   فإن رآك منافس ا له على دنياه، ولو كان قصدك ،حيبك ويكرمك ما رآك زاهد 
 (17)زهد فيكو حسن ا ساء ظنه 

 االبتعاد عن التيسري والتبشري   املطلب اخلامس: 
هناك من الدعاة من يسلك مسلك التشديد يف عرض األحكام والدعوة إىل هللا مع وجود سعة يف األمر فينفر الناس   

 . من الدعوة
 الفقهاء   وأقوال  النصوص  عند  جيمد  وال   فيه،  يعيش  الذي   والزمان  العصر  أحوال  يراعي  أن  هللا  إىل   يدعو   ملن  ينبغي

 يناسب  وال   األزمنة  بعض   ويناسب،  قعنااو   يناسب  وال  األماكن  بعض   يناسب   ما   األحكام   من   فإن   السابقني،   واألئمة
 جيده  ما   وعانوا  الواقع   عاشوا  يتشددون  الذين  الدعاة  بعضأن    ولو  ألنفسنا،   جنتهد  أبن   مطالبون  وإننا  احلاضر،  عصران

 نعرتف  أن  جنتهد  وحنن   فعلينا  خمتلف،  لزمان  قيلت  ألهنا ،  اجتهاداهتم  من   كثريا  وغريوا  أقواهلم  من   كثري  عن  لرجعوا  املدعوين 
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 عمت  وما  وضروراته،  العصر  ظروف   نقدر  وأن  والسلوك،  والعالقات  واألعراف  األفكار  يف  تغريات  من  حياتنا  على  طرأ   مبا
 مصدر   العرف   ألن  واحلال   والعرف  واملكان  الزمان  بتغري   الفتوى  تغري   من   علماؤان   قرره   ما   الواقع  على   نطبق   وأن  البلوى،  به

 (. 18)  إليه يرجع   والقاضي ،  للمفيت  مهم
 والتطلع إىل املناصب   ى تباع اهلو ااملطلب السادس:  

ه أن يرتقي يف هناك من الدعاة من ينظر إىل مصلحته الشخصية املادية أو املعنوية على حساب املبادئ والقيم ومه م ف
 . الواقع   ضغط حتت  الوقوعالسلم الوظيفي ليصل إىل أعلى املناصب حبجة  

 واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  لناسل  واقعا  يعايش   اإلفتاء  كمنصب   منصب  يتوىل   أو  هللا  إىل  يدعو  من إن 
 يتعرض  فقد  عليهم،   وفرض   هلم   صنع  واقع  هو  وإمنا   وأخالقه،   وشريعته   بعقيدته   اإلسالم   يصنعه   ل   الواقع   وهذا   والفكري، 

  توافق  فتوى  استصدار   يف  ترغب  اليت   السياسية  اجملموعات   أو  كالدول  خمتلفة  جهات   من  الضغوط  لبعض   املفيت   أو  الداعية
 رفعا   منها  الذرائع  هلذه   املفيت   يستجيب  وقد  ذرائع،  بعدة  فتواه  تربير  إىل  ويلجأ  الضغوط  هلذه  املفيت  فيخضع  إليه،  متيل  ما

 أو  يشغله منصب  على  اخلوف كثري   الدين  ضعيف  كان  إذا  لضغوط او  س، النا عن  والتخفيف  التيسري أو  األمة  عن  حلرج
 هو   الواقع   وليس   الواقع   على   احلاكم  هو  لشرع   ،فا  ابلفتنة  الناس  ويوقع   حرج   إىل  الدعوة   فيعرض  األسباب   من   ذلك  غري 

 (. 19)   الشريعة  على   احلاكم
  .تقديس بعض الدعاة للحاكم  املطلب السابع:  
  ورسوله   هللا  لطاعة  اتبعة   بكوهنا  مقيدة  الطاعة  هذه  ولكن   الشرعي،  األمر  ويل   طاعة   وجوب   بيان   من   بد  ال  األمر  بداية  يفو 

هللا  و أ ط يعحوا الرسحول  و أحويل  األ  م ر  : }ي  أ يه ا الذ ين  آم نحوا أ ط يعحوا  تعاىل  قوله  يف  العلم   أهل  عند   استقر  ماو  ه  املعىن   وهذا  ،ملسو هيلع هللا ىلص
ر   خ  اآل  و ال ي  و م   هلل   اب  ت حؤ م نحون   تحم   إ ن  كحن   و الرسحول   هللا   إ ىل   ف  رحدوهح  ٍء  ش ي  يف   ت  ن از ع تحم  ف إ ن   و أ ح س نح م ن كحم   خ ري ٌ  ذ ل ك    

}  تبعا   تكون  احلكام   طاعة   أن  على   داللة   األمر،   أويل   ها قبل فذكر لفظ )أطيعوا( مع هللا ورسوله، ول يذكر (،20)أت  و يال 
ٍء ف  رحدوهح إ ىل  هللا    تكملة  أيضا   ذلك  على  ويدل  بذاهتا،   مستقلة  وليست   ورسوله  هللا  لطاعة  اآلية }ف إ ن  ت  ن از ع تحم  يف  ش ي 

}  جتب   الف  السلطة،   وأهل  احلكامإىل    ال   والسنة،  الكتاب  األصلني   إىل   رديح   والتنازع  االختالف  لبيان أن(  21)و الرسحول 
 . جائرة  قرارات  أو  شرعية خمالفة  أي يف األمر  ويل   طاعة 

هناك جمموعة من الدعاة يقدسون احلاكم ويربرون له كل خطأ وتقصري دون نصح وتوجيه وهذه مشكلة تواجهها  
ثل  فكما،  الدعوة يف فلسطني  فرقة   عن  أخذوا  الذين  السلطان   علماء  هناك  اخلوارج،  منهج  التكفريي  الفكر   أصحاب  ميح

رجئة
ح
 أبنه   ووصفوه  ابملرصاد  ذلك  يفعل   ملن   ووقفوا  قراراته،  على  واالعرتاض   احلاكم  على  اإلنكار  ،فرتكوا  مبادئها  بعض   امل

 فحسب،  االجتماعي   الظلم   صناعة   يف  ويشاركوا  للديكتاتورية   يحكرسوا  ل  للعلم  املنتسبون  هؤالء،  الفنت  مثريي  اخلوارج   من
 املناسب   املناخ   أوجدوا   مث    وم ن  مطلقة،   بصورة   وطاعته  احلاكم  تقديس  على   الناس   محلوا  ما   حني   اإلسالم،   صورة  شوهوا  بل
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    األمر  ويل   مع  والتعامل   النظر  يف   اإلسالم   حددها  اليت   الشرعية  األطر   ذلك   يف   متجاوزين   يشعرون  ال   وهم   العلمانية  لتغلغل 
  (22).الشرعي

 االنغماس ابلرتف وامللذات   املطلب الثامن:   
هناك ظاهرة مقلقة يف اجملتمع الفلسطيين وهي االنغماس يف الرتف وامللذات وما يزيد القلق أن بعض الدعاة اجنروا مع   

طر أن ينشغل يف عالج هذه الظواهر املشكلة، فانشغل البعض يف بناء البيوت وزخرفتها  ض والبعض األخر ا  ، هذا الرتف
واقتناءها و  السيارات  فالبعض وتزينها وأتثيثها وشراء  لتوفريها،  والتباهي هبا وكل هذا حيتاج إىل مال  املناسبات  إقامة 

 .شغل الناس والدعاة من بينهميشتغل ليل هنار لتوفريها والبعض يقرتض أو يستدين من أجلها وهكذا أح 
 من   برغم  تطفو  بدأت   ظاهرة   موجة   فهي  اآلخر،   الوجه   هو  طائلة  مبالغ   كلفهيو   البعض  تعمدهي  الذي   الزائد   والرتف  البذخ

 األعراس   حفالت   يف   املناسبات  من  ديالعد   مسة   ابتت  البذخ  مظاهر   أن  إال  ، فلسطني  يف االقتصادية السيئة    األوضاع
 طائلة   أموال  فيها  تنفق  واليت  الكثرية، االجتماعية    واملناسبات  العامة الثانوية    امتحان  يف ابلناجحني    االحتفاالت  وكذلك 

 اليت   األطعمة  اتيكم  كانت  هللا،  رام  نةيمد   ضواحي  إحدى  ففي  أحياان  اآلالف  أوعشرات  الدوالرات  أالف  إىل  تصل
 د يسع  ري شيو ا ،  خروفثالثني    حنو  ذحبت  قد  س يالعر   عائلة  أن   ث يح  جدا،  ة ري كب  زفاف   حفل   خالل  نيللمدعو   قدمت 

 ما   توزعت   دوالر  أالف ية  مثان  قيمته  ما  كلفته  تهميكر   بنجاح  فرحته  أن   إىل  الناجحات  إحدى  والد ،  هللا  رام  نةيمد   من  نيأم
 شراء  وكذلك  ة،يوميال  الصحف  إحدى  يف  هتنئة  نشر  إىل  ابإلضافة  ة،ياحملل  التلفزة   حمطات  من  عدد  يف  هتنئة  نشر  نيب

 أن   ذكري  ت، يأخر   بطالبات  أسوة  هذا  كل  دوالر،  ألف   حنو   كلفت  للمباركة  خاصة  وقاعة    نيللمهنئ  وعصائر  تيحلو 
 التكلفة   كانت  ثيح  دة،يالشد   ابلبساطة  متتاز  وكانت  املنازل،  داخل  تقام  بيقر   وقت  حىت  كانتاملهنئني    استقبال  حفلة

 (.23ف)وتر  بذخ  موجة  فهي  يني الفلسط  للمجتمع  اآلخر   الوجه   هو  اآلن  حيدث وما  متواضعة
اإلنسان ويضعف األميان  ويؤدي  إىل تشويه خصائص النفس وتشويش   إذا فال بد من احلذر من الرتف ألنه  يشغل

أفكار العقل ويفقد الدافعية للعمل ويساهم يف اخلمول والكسل فترتاجع اهلمة وتضعف اإلرادة فمن كانت هذه حاله 
الثبات أمام   الدعاة على  ال يستطيع جماهبة التحديت اليت تواجهه ألنه سرعان ما ينهار أمامها لذلك جيب أن يرتىب

 . املغريت وان يكونوا بعدين عن أي مظهر من مظاهر الرتف والدعة
 الفكري عند بعض الدعاة  االحنرافاملطلب التاسع:    
الفكري والنزاع بني األحزاب واجلماعات   هناك احنراف فكري عند بعض الدعاة انشئ عن بعض املواقف،كاالختالف  

ن جتاه الدعوة وأهلها وضيق سبل العيش واألزمات النفسية اليت تعيشها أسرة الداعية يف و لؤو والتسلط الذي ميارسه املس
فلسطني،بسبب الظروف احلياتية القاسية اليت يعيشها أبناء الدعوة اإلسالمية مما يؤثر على شخصية الداعية الذي تضيق 

مامه سبل اهلناء بشعوره أبن الدور املنتظر منه ال قبل له حبمله، أو مادي يسعى للدوس على حقوق اآلخرين يف سبيل أ
وهناك لون أخر من االحنراف الفكري وهو  انبهار بعض احملسوبني على الدعوة ابلغرب والتماهي مع أفكارهم    ،نيل مراده
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هور مشكالت يف طريق الدعوة واختالل يف عقيدة الوالء والرباء عند ني ومنهجهم  فتسبب هذا األمر بظيوابلعلمان
 هؤالء. 

 الفجوة بي جيلي من الدعاة   املطلب العاشر:  
هناك فجوة بني الكبار والصغار فالعديد من الدعاة يف سن الشباب يشعرون بوجود فارق كبري يف التفكري مع اجليل 

إن عدم   ، السابق من الدعاة،مما جيعلهم يعيشون يف صحراء ال تعطيهم اخلربة والعالج وترتكهم هنبا ملستجدات العصر
ق مشكالت كالتوتر والقلق واإلطراب وإضعاف قدرة الشباب عن التوافق الدعوي العقلي بني األجيال من شأنه أن خيل 

فالشباب يريد الواحد منهم حلرصه أن يندفع   ،التفكري والتعبري عن أنفسهم وعن طموحهم،وأن يقتل روح اإلبداع لديهم
ة أكثر من والكبار هلم حكم  ،والكبار يريد الواحد منهم حلكمته أن ميتنع، فالشباب هلم طموح ومهة أعلى من الكبار

الصغار فال بد أن جتتمع احلكمة مع اهلمة وهذا منهج الدعوة يف سرية خري األمة،كما إن هناك جيل من الدعاة اجلدد 
كان لظهورهم عوامل منها ما هو ،و يف سن الشباب الذين برزوا على حساب غريهم من الدعاة الكبار أولوا الفضل

لعوامل مالحقة االحتالل وأعواهنم  للدعاة الكبار من  قتل أو اعتقال ومن ابرز هذه ا ،مقصود ومنها ما هو غري ذلك 
فهذا  الفراغ ميأل من قبل    ،داريةإفيرتكوا فراغ  يف جماالت متعددة يف املساجد واملدارس واجلامعات ومراكز    ،وتضيق

دعمهم مادي يهلم الظروف و يهيئ  الشباب الصغار وهم يفتقرون إىل العلوم الكافية واخلربة، وقد يكون لظهور هؤالء من  
و النكاية بغريهم وكلها حظوظ أوذلك ملآرب منها التوافق الفكري و املصاحلي    ، ومعنوي من داخل الدعوة ومن خارجها

نفس،ومنهم خملصني جيدون أنفسهم مضطرين الستالم مراكز التوجيه والنصح لكنهم حيتاجون إىل خربة ومعرفة للقيام 
 مشكالت يف طريق الدعوة. بواجبهم مما يسبب وجود 
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ABSTRACT 

The research discussed the Al-Jurjani theory of Nazm, an applied study through the book of 

“Evidence of Miracles”. The study examined the impact of the mentioned theory on the study of 

the literary text in general, and the Qur’anic text in particular. Moreover, it highlighted the theory 

adequacy in proving the rhetorical miracle of the Holy Qur’an, as well as the disagreement between 

scholars since the past until present about the theory capacity to comprise the various aspects of 

Scientific Miracles, which has been discussed by Al-Jarjani. The researcher has followed an 

inductive approach in collecting, compiling and classifying previous knowledge, while analytical 

techniques were used in discussing, investigating, comprehending and demonstrating information 

by showing practical examples. The study concluded that the disagreement about the theory was 

only in terms of conceptual imaginary terminology. It was found that, while some senior scholars 

criticized the origins and rules of the theory, you find that they have established their 

interpretations based on its rules. The research also determined that theory has provided keys and 

hints to understand the Quranic Text. In addition, it was determined that that theory has created a 

a revival in dealing with Quaranic Text. Furthermore, it has revealed a wide horizon for scholars 

to study the meanings and interpretation of the Noble Qur’an according to its conceptual 

connotations, after it was just limited to explaining the linguistic significance of the Quranic words 

and phrases 

keywords: Al-Jurjani theory of Nazm, Rhetoric, Evidence of Miracles. 

 

 ملخص البحث 
دراسة تطبيقية من خالل كتاب دالئل اإلعجاز( نظرية  :)نظرية النظم عند اجلرجاينبـ  املوسوم    بحث اول التن

النظم وأثرها على دراسة الّنص األديب عامة والّنّص القرآين بشكل خاص، ومن حيث كفايتها يف إثبات اإلعجاز البالغي 
املختلفة، وحديثا حول النظرية وقدرهتا على استيعاب أوجه اإلعجاز  اخلالف الدائر بني العلماء قدميا  الكرمي، و   للقرآن

دالئل اإلعجاز الذي أرسى فيه الشيخ اجلرجاين قواعد النظرية وأصوهلا. وقد اتبعت فيه الباحثة   كتاب وذلك من خالل  
املنهج االستقرائي يف مجع املعلومات وتصنيفها وتبويبها، واملنهج التحليلي يف مناقشة املعلومات ومتحيصها وحتقيقها 

توصلت الدراسة إىل أن اخلالف حول نظرية النظم ال يعدو أن يكون خالفا   التطبيقية.والتدليل عليها عن طريق األمثلة  
  قائمة  وكتبهمقد أنشأوا تفاسريهم    وقواعدها، جتدهمففي حني انتقد بعض كبار العلماء أصول النظرية    ُمصطلحّيا صوراي، 

قّدمت مفاتيح لفهم الّنص القرآين وأحدثت أّن نظرية النظم قد    إىل   وتوصلت كذلك  ،عليها من حيث القاعدة والتطبيق
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وفق ما تقتضيه   وتفسريه أفقا واسعا أمام العلماء لدراسة معاين القرآن الكرمي    جتديدا نوعيا يف التعامل معه، وفتحت 
 .بعد أن كان حمصورا يف بيان الداللة اللغوية للفظة والعبارة القرآنية،  مقاصده وتستلزمه دالالته

 ، البالغة، دالئل اإلعجاز. اجلرجايننظرية النظم،   الكلمات املفتاحية

 
 املقدمة 

إّن تعّلم القران الكرمي واكتشاف أسراره، والغوص يف أعماقه من أشرف املهام اليت ميكن أن خيوضها طالب 
عقول الباحثني، فإن القرآن الكرمي مثار    .1العلم، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم )خريكم من تعّلم القرآن وعّلمه( 

 .حيرك مهمهم ويوقد عزائمهم مبا فيه من مجال التعبري ومتانة النظم وقوة األسلوب ووسائل الدعوة واإلقناع

قد شغلت ُمدارسة القرآن الكرمي بشىت علومه وفنونه جهابذة العلماء يف القدمي واحلديث. والزالت كنوزه تلوح و 
قص قيمة وأمهّية رغم ما يشهده العامل من تطور فكري وعلمّي متسارعني؛ فصدق هللا العظيم تنتباعا؛ دون أن تنضب أو  

ِلَكلِ }القائل   ِمَداداً  اْلَبْحُر  َلْو َكاَن  مبِْثِلِه  ُقْل  َنا  َوَلْو ِجئـْ تـَنـَْفَد َكِلَماُت َريبِّ  َأْن  قـَْبَل  اْلَبْحُر  لََنِفَد  سورة ]  َمَددا{َماِت َريبِّ 
 .[109:الكهف آية

نظرية النظم عند اجلرجاين: دراسة تطبيقية من خالل كتاب )  البحث يف اختيار موضوع    الباحثة   وقد رغبت 
  .القرآن الكرمي من إعجاز وبالغة جعلته املعجزة اخلالدة إىل يوم القيامةلتعّلقه بصميم ما يف    ؛ (دالئل اإلعجاز

اجلليد عن قضية اإلعجاز اليت شغلت األمة يف حينها ويف كل حني، وتكسر  لتذيبفقد جاءت نظرية النظم 
إلهبام حبيث اجلمود، وخترجه إىل حيز التعليل والتفسري، وإجالء الغموض كشف األسرار فقد كان اإلعجاز قبلها من ا 

ال تقوى عليه العبارة وال جيرؤ ذو لب على اخلوض فيه، فقد كان من وجهة نظرهم سّر رابين أودعه يف كتابه، ال ميكن 
واسعا إلدراك أدواته ومفاتيحه،   اجملالللعقل البشري أن يدرك كنهه، حىت جاء عبد القاهر اجلرجاين ففك شيفرته، وفتح  

 مقدما بذلك أداة علمية دقيقة لفهم القرآن الكرمي واكتشاف أسراره وتلّمس دالالته ومقاصده. 

نظرية النظم عند األمام اجلرجاين وأثرها على اإلعجاز البالغي للقرآن الكرمي من   بدراسةوقد قامت الباحثة  
لنشأة، وموقف العلماء من النظرية، وأسسها وأركاهنا ومباحثها وتطبيقاهتا خالل تناول نظرية النظم من حيث الفكرة وا

الكرمي دالالته  القرآن  أثر على تفسري  النظرية من  البحث إىل ما أحدثته  من خالل كتاب دالئل اإلعجاز، وتطرق 
 ومقاصده. 
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 املبحث األول: مفهوم فكرة النظم عند اجلرجاين
 مام اجلرجايناملطلب األول: فكرة النظم عند اإل

عنده ثالث:   بعض، والكلماجلرجاين أن النظم ليس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب  يرى  
 وتعلق اسم بفعل،    ابسم، وتعلق اسم    أقسام: تعلق فيما بينها طرق معلومة وهو ال يعدو ثالثة    وحرف، وللتعلق اسم وفعل  
العرب .وقد طرح اجلرجاين تساؤال مفاده أن هذه الوجوه يف تعلق الكالم بعضه ببعض كانت موجودة عند 2حرف هبما 

 فما املزية اليت جاء هبا القرآن الكرمي فأعجزت اخللق مجيعا؟!   ومنظومه، استعملوها يف منثور الكالم    وقد 

شعرها ونثرها وحنوها وعّد الصاد عن تلك العلوم لقد عزا اجلرجاين املعرفة يف القرآن الكرمي إىل املعرفة بعلوم اللغة  
يف النحو واحتقارهم له واصغارهم ألمره وهتاوهنم فصنيعهم يف ذلك   وما زهدهم"    فقال:  صادا عن معرفة حجة هللا تعاىل

 3".وأشبه أبن يكون صدا عن متاب هللا وعن معرفة معانيه  الشعر، أشنع من صنيعهم يف  

كالم وأتليفه وتركيبه وغريه من فنون الصناعة يف عامل األشياء واحملسوسات فقال : وقد حلظ تشاهبا بني نظم ال
" وإن سبيل هذه املعاين يف الكالم الذي هي جماز فيه سبيلها يف األشياء اليت هي حقيقة فيها وانه كما يفضل هناك 

ضل وتكثر املزية حىت يفوق الشيء نظريه مث يعظم الف  النظم النظم، والتأليف التأليف، والنسخ النسخ والصياغة الصياغة،
يفضل بعض الكالم بعضا، ويتقدم منه الشيء،   الشديد كذلك واجملانس له درجات كثرية، وحىت تتفاوت القيم التفاوت  

ويستأنف له غاية بعد غاية حىت ينتهي إىل  ويعلو مرقبا فوق مرقب، مث يزداد من فضله ذلك ويرتقى منزلة فوق منزلة،
ويستأنف اجلرجاين مشريا ملن  ،4تنقطع األطماع وحتسر الظنون وتسقط القوى وتستوي األقدام يف العجز " حديث  

يقولون ب)الالتعليل( أي ان اإلعجاز يف القرآن ليس له سبب، :"لكن بقي أن تعلموان مكان املزية يف الكالم وتصفوها 
وجهه ويبني، وال يكفي أن تقولوا إنه خصوصية يف كيفية وتذكروها ذكرا كما ينص الشيء ويعني، ويكشف عن   لنا،

النظم ، وطريقة خمصوصة يف نسق الكلم بعضها على بعض حىت تصفوا لنا تلك اخلصوصية وتبينوها وتذكروا هلا أمثلة 
هلا   إذن فهو ال يعرتف مبنطقة الالتعليل إذ أنه ال يكفي يف علم الفصاحة أن ينصب ،5وتقولوا مثل كيت وكيت )...("

وتقول فيها قوال مرسال، بل ال تكون من معرفتها يف شيء حىت تفصل القول  قياسا ما، وأن تصفها وصفا جممال،
ال خيفى ، 6وختصل وتضع اليد على اخلصائص اليت تعرض يف نظم الكالم وتعدها واحدة واحدة، وتسميها شيئا شيئا" 

 عروف  وإمنا يقصد البالغة بوجه عام . أنه ال يتحدث عن الفصاحة هنا مبعناها االصطالحي وامل 

فاجلرجاين حيتج على كالمه بقوة وإصرار وهذا يفسر إمجاع مجهور العلماء على أنه صاحب نظرية النظم إذ لو 
قورن ما جاء به السابقون مع ما جاء به هو لظهر جليا أنه العارف الواثق بعلمه وأن ترتيبه املنطقي وتدرجه يوصل 

 آخر. املنشود وهو االقتناع ابلدليل على أن إعجاز القرآن الكرمي ابلنظم وليس بشيء  القارئ إىل اهلدف  
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"ومجلة ما أردت أن أبينه لك يف إعجاز القرآن أنه البد لكل كالم تستحسنه ولفظ تستجيده   اجلرجاين:قول  ي
عن ذلك سبيل وعلى   وعلة معقولة، وأن يكون إىل العبارة من أن يكون من أن يكون الستحسانك ذلك جهة معلومة،

.مث أييت حديثه عن حسن الداللة ومتامها يف املرتبة الثانية وخيتزهلا يف أمرين اثنني، 7صحة ما ادعيناه من ذلك دليل " 
وأكشف عنه  به،واثنيهما أن خيتار له اللفظ الذي هو أجدر  األصح،أوهلما أن يؤدي املنشئ للقول املعىن على الوجه 

ى صاحب دعد لفظ غري بليغ وال فصيح وإمنا عيب عليه أنه خالف العرف ومل يؤد املعىن من فما عيب عل وأكمل له.
جهته األصح ، أما األلفاظ فال مزية هبا  أبدا قبل دخوهلا يف التأليف، إذ ال فرق بني الغيث واملطر واملزن من حيث 

نظومة الكلم وتؤدي مهمة ال يستطيع غريها كوهنا ألفاظا خارج النظم، وإمنا تتفاضل عند االستعمال  وحني تدخل يف م
أن تقوم هبا، فكلمة املطر هي األفضل يف سياقها املناسب وكلمة  الغيث هي األصح يف سياقها املناسب أيضا، مثال 

  [34﴿ِإنَّ اَّللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـّزُِل اْلَغْيَث﴾ ]لقمان:  ذلك قوله تعال:  

فقد جاءت كلمة الغيث يف موضعها   [ 58َمَطرًا َفَساَء َمَطُر اْلُمْنَذرِيَن﴾ ]النمل:    َعَلْيِهمْ ﴿َوأَْمَطْراَن  "تعاىل: وقوله  
 للعذاب. أما كلمة املطر فهي إشارة    والرمحة، عند ذكر النعمة  

ىل فينبغي أن ينظر للكلمة قبل دخوهلا يف التأليف وقبل أن تصري إ   كذلك، " وإن كان هذا  اجلرجاين:يقول  
الصورة اليت هبا يكون الكلم )...( وتؤدي يف اجلملة معىن من املعاين اليت ال سبيل إىل إفادهتا إال نظم كلمة إىل كلمة 

