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 جملة اددراسا  اإلسمامية اادكرر دألحبا  ادتصصصية

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

ُ
 امل

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

 العاملي. الصعيد على اإلنساين الفكر مستوايت ترقية يف
 ماّدة تقدمي غيةب 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 دةمفي متقنة؛ علمية
 منها دعما   ومقاالهتم همأحباث لرتقية والتيارات املشارب خمتلف من والكّتاب الباحثني مع ابلتواصل اجمللة إدارة وتتعهد
 اإلنساين. الفكر منظومة رقيةوت إصالح جمال يف الفكرية واجلهود العلمية للحركة
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ABSTRACT 

This quantitative study discussed the extent of the impact of the organizational climate to raise 

the job performance of administrative leaders in government institutions in the Governorate of 

Al Dakhiliyah in the Sultanate of Oman. The problem emerged in the need to raise the job 

performance of administrative leaders, and to address the factors that led to this (organizational 

structure, leadership style, incentives Bonuses, qualification and training), Where it aimed to 

measure the extent of the influence of the organizational climate on the job performance of 

administrative leaders in government institutions in the Governorate of Al-Dakhiliya in the 

Sultanate of Oman, the study followed the quantitative descriptive approach to achieve its 

objectives, and the questionnaire was built from (39) statements to collect data, and a simple 

stratified sample of (280) individuals The data were processed using multiple regression 

analysis, and the results showed an impact of the organizational climate at a rate of (45.7%) on 

the administrative leaders of government institutions in the Governorate of Al Dakhiliya on job 

performance, and among its most important recommendations is the implementation of similar 

studies on other governorates that may suffer from some challenges in job performance. Also, 

studies of the factors composing the independent variable are conducted in detail and are taken 

each one separately as independent variables and their impact on the independent variable. 

Keywords: the organizational climate, performance of administrative, leaders, Governorate of 

Al Dakhiliyah, Sultanate of Oman. 

 ميخص البحث
 املسلتتتت تتتا  يف سة  اسقادة اإلدا يني األداء اسوظثفي سرفع املناخ استنظثأتي انقشتتتته الد اسة التتتت  اس أتث   ة    ر

ب تتتتتتتتتتتتتيزن  ملشأتاة  برحل  املشتتتتتتتتتتتتت ي  يف احلاى  لق  فع األداء اسوظثفي سة  اسقادة  افظ  اسةاليث يف حماحل و ث  
اإلدا يني  و عتاةت  اسعوا تل اسد  د  لق  ستي واي كا ث تل استنظثأتي  و لتتتتتتتتتتتتتيو  اسقثتادة  واحلواف  وامل تافت    

قادة اإلدا يني األداء اسوظثفي سة  اس مليى   ر املناخ استنظثأتيلق قثاس  ة  اةفه واستأاثل واستة يب(  حثث 
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افاا  اتبعه اسة التتت  املنال اسو تتتفي اس أتي ستهقث   اة  ب تتتيزن  ملأتاة افظ  اسةاليث حبيف املسلتتت تتتا  احل و ث  
ة  ( فرداً  مته  عا280( ملبا ة ةأتع اسبثاان   و لل  ملثن  طبقث  ب تتتتتتتتتتتتثز     ك39ومت بناء االلتتتتتتتتتتتتتبا      ك

سة  ( %45.7ك سيأتناخ  استنظثأتي بن تتتب د   ر و وىاسبثاان  ابلتتتتمةال ليثل االرةا  املتعةد  و ظار  اسنتا ل 
نفثل د التتتتا  ت األداء اسوظثفي  و    ام تو تتتتثا ااسقادة اإلدا يني ابملسلتتتت تتتتا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث  مليى 

ض استهةاي  يف األداء اسوظثفي  كلسي لىراء د التتتتتتتتتتتتتا   شتتتتتتتتتتتتتا   مليى حمافظا   لر  واسد  لا تعا     بع
سيعوا ل امل و   سيأتتغر امل تتتتتتتقل بشتتتتتت ل تفكتتتتتتثيي و تسلل كأتتغرا    تتتتتتتقي  كل مليى حةد و ة    راا مليى 

 املتغر امل تقل.
 املناخ استنظثأتي, األداء اسوضثفي, اسقادة, حمافض  اسةاليث , ليزن  ملأتاة. الكيمات املفتاحية:

 املقدمة
تواىه املسل ا  احل و ث  لةاي  ملةيةة  وخمتيف  واسد قة تس ر مليى لقث   اةافاا و فع  داء  داء اسعا يني فثاا  
سلسي توىاه بعض املسل ا  لق تزوير  نالاا استنظثأتي  واسعأتل مليى وضع احليول اةل ي  واملنالب   واسبهث 

 فع مليى ث ام   ولفاسد يعأتيوة  ااسعا يني  واملسلتتتتتتت تتتتتتتا  مل   فضتتتتتتتل اس تتتتتتتبل واسزرأ احلةيل  سرفع  داء كل     
ثال  توفر املناخ تعأتل مليى تبين لة كلرًا    املسل ا  مليى   تو  اسعامل إف تاىي  ومما ال شي فثه امل تو  اإل

 .(Sharaf,2018., Khalid,2016)   بتتاا اسة الا  احلةيل  وهنا جترب  انىه   س استنظثأتي املال م
احل و ث       قبل اسقادة اإلدا يني ابملسلتتتت تتتتا  املناخ استنظثأتيظر لق االحتثاىا  اإلدا ي  واملتعيق  بة التتتت  وابسن

  واسلي حيةد آسث   و ه احملرك اسر ث تتتتتتتتتتتتتيساإلبةاع فثاا  تتأتلل يف ا ث ل استنظثأتي  االاتأتال و   نامواسد تتزيب 
ة ثة اةاود رو لقث   اةاف املسلتتتت تتتت   كلسي  لتتتتيو  اسقثاداسعأتل بني  ى اء املسلتتتت تتتت   واسربي فثأتا بثناا ستوح

ثادي ة األلتتتتيو  اسقلاسلي يعة     ام  ا ميث  اسعأتل اإلدا ي  وميث  اسقا ة اسناىح مل  غرد    اسقثادا   حثث 
يوىاام و سيعأتل  ويس ر مليى لتتتتتتتتتتتتتيوك اسعا يني ل ابًثا      وبلسي يرفع    دافعث  األفراداسناىح يوسة ملأتال انىهاً 
  واحلواف  وامل تتافتت   اسد يتقتتاضتتتتتتتتتتتتتتاد اسقتتادة اإلدا يني  كتتلستتي استتتأاثتتل واستتتة يتتب استتلي رو لقث   اتتةاف حمتتةدة

و     ة لق  األداء املتأتث  وتز وبناًء مليى  سي مي   سيأتسلتتتتتت تتتتتت  حيكتتتتتتيوة مليثه و ة  االلتتتتتتتفادة     تا  ه  
 سوف  وجتعل املسلتتتت تتتت  واىا   داء يشتتتتا  لسثاا ابسبناة  وسقةل  اان ا  وتعأتل مليى تقةمي اةةية  واخلروج مل  املأ

اج  لتتتترمل  وكفاءة  تتبنه الد اسة التتتت  اسبهث يف بعض اةوا ب املتعيق  ابألداء اسوظثفي وايج ك ىودة وكأتث  اإل
 .جناحل  االست ال اسوظثفي(اإل
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 مشكية الدراسة 

 لحةا   حة  تزيبا  اسعكتتتتتتر احلةيث ملا ميليه      ر اب حل يف ابسعوا ل اسد حيويااو  األداء اسوظثفي واالاتأتال بهعة يش 
سالاتأتال  نيامل تتتتتسوسني واسقادة اإلدا ي رو تزوير اسعا يني واملسلتتتتت تتتتتا   األ ر اسلي يسكة حاى  اسنقي  اسنوملث  واستغثر

بضرو ة االاتأتال ابملناخ استنظثأتي ملا سه    ا ع الا  ل ابث   (Habib, L.M,Ghal,B.U,2018)و و ه د ال    به
مليى  دا ام اسوظثفي بش ل لاص  ومليى املسل   بش ل ملال  كأتا  رو األداء اسوظثفي سيأتوظفني بش ل لاص   و 

كشتتتتتمت املسمتر اسعاملي ءل راء األداءء واسد  فلته وحلا ة اخلة   املة ث  ب تتتتتيزن  ملشأتاة  مل  ضتتتتترو ة ل تتتتتني كفاءة األداء 
وح املباد ة    اسوظثفي سي واد  اسبشتتري  وسيأتسلتت تتا  احل و ث   و سي ب تتبب اسنتا ل واستهةاي  اسد تواىااا  وىعل

واالبت ا   واإلبةاع ضتتتتتتتتأت   وسواي ا لا ي تتتتتتتتام يف التتتتتتتتتةا   األداء والتتتتتتتتتأترا يته  ولا حيق  اسعا ة اإل ا  رو لقث  
 حول  ة    ر املناخ األداء اسوظثفي اباتأتال اسة التتتتتتتا  اسعيأتث  كأتا حظي األاةاف و  تتتتتتتتو  اخلة ا  املقة   

واسد  و ه بضرو ة االاتأتال به  (Alsulami,Y.M,2017., Khalid,2016)احلني استنظثأتي مليثه سة  اسعةية    اسب
وابسعوا ل اسد حيوياا  كلسي تناوسه بعض اسة التتتتتتتتتتا   بعاد املناخ استنظثأتي واسد مي    ة تس ر مليى األداء اسوظثفي 

  (Alhuniu,2015., Alwnas,2018)بشتتتتتتت ل  باشتتتتتتتر  لل بشعة استة يب وف   ا  شتتتتتتتا   لسثه ملةد    اسة التتتتتتتا  
  وبشعةاحلواف  (Abugunam, A.N,Faraj,Z.J,2017)وكلسي بشعة ا ث ل استنظثأتي  كأتا  شتتتتتتتتتتتتتا   لسثه د التتتتتتتتتتتتتا  

  سلا فإة الد اسة التت  (Almaliki,S.A,2017)   وكلسي بشعة األلتتيو  اسقثادي(Aljamil, N.S,2017) وامل اف  
يف  وا  اسد تعا   ناا املسلتتتت تتتتا  احل و ث  ب تتتتيزن  ملشأتاة يت اللتتتتت أتال اةاود اس تتتتابق  سيباحلني  وس تتتتة اسف 

 حمافظ  اسةاليث .
 أسئية الدراسة 

 سرفع ن  ملشأتاةب تتتتتتتتتيز حمافظ  اسةاليث يف سة  اسقادة اإلدا يني ابملسلتتتتتتتتت تتتتتتتتتا  احل و ث   املناخ استنظثأتي  ر  ة   ا 
  ؟ األداء اسوظثفي

 أهداف الدراسة 
 ب يزن  ملشأتاة  حمافظ  اسةاليثيف سة  اسقادة اإلدا يني ابملسل ا  احل و ث   استنظثأتياملناخ   ر  استهق      ة 

 . األداء اسوظثفي سرفع
 فرضيات الدراسة 

ألداء اسوظثفي سة  ا يس ر ل اابً مليى ب يزن  ملأتاة حمافظ  اسةاليث يف ابملسل ا  احل و ث   ابملناخ استنظثأتي االاتأتال
  اسقادة اإلدا يني.
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 الدراسة أمهية 
ا يتنالتتب  ع ل األداء اسوظثفي سة  اسقادة اإلدا ينيستزوير  مهث  اسة التت  احلاسث     حاى  املسلتت تتا  احل و ث  تنبع 

والا  ا كشتتتتتتفه ملنه استقا ير واسة التتتتتتا  اس تتتتتتابق   و يت التثا  املسلتتتتتت تتتتتتا  استزو  واستقةل است نوسوىي اس تتتتتتريع  
ة  بهث  وبلسي كاة البة سنا التتتتتتتتتتتت  احلاى  لق تزوير و فع األداء اسوظثفي  احل و ث  لهافظ  اسةاليث  كنأتو ج سة  

ا حيق   مليى لاإلبةاع اإلدا ي و   للج املناخ استنظثأتي   يف  ام اةوا ب اسد لتتتتتتتتتتوف تعثناا مليى  فع  سي امل تتتتتتتتتتتو 
ة  اسقادة اإلدا يني اسوظثفي سامل تتتتتواي  س داء اسوظثفي  كلسي تبهث اسة التتتت  يف   ر املناخ استنظثأتي مليى األداء 

ابملسل ا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث   كأتا  يت األمهث  اسعأتيث  يف الد اسة ال  يف توفر احليول واإلىراءا  املنالب  
س تتتتتتتة اسلغرا   و عاة  استهةاي  اسد تعا   ناا اسقثادا  اإلدا ي  يف املسلتتتتتتت تتتتتتتا  احل و ث  يف حمافظ  اسةاليث  يف 

داء اسوظثفي   تث   سيعا ة اسلي حيكتتتتتتتتتتتل مليثه املوظمت  قابل اةاة اسلي يبلسه  كلسي اس شتتتتتتتتتتتمت مل   ام جمال األ
احليول املنالتتتتتتتتتب  ستزوير املناخ استنظثأتي يف بثيف  اسعأتل يف املسلتتتتتتتتت تتتتتتتتتا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث     لالل ك تبين 

اىا  وبكتتو ة ملا    ام  وتبين لتتثالتت  استة يب وف  االحتثا ثي   استنظثأتث  املنالتتب   ولفث  اسعا يني املبةملني و ملايت
 ومما ل  األليو  اسقثادي املنالب واسلي يش ع اسعا يني مليى  فع  دا ام اسوظثفي وحب اسعأتل(.

 

 مصطيحات الدراسة 
 األداء الوظيفي 

لاا ام  مل  قثا ام اوج اةاة اسلي يبلسه اسقادة اإلدا يوة يف املسلتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتا  احل و ث  ب تتتتتتتتتتتتيزن  ملشأتاة  واسد تعر
وواىبا م اسوظثفث       ىل لقث   اةاف املسلتتت تتت   ولشتتتباع  تزيبا  اسوظثف   وتتأتلل يف اسة التتت  ب تتترمل  وكفاءة 

  اإلجناحل  وىودة وكأتث  األداء  واالست ال اسوظثفي.
 املناخ التنظيمي

 ل ىوا ب تتأتلل يف كا ث او و تتتتتتتتتتمت خلكتتتتتتتتتتا ا وممث ا  بثيف  اسعأتل اسةاليث  يف املسلتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتا  احل و ث     ملةة
 استنظثأتي  و ليو  اسقثادة  واحلواف  واسرتقثا   استأاثل واستة يب(  ةعياا بثيف  ىا ب  و كلر دافعث  سرفع األداء. 

 اإلطار النظري:
 األداء الوظيفي

ا ني املسلتت تت  لا حيق   اةاف و ضتت - يف جمال ختكتتكتتام كل    - يعر األداء اسوظثفي مل  اةاود اسد يبل ا اسعا يوة
فثاتا  ويتوقمت  ستي مليى اإل  تاان  املتتاحت  واست اث ا  و تة  توفر األىا ة واألدوا  احلتةيلت  اسالحل    وةاسد يعأتي

جناحل  كأتا يتوقمت كلسي مليى  اثل املوظفني واملساال  اسعيأتث  اسد حيأتيوهنا  واخلرا  اسد اكت تتتتتتتتتتتتتبواا  ستهقث  اإل
   والا  ا لتتوف ي تتاملة مليى لقث اسعأتل بشتت ل  تتهثح له لشتتراف كواد  واثيفا   ساي  وحمرتف و ة  مما لتت  

 .(Alsulami,Y.M,2017) اةافاا ب فاءة ملاسث  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “1 - 18” 
VOL: 7, NO 1, 2021           

5 
 

 مفهوم األداء الوظيفي 
 الا  ديشعة  فاول األداء اسوظثفي او    املفااثم اسد انسه حظاً وافراً    االاتأتال يف اسة الا  اإلدا ي   و   قبلش 

املوا د اسبشري  بش ل لاص   تث    مهث   سي املفاول مليى   تو  املنظأتا  واألفراد  وستعةد املس را  اسد تس ر مليى 
 اسوظثفي األداء  و اسبشري املو د اسلي يقول به داءابأل  األداء  فاول اسباحلني  عظم يبير  غاسبااألداء اسوظثفي  و 

   سلسي البة سنا  ة سيأتنظ يلاآلو  اس يي األداء لةية يف   ث ي ل شب ي ام  سبشريا  دااملو   داء ةأل و سي سيأتوظمت 
 .(Noone,2017)  يي اسضوء مليى  ام استعريفا  يف الا اجملال 

 ه قثال اسفرد ابملاال املمتيف  اسالحل   ألداء ملأتيه    لالل بلل ىاة  ي  وملث   عثن  ووف  وقة ملرف األداء اسوظثفي أب
ة منث   مني  عني  واو  ا يتثح لويل املةلال  لق خمرىا   ا   وا فا  حمةدة أبقل ىاة ووقه  ومي   سنا 

 .(Salihuh,S,2010) ألداءكأتث  اةاة املبلول  و وملث   سي اةاة  ومني ا  جاي   ال  طرأ سقثاس األداء
 حمكي  تفاملل  ال     وان    ث ث  اي اسةافعث   وقة ة اسفرد مليى  داء ملأتيه  و ناخ اسعأتل ه كأتا ملرف  يًضا أب

(Alhidad,J,2016) تأتلل لهكي  تفاملل اس يوك  ع اإلجناحل  واسلي يسدي لق لقث   تا ل حمةدة تقود لقكأتا ي 

  كلسي قة ة املسل   مليى لويل املةلال  لق خمرىا  ولقث  (Afana,J.A,2018)األاةاف استنظثأتث  املزيوب  
  .(Alsulami,Y.M,2017) األاةاف اسد ت عى املنظأت  سيو ول لسثاا مل  طري  اسعا يني

اء اسوظثفي ة األد ة ي وة  تقا اًب سة  اةأتثع وحيق   فس املضتتتتتتتتتتتتتأتوة  و  ة  فاول األداء اسوظثفي ي اد مليثه جنة  
عريمت األداء وبلسي مي   ت  لل ولثي   اأت  ستهقث  األاةاف وال مي   أبي حال    األحوال املتبا د اةفا   تقالمي

 ه املاا ا  واسقة ا  اسد يوظفاا األفراد دالل املسلتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ف ستهقث  األاةاف املزيوب   وف  اإل  اان  اسوظثفي أب
  ظأت  واسيوا ح احملةدة سيعأتل.املتاح  واأل

 األداء الوظيفي  أبعاد
تيي كتتتتتتتتتتتر مي   حيت وة األداء اسوظثفي    ملةة ملنا تتتتتتتتتتتر   ث تتتتتتتتتتتث  واسد مي      لال ا لقث  األداء اسوظثفي  و 

اسعنا ر ح ب اسة الا  واسبهو  اسد قة ه    قبل اسباحلني  حثث   ه ال مي   قثاس األداء اسوظثفي لال بتهق  
ثعاا سعوا ل يظار سنا التالف اسباحلني يف االتفاأ مليثاا وس   يبقى  ة مجتيي اسعوا ل املاأت   وسكعوب  لةية تيي ا

 تسدي لق لقث   اةاف  وحةة.
يف   (Habib, L.M,Ghal,B.U,2018., Alhidad,J,2016., albashir,T.M,2017)فقة  تتتتتتتنفاا ملةد    اسباحلني 

اسفنث  واملانث  اسد  املعا ف واملعيو ا  واملاا ا املعرف  لتزيبا  اسوظثف ج وتتأتلل يف جمأتومل    بع  ملوا ل تتأتلل يف 
د اك املوظمت  وملث  اسعأتلج وتشتتتتأتل ل  و ميتي اا املوظمت  واملعرف  اسشتتتتا ي  حول اسوظثف  واسوظا مت األلر  املرتبز   ا

لد دوة ثتتسعأتيتته و تتا يقول بتته و تتا ميتي تته     غبتت  و اتتا ا  وقثم واجتتتااتتا  واسقتتة ة مليى استنظثم واسقثتتال ابسعأتتتل وتنف
كأتثتت  اسعأتتتل املن  ج  قتتةا  اسعأتتتل استتلي ين  د املوظمت لتته اسظروف اسعتتاديتت  و قتتةا    وكتتلستتي  اسوقوع يف األلزتتاء

امللابرة واسو وأج وتتأتلل يف  قةا  تفا  املوظمت يف  داء  اا ه اسوظثفث  وبلل اةاة ولأتل   و يضتتتاً جناحللتتترمل  الا اإل
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وظمت سإل شتتتتتتتتتتاد   و قةا  حاى  املاً  تأتث   اً أتل يف اسوقه احملةد ولا حيق  اجناحل امل تتتتتتتتتتسوسث  واةةي  يف لقث   اةاف اسع
 يف  ال    ى اء وايج (Alhidad,J,2016., Fadil,F,2017)كل      خلكااكأتا    واستوىثه    قبل امل سوسني

 املوظمتج وتتأتلل يف  ا سة  املوظمت    ااتأتا ا  وقة ا  ول  اان  و عا ف واجتااا  وقثم. -1
  ج وتتأتلل يف  تزيبا  اسوظثف  واسفرص املتاح  واستهةاي  و مهثتاا واستو ثمت اخلاص  ا.اسوظثف -2
 ظأت  اإلدا ي  املوقمتج وتتأتلل يف اسبثيف  استنظثأتث  واسد لوي  ناخ اسعأتل ووفرة املوا د املتاح  واإلشراف واأل -3

 وا ث ل استنظثأتي.
ى املعاير األداء سيأتوظفني واسعأتل مليى تزويرد  وس   مل يتفقوا مليأ اسباحلني مليى ضتتتترو ة قثاس اتفا ويتضتتتتح مما لتتتتب 

ء   مي   لمجال اسعنا تتتر اسد لةد وتقثس األدااسد ملرضتتتهو   لالل اسبهو  واسة التتتا    احملةدة واملنالتتتب  سلسي
 حمافظ  اسةاليث  ب يزن  ملشأتاة  ايج  يف   واسد تتنالب  ع املسل ا  احل و ث اسوظثفي

و سي لد اًكا ألمهث  التتتتتغالل اسوقه واةاة واإل  اان  اسفردي     املعا ف واملاا ا  يف  ة األداء املنجزجودة وكمي
ومما   تنفثل املاال اسوظثفث  ب ل ىودة ولتقاة واسد تتأتلل يف  قةا   ا ين      ملأتل دالل املسلتتتت تتتتا  ويودة ملاسث 

ال شتتتتتي فثه فإة مليى املسلتتتتت تتتتتا   ة تبين  ا  سشتتتتترا  سقثاس األدء املن   وىودد  ع وضتتتتتح احلواف  سلسي واملتابع  
امل تتتتتأترة  ولة لد اك اسقادة اإلدا يني ملاا ام اسوظثفث  وامل تتتتسوسثا  اسد   ثزه  م لتتتتوف ت تتتتاملة مليى ىودة وحلايدة 

 .(Maslah,A,2015)األداء 
تمزثي مليى تنفثل  ملأتا م ب ل كفاءة ولتقاة وقة  م مليى اس اإلدا ي  واملتأتلل يف قة ة اسقثادا  ازجنسرعة وكفاءة اإل

   وبلسي تقاس ب أتث  اسعأتل املن   ولتتتتتترمل   سي اإلجناحل يف اسظروفولأتل امل تتتتتتسوسث  ولدا ة فرأ اسعأتل اسد يةيروهنا
 .(Alhidad,J,2016)اسعادي  

ة     ا اسقادة اإلدا يني متلل  حة اسركا   املاأت  يف قة  م مليى األجناحل  وبلسي الب وابستايل فإة اسقة ا  اسد يتأتتع
 اثيام وتة يبام بشتتتتت ل   تتتتتتأتر ابسزريق  املنالتتتتتب  و تابع   سي و ا ينع س مليثه    ل تاج  وختتيمت تيي اسقة ا  

رمل  تقيبا   لا تس ر مليى لتتتتتت   شتتتتتتما لق  لر  و   حل   لق  لر  كلسي بثيف  اسعأتل و ا يكتتتتتتهباا    تغرا  و 
وكفاءة اإلجناحل  وقة ت ية     سي ل ا  ا وىة  بثيف  تت م ابإلبةاع  وأبليو  قثادي انىح  ولفث  ملادل وشفاف  
وسيأتسل   اث ل تنظثأتي  نظم  وبلسي البة  ة ي وة األداء املن   ي اوي املزيو   و  مليى     سي  ووف  اسفرتة 

  .(Alsalayha,S.A,Abuhsayn,U.M)احملةدة سإلجناحل 
ت ال اسوظثفي اسلي   واالس ظأت  وااللتتتتتتتأترا ي  يف اسعأتلءواو ءقة ة اسقثادا  مليى االست ال ابملعاير واأل االلتزام الوظيفي

يتأتتع به اسقادة اإلدا يني ي ية    وال ام ملسل ا م  و الً  م لأل   داء ملايل  وبلسي يع حل  م فرص اسرتقي واسبقاء   
كأتا  ب  ة ي وة اإلست ال   تتتتتأتراً وسثثس فقي     ىل لقث  غااي  حمةدة  والست ال او ا تباو املوظمت لسلتتتت تتتتته 

ع  اةافاا بشت ل كيي  ومي   تكتنمت االت ال لق  ال     واع ايج االست ال اسوىةا  واو شتعو  اسقادة وتزاب   اةافه  
االدا ة ابال تباو لسلتتت تتتا م و عرف  لكتتتا ا ملأتيام  واالست ال امل تتتتأتر واوشتتتعو  اسقا ة اإلدا ي     قثأت  اإللتتتتلأتا  
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ترك  سي  واالست ال األلالقي واو شتتتتتتتتتتعو  اسقادة ل ا  لتتتتتتتتتتتأتر يف ملأتيه و ىتاة يف  سي  قابل  ا لتتتتتتتتتتوف يفقةد ل ا 
 ,Aljamil)اإلدا يني ابإل قثاد اسلايت رو  سلتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتا م واإل قثاد إلاةافاا  واسبقاء فثاا واالست ال أبلالقثا  املان  

N.S,2012). 
  املناخ التنظيمي

 مفهوم املناخ التنظيمي
ملا   وتزويردتنظثأتي ملناخ اساملسلتتت تتتا  احل و ث  لق االاتأتال ابيف ظل استغرا  املت تتتا مل   واملتزيبا  احلةيل  لتتتعه 

 وااتأتال  ناع اسقرا    سه    ا تباو و ث  بني املوظفني واسقادة اإلدا يني وليوكام و ا ينع س مليثه    األداء اسوظثفي

  كأتا (Almuhtasib,L.H,2017) لا اةا ب يشتتعرام حبب اسعأتل واال تباو اسو ث   لد املسلتت تتا  اسد يعأتيوة  ا 
 شتتتتتا  لق ضتتتتترو ة االاتأتال ابملناخ استنظثأتي وملوا يه املمتيف     حثث األلتتتتتيو  اسقثادي  وا ث ل استنظثأتي  و ظم 

املناخ استنظثأتي أب ه اسزرأ واأللتتتتتتتتتاسثب واسعنا تتتتتتتتتر  (Alwnas,M,2016) االتكتتتتتتتتتاال  امل تتتتتتتتتتمة    وملرف اسوانس
 ,Anithaكواألداو  واسعالقا  املتبادس  دالل املنظأت  بني األفراد  واسد متلل شتتتتتتتمكتتتتتتتث  املنظأت  اسناىه   و شتتتتتتتا   

   أبة املناخ استنظثأتي يعر مل  األداء اسلي يت وة    ملةة ملوا ل ترتبي ابألداء استنظثأتي سيأتوظفني  وسيأتسل (2014
 لواء كا ه  قةي   و غر  قةي .

أب ه لكتتتتتتتا ا بثيف  اسعأتل اسةاليث  سيأتسلتتتتتتت تتتتتتتا   املس رة يف لتتتتتتتيوك اسعا يني  (Afana,J.A,2018) كأتا ملرفه ملفا  
لوياا سد اس تتتتثالتتتتا  ااسزرأ و جمأتومل     اخلكتتتتا ا و و دا ام اسوظثفي  و  تتتتتنتل     سي أبة املناخ استنظثأتي او 

 .وتنظم ملأتيام  وتزو   دا ام  وتربزام لسل ا م وابسعا يني فثاا يوك اسعا يني وتس ر مليى ل اسعأتل  بثيف 
 أبعاد املناخ التنظيمي

ختتيمت  بعاد املناخ استنظثأتي سيأتسلتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتا  تبعاً اللتالفاا  و اةافاا  وبلسي يتهةد املناخ وفقاً س بعاد اسد يت وة 
تيي املنظأت  لسثاا سلسي البة    د التتتتتتتتتتاا بشتتتتتتتتت ل دقث   ناا  وتتفاو  تيي األبعاد     نظأت  لق آلر  وحاى  

والتتتمراىاا حت تتنالتتب  ع بثيف  اسة التت  واملتأتلي  يف املسلتت تتا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث  وحلسي وفقاً ملشتت ي  
 اسة التتتت  اسد ت تتتتعى لق وضتتتتع احليول املنالتتتتب   ا  كأتا تفاوته تيي األبعاد وف  اسة التتتتا  اسد تناوسه اسبهث يف
 سي اجملال  فضتتتتتتالً مل   ظي  و ظرة اسباحلني كل  ح تتتتتتب بثيف  وملثن  د التتتتتتته و    ام األبعاد اليت لا  فثاا  وسيفي 

واسل تضتتتتتتتتتأت  ت تتتتتتتتتع   بعاد تتأتلل يف ك امل تتتتتتتتتسوسث   وا ث ل استنظثأتي  ( Litwin & stringer,1986اسباحلني منو ج ك
ا    اسةفء/ اسعالقا  استفامليث   اال تأتاء  واسةملم وامل تتتتتتتتتا ةة(    عاير األداء  االلتالف و استعامل افأة  املماطرة  

مليى  ة  بعاد املناح استنظثأتي تنة ج له ك ا ث ل استنظثأتي  واملأتا لتتتتتتتتتتتتا  اإلدا ي   (Steers,1977ككلسي حةداا 
األبعاد يف لتتت   قاو ( Tim& Perterson,1992وىثا اسعأتل(  و تتنفاا اسباحث كواس تتثالتتا   اسبثيف  اخلا ىث   وت ني

ايج املشتتتتتتا ك  يف اختا  اسقرا ا   واسلق   وامل تتتتتتا ةة واستشتتتتتت ثع  واسكتتتتتتراح  واسكتتتتتتةأ  واألداء اسعايل  واالتكتتتتتتاال  
يف د التتتتته بشتتتت ل  (Alwnas,M,2016)( كأتا  كراا اسوانس 1  2بلسي ترحل تيي األبعاد يف اةةول كاسكتتتتاملةة(  
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تيمت     سلتتتتتتت تتتتتتت  لق  لر  ح تتتتتتتب  تزيبا ا و حتثاىا ا  واألاةاف اسد  وى   و   املالحظ  ة تيي األبعاد خت
 ت عى لق لقثقاا.