يتصور أن يكون بني اللفظتني تفاضل يف الداللة حىت تكون هذه أدل على معناها الذي   لفظة، هللفظة على    وبناء
 8" .وضعت له من صاحبتها على ما هو موسومة به

وال من حيث هي كلم مفردة، وإن األلفاظ  ويقول أيضا :"إن األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة،
تثبت هلا الفضيلة وخالفها يف مالءمة معىن اللفظة ملعىن اليت تليها أو ما أشبه ذلك مما ال تعلق له بصريح للفظ ومما 

موضع   يف  وتؤنسك  تروقك  الكلمة  ترى  أنك  لذلك  آخر يشهد  موضع  وتوحشك يف  عليك  تثقل  بعينها  تراها  مث 
.وحديثه ذلك يثبت أن املفاضلة ليست يف اللفظة نفسها وإمنا بعالقتها بغريها من األلفاظ أي أن اللغة نظام من 9"

بَِّنا يـَْوًما ِمْن رَ   ََنَافُ ﴿ِإانَّ  فمثال كلمة )قمطرير (يف قوله تعاىل   العالقات بني األلفاظ، واألمثلة يف ذلك ال تنحصر،
 10.ال حتسن إال بوضعها يف هذا املوضع الدال على الشدة واهلول [10َعُبوًسا َقْمَطرِيرًا﴾ ]اإلنسان: 

أن انتظام احلروف يف الكلمة الواحدة هو نظام   احلروف، حيث ولقد فرق اجلرجاين بني نظام الكلم ونظام  
 الناظم لتلك احلروف اليت تؤلف الكلمة اقتضى يف ذلك رمسا استمد منه، ذلك النظام ال   ملعىن ال خيضع   اعتباطي، ألنه

إذمن   وإعمال    العقل،  تفكري  بعد  يؤلفها  الذي  وإمنا ليس هو  مثاال على ذلك كلمة   عقل،  أخذها جاهزة وضرب 
 فساد. )ضرب(فلو أن واضع هذه الكلمة قال )ربض( بدال من )ضرب( ما أدى ذلك إىل  
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إذ  االعتباطي للحروف يف الكلمة الواحدة أييت خالف انتظام الكلمات يف اجلملة الواحدة،وذلك االنتظام  
انتظام مقصود   على حسب ترتيب املعاين يف النفس فهو إذن نظم   املعاين، وترتبهاتقتفي يف نظمها آاثر    ألنكهو 

والفائدة  .11يء كيف جاء واتفقيعترب فيه حال املنظوم بعضه مع بعض وليس هو الضم أي ضم الشيء إىل الش مقصود،
من معرفة هذا الفرق كما يرى اجلرجاين أن نعرف أن النظم ليس توايل األلفاظ يف النطق وإمنا تناسق داللتها وتالقي 

 بعض. معانيها يف النطق لذا فإن النظم والبالغة مها صناعة الفكر العميق وليس مجع القشور اللفظية بعضها إىل  

 للمتلقي،إذ أن األلفاظ هي الوعاء الذي حيمل املعىن وينقله  اللفظ،  من يغفل أمهية  ست مع  إن الباحثة ليلذا ف
ن هذه املعاين ال تصل إفمهما حتدثنا عن روعة معاين القرآن الكرمي ف ذاهتا، حتمل أجزاؤه األمهية   متكاملإمنا هي كيان 

ن الرتمجة ال تسمى قرآان وإمنا هي إأخرى ولذلك فابلروح نفسها واملستوى نفسه عندما يرتجم القرآن الكرمي إىل لغة  
 . ترمجة ملعاين القرآن كما فهمه أصحاب تلك الرتمجات ال كما هو القرآن أصال وفعال

 

 أسس النظم عند اجلرجايناملطلب الثاين:  

فقد أشاد   والسياق،لقد قامت فكرة النظم عند اجلرجاين على ثالثة أسس رئيسة وهي النحو ومعاين النحو  
كان النحو هو القواعد اليت يتميز هبا صحيح الكالم عن   هللا، وإذااجلرجاين ابلنحو وجعل الصاد عنه كالصاد عن دين 

تعتمد عليها وتتجاوزها للوصول   النحوية، فهي معرفة القواعد   معاين النحو هي املرحلة التالية اليت أتيت بعد فإنفاسده،  
 ممكن. إىل أحسن نظم  

يقول الشريف اجلرجاين : "النحو هو علم القوانني اليت يعرف هبا أحوال الرتاكيب العربية من اإلعراب والبناء 
.إذن فالنحو وظيفته معرفة اخلطأ من الصواب من أجل 12وغريها، وقبل علم أبصول يعرف هبا صحيح الكالم وفساده"

أما  مست كالم العرب، ليلحق غري العرب هبم بتلك القواعد اليت استنبطها العلماء من كالم العرب أنفسهم،  انتحاء
معاين النحو فهي مرحلة تتعدى هذه املرحلة وليس معىن ارتباط النظم ابلنحو أن النظم خيضع لتلك القواعد اجلافة 

فاجلرجاين ال  الشكلية من الرفع والنصب واجلر واجلزم وتقدمي الفعل على املفعول وأتخري اخلرب عن املبتدأ أو غري ذلك، 
يقصد هذا ولكنه يقصد النحو البالغي أو البالغة النحوية، يقول العلوي مفرقا بني النحو ومعاين النحو : ")...( 

لكن نظر أحدمها خمالف لنظر اآلخر،  رتكا يف تعلقهما ابأللفاظ املركبة،وهكذا فإن النحوي وصاحب علم املعاين وإن اش
ينظر يف املعاين  الفائدة، وصاحب علم  الرتكيب من أجل حتصيل اإلعراب لتحصل كمال  ينظر يف  داللته   فالنحوي 

 .13وبلوغها يف أقصى املراتب"  اخلاصة وهو ما حيصل عند الرتكيب من بالغة املعاين،
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"إن اجلمل متر يف ذهن املتكلم مبرحلتني عند العمق:  د البيايت متتبعة موضوع النظم بشيء من  وتقول سناء محي 
معينة، العالقات اليت يعرب عن كل منها بطريقة    األشياء، تلك مرحلة حتديد العالقات بني    األوىل: هي نظمها، املرحلة  

 (، فمعاين ويف النظم هي )معاين النحو  الذهنية(ففي الفكر يتم اجناز )املعاين    هبا،التعبريية اخلاصة    الطريقةيتبعها حتديد    مث 
 بينها.النحو إذن هي معان ذهنية ينجزها ذهن املتكلم عند نظم اجلملة تربط بني الكلم وحتدد العالقات فيما  

من بني حشد الكلمات حتديد األلفاظ املناسبة وفيها يتم اختيار كلمة معينة    مرحلة فهي    الثانية:أما املرحلة  
 .14املوجودة يف الذهن" 

فيجب   والتأليف، إذن استخدام هذا اإلدراك يف حسن االختيار    النحوية، مثفالنظم يتحقق عند إدراك املعاين  
قول اجلرجاين متحداث عن االستعارة يف قوله تعاىل ي  .15التفريق بني املعىن الشائع للنحو وبني معاين النحو املرادة يف النظم

ًبا ﴾ ]مرمي:  ومجلة األمر أان ال نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكالم الذي هي  :[4﴿َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشيـْ
نوجبها هلا موصولة بغريها ومتعلقة معناها مبعىن ما يليها ـفإذا قلنا يف لفظة )اشتعل( أهنا يف أعلى مرتبة من فيه، ولكننا 

إليهما  الفصاحة هبا وحدها ولكن موصوال هبا )الرأس ( معرفا )ابأللف والالم( ومقروان  الفصاحة مث مل نوجب الك 
ىل :"واشتعل الرأس شيبا(فإنه ال جيد الفصاحة اليت جيدها إال بعد )الشيب( منكرا منصواب ـوإن القارئ إذا قرأ قوله تعا 

فلو كانت الفصاحة صفة اللفظة)اشتعل( لكان ينبغي أن حيسها القارئ يف حال نطقه  أن ينتهي الكالم إىل آخره،
أنك ترى   ولقد انتقد اجلرجاين من قصر احلديث عن هذه اآلية على االستعارة قائال :"ومن دقيق ذلك وخفيه ،16هبا

الناس إذا ذكروا قوله تعايل )واشتعل الرأس شيبا( مل يزيدوا فيه على ذكر االستعارة ومل ينسبوا الشرف إال إليها ،)....(وليس 
األمر على ذلك )....(ولكن ألن سلك ابلكالم طريق ما يسند الفعل فيه إىل الشيء وهو ملا هو من سببه فريفع به ما 

 .17فعل له يف املعىن منصواب بعده يسند إليه ويؤيت ابلذي ال 

 الرأس( فلو قلنا )اشتعل شيب    والتأثري،ميكننا الـتأمل يف اآلية الكرمية ملعرفة ما يضيفه النظم فرق كبري يف املعىن  
مثال القتصر الشيب على جزء من الشعر أي أن األجزاء اليت مل يغزها الشيب مل تشتعل وقد تكون كثرية وهنا فإهنا ال 

  العمر! التقدم يف    تدل على 

جيمع   دراستها، فالنظماهلدف من    بعض، فيضيع إن أكرب مشكلة تواجه اللغة هي فصل علومها بعضها عن  
فقد تبوأ اجلرجاين منزلة رفيعة يف اتريخ البالغة العربية أبمرين، أوهلما اجتاهه ابلبالغة حنو  بني النحو والبالغة والداللة،

نظرة كاملة يف   البالغة(له )دالئل اإلعجاز نظرة كاملة يف املعاين وكانت له يف )أسرار    ت املعامل، فكان التقنني وحتديد  
واألمر الثاين أنه ألف بني العلم والذوق واستعان أبحدمها على اآلخر، فهو يف حتليله للشواهد واألمثلة إمنا  علم البيان.

أيخذ أبيدينا اثنية ليقنعنا بصدق شعوران وإحساسنا ابجلمال   واحساسنا، مثأيخذ أبيدينا ليوقفنا على اجلمال بشعوران  
أما السياق فال بد من معرفة أنه األساس   .18وإقناع العقل واملنطق بعد اقناع اإلحساس والشعور واطمئنان النفس والقلب 
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قام يكون إنشاء على حسب هذا امل  كالمه، ألنهيرتكز عليه النظم وهو املقام الذي ينشئ فيه املتكلم    الثالث الذي
ومع أمهية دور سياق احلال يف اإلنشاء فإنه ال ينبغي إمهال السياق اللغوي يف تفسري الكالم ابلنسبة للمتلقي،  ،الكالم

"إهنا ترشد إىل تبيني اجململ والقطع بعدم احتمال غري املراد  السياق:يقول الزركشي يف كتابه الربهان متحداث عن داللة  
أمهله غلط يف نظريه   املتكلم، فمن من أعظم القرائن الدالة على مراد    الداللة، وهو د املطلق وتنوع  وختصيص العام وتقيي
 .19وغالط يف مناظرته " 

الذي سيق له  التأليف، والغرضأما السيوطي فقد أكد أن على املفسر مراعاة املعىن احلقيقي واجملازي ومراعاة 
ومعرفة   السامع، ومعرفة حال    املتكلم، ومعرفة حال   الكالم،الغرض من  هي    أركان، .ويقوم السياق على مخسة  20الكالم

وتركبيه اخلطاب وداللته  وألفاظ  املتكلم عنه،  امللفوظ وحده ، حيث  حال  يكن  ومعاين مل  املقام يضيف دالالت  إن 
 .ليؤديها

 املطلب الثالث: موقف اجلرجاين من قضية اللفظ واملعىن. 

فلم يلتق النقاد األقدمون   وحديثا، تعد قضية اللفظ واملعىن من القضااي احلاضرة على الدوام يف نقدان العريب قدميا  
أن قضية اللفظ واملعىن ظهرت يف أوائل عصر   حوهلا، ويعتقد واحد فيها على الرغم من احتدام احلوار    حنوواحملدثون على  

 21التدوين يف القرن الثاين اهلجري 

 رشيق:ابن   املعىن، يقولعنه بعض من جاءوا بعده وهو أن اللفظ جسم وروحه    أخذه قوال  22ر العتايب وقد ذك

بضعفه ويقوى بقوته، فإذا سلم املعىن واختل   ابجلسم، يضعف "اللفظ جسم وروحه املعىن وارتباطه به كارتباط الروح  
 أوفر حظاأن ضعف املعىن واختل بعضه كان اللفظ من ذلك    ....( كذلك بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة عليه )

)....(23. 

فمنهم من يؤثر اللفظ على املعىن فيجعله   ومذاهب،وقد افرتق الناس يف قضية اللفظ واملعىن فكان هلم فيها آراء  
جعل صاحب العمدة   وخشونته، وقد صحته ومل يبال إن وقع قبح اللفظ    اللفظ، فطلبيته، ومنهم من آثر املعىن على  غا

اللفظ يف ثالث فرق أحدها قوم يذهبون إىل فخامة اللفظ وجزالته على مذهب العرب، والثانية فرق أصحاب   أنصار 
 24. هولة اللفظ فعين هبا واغتفر له فيها الركاكة واللني املفرطاجللبة والقعقعة بال طائل معىن، والثالثة قوم ذهبوا إىل س

ومل يكد خيرج النقد العريب يف قضية اللفظ واملعىن عن املقابلة بينهما فقد أوىل املسألة اهتماما كبريا، انقسم 
 كذلك من   بينهما، وهناكالنقاد العرب فيها طوائف، فمنهم من آثر اللفظ ومنهم من فضل املعىن ومنهم من ساوى  

 الكالم. األلفاظ من جهة داللتها على معانيها يف نظم    إىل نظر  
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اللفظ   اإلعجاز، وهيوقد نفى اجلرجاين أن يكون اإلعجاز يف واحد من أمور ستة اعتقد العلماء اهنا سبب  
ليس النظم إال توخي   نقوله: “أ خلص إىل نتيجة واحدة خلصها يف    واخلفة، وقدوالغرابة    العام واملعىن واحلروف وااليقاع  

، إذن فهذه األمور الستة مل تكن مستجدة يف القرآن 25معاين لنحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بني معاين الكلم "
 هبا! ميكنهم أن أيتوا هبا فال ينبغي أن يتحدوا    عليهم، إذالكرمي فقد كان العرب يعرفوهنا ومل تكن غريبة  

 ظرية النظم : موقف العلماء من ناملطلب الرابع

على الرغم من القبول الكبري لنظرية النظم عند علماء العرب قدميا وحديثا، وثنائهم عليها وتبنيهم هلا، إال أهنا 
كانت مثار جدل كبري لدى بعضهم، من حيث كفايتها الستيعاب أوجه اإلعجاز القرآين بشكل اتم، ومن حيث كوهنا 

، ومن حيث ارتباطها ابلنحو الذي مل يكن معروفا لدى العريب البدوي مع الوجه األوحد لإلعجاز كما أراد هلا الرجاين
 أنه كان مييز اللفظ املعجز من غريه. 

لقد تتبعت الباحثة مواقف بعض العلماء قدميا وحديثا حول نظرية النظم، فوجدت أن اخلالف حوهلا يعود 
 ألسباب توجزها على النحو التايل: 

الذي يرى أن وجوه   26مكمن اإلعجاز يف جزالة اللفظ وفخامته كالسيوطي أوال: من العلماء من رأى أن   
اإلعجاز ال حصر هلا ، ومن وجوهه جزالة اللفظ وفصاحته، واختلف مع اجلرجاين يف إغفال أمهية اللفظ ، وتقليله من 

كالم البشر ، ومنهم   شأن اللفظة الفصيحة يف مزية الكالم ، فالقرآن معجز عنده  بسبب ألفاظه اجلزلة اليت ال تداين
الذي جعل اإلعجاز يف الفصاحة  ومن املعلوم أن الفصاحة صفة للفظ،  وقد رّد اجلرجاين على هؤالء   27كذلك الرازي 

بطريقة علمية منطقية، إذ ذكر أن ألفاظ القرآن من كالم العرب وليست ابلغريبة عنه إال أهنم عجزوا عن جماراته، وذكر 
 لقرآن حمدودة العدد إال أن اإلعجاز فيه ال يغادر حركة وال سكنة وال موضعا يف القرآن الكرمي . أن األلفاظ الغريبة يف ا

اثنيا: من العلماء من مل يتفق مع حصر اجلرجاين لإلعجاز ابلنظم وإن اتفق معه يف فصول النظرية وقواعدها، 
، وعّدوا ذلك أتليا على القرآن الكرمي، كالرافعي إال أن فكرة اجلرجاين يف جعلها وجه اإلعجاز الوحيد مل تلق قبوال لديهم

 .28الذي استنكر اكتفاء اجلرجاين ابلنظم لتعليل اإلعجاز وحصره يف توخي معاين النحو 

اثلثا: منهم من اعرتض على فكرة ترتيب املعاين يف النفس، كابن سنان اخلفاجي، الذي رأى يف فكرة اجلرجاين 
اليت متيز هبا العرب وتعقيدا. وانتقد ما رآه عناية اجلرجاين بشأن املعىن على حساب   تكلفا يتعارض مع الفصاحة الفطرية

 .29اللفظ 
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رابعا: من املآخذ اليت أخذت على نظرية النظم ما أشار إليه الدكتور سيد قطب عن إغفال الزخمشري للجرس 
ها اجلرجاين من خالل قواعد النظم، حيث املوسيقي للفظة القرآنية، وماله من دور يف إكمال الصورة اجلمالية اليت رمس

   30ذكر قطب أن تلك هي اخلطوة األخرية يف نظرية النظم اليت مل خيطها اجلرجاين! 

وقد وجدت الباحثة من خالل دراستها للقضية أن بعض العلماء ظنوا أن اجلرجاين جعل النظم هو البالغة  
، إال أن يف هذا سوء فهم ملقصد اجلرجاين الذي جعل نظرية مبعىن أنه قرر أن بالغة القرآن الكرمي هي مناط إعجازه

النظم وسيلة لفهم البالغة وليست البالغة حبد ذاهتا، وشتان بني األمرين فأوهلما ضّيَق أفق اإلعجاز وحددها والثاين 
 انطلق هبا إىل فضاء فسيح. 

يا، فهو اعرتاض على قوالب واتّضح كذلك أن اخلالف الدائر حول النظرية ال يعدو أن يكون خالفا شكل  
الذين  أولئك  النظرية ونّصها، حىت  النظرية أو تضعها يف موضع ما، وليس اعرتاض على أصل  ومصطلحات تصف 
اعرتضوا على إغفال اجلرجاين لشأن اللفظ مل يتمعنوا يف كالم اجلرجاين ولو أمعنوا النظر لوجدوا أن اجلرجاين مل يرجح 

على اللفظ، إمنا جعل الفضل هلما جمتمعني برابط يوافق قواعد النحو وينسجم مع السياق. اللفظ على املعىن أو املعىن  
والدليل على ذلك أنك جتد اخلالف يف املصطلح والتعبري، وليس يف األصل واجلوهر، فإن حصل االتفاق يف اجلوهر 

والدليل على ذلك أن معظم   فاخلالف حول القوالب أمر شكلي ال قيمة له، وال يرتتب عليه أثر علمي أو جوهري.
 الذين اعرتضوا على النظرية قد أتثروا هبا بشكل أو آبخر فألفوا كتبا ومصنفات مبنية عليها سواء ابلتقعيد أو التطبيق.

 

الكرمي من خالل كتاب البالغي للقرآن    إثبات وتعليل اإلعجاز   لنظرية النظم يف  توظيف اجلرجاين  املبحث الثاين: 
 اإلعجاز دالئل  

 أركان النظم وتطبيقاته عند اجلرجايناملطلب األول:  

جهدا ومل أيل    الكرمي، وعاء حيوي اإلعجاز البالغي للقرآن    قواعد النظم، فجعلها على ترسيخ    ين عمل اجلرجا 
لذي انتهجه يف كتابه املسّمى "دالئل اإلعجاز" ا  من خالل منهج علمي  الدارسني،توضيح معاملها وتقريبها ألفهام    يف

والرتكيز   النظم،ابلتحليل اللغوي يف إطار    فريد اتسم  جعله ميداان لتأصيل قواعد النظم وإرسائها، حيث استخدم منهجا
. فقد نبه إىل أمهية الذوق يف إدراك سر اإلعجاز  وبني يف غري ما موضع أبن فهم ما 31على الذوق واالحساس الروحي

 املزااي اليت حتتاُج أن تـُْعِلَمهم مكاهَنا ألنَّ يقول حيتاج إىل ذوق عال وقرحية متوقدة، ميكنها التفريق بني كالم وآخر ،"  
أن تـُنَـبِّه الساِمَع هلا، وحتدث له علًما هبا، حىت يكون  وتصوَر هلم شأهنا، أمور خفيفة، ومعان روحانية، أنَت ال تستطيعُ 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:261-290 VOL: 6, NO 3, 2020           

 

 
 

 
271 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ُد هلما يف نفسه إحساساً أبنَّ ِمن شأن هذه الوجوه  مهيًئا إلدراكها، وتكوَن فيه طبيعٌة قابلٌة هلا، ويكوَن له ذوق وقرحية جيَِ
 .32َق بني موقع شيء منها وشيء" والفروق أن تعرض فيه املزية على اجلملة ومن إذا تصفَّح الكالَم وتدبَّر الشعَر، فرَّ 

لقد بدا منهج اجلرجاين واضحا يف  تطبيق  قواعد النظم  اللغوية والبالغية على  عدد كبري من الشواهد القرآنية  
ودراستها وحتليلها وذلك هبدف اختبار صحتها والتأكد من صالحيتها كقواعد عامة   والشعرية يف معظم حمتوى الدالئل،

فهو يستقرئ النصوص الشعرية أو املقاطع القرآنية، بغرض استخالص القوانني العامة لكل فن من فنون   يف قضية النظم،
أي أنه يطبق  القانون  النظم مث جيعلها مقياسا جلودة أو ضعف األمثلة األخرى معتمدا على مشولية القوانني املستنتجة، 

 . يه جودة املادة  من عدمها  املستخلص على املادة  الشعرية أو القرآنية ليقرر بناء عل

وأما   العامة،أما النظرية فإتيانه ابلقواعد    والتطبيق،لذا فقد امتاز اجلرجاين على من سبقوه ابجلمع بني النظرية  
كانت القاعدة الكلية هي صورة إمجالية للمعلومات اجلزئية فإن األمثلة صور   والشواهد، فإذاالتطبيق فيتمثل يف األمثلة  

 .33تفصيلية هلا 

، أوهلما: التقعيد   اثنني:على أمرين    اجلرجاين ترتكز وقد لفت أنظار الباحثني أن هذه الشواهد اليت استدل هبا  
فهو الذوق وهذا يعين أن اجلرجاين وصل مع بعض النصوص  الثاين:وأما  قول،أي ذكر اخلصائص اليت ميزت قوال عن 

ومن هنا أييت   الذوق،فهو ال يعلل وال يذكر أسبااب لتميز بعض النصوص، فيحيل القارئ إىل    تعليل،إىل نقطة الال  
 حياهلا! إذ أن الناس ال ميكن أن يشرتكوا بذوق واحد ورأي واحد    املعينة،التباين حول املسألة  

 : األركان اليت بىن عليها اجلرجاين نظريته. املطلب الثاين

 والتفصيل.وحىت تتضح األركان اليت بىن اجلرجاين عليها نظريته ستتناوهلا الباحثة هنا ابلدراسة  

 معاين وجوه اخلرب   األول: الركن  

 زيد،واملنطلق    طلق، املن  زيد، وزيدذكر الرجاين للخرب مثانية أوجه مثلها مبثاله الشهري "زيد ينطلق، وينطلق زيد ومنطلق  
 ".وزيد هو منطلق  املنطلق، وزيد هو  

ذكرته كتب النحو   النحوي الذي وقبل اخلوض يف صلب املسألة البد من اإلشارة إىل الفرق بني نوعني من اخلرب، اخلرب  
تمل الصدق وهو الذي يتم معىن اجلملة االمسية ويكون مقابل املبتدأ، واخلرب البالغي الذي يعرف أبنه الكالم الذي حي

 .وأييت يف مقابل اإلنشاء  والكذب،

عن اخلرب البالغي فيقول اخلطيب   "، وأما : "اخلرب اجلزء الذي حصلت به الفائدة مع املبتدأ  34يقول ابن هشام 
مث   فيهما، فذهب اجلمهور إىل أنه منحصر    والكاذب، " )...( اختلف الناس يف احنصار اخلرب يف الصادق  القزويين:
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التعويل، عدم مطابقة حكمه له، هذا هو املشهور وعليه    للواقع، وكذبهمطابقة حكمه    منهم صدقهاختلفوا فقال األكثر  
 35وكذبه عدم مطابقة حكمه له"   خطأ،بعض الناس صدقه مطابقة حكمه العتقاد املخرب صوااب كان أو    وقال

  أمر متعلق هبذا الباب إىل ضرورة معرفة قصد املتكلم  إذ بقول : "كيف وقد أمجع وقد أشار اجلرجاين يف
، كذلك البد من التنبه إىل أن الفروق يف تصاريف 36العلماء على أن العلم مبقاصد الناس يف حماوراهتم علم ضرورة " 

فهي كثرية ليس هلا   هنا أن تكون فيه،الكالم كثرية إذ  أن مدار أمر النظم على معاين النحو وعلى الوجوه اليت من شأ
.ولكن املزية ليست يف تعدد الوجوه وإمنا يف مطابقة الوجه التعبريي للمعاين 37هناية تقف عندها وال جتد هلا ازدايد بعدها 

أن لكل نوع من املعىن نوعا من اللفظ هو به أخص وأوىل، وضراب من العبارة هو بتأديته أقوم  يقول: “اعلمواألغراض،  
 .38وهو فيه أجلى ومأخذا إذا أخذ منه كان إىل الفهم أقرب، وابلقبول أخلق، وكان السمع أوعى والنفس إليه أميل" 

مث حيكم بعد   ما،السامع خربا جاء من متكلم    النظم لتفهمألهنا تشرتك مع أسلوب    والتنغيم،وهنا تظهر أمهية السياق  
 املعىن على الوجه األصح. ذلك على إذا كان النظم الذي جاء به قام بتأدية  

ميكن املساواة بينها فقد   زيد( فال)ينطلق  ينطلق( وو )زيد    منطلق(لذلك فمن اخلطأ عدم التمييز بني )زيد  
وبني أن االسم يثبت املعىن للشيء   إليه،ذكر اجلرجاين الفرق بينهما وقال إنه فرق لطيف متس احلاجة يف علم البالغة  

فقولنا )زيد منطلق( أثبت االنطالق له فعال من غري أن يتجدد وحيدث منه   شيء،ا بعد  من غري أن يقتضي جتدده شيئ
اثبتة فكما أن الطول أو القصر هنا صفة  قصري( أو )زيد   طويل(يكون املعىن فيه كاملعىن يف قولنا )زيد  فشيئا، بلشيئا 

 الصفة. تتجدد فإن االسم هنا )منطلق( ال يزيد على أن يثبت له هذه    ال

 اِبْلَوِصيِد﴾ اَبِسٌط ِذرَاَعْيِه    ﴿وََكْلبـُُهمْ ومثله قوله تعاىل    39أما الفعل فيفيد التجدد وأن االنطالق يقع منه جزءا 
أما االسم   الكلب،ض مع حال  الفعل هنا يقتضي املزاولة وجتدد الصفة وهذا يتناق  يبسط، ألنومل يقل    [ 18]الكهف:  

  الصورة.وأكثر دقة يف رسم    احلال، من غري مزاولة وال جتدد فهو أجدر بوصف    الصفة وحصوهلا الذي حيمل معىن ثبوت  
 .40ال يؤدي املعىن املطلوب   ذراعيه(وإن قولنا )كلبهم يبسط  

الفرق الدقيق بني داللة صيغة الفعل على معىن وداللة وملعرفة األغراض اليت تؤديها صيغ اخلرب املختلفة يلزمنا أن نعرف 
صيغة االسم على نفس املعىن،  بني أن تعرب عن االنطالق بقولك منطلق وبني أن تعرب عنه بقولك ينطلق، وقد قالوا 

ت إنك أذا قلت منطلق فقد أفدت انطالقا اثبتا، وإذا قلت ينطلق أفدت انطالقا يتجدد، فصيغة االسم تدل على الثبو 
كذلك األمر ابلنسبة للجملة االمسية والفعلية، فاجلملة   ،و  41من غري جتدد، وصيغة الفعل تدل على احلدوث والتجدد 

االمسية تفيد الثبات، كما يفيد االسم، أما اجلملة الفعلية فتفيد التجدد كما يفيد الفعل كذلك، مثال ذلك قوله تعاىل 
َا حَنُْن ُمْستَـْهزِئُوَن﴾ ]البقرة:  ﴿َوِإَذا لَُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُ  ف"آمنا"   ، [14وا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإانَّ َمَعُكْم ِإمنَّ
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﴿َوَجَعَل َكِلَمَة . ويف قوله تعاىل  42تدل على احلدوث والتجدد و"إان معكم أمنا حنن مستهزؤون" تفيد االستمرار والثبات
ُ َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ ]التوبة:  الَِّذيَن َكَفرُ  يتضح الفرق بني مدلول اجلملتني االمسية   [ 40وا السُّْفَلى وََكِلَمُة اَّللَِّ ِهَي اْلُعْلَيا َواَّللَّ

مجلة   العليا(بينما )كلمة هللا هي    والتغري،مجلة فعلية تدل على احلدوث    السفلى()جعل كلمة الذين كفروا  والفعلية، ف  
   واالستمرار.ت  امسية تدل على الثبا

 نوعان: فالتجدد الذي يقيده الفعل  

 جتدد زماين ومعناه احلصول شيئا فشيئا على وجه االستمرار.- 1

 . 43جتدد حدثي ومعناه احلصول بعد العدم دون مراعاة االستمرار فيه- 2

﴿َوَجَعَل ولعل أحسن مثال على ذلك اآلية اليت أوردت سابقا    حدثي،أي أنه جتدد    املاضي،ومن النوع الثاين جتدد الفعل  
]التوبة:   اْلُعْلَيا﴾  ِهَي  اَّللَِّ  وََكِلَمُة  السُّْفَلى  الَِّذيَن َكَفُروا  التحويل ومن ذلك مل يعطف   [ 40َكِلَمَة  أفعال  فـ)جعل( من 

وهو أن كلمة   تعاىل، ذلك لنصب وأصبح املعىن ال يليق بذات هللا    االستئناف، ولوال )كلمة( الثانية وإمنا استأنف بواو  
 وتعاىل. هللا مل تكن عليا فجعلها عليا وهذا ال يليق، إذ أن كلمة هللا عالية على الدوام وهي قدمية قدمه سبحانه  

 التقدمي والتأخري   الثاين:الركن  

 الفوائد، جم ابب كثري    و عنه: “هقال  لقد خصص اجلرجاين هلذا الباب فصال يف كتابه "دالئل اإلعجاز" و 
وقد الحظ الباحثون   .44يزال يفرت ذلك عن بديعه ويفضي إىل لطيفه)...("  الغاية، الالتصرف، بعيد عن    احملاسن، واسع 

إذ أهنم مل حيتجوا بعلل بالغية وداللية واقتصروا يف  الباب،بوان واسعا بني ما قدمه األقدمون وما قدمه اجلرجاين يف هذا  
"وقد وقع يف ظنون الناس أنه يكفي   اجلرجاين:يقول    أخرى،على التوكيد والتنبيه أحياان    واالهتمام أو عليله على العناية  ت

ذلك قد صعب   أهم؟ ولتخيلهممن غري أن يذكروا من أين كانت تلك العناية ومل كان    أهم،وألن ذكره   للعناية، أنه قّدم  
ا اخلطب فيه حىت أنك لرتى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضرب من التكلف أمر التقدمي والتأخري يف نفوسهم وهّونو 

)...(45 . 

 وجهني: والتقدمي كما قال اجلرجاين على  

 فيه.تقدمي على نية التأخري وذلك يف كل شيء أقررته مع التقدمي على حكمه الذي كان عليه ويف جنسه الذي كان  -1

 ، 46تقدمي ال على نية التأخري ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إىل حكم وجتعله اباب غري اببه وإعرااب غري إعرابه-2
ه مقدم ألسباب داللية بالغية إال أنه يبقى خربا ألنه قدم على نية فالوجه األول كقوله )منطلق زيد( فمنطلق رغم كون
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فـ)عمرا( مفعول به رغم أنه سبق الفاعل ألسباب   زيد()ضرب عمرا    اآلخر:ومثاله    منطلق،زيد    قلت:وكأنك    التأخري،
 بالغية.

الوجه   التأخري    الثاين:ومثال  نية  تقدمي ال على  املنط  زيد( و)املنطلق    قولك: وهو  فاملعنيان خمتلفان وعليه   (،لق)زيد 
بينما يف اجلملة الثانية زيد   السامع، فاملنطلق يف اجلملة األوىل مبتدأ وزيد هو اخلرب ألنه اجملهول عند    خيتلف، فاإلعراب  

" وأظهر من ذلك قولنا   قائال:اجلرجاين ذلك    السامع. ويوضح مبتدأ واملنطلق خرب، ألن االنطالق هو اجملهول لدى  
ولكن على أن ترفعه ابالبتداء   كان، مل يقدم زيد على أن يكون مفعوال منصواب ابلفعل كما    ضربته،زيد    ،زيداضربت  

 .47وتشغل الفعل بضمريه وجتعله يف موضع اخلرب له " 

وقد حدد اجلرجاين التقدمي والتأخري يف أربعة سياقات وهي اإلثبات والنفي واالستفهام والقصر، تناقشها الباحثة 
 ب. بشكل مقتض 

 تالتقدمي والـتأخري يف سياق اإلثبا

أي 48خالف اجلرجاين من سبقوه وعلى رأسهم سيبويه أذ قال " واذا كاان أي االسم واخلرب معرفة فأنت ابخليار " 
يف التقدمي والتأخري، فرد عليه اجلرجاين بقوله : " واعلم أنه رمبا اشتبهت الصورة يف بعض املسائل من هذا الباب حىت 

املعرفتني إذا وقعتا مبتدأ وخربا مل خيتلف املعىن فيهما بتقدمي وأتخري )...( فيظن من ههنا أن تكافؤ االمسني يف يظن أن  
التعريف يقتضي أن ال خيتلف  املعىن أبن تبدأ هبذا وتثين بذلك وحىت كان الرتتيب الذي يدعى بني املبدأ واخلرب وما 

. وذكر ابن اخلباز أن املبتدأ 49ويسقط ويرتفع إذا كان اجلزآن معا معرفتني "   يوضع هلما من املنزلة يف التقدمي والتأخري، 
واخلرب إذا كاان معرفتني فإن األجدر أن يكون اخلرب هو األضعف تعريفا  فإذا اجتمع املضمر وغريه كان املبتدأ هو املضمر 

خوك، أما عن الفرق بني قولنا )زيد أخوك ( كقولنا )أنت زيد(وإذا اجتمع العلم وغريه كان املبتدأ هو العلم، مثل زيد أ
و)أخوك زيد( فهو من وجهني : أحدمها أن )زيد أخوك ( تعريف للقرابة، و )أخوك زيد( تعريف لالسم، مث إّن )زيد 
أخوك ( ال ينفي أن يكون له أخ غري زيد، ألنه مت اإلخبار عن العام ابخلاص، أما ) اخوك زيد ( فينفي أن يكون له 

ما اطلعت عليه الباحثة من الشواهد   اخلالف حبسب هذا    واألرجح يف .   50د ألنه مت اإلخبار ابخلاص عن العام أخ غري زي
أما التقدمي والتأخري   لألفهام،واخلرب هو اجلزء اجملهول من الكالم، فهذا أقرب ما يكون    معلوما،أن يكون املبتدأ ما كان  

الذين أجازوا الوجهني وجعلوا األمر ابخليار نظروا إىل مدلول لذلك ف  س! النافألغراض داللية بالغية ال يعلمها كثري من  
معىن الفرعي الدقيق الذي حيدث بسبب التقدمي والتأخري الذي   اجلملة الكلي العام الذي ينشئه االسناد ومل يلقوا ابلال

 جيعلنا أمام معنيني خمتلفني والذي هو أساس علم النظم. 
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كأن   للفاعل،اخلرب املثبت اقتضى أن يكون القصد    بفعل يفت أن تتحدث عنه  أما إذا قدمت ذكر الذي أرد  
حتتمل معنيني   وهذه الصيغة  احلديث،وأنه حمور    به،وزيد فعل، فتقدمي الفاعل هنا يفيد تعلق الكالم    فعلت، أنت    نقول:
 اثنني: 

 فعلت. أان   تقول:كأن    غريه،أن تقصد إىل أن تثبت الفعل للفاعل وحده دون    أوهلما: 

فأنت تذكره   احلق،هو يقول    كقولنا:  املتلقي،وإبعاد الشك عن    فعل،أن يكون املقصد التأكيد على أنه    والثاين:
اجلرجاين على   تدل مقدمة. ويسأن يذكر دون    فخامة من ألن الشيء إذا أضمر مث فّسر كان أكثر    له،أوال حىت متهد  

 الشاعر: ذلك بقول  

 51وَأْجرَد َسبَّاٍح يـَُبذُّ املَغالَِبا            هُم يْفرُِشوَن اللِّبَد كلَّ طِمرٍَّة  

 بغريهم، فيبدوا كأنه يقصرها عليهم أو يعرض    غريهم،فلم يكن مقصد الشاعر أن خيصهم بتلك الصفة دون  
وهذا املعىن غالبا ما جييئ لتكذيب مدع كقوله  52وإمنا أردا أن يبني أهنم ميتهدون صهوات اخليل ويقتعدون اجلياد منها.

ُ أَْعَلُم مبَا َكانُوا يَ تعاىل  ، أو [61املائدة: ْكُتُموَن﴾ ]﴿َوِإَذا َجاُءوُكْم قَاُلوا آَمنَّا َوَقْد َدَخُلوا اِبْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوا بِِه  َواَّللَّ
ًئا َوُهْم خُيَْلُقوَن﴾ ]الفرقان:  يف قياس ما هو مثله كقوله   ، وجييء كذلك للرد   [3﴿َواختََُّذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة اَل خَيُْلُقوَن َشيـْ

وُلوَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُموَن﴾ ﴿ َويـَُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َويـَقُ على إنكار منكر كقوله تعاىل  
 . [78]آل عمران: 

يقسم التقدمي   اجلرجاين أن البد ألي تقدمي أو أتخري من معىن يفيده وال يؤديه غريه، لذلك فمن غري الصحيح عند  
 وغاية. وله مقصد   مفيد، فكل تقدمي  مفيد، والـتأخري إىل مفيد وغري 

 التقدمي والتأخري مع النفي 

 ففي األوىل أنت تنفي عنك فعال مل يقع، ويف الثانية   فعلت(كقولك )ما فعلت( و )ما أان 

 ففي األوىل مت   ضربت( )ما زيدا   زيدا( وبه الفرق بني )ما ضربت    وقع. وشبيهعنك فعال قد  

اليت تقدم فيها املفعول فتدل على أنك أوقعت أما يف الثانية    زيد، تقدمي الفعل وقد أفاد نفي وقوع الضرب منك على  
والبد أن يعلم أن هذا التقدمي أو التأخري حيدث   غريه. الضرب على شخص ولكنه ليس زيدا ومل تنف وقوع الضرب على  

والثاين سؤال   الفعل،"أرجل جاءك؟" فاألول سؤال عن اجمليء أي عن    : ارجل؟ “وقولن"أجاءك    كقولنا:تغيريا على املعىن  
وأما السؤال الثاين فسؤال عن جنس الذي   الرجال؟ هل حدث جميء أحد من    األول: فيكون معىن السؤال    الفاعل،عن  

على   الداللة  حيث  من  املثبت  مع  املنفي  اخلرب  يتساوى  والتأخري  التقدمي  ويف  ابجمليء.  تقدمي   املعىن، قام  مت  فإن 
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إما أن تقصد أن تقطع   القصد، كان الفاعل هو حمور احلديث وإليه    فعلت، أان فعلت أو أنت    تقول: االسم)الفاعل( كأن  
من اإلنكار. ويقاس هذا على اخلرب أيضا فإذا قلت رجل جاءين قصدت   فعل ومتنعهأو أن تقرره أبنه    غريه،أبنه هو دون  

 وعموما  .53بوقوع اجمليء ـ أي وقوع الفعل   أن الذي جاء رجل ال امرأة، أما إذا قلت جاءين رجل فيكون القصد اإلخبار 
 وهي: فإن اجلرجاين ذكر عدة دالالت لتقدمي الفاعل ميكن للباحثة أن جتملها هنا  

﴿َويـَُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُموَن﴾ ]آل عمران: النفي واالستنكار ومثاله تقدمي و)هم يعلمون( يف قوله تعاىل    -
78 ] 

 أداريه! أان أعلم ولكيّن    فتقول:  فان،كأن يقول لك قائل كأنك ال تعلم ما فعل    عرتاض،واالالشك    -

﴿َوِإَذا َجاُءوُكْم قَاُلوا آَمنَّا َوَقْد َدَخُلوا اِبْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوا بِِه﴾ ]املائدة: عي فيما يقول، كقوله تعاىل  تكذيب املدّ   -
61 ] 

ًئا َوُهْم خُيَْلُقوَن﴾ ]الفرقان: كقوله تعاىل    مثله،قياس الشيء على ما هو  -  . [3﴿َواختََُّذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة اَل خَيُْلُقوَن َشيـْ

 أنت تكرم الضيف!! اجلزيل،هو يعطي   كقولنا:  والفخر،للمدح    -

 املعامل، حيتكم إىل قاعدة بينة    وال والذوق،  ومما جيدر ذكره يف هذا الباب أن فهم الدالالت يرجع إىل احلس  
 الشخصي. يرى األمر بشكل خمتلف بناء على ذوقه وحّسه    لذلك فإن كاّل 

 

 احلذف والذكر  الثالث:الركن  

 الثابتة،ولكنه احتكم إىل الذوق أكثر من القواعد  والتحليل، تناول اجلرجاين موضوع احلذف والذكر ابلدراسة 
إال ابلذوق واحلّس ك اخلفية اليت ال تدر  اجلمالية، واملعاين إذ أن هذا املوضوع يف كثري من األحيان يعتمد على السمات 

 . ألن فيه من اللطائف ما ليس يف غريه  املفعول، وأكثر ما تعرض له اجلرجاين يف هذا الباب هو حذف  املرهفني.  

الكالم  "، فاملعىن من كان ضربٌ "و "، ضرَب زيد  : " فإن قلت كلم،املتابختالف السياق وغرض الكالم خيتلف         
فلم   "، أكل زيد حلما" قولنا:وقوع الضرب، وهذا خيتلف عن    إال إثبات أما الثاين فليس   زيد، األول أن الضرب وقع من  

اعلْم َأنَّ أغراَض الناس ختتلُف يف ذْكر األفعاِل "  قال: وهذا ما قرره اجلرجاين حينما    إليه،نذكر املفعول به لعدم احلاجة  
ا  املتعدِّية، فـَُهْم يذكروهنا اترًة ومراُدهم أْن يـَْقتِصروا على إثبات املعاين اليت اشتـُقَّْت منها للفاعلني، من غري أْن يتعرَّضو 

يف أنك ال َترى له مفعوالً ال لفظًا وال لذْكر املفعولني. فِإذا كان األمُر كذلك، كان الفعُل املتعدي كَغري املتعدي مثالً،  
 54تقديرًا"
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"فالٌن حُيلُّ ويـَْعِقُد، وأيمر وينهى، "   قولنا: ومنه   ال غري  القسم األول: حذف املفعول، إلثبات معىن الفعل، 
من غري أن يتعرََّض حلديِث  اإلطالِق، فاملعىن يف مجيع ذلك على إثباِت املعىن للشيء على  الضيف،يقري  كقولنا: هو

 لعدم أمهيته  به،املفعوِل، فاهلدف من احلديث هنا أتكيد الفعل لفاعله دون أن يؤتى على ذكر املفعول  

فاملعىن: هل َيْسَتوي َمْن له   [ 9]الزمر:  ﴾  اَل يـَْعَلُمونَ   ﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذينَ وعلى ذلك قولُه تعاىل:  
ِعْلم وَمْن ال علَم له؟ من َغرْيِ أن يقصَد النُص على معلوم.  ولو نص على معلوم ألفاد التخصيص له دون غريه فلو قلنا 

دون أن   يعلم،غة ومن ال  كانت املباينة بني من يعلم البال  يعلمون؟يستوي الذين يعلمون ابلبالغة والذين ال    مثال: هل
إحياء وإماتة ملطلق   ،[ 80﴿َوُهَو الَِّذي حُيِْيي﴾ ]املؤمنون:  وكذلك قولُه تعاىل    بني. فالفرق إذن    العلم،  يف مطلقتكون  

وقوله   [44-33:  النجم﴾ ]َوَأْحَيا  أََماتَ   ُهوَ   َوأَنَّهُ  ُهَو َأۡضَحَك َوأَۡبَكى    ﴿َوأَنَُّهۥوقوله تعاىل:    ختصيص.الكائنات دون  
 .   [48﴿َوأَنَُّه ُهَو َأْغىَن َوأَْقىَن﴾ ]النجم:  

كأن   البني،وهو الواضح    اجللي: قسمان، أوهلما    عليه، وهوالقسم الثاين: حذف مفعول مقصود، لداللة احلال  
 تريد أذين.   إليك، وأن   تقول: أصغيت 

 أنواع:فهو    الصنعة، فقد وصفه اجلرجاين أبنه تدخله    اخلفي،وأما  

احلال    أوهلا: أن الفعل ويف نفسك له مفعول خمصص قد علم مكانه لشهرته أو لداللة  ومثاله ما أورده   عليه،تذكر 
 البحرتي: قول    اجلرجاين من 

 أن يَرى ُمْبِصٌر ويْسَمَع واعِ                 َشْجُو حسَّاِدِه وَغْيُظ ِعداُه  

املعىن ال حمالَة: أن يَرى ُمبصٌر حَماِسَنه، وَيْسمَع واٍع أخبارَه وأوصاَفه، ولكنك تعلُم على ذلك أنه كأنه َيْسرُِق عْلَم ذلك   
 املديح،   ا يناسبم . ويف هذا من املبالغة  55ِمْن نْفِسه، ويْدَفع صورتَه عن َومْهه، لَيْحُصل له معىن شريٌف وغَرٌض خاص  

ذكره. من الشهرة مبكان حبيث يغين عن    حماسنه، فهووالسامع أن يكون متيقظا لريى    مبصرا،يكون    فيكفي الرائي أن 
 اإلطالق. النوع من احلذف يفيد    وهذا

ِسواُه، بَدليِل   فهو أن يكوَن معك مفعوٌل معلوٌم مقصوٌد َقْصُدُه، قد ُعِلَم أنه ليس للفعِل الذي ذكرَت مفعولٌ :  وأما الثاين
ُض احلاِل أو ما َسَبق مَن الكالم، إالَّ أنك َتْطرُحه وتـََتناساُه وتَدُعه يَلَزُم ضمرَي النفِس، لَِغرٍض غرِي الذي َمضى. وذلك الغر 

مَّا َوَرَد ﴿َولَ أن تتوفَر العنايُة على إثباِت الفعِل للفاعِل، وختلَص له، وتَنصرف جُبملتها وكما هي إليه. ومثاله قوله تعاىل  
اَل َنْسِقي َحىتَّ ُيْصِدَر   َخْطُبُكَما قَالََتاَما    َتُذوَداِن قَالَ َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوهِنُِم اْمرَأََتنْيِ  

املفعول يف أربعة مواضع، إذا املعىن: "وجَد عليه أمَة   اآلية حذف ففي هذه    [ 23َشْيٌخ َكِبرٌي﴾ ]القصص:    الّرَِعاُء َوأَبُوانَ 
أن   فاملراد هنا مَن الناس َيْسقون" أغنامهم و "امرأتني تذودان" غنمهما و "قالتا ال َنْسِقي" غنَمَنا "فسقى هلما" غنَمَهما.  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:261-290 VOL: 6, NO 3, 2020           

 

 
 

 
278 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

وال   املقصد، فهذا خارج عن    يسقي، وماذا    تذودان، أما ماذا    موسى، سقي من  ووقوع ال  املرأتني، يُعلم وقوع الذود من  
وأن فيه من   النظم،اجلرجاين أن داللة احلذف هنا توحي أبرفع درجات البالغة وحسن    ابل. ويذكر يضيف شيئا ذا  

 بغريه. احلسن ما ال يقع  

 اإلضمار على شريطة التفسري   الثالث:   مالقس

وجاء احلذف بسبب االستغناء عن ذكر الثاين   أمحدا،والقصد أن زارين أمحدا وزرت    ،أمحدزارين وزرت    تقول: كأن  
 املعىن: به على ذلك    بيتا للبحرتي، استدلوقد أورد اجلرجاين    ابألول، 

 56َكَرماً ومْل هَتِْدْم مآثَِر خالدِ                    لْو ِشْئَت مل تـُْفِسْد مَساَحة حامتٍِ  

ولكنه حذف من أجل تنبيه السامع   غثا،فلو رجع املعىن إىل أصله لصار    تفسدها،تفسد مساحة حامت مل    أالأي لو شئت  
جَُّة  ومثله قوله تعاىل    ذهنه، وإيقاظ   لو   ذلك:وتقديُر    [149َشاَء هَلََداُكْم َأمْجَِعنَي﴾ ]األنعام:    اْلَبالَِغُة فـََلوْ ﴿ُقْل فَِللَِّه احلُْ

شاَء أْن يَهِدَيكم أمجعنَي هلَداكم إالَّ َأنَّ البالغَة يف أن جُياَء به كذلك   جلمعهم، ولو دى  شاء هللا أن جيمعهم على اهل
 وهي:اجلرجاين استدرك على هذا حباالت بنّي فيها أن ذكر املفعول يكون أحسن    هإال أن حمذوفاً.

 الشاعر:   مبتدعا، كقولإذا كان املعىن غريبا    •

ُتُه     عليِه ولكْن ساحُة الصرِب أْوَسعُ وَلْو ِشئُت َأْن أْبكي دماً    57لَبَكيـْ

لذا فإن ذكره يقرره   دما،فمن غري املعتاد أن يبكي اإلنسان    إضماره، حسن ذكر املفعول وعدم    غريبا،فلما كان املعىن  
 يف نفس السامع ويؤنسه به. 

فهذا مما يكربه السامع ويستغربه لذلك   للقيته،لو شئت أن ألقى امللك    تقول:كأن  ،  عظيماأن يكون مفعول املشيئة أمرا   •
 عبارة. كان ذكره أكثر حسنا وألطف  

ويتعرض اجلرجاين يف هذا الباب إىل موضوع احلذف واإلضمار، ويقرر أبن التصريح أحياان يكون أبلغ من اإلضمار 
﴿َواِبحلَْقِّ أَنـْزَْلَناُه   تعاىل: وال يشرتط أن تكون الكناية واإلضمار أرفع درجات الفصاحة واستدل على ذلك بقوله    والكناية،

﴾ ]اإلسراء:   ُ َأَحدٌ ﴿وقولِه    [105َواِبحلَْقِّ ُ ٱلصََّمدُ    ُقۡل ُهَو ٱَّللَّ أنزلناه   يقل: وابحلقمل    فلماذا  [2-1﴾ ]اإلخالص:  ٱَّللَّ
 ذي علمإن احلسن والفخامة اللتني جاء هبما التصريح ال خيفيان على    الصمد؟  أحد، هوهو هللا    قل  يقل:ومل    ؟،وبه نزل
 وذوق. 
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 الركن الرابع: التعريف والتنكري

عظيم   واسع  الفروع،هو ابب  يليق   الربهان: قال صاحب    النفع، كثري  ال  مقاما  منهما  واحد  لكل  أن  اعلم   "
 اآليت:ذكر الزركشي أسباب التعريف على النحو    اخلاص، وقد إذ إن لكل واحد منهما أسبابه ومعانيه وسياقه  58ابآلخر" 

 [ 16-15﴾ ]املزمل:  ِفۡرَعۡونُ فـََعَصى      َكَمآ أَۡرَسۡلَنٓا ِإىَل  ِفۡرَعۡوَن َرُسوال  ﴿اإلشارة إىل معهود خارجي كقوله تعاىل •
﴿ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك حَتَْت الشََّجرَِة فـََعِلَم و    ،[ 40﴿ِإْذ مُهَا يف اْلَغاِر﴾ ]التوبة:  اإلشارة إىل معهود يف ذهن املخاطب ومثاله   •

 [ 18]الفتح:  َما يف قـُُلوهِبِْم فَأَنـَْزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأاََثهَبُْم فـَْتًحا َقرِيًبا﴾  
َلِفي ُخۡسرٍ    ﴿َواْلَعْصرِ اجلنس، كقوله تعاىل   • َن  نسَ  َيْظَهُروا َعَلى وقوله    [ 2-1﴾ ]العصر:  ِإنَّ ٱإۡلِ الَِّذيَن ملَْ  الطِّْفِل  ﴿أَِو 

فالتعريف يف كلميت اإلنسان والطفل يراد به االستغراق فيجنس اإلنسان وجنس الطفل   [ 31َعْورَاِت النَِّساِء﴾ ]النور:  
 ومشول االفراد فيهما لذا ميكن القول أهنما يشمالن كل إنسان وكل طفل. 