 
 منا ج ألبعاد املناخ استنظثأتي(: 1)اجلدول 

 األبعاد النموذج م

1 
منو ج ايني وكروفتس 

 حمتو  اسوظثف . –اسنأتي اسقثادي  –طبثع  اسعالق  بني اسعا ل وحل ال ه يف اسعأتل  (1973ك

 –روح املعنوي  اس –اال فتاح  –األ اة واملماطرة  –استة يب  – رك ي  اسقرا   –امل أفأة واسعقا   -ا ث ل استنظثأتي  (1974وحل ال ه ككا بل  2
 املرو  . – كثة اإلجناحل  –استقةير واستغلي  اسراىع  

 و ج سوسر وحل ال ه  3
 (1974ك

 تنق م لق جمأتوملتني ك
 اختا  اسقرا   اسرمسث   استةالل بني األ ظأت . األوق ا ث ل استنظثأتيج  رك ي 

  واىا  اسكراملا . –امل اف    –اجملأتومل  اسلا ث ج مني اسقثادة 

منو ج دو  وحل ال ه  4
 املماطرة واال فتاح. –ا ث ل استنظثأتي  –امل اف    –اسةفء  –اختا  اسقرا ا   (1975ك

منو ج ىثيأتر وفو داا ة  5
 (1964ك

 د ى  تعقة اسنظم. –اجتااا  األاةاف  –مني اسقثادة  –ا ث ل استنظثأتي 

6 
منو ج كوحلسول ي 

 (1989ك
وملي اإلدا ة  –اإلشراف اس ا ة  –املشا ك   –امل سوسث   –فام اسوظثف   –احملالب  اسشمكث   –ا ث ل استنظثأتي 

 االتكاال . –استعاوة  –واإلح اس ابمل سوسث  

 (Alwnas,M,2016)املرىعج 
يف بعةي  مها احلواف  واسبثيف  ( Alhidad,J,2016) كأتا حةد  اسة التتا  اس تتابق   بعاد املناخ استنظثأتي  فقة حةداا 

يف ملةة ملوا ل تتأتلل اب ث ل استنظثأتي  ومني اسقثادة  املشتتتتتتتتتتتا ك   ومني  (Afana,J.A,2018)املادي  سيعأتل  وحةداا 
يف لت  ملوا ل اي ا ث ل استنظثأتي   (Alsulami,Y.M,2017)اا االتكال  واحلواف   و  ا ةة وتزوير اسعأتل  وحةد

واالتكاال   و  ظأت  و ىراءا  اسعأتل  ومني اسقثادة  واحلواف   واستة يب  ومي   اسقول  ة اسعوا ل اسر ث ث  اسد مي   
يى احلاى   ا  وملا ملاالملتأتاد مليثاا كعوا ل يف قثاس املناخ استنظثأتي سيأتسلتت تتا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث  وقثالتتاً 

 يرجتى  ة لققه     اةاف وايج
 اهليكل التنظيمي 

اإلطا  اسعال اسلي يوضتتح ت تتي تتل اإلدا ا  واألق تتال دالل املسلتت تت  وطريق  ا  تتثابث  اس تتيز   و   لالسه يف  يتأتلل
ستنظثأتي ا يتم استعرف مليى لزوو اس تتتتتتتتتتتتتيز  وا  تتتتتتتتتتتتتثا ا بني اسوظا مت  كلسي مي      لالسه استعرف مليى ا ث ل

سيأتسلتتتتت تتتتت  كياا لمتيمت تق تتتتتثأتا ا  واسشتتتتت ل اسلي ميلل ا ث ل استنظثأتي سيأتسلتتتتت تتتتت  او اسلي حيةد مني اس تتتتتيز  
  واإلىراءا  واسعأتيثا  املتبع   و ة االاتأتال به ولتقا ه يف املسلتتتتتتت تتتتتتتا  احل و ث  يسدي لق و لتتتتتتتيو  اختا  اسقرا ا 

 . (Abugunam, A.N,2917)و فع األداء اسوظثفي اسرضا اسوظثفي مما ينتل ملنه اإلبةاع اإلدا ي 
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 أبة ا ث ل استنظثأتي يتأتلل يف (Altarawana,H.K,,2016., Musaeidah, M.A,2013)كأتا  شتتتا  بعض اسباحللني 
ح تتب حاىتاا  واألاةاف اسد  اسبعض مل  بعضتتاا خمتيف    اأتا  فراداا سشتتغل ا  املنظأت  توحلعجمأتومل     اسزرأ 
  ثفث  توحليع املاأتا ك  وضحومي    ة يكو  ا ث ل استنظثأتي مليى ش ل لا ط  ت  استن ث  بثنااو  تزأتح لق لقثقاا 
و شتتا   وب  أبة   ولةد اسعالقا  اسرمسث  بثناأتا واملسلتت تتا  األق تتال واألفراد دالل املنظأت و  اسةوا ر وامل تتسوسثا  بني
م تق تتتتتتتثم اسعأتل قةا  وح ل يعر ملنه و ة الا استعقثة  لدا ة تكتتتتتتتمت    لطا  استنظثم ود ى  تعقةدي ا ث ل استنظثأت

 ى  لملتأتاد استنظثم مليى دفتتأتلل يف يف استن تتتتث     ا اسرمسث   لةاي  و عوقا ملأتوداي  و  فقثا واسلي قة يرتتب مليثه 
يف   سيأتوظفني اس تتتتتيوك استنظثأتي و تابع    تتتتتا    ستوىثهاستنظثأتث  واإلىراءا  اسالحل اةوا ب و  اسقوا ني واستشتتتتتريعا  
    .امل تواي  اإلدا ي  اسعيثا سة  ا ختا  اسقرا  ل د ى  و  تو  اسرتكث  يف ليز  حني تشر املرك ي  لق

 أسيوب القيادة 
سعا يني ينع س ايتأتلل يف األليو  اسقثادي اسلي ميا له امل سوسوة مليى  وظفثام  و   لالل األليو  املتبع مليى 

اسر ي  والا  ا لتتتتتتتتتتوف  اءيتثح اجملال   ال اسعا يني سيأتشتتتتتتتتتتا ك  ولبة اسلي األداء  و لال  سي األلتتتتتتتتتتيو  اسةميقراطي
د ة لتتتتتتتتتتبةادي يعأتل مليى تنفر اسعا يني وملةل  غبتام يف املبايشتتتتتتتتت ع املوظمت مليى  وح املباد ة  بثنأتا األلتتتتتتتتتيو  اال

ام يف اسعأتل  ة يس ر مليى املوظفني سةيه وترغثب  ليو  اسقثادة ي تزثع اسقا ة واالبتعاد مل   وقع اس يز   و   لالل 
 املوظفنيمليى  ادة اإلدا ينيقيس ر  ا اس  نظأت  و تقن ملأتيث    واسقثادة وبلسي ترتفع   ب  تقبيام س وا ر اسد تكة   نه

الد  تنفثلويقول اسقا ة ب متالتتت اً عياا  كلر   لتتتيو أب  سلتتت تتتا وتوىثه امل و جمأتومل     األاةاف  ستهقث  اةف 
 (.Sharma and Jain,2013)املعا ف اسد سةيه  واملاا ا  اسقثادي  اسد ميتي اا  اسعأتيث     لالل تزبث 

سلسي مليى اسقا ة لي  ىو لبةاملي ومما ل  ح ثأت  سيقثادة يشعر فثه اسعا يوة ابال تأتاء سيأتسل    ويشركام يف اختا  
واسقا ة اسناىح   املوظفني ابال تأتاء مما  لل ابملناخ استنظثأتي رو اإل ابث  شتتتتتتتتتعر   ىواء ل ابث  يش اسقرا ا    ةف لي  

او اسشتتتتما اسلي ال ييتكتتتت  مليى  لتتتتيو  لدا ي واحة فقي بل ينوع بني تيي األلتتتتاسثب  كأتا يوظمت األلتتتتاسثب 
ا ب  عني يف لتتيو  اسلي مي   تزبثقه يف ىة األأب اسثقني مليثهاإلدا ي  احلةيل     املشتتا ك   وتفويض اس تتيز   كأتا 

ني ل ا   وبلسي ت وة  تث   اسقثادة يف حاست  اة  ا قة ال يتنالب  ع  فس احلة  يف   اة آلر وفرتة حل نث   لر 
 ة ت وة فاشتتتتتتتتتي  و دييف  و ة  املال واةاة   و ت وة انىه  ويشتتتتتتتتتا  لسثاا ابسبناة  ويف كيتا احلاستني فإة اسقثادة انا 

 .(Balku,M,2016., EbnALdeen,N,2018) ف  اسقا ة تع س 
  واملكافآت احلوافز

مت اسةاملم اسر ث تتتتتتي ستهفث   داء املوظفني    لالل اسعالوا  واسرتقثا  اسد يتأتتع  ا كل  وظ وامل اف   لل احلواف متش 
 هنا متلل جناحل اسلي حيققه  واالاتأتال  ا يس ر مليى  داء املوظفني واسلي ينع س ل ابًثا دالل املسل    كأتا  قابل اإل

ل احلواف  شتتعو  املوظفني بنظا ةلحقا س ل  وظمت  ت  ا اتبع امل تتا  اسكتتهثح وف  اخلزي واألاةاف اسد وضتتعه  
 كة  و واسرتقثا  وا تباطاا لعةال  األداء ي ية سةيام اسلق  واال تأتاء سيأتسلتتتت تتتت   ويشتتتت ع مليى بلل امل ية    اةاة  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “1 - 18” 
VOL: 7, NO 1, 2021           

10 
 

كلر    اسباحلني ضتتتترو ة اإلاتأتال ابحلواف  وامل اف   واسعةاس  فثاا  لتتتتواء يف احلواف  املادي   و املعنوي   واسشتتتتفافث  يف 
  .(Ghanim, F.A,2015) حت لق   بتغااا واألاةاف اسد وضعه     ىياا سي 

ة   (Alsharim,A.A,2017., Sulayman,A,2017., Ali, A.M,2016)سة  اسباحلني  و  بته كلر    اسة التتتتتتتتا 
   األاتتةافث  وبتتلستتي البتتة     بي  ظتتال احلواف  بتهق فع األداء اسوظثفي ستتةياماستهفث  يع حل    قتتابيثتت  األفراد لق 

      ا ل ا مل ي   اناك  بي بني احلاف  وا ةف فتكتتتبح ال فا ةة  ناامليى امل تتتتو  اسفردي  ومليى   تتتتو  املسلتتت تتت 
 لتتتتتس و عاير و قايثس  وضتتتتتوملث  ملنح تيي املنح واحلواف   لق ضتتتتترو ة وىود يف د التتتتتته (Ali, A.M,2016)و شتتتتتا  

ت أت  و يشتتتغياا األفراد  وتنفل بشتتت ل ملادل بني مجثع اسعا يني   واسرتقثا  وف  التكتتتا تتتا  وواىبا  اسوظا مت اسد
ى حة اس تتتتواء  واملوظفني ملي  ينياإلدا  اسقادة  مجثع األطراف اسعا ي  لتتتتواءً ابإلاتأتال اسباسغ     مهث  احلواف  وامل اف   

  وتوفر عثشتتتتتتته حلايدة   تتتتتتتو   ةف اسرفع  نه و  مليثهي تتتتتتعى سيهفا   اسلي ةللابسن تتتتتتب  سيأتوظمت اسفثأتلل األىر 
واألداء املبلول     ج فق      فقا  اإل تا  سيقادة اإلدا يني فإ ه ميلل    ا ابسن تتتتب  املمتيف  ولشتتتتباع حاىاته تزيباته  

اسقثادا  و اسعا يني اس فاءا     لق ىل   احلواف  واسن اف      تكتتتأتثم اث ل  سلتتت تتتا  ةف امل قبيام  وبلسي
سلتتتتتتت تتتتتتتا  وملةل اسبهث مل   سلتتتتتتت تتتتتتتا  اسقو  اسعا ي  دالل امل بقاء احلفا  مليىكلسي    املساي اإلدا ي  املتأت ن  و 
تشتتتتت ثع األداء املبلول  و و  لا يتنالتتتتتب  ع اسعأتل ولةية احلواف  وامل اف  لقث  اسعةاس  يف دفع و    لر   كلر لفث اً 

 ال    ي   املسلتتتتتت تتتتتتا   ة تراملالبة  وبلسي    ية    األداء املتأتث  مجثع املنت تتتتتتبني يف املسلتتتتتت تتتتتتا  احل و ث  سبلل
قةا    بة  امل تتتتتتتاواة  ي امل تتتتتتتاواة بني   كلسي واي  بة  اسعةاس احلواف  وامل اف    سنظاليف تكتتتتتتتأتثأتاا   اأت  بادئ 

   و يبث  ث ة ت وة األىو  كافواي  بة  اس فاي  املبلول  و لراً اسعأتل واسواىبا  وامل تتتتتتتتتتتتسوسثا  و  احلواف  وامل اف  
 .(Rbayieih,A.M,2003)  سة  مجثع اسعا يني وح اته املعثش  غبا و  ستزيعا 

 التأهيل والتدريب

ويقكتتتتتة به تزوير اس واد  اسبشتتتتتري  واسعأتل مليى  فع قة ا  اسعا يني سال تقاء ابسعأتل  ويعتر استة يب يف املسلتتتت تتتتا  
سل   ووف  االحتثاىا  استة يبث  دالل املاحلةيل  او األداة اسناىه  وااللتلأتا  امل تقبيي ل ا  ا  ح   توظثفه وف  

يشتتتاة اسعامل   و  تاجحاى  اسعا يني فثاا  والا  ا لتتتوف يع حل     فع قة ا  األفراد ويرفع   تتتتو  وكفاءة األداء واإل
تزو اً  ت تتتتتا ملاً يف كاف  جماالته مما حيتم مليى املسلتتتتت تتتتتا  تزوير قة ا   وظفثااف حت ت تتتتتتزثع  واكب   سي استزوير 

 (.2015ا  املعا ف واملاا ا  اسضرو ي  ستنفثل  اا ام اسوظثفث  كاحلقبا   واكت 

لالل  حةا  تغثر يف ليوك األفراد     ةف ل شاو خمزي و نظم أبة استة يب يتأتلل يف ( Nassazi, 2013)و شا  
 مي  و  ملاسث  بفعاسث  الاملا جناحلواسقة ا  اسالحل   إل  واالجتااا   واملاا ا عا ف  برا ل و  شز  تسدي لق لكت ا  امل

ي تمة وة  يعيام ولا   لمتيمت ختككا م املكأتأت  ستغثر ليوك املوا د اسبشري  ة استة يب ميلل تيي اسعأتيث أباسقول 
امل تقبيث  يف  ملأتا م احلاسث  و  ستنفثلاا  اا ا املو   عا فاملت املةام مليى اكت ا    تزو ة  لاسثب وطرأ ىةيةة و 

  كلر فعاسث .   وىعيه دا ام     ىل  فع
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 ة سيتة يب وح تتتتتتتتت  التثا  التتتتتتتتترتاتث ثا  استة يب املنالتتتتتتتتتب    راً مليى تزوير قة ا  اسعا يني   (Jery, 2013كو كة 
وابستايل  فع      تتتتتتتتتتتتتو  األداء اسوظثفي  و ة اناك ملالق  بني املادة اسعيأتث  املقة   سيأتتة بني واملتة بني  و و تتتتتتتتتتتتى 

اجملال   ة    جتا   اسةول املتقة   يف الابضتتتتتترو ة  واكب  األلتتتتتتاسثب واسزرأ احلةيل  يف استة يب  وكلسي االلتتتتتتتفاد
وياتم استة يب ل تتتتتتتتتتتقبل اسعا يني واملسلتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتا  احل و ث      لالل تزبث   ا مت اكت تتتتتتتتتتابه     عا ف و اا ا  

واسد    شتأهنا تزو  يف لتيوكثا م وت ثمت  ناا  وتتال م  ع املتزيبا  اسضترو ي  يف املسلت تا  احل و ث   واجتااا   
 ا  وف  اسوظا مت احلاسث   و امل تتتتتتتتتتقبيث   وبلسي التيفه اسنظرة احلاسث  سيأتسلتتتتتتتتت تتتتتتتتتا  احل و ث  لق اسد خيضتتتتتتتتتعوة 

بشتتتتتتتتتتتتتريتت  استعيم واستتتة يتتب واستنأتثتت   ومجثعاتتا تتعي  بتنأتثتت  املوا د اس ج اياستتتة يتتب حثتتث ينظر لسثتته يف  ال تت  ىوا تتب 
قة ي تتتتتأتر استأاثل و  األفراد املنت تتتتبني لسثاا   و اثيام  كلسي تتعي  حباى  املسلتتتت تتتتا  احل و ث  لق  اثل وتة يب

س فقي ومي   سيأتسلتتتت تتتت   ة ت تتتتتفثة    استأاثل واستة يب سث  واستة يب    قبل استعثني لق استقاملة  و ترك اسعأتل  
يف تزوير املوظفني  واسقتادة اإلدا يني فثاتا  بتل يتعتة   ستي يف  عرفت  بعض املتزيبتا  اسقتاد ت   تا  لتل استوظثمت و ا 
اي اسشتتتتتتتتتتتتتروو اسالحل   سلسي وطريق  استأاثل وتة يب امليتهقني فثاا ب اف  امل تتتتتتتتتتتتتتواي   و وملث  املساال  واسرا ل 

 . (Aqyly,2005)استة يبث  سيأتيتهقني فثاا 
 منهجية الدراسة

عأتل مليى واسلي يدقثق   سيهكول مليى و مت اسظاارة بكو ة  اس أتي املنال اسو في املتأتة اسة ال  احلاسث  مليى
ا يني بكو ة سة  اسقادة اإلد املناخ استنظثأتيمليى االلتنتاىا   واستعرف مليى  و مت اسواقع احلايل كأتا او واحلكول

ياا األداء اسوظثفي سةيام  و سي ابلتمةال االلتباان  وليث  فع كلر تف رًا و وضوملث  ووضوًحا  و  ر  سي يف 
ةا  املنال اسو في يكمت  ويعيل  ويالحظ  وحييل األح لا فإةسسيو ول لق اسنتا ل     ىل لقث   اةاف اسة ال   

و ة    راا مليى اسواقع  ملالوة مليى  سي ينظم املعيو ا  ويكنفاا ويعر ملناا بزريق  كأتث  وكثفث   حبثث يكل 
     حثث وىوداا وطبثعتاا  دوة تةلل اسباحث فثاا ابسباحث لق فام اسعالقا  اسظاارة  ع غراا    اسظواار

(Hassan,2016).  

(   تتتتتتسول 700ك  فراداا واسلي يبيغ جمأتوع املسلتتتتتت تتتتتتا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث   مليىاسة التتتتتت   وبلسي طبقه
 280ك د متليه يفواساسب تتتتتتتثز    زبقث مت التثا  اسعثن  ابسزريق  اسبناًء مليى لحكتتتتتتتا ثا  وحلا ة اخلة   املة ث    لدا ي 

 .( سضأتاة لق  اسعةداً فرد
 الدراسةأداة 

  تتتتتتب األدوا  يف الد اسة التتتتتت  و سي    لالل    وتعتر    بثاان االلتتتتتتتبا   ست وة  داة مجع اس تناوسه اسة التتتتتت 
م وبناًء مليى  سي مت تق تتتتتتتث االلتتتتتتتتفادة    اسة التتتتتتتا  اس تتتتتتتابق  واسد تناوسه د التتتتتتت  اةوا ب اإلدا ي  بشتتتتتتت ل ملال 

 جااللتأتا ة لق ى  ني   ث ني مها
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وحيتوي مليى اسبثاان  اسةميوغرافث  واي كاةنس  واسعأتر  واملسال اسة التتتتي  ولتتتتنوا  اخلرة  واسوظثف   القسمممم األول:
 احلاسث (.

 املناخ استنظثأتي(ك احملور األولوينق تتتتتتتتتم لق حمو ي   كل حمو  ميلل  قثالتتتتتتتتتاً ملتغر واحة  وتتأتلل يفج  القسمممممممم ال ا :
( فقرا   5ع  ملوا ل واملتأتلي  يف ا ث ل استنظثأتي وحيتو  مليى ملةد كواسلي ميلل املتغر امل تتتتتتتتقل  ويشتتتتتتتتأتل مليى   ب

( فقرا   و لتتتتتتيو  استأاثل 7( فقرا   واحلواف  واسرتقثا  وحيتو  مليى ملةد ك6و لتتتتتتيو  اسقثادة وحيتو  مليى ملةد ك
 ( فقرة.23( فقرا    ي ل أتوع ك5واستة يب وحيتو  مليى ملةد ك

جناحل فاءة اإلرمل  وكلتتتتتتتتي ميلل املتغر استابع  ويتضتتتتتتتتأت  ل تتتتتتتت  ملوا ل خمتيف  وايج واسل (األداء اسوظثفيك  ال ا وراحمل
  ( فقرا 5ويت وة    ك االست ال اسوظثفي( فقرا   و 6ىودة وكأتثتتت  األداء ويت وة    كو ( فقرا   5ويت وة    ك
   كاف  املتغرا ( فقرة  وحلمل  مليى  39و لا ي وة اجملأتوع اس يي سفقرا  االلتبا   ك  ( فقرة16 ي ل أتوع ك

 ثبات االستبانة
و سي ساللتتتتتتفادة    تيي اسنتا ل  ةف استه تتتتتني واستزوير  اً فرد 50مت التثا  ملثن   وسث  ملةداا  سقثاس  با  األداة

 امل تتتتتتتقل تراوحه  عا ل اسلبا  سعوا ل املتغر ة سةينا   وتالحظ يف االلتتتتتتتبا   ولا يضتتتتتتأت   با ا ملنة استزبث  اسفعيي
( واتتلا ميلتتل د ىتت  ملتتاسثتت     0.930ك سيأتنتتاخ استنظثأتي( كتتلستتي د ىتت  اسلبتتا  اس يي 0.940و 0.929بني ك

ة د ى  اسلبا  اس يث  س داء  ( و 0.937( وك0.929سعوا ل املتغر استابع بني كتراوحه د ى  اسلبا  اسلبا   كأتا 
سن تتتتتتتتب      ا ابوتضتتتتتتتتأت   با  اسبثاان  ل ا  ا  ملثة تزبثقاا  رة  لر   سلبا ا( وتيي د ى  ملاسث  0.932اسوظثفي ك

وبعة تزبث   عا ل  سفا كرو باخ مليى  تغرا  اسة التتتتتتت  كا ه اسنتا ل كأتا (  0.926سيلبا  اس يي ساللتتتتتتتتبا   اي ك
 جييي
 

  عا ل  سفا كرو باخ سعوا ل االلتبا  (: 2)دول اجل

 اخكرونبقيمة ألفا   املتغريات عدد الفقرات م

 0.930  قثاس املناخ استنظثأتي ك املتغر امل تقل ( 23 1
 0.929 ا ث ل استنظثأتي 5 2
 0.932  ليو  اسقثادة 6 3
 0.942 احلواف  واسرتقثا  7 4
 0.940 استأاثل واستة يب 5 5
 0.932  قثاس األداء اسوظثفي ك املتغر استابع ( 16 6
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 0.929 لرمل  وكفاءة االجناحل 5 7
 0.937 ىودة وكأتث  اإل تاج 6 8
 0.937 االست ال اسوظثفي 5 9

 0.926 د ى  اسلبا  اس يي ساللتبا   10

 
 

 حتييل البياانت وتفسريها
يس ر   تتتتيزن  ملأتاةب حمافظ  اسةاليث يف ابملسلتتتت تتتتا  احل و ث   ابملناخ استنظثأتي  كتتتته اسفرضتتتتث  األوق أبة ءاالاتأتال

األداء اسوظثفي سة  اسقادة اإلدا ينيء  والتتتتمة ه اسة التتت  يف ليثل الد اسفرضتتتث  ليثل االرةا  املتعةد  ل اابً مليى
 سيبهث يف  ة  استباي  يف املتغر استابع واسد يف تتتر ويع      لالل املتغرا  امل تتتتقي   كلسي ية س   ر املتغرا 

ر املتغرا  الس  اإلحكا ث  سالرةا  املتعةد    لالل امل تو  اسعال ك  امل تقي  مليى املتغر استابع  سلا يتم التبا  اسة
امل تتتتتتتتتتقي  مليى املتغر استابع( ومليى امل تتتتتتتتتتو  اسفرملي    لالل   ر املتغرا  امل تتتتتتتتتتقي   نفكتتتتتتتتتي  مليى املتغر استابع 

(Ibrahim,M,2018). 
( فإ ه 0.05فإ ا كا ه  قل    ك (P-valueاسفا ث  ك والختا  اسقرا  حول استهق      تث   اسفرضتتث  مت األلل ابسن تتب 

ترفض اسفرضتتتتتتتتتث  اسكتتتتتتتتتفري  ويسلل ابسفرضتتتتتتتتتث  اسبةيي  واسد تنا مليى وىود ملالق  و  ر سيأتتغر امل تتتتتتتتتتقل مليى استابع  
 مليى سة  اسقادة اإلدا يني ابملسلتتتتت تتتتتا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث  املناخ استنظثأتي واسع س يف  سي  واللتبا    ر
   بع اسفرضتتتتتتتتتث  اسر ث تتتتتتتتتث ينة ج له و   (Afana,J.A,2917) املتعةد اخلزي االرةا  األداء اسوظثفي التتتتتتتتتتمةل ليثل

 جاملناخ استنظثأتي كاآليتبعاد      اً حثث تة س كل فرضث  بعةفرملث   فرضثا  

 ة  اسقادة اإلدا يني.ساألداء اسوظثفي مليى ل اابً يس ر ا ث ل استنظثأتي ابملسل ا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث   -1

 ادة اإلدا يني.سة  اسقاألداء اسوظثفي مليى  ل اابً ابملسل ا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث  قثادة يس ر  ليو  اس -2

 ة  اسقادة اإلدا يني.ساألداء اسوظثفي مليى  ل اابً يس ر احلواف  واسرتقثا  ابملسل ا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث   -3

 ة  اسقادة اإلدا يني.ساألداء اسوظثفي مليى  ل اابً يس ر استأاثل واستة يب ابملسل ا  احل و ث  لهافظ  اسةاليث   -4
( واي قثأت  0.676ة  عا ل اال تباو بني املتغرا  امل تتتتتتقي  واملتغر استابع ت تتتتتاوي ك  (3يتضتتتتتح سةينا    اةةول ك

 عا ل استهةية ة    ا تباو قوي  بني املتغر امل تتتتتتتتقل واملتغر استابع  و  ا  دالس  لحكتتتتتتتا ث   مما يشتتتتتتتر لق وىود ملالق
ة املتغرا  امل تتتتتقي  تف تتتتر حوايل  ا   تتتتبته ك  ( والا يشتتتتر لق 0.457 ربع  عا ل اال تباو ي تتتتاوي ك واستأتلل يف 

 .غرا   لر اا  ت  و ة بقث  اسن ب  تف ر (    استباي  يف األداء اسوظثفي واي   ب   ا  دالس   عنوي 45.7%
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 ىةول اال تباو(: 3) اجلدول

 R احملور
 Sig اخلطأ املعياري املقدر مربع معامل االرتباط املعدل مربع معامل االرتباط معامل االرتباط

 مستوى الداللة
1 0.676 0.457 0.449 0.460 0.000 

 

 قل  ي   ااستنظثأتي واسد تشتتر لق  ة اسقثأت  املعنو اإلحكتتا ث  ةأتثع ملوا ل املناخ قثأت  اسةالس   يف تتر سنا( 4واةةول ك
ر استتأ ر (  وح تتتتتتتتتتتتتتب  تث ت  بثتتا واسد تف تتتتتتتتتتتتتتس ر مليى املتغر استتابع ك األداء اسوظثفي مجثعاتا( وبتلستي 0.05   ك

ألداء ااال فرادي سعوا ل املناخ استنظثأتي مليى املتغر استابع يتضتتتتتتتتتتتتتح  ة  لتتتتتتتتتتتتتيو  اسقثادة ميلل  كر اسعوا ل   راً مليى 
(  كأتا  شتتتتتتتتتتتا    تث   اسبهث  ة ستأاثل %28.5( مث تيثه احلواف  واسرتقثا  بن تتتتتتتتتتتب  ك%47.6اسوظثفي بن تتتتتتتتتتتب  ك

 واستة يب دالس  لحكا ث  وس    ا  ملالق   مل  ث   ع األداء اسوظثفي.
   ر املتغرا  امل تقي  مليى املتغر استابع (:4) اجلدول

 
 العوامل

 
 tقيمة 

Sig 
 B مستوى الداللة

  عا ل االرةا 
 قثأت  اإلرراف املعثا ي

Beta 
(Constant) 1.53 1.25  12.27 0.000 

 0.010 2.6 0.157 0.044 0.115 التنظيمي اهليكل
 0.000 8.25 0.476 0.039 0.319 القيادة أسيوب

 0.000 5.03 0.285 0.037 0.187 والرتقيات احلوافز

 0.048 1.99 - 0.116 - 0.038  0.076 - والتدريب التأهيل

 

اةفه لق  عرف  املناخ استنظثأتي اس تتتتتتتتتتا ة يف واسد  (Khalid,K.K,2016) د التتتتتتتتتت واتفقه الد اسة التتتتتتتتتت   ع  تا ل 
ي واسد تو تتتتتتتيه لق وىود   ر سيأتناخ استنظثأتي مليى األداء اسوظثفي  كلساملنظأت  اخلة ث  و  رد مليى األداء اسوظثفي  

وىود ملالق   و دالس  لحكتا ث  بني كل    احلواف  وبثيف  اسعأتل واملادي  واألداء اسوظثفي سة  اسعا يني  كلسي  شتا   
اا ابستهفث  املوظفوة فثاسة التتتتتتت  لق ضتتتتتتترو ة توفر بثيف  ملأتل  نالتتتتتتتب  ب اف  االحتثاىا  اسالحل   ألداء اسعأتل يشتتتتتتتعر 

يف  تث   د التتتتتته والا  ا يشتتتتتر لق  (Salman et al.,2015كوامل اف    قابل األداء اسلي ين  و ه   والا  ا  كةد 
ضتتتتتتتتتتتتترو ة االاتأتال ب اف  ىوا ب املناخ استنظثأتي سضتتتتتتتتتتتتتأتاة   رد اإل ا  مليى  داء اسعا يني  ولقث  اسنتا ل اسد تتوقع 

ا  واإل تقاء أبدا ام رو استأتث  وبلسي مليى اسقثادا  اإلدا ي  لهافظ  اسةاليث  االلتفادة    املسل ا  احلكول مليثا
واملزبق  مليى اسشتتتتتركا   ( Naom W. et al., 2017كتيي اسنتا ل وتوظثفاا ابسشتتتتت ل املزيو   و ية   سي د التتتتت  

ني و ة   و شتتتتتتتتتتتتتتا   اإلدا ة  ة لرتل املوظفاحل و ثتت  يف كثنثتتا  ل  توىتتة ملالقتت  بني املنتتاخ استنظثأتي واألداء اسوظثفي
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 S.RAJA et al., 2019كتعا يام بعةاس  حت ي وة ستقثثم األداء   راً ل ابثاً وىةو  يف  فع قة ا م  وكشتتتفه د التتت  

مل  وىود   ر سعوا ل املناخ استنظثأتي مليى  داء املوظمت ولف ام  وبلسي  و تتته اسة التتت  أبة ت ثمت اسة التتت   ع  (
 & Fuك  وكلسي مي   سيباحلني ملأتل د التتتتتتتتتتتتتا   قا     شتتتتتتتتتتتتتا    ا  كأتا تزرأ MNCاسعال واخلاص و  اسقزاع

Deshpande,2014)  يف د التتتته لق  فس األاةاف حثث التتتتمةل تقنث  اسنأتلى  اسبنا ث  يف ليثل اسبثاان  والتتتتنتل
 .استأ ني ابسكني ة سيأتناخ استنظثأتي   ر  باشر وغر  باشر مليى األداء اسوظثفي يف شركا  

واسد  ظار  بعةل وىود ملالق    ر سيأتناخ استنظثأتي مليى  (Alwnas,M,2016)ومل تتف  اسة التتتتت  احلاسث   ع د التتتتت  
األداء اسوظثفي سة   لتتتتتتتتتتتتتاتلة استعيثم اةا عي يف كيثا  اسعيول االىتأتاملث  واإل  تتتتتتتتتتتتتا ث   والا دسثل مليى  ة املناخ 
 استنظثأتي اس تتتتا ة يف تيي املسلتتتت تتتتا  مل ي   فعااًل ابسشتتتت ل املزيو   وقة يرىع  سي لق لتتتتثالتتتت  املسلتتتت تتتتا   و

واسد  شتتتتتا   يف  تا  اا بعةل وىود   ر  (Aljuri,2015)اةوا ب اسشتتتتتمكتتتتتث  سيعا يني  كلسي مل تتف   ع د التتتتت  
 س ل    بعةي ا ث ل استنظثأتي  واحلواف  وامل اف   مليى األداء اسوظثفي سيعا يني يف وحلا ة اس  امل  اس و ي .