 فهي: أما أسباب التنكري  

واملقصود أنه   [ 20ى﴾ ]القصص:  ﴿َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسعَ التنكري بقصد االفراد أو الوحدة كقوله تعاىل •
 رجل واحد . 

 الذكر. أي نوع من    [49لِْلُمتَِّقنَي حلَُْسَن َمآٍب﴾ ]ص:    ذِْكٌر َوِإنَّ ﴿َهَذا  التنكري بقصد النوع مثل   •
 شديدة. أي حبرب   ،[279﴿فَْأَذنُوا حِبَْرٍب ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه﴾ ]البقرة:  التعظيم: كقوله   •
 كثرية! رسل    أي  [4]فاطر:  قـَْبِلَك﴾﴿َوِإْن يَُكذِّبُوَك فـََقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل ِمْن    التكثري: كقوله •
 [ 18﴿ِمْن َأيِّ َشْيٍء َخَلَقُه﴾ ]عبس:  التحقري: كقوله   •
﴾ ]التوبة: التقليل: كقوله   •  له. ، أي رضوان قليل من رضوان هللا الذي ال حد  [ 72﴿َورِْضَواٌن ِمَن اَّللَِّ

ُْم َأْحَرَص النَّاِس   وقوله   [ 179﴿َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة﴾ ]البقرة:  قوله تعاىل    " يف كلمة "حياةداللة تنكري   ﴿َولََتِجَدهنَّ
 . [96َعَلى َحَياٍة﴾ ]البقرة:  

إلقاء الضوء على قضية أوالها اجلرجاين اهتماما خاصا وهي داللة التنكري يف كلمة )حياة( فالسؤال   البد من
"ألنه قد يظن ظاّن   قائال:جييب عبد الفتاح الشني عن هذا السؤال    الكرميتني.نكري كلمة حياة يف اآليتني  هنا عن سر ت

والسبب أن النكرة ليس هلا مقدار   التنكري،ويف احلقيقة أن يف التعابري ما يصلح له إال    أوىل،أن املعرفة أجلى ومن النكرة  
فهذا التنكري يؤدي معان متعددة ال تستطيع املعرفة ،  59الذهن عنده"  خمصوص، خبالف املعرفة فإهنا لواحد بعينه يثبت

 أداءها يف موضعه. 
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وجدت هلذا   حّسك،"وإذا أنت راجعت نفسك وأذكيت  اجلرجاين:  يقول    اليهود،فاآلية األوىل جاءت يف سياق ذم  
وجتدك تعدم ذلك مع 60وروعة ولطف موقع ال يقادر قدره"  احلياة حسنا التنكري وأن قال )على حياة( ومل يقل على  

 اثنان. وتلك حقيقة ال خيتلف عليها    التعريف،

التنكري يوحي بكثري من املعاين غري االستزادة من احلياة كما أورد اجلرجاين، فهو حرص   كوال ش أن ذلك 
ى احلياة دون اشرتاط حياة كرمية، وإمنا يريدون حياة فقط بغض الطرف عن ماهيتها، فقد ذكر الزركشي أن مطلق عل

بل على   تعرف،"ألهنم مل حيرصوا على أصل احلياة حىت    وقال:من ما يضيف التنكري من املعاين هو إرادة نوع احلياة  
( وليس هذا فحسب، ...." )قطب:يقول سيد    ،61ياة " االزدايد من نوع وإن كان الزائد أقل شيء يطلق عليه اسم احل

القرآن صورة تفيض ابلزراية وتنضج ابلتحقري واملهانة،   اليهود، خصلة يصورها  ُْم ولكنها خصلة أخرى يف  ﴿َولََتِجَدهنَّ
االطالق، حياة فقط! أي حياة، ال يهم أن تكون حياة كرمية وال مميزة على    [96َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة﴾ ]البقرة:  

 .62حياة هبذا التنكري والتحقري! حياة ديدان أو حشرات! حياة والسالم! )....( 

، وقد والتعظيم واإلشادةفتجد أن التنكري أضاف التفخيم    ( حياة(أما يف اآلية الكرمية ))ولكم يف القصاص  
ن يكون القصاص قد كان سببا يف كوهنا امتنع التعريف ألنه يقتضي أن تكون احلياة قد كانت ابلقصاص من أصلها وا

يف كافة األوقات، وذلك خالف املعىن وغري املقصود، وأما التنكري فيقتضي أن هذه احلياة اإلضافية هي اليت كانت 
"ويبني ذلك أن   فقال:وقد مّثل اجلرجاين لذلك    .63وصار كأنه قد حيي ابقي عمره به   منه،بسبب القصاص ومستفادة  

قلت: "يف هذا الغىن" كان   به، فإن غىن " متنكرا إذا أردت أن جتعل ذلك من بعض ما يستغىن    يقول لك "يف هذا
ويقول القرطيب يف اجلامع: "واملعىن أن القصاص إذا أقيم وحتقق احلكم فيه ازدجر   64الظاهر أنك جعلت كل غناه به"

وتقاتلوا، ا قتل الرجل اآلخر محي قبيالمها وكانت العرب إذ معا، فحييا بذلك  منه،من يريد القتل آخر خمافة أن يقتص  
  65. فلما شرع القصاص قنع الكل به، وتركوا القتال فلهم يف ذلك حياة"  الكثري،ذلك داعيا إىل قتل العدد    كان 

وال شك أن  لتعدد رؤى العلماء يف تعليل تنكري كلمة )حياة( داللة على اختالف الذوق و زاوية النظر إىل 
لفت القرطيب إىل الضمري )لكم( فبني   فبينما قصر ابن القيم احلياة ابلقصاص ابلطالب للقتل واملراد قتله فقط، املوضوع 

أن احلياة تتعدى ذكني الطرفني إىل اجملتمع بشكل عام ،أما اجلرجاين فقد حصرها يف املراد قتله فقط، يقول :" واعلم أنه 
وأن يكون القصاص أفاده حياة كما  وف القصاص داخال يف اجلملة، ال يتصور أن يكون الذي هم ابلقتل فلم يقتل خ

 .  66أفاد املقصود قتله، وذلك أن هذه احلياة إمنا هي ملن يُقتل لوال القصاص، وذلك حمال يف صفة القاصد للقتل )...( 

جّل من وقد حتدث سيد قطب عن هذا القصاص قائال : "إنه ليس لالنتقام، وليس إلرواء األحقاد، وإمنا هو أ 
ذلك وأعلى، إنه للحياة ويف سبيل احلياة، بل هو يف ذاته حياة )....(واحلياة اليت هي يف القصاص تنبثق من كف اجلناة 
عن االعتداء ساعة االبتداء، فالذي يوقن أنه يدفع حياته مثنا حلياة من يقتل جدير به أن يرتوى ويفكر  ويرتدد، كما 
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ند وقوع القتل ابلفعل، شفاؤها من احلقد والرغبة يف الثأر، الثأر الذي مل يكن يقف تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم ع
عند حد يف القبائل العربية حىت لتقوم معاركه املتقطعة أربعني عاما كما يف حرب البسوس املعروفة عندهم، وكما نرى 

 67 بعد جيل وال تكف عن املسيل ).....(حنن يف واقع حياتنا اليوم حني تسيل احلياة على مذابح األحقاد العائلية جيال

فاحلياة هنا حياة أمن وسالم من األغالل واألحقاد الناجتة عن القتل، صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 68حّد يقام يف األرض خري للناس من أن ميطروا ثالثني أو أربعني صباحا 

 

 الفصل والوصل  اخلامس:الركن  

األخرية يف عملية النظم وإنشاء الكالم. فعندما يكمل املؤلف إنشاء اجلمل ينبغي أن يفكر   تكون اخلطوة وهنا    
ويتم الفصل والوصل بينها بناء   متناقضة، يف عالقاهتا ببعضها البعض، فيما إذا كانت متساوية أو متوازية أو متشاهبة أو  

مل وفصلها فقط ، وإمنا حتدث عن الكلمات على هذا األساس. ومما جيدر ذكره أن اجلرجاين مل يتحدث عن وصل اجل
وذلك أن ربط اجلمل ببعضها وفصلها عن بعضها كذلك أمٌر ال يتعلق    وذلك يعود إىل منهجه يف الدراسة والتحليل،

ابلقواعد والنحو وإمنا يتعلق ابلذوق الفين للمؤلف. يقول : "اعلم أن العلم مبا ينبغي أن يصنع يف اجلمل من عطف 
بعض أو ترك العطف فيها واجمليء هبا منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البالغة ومما ال  أييت بعضها على  

  ، 69لتمام الصواب فيه إال اإلعراب اخللص واألقوام طبعوا على البالغة وأتوا فناً من املعرفة يف ذوق الكالم هم هبا أفراد" 
فصل والوصل الذي يقع يف اجلملة الواحدة على أن ما ينطبق عليها فقد كانت دراسته أكثر عمقا حينما حتدث عن ال

"واعلم أن سبيلنا أن ننظر إىل فائدة العطف يف املفرد مث نعود إىل اجلملة   يقول أيضا:   ينطبق على اجلمل يف مرحلة اثنية،
المسية  وبني اجلمل ومن املعروف أن الفصل والوصل ميكن أن يقع يف بني اجلمل ا  ،70فننظر فيها ونتعرف حاهلا " 

الفعلية، وبني شبه اجلمل، وهي تتفق متاما مع االسم والفعل واحلرف لذا فيمكن التوصل اىل خصائص العطف هبا ومن 
 مث نقلها إىل اجلمل املشاهبة . 

كقولنا )مررت ببئر عذٌب ماؤه   واحلكم،قرر اجلرجاين أبن العطف بني األمساء فائدته اإلشراك يف اإلعراب  ي
كانت   اجلر، فإذايعد )عذب ماؤه( يف حمل جر ألهنا وصف للنكرة )بئر(اجملرورة حبرف    اجلملة األوىل( ففي  مناله  وسهلٌ 

 األوىل.هلا حمل من اإلعراب فإن حكمها حكم املفرد أي جيب أن نشرك اجلملة الثانية يف حكم اجلملة    اجلملة األوىل  أي

أما يف حالة اجلملة اليت ليس هلا حمل من اإلعراب واليت أتيت بعدها مجلة معطوفة عليها كقولنا )زيد قائم وعمر 
 ،ينبغي هنا إال استعمال الواو ألهنا ال تفيد إال اإلشراك  وقاعد( فال يوجد هنا حكم نشرك فيه الثانية مع األوىل لذلك فال

ولتوضيح سبب الوصل هنا واالمتناع عن الوصل البد أن نبني أن الواو   أما بقية حروف العطف فتفيد معان أخرى. 
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ة ما جاءت لتجمع بني اجلملتني من مستوى آخر وهو أنه ال ميكن  الوصل بني مجلتني كهاتني اجلملتني إال اذا كان مث
يوجب اجلمع بينهما ذلك إن كان بني عمرو وزيد تناظرا أو تشاهبا حبيث يكون السامع إذا مسع عن األول شيئا عناه 

وال  فهناك ارتباط بني عمرو وزيد جيعل الوصل بني اجلملتني واجبا كما يرى اجلرجاين.  أن يعرف عن الثاين شيئا أيضا،
بل  طويل(شاهبة أو تناظر أو خمالفة فال ميكن القول مثال )زيد شاعر وعمرو ميكن اجلمع بني مجلتني ال توجد بينهما م

 ميكن القول )زيد شاعر وعمرو كاتب(. 

وأما الفصل فيجب يف اجلمل اليت تكون الثانية منها كالوصف للموصوف والتأكيد للمؤكد، فاجلملة اليت أتين 
إنه من غري املمكن أن نشرك املعىن األول يف املعىن الثاين فنقع اليت قبلها كالتوكيد جيب الفصل بينهما إذا    مبينة للجملة 

أما الفصل بينهما فيضع الكالم يف سياقه الصحيح وهو الشرح أو التوضيح أو التأكيد أو الوصف   واإلعادة، يف التكرار  
ِلَك ٱۡلِكتَ ُب اَل َرۡيَبَۛ ِفيهَِۛ ُهد    املٓ ﴿كقوله تعاىل ) ، فاجلملة الثانية )الريب فيه( جاءت [2- 1﴾ ]البقرة:  لِّۡلُمتَِّقنيَ   ى ذَ 

 لألوىل. لذلك فصل بني اجلملتني ألن الثانية كالصفة    الكتاب(مؤكدة للجملة األوىل )ذلك  

ترى العطف   أنكومما يؤكد أن قضية الفصل والوصل ال ختضع للقواعد النحوية وامنا هي ترجع للذوق الفين هو  
ال أقصر يف شيء  خبيل، أاناملواضع ولكن بعد التدقيق يتبني أن الفصل أوجب كأن تقول )يقول أبنين   واجب يف بعض

األوىل كانت حكاية عنه أما الثانية فكانت إخبار من املتكلم، فليس مثة ما ميكن أن نقرنه   العائلة( فاجلملةمن حقوق  
 اجلملتني! يف  

فهو إذا   [31َهَذا َبَشرًا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكرمٌِي﴾ ]يوسف:    ﴿َما  من الشواهد اليت أوردها اجلرجاين قوله تعاىل
وإذا كان كذلك كان اثبات كونه ملكا حتقيقا ال حمالة وأتكيد النفي أن يكون بشرا وعليه   بشرا،كان ملكا مل يكن  

هذا بشرا ما هذا   قال: ما ( أنه ليس بشرا ألن كونه ملكا ينفي كونه بشرا، كأنه  كرمي(يكون معىن ))إن هذا إال ملك  
ى فأن نفيه أن يكون بشرا فيه إثبات أن له وبذلك يكون الثاين معىن مكررا الغرض منه التوكيد. ومن انحية أخر  بشرا،

 جنس سواه وعليه أثبت أن له صفة من الصفات. 

وقد انتقد اجلرجاين قصور رؤية بعض النحاة والبالغيني إذ اهنم إذا رأوا كلمة قد ترك فيها العطف يقولون أن 
قوله تعاىل :)) وما علمناه الشعر الكالم  استؤنف وقطع عما قبله ال أكثر، ولكن االثبات قد يكون بـ)إن( و)إال( ك 

وما ينبغي له أن هو إال ذكر وقرآن مبني((وقوله تعاىل ))وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ((ففي اآليتني 
ففي األوىل أتكيد نفي أن يكون علم الشعر ويف الثانية اثبات أنه وحي يوحى   السابقتني أتكيد وتثبيت لنفي ما نفي، 

﴿َوِإَذا لَُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا  ويذكر اجلرجاين لذلك مثاال وهو قوله تعلى  يكون ينطق عن اهلوى،  وتقرير لنفي أن 
َا حَنُْن ُمْستَـْهزِئُونَ  ُهْم يف طُْغيَ   َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإانَّ َمَعُكْم ِإمنَّ ُ َيْستَـْهزُِئ هِبِْم َومَيُدُّ - 14اهِنِْم يـَْعَمُهوَن﴾ ]البقرة:  اَّللَّ
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ُ  وقوله    [142﴿ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوُهَو َخاِدُعُهْم﴾ ]النساء:  ، فهي تشبه قوله تعاىل  [15 ﴿َوَمَكُروا َوَمَكَر اَّللَّ
ُ َخرْيُ اْلَماِكرِيَن﴾ ]آل عمران:   و خبالف اآليتني األخريني؟ فما الذي جعل آية البقرة خالية من الوا  [ 54َواَّللَّ

وقوله تعاىل ))هللا يستهزئ   تعاىل،عنهم وليس خربا من هللا   ( حكايةالسبب يف ذلك أن قوله تعاىل )إمنا حنن مستهزءون
إمنا حنن مستهزءون وهللا يستهزئ   مبعىن: قالوا هبم(( هو خرب من هللا تعاىل ولذلك امتنع العطف ألن العطف جيعل الكالم  

))خيادعون هللا وهو خادعهم(( و ))ومكروا اآليتني  يف    ينبغي. أماهبم، فتصبح )هللا يستهزئ هبم( من قوهلم وهذا ال  
 الكالم يف اجلملتني األوىل والثانية خرب من هللا تعاىل وليس حكاية عن أحد.   ألن  (( ومكر هللا

 ويستخلص من كالم اجلرجاين حول عطف اجلمل بعضها على بعض أهنا على ثالثة أحوال:

اجلملة اليت حاهلا مع اليت قبلها حال الصفة مع املوصوف والتأكيد مع املؤكد ويف هذه ال يكون العطف ألنه إن -1
 عطفت تكون كمن يعطف الشيء على نفسه والعطف يقتضي املغايرة. 

 اجلملة اليت حاهلا مع من قبلها حال االسم الذي قبله، إال أنه يشاركه يف احلكم واملعىن وهذه حقها العطف. -2

بشيء   اجلملة اليت ليست بشيء من احلالتني السابقتني، بل حاهلا مع سابقتها حال االسم مع االسم ليس فيه منه-3
 وال يشاركه يف املعىن لعدم التعلق بينهما وحق هذه ترك العطف.

أما الوصل يعين وجود الواو خالفا للفصل والبد من التذكري أن الوصل يكون يف حالة تقتضي التغاير واالشرتاك 
 األول: هو  موضعني، فإذا كانت اجلملتان متغايراتن وكان بينهما ما جيمعهما وجب وصلهما وذلك يف    واحد، يف آن  

 ﴿ِإنَّ اأْلَبـْرَاَر َلِفي نَِعيمٍ اتفاق اجلملتني خربا وانشاًء، مثال اخلرب قوله تعاىل  

﴿آِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسولِِه َوأَْنِفُقوا ممَّا َجَعَلُكْم ومثال اإلنشاء قوله تعاىل   ،[14-13َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيٍم﴾ ]االنفطار:  
فاجلملتان هنا اختلفتا خربا وإنشاء فبينهما انقطاع يف املعىن ولكن ميتنع الفصل ألنه يؤدي   ، [7ُمْسَتْخَلِفنَي﴾ ]احلديد:  

ذلك القصة املأثورة عن أيب بكر رضي هللا عنه مع صاحب الثوب حينما سأله هل تبيع هذا   املعىن. يؤكد إىل اختالل يف  
)عافاك وع    خرب،  ال(فـ) .71قل ال وعافاك هللا  تعلمون،و بكر لقد علمتم لو كنتم  الثوب؟ فقال ال عافاك هللا فقال أب

 مخسة: موجبات الفصل فهي    ابملعىن. أما ورغم ذلك اقتضى األمر ادخال الواو ألن الفصل خيل    انشائية،مجلة    هللا(
 الكمالني نوضحها علىوالتوسط بني    االنقطاع، وشبه كمال    االنقطاع، وكمال    االتصال، وشبه كمال    االتصال، كمال  
 التايل: النحو  
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وهو أن تكون اجلملة الثانية متصلة ابجلملة األوىل اتصاال كامال جيعلها يف غري حاجة إىل الواو، كأن   االتصال:كمال   •
تاب الريب تكون مؤكدة هلا توكيدا لفظيا إبعادة اجلملة نفسها ومثاهلا اآلية اليت مت أيرادها آنفا وهي ))أمل ذلك الك

 (. فيه(
شبه كمال االتصال: كأن أتيت اجلملة الثانية جوااب عن سؤال يف اجلملة األوىل كقوله تعاىل ))أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا  •

اجلواب )يشرتون الضاللة   هؤالء؟ فيأيت ما ابل    قيل:  السبيل(( وكأنه من الكتاب يشرتون الضاللة ويريدون ظان تضلوا  
يكون   النحوي الذيخالف االستئناف    بيانيا وهو، ويسمى هذا عند علماء البالغة استئنافا  السبيل(ويريدون أن تضلوا  

 وغريها. ابلواو  
﴿َوأَِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة َوِمْن راَِبِط األوىل أن ختتلف اجلملتان خربا وإنشاًء كقوله    صوراتن:كمال االنقطاع وله   •

 فخربية.أعدوا إنشائية أما ترهبون    ة ، فجمل[60ُبوَن بِِه َعُدوَّ اَّللَِّ َوَعُدوَُّكْم﴾ ]األنفال: اخْلَْيِل تـُْرهِ 
 الصورة الثانية أن تتفقا ولكن ال يكون بينهما جامع وال رابط.

فيرتك   الثانية،جيوز عطفها على األوىل وال جيوز على    جبملتني،شبه كمال االنقطاع ويكون عندما تكون اجلملة مسبوقة   •
 العطف حىت ال يتوهم عطفها على اجلملة القريبة منها. 

التوسط بني الكمالني إذ جيب الفصل إذا كان الوصل خمال ابملعىن كقوله تعاىل ))وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إان معكم  •
إذ لو كانت )هللا يستهزئ هبم( معطوفة ابلواو لظن  اآلية،د إيضاح هذه  أمنا حنن مستهزؤون، هللا يستهزئ هبم(( وقد ور 

 أهنا من قول املنافقني. 
 

 القصر واالختصاص   السادس:الركن  

ويسمى األول مقصورا   فيه،وحصره    بشيء  شيء، ويف االصطالح هو ختصيص  72اللغة هو احلبسالقصر يف  
فلو قلت إمنا العلم   النظر،وال أييت إال لالختالف يف وجهات    ابملقامات،. والقصر خيتص    73والثاين مقصورا عليه 

وأما املقصور   البالغة،لكفاك القول أبن العلم هو    مطلقا،فلو كنت توافق أن العلم هو البالغة    ندا،هلا    نما كاالبالغة إال  
ففي هذا قصر للنباغة   النابغة، فهذا قصر الصفة على موصوف، وقولنا: إمنا أان    أان، فقولنا إمنا النابغة    عليه، واملقصور  

 نوعني:وللقصر    صفة. أي قصر موصوف على    املتكلم،على  

 حكمه، يشرتك غريه يف  وقصر إضايف وهو ما    هللا،كأن تقول ال إله إال    ابلتوحيد،ما يتعلق    حقيقي ومثاله قصر  -
 إال اجلرجاين. ما انبغة  تقول:كأن  

بني القصر ب)إمنا( والقصر ب)إال( ووضح  واعتىن ابلتفريقوقد عرض اجلرجاين موضوع القصر بطرقه األربعة 
فهو وإن كان يدل   للشيء،إذ أن منزلة أحدمها من األخرى كمنزلة املعىن    األخرى، أنه ال ميكن أن تسّد أحدمها مسّد  
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وهو قولنا وما من إله   واضحا،وضرب لذلك مثال    حال، كل    مكانه يفإال أنه ال يصلح أن يستخدم   املعىن، نفس  على  
 شيئا! ملا كانت    هللا،من إله   قلنا: أمنا إذ لو    هللا،إال  

إمنا ال ميكن أن أتيت مقرتنة   ري جمراه كالنهي جي وما  املنفي، ألن أحد ال ترد إال يف الكالم    أبحد،وكذلك 
وال   درهم،( فنقول: أمنا هذا دينار ال إال وفرق آخر هو أنه ميكن اجلمع بني )إمنا( و) املزيدة، من( ومثلها )  واالستفهام،

 دينار! إال درهم ال   ما هو لقولك:ميكن هذا ابستخدام )ما( و)إال( فال معىن 

َا َيْسَتِجيُب الَِّذيَن   تعاىل: أو خلرب جيادل فيه كقوله    املخاطب، وبني اجلرجاين إن إمنا أتيت خلرب ال جيهله   ﴿ِإمنَّ
 أبولئك،إال أن الغرض هنا التعريض    يستجيب، املعروف أن الذي ال يسمع ال ميكن أن    فمن  [ 36َيْسَمُعوَن﴾ ]األنعام:  

 وتوبيخهم.

﴿ قَاُلوا ِإْن تعاىل:كقوله    فيه،( فيكون خلرب ينكره املخاطب ويشّك  وإال)ما  بـ  أي    وأما األمر ابلنفي واإلثبات 
 املعلوم أن الرسل مل تدعي ذلك البتة   من ف  [ 10أَنـُْتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـلَُنا تُرِيُدوَن َأْن َتُصدُّواَن َعمَّا َكاَن يـَْعُبُد آاَبُؤاَن﴾ ]إبراهيم:  

وملا كان األمُر كذلك، أُخرَج اللفُظ خُمَرَجُه حيُث يُراُد إثباُت أمٍر يدفـَُعه املخاَطُب ويدَّعي خالَفه، مث جاء اجلواُب مَن   ،
فاملعىن أن الرسل كأهنم قالوا:   [ 11براهيم:  ﴿قَاَلْت هَلُْم ُرُسُلُهْم ِإْن حَنُْن ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم﴾ ]إالرُسل الذي هو قولُه تعاىل:  

 تعاىل َقْد "إنَّ ما قـُْلُتم ِمْن أانَّ بشٌر مثُلكم كما قلتم، َلْسنا نـُْنِكر ذلك وال جَنَْهُله، ولكنَّ ذلك ال مَيْنُعنا ِمْن أن يكوَن هللاُ 
 منَّ علينا وأْكَرمنا ابلرسالة. 

َا أاََن َبَشٌر   هويستدرك اجلرجاين على قوله أبن )إمنا( يف قول ألنَّه ابتداُء كالم   [110]الكهف:    ِمثْـُلُكْم﴾ ﴿ُقْل ِإمنَّ
ُهم ويقولَه مَعهم، وليس هو جواابً لكالٍم سابٍق قد ِقيَل فيه: "إْن أْنتَ   إالَّ قد أِمَر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم أبْن يُبلِّغه إايَّ

 بشٌر مثلُنا".

كوك فيه كقوله )ما وإال( فيكون ذلك ألن أنزل منزلة املشب    فيه ابلنفي أما إن جاء اخلرب املعلوم الذي ال شك  
ِإْن أَْنَت ِإالَّ َنِذيٌر﴾   ُبورِ ﴿َوَما َيْسَتِوي اأْلَْحَياُء َواَل اأْلَْمَواُت  ِإنَّ اَّللََّ ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء  َوَما أَْنَت مبُْسِمٍع َمْن يف اْلقُ تعاىل: 

تعاىل    [23-22]فاطر:   قوله  َواَل ضَ ومثله  نـَْفًعا  لِنَـْفِسي  أَْمِلُك  اَل  اْلَغْيَب ﴿ُقْل  أَْعَلُم  َوَلْو ُكْنُت    ُ اَّللَّ َشاَء  َما  ِإالَّ  رًّا 
 [ 188اَلْسَتْكثـَْرُت ِمَن اخلَْرْيِ َوَما َمسَّيِنَ السُّوُء  ِإْن أاََن ِإالَّ َنِذيٌر َوَبِشرٌي لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن﴾ ]األعراف:  

كقولنا جاءين عمرو ال زيدا، ويف هذا   لثاين، لورأى اجلرجاين يف هذه الصيغة نفي املعىن عن األول وثبوته يقينا 
املعىن عن   مرحلتني: نفي أي إثبات ملا بعد النفي، فهنا تصل للمعىن املراد من خالل    لزيد، نفي جمليء عمرو وإثباته  

يثبت لزيد دفعة واحدة دون    قولنا:أما يف    لزيد، وإثباته    عمرو، وهكذا يف اآليتني شك،  إمنا جاءين زيد فإن اجمليء 
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أن مهمته اإلنذار والتبشري ليس   الضر وإبرادته، وإثبات فالغرض هو نفي قدرته على هدايتهم، وكون النفع أو    السابقتني،
 إال. 

ال أو مفعوال .وهذا يندرج على أما يف )أمنا(فاالختصاص يكون يف املؤخر معها دون املقدم ، سواء كان فاع
املبتدأ واخلرب يف حال االختصاص، ولكن االختصاص يقع على الثاين وليس على الذي بعد )إمنا( مباشرة، ويتضح هذا 

َنا احلَِْساُب﴾ ]الرعد: يف قوله تعاىل   َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوَعَليـْ ا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن ﴿ِإمنََّ وقوله عزَّ وَعالَ:   [40﴿نـَتَـَوفَـّيَـنََّك فَِإمنَّ
فاالختصاص يف اآلية األوىل جاء يف  املبتدأ )البالغ(  و)احلساب(، أما يف   ، [93َيْسَتْأِذنُوَنَك َوُهْم أَْغِنَياُء ﴾ ]التوبة:  

يس أن الثانية فجاء يف اخلرب )عليك ( و)علينا( فاملعىن يف اآلية األوىل أن على الرسول البالغ وحده دون سواه، ول
 . الرسول وحده مطالب ابلبالغ، ويف اآلية الثانية املعىن أن السبيل فقط على الذين يستأذنون دون غريهم

وهكذا فإن اإلمام اجلرجاين مل يدع حركة وال سكنة بالغية صيغت يف الّنصوص القرآنية اليت درسها إال تطرق 
يرتتب على اختالف صيغها من تباين يف املعىن واختالف يف   إليها ابلتحليل والتعليل مبينا ما هلا من أسباب ودواع وما 

املقصد، ففتح بذلك الباب واسعا أما علماء البالغة العربية والتفسري لالنطالق يف اكتشاف نفائس اإلعجاز القرآين 
التفسري حمدودا   وأسراره ودقائقه، فلم تعد البالغة بعده جمرد قواعد ومعايري تقاس عليها جودة الكالم ورداءته، ومل يعد 

 يف املعىن اللغوي للفظة والعبارة القرآنية، فقد ابت مبنيا على معىن أنيق، ومراد عميق، ومقصد دقيق!

 

 اخلامتة

بعد خوض الباحثة غمار اإلعجاز القرآين ودراستها ألصول النظم كما بينها اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز توصلت 
 إىل نتائج توجزها كالتايل: 

 يعّرف النظم لغة أبنه الضّم والتأليف والرتتيب.  -

لتلميح، فكان أوهلم اجلاحظ تطّرق عدد من العلماء إىل موضوع النظم كوجه من أوجه إعجاز القرآن الكرمي ابلتصريح أو ا
مث الباقالين واخلطايب والرّماين، ولكّن أفكارهم كما يبدو كانت مشّتتة وغري واضحة املغزى واملعامل، عدا عن كوهنا كالما 

 نظراي خيلو من أية منهجية علمية تطبيقية.

وأرسى قواعده، وكشف أسراره ووظّفها مل يكن اجلرجاين أول من حتّدث يف موضوع النظم، ولكنه أّول من مجع خيوطه  -
 يف تعليل اإلعجاز القرآين الذي ظل حىت جميئه مما )ال تقوى عليه العبارة(! 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:261-290 VOL: 6, NO 3, 2020           

 

 
 

 
287 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

خيتلف اجلرجاين عن سابقيه يف احلديث عن النظم أبمرين، أوهلما أنه أول من قصر اإلعجاز على النظم، واثنيا أنه انتقل  -
 . متكاملةعلمية   به إىل مستوى أن جعله نظرية

قامت نظرية النظم على البحث يف العالقات اليت تربط أجزاء الكالم، مرتبطة بقوانني النحو، والسياق، ومقصد الكالم  -
فال ميكن أن حنكم على صحة الكالم أو فساده أو فصاحته أو رداءته إال من خالل هذه املقاييس اليت ترتبط ،  وداللته

 ألخرى. اببعضها ارتباطا وثيقا وال تنفصل إحداها عن  

تباينت مواقف العلماء قدميا وحديثا حول نظرية النظم وقدرهتا على استيعاب وجوه اإلعجاز املختلفة، إال أن ذلك  -
 التباين مل مينع كثريا منهم من التأثر ابلنظرية وتنبيها وتطبيقها يف كتبهم وتفاسريهم. 

 .صد الكالم وأغراضهومقا  النفسية، واملعاين    النحو،تتلخص أسس نظرية النظم يف قوانني   -

فقد يعدل عن التقدمي للتأخري أو عن التصريح   أجلها، ال يبلغ الكالم متام احلسن إال إذا صيغ وفق املقاصد اليت سيق من   -
 . للكناية إذا استوجب مقصد احلديث ذلك

مث   اللفظ،ى أنصار  وإقامة احلجة عل  ابلصرفة،أرسى اجلرجاين قواعد النظم مبنهجية علمية فذة، حيث بدأ إببطال القول   -
جهة   املنطقي منوقد مجع بني اإلقناع العقلي والتفسري    وشعرهم،العرب    الكرمي وكالم بسرد قوانني النظم مستدال ابلقرآن  

 . من جهة أخرى الذوق والعاطفةواستمالة  

وإمنا كان حيتكم إىل  إليها دائما،اثبتة ميكن االحتكام  قواعد تعامله مع النص القرآين واألديب من مل ينطلق اجلرجاين يف  -
 الواحد. يفسر اختالف اآلراء حول األثر    األحيان وهذاالذوق يف كثري من  

مفردات القرآن    إن اهلدف من تفسري القرآن الكرمي بشكل أساسي هو معرفة مقاصده ودالالته وهذا ال يتأتى بشرح   -
لعلم بقواعد النظم حيمي الّنص القرآين العريب اان  بيعد الوإمنا ابلكشف عن أسرار نظمه الذي صيغ بقوا  فحسب، الكرمي  

 الباطلة. من التأويالت  

ليتمكن من فهم مراد هللا من   أجزائه،ينبغي ملفسر القرآن الكرمي أن يكون قادرا على فّك رموز النظم ومدركا للتعلق بني   -
 واالعتبار كالمه وتفسريه على الوجه الذي يثمر الذكرى والعظة واهلداية  

 تعّد نظرية النظم وعاء ميكنه استيعاب كافة أوجه اإلعجاز اليت وردت يف القرآن الكرمي، يف شىّت  -

موضوعاته الغيبية والعلمية واألحكام والتشريعات والقصص واملواعظ، فالّنظم احملكم لكّل من آايت اإلخبار ابلغيب  -
الذكرى والعظة، هو جوهر اإلعجاز ومناطه وهو ما   واحلقائق العلمية، والتشريعات الراّبنية، وقصص السابقني وآايت

 وقع به التحدي وعجز اجلّن واإلنس عن اإلتيان مبثله. 
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قّدمت نظرية النظم مفاتيح ميكن من خالهلا فّك شيفرات العبارة القرآنية وفهمها والتفكر يف معانيها كما مل تفعل أية  -
 كرمي وتقريبه لألفهام. نظرية أو كتاب أو جهد سابق أو الحق لدراسة القرآن ال

قدمت نظرية النظم رؤية جديدة لدراسة النص القرآين تعّدت حدود التفسري املعجمي إىل فضاء النص ودالالته وأغراضه  -
املعجمي  عنايتها ابلتحليل  النص ودالالته إىل جانب  اليت تعىن مبقصد  التفسري  ومقاصده، فسامهت يف نشوء كتب 

 أللفاظه وعبارته. 
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ABSTRACT 

Introduction: Nations and countries aspire for development, prosperity, and being up-to-date with 

advancements in technology and other fields. Nations believe that any development is based on 

the development of education. But how can education be developed without developing the 

teachers first, this is why governments and authorities are keen to develop the skills and capabilities 

of teachers; they realize that there is no way for such development without determining the factors 

that affect these skills, such concept is the core of the research idea. The scholar tried to determine 

the teaching skills level of English language teachers. Also, he tried to address the relation between 

the teachers’ teaching skills and the personal, occupational, economic, educational, and social 

factors affecting them. To determine these factors and to measure the teaching skills of the English 

language teachers in Alexandria Governorate.Methodology: This inferential study employed 

quantitative method by using questionnaire as the research instrument. It used simple random 

sampling technique involving teachers from Al-azhar school in Alexandria. The collected data 

were analysed through statistical package for social science (SPSS) 20.0 using Pearson correlation 

test to measure the relationship among variables, and using multiple linear regression analysis to 

measure the mediation impact of teachers’ alternative assessment strategy on students’ academic 

achievement. 

KEYWORDS  :Economic factors – provisional factors – Teaching skills – English teachers- at al-

azhar schools  

 

 :ملخص البحث

ما هو جديد يف        علي كل  واالوقوف  العامل  والتقدم ومواكبه  واإلزدهار  التطور  إيل  والشعوب  األمم  تسعي مجيع 
التكنولوجيا وغريها من اجملاالت وتؤمن الشعوب أنه ال تطور إال إذا تطور التعليم وكيف للتعليم أن يتطور بدون معلم 

الكفاءات واملهارات لدي املعلمني وأدركوا أنه ال سبيل لتطوير كفء لذلك حرص القائمون علي التعليم علي تطوير  
البحث ومشكلته والذي  املهارات ومنها كانت فكره  اليت تؤثر علي تلك  العوامل  الوقوف علي  هذه املهارات بدون 

ية يف األزهر يف يسعي الباحث من خالهلا إيل معرفة العوامل اليت نؤثر علي املهارات التدريسية لدي معلمي اللغة اإلجنليز 
حمافظة األسكندرية وقد ركز الباحث خالل هذه املقالة علي العوامل اإلقتصادية والعوامل املهنية اليت تؤثر علي املهارات 
التدريسية والوقوف علي مستوي املهارات التدريسية لدي معلمي اللغه االجنليزية ومعرفه العالقه بني املهارات التدريسية 
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ة واإلقتصاديه وملعرفه هذه العوامل وقياس ااملهارات التدريسيه لدي معلمي اللغه اإلجنليزيه ابألسكندريه والعوامل املهني
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي من خالل استبيان قام الباحث إبعداده وإرساله إيل  مدرسي اللغة اإلجنليزية 

العوامل املؤثره واملهارات التدريسيه ملعلمي اللغة اإلجنليزيه ابألسكندرية وكانت نتائجه وجود عالقه قوية ووطيده ب ني 
 ابألسكندرية . 

 األزهر.   –معلمي اللغة اإلجنليزية    - املهارات التدريسية    - العوامل املهنية    -: العوامل اإلقتصادية الكلمات املفتاحية

 :تعريف مفهوم التدريس

هي )التخطيط , التنفيذ , التقومي ( يستهدف مساعده الطالب هو نشاط مهين يتم اجنازه من خالل عمليات رئيسية 
 . )1(علي التعليم والتعلم وهذا النشاط قابل للتحليل واملالحظة , واحلكم علي جودتة ومن مث حتسينة

 مفهوم املهارة يف اللغة: إحكام الشيء واجادته . 

السهل الدقيق القائم علي الفهم ملا يتعلمه اإلنسان حركيا وعقليا مع توفري اجلهد   مفهوم املهارة يف اإلصطالح:األداء
 . )2(والتكاليف

تعريف املهارات التدريسية كما عرفها حممد , داوود: ) أداء املعلم يف القدرة علي حدوث التعلم وتنمو هذه املهاره عن 
وخيتلف السابقة  ابخلربات  واملرور  الرتبوي  اإلعداد  وخصائصها   طريق  وطبيعتها  الدراسية  املادة  ابختالف  األداء  هذا 

 وأهداف تعليمها ( 

 :التعريف اإلجرائي للمهارات التدريسية

هي املهارات الواجب توافرها لدي معلم اللغة اإلجنليزية ابألزهر واليت تشمل التخطيط للدرس من حتضري واستعداد   
 دام الوسائل التعليمية احلديثة وكيفية تقومي الطالب بعد ذلك. إللقائه وتنفيذ هذا الدرس داخل الفصل  ابستخ

 : تعريف العوامل املؤثرة  

  .العوامل املؤثرة: هي جمموعة من املؤثرات اليت تعيق املعلم من اجناز مهامه بفاعلية واتقان 

 . )3(في لدي املعلمني العوامل املؤثرة: هي جمموعة املؤثرات اإلجيابية والسلبية اليت تؤثر يف مستوي الرضا الوظي

التعريف اإلجرائي للعوامل املؤثرة: يقصد هبا العوامل واملهنية واالقتصادية اليت تؤثر علي املهارات التدريسية ملعلمي اللغة 
 اإلجنليزية ابألزهر مبحافظة األسكندرية . 
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 تعريف املدارس األزهرية: 

مة يف اإلبتدائي واإلعدادية والثانوي لفتيان هي املعاهد التابعة لألزهر الشريف مبصر إبتدائية وإعدادية واثنوية وهي منقس
وفتيات بال اختالط ومتثل البوابة الوحيدة لإللتحاق جبامعة األزهر وفروعها ,ويدرس فيها مناهج وزارة الرتبية والتعليم 

ي خيتلف املصرية إضافة لعلوم الدين اإلسالمي وهي املواد الشرعية وهلا مبان مستقلة أو ملحقة ابملساجد يف منط معمار 
عن املدارس احلكومية حيث يراعي النموذج املعماري اإلسالمي الرتاثي .هذه املعاهد هي وريثة الكتب واملساجد يف 

  . )4(العصر احلديث

م أبهنا املؤسسات 1961لسنة    103ويقصد ابلتعليم قبل اجلامعي ابألزهر " املدارس األزهرية " واليت عرفها القانون رقم  
التعليمية التابعة لألزهر واليت تقوم مقام املدارس أبنواعها يف التعليم العام ، وحدد القانون الغرض منها وأنواعها علي 

 النحو التايل: 

التالميذ ابلقدر املعاهد األزهرية     الثالثة واليت هتدف إىل تزويد  العام  التعليم  املعاهد األزهرية مراحل  العامة: وتشمل 
الكايف من الثقافة اإلسالمية والعربية، وإىل جانبها املعارف اليت يتزود هبا نظراؤهم يف مدارس التعليم العام ولقد قسم  

 ة إىل: القانون مراحل التعليم يف املعاهد األزهرية العام

 التعليم االبتدائي األزهري: وميتد إىل ست سنوات دراسية تنتهي حبصول التلميذ على الشهادة االبتدائية األزهرية.   -

التعليم اإلعدادي األزهري: ومدته أربع سنوات تنتهي ابحلصول على الشهادة اإلعدادية مث عدلت إىل ثالث سنوات    -
 م. 1967/ 11/ 21  م والصادر يف 1967لسنة   49ابلقانون رقم  

م، ظلت مدة الدراسة ابملعاهد الثانوية األزهرية مخس 1961لسنة    103التعليم الثانوي األزهري: بصدور القانون    -
م إىل أربع سنوات، ومع صدور القانون 1967/ 21/11م، والصادر يف  1967لسنة    49سنوات، وعدلت ابلقرار رقم  

 . )5(ت تنتهي ابحلصوعلى الشهادة الثانوية أبحد قسميهام أصبحت الدراسة هبا ثالث سنوا1998لسنة   164

 التعريف اإلجرائي للمدارس األزهرية: 

تقوم بتدريس املواد الشرعية والعربية إضافة إيل املواد الثقافية اليت تدرس ابملدارس املصرية وتكون   هي تلك املدارس  اليت
 هذه املدارس اتبعة لألزهر وختضع إلشرافه.

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:291-306 VOL: 6, NO 3, 2020           

 

 
 

 
295 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 املبحث الثاين: اجلانب النظري للبحث 

 املطلب األول:  إعداد معلم اللغة اإلجنليزية ابألزهر: 

احلضرات كأحد العوامل املؤثرة يف العملية الرتبوية اذ يتفاعل معه املتعلم ويكتسب عن يلعب املعلم دورا كبريا يف بناء  
طريق هذا التفاعل اخلربات واملعارف واالجتاهات والقيم . لذلك فان قضية اعداد املعلم قد شغلت مساحة كبرية من 

سياسات التعليمية يف مجيع الفلسفات وقد االهتمام من قبل الرتبوين وذلك انطالقا من دوره اهلام واحليوي يف تنفيذ ال
ويف أثنائها برامج عصرية تقدم اخلربات   أن األدوار اجلديده للمعلم تتطلب أن تكون برامج اعداده قبل اخلدمه   )6(ذكر

 واألساليب التعليمية وكل ما يكسب املعلم كفاءات عامه وأخري نوعية خاصة تتناسب مع هذه األمور. 

 املطلب الثاين: مفهوم إعداد املعلم: 

تسعي ايل اعداد املعلم أبنه:نظام تعليمي يتألف من مدخالت وعمليات وخمرجات ومن مدخالته: أهداف     )7(يعرف
تكوين الطالب املعلم ليصبح معلما يف املستقبل وخطة دراسية حتتوي علي مكوانت أربع هي: الثقافة العامة والتخصص 
األكادميي والتخصص املهين والرتبية العملية.ومن عمليات هذا النظام: الطرائق والتقنيات وأساليب التقومي املستخدمة 

هذا النظام فهي املعلم املتمرن الذي يبدأ اخلدمة يف احد املراحل التعليمية حسب لتحقيق أهداف النظام . أما خمرجات  
 ما أعد له.  

االعداد قبل اخلدمة أبنه: تقدمي مقررات خاصه الكتساب الطالب املعلم مهارات ومعلومات واجتاهات ضرورية   )8(ويعرف
 ملساعدته علي أداء عمله التدريسي .

 املعلم فيما يلي: دواعي اعداد  )9(ويوجز

- 5األخذ ابملنهج العلمي يف التعليم  -4تقدم الوسائل املعرفية  -3التقدم العلمي الكبري  -2تزايد أعداد املتعلمني  -1
توفر املعلم الكفء لذا فإن من األمهية مبكان أن تقوم برامج -7تغيري أدوار املعلم    - 6طور العلوم النفسية والرتبوية  ت

 تجهيزه ابألدوات الالزمة للتعامل مع هذه الدواعي والتفاعل  معها. اعداد الطالب املعلم ب

 املطلب الثالث: عناصر إعداد معلم اللغه االجنليزيه ابالزهر:

 أن برامج اعداد املعلم يف كليات الرتبيه ابلوطن العريب يشتمل علي جانبني أساسيني مها:   )10(يذكر

الطالب املعلم وهو يف طور االعداد خالل سنوات دراسته ابلكلية املواد النظرية    اجلانب النظري العداد املعلم ويتلقي  -أ
 اليت تؤهله للقيام مبهنة التدريس وتنقسم هذه املواد ايل أربعة  أنواع:
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 املواد األكادميية التخصصية. -1

 املواد الثقافية.   - 2

 املواد الشرعية. -3

 املواد الرتبوية. -4

ويتم يف هذا اجملانب تدريب املعلم تدرجييا علي التدريس احلقيقي   اد املعلم )الرتبية العملية( اجلانب العملي إلعد   –ب  
يف املدارس هبدف اكسابه اخلربات واملهارات الالزمة لكي يقوم ابلتدريس الفعال .وتطبق مادة الرتبية العملية والتدريب 

امعة األزهر مصر ابتداء من السنة الثالثة حيث يتم توزيعهم امليداين علي طالب قسم اللغه االجنليزيه يف كلية الرتبية جب 
ومدة  املتوسطة  االعدادية  املرحلة  املدارس مجيعها يف  وتلك  احملافظة  أحناء  املختلفة يف مجيع  املدارس  جمموعات علي 

شراف علي كل ساعات أسبوعيا من بداية العام الدراسي حيت هنايتة ويكلف عضو هيئة تدريس ابال  4التدريب امليداين  
جمموعة ابالضافة ايل مشرف متخصص من املدرسة ذاهتا ويقوم الطالب ابلذهاب ايل املدرسة يوم من كل أسبوع ابتداءا  
من بداية اليوم الدراسي حيت هنايته ويشاركون املعلمني األساسني يف تدريس املادة واألنشطة الطالبية بعد أن يقضون يف 

مشاهدة يشاهدون فيها بعض دروس اللغه االجنليزيه اليت تدرس من قبل مدرس املادة يف البداية ثالثة أسابيع كمرحلة  
املدرسة أما يف السنة الرابعة فيوزع الطالب علي جمموعات ولكن هذه املره يف املدارس الثانوية علي مستوي احملافظه 

ساعات أسبوعيا   4ن مدة التدريب العملي  ويراعي أحياان عملية التوزيع اجلغرايف حسب املنطقه السكنية لكل منهم وتكو 
 وملدة عام دراسي كامل . 

اعداد كوادر من  الرتبية واليت تسعي يف جمملها ايل  أهداف كليه  امليداين مع  والتدريب  العملية  الرتبية  وتسري أهداف 
 .)11(املدرسني واملدرسات املؤهلني أتهيال تربواي وعمليا

ومن خالل ما سبق يري الباحث ضروره االهتمام ابعداد املعلمني ال سيما اعداد معلمي اللغه االجنليزيه وأعلق علي ما 
سبق من اعداد معلمي األزهر ابلننسبه للمواد اليت يدرسها الطالب املعلم يف كلية الرتبية ختصص اللغة االجنليزية فنجد 

هتمل اجلانب األكادميي مما جيعل معلمي اللغه االجنليزيه ابألزهر ضعيفي املستوي أهنا معظمها تركز علي اجلانب الرتبوي و 
وضعيفي اإلعداد األكادميي وحيتاجون إعداد جيد يركز علي اجلانب الرتبوي وال يهمل اجلانب األكادميي ومن خالل 

األزهر جند أنه اعداد جيد غري أنه خربة الباحث يف اإلعداد العلمي لطالب كلية الرتبية ختصص اللغة االجنليزية جامعة 
يفتقد ايل  املصدقية فمن خالل خربة الباحث وبصفيت متخرج من كلية الرتبية قسم اللغة االجنليزية أقول أن اإلعداد 

 العملي غري جيد لألسباب األتية:
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 عدم وجود رقابة من هيئة التدريس ابجلامعة وكذلك اهليئة املعاونة هلا يف املدرسة. -1

 غياب الطالب وعدم حضورهم للمدسة وممارسة مهنة التعليم.     - 2

 عدم وعي الطالب املتدربني أبمهية التدريب العملية والنظر اليها  علي أهنا مادة تزيد يف التقدير وفقط . -3

جته _عدم دقة التقارير املرسلة من مشرف املدرسة عن الطالب املتدربني ويدل علي هذا أهنا ال يوجد طالب يقل در   4
 يف املائة.   90يف الرتبية العملية عن  

 املطلب الرابع: تدريب معلمي اللغة االجنليزية ابألزهر:     

 يف تطوير أدائه وقد أشار الكثري من املهتمني ابلتدريب ايل هذا  يعترب تدريب املعلم من اجلوانب املهمه

يف مقدمه كتابه )تدريب املعلمني أثناء اخلدمه ( أن العامل يشهد خالل السنوات املاضية اهتماما متزايدا   )12(وقد ذكر 
ظومات الدولية للتدريب أثناء بتدريب املعلمني أثناء اخلدمة . ويبدو أن هذا اإلهتمام الذي أولته الدول احلكومات واملن

اخلدمة واضحا من خالل العدد الكبري من املؤمترات احمللية والعاملية. واليت تعتين بتدريب املعلمني أثناء اخلدمة وابحملاوالت 
لتدريب الكثرية من معظم دول العامل لتطويرة من خالل تطوير أهدافه وبراجمه وأساليبه وطرق تقوميه وهذا االهتمام املتزايد اب

تتناول معلوماته ومعارفه وأدائه وسلوكه  الفرد  تغيري يف  التدريب عملية  الراسخ أبن  االعتقاد  نتيجة  اخلدمة أييت  أثناء 
واجتاهاته وملا كان اجملتمع البشري دائم التجدد  وسريع التغيري كان من الضروري أيضا أن تتجدد معه ابستمرار مطالب 

 رورة التدريب . املهنة وتستحكم معه ابلتايل ض 

كما أن هناك الكثري من املستجدات اليت تعرتض العمل لتعليمي وتستدعي ضرورة تدريب املعلم وقد حددت املركزات 
 املرتكزات الفكريه للتدريب فيما أييت: 

 ازدايد أدوار املعلم يف الرتبية احلديثة. -1

 كسابه اايها . ازدايد املهارات التدريسية املطلوبة لتدريب املعلم عليها وا -2

 حاجة املعلمني ايل متابعة التغري الذي يطرأ علي املقرارت الدراسية.   - 3

 رفع الكفاية اإلنتاجية للمعلمني عن طريق زايدة كفائتهم التعليمية وصقل مهاراهتم التدريسية .  - 4

 . )13(تالقي أوجه النقص والقصور يف برامج إعداد املعلمني قبل التحاقهم ابخلدمة-5
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وتتضح أمهية التدريب من خالل التعرف علي هذة املستجدات واليت لن يقوم املعلم بدوره اال بتوفري الربامج اليت متكنه 
 من التفاعل االجيايب معها . 