 توصيات الدراسة 
  حت  فاءةتوافر املناخ استنظثأتي املنالتتتب ول تتتتو  ملالل    اس  و قاف  تيي استو تتتثا  يف ضتتترو ة  فع   تتتتو  تتأتلل

تواي  اإلدا ي   امل تتتتتتتتتتت مجثعوضتتتتتتتتتتتوح املاال اسوظثفث  بني   كلسي تت ا ل املنظو   بني اةا ب اسنظري واةا ب اسعأتيي
  اسقثادي    األلتتتيو  االلتتتتفادة  لضتتتاف  لق  سي ووف  ا ث ل استنظثأتي س ل  سلتتت تتت   وملةل االحلدواىث  فثأتا بثناا

اسلي يتأتتع به اسقادة  يف تزوير كاف  ىوا ب املسلتتتتتتت تتتتتتت   ويف استعا ل  ع األفراد ضتتتتتتتأت  اسبثيف  اسةاليث  سيأتسلتتتتتتت تتتتتتت  
  كلسي تنفثل د الا   شا   مليى حمافظا   لر  واسد  لا تعا     بعض استهةاي  يف األداء اسوظثفي   ولا ىاا

امل و   سيأتتغر امل تقل بش ل تفكثيي  حبثث تسلل كأتتغرا    تقي  كل مليى حةة كلسي لىراء د الا  سيعوا ل 
 و ة    راا مليى املتغر امل تقل.
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Abstract 

Hardly can an approved commentary of the Qur'an be devoid of mentioning differences of 

opinions, which will lead its reader to think that commentary is all about differences and that 

opportunity is open to everyone to debate on it, hence there lies the problem of the research.  

Accordingly, this research aim to clarify to the reader what disagreement in Qur'an commentary 

means, its causes and explanations of what commentary is as well as its schools of thought and 

sources. I therefore followed in that the analytical method, and ended up with the following results: 

that Rasululah clarified whatever was difficult to understand.  The best thing to interpret the Qur'an 

' with is through the Qur'an itself followed by the tradition of Rasululah, then that of the successors.  

Most of the differences among the commentators is based on diversity and not contradiction. 

Interpretaion of the Qur'an has conditions that must be adhered to. Narrations from the children of 

Israel can be referred to without necessarily basing a verdict upon it. Differences in recitations is 

similar to multiple verses. 

Keywords: differences, diversity, commentary, the Qur'an, commentators. 

 

 ملخص البحث

ال يكاد خيلو تفسريريري ما التفاسريريري املعتمد  ما اكر اختالف ال واا يف التفسريريري، لياا النا ر ليل أس التفسريريري  
 ح هذا الب يهدفكلل خالف، وأس اجملاا مفتوح لكل أحد للكالم ليل، وما هنا تكما مشريريريريريريريريريريريريريكلة البح ، و ليل 

دارسريريل ومصريريادرت، متبعة يف وم لتفسريريري، وأسريريبابل، مب بياس للمراد قلخلالف يف التفسريريريق املرادللوصريريوا قلرارإ  ب بياس 
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خري ررآس، وأس ما أشريريكل لهمل ما الوسريريلف لسريرير الك املنهج التحليلي، لاهر يل ما النتائج: أس النيب صريريلهللا ع  ليل 
لهللا ، وأس غالب اختالف أ واا السريريريريريلف يف التفسريريريريريري  موا   واا التابعنيمث السريريريريرينة، مث أ: الررآس، الررآس يفسريريريريرير بلما 

أنس  ا، دوس أس يرتتب يسريريريتمروايت بين  سريريريرائيل التنوع ال التضريريرياد، وأس للتفسريريريري قللطة شريريريرول ينبطي التريد  ا، وأس 
 .تعدد اآلايت أس اختالف الرراءات مبثابةحكف  ليها، و 

 تفسري، الررآس، مفسروس.: اختالف، تنوع، كلمات املفتاحيةال

 

 املقدمة
 احلمد هلل رب العاملني والصال  والسالم  لهللا أشرف املرسلني.

وبعد؛ لإس أجلَّ العلوم وأشرلها ما تعلق بكالم ع سبحانل وتعاب،  ا شرف العلف بشرف املعلوم، لحاز  لف 
ا ات الليل أنفرت ليل ال مار، و طعت ليل سريريريريريريريريريريريالتفسريريريريريريريريريريريري لجل الك الردح املعلهللا واملرتبة املنيفة، لهو  ق خري ما 

 والنهار.
وهذا    خمتصريريريرير، تطر ت ليل ملومريريريريوع مهف للمفسريريريرير، وهو اختالف التنوع يف التفسريريريريري، مب بياس مردمات 

 (.اختالف التنوع يف التفسري)مهمة يف  لف التفسري: 
انوا يرولوس يف أبهنف ك ياا د و  ،يف املسريريريريريريريألة السريريريريريريريلف  د يشريريريريريريريكل  ليل كثر  أ واللكتب التفسريريريريريريريري النا ر يف  و 

، دوس الرجوع يف الك  ب  وا د منضريريريريريبطة، وأصريريريريريوا  كمة، مث بناء  لهللا الك  د  وز لطريهف التفسريريريريريري مرائهف اجملرد 
أس يروا كذلك برأيل وأييت أب واا جديد  مل ُبسبق  ليها، و د يرت هللا بل المر  ب الاا أبس النيب صلة ع  ليل وسلف مل 

 ، وهذا  شكاا كبري بال شك.تل الررآس بياًنا شاليااميبني ل
أبس خاللهف يف التفسريريريريريري خالف تضريريريريرياد ال بد ما ترجيف بعل أ رالل  لهللا  - لهللا أ ل تردير -أو  د ياا  

بعل، ويطفل  ا أس أكثر هذا الخلالف خالف تنوع، ميكا اجلمب بينل وتوجيهل  ي  يرجب  ب  وا واحد متكامل 
 ا كل وجوهها. مب صور  التفسري م

وهذا اإلشريريريريريريريريريريريكاا ليس لرمريريريريريريريريريريرياا اهنيضا بل هو وا ب يف كالم بعل املتكلمني يف التفسريريريريريريريريريريريري، و اصريريريريريريريريريريرية ما غري 
 .(Ibn Atiah,1422, 5: 175)املتخصصني ما املتأخريا 

، ويبني أس أكثر خالف السريريريريريريلف يف التفسريريريريريريري هو خالف لكاس ال بد ما بياس الك بياًنا حيل هذت املشريريريريريريكلة
 .تنوع ال تضاد

 املبحث األول: التعريف بعلم التفسري ومدارسه ومصادره.
 املطلب األول: التعريف بعلم التفسري.

َر( وماد  )لسريرير( ر، سري  لك الفَ ما ا، و يضريرياحل كلمة واحد  تدا  لهللا بياس شريرييء  التفسريريري لطةا: تفعيل ما )َلسريريَ
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 .: كشف املططهللاوهو
 Ibn) ك.الكشريريريريريريريف لطموم لفري أم لطري الالكشريريريريريريريف مطلرا سريريريريريريريواء أكاس هذا يدور حوا  معىنلالتفسريريريريريريريري 

Manzur, 1414, 5: 55) 

 والتفسري اصطالحاا:
 رلل العلماء بتعريفات كثري ، ومنهف ما توسب لأدخل يف تعريف التفسري ما ليس منل كبعل مباح   لوم 

  (Al- Suyuti, 1974, 4:193)الررآس. 
لكشف والبيان عن معاين اوقلنار  ب هذت تعريفاهتف نستطيب أس خنلص بتعريف خمتصر لعلف التفسري، وهو: 

 .القرآن

 ملطلب الثاين: مدارس التفسري.ا
 -al) (  لهللا  لبك لتكوس ما املنذريا{193}نزا بل الروح المني ) نزا الررآس الكرمي بلسريريريريريريريريريرياس   ر  مبني:

Quran, al- Shuara, 26: 193- 194) واسريريتربلل الصريريحابة رمريريي ع  نهف بسريريليرتهف العربية لفهموا معانيل، وأومريريف ،
 هلف النيب صلهللا ع  ليل وسلف ما أشكل  ليهف لهمل.

 يا أىب سعيد الخلدر   ا كتابة غري الررآس لئال يلتبس بطريت،  صلهللا ع  ليل وسلفونرل مشالهةا، لنهي النيب 
محل وحدثوا وما كتب  ىن غري الررآس للي ،ال تكتبوا  ىن»:  اا صريريريريريلهللا ع  ليل وسريريريريريلفأس رسريريريريريوا ع  رمريريريريريي ع  نل

 (Muslem, 8: 229)  «رمتعمدا لليتبوأ مرعدت ما النا - اا مهام أحسبل  اا  - يوال حرج وما كذب  ل  ين
احتاج  ب نار و لكرهف ليما غمل لهمل  وبعد ولا  النيب صريريريريريريلهللا ع  ليل وسريريريريريريلف، أ مل الصريريريريريريحابة والتابعني

هذت  يف، و يام املدارس العلمية كثري ما غري العرب يف الّديا اإلسريريريالميودخوا  انتشريريريار اإلسريريريالم  واجتهاد، خاصريريرية مب
 ، واليت ما أمهها:المصار املختلفة

 :أواًل: مدرسة التفسري مبكة
 (Ibn Saed, 1990, 2: 365)  رمي ع  نل  بد ع با  باس شيخها

 -al) («اللهف  لمل احلكمة» ب صريريريريريدرت، و اا:  مريريريريريمين النيب صريريريريريلهللا ع  ليل وسريريريريريلف) : نلرمريريريريريي ع  اا 

Bukari, 5: 27) 
 كلهفو  ،، و اووس با كيسريريريرياس، و طاء با أىب رقحموالتسريريريريعيد با جبري، وجماهد، و كرمة أشريريريريهر تالميذت: 

  .ما املوايل
 :اثنيًا: مدرسة التفسري ابملدينة

 (Ibn Saed, 1990, 2: 340 ) لُأىَبّ با كعب رمي ع  ن شيخها

 (Al- Tabarani, 1: 335)«أ رأ أميت أ  با كعب» :صلهللا ع  ليل وسلفرسوا ع   اا لل
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: وهف مباشريرير   ا ُأَ  لروا ت قلتفسريريري، اشريريتهر ما بينهف ثالثة يف املدينة ُ ِرف كثري ما التابعنيأشريريهر تالميذت: 
 ومنهف َما أخذ  نل قلواسطة. ي،وأبو العالية، و مد با كعب الرر زيد با أسلف، 

 ابلكوفة:مدرسة التفسري  ًا:لثاث
 (Ibn Saed, 1990, 3: 150)  بد ع با مسعود رمي ع  نل شيخها

  «ما سرّت أس يررأ الررآس غّضا كما نزا لليررأ  لهللا  راء  ابا أّم  بد»صلهللا ع  ليل وسلف:  رسوا ع  اا
(Ibn Hanbl, 1421, 7: 89) 

س، ومسروق، اشتهر ما بينهف  لرمة با  يقلتفسري، أهل العراق  ما التابعنيكثري ما ُ ِرف   أشهر تالميذت:
 ي.، واحلسا البصرى، و تاد  با د امة السدوس، و امر الشعيبوالسود با يزيد، وُمرَّ  اهلمداين

 املطلب الثالث: مصادر التفسري.
التفسريري يف  د مصريادر التفسريري وتنو ت أ واهلف وألامريوا يف الك، وميكا الروا أبهنا  لهللا النحو اختلف أهل 

 التايل:

 
 تفسري القرآن ابلقرآناملصدر األول: 

 .واملراد بل بياس معىن آية بداللة آية أخرى
 :والك، اإل القوأشرلها  لهللا أهف مصادر التفسري  ويعد تفسري الررآس قلررآس ما

 .الكالم أدرى مبعاين كالمللس صاحب  (1

 أنل الصل الوا الذي يروم  ليل بنياس الديا. (2

 الدلة الدالة  لهللا وجوب اتبا ل، والرد  ليل  ند التنازع. (3

  طعية ثبوتل. (4

  مجاع العلماء  لهللا كونل أ لهللا درجات البياس ملعاين الررآس. (5

 تفسري القرآن ابلقرآن: ويندرج حتت
 وتنرسف بدورها  ب:تفسري الررآس قلرراءات،  أواًل:

 ثالثة: اشرو اليت مجعت وهي ، مب  ليهاجمعترب  م راءات صحيحة تو يفية  (1
 شهرهتا واستفامة الرراء   ا. -1
 موالرتها لرسف املصحف العثماين. -2
 ((Ibn Al- Jazri, 1: 9 موالرتها لوجل صحيف ما وجوت اللطة العربية -3

 الرراءات مبثابة تعدد اآلايت.  ا تعدد ، ا االحتجاجحكمها جواز الرراء   ا وصحة و 
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 . راءات شاا : وهي كل  راء  لردت شر ا ما شرول الرراء  الصحيحة (2

 .الرراء   ا، لكا يصف االحتجاج  ا، و ليل  امة أهل التفسري جواز  دموحكمها 
 معىن اآلية  لهللا شبيهل يف آية أخرى.: وهو محل قلناائر الررآس تفسري اثنيًا:

 تفسري القرآن ابلسنة النبوية الشريفة: :الثايناملصدر 
 أو ألعالل أو ترريراتل. صلهللا ع  ليل وسلفل تفسري الررآس بكالم النيب واملراد ب

 تفسري القرآن أبقوال السلف: :الثالثاملصدر 
تلبس وأتباع التابعني، مما التزم الكتاب والسنة ومل يوالسلف: أهل الرروس املفضلة ما الصحابة والتابعني 

اإلحداث بعدت، كذلك  وال  وز -أو  ثبات ما نفوت كنفي ما أثبتوت  -ببد ة، لإمجا هف حجة حيتكف  ليل وحترم خمالفتل
  وا بعضهف أو آحادهف،  س مل خيالفل نصا اثبتا أو صحابيا.

 :العرب بلغةتفسري القرآن  :املصدر الرابع

، لاللطة مما يسريريريريريريريتدا بل  لهللا (Al- Twfi, 1987, 1: 468) اللفاظ الدالة  لهللا املعاين النفسريريريريريريرييةواملراد قللطة: 
معاين الررآس الكرمي،  ا ابا  باس رمريريريريريريريي ع  نل  اا: ) اا خفي  ليكف شريريريريريريرييء ما الررآس لابتطوت يف الشريريريريريريريعر، لإنل 

 . (Al- Suyuti, 1993, 8: 237)ديواس العرب( 
 فسري  ا:ويشرتل للت

 ، وما يلزم يف تعيني املعىن املراد يف اآلية.البسات النزوا، وأحواا ما نزا ليهفمب اإلحا ة (1

 .محل املعاين  لهللا املستعملة يف  صر النزوا واجلاري  لهللا اللساس العر  (2

 جعل  وا السلف هو احلاكف  لهللا أ واا أهل العربية يف معاين اآلايت، ال العكس. (3

، لذا ، لليس كل ما صف لطة يف معىن الررآس يكوس مراداا هلل سبحانلاللطة أوسب ما مراد املتكلفوينبطي التنبل أس 
 :Ibn Taimiah, 1423, 13)لرد  د بعل أهل العلف التفسري مبجرد ما ترتضيل اللطة ما أسباب الخلطأ يف التفسري. 

355- 356) 

يحا لحد ترريرا ملا  الل الصريريريحابة والتابعوس يف اآلية، أو ترج الشريريريرول كاس تفسريريريريت  ماالتزم املفسريريرير بتلك  ااإل
 أو  مالةا  يمةا زائد ا يف البياس  لهللا معىن اآلية. أ واهلف  ند تعارمها

 :مبروايت بين إسرائيل : تفسري القرآناخلامساملصدر 
  ثالثة أنواع:وتنرسف  ب ،النصارىو لخبار املنرولة  ا بين  سرائيل ما اليهود واملراد بل تفسري الررآس ق 

 ، وشهد بصدت لهو حق.شر ناما أ رت  (1
 .وشهد بكذبل لهو ق لشر نا، ما أنكرت  (2

 (Ibn Uthaymin, 2001, 1: 53)ليتو ف ليل. ومل ينكرت، ، ما مل يررت (3
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 ويشرتل للتفسري مبا تباح روايتل منل:
 احتماا  اهر لفري اآلية لل. (1
 أال يعارم نصا شر يا. (2
  رال.أس يكوس ممكنا  (3

تابعة، ال  منا تذكر  لهللا وجل امل، و وال يروم  ا حجة يف شيء ما الديا ،سناد سرائيليات ليس هلا ومعلوم أس اإل
  (Ibn Taimiah, 1977, 103)ا  لهللا وجل اال تماد  ليها وحده

 
 

 املبحث الثاين: اختالف التنوع يف التفسري

 األول: تعريف االختالف يف التفسري. املطلب
ل ما حي  املعىن ق تبارت لربا  لهللا لنل، البد لنا بداية ما تبيني مفردات يف التفسري ختالفاليتسىن لنا تعريف الكي 

 اللطوي واالصطالحي.
 االختالف 

االختالف لطةا: مصريريريريريريريريريريريدر اختلف، واالختالف مريريريريريريريريريريريد االتفاق، يراا: ذالف المراس، واختلفا  اا مل يتفرا، وكل ما مل 
لف، وماد  )خلف( يف أصريريريريريل اللطة أصريريريريريوا ثالثة، املناسريريريريريب منها ملا ءا بصريريريريريددت: أس  يء يتسريريريريرياو: لرد ذالف واخت

شريريريرييء بعد شريريريرييء يروم مرامل، ومنل  وهلف: اختلف الناس يف كذا، لس كل واحد منهف ينحي  وا صريريريرياحبل، ويريف  ولل 
 مرام الذي ءات.

 نل  شيء،  اا  صات  ليل، أو  صدت بعد ما هناتوالخِلالف قلكسر: املضاد ، و د خالفل خمالفة وخاللاا، وخالفل  ب 
 (al- Quran, Huod,11: 88){ وما أريد أس أخالفكف  ب ما أهناكف  نل} وهو ما الك، ويف التنزيل:

خالَفُة. و ولل تعاب:
ُ
 (al- Quran, al- Taubah, 9: 81){لرح املخلفوس مبرعدهف خالف رسوا ع} والخِلالُف: امل

  (Ibn Manzur, 1414, 9: 91- 91)ا ع صلهللا ع  ليل وسلفي خُماَلَفَة رسو أ

 :التفسري 

 تردم الكالم  ليل ليما سبق.

  :االختالف يف التفسري: اصطالحا 
ميكا تعريف االختالف يف التفسريريريريريريريري أبنل: اختالف ال واا يف اآلية  لهللا معاس  صريريريريريريريحيحة،  ما غري متعارمريريريريريريرية، 

 (Ibn Juzai, 1416, 1: 16) . ليمكا مجعها، أو متنالر ، يُرجَّف بينها
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 الثاين: أنواع اخلالف يف التفسري. املطلب

 االختالف يف التفسري  لهللا  سمني:
 اختالف تنوع. -١
 اختالف تضاد. -٢

 ، و س كاس غالبل راجب  ب الرسف الوا كما سيأيت.يف تفسري السلف وكالمها و ب
 :التنوع تعريف اختالف

 .مكوس ما لفاتني مها: اختالف والتنوعاختالف التنوع مركب  مايف 
 :التنوع 

التنوع لطةا: تفعُّل ما الّنوِع، والنوع أخص ما اجلنس، واجلمب أنواع، النوع ما الشيء الصنف، وتنوع صار أنوا ا، 
النوع: النوع أخص و ونو تل تنويعا جعلتل أنوا ا منو ة، واجلمب أنواع،  ل أو كثر، والنريَّو ع ما النواع: الضَّر ُب واملِث ل، 

 ,Ibn Manzur, 1414).ما اجلنس، وهو كل مرب ما الشيء وكل صنف ما الثياب والثمار وغري الك حىت الكالم

8: 364)   

ا  ما ال تنايف ليل بني ال واا، ليمكا محل اآلية  لهللا مجيب ما  يل ليها ما غري: واملراد قختالف التنوع اصطالحا
 والوا ب أس غالب الخلالف  ند السلف يف التفسري هو ما خالف التنوع ال التضاد. (Al- Jar Allah, 156) . تعارم

 اا ابا تيمية رمحل ع: "الخلالف بني السلف يف التفسري  ليل، وخاللهف يف الحكام أكثر ما خاللهف يف 
 ,Ibn Taimiah, 1423). الف تضاد"التفسري، وغالب ما يصف  نهف ما الخلالف يرجب  ب اختالف تنوع ال اخت

(13: 333 

 :تضادالاختالف  تعريف
 وتضاد.مركب  مايف مكوس ما لفاتني مها: اختالف  وهو كسابرل

 :والتضاد 

يء ومديدت مد الش لسواد مد البيام، واملوت مد احليا ،لاالضد كل شيء ماد شيئا ليطلبل، التضاد لطةا: 
يراا: ، و ِهف  ِمدضا()وَيكونوَس َ َلي    اا تعاب:، و د يكوس الِضدُّ مجا ةا  ،أم داِد، والَضديُد مثلل ، ومجعلومديدتل خاللل

 (Al- Jawhri, 2: 500- 501 ).ال ِمدَّ لل وال َمديَد لل، أي ال ناري لل وال ُكفَء لل

 Ibn). ا يف الفروعلهو أس يتناىف الروالس  ما يف الصريريريريريريريريريريريريريوا و ماملراد قختالف التضريريريريريريريريريريريريرياد اصريريريريريريريريريريريريريطالحاا: أما 

(Taimiah, 1999, 1: 151 
 اا ابا  ثيمني رمحل ع: "والفرق بني اختالف التنوع واختالف التضرياد: أس اختالف التنوع ميكا اجلمب ليل 

 بني الرولني املختلفني، لس كل واحد منهما اكر نو ا، والنوع داخل يف اجلنس، و اا اتفرا يف اجلنس لال اختالف.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “19 - 32”VOL: 7, NO 1, 2021        

 

27 
 

اختالف التضريريريريريريريريريريريريريرياد معنريات أنريل ال ميكا اجلمب بني الرولني ال بنس وال بنوع، وال بفرد ما قب و لهللا الريك لري
أوب، واختالف التنوع معنريريات أنريريل ُ مب بني الرولني يف اجلنس وخيتلفريرياس يف النوع، ليكوس اجلنس اتفق  ليريريل الرريريائالس 

 Ibn)  .اكر نو ا كأنل  لهللا سريريريريريريبيل التمثيل"ولكا النوع خيتلف، وحينئذ ال يكوس هذا اختاللا، لس كل واحد منهما 

Uthaymin, 1995, 29- 30)  
 .الثالث: أسباب اختالف التنوع يف التفسري املطلب

 لالختالف يف التفسري أسباب  ديد ، ما أمهها:
بعل أنواع االسف العام  لهللا سبيل التمثيل، وتنبيل املستمب  لهللا النوع، ال  لهللا سبيل احلد املطابق  أوالا: اكر

 .للمحدود يف  مومل وخصوصل
مبا  (al- Quran, al- Haj, 22: 78):{وما جعل  ليكف يف الديا ما حرج ولل تعاب: } يف {حرج} كتفسري

 اليمني، و يل بل  صر الصال  واإللطار للمسالر والصال  قإلمياء  لهللاأحلل ع ما النساء مثىن وثالث ورقع وملك 
ما ال يردر  لهللا غريت و سرال اجلهاد  ا ال رج وال مهللا واملريل واغتفار الخلطأ يف تردمي الصيام وأتخريت الختالف 

، ولكا كلفهف مبا فالهلة وكذا يف الفطر والمحهللا، و يل بل أنل سبحانل ما جعل  ليهف حرجا بتكليف ما يشق  ليه
يردروس  ليل ورلب  نهف التكاليف اليت ليها حرجا؛ للف يتعبدهف  ا كما تعبد  ا بين  سرائيل، و يل أنل جعل هلف ما 
الذنب خمرجا بفتف قب التوبة و بوا االستطفار والتكفري ليما شرع ليل الكفار  والرش والرصاص يف اجلناايت ورد املاا 

  (Al- Shawkani, 1414, 3: 586)  الطصب وءوت، والااهر أبس اآلية أ ف ما املذكور.أو مثلل أو  يمتل يف

 متوا ئاا. أويف اللفري،  لمريا لكونل مشرتكاا احتماا اللفري  اثنياا:
  لاملشرتك اللفاي: هو احتاد اللفري واختالف املعىن، كإ الق لفري العني  لهللا العني الباصر ، و ني املاء، و ني

 (، ولل أنواع: (Al- Tyar, 1428, 107اجلاسوس

اشرتاك التضاد مب جواز محل اآلية  لهللا املعنيني املتضاديا، ليكوًن مبثابة التفسرييا لآلية، كتفسري لفاة  -أ 
 أب بل وأدبر. (al- Quran, al- Bakarah, 2: 17)} سعس{ يف  ولل تعاب: }والليل  اا  سعس{

ية  لهللا املعنيني معاا، ولزوم الروا أبحدمها ونفي اآلخر، كتفسري لفاة اشرتاك التضاد مب امتناع محل اآل -ب 
لطهر ق (al- Quran, al- Bakarah, 2: 228): } روء{ يف  ولل تعاب: }واملطلرات يرتبصا أبنفسها ثالثة  روء{

 واحليل، وهذا ليس ما اختالف التنوع.
al)-  :وهو كثري، كتفسري لفاة }العتيق{ يف  ولل تعاب: }وليطولوا قلبيت العتيق{ ،اشرتاك ما غري تضاد -جري 

Quran, al- Haj, 22: 29) . قلردمي واملعتق ما اجلبابر 
 يف المساء: كرسور  تراا لألسد والرامي، واللعاا: كاا تراا للشك واليرني. واالشرتاك يكوس

 كداللة احليواس  لهللا   ،مسميات خمتلفة  لهللا االشرتاك يف اللفري ويف معىن معنيهو اتفاق ي: لاللفا وأما التوا ؤ
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 ، ولل نو اس:(Ibn Abi Thalaba, 19)ر والطائ ،والفرس، أنوا ل: اإلنساس

 ، وهو أنواع: ب أكثر ما اات  ود  الضمري -أ
 ب ربك   اإلنساس  نك كادحاحتمالية  ود  الضمري  ب أكثر ما مذكور، كما يف تفسري  ولل تعاب: }اي أيها  -

  يل مالق ربك، و يل مالق  ملك.  (al- Quran, al- Enshekak, 84: 6) كدحا لمال يل{

وجود ممرياس، وكل واحد منهما يرجب  ب مرجب ال يرجب  ليل اآلخر، ليكوس لآلية أكثر ما معىن، لينص كل  -
 -al) تعاب: } ليل يصعد الكلف الطيب والعمل الصاحل يرلعل{واحد ما املفسريا  لهللا أحد هذت املعاين، كما يف  ولل 

Quran, al- Fater, 35: 10)  :لفي  ولل: }يرلعل{ ممرياس 
  الضمري الااهر، وهو اهلاء، وهو يف  ل نصب مفعوا بل، ويعود  لهللا الكلف الطيب، ويكوس املعىن: والعمل

 الصاحل يرلب الكلف الطيب.
  رلب لا ل، يعود  لهللا ع سبحانل، ويكوس املعىن: والعمل الصاحل يرلعل عالضمري املسترت، وهو يف  ل. 