 أوال: مفهوم التدريب أثناء اخلدمة: 

التعليمية   )14(يعرف املهن  النمو يف  التدريب أثناء اخلدمة أبنه كل برانمج منظم وخمطط ميكن املديرين واملعلمني من 
أن يرفع من العملية التعليمية الرتبوية والتعليمية   واحلصول علي املزيد من اخلربات الثقافية واملسلكية وكل ما من شأنة 

 ويزيد من طاقه املوظف اإلنتاجية .

ويعرفه أبنه )عملية يراد هبا إحداث أاثر معينة يف جمموعة أفراد  جتعلهم أكثر كفاءة ومقدرة يف أداء أعماهلم احلالية 
 ومعارف واجتاهات جديدة( . واملقبلة وذلك بتكوين عادات فكرية وعملية مناسبة واكتساب مهارات  

 أهداف التدريب أثناء اخلدمة ومن أمهها:  )15(وقد حدد

 جعل املعلم علي علم مبا يستجد من معلومات يف جمال ختصصة ويف جمال التقنيات والطرائق التعليمية .-1

 يب التعليم الذايت . رفع مستوي أداء املعلم مهنيا من أجل تالشي ما قد يعرتي اعداده من قصور وتدريبه علي أسال-2

 تنمية بعض االجتاهات السليمة حنو العمل والعالقات االنسانية بني العاملني يف حقل الرتبية والتعليم .-3

 مساعدة املعلمني حديثي العهد ابملهنة علي التكيف مع األجواء احمليطة هبم .   - 4

حتسني جو العمل يف املؤسسات التعليمية عن طريق رفع الروح املعنوية بني املعلمني العاملني هبا ومما سبق يتبني أمهية - 5
 التدريب أثناء اخلدمة . 

 املطلب اخلامس: املهارات التدريسية ملعلمي اللغة اإلجنليزية ابألزهر: 

  . )16(هناك عدة مهارات ينبغي توافرها يف معلمي اللغة اإلجنليزية كما أشار بذلك 

، توجية تنبية الطالب حنو الدرس وإاثرة انتباهاهتم وربط املواد واملعلومات اجلديدة عن طريق سؤال التقومي وما شباهه
ناسب لنقل املعلومات اجلديدة وذلك اختيار الوقت امل،  شرح الغرض من الدرس وهذا يعد من أهم املهارات التدريسية

يكون أثناء احلصة ,وتقدمي املواد احملددة يف تسلسل منطقي وأيضا مراعاة الطالب أثناء عرض الدرس وينبغي أيضا 
وتوضيح  املهمة  العناصر  إبراز  مع  وأجزائه  الدرس  تلخيص  ننسي  وال  أخطائهم  تصحيح  علي  الطالب  مساعدة 

 رسم علي السبورة واستخدام طريقة التتدريس املناسبة يف الوقت املناسب. املوادالتعليمية ابستخدام ال
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 املطلب السادس: العوامل املهنية واإلقتصادية املؤثرة علي املهارات التدريسية:   

  . )17(وهذه العوامل  اليت أشار إليها

فهم مفهوم التعليم والتعلم وفهم املهمة التعليمية واألهداف وأيضا التطور املستمر للنمو املهين والتدريب لتحسني املعرفة 
تكنولوجيا  استخدام  العمل اجلماعي والقدرة علي  ايضا  املهمة  املهنية  العوامل  التدريس االحرتايف ومن  وللوصول إيل 

 املعلومات. 

 ل يف األيت: والعوامل االقتصادية تتمث

الراتب الكايف ورضا املعلم عن هذا الراتب وتلقيه هلذا الراتب يف وقته وإعطائه الفرصه للرتقية وأيضا إعطائه بدل مناسب 
وينبغي أن يكون هذا الراتب بناء علي اخلربات واملؤهالت الدراسية ومما ينبغي التأكيد عليه  إعطاء املدرسني احلوافز  

 متيزهم . املادية املناسبة حال  

 املبحث الثالث: اجلانب العملي 

 النتائج العملية للبحث:: 

إجابة السؤال األول الذي كان نصه هل يوجد عالقه بني العوامل املهنية واملهارات التدريسية ملعلمي   املطلب األول: 
 اللغة اإلجنليزية ابألزهر ابألسكندرية؟ 

هم العوامل املهنية اليت تؤثر علي املهارات التدريسية وتوزيعها ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بعمل استبانة أل
علي اثنني وثالثني معلم  ومعلمة من مدرسي اللغة اإلجنليزية ابإلسكندرية وأيضا حساب املتوسطات احلسابيه واألمهية 

 النسبية لكل مفرد وكان القياس كما يوضحه اجلدول األيت: 

 املطلب الثاين: العوامل املهنية: 

 غري مؤثر  مؤثر أحيان  مؤثر جدا   العامل الفرعي   م
    أعتقد أن فهم مفهوم التعليم والتعلم ميكن أن ينمي مهارايت التدريسية.  .1
    فهم املهمة التعليمية واألهداف أمر مهم لضمان جودة مهارايت التدريسية.  .2
    حتسني مهارايت التدريسية. ميكن أن تؤدي مشاركة املهمة واألهداف التعليمية إىل  .3
    أن متأكد من أن التطوير املستمر للنمو املهين ميكن أن يعزز مهارايت التعليمية.  .4
    التدريب لتحسني املعرفة حول املوضوع مهم لتحسني مهارايت التدريسية.  .5
    يعزز مهارايت التعليمية. التدريب لتحسني املعرفة واملهارات يف اجلوانب التعليمية ميكن أن  .6
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    التدريب للوصول إيل التدريس االحرتايف مهم لضمان جودة مهارات التدريس. .7
    مهارات التخطيط لعملية التدريس مهمة لضمان جودة التدريس.  .8
    ميكن تفعيل املهارات يف أساليب التدريس واألنشطة ضمان جناح تدريسي  .9

    مهارات تعلم التقييم للطالب يف ضمان جودة مهارايت التدريسية. تساعد  .10
    العمل اجلماعي بني املعلمني مفيد يف حتسني مهارايت التدريسية.  .11
    ميكن أن تؤثر القدرة على اختيار مواد وأدوات تعليمية فعالة على مهارايت التدريسية.  .12

13. 
استخدام   على  واالتصاالتالقدرة  املعلومات  مهارايت  (ICT) تكنولوجيا  جودة  لضمان  مهمة 

 التعليمية. 
   

 

 وكانت النتائج كالتايل:

 الوسائل  العدد  العامل الفرعي   م
االنحراف 

 المعياري 

النسب  

 المؤية 
 التأثير  

1. 
أعتقد أن فهم مفهوم التعليم والتعلم يمكن أن ينمي مهاراتي  

 التدريسية.

 مؤثر جدا  92.7 0.42 2.78 32

2. 
جودة  لضمان  مهم  أمر  واألهداف  التعليمية  المهمة  فهم 

 مهاراتي التدريسية.

 مؤثر جدا 81 0.50 2.43 32

3. 
إلى   التعليمية  واألهداف  المهمة  مشاركة  تؤدي  أن  يمكن 

 تحسين مهاراتي التدريسية. 

 مؤثر جدا 87.3 0.49 2.62 32

4. 
أن  أنا متأكد من أن   المهني يمكن  للنمو  المستمر  التطوير 

 يعزز مهاراتي التعليمية. 

 مؤثر جدا 93.7 0.39 2.81 32

5. 
لتحسين  مهم  الموضوع  حول  المعرفة  لتحسين  التدريب 

 مهاراتي التدريسية.

 مؤثر جدا 92.7 0.42 2.81 32

6. 
التدريب لتحسين المعرفة والمهارات في الجوانب التعليمية 

 يعزز مهاراتي التعليمية. يمكن أن 

 مؤثر جدا     86.3 0.55 2.59 32

7. 
لضمان   مهم  االحترافي  التدريس  إلي  للوصول  التدريب 

 جودة مهارات التدريس. 

 مؤثر جدا 86.3 0.49 2.59 32

8. 
جودة   لضمان  مهمة  التدريس  لعملية  التخطيط  مهارات 

 التدريس.

 مؤثر جدا 91.7 0.43 2.75 32

9. 
واألنشطة يمكن   التدريس  أساليب  في  المهارات  تفعيل 

 ضمان نجاح تدريسي 

 مؤثر جدا 89.3 0.53 2.68 32

10. 
جودة   ضمان  في  للطالب  التقييم  تعلم  مهارات  تساعد 

 مهاراتي التدريسية.

 مؤثر جدا 89.3 0.53 2.68 32

11. 
مهاراتي   تحسين  في  مفيد  المعلمين  بين  الجماعي  العمل 

 التدريسية.

 مؤثر جدا 92.7 0.49 2.78 32

12. 
تعليمية  وأدوات  مواد  اختيار  على  القدرة  تؤثر  أن  يمكن 

 فعالة على مهاراتي التدريسية.

 مؤثر جدا 87.3 0.55 2.62 32

13. 
واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  على   القدرة 

(ICT)  .مهمة لضمان جودة مهاراتي التعليمية 

32 2.62 
0.60 

 مؤثر جدا 87.3



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:291-306 VOL: 6, NO 3, 2020           

 

 
 

 
301 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

( )  2.33-1.67غري فعال( )  1.66-1الوسائل: )  مؤثر جداا(.  3.00-2.34أحيانا

 6.47 54.81 32 املهارات التدريسية 
0.974 sign Strong 

 5.72 34.78 32 العوامل املهنية 

(  املهارات التدريسيةويتضح من نتائج اجلدول وجود عالقة ارتباطية موجبة قوية دالة احصائياً بني استجاابت افراد ) 
( 0.974حيث أظهرت النتائج أن قيمة معامل االرتباط البالغ )  (العوامل املهنيةعلي )واستجاابت افراد عينة البحث  

( مما يدل علي وجود هذه العالقة 0.05( وهي اقل من مستوي املعنوية )0.000دال احصائيا بداللة معنوية ابلغة ) 
 بني املتغريين.

 والشكل التايل يوضح العالقة بني املتغريين: 

 

لذي كان نصه هل يوجد عالقه بني العوامل اإلقتصادية واملهارات التدريسية إجابة السؤال الثاين وا   املطلب الرابع:
 ملعلمي اللغة اإلجنليزية ابألزهر ابألسكندرية ؟ 
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املهارات التدريسية   ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بعمل استبانة ألهم العوامل اإلقتصادية اليت تؤثر علي
وتوزيعها علي اثنني وثالثني معلم ومعلمة من مدرسي اللغة اإلجنليزية ابألسكندرية وأيضا حساب املتوسطات احلسابيه 

 واألمهية النسبية لكل مفرد وكان القياس كما يوضحه اجلدول األيت: 

 .العوامل اإلقتصادية  

 غري مؤثر مؤثر أحياان   مؤثر جدا  العامل الفرعي  م
    الراتب الكايف ميكن أن يؤثر على مهارايت التعليمية.  .1
    رضائي عن الراتب ميكن أن يؤثر على مهارايت التدريسية.  .2
    جيب أن يتلقى املعلمون رواتبهم يف الوقت املناسب لضمان جودة مهارات التدريس. .3
    العادلة للمعلمني املمتازين وذوي اخلربة لضمان جودة مهاراهتم التدريسية. ينبغي إعطاء فرص الرتقية  .4
    جيب إعطاء بدل مناسب للمعلمني الذين مت تعيينهم يف وظيفة إدارية لضمان جودة مهاراهتم التدريسية.  .5
    هتم التدريسية. جيب أن يكون الراتب بناًء على مؤهالت وخربات املعلمني األكادميية لضمان جودة مهارا .6
    جيب إعطاء احلوافز املالية السنوية أو املكافآت للمعلمني املمتازين لضمان جودة مهاراهتم التدريسية.  .7
    جيب على املدرسة توفري املواد التعليمية والوسائل املساعدة لضمان جودة مهارات التدريس بني املعلمني.  .8
    معدات تكنولوجية اثبتة لضمان جودة مهارات التدريس بني املعلمني. جيب أن توفر املدارس  .9

    جيب أن توفر املدرسة آلة تصوير لضمان جودة مهارات التدريس بني املعلمني.  .10

 

 :كانت النتائج كالتايل

No.  االحنراف  الوسائل العدد  العامل الفرعي
 املعياري 

النسبة  
 املؤية 

 التأثري 

 الراتب الكايف ميكن أن يؤثر على مهارايت التعليمية.  .1
مؤثر  94.7 0.36 2.84 32

 جدا 

 رضائي عن الراتب ميكن أن يؤثر على مهارايت التدريسية.  .2
مؤثر  91.7 0.50 2.75 32

 جدا 

3. 
مهارات  جودة  لضمان  املناسب  الوقت  يف  رواتبهم  املعلمون  يتلقى  أن  جيب 

 التدريس. 
مؤثر  88.3 0.50 2.65 32

 جدا 

4. 
ينبغي إعطاء فرص الرتقية العادلة للمعلمني املمتازين وذوي اخلربة لضمان جودة  

 مهاراهتم التدريسية. 
مؤثر  96.7 0.29 2.90 32

 جدا 

5. 
إدارية لضمان  وظيفة  تعيينهم يف  مت  الذين  للمعلمني  مناسب  بدل  إعطاء  جيب 

 جودة مهاراهتم التدريسية. 
مؤثر  89.3 2.68 0.53 32

 جدا 
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6. 
األكادميية لضمان  املعلمني  بناًء على مؤهالت وخربات  الراتب  يكون  أن  جيب 

 جودة مهاراهتم التدريسية. 
مؤثر  86.3 2.59 0.55 32

 جدا 

7. 
جيب إعطاء احلوافز املالية السنوية أو املكافآت للمعلمني املمتازين لضمان جودة 

 مهاراهتم التدريسية. 
مؤثر  94.7 2.84 0.36 32

 جدا 

8. 
جيب على املدرسة توفري املواد التعليمية والوسائل املساعدة لضمان جودة مهارات 

 التدريس بني املعلمني. 
 مؤثرجدا  94.7 2.84 0.36 32

9. 
جيب أن توفر املدارس معدات تكنولوجية اثبتة لضمان جودة مهارات التدريس  

 بني املعلمني. 
مؤثر  88.3 2.65 0.48 32

 جدا 

مؤثر  75 2.25 0.80 32 جيب أن توفر املدرسة آلة تصوير لضمان جودة مهارات التدريس بني املعلمني.  .10
 جدا 

 

( )  2.33-1.67غري فعال( )  1.66-1الوسائل: ) مؤثر جداا(   3.00-2.34أحيانا  

 N Mean 
Standard 

deviation 

Critical 

value(r) 
Significance 

 

Effect size 

 6.47 54.81 32 المهارات التدريسية

0.969** sign Strong 

 3.60 27.03 32 العوامل اإلقتصادية  

   

   

ويتضح من نتائج اجلدول وجود عالقة ارتباطية موجبة قوية دالة احصائياً بني استجاابت افراد عينة البحث علي     
)املهارات التدريسية( واستجاابت افراد عينة البحث علي )العوامل اإلقتصادية( حيث أظهرت النتائج أن قيمة معامل 

( مما 0.05( وهي اقل من مستوي املعنوية )0.000وية ابلغة )( دال احصائيا بداللة معن0.969االرتباط البالغ )
 يدل علي وجود هذه العالقة بني املتغريين. والشكل التايل يوضح العالقة بني املتغريين. 
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 توصيات البحث:      

 االهتمام ابلعوامل اإلقتصادية ورفع راتب املعلم لكي يستطيع أداء عمله التدريسي بدون ضغط. -1

 ابلعوامل املهنية للمعلم واالرتقاء مبستوي املعلم حيت خيرج لنا طالب يستطيعوا مواكبة التقدمات التكنولوجية. االهتمام  -2

 االهتمام من قبل األزهر الشريف بتدريب مدرسي اللغة اإلجنليزية يف اللمراكز املختصة لذلك.   - 3

زهر واالهتمام هبا وأال ينظر إيل التدريب االهتمام من قبل املدرسني حبضور التدريبات اليت يعقدها هلم األ  - 4
أنه عقاب بل ينظر إليه علي أنه وسيلة لرفع مستواه التدرييب والتدريسي ومن جانب ءاخر توفري املقابل املادي 

 العادل من قبل األزهر للمدرسني أثناء التدريب حيت حيضره بدون التفكري يف أعباء ااحلياة.

اإلهتمام من قبل الكليات املختصة بتخريج مدرسني اللغة االجنليزية يف األزهر بتحسني مستوي طالهبا -5
وإخراج مدرسني يطلق عليهم فعليا لقب مدرس لغه غنجلييزيه ويستطيغ مساعده مؤسسه األزهر العمالقه يف 

 عمليتها التعليمية. 

اج مدرسني لغة اجنليزيه بتطوير أنفسهم وفهم الرساله االهتمام من قبل طالب الكليات اليت منوط هبا إخر -6
 امللقاه عليهم . 

أخريا أوصي ابالستفاده من هذا البحث واالطالع عليه من رجال التعليم يف األزهر للوقوف علي العوامل -7
 يف هذا املؤثره علي املهارات التدريسية لدي معلمي االجنليزيه ابالزهر وكذلك االستفاده منه من قبل الباحثني

 اجملال.
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Abstract 

Islam takes care of married life very carefully, for role assigned to it. Accordingly, one of the most 

important legitimate purposes was to protect it, which would lead to its collapse. Among this 

problem of emotional and sexual apathy. This study aimed to Find out the most important 

manifestations, causes and effects of this problem, with the aim of coming up with a solution for 

problem. The study followed the analytical inductive approach by tracking the phenomena and 

causes of the problem, analysing then solve it. The study reached the following results: Explaining 

the seriousness of the emotional and sexual apathy problem, Identify the most important 

manifestations, causes and effects of the problem of sexual and emotional apathy, the difficulty of 

solving the problem of sexual and emotional apathy without the help of imams and preachers and 

also the desire of the couple, the research gave the couple the right path to a happy married life. 

The research concluded with a number of recommendations through the results. 

Keywords: Solve, apathy, Sexual, emotional, the marital relationship. 

 ملخص البحث 
اعتىن اإلسالم ابحلياة الزوجية عناية فائقة، للدور املنوط هبا، لذا كان من أهم املقاصد الشرعية محايتها مما يؤدي إىل 
اهنيارها أو يكدر صفوها، ومن بني ذلك مشكلة الفتور العاطفي واجلنسي، حيث حيول وجودها دون مقصد اإلحصان 

على أهم مظاهر وأسباب وآاثر هذه املشكلة، مث الوصول إىل عالج   واملودة والرمحة، لذا هدفت الدراسة إىل الوقوف 
هلا، وقد اتبعت الدراسة املنهج اإلستقرائي التحليلي، بتتبع ظواهر املشكلة وأسباهبا، وحتليلها مث عالجها، وتوصلت 

األسباب واآلاثر السلبية . اثنياُ: أهنا وقفت على أهم املظاهر و الدراسة إىل نتائج أمهها: أوالَ: توضيح خطورة املشكلة
هلا، واليت من غري معرفتها ال ميكن وضع عالج مناسب هلا.اثلثاً: أوضحت أنه من الصعب عالج املشكلة جذرايً دون 

)األئمة والدعاة واألطباء واألخصائيني النفسيني(، مع وجود رغبة صادقة من كال الزوجني. رابعاً: أعطت للزوجني تعاون  
 ية،  ووضعت هلما حماذير، واختتمت البحث بذكر توصيات عدة يف ضوء النتائج.مفاتيحا علمية وعمل
 العالقة الزوجية .   –العاطفي     –اجلنسي    – الفتور    –:  عالج الكلمات املفتاحية
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 املطلب األول: مظاهر مشكلة الفتور العاطفي. 
 مفهوم الفتور العاطفي واجلنسي يف العالقة الزوجية:

وطاً مما يشكل ضغ   يتبعها نفور يف العالقة اجلنسية،  ، العالقة بني الزوجنيالعاطفي، وجفاف املشاعر يف    حالة من  امللل 
، وتتلخص مظاهر )1(اإلحصان والسكن واملودة والرمحة، وقد ينتج عنها الطالق حتقيق   نفسية وعصبية حتول دون 
 املشكلة يف النقاط التالية:

 الختالق املشكالت وإحداث النزاع.افتعال أسباب ولو اتفهة  -1
 يف املنزل، وتعكر صفو احلالة املزاجيـــة.   العصبية املفرطة -2
 ظهور العنف اللفظي أو البدين أحياانً.  -3
 ندرة اللقاء اجلنسي بينهما أو انعدامه.  -4
 الصمت الطويل يف املنزل، واالشتغال ابألجهزة اإلليكرتونية، و حب اهلروب منه.  -5
ة: وحديث كل منهما عن اآلخر مع األصدقاء بطريقة غري الئقة، انتصاراً للكبت الداخلي متزيق لباس الزوجي -6

 الناتج عن عدم الرضا بينهما.
عدم غض البصر: وعقد املقاراانت يف مكامن النفس بني ما تراه وما تفتقده من شريك احلياة، دون التزام  -7

 ابلنهي الشرعي الوارد يف ذلك. 
أخرى سواء كانت هذه البدائل مشروعة، مثل أن يبحث الزوج عن زوجة أخرى، أو   التفكري املستمر يف بدائل -8

تفكر الزوجة يف الطالق أو اخللع للزواج آبخر، أو كانت وسائل غري مشروعة عن طريق اخليانة الزوجية، ابختاذ اخلليالت 
 أو األخدان، أو إدمان االستمناء، ومشاهدة األفالم اإلابحية.

اخلارجي والنظافة الشخصية داخل املنزل، وعلى العكس عند اخلروج منه، بُغية لفت نظر   اإلمهال يف املظهر -9
 من قد يروي الظمأ الداخلي. 

الذي   –فيفضل هذا الطرف    –لسبب أو آخر  –القلق واالكتئاب: وهذا عند عدم وجود خمرج من هذه احلياة   -10
 رية برمتها، بل وبغض الذات.اإلنطواء والعزلة، وبغض الشريك واحلياة األس  -ال يشعر ابلرضا 

 اللجوء أحياانً إىل تعاطي املسكرات واملخدرات.  -11
 حماولة االنتحار عند عدم القدرة على اخلالص من الشريك.  -12
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 املطلب الثاين: أسباب مشكلة الفتور العاطفي
 واالجتماعية، وأبرزها ما يلي: الفتور العاطفي واجلنسي له أسباب كثرية، تتنوع بني النفسية، والبدنية والصحية،  

 التنشئة االجتماعية اخلاطئة:  -1
 وجود جتارب لعالقات سابقة قبل الزوج.  -2
 سوء خلق الزوج، و اتصافه ابلشح املادي والعاطفي.  -3
الضعف العام، أو وجود بعض األمراض، أو نقص اهلرموانت املسؤولة عن هذه العالقة، أو وجود بعض العلل    -4

 يف األعضاء التناسلية، حتول دون بلوغ اإلشباع ابآلخر. 
 - غالباُ  – عدم اإلجناب، فعدم وجود أطفال، يصيب احلياة ابململ   -5
 وطبياً، وإمهال مقدمات العالقة، ومؤخراهتا. اجلهل ابلثقافة اجلنسية الصحيحة شرعاً   -6
 اإلرهاق اجلسدي والذهين بسبب العمل الشاق أو الدراسة أو غريمها.  -7
 التعلق القليب أبحد آخر غري شريك احلياة. -8
 التقدم يف العمر مع ضعف الرغبة يف العالقة اجلنسية. -9

 عدم الشعور ابألمان بسبب ظروف سياسية أو غريها.  -10
ة الصعبة، وعدم توفر مسكن  مريح، ميارس فيها الزوجان العالقة احلميمة ابرتياح ودون الظروف االقتصادي -11

 حرج. 
اإلهنماك يف مشكالت األوالد، وجعل األولوية هلم، لدى األم خاصة، وإمهال الزوج واحتياجاته، وإمهال التزين  -12

 له وتلبية رغباته.
13-  

 . واجلنسيي اآلاثر السلبية للفتور العاطفاملطلب الثالث:  
إذا استمر الزوجان يف جتاهل حل مشكلة الفتور العاطفي يف عالقتهما الزوحية فإن من املتوقع ظهور آاثر سلبية ختتلف 
من حالة إىل أخرى .ومن هذه اآلاثر: كثرة اخلالفات الزوجية نتيجة للفراغ العاطفي، ورمبا دفع ذلك إىل استخدم العنف 

ملشاعر بني الزوجني إىل مشاعر عدائية.ومن اآلاثر السلبية أيضاً اليت قد تظهر احنراف اللفظي أو اجلسدي والذي حيّول ا
أحد الزوجني أو كليهما يف ممارسات عاطفية خارج نطاق الزوجية وارتباطه بعالقات حمرمة لتعويض النقص يف اإلشباع 

 .)2(ويف حاالت قد يؤدي إىل الطالقواجلنسي،    العاطفي
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 املطلب الرابع: املنهج املقرتح لعالج املشكلة. 