وحيتمل  ودت كذلك  ب الكلف الطيب، ويكوس املعىن: والعمل الصاحل يرلعل الكلف الطيب، و ذا يكوس معاكساا 
  (Al- Tyar, 1423, 88- 91) للروا الوا

 -al) ولل تعاب: }والناز ات غر ا والناشطات نشطا{كما يف تفسري  ،  الوصاف اليت ُحِذَف موصولها -ب

Quran, al- Nazeat, 79: 1- 2)  .يل هي أوصاف للمالئكة، و يل لألجنف، و يل بل للموت  

النهار،   يل هو الصبف، و يل {والفجر}اسف اجلنس ، ءو الفجر والعصر واإلنساس، كما يف  ولل تعاب:  -ج
 (Al- Tabari, 30: 168)و يل يوم النحر 

 ال مرتادلة.  ا املعىن أبلفاظ متراربة التعبري اثلثاا:
سل ما  ولل تعاب: }وار الذيا اذذوا دينهف لعبا وهلوا وغرهتف احليا  الدنيا واكر بل أس تب {تبسللفري }كتفسري 

اللفااس ، و وترهتاتحبس، ب ،(al- Quran, al- Anaam, 6: 70) نفس مبا كسبت ليس هلا ما دوس ع ويل وال شفيب{
 (Al- Tyar , 1428 h, 115) مترارقس يف املعىن، و س كاس لكل واحد منهما معنات الخلاص بل

هف اللفاة  لهللا املعىن ليحمل بعض .تنوع االستعماا العر  للفاة يف  راد  املعاين الرريبة واملعاين البعيد رابعاا: 
 .الرريب الااهر، وحيملل آخروس  لهللا املعىن البعيد

 ,al- Quran, al- Mudather) وهذا النوع  ريب ما املشرتك، كتفسري}وثيابك{ يف  ولل تعاب: }وثيابك لطهر{

 قلثياب قملعروف املتبادر، وقلنفس، وهذا املعىن بعيد غري متبادر. (4 :74
 .مب احتمالية ترديرت  لهللا أكثر ما معىنيف اجلملة حذف  خامساا: وجود

برتغبوس  (Al- Quran, Al- Nesaa, 4: 127) يف  ولل تعاب: }وترغبوس أس تنكحوها{كتردير متعلق }ترغبوس{ 
 يف نكاحها، و ترغبوس  ا نكاحها.
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 .محل اللفاة أكثر ما تصريف يف اللطةسادساا: 
 (al- Quran, al- Bakarah, 2: 282)كتصريف لفاة }يضار{ يف  ولل تعاب: }وال يضار كاتب وال شهيد{ 

 ر. بُيضاَرر، ويضارِ 

 سابعاا: اختالف يف أوجل اإل راب.
وس آمنا بل  وما يعلف أتويلل  ال ع والراسخوس يف العلف يرول ولل تعاب: } يف {والراسخوس}  راب  اختاللهف يفك

لريل:  طف نسق  لهللا لفري اجلاللة،  (al- Quran, al- Emran 3: 7) {كل ما  ند ربنا وما يذكر  ال أولوا اللباب
 .{يرولوس آمنا بلوالخلرب يف  ولل تعاب: } و يل: مبتدأ

 اثمناا: اختالف يف اال الق والترييد.
 . املطلق: ما تناوا واحدا غري معني ق تبار حريرة شاملة جلنسلل -
 (Al- Twfi, 1987, 2: 630).واملريد: ما تناوا معينا أو موصولا بزائد  لهللا حريرة جنسل -

 االختالف يف محل املطلق  لهللا املعني.لما أسباب االختالف يف التفسري: 
كحمل املطلق يف  ولل تعاب: }ال يؤاخذكف ع قللطو يف أميانكف ولكا يؤاخذكف مبا  ردمت المياس لكفارتل   عام 
 شر  مساكني ما أوسط ما تطعموس أهليكف أو كسوهتف أو حترير ر بة لما مل  د لصيام ثالثة أايم الك كفار  أميانكف 

و ولل:  (al- Quran, al- Maedah, 5: 89)تف واحفاوا أميانكف كذلك يبني ع لكف آايتل لعلكف تشكروس{  اا حلف
والذيا يااهروس ما نسائهف مث يعودوس ملا  الوا لتحرير ر بة ما  بل أس يتماسا الكف تو اوس بل وع مبا تعملوس 

}وما كاس ملؤما أس يرتل مؤمنا  ال خطأ  ولل تعاب:  لهللا املريد يف (al- Quran, al- Mujadelah, 58: 3): {خبري
وما  تل مؤمنا خطأ لتحرير ر بة مؤمنة ودية مسلمة  ب أهلل  ال أس يصد وا لإس كاس ما  وم  دو لكف وهو مؤما 

 ملتحرير ر بة مؤمنة و س كاس ما  وم بينكف وبينهف ميثاق لدية مسلمة  ب أهلل وحترير ر بة مؤمنة لما مل  د لصيا
، لحمل البعل املطلق  لهللا (al- Quran, al- Nesaa, 4: 92) شهريا متتابعني توبة ما ع وكاس ع  ليما حكيما{

 املريد، وأبرهللا البعل املطلق  لهللا   ال ل.
 اتسعاا: اختالف يف العموم والخلصوص.

 .هو اللفري الداا  لهللا مجيب أجزاء ماهية مدلولل لالعام: -
  (Al- Twfi, 1987, 1: 468, 2: 488)ة. هو اللفري الداا  لهللا بعل وحدات املاهي :الخلاصو  -

اآلية حكمها أبس  (al- Quran, al- Bakarah, 2: 221) }وال تنكحوا املشركات حىت يؤما{كما يف  ولل تعاب: 
بل  و يل ،(al- Quran, al- Maedah, 5: 5)  ام، مث خصَّصها  ولل تعاب: }واحملصنات ما الذيا أوتوا الكتاب{

 . ليست خمصَّصة
 ولل حاالت:  اشراا: اختالف  بوا أو ترجيف بعل املعاين  لهللا بعل
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سري متساوية أو متالزمة يكمل املعىن  ا مجيعا و ال حتتاج لرتجيف بينها، كتفمربولة،  ال واا مجيب أس تكوس -أ  
، والذكر احلكيف حبل ع املتني،قلررآس، و  (al- Quran, al- Fatyhah, 1: 5): {الصرال املستريف} : ولل تعاب يف
، (Ibn Taimiah, 1980, 14)ف  ا ة ع ورسولل صلهللا ع  ليل وسل، و  ريق العبودية، و السنة واجلما ة، و اإلسالمو 

 يفسر  ا مجيعا  ا ال تعارم بينها.وهذت ال واا 

قلكلية،  اا مرتوك أو خطأا كوس غريها يعين  وترجيحها ال بعل، لكا بعضها أرجف ما ، ال واا مربولةمجيب أس تكوس  -ب
  ولل: ، كمعين الرطب الذي وصف ع تعاب بل املنالرني يفاق وءوتسيلة الال تبارات و رائا كدال الوب بياس أريدو منا 

صلهللا ع  طعهف  مدا و يل  ب الرحام،ط  يل  (al- Quran, al- Bakarah, 2: 27): {ويرطعوس ما أمر ع بل أس يوصل}
الروا الوا أوب  والروالس صحيحاس، لكايفر وا بني أحد منهف،  واملرسلني ما  بلل أس يؤمنوا مجيعا، وال والنبيني  ليل وسلف

فسدوا يف الرم لهل  سيتف  س توليتف أس ت}ما كتابل لراا:  املنالرني برطب الرحام يف مومب آخر، وصف علس ، وأرجف
لالروا الذي تشهد لل آية  رآنية مردم  لهللا ما  دات، وترجيحل ال  (al- Quran, Mohamad, 47: 22): {ترطعوا أرحامكفو 

 يعين بطالس الثاين.
ربوا  وا وال يكوس  ال ب اختالف التنوعيف  ًندروهذا ، أس يكوس الرتجيف ما قب تصحيف  وا ورد غريت -ج

و لهللا } اب:يف  ولل تع اآلية، كمايف حكف  دخوللب مانب ما نلكا م صحيحاما يكوس الروا املردود  ورد غريت، وغالبا
 .والوا أرجف ، ا الطزو  و يل ، ا التوبة خلفوا يل  (al- Quran, al- tawbah, 9: 118): {الثالثة الذيا خلفوا

 و ليل لالروا يف اختالف التنوع ما حي  الربوا أو الرتجيف  سماس:
 .أو لكوس اجلمب بينها يتمف املعىن   ا املعىن،عبريالت يفواا  ف لسواء الجيالرت  يدخللال  ما -أ

 :مربني  لهللا وهو يدخلل الرتجيف ما -ب
 (Saleh, M. S., 144- 145)ورد غريت ف، ال لربوا  واجأس يكوس الرتجيف لبياس املعىن الوب والر  :الوا

 قلنسخ.اختالف يف الروا حادي  شر: 
يل منسوخة لر (al- Quran, al- Bakarah, 2: 221): {وال تنكحوا املشركات حىت يؤما}  ولل تعاب: كما يف
 . كمة ال نسخ ليها بل و يل، {واحملصنات ما الذيا أوتوا الكتاب} برولل تعاب:

 اختالف الرسف.اثين  شر: 
،  -أ خر يصف نفس اللفاة يف مصحف آخر يطاير برمسل املصحف الوا، آلوصف رسف لفري يف مصحف 

 اختالف التنوع يف الرسف  ند الصحابة.ومرجب الك ، معتربوكالمها 
 -Alة لصحابما ا ف، والرسف ليهف متطاير  ند ما كتبهالكلمة يف موامعها املختلفة االختالف يف وصف -ب

Tyar,  2008, 274)) 
 حروف املعاين. االختالف يف لهفاثل   شر: 
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 ,al- Quran) }وامسحوا برؤوسكف وأرجلكف{لرد يدا احلرف  لهللا أكثر ما معىن، كحرف الباء يف  ولل تعاب: 

al- Maedah, 5: 6).يل للتبعيل و يل لإللصاق  ، 
 رابب  شر: االختالف يف أسباب النزوا.
 :Ibn Atiah, 1422, 4)العجالين.   وميرنزلت يف  با أمية، وبل هالامثالل: آايت اللعاس،  يل  هنا نزلت يف 

166) 
 ولل أنواع: . شر: اختالف الرراءات خامس

كاالختالف يف )الصرال و ليهف ويؤدت والردس وحيسب( وءو الك مما يطلق  ليل أنل ،  يف اللفري دوس املعىن -أ
 لطات لرط.

 الرراءتني لس املراد يف سور  الفاحتة، )مالك، وملك( يف ءو ،ال يتعارم مب الوا اا مالة الرراء  معىن جديد  -ب
 .مالك يوم الديا وملكللهو  ،هو ع تعاب

 ءو ،آخر ال يرتضي التضاد يءواحد, واتفا هما يف ش يءاالختالف لفاا ومعىن و دم اجتما هما يف ش -ج
شهور ،  كس الرراء  املطعف{ طعف وال يُ }وهو يَ  ما  رإ شاااا ، كذلك )و نوا أهنف  د كذبوا( قلتشديد والتخفيف

وكذلك  لهللا التسمية ليهما}يطعف وال يطعف{، لإس الك كلل و س اختلف لفاا ومعىن وامتنب اجتما ل يف شيء واحد، 
 (Ibn Al- Jazri, 1: 50). لإنل  تمب ما وجل آخر ميتنب ليل التضاد والتنا ل

 نتائج البحث
 يها:ويف ختام هذا البح  أاكر أهف النتائج اليت توصلت  ل

 أشكل لهمل  لهللا الصحابة. ، بل ماأس النيب صلهللا ع  ليل وسلف مل يفسر الررآس كلل -
ر بل الررآس: الررآس مث السنة، مث أ واا التابعني وما تبعهف ما أئمة التفسري. -  أس خري ما ُلسِّ

سري، وو ب يف التفأغفل مصدراا رئيساا ما مصادر لرد أس ما لسر الررآس بطري الرجوع ل واا السلف يف اآلية،  -
 احملذور.

 أس تفسري السلف حجة.  -

 أنل  ب مرا ا  شرول التفسري قللطة، لليس كل ما صف لطة يف معىن الررآس يكوس مراداا هلل سبحانل. -

 أس التفسري مبروايت بين  سرائيل يكوس لالستئناس وليس لال تماد. -

 التضاد.أس غالب خالف السلف يف التفسري  موا  لهللا التنوع ال  -

 أنل ينبطي  لهللا املفسر ناف أ واهلف يف سلكها ومجعها  لهللا بياس املعىن املراد ما كل وجوهل، ليحرق بذلك لائداتس -
 أساسيتاس: بياس املراد بطاية الوموح، ودلب توهف التعارم والتضاد.

 أس للمشرتك اللفاي أنواع  د ، منها ما هو ما اختالف التنوع ومنها ما ليس منل. -
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 لمر يف املتوا ئ اللفاي، غري أس أنوا ل مجيعها  مولة  لهللا التنوع ال التضاد.كذلك ا -

 أس تنوع االستعماا العر  للفاة يف  راد  املعاين الرريبة واملعاين البعيد ،  ريب ما املشرتك. -

عل، يرجف ب بعضها أرجف ماأنل ال يرجف بني ال واا  س كانت مجيعها مربولة متساوية أو متالزمة، لكا  س كاس  -
 ، أو تركل قلكلية.أ ر ا للمراد، دوس نسب غريها للخطأ

أس اختالف الرراءات مبثابة تعدد اآلايت، لإما أس تضيف معىن جديداا ال يتعارم مب الوا  س اختلف لفاهما  -
 يفدوس معنامها، أو أس تتفق يف شيء آخر ال يرتضي التضاد  س اختلف لفاهما ومعنامها مب  دم اجتما هما 

 شيء واحد.

 واحلمد هلل وصلهللا ع وسلف وقرك  لهللا رسوا ع و لهللا آلل وصحبل وما واالت.
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Abstract 

Seeking for Islamic knowledge as well as teaching people and guiding them in their religious 

affairs is one of the most important ways to be protected from trials. While ignorance and lack 

of jurisprudential knowledge is one of the top reasons of falling into trials. However, when 

speaking of trials here, we mean trials of suspicion and desires for both are the most common 

dangerous things that can afflict a Muslim. Hence, there lies the problem of the research. While 

manifesting the way of Rasululah, and that of those who followed him among the scholars by 

stressing on the importance of knowledge, and its effect in protection from trials will lead the 

Muslim community towards understanding the religious duties that is expected of them, as well 

as protecting them from destruction. And there lies the importance of the research which goal 

is to tackle one of the great problems that can lead to many misfortunes: lack of knowledge. 

And this can be achieved through explanations of what Islamic knowledge is, its virtues, the 

stand of Islam on it, the danger of tribulations and falling into it, Reasons behind falling into 

tribulations, types of tribulations, its advantages and wisdom behind it, as well as explanations 

on how Islamic knowledge can be a means to be safeguarded from tribulations. I followed in 

my research the analytical method with references to text from revelation and the discussions 

of the earlier scholars, hence, I came out with the following results: One of the best ways to be 

saved from tribulations is through seeking for Islamic knowledge, teaching it and acting upon 

it. Seeking for Islamic knowledge will increase a believer's faith, keep his heart steadfast and 

strengthen his reliance on Allah. The act of seeking for an Islamic knowledge is more 

encouraged during the time of tribulations, because one of the common reasons behind it is the 

spread of ignorance and lack of knowledge. 

Keywords: Knowledge, The prescribed religion, effect, tribulations, precautions.  
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 ملخص البحث

ة الفقه س وتبصريهم يف أمور دينهم يعترب من أهم أسباب الوقاية من الفنت، فاجلهل وقلالنا تعلم العلم الشرعي وتعليم
يف الدين من أهم أسباب الوقوع يف الفنت، وعند احلديث عن الفنت هنا نقصد بذلك فنت الشبهات والشهوات 

, ومن تبعه مهللا عليه وسلوإبراز هدي النيب صلى فكالمها من أخطر ما يصيب املسلم، وهنا تكمن مشكلة البحث, 
عليه يف دينه,   يؤدي إىل فهم اجملتمع املسلم ملا يتوجببيان فضل العلم وأثره يف الوقاية من الفنت  يف من علماء األمة

 شكالتملامعاجلة مشكلة من  , وهنا تكمن أمهية املوضوع, والذي يهدف إىلحفظه من أسباب اهلالك إىل كما يؤدي
، هضلفها إىل وقوع البالاي يف اجملتمع, وهي قله العلم, وذلك ببيان مفهوم العلم الشرعي, و العظام اليت يؤدي نقص
أسباب الوقوع و  ,خطورة الفنت والوقوع فيها, و حكم تعلم العلم الشرعي, و أقسام العلوم الشرعية, و وموقف اإلسالم منه

, اية من الفنتكون العلم الشرعي سبياًل للوقكيف ي, و فوائد الفنت واحملن واحلكمة منها, و أقسام الفنت, و يف الفنت
رت النَّتائج كالم العلماء السابقني, وقد ظهنصوص الوحي, و  واتبعت يف هذا البحث املنهج التحليلي، معتمداً على

من, ؤ من أهم األمور يف السالمة من الفنت تعلم العلم وتعليمه والعمل به, كما أن تعلم العلم يزيد يف إميان امل التَّالية:
وثبات قلبه، وقوة توكله على هللا سبحانه, ويتأكد تعلم العلم يف أايم الفنت؛ ألن من أكرب أسباهبا فشوا اجلهل ونقص 

 العلم.
 : العلم، الشرع، األثر, الفنت، الوقاية.الكلمات املفتاحية

 مقدمه

 الم على من ال نيب بعده، وبعد:ساحلمد هلل وحده والصالة وال
 خلمس،ا الضرورات حفظ هي ومسلمة، مسلم   كل    يتعلمها أن جيب عظيمة مقاصد حمققاً  جاءاإلسالم  فإن دين

 وما املال؛ حفظو  العرض، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ الدين، حفظ الشريعة مقاصد العلماء ُيسميها واليت
 واجلهل اهلوى وتفشى العلم غاب فل ماالعظيمة،  املقاصد هبذه املرتبطة واملسائل األحكام يبنون العارفون العلماء فتئ

 .املقاصد هلذه مراعاة دون والقتل، واهلرج الفنت ظهرت الشبهات وكثرت
من هذا املنطلق جاء اختيار موضوع هذا البحث الذي حنن بصدده, والذي بعنوان "العلم الشرعي وأثره يف الوقاية 

اب، املتنوعة إما مؤلفات مستقلة أو مباحث مفردة ضمن كتمن الفنت"، وأيضاً إلمكانية البحث فيه ووفرة مصادره 
 وهذا إمنا يدل حاجة املسلم لتبصريه ملثل هذا األمر.

على تسهيله وتيسريه إلعداد هذا البحث، مع ما واجهته من مشقة وتعب,  -عز وجل-كما ال يفوتين أن أشكر هللا 
حاولت جاهداً اإلملام جبميع جوانب املوضوع على حسب فله احلمد يف األوىل واآلخرة، كما أود أن أنوه على أنين 

االستطاعة وال أدعي الكمال فالكمال هلل وحده، فما كان من صواب فمن هللا تعاىل وحده, وما كان من خطأ فمن 
 نفسي وأستغفر هللا وأتوب إليه.

   وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 :التمهيد؛ وفيه أربعة مطالب 
 :.املطلب األول: تعريف العلم لغًة واصطالحًا 

 وتعلمت، أي: علمت. خذته.أوتعلمت الشيء:  "علم": العلم: نقيض اجلهل.العلم يف اللغة: 
احد، ألنه  و والعلم: الراية، واجلمع أعالم، والَعَلم: اجلبل، والعلم: الشَّقُّ يف الشفة العليا، والرجل أعلم، والقياس 

 ((Ibn Faris, 1987, 4: 109كالعالمة. 
  .((Aljawhri, 1987, 1: 217( عرفه. وعلم الشيء ابلكسر يعلمه )علماً 

 :Ibn Al-Atheer, 1979, 2مفهوم العلم الشرعي: هو ما شرع هللا تعاىل لعباده من الدين وسن ه هلم وافرتضه عليهم.

460),( Al-Firuzabady, 2005, 1: 732)) لبينات من ا -صلى هللا عليه وسلم–, وقيل: علم ما أنزل هللا على رسوله
 .((Ibn Uthaimin, 2واهلدى 
 :املطلب الرابع: تعريف الفنت لغة واصطالحا 

 ُ الفتنة يف اللغة: "فنت": الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتالء واختبار، من ذلك الفتنة، يقال: فتنت أفنتن
 ,Ibn Faris, 1987فتناً، وفتنت الذهب ابلنار إذا امتحنته، وهو مفتون وفتني، والفتان: الشيطان، ويقال: فتنه وأفتنه. 

4: 472)) 
؛ أي: ((al-quran, Al-dhariat, 51: 13{  يَ ۡوَم ُهۡم َعَلى ٱلنَّارن يُ ۡفتَ ُنونَ  قوله عز وجل: } والَفنُت: اإلحراق، ومن هذا

 ((Ibn Manzoor, 1993, 13: 317حيرقون ابلنار، ويسمى الصائغ الفتان. 

 ((Aljurjani, 1983, 212الفنت يف االصطالح: ما يتبني به حال اإلنسان من اخلري والشر. 
 ,Ibn Hajar Al-Asqalani) االمتحان واالختبار, واستعملت يف الشرع يف اختبار كشف ما يكره. وقيل: أصل الفتنة
1959, 11: 176) 

 املبحث األول: العلم الشرعي 
 املطلب األول: فضل العلم الشرعي، وموقف اإلسالم منه 

لعلم وأهله، والرتغيب شأن ا تضافرت نصوص الكتاب والسنة مبا ال حيصى عندًَّة، وال يستقصى كثرًة، على بيان رفعة
ا، مع التعليق الوجيز لبيان بعضه -إن شاء هللا–يف النهل من معينه الصايف وسلسبيله العذب الشايف وسوف أتعرض 

 على ما من حقه التعليق والبيان.
 :أواًل: من نصوص الكتاب العزيز

استشهد هللا ابلعلماء يف أجل شهادة، وقارن شهادهتم مع شهادته وشهادة مالئكته, وهذه رفعة هلم، قال  -1
ا بنٱۡلقنۡسطن  ٓئنَكةُ َوأُْوُلواْ ٱۡلعنۡلمن َقآئنَمَۢ ُ أَنَّهُۥ اَلٓ إنلَََٰه إنالَّ ُهَو َوٱۡلَملََٰ , قال القرطيب ((al-quran, Al Imran, 3: 18 "تعاىل:}َشهنَد ٱَّللَّ

: "يف هذه اآلية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم؛ فإنه لو كان أحٌد أشرف من العلماء لقرهنم -رمحه هللا–
َوُقل رَّب ن زنۡدِنن سلم: }صلى هللا عليه و –هللا ابمسه واسم مالئكته كما قرن اسم العلماء؛ وقال تعاىل يف شرف العلم لنبيه 

 -سلمصلى هللا عليه و –، فلو كان شيء أشرف من العلم ألمر هللا تعاىل نبيه ((al-quran, Taha, 20: 114{ اٗ  عنۡلم
 ((alqurtuby, 1964, 4: 44أن يسأله املزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم" 
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 وَن َوٱلَّذنيَن ُقۡل َهۡل َيۡسَتوني ٱلَّذنيَن يَ ۡعَلمُ } أخرب هللا تعاىل أهنم ال يستوون مع أهل اجلهل، فقال عز وجل: -2
رهبم  {ُقۡل َهۡل َيۡسَتوني ٱلَّذنيَن يَ ۡعَلُمونَ : "}-رمحه هللا–، قال السعدي ((al-quran, Alzumar, 39: 9{ اَل يَ ۡعَلُمونَ 

شيئاً من ذلك؟ ال  {، يَ ۡعَلُمونَ اَل َوٱلَّذنيَن ويعلمون دينه الشرعي، ودينه اجلزائي وما له يف ذلك من األسرار واحلكم، }
 ((alsaedy, 2000, 666يستوي هؤالء وال هؤالء، كما ال يستوي الليل والنهار، والضياء والظالم، واملاء والنار" 

ُ ٱلَّ أخرب تعاىل أن العلماء هم أهل الدرجات العلى يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل:} -3  ذنيَن ءَاَمُنوْا مننُكۡم يَ ۡرَفعن ٱَّللَّ
ت : "أي: يف الثواب يف  -رمحه هللا–، قال القرطيب ((al-quran, Almujadala, 58: 11 {ٗ  َوٱلَّذنيَن أُوُتوْا ٱۡلعنۡلَم َدَرجََٰ

 ,alqurtuby, 1964اآلخرة, ويف الكرامة يف الدنيا، فريفع هللا املؤمن على من ليس مبؤمن, والعامل على من ليس بعامل". 
17: 285)) 

 اثنيًا: من نصوص السنة املطهرة:
ن يرد هللا به خريًا دين, فقال: "مأن إذا أراد هللا ابلعبد خريًا فقهه يف ال -صلى هللا عليه وسلم –أخرب النيب 

قال احلافظ ابن  (Al-bukhari, 2001, 1: 25) ,(Muslim, 1972, 2: 719)يفقهه يف الدين" متفق عليه، 
: "فيه فضل التفقه يف الدين", وقال يف موضع آخر "ويف ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء  -رمحه هللا–حجر 

 (Ibn Hajar Al-Asqalani, 1959, 1: 285) على سائر العلوم". على سائر الناس، ولفضل التفقه يف الدين

 –بنيَّ الشارع أن سلوك طريق العلم، هو سلوك الطريق إىل اجلنة، وهو جهاد يف سبيل هللا، فقد قال  -1
 ,Muslim, 1972) : "من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل هللا له طريقًا إىل اجلنة"،-صلى هللا عليه وسلم

ويف احلديث: "فضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء،  (2074 :4
 ,Al-Tirmidhi, 1975 وإن األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهًا، وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ حبظ وافر"،

م انقطع مات ابن آد اوت، ففي احلديث: "إذوهو من األعمال اليت جيري ثواهبا على صاحبها بعد امل ((48 :5
 (Muslim, 1972, 3: 1255)عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له".

 اثلثًا: من آاثر السلف الصاحلني:
 آاثر السلف يف هذا الباب كثرية جًدا، منها:

قال: "أيها الناس عليكم ابلعلم، فإن هلل سبحانه رداًء حُيبُُّه، فمن طلب  -رضي هللا عنه –عن عمر  -1
–من العلم َردَّاُه هللا بردائه، فإن أذنب ذنبًا استعتبه لئال يسلبه رداءه ذلك حىت ميوت به", قال ابن القيم  ابابً 

وبة واالستغفار واإلانبة، ؛ أي: يزيل عتبه عليه ابلت: "ومعىن استعتاب هللا عبده: أن يطلب منه أن ُيعتنَبه-رمحه هللا
َبُه عليه، والرب تعاىل قد استعتبه؛ أي: طلب  فإذا أانب إليه رفع عنه عتبه، فيكون قد أعتب ربه، أي: أزال َعت ْ

عتبكم وقد وقعت زلزلة ابلكوفة: "إن ربكم يست -رضي هللا عنه–منه أن يُعتنَبُه" ، ومن هذا قول ابن مسعود 
 ((Ibn al-Qayyim, 1: 397تبوه". فأع
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قال: "العلم خري من املال، املال حترسه، والعلم حيرسك، واملال تفنيه  -رضي هللا عنه –عن علي  -2
النفقة، والعلم يزكو ابإلنفاق، والعلم حاكم والعامل حمكوم عليه، مات ُخزَّاُن املال وهم أحياء، والعاملون ابقون ما 

 ((Ibn AbdelBarr, 1994, 1: 57، وآاثرهم يف اخللق موجودة". بقي الدهر، أعياهنم مفقودة

أن العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه، وكيف يعامل عباده، فتكون مسريته يف ذلك  -3
 .((Ibn Uthaimin, 9على علم وبصريه. 

 :املطلب الثاين: أقسام العلوم الشرعية 
 العلوم درجات ومناقل بعضها أوىل من بعض.العلوم الشرعية كلها حممودة، ولكن هذه 

 :"العلوم الشرعية كلها حممودة، وتنقسم إىل: أصول وفروع ومقدمات ومتممات:-رمحه هللا–قال ابن قدامه 
 ة.، وإمجاع األمة، وآاثر الصحاب-صلى هللا عليه وسلم–فاألصول: كتاب هللا تعاىل، وسنة رسول هللا 

والفروع: ما فهم من هذه األصول من معان تنبهت هلا العقول حىت فهم من اللفظ امللفوظ غريه، كما فهم من 
 ,(Muslim, 1972, 3: 1342): "ال يقضي القاضي وهو غضبان" متفق عليه، -صلى هللا عليه وسلم –قوله 

(Al-bukhari, 2001, 9: 65)  .أنه ال يقضي جائعًا 
صلى –ري جمرى اآلالت، كعلم النحو اللغة، فإهنما آلة لعلم كتاب هللا وسنة رسوله واملقدمات: هي اليت جت

 .-هللا عليه وسلم

واملتممات: كعلم القراءات، وخمارج احلروف، وكالعلم أبمساء رجال احلديث وعدالتهم وأحواهلم، فهذه هي 
 ((Ibn Qudama, 1998, 26العلوم الشرعية، وكلها حممودة". 

 :حكم تعلم العلم الشرعي:  املطلب الثالث 

ا هذا وال سيما يف وقتن -كما تقدم-الشك أن طلب العلم من أفضل األعمال، بل هو من اجلهاد يف سبيل هللا 
حني بدأت البدع تظهر يف اجملتمع اإلسالمي وتنتشر وتكثر، وبدأ اجلهل الكثري ممن يتطلع إىل اإلفتاء بغري علم، وبدأ 

 .((Ibn Uthaimin, 10 اجلدل من كثري من الناس. 
يكون فرض   عليه عيناً, أي: فرض عني, ومىت لذلك ينبغي على اإلنسان معرفة مىت يكون طلب العلم الشرعي واجباً 

 كفاية, ومىت مستحباً؟ 
ففرض العني هو: ما ينظر فيه الشارع إىل ذات الفاعل، كالصالة والزكاة والصوم؛ ألن كل شخص تلزمه بعينه طاعة 

نَس إنالَّ لنيَ ۡعُبُدونن  َوَما َخَلۡقتُ لقوله تعاىل: } -جلعز و -هللا   ((al-quran, Al-dhariat, 51: 56{. ٱجۡلننَّ َوٱإۡلن
  وقيل: هو تعلم املكلَّف ما أوجب هللا عليه، من التوحيد، وأركان اإلسالم، وما يلزمه من املعامالت.

وضابطه: أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيام هبا، فإنه جيب عليه يف هذه احلال أن يعرف  
 .((Ibn Uthaimin, 10كيف يتعبد هللا هبذه العبادة وكيف يقوم هبذه املعاملة. 
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قاذ الغريق وحنو امليت، وإنوفرض الكفاية: هو ما ينظر فيه الشارع إىل نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، كدفن 
 ذلك.

 (1)وقيل: هو حتصيل ما البد منه، يف إقامة أمور الدين والدنيا، فإذا قام به بعضهم سقط عن اآلخرين.
حصل : "ينبغي لطالب العلم أن يشعر نفسه أنه قائم بفرض كفاية حال طلبه لي-رمحه هللا–قال الشيخ ابن عثيمني 

 .((Ibn Uthaimin, 10العلمي". له ثواب فاعل الفرض مع التحصيل 
 ,Ibn al-Qayyim واملستحب: هو التبحُّر يف أصول األدلة واإلمعان فيما وراء القدر؛ الذي حيصل به فرض الكفاية.

1: 161)) 
 :املبحث الثاين: الفنت، وفيه أربعة مطالب 

 :(2)املطلب األول: خطورة الفنت والوقوع فيها  
جيد كمًا هائاًل من النصوص الواردة يف الفنت وأنواعها، وأخطارها، والتحذير  إن املتأمل لنصوص الكتاب والسنة

منها، وسبل النجاة منها والتعامل معها؛ كما جيد ذلك ظاهرًا يف عناية املسلمني هبذه النصوص وتدوينها وشرحها 
 وتعليمها.

ضها بعضاً،  العامة واخلاصة اليت يرقق بعمن الفنت -أيضاً  –كما أن املتأمل يف واقع املسلمني اليوم يرى كماً هائاًل 
شه، من أوصافها وأنواعها اليت تكون يف آخر الزمان الذي نعي -صلى هللا عليه وسلم–ويصدق عليها ما ذكره النيب 

د ما كنا نقرؤه ، فقد أصبحنا نرى ونشاه-صلى هللا عليه وسلم–فعصران وما فيه من الفنت هو علم من أعالم نبوته 
 من الفنت.  -صلى هللا عليه وسلم–عنه  مما أخربان

وهلذا جاء التحذير من الفنت يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة وتنوعت أساليبهما يف التحذير منهما, وذلك إلحياء 
 القلوب, وإيقاظ النفوس, ومن بعض األساليب التحذيرية اليت جاءت يف القرآن الكرمي:

 أواًل: التحذير الصريح من الفتنة: 
َٓا أَنَزَل ٱَّللَُّ َواَل تَ تَّبنۡع أَۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذۡرُهۡم أَن يَ ۡفتنُنوَك َعنَۢ ق نَ ُهم مبن

 {.بَ ۡعضن َمٓا أَنَزَل ٱَّللَُّ إنلَۡيكَ  ال تعاىل: }َوأَنن ٱۡحُكم بَ ي ۡ
al-quran, Al-mayida, 5: 49)) 

ا إليه ليقضي من أجل أن يتحاكمو  -عليه وسلمالنيب صلى هللا -وهذه اآلية نزلت يف أحبار اليهود الذين جاؤوا إىل 
 (Albaghwy, 1997, 3: 66) . هلم حىت يؤمنوا به ويتبعهم غريهم من اليهود

يبَ ُهۡم َعَذاٌب أَلنيمٌ  وأيضًا قول هللا تعاىل: }فَ ۡلَيۡحَذرن ٱلَّذنيَن ُُيَالنُفوَن َعنۡ  َنٌة َأۡو ُيصن يبَ ُهۡم فنت ۡ  ,al-quran، {أَۡمرنهنۦٓ َأن ُتصن

Al-Nur, 24: 63))  املخالفون  برتك العمل مبقتضاه"، وقيل "فليحذر -صلى هللا عليه وسلم–أي: "ُيالفون أمر النيب
ا أن الفتنة {, أي: يف اآلخرة؛ كميُِصيبَُهۡم َعذَاٌب أَِليمٌ عن أمر هللا، أو أمر رسوله، أو أمرمها مجيعاً إصابة فتنة هلم }

 (Alshuwkani, 1993, 3: 224)اليت حذرهم من إصابتها هلم هي يف الدنيا. 

                                                             
يكفي الحاجة فالصحيح قول "إذا قام به من يكفي سقط عن  فائدة: قول "إذا قام به من البعض سقط عن اآلخرين" فيه نظر، ألنه ربما البعض ال (1(

 اآلخرين" وهللا أعلم.
 مقتبس من كتاب: منهاج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفتن العامة؛ الدكتور عبدهللا الدميجي، بتصرف يسير. )2(
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َنة نُكۡم َخٓاصَّة ٗ  وأيضًا قوله تعاىل: }َوٱت َُّقوْا فنت ۡ يََبَّ ٱلَّذنيَن ظََلُموْا من -al. { ٱَّللََّ َشدنيُد ٱۡلعنَقابن ۖ  َوٱۡعَلُمٓوْا أَنَّ ٗ  الَّ ُتصن
quran, Al-Anfal, 8: 25)) 

قال ابن سعدي: "بل تصيب فاعل الظلم وغريه، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغري، فإن عقوبته تعم الفاعل وغريه، 
وتقوى هذه الفتنة ابلنهي عن املنكر، وقمع أهل الشر والفساد وأن ال ميكنوا من املعاصي والظلم مهما أمكن". 

alsaedy, 2000, 318)) 
 والتقريع ملن تسبب يف الوقوع يف الفتنة:اثنياً: التبكيت 

ُهم  َوإننَّ  قال تعاىل: }َومنن ۡ
ْۗ
َنةن َسَقُطوْا ۚٓٓ َأال يفن ٱۡلفنت ۡ فنرنينَ  مَّن يَ ُقوُل ٱۡئَذن ّل ن َواَل تَ ۡفتنين ن  بنٱۡلكََٰ

َۢ
يَطُة  ,al-quran. {َجَهنََّم َلُمحن

Al-Tawba, 9: 49)) 
ن قيس: إِن أن ُيرج إىل غزوة تبوك قال اجلَدُّ ب -صلى هللا عليه وسلم–وقد ذكر يف سبب نزوهلا أنه ملا أراد النيب 

 :Ibn Jarir al-Tabari, 1999, 10) أخشى إن رأيت نساء بين األصفر أن أفتنت فائذن ّل وال تفتين، فنزلت اآلية.

148)  (alwahidi, 1992, 202), 
فتنة الشرك والكفر  صربه عنهن، والفتنة اليت وقع فيها هيهي فتنة حمبة النساء وعدم  -بزعمه–فالفتنة "اليت فر منها 

 ((Ibn al-Qayyim, 2: 159يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة".

 اثلثاً: التوبيخ والتعجب ممن اليعتربون ابلفنت ويستبعدون وقوعها:
ُۡم يُ ۡفتَ ُنوَن يفن ُكل ن َعام قال تعاىل: } َأَواَل  مَّ اَل يَ ُتوبُوَن َواَل ُهۡم يَذَّكَُّرونَ  َتنۡين مَّرًَّة َأۡو َمرَّ  ٗ  يَ َرۡوَن َأهنَّ ُۖ .} al-quran, Al-
Tawba, 9: 126)) 

ة وورود هذه اآلية يف احلديث عن املنافقني واملعىن أهنم ال يرون أهنم يفتنون أي: ُيتربون مث ال يتوبون من ذنوهبم السالف
  مني.يرون من تصديق وعد هللا ابلنصر والظفر للمسلوال هم يذكرون فيما يستقبل من أحواهلم، وال يتعظون مبا 

(Albaghwy, 1997, 2: 346) 
 أما التحذيرات اليت وردت يف السنة املطهرة فكثرية جداً؛ ومنها:

 أواًل: اإلخبار عنها مع التحذير منها، واجتناهبا، والثبات على احلق:
مته على خري ما عليه أن يدل أ ن نيب قبلي إال كان حقاً إنه مل يكأنه قال: " -صلى هللا عليه وسلم-ما ورد عن النيب 

 ,ور تنكروهناوسيصيب آخرها بالء وأم ,وإن أمتكم هذه جعل عافيتها يف أوهلا ,وينذرهم شر ما يعلمه هلم ,يعلمه هلم
 :وجتيء الفتنة فيقول املؤمن ,مث تنكشف ,هذه مهلكيت :وجتيء الفتنة فيقول املؤمن ,وجتيء فتنة فريقق بعضها بعضاً 

وليأت إىل الناس  ,فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ,هذه هذه
إن جاء آخر ينازعه ف ,فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع ومن ابيع إماماً  ,الذي حيب أن يؤتى إليه

 (Muslim, 1972, 3: 1472)" فاضربوا عنق اآلخر
 اثنياً: الدعاء والتعوذ من مضالت الفنت الظاهرة والباطنة:

ولذلك شرع لنا يف كل صالة أن نستعيذ من فتنة احمليا واملمات، ومن فتنة املسيح الدجال، كما يف حديث أيب هريرة 
أربع، يقول:  فليستعذ ابهلل من : "إذا تشهد أحدكم -صلى هللا عليه وسلم–قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه–
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اللهم إِن أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن شر فتنة املسيح الدجال" 
(Muslim, 1972, 1: 412) 

 أل هللا الشوق إىليس -صلى هللا عليه وسلم–وقد عقد البخاري اباًب بعنوان : "التعوذ من الفنت"؛ بل كان النيب 
 (Alnasayy, 1986, 3: 54)  لقائه، من غري ضراء مضره، وال فتنة مضله.

رضي هللا –ومما يبني خطورة الفنت على قلب العبد ما أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان 
شرهبا فأي قلب أ ،تُعرض الفنت على القلوب كاحلصري عوداً عوداً قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " -عنه

 ،صفاعلى أبيض مثل ال ،حىت تصري على قلبني ،وأي قلب أنكرها نُكت فيه نُكتة بيضاء ،نُكت فيه نُكتة سوداء
فال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض، واآلخر أسود مرابداً كالكوز جمخياً ال يعرف َمعروفاً وال ينكر منكراً إال 

 (Muslim, 1972, 1: 128)ما أشرب من هواه".

الربده: لون بني السواد والغربة، ومعناه: يريد اربداد القلب من حيث املعىن ال الصورة؛ فإن لون القلب إىل السواد. 
Ibn Al-Atheer, 1979, 2: 183)) 

شيء.  يعي خريًا ابلكوز املائل الذي ال يثبت فيه اجملخي: املائل عن االستقامة واالعتدال، فشبه القلب الذي ال
Ibn Al-Atheer, 1979, 1: 242)) 

ومما يبني خطورة الفنت أيضًا أن "من استقرأ أحوال الفنت اليت جتري بني املسلمني، تبني له أنه ما دخل فيها أحد 
فحمد عاقبة دخوله، ملا حيصل له من الضرر يف دينه ودنياه، وهلذا كانت من ابب املنهي عنه، واإلمساك عنها من 

 (.(Ibn Taimia, 1986, 4: 410املأمور به. 
: "إايكم والفنت فال يشخص إليها أحد، فو هللا ما يشخص فيها أحد إال نسفته كما -رضي هللا عنه-قال حذيفة 

ينسف السيل الدمن، إهنا مشبهة متصلة حىت يقول اجلاهل هذه سنة، وتتبني مدبرة، فإذا رأيتموها فاجثموا يف بيوتكم 
 (abn battah aleakbarii, 2: 594)وكس روا سيوفكم وقط عوا أواتركم". 

 :املطلب الثاين: أسباب الوقوع يف الفنت 
ربنا تبارك وتعاىل جعل لكل سبب مسبب ومعرفة املسببات من أهم ما ينبغي لكل ذي لب معرفته وال سيما ما ميس 

 ي:يلعقيدة املسلم وإميانه كالفنت وما حتويه من خماطر عظيمه ومن أهم أسباب الوقوع يف الفنت ما 
 أوال: خمالفة منهج هللا عز وجل: 

–الشك أن البعد عن هللا تبارك وتعاىل وخمالفته وعدم اتباع أوامره واجتناب نواهيه كذلك اتباع ما أمر به رسوله 
: }فَ ۡلَيۡحَذرن وجلواجتناب ما هنى عنه وزجر من أهم أسباب الوقوع يف الفنت كما قال عز  -صلى هللا عليه وسلم

يبَ ُهۡم َعَذاٌب أَلنيمٌ  النُفوَن َعنۡ ٱلَّذنيَن ُيَُ  َنةٌ َأۡو ُيصن يبَ ُهۡم فنت ۡ , فبمخالفة أوامر ((al-quran, Al-Nur, 24: 63{, أَۡمرنهنۦٓ أَن ُتصن
هلل من يقع املوعود به وهو الوقوع يف الفتنة, وكذلك العذاب األليم, نعوذ اب -صلى هللا عليه وسلم–هللا وأوامر رسوله 

 ذلك.
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  (3)التوّل عن سبيل املؤمنني:اثنياً: 
رََٰطني ُمۡسَتقنيم َذا صن ُبَل فَ تَ َفرََّق بنُكۡم َعن َسبنيلنهنۦۚٓا َفٱتَّبنُعوُه  َواَل تَ تَّبنعُ ٗ  أمر هللا تعاىل بسلوك صراطه املستقيم: }َوأَنَّ هََٰ  واْ ٱلسُّ

.} al-quran, Al- An'am, 6: 153))ٱۡهدناَن سورة الفاحتة: }عباده أن يسألوه اهلداية لسلوك ذلك الصراط يف  ,  وأمر 
رَََٰط ٱۡلُمۡسَتقنيمَ  صلى هللا عليه وسلم –وهذا الصراط: هو ماكان عليه النيب  ((al-quran, Al- Fatiha, 1: 6 {،ٱلص ن

هللا تعاىل املعرضني عن سبيل وتوعد  ((Ibn Taimia, 1995, 3: 157وأصحابه والتابعون من أهل القرون املفضلة. 
َ َلُه ٱهۡلَُدىَٰ َويَ تَّبنۡع َغرۡيَ  املؤمنني فقال: }َوَمن َسبنيلن ٱۡلُمۡؤمننننَي نُ َول نهنۦ َما تَ َوىلََّٰ َوُنۡصلنهنۦ  ُيَشاقنقن ٱلرَُّسوَل مننَۢ بَ ۡعدن َما تَ َبنيَّ
ريًا ي هذه اآلية توعد هللا أتباع غري سبيل املؤمنني، مما فف ((al-quran, Al- Nisaa, 4: 115{, َجَهنََّم  َوَسآَءۡت َمصن

 ((Al-Khatib Al-Baghdadi, 2001, 1: 400 يدل على أن اتباع سبيلهم واجب، وخمالفتهم حرام. 
  (4)اثلثاً: قلة العلم وانتشار اجلهل:

 - عليه وسلمهللا-صلى –إن الفتنة ال تغري إال اجلهال، وال يسقط يف حباهلا إال الضُّالل، ولذلك قرن رسول هللا 
بني قبض العلم وظهور اجلهل وبني الفنت فقال: "يقبض العلم، ويظهر اجلهل والفنت، ويكثر اهلرج" قيل: اي رسول هللا 

: -صلى هللا عليه وسلم–وقال  (Al-bukhari, 2001, 1: 28)وما اهلرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. 
 ,Al-bukhari) اً ينزل فيها اجلهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها اهلرج، واهلرج القتل"؛ "إن بني يدي الساعة ألايم

ولذلك كان السلف يقولون: "احذروا فتنة العامل الفاجر، والعابد اجلاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، (48 :9 ,2001
 Ibnغري علم". ه الضالني الذين يعملون بفهذا يشبه املغضوب عليهم الذين يعلمون احلق وال يتبعونه، وهذا يشب

Taimia, 1999, 119)) 
ولذا ال بد أن يُعرف الفرق بني العامل وبني الواعظ أو الداعية أو القاص أو األكادميي فاألول له أن يفيت وأن يدرس 

 وأن ينبعث للشأن العام وقد جيب عليه يف بعض األحوال واملواطن، وأما غريه فليس له أن يرتقي تلك املراتب. 
داً ريهم، كان ذلك التقدمي يف رتب العلم أو غريه؛ ألن احلدث أبومن كثرة اجلهل وقلة العلم: تقدمي األحداث على غ

أو يف غالب األمر غنٌر مل يتحنَّك، ومل يرتض يف صناعته رايضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخي األقدام يف تلك الصناعة. 
Al-Shaatibi, 1992, 2: 469))  رهم، ا العلم عن أكاب:" ال يزال الناس خبري ما أخذو -رضي هللا عنه–وقال ابن مسعود

 (Ibn AbdelBarr, 1994, 1: 616)فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا". 
 رابعاً: ترك الصرب املأمور به: 

من قرأ التاريخ، وتدبر السري، وأتمل أحوال الناس وجد أن من أسباب الضالل: ترك الصرب املأمور به فيقع اإلنسان 
للفتنة إنكار املنكر وهو غري قادر على حتمل ما يصيبه من األذى, إذ األصل  فمن تعريض اإلنسان نفسه يف الفتنة.

 أن األمر والنهي واجب يف حق القادر مع أمن الفتنة، أما مع الفتنة فإن السالمة ال يعدهلا شيء.
 ,Ahmad Ibn Hanbal) ) سئل اإلمام أمحد بن حنبل: مىت جيب علي األمر؟ قال: إذا مل ختف سوطا وال عصا.

1980, 2: 173 
                                                             

 مقتبس من كتاب: االنحراف في األمة، للدكتور عبدالعزيز البداح. )3(
 من كتاب: فقه الفتن؛ عبدالواحد اإلدريسي، بتصرف.مقتبس  (4(
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 وتكون الفتنة أعظم عند اإلنكار على الوالة والسالطني خاصة إذا كان اإلنكار عليهم عالنية وبتهييج العامة عليهم.
 قيل لإلمام أمحد: مىت جيب األمر والنهي؟

ت بلسانك، فإن مل تستطع فبقلبك، فهو أضعف اإلميان، وقال ّل: ال تتعرض  قال: ليس هذا زمان هني، إذا غري 
 Ahmad Ibn Hanbal, 1980, 2: 175) )للسلطان، فإن سيفه مسلول عصاه. 

ومن أتمل ما جرى على اإلسالم يف الفنت الكبار والصغار، رآها من إضاعة هذا األصل، وعدم الصرب على منكر 
 ((Ibn al-Qayyim, 1991, 3: 6فتول د منه ما هو أكرب منه. 

 خامساً: ضعف التدين والتعبد:
 (Ibn al-Qayyim, 3: 847)أعظم النعم على العبد: اإلقبال على هللا، والتعبد له، واالنقطاع إليه، والتبتل إليه. 

 وهذا شأن السلف من الصحابة والتابعني واتبعيهم: تعبد وأتله، وورع وتقوى، وعلم وعمل. 
ظ يسري، وإذا بيط وحلن، وتصحيف كثري، وحفهذا شأهنم: العلم والعبادة، أما اليوم فالكثري ال علم وال عبادة، بل خت

 ((Al-Dahabi, 1985, 10: 134مل يرتكب العظائم، ومل ُيل ابلفرائض فلله دره. 
فما الظن إذا كان الواعظ ممن عبد بطنه وشهوته، وله قلب عري من احلزن واخلوف، فإن انضاف إىل ذلك فسق 

 ((Al-Dahabi, 1985, 11: 410 يفضحه هللا تعاىل. مكني، أو احنالل من الدين، فقد خاب وخسر، وال بد أن
 ولذا فطالب العلم املوفق من أدرك ثالث خصال: العلم، والدين، والورع. وحيوز الكمال إذا كان ذا مروءة اتمة.

 :Alharwy, 1998, 5 قال الشافعي: "اليكمل الرجل يف الدنيا إال أبربعة: ابلداينة، واألمانة، والصيانة، والرزانة".

: "ُيرج يف آخر أنه قال -صلى هللا عليه وسلم–وتقع الفنت إذا ساء تدين الناس وكثرة ذنوهبم فقد جاء عنه  ((70
الزمان رجال ُيتلون الدنيا ابلدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللني، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوهبم قلوب 

دع احلليم منهم جيرتئون؟ فيب حلفت ألبعثن على أولئك منهم فتنة تالذائب، يقول هللا عز وجل: أيب يغرتُّون، أم عليَّ 
 ((Al-Tirmidhi, 1975, 4: 604". حرياانً 

 سادسا: اخلوض يف الفنت:
: "فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفنت، وال يشغَب بذكر غريب املذاهب، ال يف األصول -رمحه هللا–قال الذهيب 

ُل خريا، بل تثري عداوة وشرا، ومقتا للصاحلني والعباد من الفري وال يف الفروع، فما رأيت احلركة يف قني، ذلك حُتص ن
 ((Al-Dahabi, 1985, 20: 142فتمسك ابلسنة، وال ختض فيما ال يعنيك". 

 :املطلب الثالث: أقسام الفنت 
تنوعت أساليب القرآن الكرمي والسنة النبوية يف التحذير من الفنت، ونظرًا لتعدد معاِن الفتنة فقد تعددت أنواعها 
 ولعله ميكن تقسيمها يف هذا البحث املختصر على نوعني وكليهما يدخل فيه إما فنت )الشهوات أو الشبهات(: 

  (5)النوع األول: فنت عامة:

                                                             
 مقتبس من كتاب: منهاج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفتن؛ عبدهللا الدميجي. (5(
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قوله: }َوٱت َُّقوْا بلصاحل والطاحل، الذكر واألنثى، الكبري والصغري، وهي اليت ذكرها هللا تعاىل وهذه الفنت هي اليت تعم ا
َنة يََبَّ ٱلَّذنيَن ظََلُموْا مننُكۡم َخٓاصَّة ٗ  فنت ۡ  ((al-quran, Al-Anfal, 8: 25. { ٗ  الَّ ُتصن

ل املظلم، أبن منها اليت متوج كموج البحار، ومنها كقطع اللي -صلى هللا عليه وسلم–وجاء وصفها يف أحاديث النيب 
:  -هللا عليه وسلم صلى–واليت أتيت كالظل، واليت ال تدع بيتاً إال دخلته، ومنها الصماء البكماء العمياء، وقد قال 

 (Muslim, 1972, 4:2216)كبار". "منهن ثالث ال يكدن يذرن شيئاً، ومنهن فنت كرايح الصيف، منها صغار ومنها  

 وهذا العموم عموم نسيب حبسب الزمان واملكان واألحوال، وهلا صور كثرية من أخطرها ما يلي:
ربه  -هللا عليه وسلم صلى–فتنة التفرق واالختالف والتناحر والتعادي بني املسلمني، وهي اليت سأل النيب  -1

هلك "سألت ريب ثالاث فأعطاِن ثنتني، ومنعين واحدة، سألت ريب أال ي: -صلى هللا عليه وسلم–فمنعه إايها، فقال 
 ,Muslim)أميت ابلسنة فأعطانيها، وسألته أال يهلك أميت ابلغرق فأعطانيها، وسألته أال جيعل أبسهم بينهم فمنعنيها"،

 ا م نن ٗ  َعَث َعَلۡيُكۡم َعَذابفيها: } ُقۡل ُهَو ٱۡلَقادنُر َعَلىَٰٓ أَن يَ ب ۡ وهي اليت قال هللا تعاىل   (2216 :4 ,1972
َيع تن أَۡرُجلنُكۡم َأۡو يَ ۡلبنَسُكۡم شن َس بَ ۡعض ْۗ  ا َويُذنيَق بَ ۡعَضُكمٗ  فَ ۡوقنُكۡم أَۡو منن حَتۡ

ۡ
وهذه  ((al-quran,Al- An'am,6:65  {،أَب

ام عند قرب قي -عليه السالم–مالزمة لألمة منذ صدرها األول إىل أن يقاتل آخرها الدجال مع املسيح ابن مرمي 
 الساعة.

 فنت البدع واخلرافات والشركيات املستشرية بني املسلمني ويف كثري من أوطاهنم. -2

م فتنة التغريب، واالنبهار ابملدنية الغربية واالفتتان ابللربالية والعوملة والدميقراطية، والدعوة إىل عصرنة االسال -3
 وتطويعه لرغبات الغرب وتقدمي العقل وحتكيمه.

فتاوى املضلة وقلب احلقائق وتلبيس احلق ابلباطل وما ترتب على ذلك من غلو وتطرف عند بعض فتنة ال -4
 أبناء األمة.

فتنة حب السلطة والرايسة : وهذه من الفنت املعاصرة اليت ابتلي هبا كثري من املسلمني ويرجع سببها إما من  -5
 حظ املقيتة واملذاهب اهلدامة أو غري ذلك من األمور اليت الأجل حظوظ الدنيا الزائلة أو العصبيات القبلية واحلزبيات 

 .ءلإلسالم منها يف شي

 هذه بعض الفنت العامة اليت قد يبتلى هبا املسلمون يف كل زمان، واملعصوم من عصمه هللا تعاىل.
 النوع الثاِن: فنت خاصة:

 فتنة املال . -1

 الولد. -2

َنة}َوٱۡعَلُمٓوْا الزوجة: قال هللا عز وجل:  -3 ُلُكۡم َوَأۡولََٰدُُكۡم فنت ۡ َٓا أَۡموََٰ وقال  ((al-quran, Al-Anfal, 8: 28 {، ٗ  أمنَّ
َي َُّها ُكۡم َوَأۡولََٰدنُكۡم َعُدو   تعاىل: }َيََٰٓ   ((al-quran, At-Taghabun, 64: 14  {،الَُّكۡم َفٱۡحَذُروُهمۡ ٗ  ٱلَّذنيَن َءاَمنُ ٓواْ إننَّ منۡن أَۡزوََٰجن

وقال صلى هللا عليه وسلم: "فتنة الرجل يف أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصالة والصدقة واألمر 
 (Muslim, 1972, 4: 2218)ابملعروف والنهي عن املنكر" 
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ل افتنة الدنيا: قد حذر هللا تبارك وتعاىل نبيه صلى هللا عليه وسلم من مد عينيه إىل زهرة الدنيا، حيث ق -4
نَ ۡيَك إنىَلَٰ َما َمت َّۡعَنا بنهنۦٓ أَۡزوََٰجسبحانه:  َيا لننَ ۡفتننَ ُهۡم فن ٗ  }َواَل مَتُدَّنَّ َعي ۡ ن ۡ ُهۡم زَۡهرََة ٱحۡلَيَ وَٰةن ٱلدُّ ن ۡ  :al-quran, Taha, 20 {، يهن ا م ن

َي َُّها ٱلنَّاُس إن كما حذر سبحانه عموم عباده من االغرتار هبا، حيث قال عز وجل:   ((131 ۖ  َفاَل ٗ   َحق  نَّ َوۡعَد ٱَّللَّن }َيََٰٓ

َيا ن ۡ  ((al-quran, Fatir, 35: 5 {. تَ ُغرَّنَُّكُم ٱحۡلَيَ وَُٰة ٱلدُّ

َفُظواْ : قال تعاىل: النساءفتنة  -5 ۡم َوحَيۡ رنهن ۡن أَۡبصََٰ {، }َوُقل ل نۡلُمۡؤمننََٰتن يَ ۡغُضۡضَن  }ُقل ل نۡلُمۡؤمننننَي يَ ُغضُّوْا من فُ ُروَجُهۡمۚٓ
ۡن  َفۡظَن فُ ُروَجُهنَّ من رنهننَّ َوحَيۡ  ((al-quran, Al-Nur, 24: 30-31 {. أَۡبصََٰ

ع ذي حمرم". "ال ُيلون رجل ابمرأة إال م وعن عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
(Al-bukhari, 2001, 7: 37) 

 بذكرها فحسبنا كفى هللا املؤمنني شرها.إىل غري ذلك من الصور الكثرية اليت يطول املقام 
يام ت حدوثها بزمن معني، وهو آخر الزمان القريب من قألن الشارع احلكيم وقَّ  أيضاً  وهناك فنت وصفت ابخلصوص

 الساعة، كالدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغرهبا، إىل غري ذلك مما ورد به النص.

  واحملن واحلكمة منها:املطلب الرابع: فوائد الفنت 
ومع ما يف الفنت من مكاره، فإن هللا تعاىل ال ُيقد نُر شرًا حمضًا، بل هناك حكم وفوائد وآاثر جليلة، تتجلى 
عند حدوث مثل هذه الفنت إذا التزم املرء حياهلا ابملنهج الشرعي، وتعامل معها وفق الضوابط الشرعية اليت 

 رات:تقدمت اإلشارة إليها، ومن هذه الثم
  َمٓا أَنُتۡم تعاىل: }مَّا َكاَن ٱَّللَُّ لنَيَذَر ٱۡلُمۡؤمننننَي َعَلىَٰ متييز الصفوف، وتبني الصادق من الكاذب: قال  -1

} َن ٱلطَّي نبن ( فالفتنة "كري القلوب، وحمك اإلميان، وهبا al-quran, Al Imran, 3: 179, )َعَلۡيهن َحىتََّٰ ميَنيَز ٱخۡلَبنيَث من
 (Ibn al-Qayyim, 2: 162)يتبني الصادق من الكاذب" 

قال احلسن البصري: "إنك لتعرف الناس ما كانوا يف عافية، فإذا نزل البالء صار الناس إىل حقائقهم، صار 
 Al-Marwzi, 1999, 287) ) املؤمن إىل إميانه، واملنافق إىل نفاقه".

فضح املنافقني وكشف أستارهم: ففي الفنت يتبني املؤمن من املنافق ويظهر املنافق على حقيقته،  -2
وينكشف ما كان ُيفيه، وقد بني ربنا تبارك وتعاىل حرص املنافقني على نشر الفتنة عندما تطلب منهم فقال 

ۡن أَۡقطَارنَها مثَّ ُسئنُلوْا ٱلۡ عز  َلۡت َعَلۡيهنم م ن َنةَ وجل:}َوَلۡو ُدخن ري فنت ۡ َٓا إنالَّ َيسن  al-ahzab, 33: 14) ا{.ٗ  أَلٓتَ ۡوَها َوَما تَ َلب َُّثوْا هبن

al-quran,) 

َ السراء والضراء: قال تعاىل: }َومنَن ٱلنَّاسن َمن يَ عۡ امتحان اخللق، واختبار صربهم، وعبوديتهم يف  -3 ُبُد ٱَّللَّ
َيا َوٱأۡلٓ ۖ  َفإنۡن َأَصابَهُۥ َخرۡيٌ ٱۡطَمَأنَّ بنهن ٗ  َعَلىَٰ َحۡرف ن ۡ َر ٱلدُّ َنةٌ ٱنَقَلَب َعَلىَٰ َوۡجهنهنۦ َخسن لنَك ُهَو ٱخۡلُۡسرَاُن ۦ  َوإنۡن َأَصابَ ۡتهُ فنت ۡ رََةۚٓ ذََٰ خن

 : "ابتلينا مع رسول هللا-رضي هللا عنه–وقال عبدالرمحن بن عوف  (,Al-Hajj, 22: 11 al-quran{، )ٱۡلُمبننيُ 
 (Al-bukhari, 2001, 4: 57) مث ابتلينا بعده ابلسراء فلم نصرب".ابلضراء فصربان،  -صلى هللا عليه وسلم–
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تقوية اإلميان يف قلوب املؤمنني وتثبيتهم: مع ما يف الفنت من أثر يف القلوب واهتزاز واضطراب يف  -4
نني يف ماملواقف إال أهنا تزيد يف إميان املؤمن وتزيد يف ثبات قلبه، وقوة توكله، يشهد لذلك أنه ملا امتحن هللا املؤ 

َذا َما َوَعَداَن ٱَّللَُّ َوَرُسولُهُۥ َوَصَدَق ٱَّللَُّ َوَرُسوُلهُۥۚٓ َوَما زَاَدُهۡم إنالَّٓ إنميََٰن  al-ahzab{. ) اٗ  َوَتۡسلنيم اٗ  األحزاب قالوا: }هََٰ

,33: 22 al-quran,) 

ا تبني  احلق للسالكني: فمن مثراهتا أهنا تبني  احلق للسالكني، وتُثب نتهم عليه، كما قال حممد رشيد رض  -5
 ,Mohammed Rashid Reda, 1990: "قد خلت سنة الكون أبن الفنت تنري الطريق ألهل احلق". -رمحه هللا–

2: 26)) 
يد من وعظ فيها واكتووا بنارها، ألن السعالعظة واالعتبار: فمن مثرات الفنت االعتبار حبال من وقعوا  -6

 (Muslim, 1972, 4: 2037). -رضي هللا عنه–بغريه كما قال ابن مسعود 

املغفرة والرمحة والتمحيص ملن فنت فثبت: فمن رمحة هللا تعاىل هبذه األمة أنه ما يصيب املسلم من  -7
هللا صلى هللا -شاكها كما أخرب بذلك رسول بالء أو فتنة أو مصيبة إال كفر هللا هبا من خطاايه حىت الشوكة ي

 (Al-bukhari, 2001, 7: 114) . -عليه وسلم

 

 املبحث الثالث: كيف يكون العلم الشرعي سبياًل للوقاية من الفنت؟ 
من أهم األمور يف السالمة من الفنت تعلم العلم وتعليمه والعمل به، وال شك أن العلماء هم أبعد الناس عن الفنت 

فيها، وهم السبب أيضاً يف سالمة غريهم من الوقوع يف الفنت وذلك ملا يقومون به من تعليم الناس ونصحهم والوقوع 
 (Sulayman Aleid, 2005, 13)  وحتذيرهم من الفنت وأخطارها.