بداية علينا أن نعلم أن مشكلة الفتور العاطفي واجلنسي إمنا هي عرض ملرض، فإذا مت عالج املرض زال العرض، وبعد 
 استعراضنا ألسباب املشكلة، فيمكننا تقسيمها على النحو التايل: 

 املشكالت العضوية والصحية:   عالج  أوالً:
فيجب األخذ ابألسباب والذهاب ألهل التخصص وعمل التحليالت الالزمة والتدواي، سواء كان املرض له صلة      

مباشرة ابلعالقة اجلنسية، كضعف االنتصاب أو سرعة القذف عند الرجل، أو الشعور ابألمل أثناء اجلماع جلفاف املهبل 
ة غري مباشرة  مثل: مرض القلب أو السرطان، أو ككافة األمراض أو طول فرتة احليض لدى املرأة، أو كان املرض له عالق

َعْن أَُساَمَة ْبِن   األخرى اليت تؤثر سلباً عليها، ولقد أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلتداوي، يف احلديث الوارد
"َتَداوَ  َوَسلهَم:  َعَلْيِه   ُ اَّلله َصلهى  اَّللِه  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  السام َشرِيٍك،  له شفاء، إال  أَنـَْزَل  َوَقْد  ِإاله  َداًء  يـُْنزِْل  ملَْ  اَّللهَ  فَِإنه  ْوا 

  .(3)واهلرم"

الصرب         البقاء مع  بني  فالزوجان ابخليار  األسباب،  فيه كافة  واستنفذت  يصعب عالجه،  مزمناً  املرض  فإذا كان 
والتحايل على إشباع الغريزة بطريقة أخرى غري اجلماع، مثل املباشرة والتقبيل واملداعبة حىت بلوغ هناية الشهوة، أو التعدد 

حينئذ أن حتتكم إىل دينها وأن تتحلى ابحلكمة، فالرجل بني خيارات ثالثة الكبت   إن كان العائق من املرأة، وعلى املرأة
الكبائر يف  احلرام وهي جرمية من  بطريق  لتفريغ شهوته  البحث عن خليلة  أو  آاثر سلبية خطرية،  له  النفسي، وهذا 

رجه ابحلالل وتطالبه ابلعدل اإلسالم، أو البحث عن حليلة أخرى، والزوجة املؤمنة هي اليت تعني زوجها على إحصان ف
 بينهما.

أما إذا كان العائق من الزوج، وأخفقت احملاوالت لعالجه، فاملرأة ابخليار بني الصرب والرضا بذلك، وهذا اخليار يفضل    
هلا إن كان احتمال زواجها بعد الطالق ضعيف، أو مل يكن هناك من ينفق عليها بعد  الطالق وليس لديها مال، أو 

ا أطفال ختشى ضياعهم ابلطالق، فإن مل تسطع صرباً فلها طلب الطالق للضرر مع أخذ حقوقها كاملة، أو كان هل
 املخالعة ابلتنازل عن بعض حقوقها املادية، والتزوج آبخر. 

 اثنياً: عالج املشكالت النفسية واالجتماعية: 
و الضرابت النفسية أو القلق، أو الوسواس وذلك مثل اإلكئتاب الذي قد حبول احلياة الزوجية إىل جحيم ال يطاق، أ

وهذه النوع املشكالت ال بد أن يتعاون يف عالجها القهري، أو التنشئة اخلاطئة، أو التجارب السلبية السابقة، أو غريها،  
)األئمة والدعاة  الزوجني،   –واألطباء    -ثالثة أطراف  املباشر مع  النفسيني( وذلك ابلدواء، وابحلديث  واألخصائيني 

ابلنصح واإلرشاد والتوجيه،  وبتنظيم حماضرات ودورات تثقيفية للمتزوجني وغريهم عرب املساجد واملؤسسات اإلسالمية 
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واالجتماعية، حىت ال يلجأ أحد ملصادر غري شرعية أو غري صحيحة يستقي منها املعرفة وميكننا أن نوجز هذا الدور 
 فيما يلي:

 : ــ دور األئمة والدعاة1

الدروس    القيام بتوضيح اإلطار الشرعي للعالقة اجلنسية مما جيب وما جيوز وما يستحب وما حيرم فيها، خاصة يف 
املسجدية، وجعل مساحة للنقاش واحلوار ملن له سؤال، ويفضل أن تعطى هذه الدروس للنساء بواسطة دعاة أو علماء 

ء عن طرق هذه املوضوعات هو ورع كاذب وحياء مزيف، من النساء، لرفع احلرج عمن لديهن سؤال، و الورع واحليا
وقد حتدث   ،  (4) دِّيِن« " فقد جاء يف احلديث عن َعاِئَشُة: »نِْعَم النَِّساُء ِنَساُء األَْنَصاِر ملَْ مَيْنَـْعُهنه احلََياُء َأْن يـَتَـَفقهْهَن يف ال

 يف طور من اجلالل و األدب. القرآن الكرمي والسنة والنبوية عن العالقة اجلنسية بني الزوج 

: بشرح مبسط لتشريح األعضاء التناسلية، واألعضاء واهلرموانت املسئولة عن االستثارة، واملمارسات دور األطباء  ـــ 2
حىت ال يتأذى طرف أثناء املعاشرة،  وكيف يصل كليهما لقمة الشهوة يف وقت  الطبية اخلاطئة والصحيحة يف العالقة،

واحد، ومباذا حيدث اإلشباع اجلنسي والعاطفي معاً، وكيف يفهم كل طرف ما حيبه اآلخر وما يكرهه أثناء العالقة، وما 
سب، وأتثري التدخني واملسكرات واملخدرات، و النظام الغذائي املنااألطعمة واألدوية اليت تؤثر إجياابً أو سلباً على العالقة،  

ومىت يلجأ إىل املنشطات اجلنسية، كما جيب أال يغفل بعض التوجيهات النبوية الطبية مثل التوصية ابحلجامة حيث ورد 
َفاُء يف َثالَثٍَة: َشْربَِة عَ  ُهَما، قَاَل: " الشِّ ُ َعنـْ َسٍل ، َوَشْرَطِة حِمَْجٍم، وََكيهِة اَنٍر، يف احلديث املرفوع َعِن اْبِن َعبهاٍس َرِضَي اَّلله

 .(5) َوَأهْنَى أُمهيِت َعِن الَكيِّ  "

 ــ دور اإلخصائيني النفسيني:3

وهؤالء عليهم دور خطري يف التوجيه النفسي واإلرشادي يف كيفية استثمار العالقة اجلنسية، يف عالج الصحة النفسية 
الزوجني، وكيفية جعل العالقة اجلنسية بني الزوجني سببا يف جتاوز الضغوط احلياتية والصدمات وتنمية احلب والعاطفة بني  

هذه  تكون  أبن  العكس،  وليس  اخلاطئة،  والتنشئة  السابقة  والتجارب  واالقتصادية  االجتماعية  واملشكالت  النفسية 
 املشكالت هي السبب يف تدمري العالقة احلميمة بني الزوجني.

إال أنه ال بد يكون جبانبه خبري   –تقديران لدور األئمة والدعاة يف حماولة حل مثل هذه املشكالت    ومع كل   – هذا  
نفسي، يعينه، ويستمع إىل أطراف املشكلة، لريى حبكم ختصصه ما ال قد يراه غريه، مما يكون له أبلغ األثر يف وضع 

 الدواء املناسب لكل صاحب مشكلة. 
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 فقط" :  مشكلة الفتور العاطفي واجلسدي "للزوجمفاتيح عالج اثلثاً:  
 وهناك أجبدايت هلا أبلغ األثر يف عالج الفتور العاطفي واجلنسي بني الزوجني وهي كما يلي:

"اي   بداية ليعلم الزوج أن زوجته هي شريكة حياته، صاحبة امليثاق الغليظ، بل هي جزء من نفسه كما قال تعاىل:     
، فإكرامها و احلرص على  )6(الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما رجاال كثريا ونساء"    أيها الناس اتقوا ربكم

إشباعها عاطفياً وجسدايً فيه منافع مجة له وألوالده، وهبذا التناغم والتوافق حيصل السكن والذي هو آية من آايته ونعمة 
فضالً عن أن ذلك مأمور به شرعاً كما جاء يف احلديث  ،  )7(من نعمائه، كما قال تعاىل: "وجعل بينكم مودة ورمحة"  

، أملَْ أُخْ عن َعْبُد اَّللهِ  رَبْ أَنهَك َتُصوُم النـهَهاَر  ْبُن َعْمرِو ْبِن الَعاِص، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم: »اَي َعْبَد اَّللِه
، قَاَل: »َفاَل تـَْفَعْل، ُصْم َوأَْفِطْر، وَ  قُْم َوََنْ، فَِإنه جِلََسِدَك َعَلْيَك َحقًّا، َوِإنه لَِعْيِنَك َوتـَُقوُم اللهْيَل؟« قـُْلُت: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللِه

إبذن  –وهذه بعض املفاتيح اليت إذا استخدمها الزوج كان فيها اخلري الكثري  ،)8(َعَلْيَك َحقًّا، َوِإنه لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّا"
 واجلنسي بينهما:  ولكانت سبباً يف ذوابن الكثري من الفتور العاطفي -هللا تعاىل 

يف تعاملك معها لكي حتصل األجر واملثوبة كما يف احلديث: " أكمُل املؤمنني إميااًن أحسُنهم - تعاىل–ـ أخلص النية هلل  1
، وإخالص النية يكون يف عموم العالقة الزوجية حىت املعاشرة اجلنسية، تكون بنية )9(ُخُلًقا، وخيارُكم خيارُكم لنسائِهم "

العفاف و إحصان الفرج للزوجني وغض البصر عن احلرام، وإجناب الذرية الصاحلة، و وقد جاء احلدييث عن أيب ذر 
َم قالوا للنيبِّ صلهى هللاُ عليِه وسلهَم : اي : أنه انًسا من أصحاِب النيبِّ صلهى هللاُ عليِه وسله   –رضي هللا عنه    –الغفاري  

رسوَل هللِا ! ذهب أهُل الدُّثوِر ابألجوِر. ُيصلُّون كما نصلي. ويصومون كما نصوُم. ويتصدقون بفضوِل أمواهلم. قال: " 
قٌة. وكل هتليلٍة أو ليس قد جعل هللاُ لكم ما َتصدهقون؟ إنه بكل تسبيحٍة صدقٌة. وكل تكبريٍة صدقٌة، وكل حتميدٍة صد 

صدقٌة، وأمٌر ابملعروِف صدقٌة. وهنٌي عن منكٍر صدقٌة، ويف بضِع أحدكم صدقٌة “، قالوا: اي رسوَل هللِا! أاييت أحدان 
شهوتَه ويكون لُه فيها أجٌر؟ قال: " أرأيتم لو وضعها يف حراٍم أكان عليه فيها وزٌر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالِل كان 

 .)10(لُه أجرًا "

ـ املسارعة يف اخلريات و القرب من هللا بكثرة الدعاء واخلشية له تعاىل كما أخرب تعاىل عن سيدان زكراي بقوله تعاىل: " 2
ُْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخلَْرْيَاِت َويَ  َنا لَُه حَيََْيٰ َوَأْصَلْحَنا لَُه َزْوَجُه ِإهنه َنا لَُه َوَوَهبـْ وََكانُوا لََنا   ۖ  ًبا َوَرَهًبا  ْدُعونـََنا َرغَ فَاْسَتَجبـْ

، وقد ذكر ابن كثري والطربي يف تفسري هذه اآلية، أهنا كانت عقيماً فصارت ولوداً، وقيل أهنا كانت )11(َخاِشِعنَي" 
   )12(سيئة اخللق فصارت حسنة اخللق.
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 . شكل يوضح مدى ارتباط العالقة الزوجية ابلعالقــة مع هللا عزوجل 

القرآن هذه العالقة اخلاصة أبهداف سامية، حيث يقول صاحب الظالل يف تفسري قوله تعاىل: "نساؤكم ولقد ربط  
هنا نطلهع على مساحة اإلسالم، الذي يقبل اإلنسان كما هو، مبيوله وضروراته ال حياول أن حيطم فطرته   حرث لكم "

ه فيها إمنا هو مكلف إايها يف احلقيقة حلساب احلياة ابسم التسامي والتطهر وال حياول أن يستقذر ضروراته اليت ال يد ل
وامتدادها ومنائها! إمنا حياول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها، ويصله ابهلل وهو يليب دوافع اجلسد. حياول أن خيلط دوافع 

اإلنسا العارضة وغاايت  نزوة اجلسد  دينية أخرياً، فريبط بني  إنسانية أوالً، ومبشاعر  الدائمة ورفرفة اجلسد مبشاعر  نية 
القائم يف كيان  بينها مجيعا يف حلظة واحدة، وحركة واحدة، واجتاه واحد، ذلك املزج  اللطيف وميزج  الديين  الوجدان 
اإلنسان ذاته، خليفة هللا يف أرضه، املستحق هلذه اخلالفة مبا ركب يف طبيعته من قوى ومبا أودع يف كيانه من طاقات.. 

اإلنسان هو الذي يالحظ الفطرة كلها ألنه من صنع خالق هذه الفطرة. وكل منهج آخر خيالف   وهذا املنهج يف معاملة 
 )13(.عنه يف قليل أو كثري يصطدم ابلفطرة فيخفق، ويشقى اإلنسان فرداً ومجاعة. وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

اإلكثار من التغزل يف مجال الزوجــة و لو كذابً فإن ذلك من املواطن اليت يباح فيها الكذب، فعن أم كلثوم بنت عقبة، ـ  3
اُب الهذي ُيصلُح بني النهاِس، ويقوُل خريًا ويُنمي خريًا. قال ابُن   -صلى هللا عليه وسلم  – أن النيب   قال: "ليس الكذه

ُص يف شيءٍ   ممها يقوُل النهاُس كِذٌب إاله يف ثالٍث: احلرُب، واإلصالُح بني النهاِس، وحديُث الرهجِل شهاٍب: ومل أمسْع يرخِّ
 .)14(امرأتَه وحديُث املرأِة زوَجها" 

ـ السؤال عنها وقت العمل أو عند السفر برسالة أو اتصال هاتفي، وأمساعها من كلمات احلب والعشق ما يشعرها   4
تشتاق إىل اللقاء، وأخبارها مبوعد قدومك، خاصة عن العودة من السفر، فعن جابر بن عبد ابفتقاده هلا، وما جيعلها  

قال: ُكْنُت مع النهيبِّ صلهى هللاُ عليه وسلهم يف سَفٍر فلمها دنـَْوان ِمن املدينِة أَرْدُت أْن أتعجهَل فقال -رضي هللا عنه–هللا  
ِغيبُة ومتتِشَط ال

ُ
 فما أمجل الذوق النبوي الرفيع.  )15(شهِعثُة " أمِهْل حىته تستِحده امل

ـ ليكن كرمياً مع زوجته وال يرتكها من غري مال، فالكرمي قريب من هللا قريب من الناس، كما أن اهلدية مفتاحاً للقلوب، 5
ا ، ولو كانت بسيطة فله)16(كماجاء يف احلديث َعْن َأيب ُهَريـْرََة، َعِن النهيبِّ َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: " هَتَاُدوا حَتَابُّوا "

 أثر عميق، وكثري من النساء حيبنب الشيكوالتة، أو آداة منزلية تعينها يف أعمال البيت. 
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ـ التجمل واالهتمام بسنن الفطرة والنظافة الشخصية، وابملظهر اجلميل والرائحة الطبية داخل البيت، وخباصة عند 6
َد ب : أتيُت حممه ن احلنفيهة فخرَج إيَله يف ملحفة محراء وحليته تقطُر من املعاشرة الزوجية، قال حيَي بن عبدالرمحن احلنظليُّ

الغالية، فقلت: "ما هذا؟"، قال: "إنه هذه امللحفة ألقْتها عليه امرأيت ودهنتين ابلطِّيب، وإهننه يشتهني منها ما نشتهيه  
حبُّ أن تتزيهن يل" ألن هللا تعاىل و هو يشبه قول ابن عباس  رضي هللا عنه : "إيّنِ ألتزيهن المرأيت كما أ   ،)17(منهنه"

يقول: "وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف"، وحق الزوج عليها أعظم درجة من حقها، لقوله تعاىل: "وللرجال عليهن 
 . )18(درجة"

 وكان حممد بن احلس يلبس الثياب النفيسة، ويقول: إن يل نساء وجواري، فأزين نفسي كي ال ينظرن إىل غريي. 
 . )19(يعجبين أن تتزين يل امرأيت، كما يعجبها أن أتزين هلا  : وقال أبو يوسف

حسن اخللق فليس    ا،ـ كن صبوراً عطوفاً حليماً معها، خاصة حلظات مرضها أو حيضها أو نفاسها أو حزهنا أو غضبه7
صلى هللا -مع الزوجة كف األذى عنها فقط، بل احتمال األذى منها، واحللم عند طيشها وغضبها، اقتداء برسول هللا 

فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها   - عليه وسلم
ي ال يبغضها بغضا كليا حيمله على فراقها، بل يغفر سيئتها حلسنتها ويتغاضى عما يكره ، أ)20(خلقا رضي منها آخر"

 ملا حيب. 
وهناك حديث غاية يف الروعة يف تعامله مع زوجاته وحلمه عليهن، وهو الذي نشأ يف بيئة كانت فظة غليظة مع املرأة 

َعَلْيِه لكنه ترىب وأتدب مبا علمه إايه ربه، فَعِن النـُّْعَماِن ْبِن َبشِ  رٍي، قَاَل: " َجاَء أَبُو َبْكٍر َيْسَتْأِذُن َعَلى النهيبِّ َصلهى هللاُ 
 َفَدَخَل، فـََقاَل: اَي ابـَْنَة أُمِّ ُروَمانَ َوَسلهَم، َفَسِمَع َعاِئَشَة َوِهَي رَاِفَعٌة َصْوهَتَا َعَلى َرُسوِل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم، فََأِذَن لَُه،  

نَـَها،   َوتـََناَوهَلَا، أَتـَْرَفِعنَي َصْوَتِك َعَلى َرُسوِل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم ؟ قَاَل: َفَحاَل النهيبُّ َصلهى  َنُه َوبـَيـْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم، بـَيـْ
َنِك(، قَاَل: فـََلمها َخرََج أَبُو َبْكٍر َجَعَل النهيبُّ َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسله  َم، يـَُقوُل هَلَا َيرَتَضهاَها: )َأاَل تـََرْيَن َأيّنِ َقْد ُحْلُت َبنْيَ الرهُجِل َوبـَيـْ

  أَبُو َبْكٍر: " اَي َرُسوَل هللاِ قَاَل: مُثه َجاَء أَبُو َبْكٍر، فَاْسَتْأَذَن َعَلْيِه، فـََوَجَدُه ُيَضاِحُكَها، قَاَل: فََأِذَن لَُه، َفَدَخَل، فـََقاَل َلهُ 
 . واآلاثر يف ذلك كثرية جداً. )21(َأْشرَِكاين يف ِسْلِمُكَما، َكَما َأْشرَْكُتَماين يف َحْرِبُكَما " 

ُ ِفيِه    فينبغي الصرب على الزوجة حىت لو كرهها، قال هللا تعاىل: " ًئا َوجَيَْعَل اَّلله َخرْيًا فَِإْن َكرِْهُتُموُهنه فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ
قال ابن كثري، أي فعسى أن يكون صربكم يف إمساكهن مع الكراهة فيه خري كثري لكم يف الدنيا واآلخرة،   )22(َكِثريًا"

 )23(كثري كما قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها فريزق منها ولدا ويكون يف ذلك الولد خري
هلا واملالعبة معها، فهذا يضفي جو من البهجة والسرور على البيت وحىت على األطفال، عندما يرون هذا   ـ  التصايب8

يداعب أهله،  البشر،  دائم  العشرة  أنه مجيل  فقد كان من أخالقه صلى هللا عليه وسلم  أبويهما.  املزاح اخلفيف بني 
قالت: خرجت   - رضي هللا عنها -حديث عائشة  . فقد ورد يف  )24) (ويتلطف هبم ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه 

، فقال للناس: -أي مل تسمن    –مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، وأان جارية مل أمحل اللحم ومل أبدن  
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تقدموا فتقدموا مث قال يل: تعاىل حىت أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عن حىت إذا محلت اللحم وبدنت ونسيت، 
بعض أسفاره فقال للناس: تقدموا، مث قال: تعايل حىت أسابقك، فسابقته فسبقين، فجعل يضحك   خرجت معه يف

 . )26(وكان صلى هللا عليه وسلم إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليال قبل أن ينام   .)25(ويقول: هذه بتلك"

كان ذلك يف مكان هادئ ومجيل، ودعوهتا على طعام ـ اخلروج معاً على انفراد، من غري األهل أو األطفال، خاصة لو  9
 أو شراب، فإن لذلك أثر طيب يف نفسية الزوجة. 

وكذا يف شئون املنزل. فَعِن اْبِن   –إن كانت تدرس أو تعمل    –ـ مساعدهتا قدر استطاعته يف دراستها أو عملها  10
ومن مظاهر ذلك أنه صلى   .)27(: »َخرْيُُكْم َخرْيُُكْم أِلَْهِلِه، َوأاََن َخرْيُُكْم أِلَْهِلي«َعبهاٍس، َعِن النهيبِّ َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم، قَالَ 

هللا عليه وسلم كان يراعي شعور زوجاته ويساعدهن يف العمل إذا احتجن إىل ذلك، أخرج البخاري عن األسود قال: 
"سألت عائشة ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصنع يف بيته، قالت: كان يكون يف مهنة أهله تعين خدمة أهله، فإذا 

. َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َسَأَل َرُجٌل َعاِئَشَة: َهْل َكاَن َرُسوُل هللِا )28(ة"حضرت الصالة خرج إىل الصال
ًئا؟ قَاَلْت: نـََعْم، " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه وَ  ُه، َوخيَِيُط ثـَْوبَُه، َسلهَم خَيِْصُف نـَْعلَ َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم يـَْعَمُل يف بـَْيِتِه َشيـْ

 .)29 (َويـَْعَمُل يف بـَْيِتِه َكَما يـَْعَمُل َأَحدُُكْم يف بـَْيِتِه "

ـ فاجىء زوجتك دائماً حىت ولو أثناء اهنماكها بعمل املنزل، بلمسة حانية، أو قبلة حاملة، فكم هلذا من عظيم األثر   11
ة حىت أثناء الصيام فعن أم املؤمنني عائشة أهنا قالت: كان رسوُل يف نفسها، فما كان النيب يدع هذه املمارسات العاطفي

أي ولكنهه َأكثَر مَتاُسًكا وأكثًر    ،)30(هللِا صلهى هللاُ عليه وسلهَم يُقبُِّل وهو صائٌم. ويباشُر وهو صائٌم، ولكنه أَملُككم إِلْربِه"
 و"اإلرُب": احلاجُة، وعليه فمن وجد أن شهوته تتحرك بذلك أثناء ُقدرًة على َمْنِع نْفِسِه عِن الشههوِة اليت تُفِسُد الصومَ 

 الصيام فليؤجله إىل وقت اإلفطار. 

ـ ال بد من تعلم خريطة العالقــة اجلنسية: لقد أعلى اإلسالم شأن العالقة اجلنسية يف احلياة الزوجة، وجعلها من أهم 12
سالم مبجرد عقد الزواج وحده، ولكن ابلدخول أي مبمارسة العالقة مقاصد عقد الزواج، وال يعترب الزوجان حمصنني يف اإل

كاملة بينهما بعد العقد، فلم ينظر إليها مبنظور القذارة، أو االحنطاط، وأن قمة الطهر هي ترك املمارسة اجلنسية كما 
لعالقة لفنيت البشرية،  هو احلال يف الداينة املسيحية مثالً، بل على العكس من ذلك، مع وضع ضوابط هلا، فلوال هذه ا

بل ال   –كما احلال مع البهائم  –واإلسالم ال يريد أن تكون عالقة شهوانية حبته، أي هدفها اإلنزال والتخلص من املاء  
بد أن تكون هذه العالقة وسيلة لألرتواء العاطفي والنفسي واجلسدي لتتحصن كافة اجلوارح عن احملرمات، وعليه فال بد 

صول للنهاايت، وال بد من التهيئة النفسية واجلسدية للزوجني قبل الشروع يف العملية اجلنسية وهو من مقدمات قبل الو 
، بل وتستمر بعده أيضاً، )31(ما يسمى "ابملداعبة" سواء اللفظية أو احلسية وال بد أن أتخذ هذه املرحلة وقتها قبل اللقاء
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كما جاء يف   –صلى هللا عليه وسلم    – هذا ما أشار إليه النيب  وبذالك يتحقق اإلرتواء العاطفي مع اإلرتواء اجلنسي، و 
: " ال يقعنه أحدُُكم عَلى امرأتِِه كما تقُع الَبهيمُة وليُكن بيَنهما رسوٌل قيَل  -رضي هللا عنه    –حديث أنس بن مالك  

 . )32(وما الرسوُل قال الُقبَلُة والكالُم "

لفتة مجيلة مع قوله تعاىل: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم   –تعاىل  رمحه هللا    - وللدكتور مصطفى حممود  
ألنفسكم" وهذه  )33(وقدموا  الغريزية،  املسألة  على  الغليظ  اهلجم  دون  بعمل غزل وحتبب،  قوموا  أي  قال:  ، حيث 

و خالقنا وصانعنا التفاصيل كان ممكن أن يتخطاها كتاب دين، لكن حرص اخلالق على بنيان األسرة ومعرفته بنا وه
وأننا حباجة إىل املالطفة والغزل والتحبب، هذه املعرفة كانت وراء هذه اإلشارة، وقد ذكر العلماء أيضاً التقدمي الوارد يف 
اآلية، انتواء إجناب الذرية الصاحلة، ومن معاين التقدمي التسمية قبل الشروع يف العالقة الزوجية، فقد روى عبدهللا بن 

قال: " لو أنه أحدَكم إذا أراد أن أييَت أهَله فقال: ابسِم هللِا: اللهمه جنِّْبنا الشيطاَن،   –لى هللا عليه وسلم  ص  –عباس أن  
 .(34) وَجنِِّب الشيطاَن ما رزقتنا، فإنهُه إن يُقدهُر بينهما ولٌد يف ذلك، مل يضرهه شيطاٌن أبًدا"

و املقصود مبفهوم خريطة العالقة اجلسدية، هو أن يفهم كل طرف كيفية التعامل مع هذه العالقة بشكل راق إلحداث 
" النظر،  االرتواء، فيجتهد يف معرفة الناحية التشرحية ومواطن االستثارة عند املرأة، وكيفية استخدام احلواس يف ذلك

تسعد الطرفني، وما يكون قبل اإلنزال وبعده.........إخل، فهو مسئول السمع، واللمس، والشم والذوق" واألوضاع اليت  
، فعن أنس ابن مالك أن )35(عن إحصاهنا أمام هللا تعاىل وليس إحصان نفسه فحسب، فليجتهد يف معرفة ما يرضيها

َضى حاجَتُه قـَْبَل َأْن تـَْقِضَي َحاَجتَـَها قال: " إذا َجاَمَع أحدُُكْم َأْهَلُه فـَْلُيْصِدقْـَها فَِإَذا قَ   –صلى هللا عليه وسلم    – النيب  
وصدق املشاعر والعواطف جتعل كليهما حريص على إرضاء اآلخر وجعل هذه )36(َفاَل يـُْعِجْلها حىت تـَْقِضَي َحاجَتها"

 العالقة سبباً يف السعادة، ال سبباً يف األمل بعدم اإلرتواء.
 دية: رابعاً: األمور املفسدة للعالقة العاطفية واجلس

 وليحذر الزوج من األمور املفسدة للعالقة العاطفية واجلسدية وأمهها ما يلي: 
 ــ  اإلهانة أو النقد الالذع للزوجة أو ألحد من أهلها، خاصة أمام الناس. 1
ـــ إمهاهلا وقت احليض أو النفاس أو املرض، فإن ذلك يشعرها أهنا جمرد مكان لقضاء الوطر فحسب، ولذلك أثر سيء 2

 نفسها. يف  
 ـــ  احلذر من تناول أدوية أو أعشباب أو منشطات جنسية إال حتت إشراف الطبيب. 3
ـــ احلذر من النظر إىل احملرمات، ومشاهدة املناظر أو األفالم اإلابحية، فإن لذلك أاثر جسمية سلبية على العالقة، 4

الشاذة اليت رآها، وبني ما تقدمه زوجته له، وال حيث تعقد املقارانت الداخلية يف الذهن، من حيث املناظر واملمارسات  
حيدث االرتواء ولو كانت الزوجة هي أمجل النساء، و كم من حاالت طالق حدثت بسبب ذلك، إما ألن الزوج يشعر 
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الذنوب واآلاثم  قلبها، وتشعر ابإلهانة، هذا فضاًل عن  الزوجة تكتشف ذلك فينكسر  أو أن  الزوجة ال ترضيه،  أن 
مر الشرعي بغض البصر، وكذا اآلاثر الطبية والنفسية اليت تؤثر على من يُدمن ذلك،  خاصة التأثري الدماغي، مبخالفة األ

وهناك العديد من األحباث العلمية اليت تثبت ذلك، والكاتب جاري ولسن وهو متخصص يف تصوير الرنني املغناطيسي 
هناك بعض أعراض هلذه اإلابحية سببها   )37(  "اإلابحيةدماغك حتت أتثري  "يف جامعة واشنطن، ذكر يف كتابه   أن 

 التغريات اليت حتصل يف الدماغ:
التأثري على احلياة وفقد السيطرة: بسبب تغريات الدماغ، األولوايت تضطرب وتصبح مشاهدة اإلابحية أولوية.   - أ

صدقائهم وزوجاهتم وعالقاهتم هذا السبب جعل الكثري يسهرون ويعتزلون الناس. خسروا دراستهم وأعماهلم وأ
 وصحتهم.

 ب ـ عدم القدرة على الوصول للنشوة أثناء اجلنس الطبيعي. 
أصبحت شائعة حىت لدى الشباب، الشيء الذي مل يوجد قبل ج ــــ ضعف االنتصاب أثناء اجلنس الطبيعي:  

 االنرتنت.
 د ــ سرعة القذف. 

 أنواع مقززة من اإلابحية مل يكن يتخيل أن يصل إليها. هــــ مع كثرة املشاهدة يتطور الشخص إىل  
 واألكتفاء مبمارسة اإلابحية. ز ــ فقد الرغبة يف إقامة عالقات طبيعية  

 ح ــ التأثري على الرومانسية يف الزواج والعالقات الطبيعية بسبب اخليال املرتبط ابإلابحية واملقارنة. 
 لنفس. ط ـ عدم التوازن االجتماعي وضعف الثقة اب
 ك ـ ضعف الذاكرة وعدم القدرة على الرتكيز. 

 ل ـ االكتئاب وضعف الطاقة واحلماس واخلمول. 
 مث دلل الكاتب على ما سبق ذكره من الناحية العلمية للتغريات الدماغية. 

دم هبا احلذر من الغفلة عن هذه األشياء مهما تقادمت احلياة الزوجية، بل على العكس، فإن املرأة كلما تق   خامساً:
العمر تكون يف حاجة ماسة لإلطراء والثناء واملدح، وكل ما يشعرها أهنا مرغوبة فيها من قبل زوجها، وليس من الوفاء 
أو املروءة أن يتعامل الرجل إبمهال أو إزدراء، مع زوجته اليت أفنت شباهبا وصحتها يف رعاية زوجها وأوالده، حىت لو 

 . ذبل مجاهلا وما حتركت شهوته حنوها
  ": خامساً: مفاتيح عالج مشكلة الفتور العاطفي واجلسدي "للزوجة فقط

لتعلم كل زوجة أن هناك رايحاً عاتية تعصف ابألسرة عموماً، وابألسرة املسلمة خصوصاً، فالفنت تالحق الزوج يف اخلارج 
املوقف إن استعدت لذلك، ومحت واملغرايت من شياطني األنس كبرية، ولكنها سيدة    – عرب النت    –ويف الداخل  

فعليها أن ختلص نيتها هلل تبتغي األجر إبسعاد  –إن شاء هللا   –زوجها وبيتها من هذه الفنت لتسعد يف الدنيا ويف اآلخرة  
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وإشباع زوجها، ولتكثر من الدعاء، ومل أجد يف مجال الوصااي اليت أوصى هبا السلف الصاحل بناهتم، لتكون خري مفاتيح 
 لفتور العاطفي واجلسدي بني الزوجني: لعالج ا

الوصية األوىل: من عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب البنته حيث قال هلا: "إايك والغرية، فإهنا مفتاح الطالق". وال شك 
ؤمن الغرية من الغرائز البشرية اليت أودعها هللا يف اإلنسان تربز كلما أحس شركة الغري يف حقه بال اختيار منه، أو يرى امل 

والغرية منها ما هو حممود ومنها ما هو مذموم، والغرية اليت حذر منها عبد هللا بن جعفر ابنته   ،)38(تنتهك حرمات هللا
ى هللا فال شك أهنا حممولة على الغرية املذمومة؛ ففي احلديث عن بن َعِتيٍك اأْلَْنَصارِيِّ َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه صل

ُ فَاْلغَ عليه وسل ُ َفأَمها اْلَغرْيَُة الهيِت حيُِبُّ اَّلله َها َما يـُْبِغُض اَّلله ُ َوِمنـْ رْيَُة يف اَّللِه َوأَمها اْلَغرْيَُة الهيِت يـُْبِغُض م: "إن من اْلَغرْيَِة َما حيُِبُّ اَّلله
" ُ فَاْلَغرْيَُة يف َغرْيِ اَّللِه  .)39(اَّلله

الوصية الثانية: من أمامة بنت احلارث البنتها عند الزواج، فقد خطب عمرو بن حجر ملك كندة، أم إايس بنت عوف 
بن حملم الشيباين، وملا حان زفافها إليه خلت هبا أمها، فأوصتها وصية، تبني فيها أسس احلياة الزوجية السعيدة، وما 

تركت لفضل أدب لرتكت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل، ومعونة   جيب عليها لزوجها فقالت: أي بنية: إن الوصية لو
 للعاقل. 

الزوج لغىن أبويها، وشدة حاجتهما إليها   امرأة استغنت عن  النساء للرجال - ولو أن  الناس عنه، ولكن  كنت أغىن 
 خلقن، وهلن خلق الرجال. 

 وكر مل تعرفيه، وقرين مل أتلفيه، أي بنية: إنك فارقت اجلو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إىل 
 فأصبح مبلكه عليك رقيبا ومليكا، فكوين له أمة يكن لك عبدا وشيكا. 

 واحفظي له خصاال عشرا، يكن لك ذخرا.
 )أما االوىل والثانية( فاخلشوع له ابلقناعة، وحسن السمع له والطاعة. 

 عينه منك على قبيح، وال يشم منك إال أطيب ريح.   )وأما الثالثة والرابعة( فالتفقد ملواضع عينه وأنفه، فال تقع 
 )وأما اخلامسة والسادسة( فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر اجلوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. 

)وأما السابعة والثامنة( فاالحرتاس مباله واإلرعاء على خدمه وعياله، ومالك األمر يف املال حسن التقدير، ويف العيال 
 لتدبري. حسن ا

)وأما التاسعة والعاشرة( فال تعصني له أمرا، وال تفشني له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره 
 مل أتمين غدره. 

 . )40(مث إايك والفرح بني يديه إن كان مهتما، والكآبة بني يديه إن كان فرحا.
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:307-324 VOL: 6, NO 3, 2020           

 

 
 

 
320 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 سادساً: حماذير عامة للزوجات: 

واحلذر من التهديد بسوط القانون،   –صلى هللا عليه وسلم    –املرجعية عند اخلالف كتاب هللا وسنة رسول هللا  ـ اجعلي  1
 أو اللجوء إليه إال عند الضرورة القصوى. 

تعاىل   –ـ أن حتذر الزوجة من ترك ترتيب األولوايت، فإن ذلك من مجلة الشرور، و لتجعل أولوايهتا بعد إرضـــاء هللا  2
الزوج، مث رعاية األوالد، مث العمل أوالدراسة، واحلرص على تنظيم الوقت حىت ال يطغى واجب على واجب   إرضاء  -

 آخر. 

واملظهر اجلذاب والرائحة الطيبة، والنظافة الشخصية داخل البيت، وخباصة  ـ  احلذر من اإلمهال يف اللياقة البدنية،3
على أن من   )41(افة البيت خاصة غرفة النوم. فقد اتفق الفقهاءوقت العالقة اخلاصة بينهما، كما حنذر من إمهال نظ

حقوق الزوج على زوجته أن تتزين له ابمللبس والطيب، وأن حتسن هيئتها وغري ذلك، مما يرغبه فيها ويدعوه إليها، فَعْن 
َخرْيِ النَِّساِء قَاَل: "الهيِت ُتِطيُع ِإَذا أََمَر، َوَتُسرُّ ِإَذا َأيب ُهَريـْرََة رضي هللا عنه قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َعْن  

 . )42(َنَظَر، َوحَتَْفظُُه يف نـَْفِسَها َوَمالِِه" 

اللمس" وعلى   –الذوق    –النظر    –السمع    –ـ احلذر من إغفال خريطة العالقة اجلسدية، وإاثرة حواس الزوج" الشم  4
واالبتكار يف ذلك، حىت يقضي الزوج وطره كامالً،    -احلالل  -جديد يف فنون زينة املرأة   الزوجة االطالع اجليد ملعرفة كل

 وال تسثريه أي حاسة يف اخلارج، فقد أرتوى من زوجته وحالله.

ـ احلذر من وضع حواجز أثناء العالقة اخلاصة إال ما كان مؤذايً، أو حمرماً كالوطء يف الدبر أو أثناء احليض أو النفاس، 5
قال: )من أتى حائضاً أو امرأًة يف دبرها أو  - َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم  - أن رسول هللا    - رضي هللا عنه   -أيب هريرة   فعن

 . )43(كاهناً فصدقه فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم(

أخت من الثقات، وإن كانت مشكلة ال   ـ احلذر من إفشاء أسرار العالقة الزوجية، إال عند استفتاء طبيب أو عامل أو 6
يستطاع الصرب معها على احلياة الزوجية، فليكن طلب التسريح بال جتريح. ففي احلديث قال صلى هللا عليه وسلم: "إن 

. فيجب على كل واحد )44(من أشر الناس عند هللا منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته وتفضي إليه مث ينشر سرها(
من الزوجني أن يسرت سر اآلخر سواء كان ذلك تفاصيل ما يقع حال اجلماع وقبله من مقدماته أو غري ذلك من األسرار 

 .)45(البيتية  
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 سابعاً: خطوات عالجية البد منها: 

 واجلنسية. أوالً: ال بد من الوضوح واملصارحة عند حدوث أي شيء يعكر صفو العالقة العاطفية  

 اثنياُ: إذا فشل الزوجان يف الوصول إىل عالج يرأب صدع العالقة بينهما، فنوصي بتدخل احلكماء. 

 . اثلثاُ: إذا فشل احلكماء فليكن الصرب على العالقة، مع املزيد من االحرتام والتقدير، أو التسريح إبحسان 

 خامتة:

والسالم على خري العباد، وبعد: فقد مت االنتهاء من احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة      
هذه الدراسة املتواضعة، واملتعلقة مبشكلة  هامة من مشكالت احلياة الزوحية، ساعية أن تصل إىل أهم 

األهداف من إقامتها وهي اإلحصان والسكن واملودة والرمحة، وقد وفقنا هللا تعاىل للوقوف على مظاهرها 
لسلبية، وطرح منهجاً لعالجها، ولكن كل هذا مل جيد نفعاً إال إذا صدقت نوااي  وأسباهبا، وأاثرها ا

الزوجني يف اإلصالح، وإال سيكون املصري احملتوم هو الشقاق والفراق أو العيشة الضنك والعياذ ابهلل،  
كر  وإان لنرجو أن تكون الدراسة إضافة علمية، تسهم يف استقرار البيوت املسلمة، وتصرف عنها ما يع

صفوها،  وما كان يف هذه الدراسة من توفيق،  فما توفيقنا إال ابهلل، وماكان فيها غري ذلك،  فنستغفر 
 منه الرمحن، وحسبنا أن للمخطىء أجر، وللمصيب أجران. 

 نتائج الدراســـة: 

 مما سبق يف هذه الدراسة نستنج اآليت: 

اجلنسية والعاطفية، تعد من أخطر املشكالت الصامتة اليت هتدد أوالُ: أوضحت الدراسة أن مشكلة الفتور يف العالقة  
استقرار األسرة، حيث تعصف ابالستقرار النفسي والعاطفي للزوجني، وتفقد احلياة الزوجية أهم مقاصدها وهو 

 اإلحصان والسكن واملودة والرمحة.

واليت من غري معرفتها ال ميكن وضع عالج   اثنياُ: وقفت الدراسة على أهم املظاهر واألسباب املتنوعة هلذه املشكلة، 
 مناسب هلا. 

 -)األئمة والدعاة اثلثاُ: أوضحت الدراسة أنه من الصعب عالج هذه املشكلة جذرايً، دون تعاون هذه األطراف فيها  
 واألخصائيني النفسيني(، مع وجود رغبة صادقة يف الوصول إىل عالج من كال الزوجني.   –واألطباء  
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الدراسة  لعالج املشكلة مفاتيحاً  علمية وعملية خاصة ابلزوج، وأخرى خاصة ابلزوجة،  ووضعت رابعاً : أعطت  
بعد توفيق هللا   - كذلك هلما بعض احملاذير، ولو أخذت هذه الوسائل مأخذ اجلد، واجتنبت احملاذير، لكان ذلك كافياً 

 لعالج هذه املشكلة الزوجية اخلطرية.   -تعاىل 

 التوصيـــات:  •
: توصي الدراسة الباحثني  والدعاة واملصلحني، واملهتمني بشأن األسرة، ببذل املزيد من اجلهود العلمية والعملية، أوالً 

 اليت تسعى لعالج مشكالت األسرة. 
توصي الدراسة بضروة عمل أنشطة اجتماعية وعقد ندوات ودورات تثقيفة شرعية وطبية، للمقبلني على الزواج، اثنياُ:  
 . تزوجنيوكذا امل
بعد صقلهم ببعض املهارات والدورات الشـــــــرعية    –نوصي بتأسيس منظمة يف كل مدينة من حكماء املسلمني    اثلثاً:

 ، يكون دورها الرئيسي حل النزاعات اليت بني األزواج.   - وغريها  
 

 هوامش البحث:      
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sabq.j7.s 122 . 

(6)  )swrh alnsa' ayh:1    (  

(7)  )swrh alrwm ayh:21    (  

(8)   )albkhary, aljam'e almsnd alshyh almkhtsr mn amwr rswl allh sla allh 'elyh wslm wsnnh wayamh. mrj'e 

sabq. j7. s 31  ( . 

(9)  )abn hban,  alehsan fy tqryb shyh abn hban. mrj'e sabq.  j9. s483  (  . 

(10)  )mslm, almsnd alshyh almkhtsr bnql al'edl 'en al'edl ela rswl allh sla allh 'elyh wslm, mrj'e sabq. j2. s697  . 

(11)  )swrh alanbya' ayh:90    (  

(12)  )altbry,  jam'e albyan fy tawyl alqran.mrj'e sabq. j 18s 520 ( . 

(13)  syd qtb, fy zlal alqran, mrj'e sabq. j1. s242 . 

(14)   )mslm, almsnd alshyh almkhtsr bnql al'edl 'en al'edl ela rswl allh sla allh 'elyh wslm, mrj'e sabq.j4  s2011  . 

(15)  )altbrany, alm'ejm alawst. mrj'e sabq. j2. s236  ( .. 

(16)  )albyhqy, alsnn alkbra llbyhqy, mrj'e sabq j6. s280  ( . 

(17) alqrtby, aljam'e lahkam alqran, j 1. s168  ( . 

(18)  swrh albqrhayh:  228    .  

(19) msnf 'ebd alrzaq 3 / 146 . wshrh mntha aleradat 3 / 92 , walmghny labn qdamh 7 / 18 t alryad alhdythh 

(20) mslm, almsnd alshyh almkhtsr bnql al'edl 'en al'edl ela rswl allh sla allh 'elyh wslm, mrj'e sabq.j2. s1091 . 

(21) abn hnbl, msnd alemam ahmd bn hnbl. mrj'e sabq. j30. s342  ( . 

(22) swrh alnsa' ayh: 19 . 

(23) alsabwny, mkhtsr tfsyr abn kthyr, j 1. s369 . 
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(24) abn kthyr, tfsyr alqran al'ezym, mrj'e sabq. j2. s212 . 

(25) abn hnbl, msnd alemam ahmd bn hnbl. mrj'e sabq. j6. s39  ( (    . 

(26) albkhary, aljam'e almsnd alshyh almkhtsr mn amwr rswl allh sla allh 'elyh wslm wsnnh wayamh. mrj'e 

sabq. j8.s235 . 

(27) abn majh, snn abn majh, mrj'e sabq. j1. s636 . 

(28) albkhary, aljam'e almsnd alshyh almkhtsr mn amwr rswl allh sla allh 'elyh wslm wsnnh wayamh. mrj'e 

sabq. rqm 676    (  

(29) abn hnbl, msnd alemam ahmd bn hnbl. mrj'e sabq. j42. s209 . 

(30) mslm, almsnd alshyh almkhtsr bnql al'edl 'en al'edl ela rswl allh sla allh 'elyh wslm, mrj'e sabq. : rqm 1160  . 

(31) tl'et, shr wakhrwn "alqsm alshr'ey beslam awn layn" .(2007m).alf ba' frash alzwjyh. byrwt: aldar al'erbyh 

ll'elwm.s33 . 

(32) swrh albqrh ayh: 223  ( . 

(33) swrh albqrh ayh : 223     (  

(34) mtfq 'elyh, wallfz llbkhary ktab: altsmyh 'ela kl hal w'end alwqa'e – j1-rqm 141-. s41 

(35) tl'et, shr wakhrwn. (2007m). alf ba' frash alzwjyh. byrwt: dar al'erbyh ll'elwm. s57-73  (  . 

(36) abw alhsn alhythmy, nwr aldyn 'ely bn aby bkr bn slyman. (d.t). almqsd al'ely fy zwa'ed aby y'ela almwsly. 

th: syd ksrwy hsn. byrwt:  dar alktb al'elmyh. j2. s242 . 

(37) wlsn, jray.( 2015m). dmaghk tht tathyr alebahyh " Your Brain on Porn". alwlayat almthdh alamrykyh: 

kwmnwlth llnshr.s23  . 

(38) abn hjr al'esqlany, fth albary shrh shyh albkhary, mrj'e sabq. j9. s320 . 

(39) abn hban, alehsan fy tqryb shyh abn hban, mrj'e sabq. j1. s530. 

(40) sabq, alsyd, fqh alsnh. mrj'e sabq. j2 . s232ela  s235 " btsrf  ( . " 

(41) wzarh alawqaf walsh'ewn aleslamyh alkwytyh. almwsw'eh alfqhyh alkwytyh. mrj'e sabq.  j11. s.271 

(42) alnsa'ey, alsnn alkbra, mrj'e sabq. j8. s184 . 

(43) alalbany, mhmd nasr aldyn. (1985m). erwa' alghlyl fy tkhryj ahadyth mnar alsbyl.byrwt: almktb aleslamy. 

t:2. j7. s68 . 

(44) mslm, almsnd alshyh almkhtsr bnql al'edl 'en al'edl ela rswl allh sla allh 'elyh wslm, mrj'e sabq.j2. s1060 . 

(45) alsdyq alshaf'ey, mhmd 'ely bn mhmd bn 'elan bn ebrahym albkry. (2004m).dlyl alfalhyn ltrq ryad alsalhyn. 

byrwt: dar alm'erfh lltba'eh waltwzy'e walnshr.t:4. j5. s151 . 
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رشدليل الن  
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك 

؛ 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  يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطورعلمياً 

 فاعلة ملستجدات النشر املعريف.
 تعليمات للباحثني: 

Microsoft  برانمج حتت .ukjistsr@siats.co على اإلمييل:  لقسم النشر ترسل نسختني من البحث  - 1

Word ( واحدة بصيغةWord ( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 
( بني األسطر شريطة أال يقل عدد واحد ونصفيُكتب البحث بواسطة احلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات )  - 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 , ويستىن من
 هذا العدد املالحق واإلستباانت.

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني  - 3
 اوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي. ، كما تذكر عنالعربية واإلجنليزية ابللغتني

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل   - 4
، البحث املقدمة(  KEYWORDS وتحته ABSTRAC)  العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات املفتاحية،

 وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع. 
، على أال تزيد كلمات امللخص ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  - 5

 ( كلمات 5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية (150) على
، مع مالحظة إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج   ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية

 والنتائج. 

http://www.siats.co.uk/
http://www.siats.co.uk/
mailto:jistsr@siats.co.uk


 يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط الصفحة خبط مسيك.   - 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 (كل منها ابلتسلسل، وتستخدم األرقام العربية  إىل
من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة  % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته   - 8

 .العربية
ن وجدت، وللمجلة إلجراء التعديالت على حبثه إ  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 

 احلق بعد ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل. 
يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم    - 10

 .متابعة إجراءات النشر
 .بوهلا للنشر أبي حال من األحوال ومهما كانت األسبابال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد ق  - 11
 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

لغرض حتويل املراجع مع هام: كل املراجع العربية تكتب ابستعمال احلروف الالتينية، ميكنكم زايرة الرابط التايل  
 http://mylanguages.org/arabic_romanization.phpاحلروف العربية للحروف الالتينية  

لها يف املنت؛ هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلس •
 .على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع 

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث بعد  •
أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هناية البحث عن طريق اتباع طريقة ذلك 

 ( تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة واحدة) ن خالل هذا الفيديو التوضيحيم
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:
(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب

 . 145، ص: 2. ج:  2دار الكتب العلمية. ط:    بريوت:
 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: 

http://mylanguages.org/arabic_romanization.php
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 . 150، ص:  3ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج:  
للمؤلف، وذلك ابتباع  يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق

 الطريقة التالية: 
 الكتاب ملؤلف واحد: 

. حتقيـق: عبــد السالم حممد. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 . 2العلمية. ط:    بريوت: دار الكتب

 للمؤلف أكثر من كتاب 
 .. 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. )
 اثنني: الكتاب ملؤلَفني  

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية. الواضح يف علوم القرآن  (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )
 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 . كواالملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية. التجديد  (.2005حممد كامل حسن وآخرون. ) 
 املقالة يف جملة علمية: 

. اجمللة املصرية للدراسات النفسية (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002مد. )راضي، فوقية حم
 . 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.الكرمي يف اجملتمع املعاصر
 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
جراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب هليئة التحرير احلق إب   - 14

 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا
 .قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب   - 15
 فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً   ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر  - 16

عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث  مالحظة:
 .الشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هبا

 واإلحالة:  آليات النشر 
يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن

تزيد عن مدة ال  البحث  ميهل  بعدها  املالحظات،  يتضمن  بتقرير عن حبثه  )    90 الباحث  لألخذ  أشهر(  3يوماً 
 ابملالحظات . 

 عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم ينشر البحث بعد أول أو اثين 
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل

 رسوم النشر   
منظمة حكومية. يتم تشغيل اجمللة فقط من خالل رسوم   / معتمد هي منظمة مستقلة ال تتلقى أي دعم من مؤسسة    

نشر الباحث. الرسوم هي ملعاجلة تغطية النفقات مثل حتكيم البحوث وحتليلها واخلدمات الربيدية والوصول إىل اإلنرتنت 
ا رمزية وغريها. لنتمكن من تغطية تكاليف النشر، يتقاضى احملكم واملدقق اللغوي والقائمني على قسم النشر، رسومً 

 للمساعدة يف تغطية نفقات النشر وتطوير اجمللة. 
ال توجد رسوم للنشر، ولكن نشر مقال يف مؤسسة معتمد يتطلب رسوم معاجلة البحث. كما تشمل تكاليف النشر 

رة رسوم تسجيل اجمللة يف املنصات العلمية املعروفة وبرسوم سنوية، واملصاريف اإلدارية، كما أن الوصول للبحوث املنشو 
 جمانية.
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