س لموه الناتعلموا العلم وع: "-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  قال :ابن مسعود قالومما يدل على ذلك ما ورد عن 
وتعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإِن امروء مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفنت 

 (Abu Amr Alddani, 1995, 3: 585) ".ا يفصل بينهماحىت ُيتلف االثنان يف الفريضة ال جيدان أحدً 

: "إن -عليه وسلم صلى هللا –ويتأكد تعلم العلم يف أايم الفنت ألن من أكرب أسباهبا فشوا اجلهل ونقص العلم قال 
 ,Al-bukhari, 2001) ,(Muslim, 1972, 4: 2056)من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر اجلهل" متفق عليه. 

1: 27)   
 ناس نور النبوة وقعوا يف ظلمة الفنت، وحدثت البدع والفجور، ووقعرمحه هللا: "إذا انقطع عن ال–وقال ابن تيمية 
 ((Ibn Taimia, 1995, 17: 310 الشر بينهم".

وقال أيضاً: "فإذا افتقر العبد إىل هللا ودعاه، وأدمن النظر يف كالم هللا وكالم رسوله، وكالم الصحابة والتابعني وأئمة 
 ((Ibn Taimia, 1995, 5: 118املسلمني: انفتح له طريق اهلدى". 

نننيَ   َوإننَّ ٱَّللََّ َلَمَع ٱۡلُمۡحسن
َهُدوْا فنيَنا لَنَ ۡهدنيَ ن َُّهۡم ُسبُ َلَناۚٓ  :al-quran, Al- Ankaboot, 29. {قال هللا تعاىل: }َوٱلَّذنيَن جََٰ

69)) 
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َعل لَُّكۡم  َ جَيۡ َي َُّها ٱلَّذنيَن َءاَمنُ ٓواْ إنن تَ ت َُّقواْ ٱَّللَّ أي: تفرقون به  ((al-quran, Al-Anfal, 8: 29{. اٗ  فُ ۡرقَانوقال تعاىل: }َيََٰٓ
 (Ibn al-Arabi, 2003, 2: 851 ) بني احلق والباطل، قال ابن إسحاق: "جيعل لكم فصاًل بني احلق والباطل".

 
 : اخلامتة

أن كل أنواع الفنت ال سبيل للتخلص منها والسالمة من تبني مما مر بك أيها القارئ الكرمي من مباحث ومطالب 
ن الصحابة والتزام منهج السلف الصاحل م -صلى هللا عليه سلم –آاثرها إال ابلتفقه يف كتاب هللا وسنة رسوله 

 وقد ظهر يف هذا البحث من النتائج ما َييت:والتابعني وأتباعهم يف التعامل معها, 
 من الفنت تعلم العلم وتعليمه والعمل به.من أهم األمور يف السالمة / 1
 / تعلم العلم يزيد يف إميان املؤمن, وثبات قلبه، وقوة توكله على هللا سبحانه.2
 / يتأكد تعلم العلم يف أايم الفنت؛ ألن من أكرب أسباهبا فشوا اجلهل ونقص العلم.3

 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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بيان طبيعة تعلم و  سلوب التوصية وتشمل الدالالت النفسية واملعرفية،أمرحلة االستقبال والتهيئة النفسية واملعرفية 
يف مرحلة  و  هيب.بيان نواتج التعلم، والتعزيز الرتغيب والرت  ،التعريف ابألمهية واملربرات سلوب املقابلة،أ قيمة الصدق،

ان ببناء برامج لتعليم قيمة وصى الباحثأالصديقية. وقد  الثبات، والتمثل القيميو  االستجابة التقييم، التحري والتنظيم،
 الصدق بناء على نتائج البحث.

 الصدق والكذبحديث حتري -قيمة الصدق -املنهج النبوي  :الكلمات املفتاحية

 املقدمة

ال شك أن القيم متثل الركيزة األساسية لتحقيق االستقامة لدى املسلم وميثل الصدق القيمة الرئيسة اليت تندرج    
حتتها مجيع القيم والشاهد على ذلك حديث)حتري الصدق والكذب( َعِن اْبِن َمْسُعوٍد رضي هللا عنه َقاَل : قَاَل 

 ، َوَما يَ زَاُل الرهُجُل َيْصُدُق ، الصِ ْدَق يَ ْهِدي ِإىَل اْلرِبِ  َوِإنه اْلربه يَ ْهِدي ِإىَل اْْلَنهةِ  ِإنه َعَلْيُكْم اِبلصِ ْدِق ، فَ : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اَّللهِ 
ُكْم َواْلَكِذَب ، َفِإنه اْلَكِذبَ  يًقا ، َوِإَّيه ْهِدي ِإىَل اْلُفُجوِر ، َوِإنه اْلُفُجوَر ي َ  َويَ َتَحرهى الصِ ْدَق ، َحَّته يُْكَتَب ِعْنَد اَّللهِ ِصدِ 

اابً   Sahih)ت هَفق  َعلَْيهِ مُ  يَ ْهِدي ِإىَل النهاِر ، َوَما يَ زَاُل الرهُجُل َيْكِذُب ، َويَ َتَحرهى اْلَكِذَب ، َحَّته يُْكَتَب ِعْنَد اَّللهِ َكذه
albkhari, 8/ 25:6094)لهْيَس اْلربه لي، يقول تعاىل يف حمكم التنز ,( ، فالرب  يعد مظلة لكل سلوك اجيايب﴿ :

ْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنهِبيِ نَي َوآَتى اأَن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولَٰ ِكنه اْلربه َمْن آَمَن اِبلله ِه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر وَ 
ائِِلنَي َويف الرِ   اْلَمَساِكنيَ ُقْرََبٰ َواْليَ َتاَمٰى وَ اْلَماَل َعَلٰى ُحبِ ِه َذِوي الْ  ِبيِل َوالسه َقاِب َوأََقاَم الصهاَلةَ َوآَتى الزهَكاةَ َواْلُموُفوَن َواْبَن السه

-alُقوَن﴾ )ُهُم اْلُمت ه  كَ أُولَ ٰئِ وَ ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصهاِبرِيَن يف اْلَبْأَساِء َوالضهرهاِء َوِحنَي اْلَبْأِس أُولَ ِٰئَك الهِذيَن َصَدُقوا 
quran, al-Baqarah,2: 177 وتبدو لنا حاجة اجملتمع اإلنساين إىل خلق الصدق ، حينما نالحظ أن ، )

شطرًا كبريًا من العالقات االجتماعية ، واملعامالت اإلنسانية ، تعتمد على شرف الكلمة و.لوال الثقة بشرف الكلمة 
(،ويكفي أن نتصور جمتمًعا Abd alruhmin,bidunاس )بني الن تماعيةوصدقها لتفككت معظم الروابط االج

قائًما على الكذب ؛ لندرك مبلغ تفككه وانعدام صور التعاون بني أفراده، ولن يكون اجملتمع ذو كيان متماسك ، 
ام  حضارة النعد وأوأفراده ال يتعاملون فيما بينهم ابلصدق ، ولن يكون ملثل هذا اجملتمع رصيد من ثقافة ، أو اتريخ ، 

املوثوقية بنقل املعارف والعلوم الن  الصدق أحد األسس احلضارية اليت يقوم عليها بناء اجملتمع اإلنساين ، كما لن  
يوثق ابلوعود والعهود ما مل يكن الصدق أحد أسس التعامل بني الناس،كذلك الدعاوى والشهادات ودالئل اإلثبات 

د أسس التعامل بني الناس. إن انتشار مظاهر االحنراف السلوكي يكن الصدق أح القولية لن تكتسب قيمتها ما مل
مثل) الكذب ،و اخليانة ،الفساد ،اإلرهاب والظلم( يف عامل اليوم امنا هو مؤشر قوي لرتدي مستوى القيم لدى االفراد 
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ميَاُن َواْلكُ  جَيَْتِمعُ  اَل َقاَل: "  ملسو هيلع هللا ىلصواجملتمعات والشعوب ، َعْن َأيب ُهرَيْ رََة ، أَنه َرُسوَل هللِا  ، َواَل جَيَْتِمُع اإْلِ ٍٍ ْفُر يف قَ ْلِب اْمِر
يًعا   -Musanad 'Ahmad alrisala, 14/ 512الصِ ْدُق َواْلَكِذُب مجيعا َواَل ََتَْتِمُع اخْلَِيانَُة َواأْلََمانَُة مجَِ

البحوث أن  و قد أثبتت(( وقد بدا واضحا ان االحنراف عن القيم الفطرية يتعدى ضرره اىل اجملتمع، 513:8952
معظم املشاكل واألزمات العاملية ترجع اىل غياب الصدق ، الشفافية ، والنزاهة لذا ركزت توصياهتا على احلوكمة 

 (.Alghamidiu ,2014اْليدة والنزاهة والشفافية والقيم ومدوانت السلوك يف خمتلف القطاعات)

 مشكلة البحث  -
 سلوكية وجرائم امنا هو نتاج طبيعي ملا نعيشه من أزمات قيمية وخلقية واليت من إن ما نعانيه اليوم من اضطراابت    

( وعلى الرغم من كثرة Atiat, 2011مظاهرها انتشار ظاهرة الكِذب وغياب الصِ دق إاله عند القليل ممهن رِحم هللا )
قات الرتبوية وهذا ان هناك خلال يف التطبي النظرَّيت الرتبوية قدميها وحديثها إال ان املشكلة ال تزال قائمة مما قد يعين

َا سَ ما دفع الباحثان اىل الرجوع للسنة النبوية الشريفة ، َعْن َأيب ُهرَيْ رََة، َقاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه وَ  لهَم : " ِإمنه
و للتعرف على أساليب بناء  Musanad 'Ahmad alrisala (14/ 512- 513:8952بُِعْثُت أِلُمَتِ َم َصاِلَح اأْلَْخاَلِق )

القيم الواردة يف األحاديث النبوية الشريفة والستنباط منوذج تطبيقي اختار الباحثان حديث )حتري الصدق والكذب(  
َ وَُكونُوا ِذيَن آَمُنوا ات ه ََّي أَي َُّها اله  كأمنوذج لبناء قيمة الصدق يف ضوء هنجه وخطواته وحتقيقا  لقوله تبارك وتعاىل﴿ ُقوا اَّلله

 وتتمثل مشكلة البحث يف األسئلة التالية: (.al-quran-al-tawbah , 9:119) َمَع الصهاِدِقنَي ﴾

 ما مراحل تطبيق املنهج النبوي يف تعزيز قيمة الصدق؟ -
 ما األساليب النبوية املستخدمة يف تعزيز قيمة الصدق؟ -
 أمهية البحث  -
ل ناء قيمة الصدق وقد ميثل هذا البحث اضافة حقيقية للمكتبة اإلسالمية ، وتتمثتندر األحباث اليت هتتم بب    

قيمة األمهية التطبيقية هلذا البحث يف تزويد القائمني على الرتبية ابْليت:التعريف االجرائي للصدق،املفاهيم املتعلقة ب
ٍ اليت يتطلبها برانمج بناء القيم عامة وقيمة الصدق  اليت انتهجها  خاصة،اخلصائص واألساليبالصدق،االسس واملباد

 يف يناء قيمة الصدق وتعديل سلوك الكذب ،التسلسل املنهجي ملراحل وخطوات بناء الصدق.ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 أهداف البحث-

 يهدف هذا البحث اىل التعرف على:

 .مراحل تطبيق املنهج النبوي يف تعزيز قيمة الصدق  -
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 .مة الصدقاألساليب النبوية املستخدمة يف تعزيز قي  -
 حدود البحث -
الصدق  دراسة حتليلية يف ضوء حديث حتري-احلدود املوضوعية : املنهج النبوي يف تعزيز قيمة الصدق -

 والكذب.
احلدود املصدرية : القرآن الكرمي ، األحاديث النبوية ذات الصلة مع الرتكيز على حديث حتري الصدق  -

 والكذب ، املراجع النفسية والرتبوية.
 ه1442الزمنية : احلدود  -
 احلدود املنهجية : التفسري التحليلي. -
 مفاهيم البحث -
 اوال:املنهج النبوي: -

املعىن اللغوي : ورد يف معجم لسان العرب البن منظور"منهج : كنهج. ومنهج الطريق : وضحه. واملنهاج : كاملنهج   
(Ibn Manzur,1999,14:200﴿ : ويف التنزيل .)  َْهاًجا﴾ وأهنج الطريق : وضح واستب ِلُكلٍ  َجَعْلَنا ِمنُكم ان ِشْرَعةً َوِمن ْ

 .(,almaydah,5: 48  al-quranوصار هنجا واضحا بينا" )

م املعىن االصطالحي:يعين )احملتوى املعريف( وتشمل األنشطة التعليمية التعلمية اليت ستوصل هذا احملتوى إىل املتعل   
 (.qamus almaeaniتوى إضافة إىل املعلم واملتعلم والظروف احمليطة مهما)والتقومي واألهداف املتوخاة من تعلم هذا احمل

لبناء قيمة  ملسو هيلع هللا ىلصاملعىن االجرائي:املراد ابملنهج يف هذا البحث املبادٍ واألسس واألساليب اليت استخدمها الرسول   
  .الصدق وتعديل سلوك الكذب واليت استنبطها الباحثان من حديث حتري الصدق والكذب

 :Reinforcement ): اثنيا:)التعزيز -
االجيايب أو زَّيدة احتماالت تكراره يف املستقبل إبضافة مثريات إجيابية أو إزالة مثريات  السلوك هو عملية تدعيم     

 (. nashwati ,2014سلبية بعد حدوثه)

 اثلثا:قيمة الصدق: -
( و)خمتار الصحاح( Ibn Manzur,2003,10:193ورد يف )لسان العرب( )  :معىن الصدق لغًة : الصدق لغةً      

(Alrazi,1420,5:174 )  ، الصدق ضدُّ الكذب ، َصَدَق َيْصُدُق َصْدقًا وِصْدًقا و َتْصداقًا، و َصدهقه : قَِبل قوَله "
 ." ودةوصَدَقه احلديث : أَنبَأه ابلصِ ْدق ، ويقال : َصَدْقُت القوم. أي: قلت هلم ِصْدًقا وتصادقا يف احلديث ويف امل
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هو الوصف للمخرَب عنه على ما هو به  ، وهو مطابقة القول الضمري واملخرَب عنه مًعا   :معىن الصدق اصطالًحا    
(.كما مت تعريف Rogers, ,1964,160 ) , (Albajy,1415,334)، ومَّت اخنرم شرط من ذلك مل يكن صدًقا اتمًّا)

قامة على السمات اإلجيابية والفضيلة مثل النزاهة والصدق واالستالصدق أبنه جانب من السمات األخالقية اليت تدل 
 ,Hilbig&Zettler، مبا يف ذلك صراحة السلوك ، إىل جانب عدم وجود الكذب والغش والسرقة ، وما إىل ذلك )

 ( ، وقد مشل هذا التعريف مجيع انواع الصدق.2009,510

قامة على دق أبنه قيمة فطرية معيارية تعمل على تقييم االستاملعىن االجرائي لقيمة الصدق: يعرف الباحثان الص   
 احلق واحلقيقة ، مهدف تعزيز السلوك اإلجيايب للفرد واْلماعة على املستوى املعريف ، الوجداين ، و السلوكي. 

 املبحث األول نص حديث )حتري الصدق والكذب( وشرحه: -
 .املطلب االول:نص حديث )حتري الصدق والكذب( ورواَّيته -
َعَلْيُكْم  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّللهِ  رضي هللا عنه روى البخاري، ومسلم، وأبو داوود، والرتمذيَعِن اْبِن َمْسُعودٍ     

، َويَ َتَحرهى الصِ ْدَق ،  ْصُدقُ اِبلصِ ْدِق ، َفِإنه الصِ ْدَق يَ ْهِدي ِإىَل اْلربِ ، َوِإنه اْلربه يَ ْهِدي ِإىَل اْْلَنهِة ، َوَما يَ زَاُل الرهُجُل يَ 
ُكْم َواْلَكِذَب ، َفِإنه اْلَكِذَب يَ ْهِدي ِإىَل اْلُفُجوِر ، َوِإنه الْ  يًقا ، َوِإَّيه ُفُجوَر يَ ْهِدي ِإىَل النهاِر ، َحَّته يُْكَتَب ِعْنَد اَّللهِ ِصدِ 

ااًب َوَما يَ زَاُل الرهُجُل َيْكِذُب ، َويَ َتَحرهى اْلَكِذَب ، َحَّته يُ   /Sahih Albkhari, 8)ق  َعَلْيِه ُمت هفَ -ْكَتَب ِعْنَد اَّللهِ َكذه

25:6094) . 

، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأيب َوائِلٍ      ثَ َنا َجرِير  َبَة، َحده ثَ َنا ُعْثَماُن ْبُن َأيب َشي ْ َعْن َعْبِد اَّللهِ  ،ويف رواية اثنية قال البخاري: َحده
، َوِإنه الربه يَ ْهِدي ِإىَل اْلَنهِة، َوِإنه ِإنه الصِ ْدَق يَ ْهِدي ِإىَل الرب ِ »َعِن النهِبِ  َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل:  َرِضَي اَّللهُ َعْنُه،

يًقا. َوِإنه الَكِذَب يَ ْهِدي ِإىَل الُفُجوِر، َوِإنه الُفُجوَر يَ هْ  ي ِإىَل النهاِر، َوِإنه الرهُجَل َلَيْكِذُب دِ الرهُجَل لََيْصُدُق َحَّته َيُكوَن ِصدِ 
اابً  ثَ َنا أَبُو َبْكِر   (Sahih Muslim, 4/ 2012 : 103)« َحَّته يُْكَتَب ِعْنَد اَّللهِ َكذه ويف رواية اثلثة قال اإلمام مسلم َحده

ثَ َنا أَبُو اأَلْحوَ  َبَة َوَهنهاُد ْبُن السهرِىِ  َقااَل َحده ْن َعْبِد اَّللهِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل َقاَل ِص َعْن َمْنُصوٍر َعْن َأَِب َواِئٍل عَ ْبُن َأَِب َشي ْ
َحرهى الصِ ْدَق َحَّته يُْكَتَب ِإنه الصِ ْدَق ِبرٌّ َوِإنه اْلربه يَ ْهِدى ِإىَل اْْلَنهِة َوِإنه اْلَعْبَد لَيَ تَ » -صلى هللا عليه وسلم-َرُسوُل اَّللهِ 
يًقا َوِإنه اْلَكِذَب ُفُجور  َوِإنه اْلُفُجوَر يَ ْهِدى ِإىَل النهاِر َوِإنه اْلَعْبَد لَيَ َتَحرهى اْلَكِذَب َحَّته ِعْنَد اَّللهِ  ااًب  ِصدِ  «  يُْكَتَب َكذه

((Sahih Albukhari 8/ 25:6094  - -  )املطلب الثاين:شرح حديث )حتري الصدق والكذب. 

احلديث : )قال العلماء : هذا فيه حث على حتر ِي الصدق ، وهو قصده واالعتناء به  قال النووي يف شرحه هلذا    
يًقا إن  ، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه ؛ فإنهه إذا تساهل فيه كثر منه ، فعرف به ، وكتبه هللا ملبالغته ِصدِ 
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ااًب إن اعتاده. ومعىن يكتب هنا حيكم له بذلك ، ويست وامهم ، أو حق الوصف مبنزلة الصديقني وثاعتاده ، أو كذه
صفة الكذابني وعقامهم ، واملراد إظهار ذلك للمخلوقني ، إما أبن يكتبه يف ذلك ؛ ليشتهر حبظِ ه من الصفتني يف 
املأل األعلى ، وإما أبن يلقي ذلك يف قلوب الناس وألسنتهم ، وكما يوضع له القبول والبغضاء ، وإال فقدر هللا تعاىل 

وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ،  Sahih (Muslim,4/ 2012: 2607به السابق بكلِ  ذلك )وكتا
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال   :أربع إذا كنه فيك فال عليك ما فاتك يف الدين ا: حفظ أمانة ، وصدق 

رضي هللا عنه -وعن عبادة بن الصامت ((Sharah Alnawawi, 16:160حديث ، وحسن خليقة ، وعفة يف طعمه 
ثتم ، وأوفوا إذا  أنه النب صلى هللا عليه وسلم قال - :اضمنوا يل ستًّا من أنفسكم أضمن لكم اْلنة : اصدقوا إذا حده

 ,Musanad 'Ahmad t Alrisala )  وعدمت ، وأدوا إذا ائتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، وغضُّوا أبصاركم ، وكفُّوا أيديكم

أضمن لكم )) أبن تداوموا على فعلها ((من أنفسكم)) من اخلصال ((اضمنوا يل ستًّا :أي  6652)  ) (233 /11
أي : ال تكذبوا يف شيء من حديثكم ، إال إن ترجح على الكذب  ((اصدقوا إذا حدثتم)) أي دخوهلا ((اْلنة

 /Musanad ''Ahmad Alrisala, 37)مصلحة أرجح من مصلحة الصدق ، يف أمر خمصوص ، كحفظ معصوم(( 

وعن أيب حممد ، احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما ، قال : حفظت من رسول هللا صلى  (417:22757
 almustadrik ealaa) دع ما يَريبك إىل ما ال يَريبك ؛ فإنه الصدق طمأنينة ، والكذب ريبة   :هللا عليه وسلم

alsahihayn lilhakim, 4/ 110: 7046) إىل )) أي: اترك ما تشكُّ يف كونه حسًنا أو قبيًحا ، أو حالاًل أو حراًما
أي : يطمئن  ((فإنه الصدق طمأنينة)) أي : واعدل إىل ما ال شك فيه يعين ما تيقنت حسنه وِحلهه ((ما ال يريبك

أي : يقلق القلب  ((وإنه الكذب ريبة)) إليه القلب ويسكن ، وفيه إضمار أي حملُّ طمأنينة أو سبب طمأنينة
( قال أبو جعفر : والطمأنينة معها حسن اخللق , والريبة معها سوء Fiad alqadir lillminawi, 3: 529ويضطرب)

اخللق وما يرتدد يف الصدور , وال خيرجه فتيا الناس , فعاد حبمد هللا ونعمته يف هذا الباب , عن رسول هللا صلى هللا 
( (sharah mushakil alathar lill Tahawi, 5:389ا , ال إىل تضاد بعضه بعضا عليه وسلم إىل تصديق بعضه بعض

ب صلى هللا عليه يعين الن–وعن أيب سفيان يف حديثه الطويل يف قصة هرقل عظيم الروم قال هرقل : فماذا أيمركم 
كم ، وأيمران ا يقول آابؤ قال أبو سفيان قلت : يقول : اعبدوا هللا وحده وال تشركوا به شيًئا ، واتركوا م –وسلم 

 .(, (Sahih Albakhari, 1: 8/7)ابلصالة ، والصدق ، والصدقة ، والعفاف ، والصلة
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 املبحث الثاين :مراحل تطبيق املنهج النبوي يف تعزيز قيمة الصدق. -
 اوال :مرحلة االستقبال والتهيئة. -
تخدمها الرسول يالحظ الوسائل واألساليب اليت كان يسان الدارس واملتفقه يف  السنة النبوية الشريفة يستطيع ان      
ثَُه: لتهيئة املتلقي فمنها ما كان لفظيا ومنها ما كان معنوَّي أو سلوكيا ويف احلديث َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبهاٍس، أَنههُ َحده ملسو هيلع هللا ىلص 

 َعَلْيِه َوَسلهَم: " ََّي ُغالُم، ِإين ِ ُمَعلِ ُمَك  َقاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلهى هللاُ أَنههُ رَِكَب َخْلَف َرُسوِل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم يَ ْوًما، ف َ 
اْسَتِعْن اِبِهِل، َواْعَلْم فَ َكِلَماٍت: اْحَفِظ هللَا حَيَْفْظَك، اْحَفِظ هللَا َتَِْدُه َُتَاَهَك، َوِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأِل هللَا، َوِإَذا اْستَ َعْنَت 

َفُعوَك ِإال ِبَشْيٍء َقْد َكتَ َبُه هللُا َلَك، َوَلِو اْجَتَمُعوا أَنه اأْلُ  َفُعوَك، ملَْ يَ ن ْ َلى َأْن َيُضرُّوَك، ملَْ عَ مهَة َلِو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن يَ ن ْ
(، يف هذا Sahih Muslim, 3: 1393َيُضرُّوَك ِإال ِبَشْيٍء َقْد َكتَ َبُه هللُا َعَلْيَك، رُِفَعِت اأْلَْقالُم، َوَجفهِت الصُُّحُف )

وي فيه دالالت يف تعزيز عملية االكتساب فهذا األسلوب النبملسو هيلع هللا ىلص احلديث نستشف أمهية كونه رَِكَب َخْلَف َرُسوِل هللاِ 
عظيمة تدل على أمهية التهيئة النفسية واملعرفية للتعلم. ويف حديث )حتري الصدق والكذب( تظهر أساليب التهيئة 

 والسلوكية  اليت حصرها الباحثان يف التايل:النفسة واملعرفية 

 املطلب االول :أسلوب التوصية:  -
احلديث الشريف جبملة موجزة )َعَلْيُكْم اِبلصِ ْدِق( ويسمى هذا أبسلوب )التوصية: ملسو هيلع هللا ىلص استهل الرسول      

recommendation ؛ حَتِْبيذ ؛  إْيصاء ؛ إْيعاز( وقد ورد يف قاموس املعاين ان التوصية تعين )إْسِتْحسان ؛ إْقرتاح ؛
ان استخدام الوصية له دالالت نفسية  (Sunan Altarmudhiu, 4: 248 /2516 ) (تَ زِْكَية ؛ تَ ْوِصَية ؛ َنِصيَحة ؛ َوِصي ة

رضي هللا عنه قال: وعظنا رسول  أيب جنيح العرابض بن سارية و معرفية تظهر جبالء يف االحاديث النبوية الشريفة فعن
ى هللا عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا : َّي رسول هللا ، كأهنا موعظة هللا صل

أوصيكم بتقوى هللا ، والسمع والطاعة ، وإن أتم ر عليكم عبد ؛ فإنه من يعش منكم فسريى   : (مودع فأوصنا، 
داثت األمور ، ، عض وا عليها ابلنواجذ ، وإَّيكم وحم اختالفا كثريا ، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني

، ان أسلوب املوعظة قد ااثر  (sunan altarmadhiu Bashshar, 4: 321/ 2676) الرتمذي(رواه ) فإن كل بدعة ضاللة
اْلانب الوجداين يف نفوسهم "وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا : َّي رسول هللا ، كأهنا موعظة مودع 

ديل فأوصنا" فاألسلوب النبوي الشريف قد رفع مستوى دافعيتهم للتعلم فطلبوا الوصية لعلمهم بقيمتها وامهيتها يف تع
ان الوصية  تتلخص فيها عصارة املعرفة واخلربات.ونعترب التوصية هنا منظما متهيدَّي مهما،يرى السلوك ال سيما 

( ان املنظمات التمهيدية )جمموعة من العبارات التنظيمية اليت Alharahsha,2007, 163,169"اوزبل" املذكور يف )
حيث يظهر  على املتعلم قبل مادة التعلمتكون على درجة عالية من العمومية والشمول يف صورة مواد متهيدية تعرض 
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بوضوح ارتباطها مهذه املادة ويتم نقلها عن طريق العرض وتقدم للمتعلم ابعتبارها اخلطوة األوىل يف وحدة التعلم. و 
 ينبغي ان يتسم املنظم التمهيدي ابألصالة، الوضوح، الشمول واإلجياز.

 جاح اسلوب التوصية ، قال جل وعال لهَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسولِ منط الشخصية القدوة من املبادٍ االساسية لن     
( ،ان تعليم al-quran, al-ahzab,33:21) ﴾ الله ِه أُْسَوة  َحَسَنة  لِ َمن َكاَن يَ ْرُجو الله َه َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر الله َه َكِثريًا

يز ة  وفيه من الصفات والقدرات مايؤهله للدعوة واالرشاد  ويتمالناس امور دينهم يقتضي ان يكون املعلم قدوة مؤثر 
اُء َعَلى اْلُكفهاِر ُرحََ  نَ ُهمْ ابلصرب واحللم واملرونة يف التعامل  قال تعاىل: حَممهد  رهُسوُل الله ِه َوالهِذيَن َمَعُه َأِشده -al﴾ ) اُء بَ ي ْ

quran, al-fath,48:29، منط الشخصية القدوة ، تنخفض لديه العصابية ( ان2019( ،كذلك اكد )امارال(Amaral 

, 2019.) 

 املطلب الثاين:بيان طبيعة تعلم قيمة الصدق: -
من املعاين اليت تستنبط من حديث )حتري الصدق والكذب( اهتمامه بشروط وعوامل التعلم املتعلقة ابلفطرة      

 اإلنسان وتعاىل سبحانه هللا واالكتساب فعبارة )الصدق يهدي اىل الرب( تدل على فطرية قيمة الصدق،     فطر
 دفعا وتدفعه أخطأ ما إذا تؤنبه لوامة نفسا له جعلف النفسية صحته حتفظ اليت اْللية السمات النفسية وعلى على
 تساعده اليت لكونه مزود ابلسمات االضطراب ، من فطرته سالمة على الفرد حيافظ الطريقة ومهذه التوبة والرجوع إىل
 اختط الذي النهج على الستقامة حيقق ا أن الفرد استطاع ما فإذا فقط أجله من خلق الذي الدور سلوك أداء على
 الرضا وعدم ابلتعاسة يشعر كليا، عندها أو جزئيا االستقامة حيقق أن يستطع مل إذا أما والرضا ، ابلسعادة شعر له

(. وقد دلت أحاديث كثرية على فطرية األخالق ،عن أيب هريرة عن النب صلى Mohana , 2019,28أخفق) ما بقدر
هللا عليه وسلم قال : )الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، خيارهم يف اْلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا ، 

وهذا  (Sahih Albukhary 8:104/6497)واألرواح جنود جمندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف  
أن خيار الناس يف  –صلى هللا عليه وسلم –احلديث دليل على فروق اهلبات الفطرية اخللقية ، وفيه يثبت الرسول 

وروي عن   التكوين الفطري هم أكرمهم خلقا ، وهذا التكوين اخللقي يرافق اإلنسان ويصاحبه على مجيع أحواله .
ْلخر حديثني ، قد رأيت أحدمها وأان أنتظر ا -صلى هللا عليه وسلم  - حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول هللا

 Sahihحدثنا : )إن األمانة نزلت يف جدر قلوب الرجال ، مث نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ( )

Muslim,4:2031/2638). يس : عبد ق وقوله صلى هللا عليه وسلم ألشج (،أن األصل يف الناس أن يكونوا أمناء
)إن فيك خلصلتني حيبهما هللا احللم واألانة ، فقال َّي رسول هللا كان يب أم حداث قال : )بل قدمي ( فقال احلمد ِهل 

.أما العبارة )يتحرى الصدق( Sahih Muslim tih eabd albaqi, 1:48/ 26)الذي جبلين على خصلتني حيبهما )
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هيئة النفسية  دور البيئة يف  التعلم  املتكامل مع الفطرة اليت متثل التفتدل على امهية االكتساب، فالتحري يشري اىل
واْلسمية للسلوك وهذا يدل على ان  االكتساب له دور كبري يف تفعيل الفطرة والوراثة وهذا ما يؤكده )اخرس 

 , Akhris &Shaykh) ( من ان السمات الشخصية اإلنسانية ال ميكن تفعيلها بعيدا عن البيئة2018والشيخ،

 ,al-quranَوهَلُْم َعَذاب  أَلِيم  مبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن﴾ ) ۖ   (، يقول عز وجل : ﴿يف قُ ُلومِهِم مهَرض  فَ زَاَدُهُم الله ُه َمَرًضا2018

al-bqrah,2:10  هذه اْلية تشري اىل ان االصل سالمة القلوب وان ما يعرتيها من امراض كالكذب والنفاق امنا،)
ما من مولود  :(للتأثر ابلبيئة وقد روى البخاري يف صحيحه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:هو نتيجة 

على هذه امللة  :(، ويف اللفظ اْلخر عند البخاري وغريهSahih Albakhary, 2:94/1358)يولد إال على الفطرة 
(Sahih Muslim tih eabd albaqi (4/2047) (23)،) على ملة اإلسالم  :ويف اللفظ اْلخر(Sahih Ibn HIban 

- (1:341/132, almaejim alkabir liltabaea, 1:283/827  وهذا يعين ان الطفل يولد ولديه كامل االستعدادات
(اىل ان الطفل يكون لديه استعداد فطري  2005الفطرية اليت حيتاج اليها لتحقيق اهداف وجوده وقد ذهب )زهران ،

حة اخللقي فيما بعد ،اذا هتيأت له فرصة الرتبية اخللقية السليمة وأن الفرد يولد وعقله صف لتعلم االخالق والسلوك
 , Zahran بيضاء ، ولديه إمكاانت عقلية وراثية مستعدة لتأثري البيئة ولتحديد منو هذه اإلمكاانت كما ونوعا(.)

ني دوافع ن بطريقة توافقية ومنسجمة ب( ولقد أثبتت األحباث العلمية أن منو مكوانت الشخصية يكو 2005,154-159
(، وهذا يدل على ان طبيعة السمات الشخصية يف منوها ختضع  لعاملي 2019)امارال ، الفطرة والعوامل البيئية،

 (.Amaral , 2019) الفطرة واالكتساب

 املطلب الثالث:أسلوب املقابلة: -
من االساليب الفعالة اليت استخدمه الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حديث )حتري الصدق والكذب( اسلوب    

( َوِمْن Alzrkushiu , 1957,3:458املقابلة وهو ذكر الشيء مع ما يوازيه يف بعض صفاته ، وخيالفه يف بعضها )
ُه، َكَقْولِِه تَ َعاىَل﴿ َخَواصِ  اْلُمَقابَ َلِة أَنهُه ِإَذا ُشرَِط يف اأْلَوهلِ  -al)  ﴾َفَأمها َمْن أَْعَطى َوات هَقى أَْمر  ُشرَِط يف الثهاين ِضدُّ

quran, al-layl,92: 5 ِالتهْكِذيِب ، َواْلُيْسَرى َواْلُعْسَرى وَ  (، قَاَبَل َبنْيَ اإْلِْعطَاِء َواْلُبْخِل ، َوااِلت َِقاِء َوااِلْسِتْغَناِء ، َوالتهْصِديق
هُ  ا ُجِعَل الت هْيِسرُي يف اأْلَوهِل ُمْشرَتًِكا َبنْيَ اإْلِْعطَاِء َوااِلت َِقاِء َوالتهْصِديِق ، ُجِعَل ِضدُّ ُمْشرَتًِكا َبنْيَ  -َوُهَو الت هْعِسرُي  -، َوَلمه

 . Alsyuti , 1394,4:81)  ) .َأْضَداِدَها
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 ( يوضح اسلوب املقابلة يف حديث الصدق والكذب1جدول )

 الكذب الصدق
 الكذب يهدي اىل الفجور الصدق يهدي اىل الرب
 الفجور يهدي اىل النار الرب يهدي اىل اْلنة

 يكذب ويتحرى الكذب يصدق ويتحرى الصدق
 يكتب عند هللا كذااب يكتب عند هللا صديقا

يعد اسلوب املقابلة من االساليب الفعالة يف االقناع حيث تبني للمتلقي احملاسن واملساٍو ويرتك له امر املفاضلة    
ثَ َنا ُشْعَبُة ، َعْن قَ َتاَدَة ، َعْن َصالِ   حٍ واختاذ القرار النغسي  وقد ورد يف حديث البخاري "عن ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب ، َحده

ُ َعْنهُ ، َقاَل : قَاَل َرُسو َأيب اخلَِليِل، عَ  ُل اَّللهِ َصلهى هللاُ َعَلْيِه ْن َعْبِد اَّللهِ ْبِن احلَاِرِث ، رَفَ َعُه ِإىَل َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم َرِضَي اَّلله
ا َوبَ ي هَنا بُورَِك هَلَُما يف بَ ْيِعِهَما، َوِإْن َكَتَما َفِإْن َصَدقَ  -َأْو َقاَل: َحَّته يَ تَ َفرهقَا  -َوَسلهَم: " البَ يِ َعاِن اِبخلَِياِر َما ملَْ يَ تَ َفرهقَا، 

ثَ َنا أَبُو َسَلَمَة حَيََْي Sahih albakhary, 3:58/ (2079) وََكَذاَب حمَُِقْت بَ رََكةُ بَ ْيِعِهَما ،كما ورد يف حديث الرتمذي : َحده
ثَ َنا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضهِل ، َعنْ  اِعيَل ْبِن ُعبَ ْيِد ْبِن رِفَاَعَة ، َعْبِد هللِا ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَ ْيٍم ، َعْن ِإسَْ  ْبُن َخَلٍف ، قَاَل : َحده

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِإىَل اْلُمَصلهى ، فَ رََأى النه  ِه أَنهُه َخرََج َمَع النهِبِ  َصلهى اَّلله ْعَشَر اَس يَ تَ َبايَ ُعوَن ، فَ َقاَل : ََّي مَ َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم ، َوَرفَ ُعوا أَْعَناقَ ُهْم َوأَْبَصاَرُهْم إِلَ  اِر ، َفاْسَتَجابُوا ِلَرُسوِل هللِا َصلهى اَّلله َعُثوَن يَ ْوَم التُّجه اَر يُ ب ْ ْيِه ، فَ َقاَل : ِإنه التُّجه

  (sunan altarmadhi Bashshar, 2:506 /1210).َدقَ الِقَياَمِة ُفجهارًا ، ِإاله َمْن ات هَقى اَّللهَ ، َوبَ ره ، َوصَ 

 املطلب الرابع:التعريف ابألمهية واملربرات.  -
من االساليب الفعالة يف التعلم توضيح امهيته ومربراته للمتلقي ويف حديث )حتري الصدق والكذب( "فان الصِ ْدَق    

مل السلوك وتعترب من املفردات اْلامعة اليت نشري اىل جم يَ ْهِدي ِإىَل اْلربِ  وان الرب يهدي اىل  اْلنة" حتقق اهلدف
رِِق اإلجيايب وقد فصل القرآن الكرمي ما تعنيه هذه املفردة يف قوله تعاىل:﴿لهْيَس اْلربه أَن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمشْ 

ى اْلَماَل َعَلٰى ُحبِ ِه َذِوي اْلُقْرََبٰ ِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنهِبيِ نَي َوآتَ َواْلَمْغِرِب َولَٰ ِكنه اْلربه َمْن آَمَن اِبلله ِه َواْليَ ْوِم اْْل 
ائِِلنَي َويف الرِ َقاِب َوأَقَاَم الصهاَلَة َوآَتى الزهَكاَة َوا ِبيِل َوالسه اَهُدوا ُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا عَ لْ َواْليَ َتاَمٰى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السه

-al-quran. alَن﴾ )و َوالصهاِبرِيَن يف اْلَبْأَساِء َوالضهرهاِء َوِحنَي اْلَبْأِس أُولَ ِٰئَك الهِذيَن َصَدُقوا َوأُولَ ِٰئَك ُهُم اْلُمت هقُ 

baqarat,2:177ببيٍت أاَن زعيم   ":قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :( ،وعن أيب أمامه الباهلي رضى هللا عنه قال
زعيم   يف رََبضِ  اْلنهةِ ملن ترك املر ِاَء وإن كان حُمقًّا وأاَن زعيم  ببيٍت يف وسطِ  اْلنهةِ  ملن ترك الكذَب وإن كان مازًحا وأانَ 

ويعترب ،   (Sunan 'Abi dawud al'arnuuwt, 7:178/4800)رواه أبوداود  " ببيٍت يف أعلى اْلنهةِ  ملن حُسن خُلُقه
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( أبهنا ان يعمل الفرد Rabye& Alriydi , 210,14اهم مكوانت الصحة النفسية اليت عرفها "ابرون" )الصدق احد 
ما يراه صوااب والصواب هو ان ال يكذب الفرد،وال يغش،وال يسرق،وال يهدد منو احلياة وسريها ،كما عرف ماسلو 

تمدة حيقق جمموعة من األهداف العليا املسالصحة النفسية من خالل حمكني :مها ان حيقق الفر انسانيته ، وان وان 
من اطار ساوي واشار اىل ان الفرد ينعم ابلصحة النفسية عندما يكون انساان كامال من خالل جمموعة من القيم 
العلياهي :الصدق ،الشجاعة يف التعبري عما يراه صوااب،التفاين يف أداء العمل،معرفة اخلري وان يتقبل كل هذا دون 

 شعورية ، ويف دراسة عن القيم خلص الباحث إىل أن القيم تلهم وحتفز وتدفع الناس-احليل الدفاعية الال اللجوء اىل
للوفاء ابلتزاماهتم وواجباهتم، وأن القيم ميكن أن توفر إرشادات وتطلعات ممتازة يف احلد من انداثر األخالق، وتصلح 

 (.Dawris &ital , 2019العاملية) ألن تكون هيكل يتم اختياره جيًدا ملدونة قواعد السلوك

 املطلب اخلامس :التعريف  بنواتج التعلم. -
"فان الصدق يهدي اىل الرب ، وان الكذب يهدي اىل الفجور" مجلتان وردات يف حديث )حتري الصدق والكذب(    

ج النهائية اليت ائتعربان  عن النواتج و املخرجات املرتبطة ابلصدق والكذب  " وتشمل النواتج " اإلجنازات والنت
( ،اذن الناتج من تعلم الصدق Sabri& Alraafieiu , 1439,27 حيققها التعلم ومدى انعكاسها على منو املتعلم")

هو الرب)وما يتعلق به من صفات( اما الناتج من تعلم الكذب هو الفجور)وما يتعلق به من صفات(.  ورد يف احلديث 
صلى هللا عليه  أيب هريرة عن النب  عن  مهام بن منبه  عن  معمر  أخربان  عبد هللا  أخربان  بشر بن حممد  حدثنا 
إَّيكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال حتسسوا وال َتسسوا وال حتاسدوا وال تدابروا  وال تباغضوا  قال  وسلم 

، ومن أبرز مظاهر الفساد املتسببة عن الكذب وغياب (Sahih Al- bokhary, 7:19/5143وكونوا عباد هللا إخواان )
 .(Abu diah , 2004'الواسطة ،هنب املال العام ، االبتزاز،غسيل األموال) احملاابة، ،احملسوبية و الرشوة(الصدق 

 والرتهيب(.املطلب السادس :التعزيز)الرتغيب  -
"الرب يهدي اىل اْلنة" هذه العبارة املبشرة متثل اعلى مراتب الرغيب فاقرتان الرب أبقوى املعززات االجيابية على     

االطالق)اْلنة( ،أو السلبية على االطالق )النار( من شانه ان ينمي دافعية املتعلم وجيذبه جذاب اىل اداء السلوك 
َرْيٍ مِ  املستهدف سيما وان اْلنة من الغيبيات اليت ِلُكْم لِلهِذيَن  وعد هللا مها الصادقني يقول تعاىل" ﴿ُقْل َأُؤنَبِ ُئُكم ِِ ن ذَٰ

َن الله ِه َوالله ُه َبِصري  مِ  ات هَقْوا ِعنَد َرمهِ ِْم َجنهات  ََتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواج  مَُّطههرَة  َورِْضَوان  
 الصهاِبرِيَن َوالصهاِدِقنَي َواْلَقانِِتنيَ  ﴾١٦﴿ الهِذيَن يَ ُقوُلوَن رَب هَنا إِن هَنا آَمنها فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوقَِنا َعَذاَب النهارِ  ﴾١٥﴿ ِعَبادِ اِبلْ 

قتصر وظيفة التعزيز على ( ،ال ت.(al-quran,al-eamran,3:15-17﴾ )١٧﴿ َواْلُمنِفِقنَي َواْلُمْستَ ْغِفرِيَن اِبأْلَْسَحارِ 
ز إىل  من الناحية االنفعالية أيضاً حيث يؤدي التعزي، فهو ذو أثر إجيايباملستقبل يف السلوك زَّيدة احتماالت تكرار

https://www.alukah.net/sharia/0/81934
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حتسني مفهوم الذات وهو أيضا يستثري الدافعية ويقدم تغذية راجعة بناءة. ويُعر ف أيضًا أبنه عملية زَّيدة تكرار 
لم عحدوث سلوك قليل التكرار أو اإلبقاء على درجة تكرار سلوك كثري التكرار. وللتعزيز أمهية كربى يف تيسري الت

 .وحتسني خمرجاته

 

 املبحث الثالث :اثنيا مرحلة االستجابة: -
 املطلب االول :اسلوب التقييم. -
لتحديد العالقات الداخلية  يف مرحلة االستجابة يتم أتسيس القيم على مفاهيم الصدق واستخدام هذه املفاهيم     

م مبا يتعلق مهما لقة ابلصدق أو الكذب  واإلملابني القيم والقدرة على التمييز  وتصنيف  املفاهيم والسلوكيات املتع
-al﴾ )٩٢﴿ يم  َلن تَ َناُلوا اْلربه َحَّتهٰ تُنِفُقوا ممها حتُِبُّوَن َوَما تُنِفُقوا ِمن َشْيٍء َفِإنه الله َه ِبِه َعلِ  من تفاصيل،يقول تعاىل: 

quran, al-eamran, 3: 92  آية  :ملسو هيلع هللا ىلصذران منها حَّت نبتعد عنها يقول أخرب عن املنافقني ِصال ليحملسو هيلع هللا ىلص (، الرسول
 sahih) , (Sahih Albakhary, 1:16/34)املنافق ثالث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤمتن خان 

muslim, 1:78/106)  خالًصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه  أربع من كن فيه كان منافًقا :ملسو هيلع هللا ىلص( ويقول
رواه  إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر ، وإذا عاهد غدر خصلة من النفاق حَّت يدعها :

( والصدق قيمة حمكية  (Sahih Albakhary,1:16/34)الشيخان من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما. 
عرب عن ت يقاس مها  مستوى السواء واالستقامة للمعرفة والوجدان والسلوك وهذا يعين ارتباطه بكثري من القيم اليت

  مدى التزام الفرد مهذه القيمة او تركه هلا ومن اهم املفاهيم الشائعة عامليا ما يلي:

تعدُّ ظاهرة إنسانيهة حتكمها قوانني اإلنسان وقَيُمه أفراًدا وجمتمعات ،تشتمل النهزاهة على قَيم  أوال : النزاهة:   
ملصلحة ر النهزاهة جلية لدى الفرد حني َتصطدم قراراته وأفعاله ابالكفاءة ، واالحرتام ، واحلفاظ على االلتزامات ، وتظه

"، وترتبط ابلبعد عن اللوم ، ونَزاهة .الشخصية وتعرف النهزاهة اصطالًحا يف الدراسات الرتبوية أبهنا: "البعد عن الشرِ 
فساد ، وعدم ات ، واستئصال الاخللق ، وتتحقق النهزاهة من خالل َمنظومة من القَيم للمحافظة على املوارد واملمتلك

 ( ، َعْن َأيب احلَْْورَاِء السهْعِديِ  ، َقاَل:قُ ْلُت لِلَحَسِن ْبِن َعِليٍ  : َما َتْذُكُر ِمْن َرُسولِ Alghamidi , 2016,13اإلضرار)
تُ َها يف َفِمي، َفانْ تَ َزَعَها َرُسوُل هللِا َصلهى الصهَدَقِة ، َفأَْلقَ هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم ؟ َقاَل : أَذُْكُر َأين ِ َأَخْذُت مَتْرًَة ِمْن مَتِْر  ي ْ

ََُْكُل الصهَدَقَة مْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم بُِلَعامِهَا ، َفأَْلَقاَها يف التهْمِر. فَ َقاَل َلهُ َرُجل  َما َعلَْيَك َلْو َأَكَل َهِذِه الته  رََة ؟ َقاَل : " ِإانه اَل 
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 Sunan َبة  ")ياَل : وََكاَن يَ ُقوُل : " دَْع َما يَرِيُبَك ِإىَل َما اَل يَرِيُبَك ، َفِإنه الصِ ْدَق طَُمْأنِيَنة  ، َوِإنه اْلَكِذَب رِ " قَ 

altarmudhiu sharh 'albani,4:668/2518 .) 

 على الصدق واليت تتضمن الوضوح(أبهنا جمموعة السلوكيات واْلليات الدالة 2003الطشة،)عرفهااثنيا :الشفافية:   
التام للتشريعات والقوانني واألنظمة ووضوح األداء والتقييم وعدالته ، ونشر املعلومات والبياانت واإلفصاح عنها ، 
وسهولة الوصول إليها ، وتبسيط اإلجراءات وآليات العمل ووضوحها ، وموضوعية اختاذ القرارات ، وامتالك نظام 

َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ْعرُِفونَهُ   Altashah, 2003,15-53) فحة الفسادواضح للمساءلة ومكا ( ، يقول تعاىل : ﴿الهِذيَن آتَ ي ْ
ُهْم لََيْكُتُموَن احلَْقه َوُهْم يَ ْعَلُمونَ  ( ،وقد ,al-baqarah,2: 146 al-quran﴾ )١٤٦﴿ َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهْم َوِإنه َفرِيًقا مِ ن ْ

ِقل بن يساٍر املزين قال : سعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ))ما من عبٍد يسرتعيه هللا روى مسلم  عن مع
(  ؛َعْن َعْبِد اَّللهِ Sahih Muslim, 1:125/227 رعيًة ، ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته ، إال حرم هللا عليه اْلنة(()

فَِإْن  -َأْو قَاَل: َحَّته يَ تَ َفرهَقا  -َقا، هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم: " البَ يِ َعاِن اِبخلَِياِر َما ملَْ يَ تَ َفره  ْبِن احلَاِرِث، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهِ َصلهى
 .((Sahih Albakhari, 3:58/2079َصَدَقا َوبَ ي هَنا بُورَِك هَلَُما يف بَ ْيِعِهَما، َوِإْن َكَتَما وََكَذاَب حمَُِقْت بَ رََكةُ بَ ْيِعِهَما " 

:األمانة هي أداء احلقوق واحملافظة عليها، وهي أحد أخالق اإلسالم وأساس من أسسه ، وهي :االمانة-اثلثا    
الفريضة العظيمة اليت رفضت اْلبال والسماوات واألرض حلها وحلها اإلنسان ، روى ابن ماجه عن عقبة بن عامٍر، 

ًعا فيه ))املسلم أخو املسلم ، وال حيلُّ ملسلٍم ابع من أخيه بي قال : سعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، يقول :
ِه َعْن ِإْسَاِعيَل ْبِن ُعبَ ْيِد ْبِن رَِفاَعَة ، َعْن أَبِي (Sunan Ibn Majah al'arnawuwt,3:355/2246)عيب  إال بيهنه له((؛ 

ُ َعَلْيهِ  ِه أَنههُ َخرََج َمَع النهِبِ  َصلهى اَّلله اِر ، َوَسلهَم ِإىَل اْلُمَصلهى ، فَ رََأى النهاَس يَ ت َ  ، َعْن َجدِ  َبايَ ُعوَن ، فَ َقاَل : ََّي َمْعَشَر التُّجه
َعُثو  :َفاْسَتَجابُوا ِلَرُسوِل هللِا َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َورَفَ ُعوا أَْعَناقَ ُهْم َوأَْبَصاَرُهْم إِلَْيِه ، فَ َقاَل  اَر يُ ب ْ َن يَ ْوَم الِقَياَمِة ِإنه التُّجه

 .(Sunan Altaramadhiu,2:506/1210ُفجهارًا ، ِإاله َمْن ات هَقى اَّللهَ ، َوبَ ره ، َوَصَدق )

:هو فضيلة يعرب فيها الشخص ابلقول والفعل عن آرائه ومشاعره ومعتقداته ورغباته دون رَّيء  رابعا : إلخالص    
عن عبد هللا بن عمرو .ابلصدق ، إذ أنه يعرب عن مدى تطابق القول مع الفعل اإلخالص  أو نفاق أو مواربة. ويرتبط

انه قال : ))املسلم من سِلم املسلمون من لس –صلى هللا عليه وسلم  -عن النب  -رضي هللا عنهما  -بن العاص 
ن مسعود رضي هللا عن اب( و Sahih albakhary ,1:11/10)ويده ، واملهاجر من هَجر ما هنى هللا عنه((؛ متفق عليه 

 Almustadrik) عنه قال : قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم : ) من غشنا فليس منا ، واملكر واخلداع يف النا
ealaa alsahihin lilhakim,10K138/10234) . 
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لوغ بالوفاء صفة إنسانية عندما يبلغها اإلنسان مبشاعره وحمسوسياته فإنه يصل ألحد مراحل  خامسا:الوفاء:   
النفس البشرية لفضائلها ، والوفاء صدق يف القول والفعل معًا ، والوفاء يلزم القيم السامية واملثلى لإلنسان ، فمن 

الوفاء قوامًا لصالح أمور  ( ، وقد جعل هللا Aleaskari , 1412,575فقد عنده الوفاء فقد انسلخ من إنسانيته)
قاعد يف بيتنا،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: دعتين أمي يوماً ، ورسول هللا وقد جاء عن عبد هللا بن عامر أنه .الناس

قالت : أعطيه  "وما أردت أن تعطيه؟" :-صلى هللا عليه وسلم-فقالت : ها ، تعال أعطيك ، فقال هلا رسول هللا 
 Sunan 'abi)كذبة   أما إنك لو مل تعطه شيئًا كتبت عليك" :-صلى هللا عليه وسلم-مترًا ، فقال هلا رسول هللا 

Dawud t al'arnawuwt, 7:342/4991). 

 املطلب الثاين :التحري والتنظيم. -
تهد تتمثل هذه املرحلة يف عبارة "َوَما يَ زَاُل الرهُجُل َيْصُدُق َويَ َتَحرهى الصِ ْدَق "فعندما يصل املسلم اىل هذه املرحلة جي    

بهات والظن ة اليت تعينه على التثبيت ويسعى ألن يبتعد عن الشيف البحث عن احلقيقة ويبحث عن القرائن واألدل
َثيِن بُ رَْيُد ْبُن َأيب َمْرمَيَ ، َعْن َأيب احلَْ  ثَ َنا حَيََْي ْبُن َسِعيٍد ، َعْن ُشْعَبَة ، َحده ْورَاِء السهْعِديِ  ، والشك قال الرتمذي : َحده

: َما َتْذكُ  َخْذُت مَتْرًَة ِمْن مَتِْر الصهَدَقِة ُر ِمْن َرُسوِل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم؟ َقاَل: أَذُْكُر َأين ِ أَ َقاَل:قُ ْلُت لِلَحَسِن ْبِن َعِليٍ 
تُ َها يف َفِمي ، فَانْ تَ َزَعَها َرُسوُل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم بُِلَعامِهَا، فَأَْلَقاَها يف الته  اَل َلُه َرُجل  َما َعَلْيَك َلْو ْمِر. فَ قَ ، َفأَْلَقي ْ

ََُْكُل الصهَدَقَة " قَاَل : وََكاَن يَ ُقوُل : " دَْع َما يَرِيُبَك ِإىَل  ا اَل يَرِيُبَك ، َفِإنه الصِ ْدَق مَ َأَكَل َهِذِه التهْمرََة ؟ َقاَل : " ِإانه اَل 
وعن النُّعمان بن َبشري رضي هللا  ((Sunan Altarmadhi - shakir + 'albani,4:668طَُمْأنِيَنة  ، َوِإنه اْلَكِذَب رِيَبة  " 

، وبينهما ُمَشبههات ، ال يعلمها كثري  عنه قال: سعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول " احلالل بنيِ  واحلرام بنيِ 
حول احِلَمى ، يوشك  ات ، كرَاٍع يرعىمن النهاس ، فمن اتهقى املَشبههات ، استربأ  لدينه وِعْرضه ، ومن وقع يف الشُّبه

 ،أن يُ َواقعه ، َأاَل وإنه لكلِ  ملك ِحَى ، َأاَل إنه ِحَى هللا يف أرضه حمارمه ، َأاَل وإنه يف اْلسد ُمْضغة ، إذا َصُلَحت 
وقد ورد  , (Sahih Albakhari, 1:20/ 52)َصُلح اْلسد كلُّه ، وإذا َفَسَدت ، َفَسد اْلسد كلُّه ، َأاَل وهي القلب 

َا سََِعْت َرُسوَل اَّللهِ  َوُهَو يَ ُقوُل  -صلى هللا عليه وسلم–يف احلديث)عن أُمه ُكْلُثوٍم بِْنَت  ُعْقَبَة ْبِن َأَِب ُمَعْيٍط َأْخرَبَْت أهنه
اُب الهِذى ُيْصِلُح َبنْيَ النهاِس َويَ ُقوُل َخرْيًا َويَ ْنِمى َخرْيًا »  َقاَل اْبُن   Sahih Albukhary (3:183/2692)«. لَْيَس اْلَكذه

لنهاِس َوَحِديُث الرهُجِل ا ِشَهاٍب َوملَْ َأْسَْع يُ َرخهُص ِِف َشْىٍء ممها يَ ُقوُل النهاُس َكِذب  ِإاله ِِف َثاَلٍث احْلَْرُب َواإِلْصاَلُح َبنْيَ 
 ( Musnad 'Ahmad Alrisala, 45:240/27272)اْمرَأََتُه َوَحِديُث اْلَمْرأَِة َزْوَجَها. 
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 التنظيم على مستوى  الشخصية اإلنسانية: -

تعترب الشخصية اإلنسانية وحدة كلية ال تتجزأ و تشمل قيمة الصدق اْلوانب املعرفية ، الوجدانية والسلوكية يف 
تكامل فيها مكوانت ت الشخصية ،فاملعرفة تعمل على تعزيز امليول والقيم واالَتاهات ،اما السلوك ما هو  إال  ترمجة 

 الشخصية .

 ( يوضح تكامل  قيمة الصدق يف الشخصية1شكل ) 

 

 
 املستوى املعريف: -
يِن َحِنيًفا  لقد أودع اخلالق عز وجل يف نفوس اخللق فطرة التوحيد والعبادة يقول جل جالله:﴿     َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِ 

يُن اْلَقيِ ُم َولَ ِكنه َأْكثَ رَ ِفْطَرَت الله ِه الهيِت َفَطَر النهاَس  َها اَل تَ ْبِديَل خِلَْلِق الله ِه َذِلَك الدِ  ﴾ ٣٠ النهاِس اَل يَ ْعَلُموَن ﴾﴿َعَلي ْ
(al-quran, al-ruwm30: 30  وقد جاء يف احلديث الصحيح ، يقول،)ما من مولود يولد إال على الفطرة  :ملسو هيلع هللا ىلص 

(Sahih Albakhary,2:94/1358)   (ويف الل ،)على هذه امللة  ) :فظ اْلخر عند البخاري وغريه(Sahih Muslim, 

ادي يقول هللا:إين خلقت عب على ملة اإلسالم ،ويف حديث رواه مسلم يف الصحيح :(، ويف اللفظ اْلخر4:2047/23
،   فبني (sahih Ibn Hiban, 1:341/132) حنفاء فاجتالتهم الشياطني وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطااًن  

سبحانه أنه خلق عباده حنفاء موحدين ولكن طرأ الشرك عليهم بعد ذلك بسبب املضللني من آابئهم وأمهاهتم 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه ، يعين : يدعونه إىل ذلك ويربونه على الشرك فيخرج عن  :وغريهم ، وهلذا قال

ليمة[ ل مولود يولد يف مبدأ اخللقة ]على الفطرة أي على اْلبلة السالفطرة بسبب تربية والديه وقيل : معناه أن ك
(Sharah Alsanat lilbighwi, 1:160). يقول جل وعال ﴿َفَمْن أَْظَلُم ممهن َكَذَب َعَلى الله ِه وََكذهَب اِبلصِ ْدِق ِإْذ ،

قيمة الصدق

صدق 
ةالمعرف

صدق 
الوجدان

صدق 
السلوك
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(وهذا يدل على  أن نظام االعتقاد al-quran, al-zomar,39:32﴾ )٣٢﴿ َجاَءُه أَلَْيَس يف َجَهنهَم َمثْ ًوى لِ ْلَكاِفرِينَ 
يف االسالم هو االساس لنظام القيم،فإذا كانت العقيدة يف االسالم تقرر ان هللا سبحانه قد خلق االنسان ليكون 
خليفة يف األرض فان نظام القيم هو جمموعة املبادٍ واملعايري اليت تستهدف ضبط السلوك البشري وتنظيمه لتحقيق 

(،وهذا يدل على  أن االصل يف  Malkawy , 1429,13-14( )1429تخالف البشري يف االرض)ملكاوي ، االس
االنسان هو صدق العقيدة اليت فطر عليها وأن التعلم يتأثر ابلعوامل البيئية  فيكون انَته غري متسق مع مبادٍ الفطرة 

 مما فد يتسبب يف ظهور االحنرافات الفكرية  وضالالت االعتقاد.

 املستوى الوجداين: -
حينما يتسم املكون الوجداين يف الشخصية االنسانية ابلصدق يشكل جدار حاية من االضطراابت النفسية      

املتسببة عن احنرافات امليول واالَتاهات والبعد عن القيم واألخالق،وميثل الصدق منظومة كونية متكاملة واإلنسان 
لهَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل الله ِه أُْسَوة  َحَسَنة  لِ َمن   قال تعاىل: يف تفاعله مع القيم يستمد الدافع من الرسل واألنبياء  

( وعندما تتسق االنفعاالت al-quran, alahzab, 33: 21﴾ )٢١َكاَن يَ ْرُجو الله َه َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر الله َه َكِثريًا ﴿
م تهيأ ويستعد نفسيا خلوض الصعاب يقول تعلى يف حمكالصادقة مع االَتاهات والقيم حيمل املسلم االمانة وي

ا زَاَدُهْم ِإاله ِإميَااًن مَ َوَلمها رََأى اْلُمْؤِمُنوَن اأْلَْحزَاَب َقاُلوا َه َذا َما َوَعَداَن الله ُه َوَرُسوُلُه َوَصَدَق الله ُه َوَرُسوُلُه وَ  التنزيل:
( وعن  َعاِئَشَة رضي هللا عنها، َقاَلْت : َما َكاَن ُخُلق  أَبْ َغَض ِإىَل  al-quran, al-ahzab,33:22)  ﴾٢٢﴿ َوَتْسِليًما

 َصلهى هللُا َعَلْيِه َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم ِمَن اْلَكِذِب ، َوَلَقْد " َكاَن الرهُجُل َيْكِذُب ِعْنَد َرُسوِل هللاِ 
َها تَ ْوبَةً " َوَسلهَم اْلَكِذبَةَ ، َفمَ  -(sahih altarghib waltarhib,3:73)ا يَ زَاُل يف نَ ْفِسِه َعَلْيِه َحَّته يَ ْعَلَم أَنههُ  َقْد َأْحَدَث ِمن ْ

 ،والتوبة دليل على صدق الوجدان.

 املستوى السلوكي:    -
؛ ويوصف الكذب  ؛ وهو عكس االخالق من الفضائل ويعد من مكارم فضيلة قول احلقيقة ، وهو هو والصدق    

الوالء األمانة واالستقامة و  صادق ويرتافق الصدق مع اخلصال احلميدة مثل الشخص الذي يتحدث ابحلقيقة أنه
يقول ..واإلخالص ؛ وهو سة حسنة هلا مكانة عظيمة عند أغلب اجملتمعات ويف العديد من األدَّين واملعتقدات

َوالهِذي  ﴾٣٢﴿ اِفرِينَ َعَلى الله ِه وََكذهَب اِبلصِ ْدِق ِإْذ َجاَءُه أَلَْيَس يف َجَهنهَم َمثْ ًوى لِ ْلكَ تعاىل : ﴿َفَمْن أَْظَلُم ممهن َكَذَب 
-al﴾ )٣٤﴿ هَلُم مها َيَشاُءوَن ِعنَد َرمهِ ِْم َذِلَك َجزَاُء اْلُمْحِسِننيَ  ﴾٣٣﴿ َجاَء اِبلصِ ْدِق َوَصدهَق ِبِه أُولَ ِئَك ُهُم اْلُمت هُقونَ 

quran al-zomar,39: 32-34.يف هذه اْلَّيت َتاوز مفهوم الصدق االقوال اىل الوجدان والسلوك ،) 
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ابلنظر إىل مفردات القرآن الكرمي  ِ فإن أكثر األلفاظ صلة مبفردة : )الصدق (   هي كلمة : )احلق( ،يقول تعاىل     
واحلق لغة: ضد الباطل واملصطلحان  ( al-quran, al-nasa,4:122) ﴾ ) ياًل : ﴿َوْعَد الله ِه َحقًّا َوَمْن َأْصَدُق ِمَن الله ِه قِ 

والعالنيَة واحلق مطابقة ما يعتقده الشيء يف نفسه  يتقارابن يف املعىن من جهة املوافقة . الصدق هو مطابقة بني السر  
 (. Rady , 1437،الصدق نقيض الكذب واحلق نقيض الباطل  )

ويستدل بصدق السلوك على صدق الوجدان ،قال تعاىل ﴿مِ َن اْلُمْؤِمِننَي رَِجال  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الله َه َعَلْيِه      
ُلوا تَ ْبِدياًل  ُهم مهن يَنَتِظُر َوَما بَده ُهم مهن َقَضى حَنَْبُه َوِمن ْ َب اْلُمَناِفِقنَي َويُ عَ  لِ َيْجزَِي الله ُه الصهاِدِقنَي ِبِصْدِقِهمْ  ﴾٢٣﴿ َفِمن ْ ذِ 

،وقد روى أَيُّوُب ( al-quran, al-al-hzab,33: 23-24﴾ )٢٤﴿ ِإن َشاَء َأْو يَ ُتوَب َعَلْيِهْم ِإنه الله َه َكاَن َغُفورًا رهِحيًما
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشْوَذٍب، َعْن َمَطٍر اْلَورهاِق، َقاَل: " خَ  ااَن يف َعْبٍد َكاَن َساِئُر َعَمِلِه تَ بَ ًعا صَلَتاِن ِإَذا كَ ْبُن ُسَوْيٍد الرهْمِليُّ

 ((Shaeb Al'iiman ,6:516/4556)هَلَُما ُحْسُن: الصاَلِة، َوِصْدُق احْلَِديِث " 

تظهر املشكالت واالضطراابت السلوكية عندما يكون هناك فجوة بني املعتقد والسلوك وبني االقوال واألفعال     
ُلوَن اْلِكَتاَب أََفاَل تَ ْعِقُلونَ ،قال تعاىل:  -al-quran al) ﴾٤٤﴿ ﴿أأََتُْمُروَن النهاَس اِبْلربِ  َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنُتْم تَ ت ْ

bagarah,2:44)  يف صحيح مسلم قوله صلى هللا عليه وسلم "ال تدخلون اْلنة حَّت تؤمنوا ، وال تؤمنوا   وقد ورد
(كما   sahih albakhary, 1:11/10)  شيء إذا فعلتموه حتاببتم : أفشوا السالم بينكم"حَّت حتابوا أوال أدلكم على 

هللا عنهما  رضي -ان املسلم احلق هو من يطبق مبادٍ االسالم و مقاصد الشريعة عن عبدهللا بن عمرو بن العاص 
ر ما هنى ده ، واملهاجر من هجَ قال: ))املسلم من سِلم املسلمون من لسانه وي -صلى هللا عليه وسلم  -عن النب  -

 .(Almustadrik ealaa alsahihin lilhakim 3:65/4407)هللا عنه(( 

 املطلب الثالث :مرحلة الثبات والتمثل القيمي)الصديقية(. -
يًقا"هذه العبارة من حديث حتري الصدق والكذب تعرب عن املرحلة اليت يصل فيها الف    رد "َحَّته ُيْكَتَب ِعْنَد اَّللهِ ِصدِ 

اىل مستوى الدمج الكامل لقيمة الصدق يف كامل مكوانت الشخصية فيغدو مهيئا نفسيا للتعامل مع املواقف وقد  
نه كان للتمثل ابلقيم فقد وصفته ام املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ابكان الرسول صلى هللا عليه وسلم اصدق مثال 

قرآن ميشي على االرض،وقد عرف يف اْلاهلية ابلصادق االمني ،وكذلك  ابوبكر الصديق رضي هللا عنه  كان خري 
سري ابلنب صلى ملا أ :  رضي هللا عنها  وعن أبيها مثال للتمثل ابلقيم فيما أخرجه احلاكم يف املستدرك  عن عائشة

هللا عليه وسلم إىل املسجد األقصى أصبح يتحدث الناس بذلك ، فارتد انس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه ، وسعوا 
بذلك إىل أيب بكر  رضي هللا عنه   فقالوا : هل لك إىل صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إىل بيت املقدس ؟ قال : 
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كان قال ذلك لقد صدق ، قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس   أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم. قال : لئن
فلذلك  .وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم إين ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه ِرب السماء يف غدوة أو روحة

من وصف هذه  (، و"ابن القيم" هو خريAlmustadrik ealaa alsahihin lilhakim 3/65أبو بكر الصديق ) سي
املرحلة حيث  يقول يف الصدق إنه: )منزلة القوم األعظم الذي منه تنشأ مجيع منازل السالكني، والطريق األقوم الذي 
من مل يسر عليه فهو من املنقطعني اهلالكني، وبه متيهز أهل النفاق من أهل اإلميان، وسكان اْلنان من أهل النريان، 

ا ُوضع على شيء إال قطعه، وال واجه ابطاًل إال أرداه وصرعه، من صال به مل ترده وهو سيف هللا يف أرضه، الذي م
صولته، ومن نطق به علت على اخلصوم كلمته، فهو روح األعمال، وحمكُّ األحوال، واحلامل على اقتحام األهوال ، 

ته فسطاط اليقني ، ودرجوالباب الذي دخل منه الواصلون إىل حضرة ذي اْلالل ، وهو أساس بناء الدين، وعمود 
اتلية لدرجة النبوة، اليت هي أرفع درجات العاملني ، ومن مساكنهم يف اْلنات : َتري العيون واألهنار إىل مساكن 
الصديقني ، وقد أمر هللا سبحانه أهل اإلميان: أن يكونوا مع الصادقني ، وخصه املنعم عليهم ابلنبيني والصديقني 

-al-quran, al) ﴾ ََّي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ات هُقوا اَّللهَ وَُكونُوا َمَع الصهاِدِقنيَ  ﴿ ل تعاىل:والشهداء والصاحلني، فقا

tawibah,9:119) . 

 خامتة البحث: -
 نتائج البحث: -

تمد توصل الباحثان اىل النتائج التالية:يف مرحلة االستقبال والتهيئة النفسية واملعرفية مشلت االساليب )التوصية ويع   
االكتساب( بيان طبيعة تعلم قيمة الصدق )الفطرة و -على منط الشخصية القدوة ويشمل الدالالت النفسية واملعرفية

 (. والتعزيز )الرتغيب والرتهيب -بيان نواتج التعلم-التعريف ابألمهية واملربرات -اسلوب املقابلة-

 -)التنظيم على املستوى املعريف،االنفعايل،والسلوكي( التحري والتنظيم ويشمل -يف مرحلة  االستجابة ) التقييم     
 )الصديقية(. والتمثل القيمي -الثبات

 التوصيات -
 بناء على نتائج البحث يوصي الباحثان ابْليت:

  .اعتماد املفهوم الصحيح للصدق -
 االهتمام مببادٍ الفطرة اإلنسانية وعالقتها ابالكتساب. -
  .ترسيخ املفاهيم ذات العالقة ابلصدق -
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 .تصميم برانمج لرتسيخ قيمة الصدق بناء على األساليب الواردة يف نتيجة البحث -
   .استخدام أسلوب التعزيز -
  املقرتحات: -

 .جراء مزيد من الدراسات عن قيمة الصدقإ
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Abstract 

 

Gift is one of the things that Rasululah (May the peace and blessings of Allah be upon him) 

urges through his sayings and actions، which also has tremendous positive effects on Individuals 

and nation at large .More so، gift has some special jurisprudential rulings that has to do with its 

worth،acceptance ،rejection or similar things. And as beneficial as it might be، presenting it to 

some individuals can be prohibited. Likewise accepting it from some، and here lies the problem 

of the research  . Also manifesting the tradition of Rasululah (SAW) in what are acceptable and 

prohibited concerning gifts will lead Muslim nation to have a better understanding of what is 

expected of a Muslim، as well as comprehending the reasons that lead to strength، love ،unity 

and social cohesion ،in which lies the importance of the research which will lead to addressing 

one of the problems of dispersion among the Muslim community that can be solved via building 

bonds that will strengthen love and brotherhood through discussion of the merits of gift،how 

Rasululah and the predecessors dealt with it، its rulings ،etiquette، and its positive outcomes. 

Therefore، analytical methods is what I applied in this research by studying the texts through 

the discussions of the early scholars and pointing out whatever lessons I ended up coming out 

with such as the following, There among the companions of the prophet those who use to 

compete with gifting Rasululah as a result of their strong love for him  . Part of the rulings of 

gifts that is specific to only Rasululah is that he accept and eat from gift but not from charity 

،which proves his prophethood and message.The workers and employees that are being 

employed by the leader to be in charge of an affair are not allowed to accept gifts، and this also 

include the judges. This is because gifting them can result into injustice by receiving a bribe 

which is forbidden .A gift presented for the sake of intercession can be haram if the intercession 

is an obligatory one such as freeing the oppressed from the hand of the oppressor through the 

leader of the state. 

Keywords: Gift, Sunnah (tradition of Prophet Muhammad), rulings, benefits, endowment. 
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 ملخص البحث
اهلدية من األمور اليت حث عليها النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله وفعله، كما أن هلا آاثراً عظيمة على الفرد واجملتمع، 

 ضوهلا أحكام فقهية خاصة تتعلق بقدرها وقبوهلا أو ردها وحنو ذلك، ومع عظيم فائدهتا فإهنا ال جتوز أن هتدى لبع
الناس، كما أنه ال جيوز قبوهلا من بعضهم، وهنا تكمن مشكلة البحث، وإبراز هدي النيب صلى هللا عليه وسلم فيما 
جيوز من أحكام اهلدية وما ال جيوز يؤدي إىل فهم اجملتمع املسلم ملا يتوجب عليه يف دينه، كما يؤدي إىل فهم أسباب 

 مشكلة عاجلةم اجملتمع املسلم، وهنا تكمن أمهية املوضوع، والذي يهدف إىلالقوة واحملبة والرتابط والتماسك بني أفراد 
، وحال اهلدية يان فضلبتقوي روابط احملبة واإلخاء، وذلك ب اليت ببناء العالقات املسلم، مشكالت تشتت اجملتمع من

يف هذا البحث  ، واتبعتالطيبة ومثارها ، وآداهبا،أحكام اهلديةبيان و ها، السلف معو  ،النيب صلى هللا عليه وسلم
املنهج التحليلي، فتناولت النصوص ابلدراسة، معتمداً على كالم العلماء السابقني، وحماواًل استنباط ما ظهر يل من 

 عليه هللا صلى لنيبل اإلهداء يف يتسابقون والصحابيات الصحابة كانفوائد وإضاءات، وقد ظهرت النَّتائج التَّالية:  
 الصدقة، كلأي وال اهلدية أيكل أنه - وسلم عليه هللا صلى - به اخلاصة األحكام له، ومن حمبتهم شدة من، وسلم
اهلدااي،  قبول مهل جيوز ال والية على األمر ويل يوليهم الذين واملوظفون ورسالته، والعمال نبوته عالمات من وذلك

 يف وسحت، واهلدية رشوة فهي، احلكم يف جوراً  يسبب قد هلم واإلهداء األمر، ويل والهم من مجلة من والقضاة
 .لظاملا يد من املظلوم إنقاذ يف السلطان عند كالشفاعة  واجب، يف الشفاعة كانت  إذا الشفاعة حمرمة مقابلة

 اهلدية، السنة، أحكام، مثار، اهلبة.الكلمات املفتاحية: 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة:
والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه، ومن اسنت بسنته، واهتدى احلمد هلل رب العاملني، 

 هبديه إىل يوم الدين، أما بعد:
فإن من متطلبات مادة حلقة البحث يف الدراسات العليا لقسم التفسري واحلديث بكلية الرتبية جبامعة األمري سطام 

دت، الفنني )التفسري أو احلديث(، ولقد قلبت فكري، وأبديت وأع بن عبدالعزيز رمحه هللا، كتابة حبث يف أحد
وتقدمت خطوة وأتخرت أخرى، يف موضوعات شىت، ومل أكد أنعم بصري يف هدف حىت يعن يل هدف آخر، 
فأصبت ابحلرية، وكنت أسأل نفسي، من ينقذين من ترددي، وأيخذ بيدي من ورطيت، وإذ بشيخنا الدكتور حممد 

هللا _ يطرح علينا يف إحدى حماضراته، عدة موضوعات ليقطع الرتدد ابجلزم والشك ابليقني،  عمر دولة _ حفظه
ويكون من نصييب موضوع : اهلدية يف السنة، أحكامها ومثارها، فلقد أيسر يب بعد إعسار، وفرج عين بعد كرب، 

لقد أعطاين ملوضوع عن اهلدية، فوكنت كمن ارتوى بعد الظمأ يف اهلجري، مباء زالل ابرد يف ظل ظليل، ولئن كان ا
 هبذا املوضوع هدية، وأطرفين بتحفة، واهلدااي على مقدار مهديها، ومثله يهدي العلم، فنعم املهدي ونعمت اهلدية.

إننا يف هذا الزمن الذي تقطعت فيه حبال الود وتصرمت، وكثرت فيه شواغل احلياة وتشعبت، وأصبح األخ القريب 
لقطيعة كأنه انء بعيد، يلتصق اجلدار ابجلدار، والقلوب يف كل واد هتيم، وهذا املوضوع يعاجل واجلار اجملاور بسبب ا
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بكل رفق ولني شتات القلوب فيجمعها، وما تفرق من املشاعر فيؤلفها، فاهلدية تزرع احلب إن مل يوجد، وتسقيه إن 
 وجد، فيستوي على سوقه يعجب الزراع. 

إنه يعاجل مشكلة من مشكالت اجملتمع املسلم، الذي نعول عليه مجيعًا يف  ومن هنا نبعت أمهية املوضوع، حيث
إعادة هيبة األمة وعزهتا وكرامة، ألننا نعاين اآلن عالقات مهرتئة هتدد البنيان املرصوص، ولعلي هبذا املوضوع أساهم 

ات حول لقارئ مبعلوميف رأب الصدع، ومل الشمل، وتوثيق العرى االجتماعية، فاهلدف وإن كان ظاهره تزويد ا
املوضوع إال أنه بعون هللا يولد قناعة راسخة يف ذهنه تتبلور واقعًا حيًا مشهودًا يف حياته، ميارسه مع أهله وإخوانه 

 وجريانه.
 وال خيفى أن املوضوع ليس جبديد وقد ألفت فيه مؤلفات، وقدمت فيه رسائل علمية أذكر منها على سبيل املثال:

 الشيخ. حديث، علي وعلوم سنة ماجستري: ، الدرجة(اهلدية أحكام يف حديثيه دراس) السنة ضوء يف ـــ اهلدية1 
 املسيمريي رايض. د والكفار، الشيخ املسلمني بني والتهاين اهلدااي تبادل ـــ أحكام2
 الطويل أمحد واحلرام، للشيخ احلالل بني اهلدية ـــ كتاب3
وال يفوتين أن أشكر شيخنا الدكتور حممد عمر دوله الشكر اجلزيل على ما قدمه لنا يف مادة حلقة البحث وغريها  

 من فوائد جامعة ومثار اينعة كان هلا األثر الكبري يف حتقق املقصود.
اً، وصلى ر وهللا املسؤول أن جيعل اإلخالص قصد كاتبه وقارئه، وأن ينفع به كليهما، واحلمد هلل أوالً وآخ

 هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه. 
 :التمهيد، وفيه تعريف اهلدية، وبيان فضلها 

 :اهلدية لغة 
  .لطف بعثة واآلخر لإلرشاد، التقدم[ أحدمها] أصالن: املعتل واحلرف والدال اهلاء هدى:
 .هاد لذلك متقدم وكل ألرشده؛ تقدمته أي هداية، الطريق هديته: قوهلم فاألول
 (Ibn Faris،1987،6:42)  إهداًء( أهدي أهديت: يقال. مودة ذي إىل لطف من أهديت ما: اهلدية اآلخر واألصل

ويبدو الرتابط جليًا بني األصلني وكأن اهلدية تتقدم املهدي لرتشده إىل قلب املهدى إليه، فتقوده بلني ولطف حىت 
رفق يدي حاجته، وهي مع ذلك منوطة ابلتلطف وإظهار اليبلغ غايته فيقر فيها، كما أهنا تتقدم ذا احلاجة بني 

 واملودة؛ كما أهنا عالمة عليها.
 :ًاهلدية اصطالحا 
 هذه بني امل وذلك والعطية؛ اهلبة ابب يف اهلدية ذكر إيراد على -هللا  رمحهم - احملدثني والفقهاء عادة جرت

 .ابعضه يف اخلالف يقع قد اليت اليسرية الفروق مع املعىن، يف الشديد التقارب من املصطلحات
 واسم عوض، بغري ياةاحل يف متليك وكلها متقاربة، معانيها والعطية واهلدية والصدقة اهلبة: )هللا رمحه قدامة ابن قال

 (Ibn Qudama، 1968، 6:41) (متغايران واهلدية والصدقة اهلبة؛ وكذلك جلميعها، شامل العطية
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والعطية والصدقة واهلدية؛ فأما اهلبة والعطية فهما سواء، وأما الصدقة واهلدية  فلدينا إذًا أربعة مصطلحات: اهلبة
 للمحتاج، عاىلت هللا إىل به ينوي شيئاً  أعطى من أن فبينهما فرق واضح كما ذكر ذلك ابن قدامة فقال: )فالظاهر

 (.Ibn Qudama،1968،6:41هدية(. ) فهو له، واحملبة إليه، للتقرب شيئاً  إنسان إىل دفع ومن صدقة؛ فهو
وأما اهلبة واهلدية فيمكن أن نفرق بينهما أبن اهلبة تكون من األعلى لألدىن وليس بالزم أن تكون بقصد التقرُّب، 

 واهلدية خبالف ذلك فال بد من قصد التقرب هبا، وتكون من األدىن للمماثل أو لألعلى.
 .هلبةا خبالف وتوقريه، إليه املهدى إعظام يشعر مبا مقرونة أهنا إال اهلبة، من ضرابً  كانت  وإن فاهلدية

(Abu Hilal Al-Askari،1992،380)  
 وبينهما فروق فقهية أخرى بشأن اشرتاط اإلجياب والقبول والقبض وحنو ذلك، وليس هذا موضعها.

 .(almenawi،1989،740)وأخصر ما وجدته عرفت به اهلدية، ما قاله املناوي: اهلدية ما بعثته لغريك إكراماً. 
 ويشكل عليه دفع اهلدية إكراماً للمهدى إليه؛ ولكن بقصد املكافأة.

 جييب عن هذا ابن القيم رمحه هللا يف معرض تفريقه بني اهلدية والرشوة فيقول: 
 حق إبطال إىل توصلال ابلرشوة قصده الراشي فإن القصد؛ الصورة يف اشتبها وإن والرشوة اهلدية بني والفرق )فصل:

 وحده املرتشي اختص نفسه عن الظلم لدفع رشا فإن هللا؛ رسول لسان على امللعون الراشي فهذا ابطل، حتقيق أو
 الربح قصد إنو  معاوض، فهو املكافأة قصد فإن واإلحسان، واملعرفة املودة استجالب فقصده املهدى ابللعنة، وأما

 مستكثر(. فهو
Ibn al-Qayyim،240).) 

 القيم أهنا ال خترج عن حد اهلدية، ولكنها ليست يف الدرجة العليا منها.فيتبني من كالم ابن 
 فإننا نية، بدون كتاابً   إنساانً  أعطى شخص: ذلك ويوضح ذلك الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ابملثال فيقول: )مثال

 هدية، يفه صالشخ هذا إىل التودد هبا قصد وإن صدقة، مسَّيناها اآلخرة ثواب هبا قصد فإن هبة، هذا نسمي
 إليه، واهلبة التودد يريد وإمنا األعلى ينفع أن يريد ال األدىن ألن األعلى؛ إىل األدىن من تكون اهلدية أن والغالب
 (.Ibn Uthaimin،2001،11:67) أولياً(. قصداً  اآلخرة ثواب هبا يقصد ال لكنه دونه، من ومع املساوي، مع تكون

 حيدد معامل اهلدية ثالثة أمور هي:وبعد هذا العرض اجتمع لنا فيما 
 ـــ أن تكون بقصد اإلكرام واستجالب املودة.1
 ـــ تكون غالباً من األدىن لألعلى.2
ـــ أهنا على درجات، فأعالها القصد اخلالص للتودد واإلكرام، وأدانها الرغبة ابملكافأة عليها أبكثر، وبينهما الرغبة 3

 وهللا أعلم.  ابملكافأة علها مبثلها، وكل حبسبه،
 فضل اهلدية: 

اهلدية بريد القلوب إىل القلوب، وشائدة اجلسور بني األسر، ورابطة العالقات مع األصدقاء، وهي قبل ذلك من 
 
 
 ٱۡلُمۡحِسِننَي(  حيُِبُّ  ٱّللََّ  ِإنَّ  مجلة اإلحسان املأمور به، احملبوب أهله، قال تعاىل: )َوَأۡحِسنُـٓوا 
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(al-baqara،2:195 al-quran،) وهي عالمة األخالق الفاضلة، واملروءة الرائعة، وال يراتب عاقل يف مشروعيتها يف ،
  قالت:) -عنها  هللا رضي - وقوله وفعله، فعن عائشة -صلى هللا عليه وسلم  -الدين، وهذا هو املعلوم من حاله 

 . (Al-bukhari ،2001، 6:463). عليها( ويثيب اهلدية يقبل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان
 وإن من أبرز ما يدل على فضلها أمور منها:

ـــ األمر هبا، فكما أن الشريعة املطهرة، واإلسالم الكامل الذي متت به النعمة ورضيه هللا تعاىل جاء ابألمر ابلشرائع 1
عله بنياانً مرصوصاً، اجملتمع املسلم؛ فيج العظام كأركان اإلسالم وحنوها، فقد جاء ابألمر ابهلدية؛ ملا هلا من التقريب بني

-Al))هتادوا حتابوا(.  :-صلى هللا عليه وسلم -وحُلمة واحدة، تسوده احملبة والوائم، ولذلك قال النيب 

bukhari،1989،1:180) ت كاف يف بيان أن اهلدية صغر    -صلى هللا عليه وسلم  -، وهذا األمر املطلق من النيب
أم كربت، وقلت أم كثرت، مأمور هبا ولكنها لفضلها وعظمها يزيدها أتكيداً ابألمر هبا ولو ابلشيء اليسري، فعن أيب 

لو فرسن شاة(. ت، ال حتقرن جارة جلارهتا و هريرة رضي هللا عنه قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )اي نساء املؤمنا
(Al-bukhari،2001،6:435) ساكنة اءر  بينهما واملهملة الفاء بكسر" فرسن: ": )قوله-رمحه هللا  -، قال ابن حجر 

 جمازاً(.  الشاة على ويطلق للفرس، احلافر موضع للبعري وهو اللحم، قليل عظم هو نون وآخره
(Ibn Hajar Al-Asqalani،1959،5:198) 

، بل قال عليه الصالة (Ibn Battal،2002،7:85)قال املهلب: فيه احلض على التهادي واملتاحفة ولو ابليسري. 
والسالم كما يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه: )لو دعيت إىل كراع أو ذراع ألجبت، ولو أهدي إيل ذراع أو كراع 

 . قال ابن بطال: )هذا حض ألمته على املهاداة والصلة والتأليف والتحاب(. (Al-bukhari،2001،6:438)لقبلت(.
(Ibn Battal،2002،7:88) 

ـــ ومما يدل على فضلها أيضاً أن الشريعة الغراء وضعت أحكاماً راعت فيها الضعفاء واملساكني، مبواساهتم ابلزكاة 2
أرحم اخللق ابخللق،  وهو -صلى هللا عليه وسلم  - والصدقة، وابلتخفيف عنهم يف أحكام كثرية يف الدين، والنيب

الذي كان يتفقد أحوال أمته وأصحابه، ويشق عليه ما يشق عليهم، ومع ذلك كله قبل اهلدية من الضعيف ملا هلا 
 فيها سوجةمن بربدة -وسلم  عليه هللا صلى - النيب جاءت امرأة أن -عنه  هللا رضي - سهل من الفضل؛ فعن

 -النيب  هافأخذ ألكسوكها، فجئت بيدي نسجتها قالت: نعم. قال: الشملة. قالوا: الربدة؟ ما أتدرون حاشيتها،
 القوم: قال أحسنها! ما اكسنيها، فقال: فالن، فحسنها إزاره، وإهنا إلينا فخرج إليها، حمتاجاً  -وسلم  عليه هللا صلى
 ما وهللا، إين ال:ق يرد، ال أنه وعلمت سألته مث إليها،حمتاجًا  -وسلم  عليه هللا صلى - النيب لبسها أحسنت! ما

 (Al-bukhari،2001،3:215) كفنه.  فكانت سهل: قال كفين.  لتكون سألته إمنا ،(أللبسها) أللبسه سألته
 .(Ibn Battal،2002،6:225). قال املهلب: )فيه جواز قبول اهلدية من الضعيف، إذا كان له مقصداً من التربك وحنوه(

ومن فضلها: تقدميها على العتق مع فضله وبركته وعظم اجلزاء عليه، وتكاثر النصوص يف احلث عليه والرتغيب ـــ 4
 كان  أخوالك بعض وصلت ولو هلا: فقال هلا، وليدة أعتقت -وسلم  عليه هللا صلى - النيب زوج ميمونة فيه، فهذه

 (Al-bukhari،2001،6:474) ألجرك.  أعظم كان  أخوالك أعطيتها ألجرك، ويف لفظ: لو أعظم
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ـــ ومن فضلها: تعظيم أمرها حبرمة الرجوع فيها، وتشبيه من فعل ذلك أبقذر ما يكون؛ تنفرياً للنفوس من ارتكاب 5
 كالكلب  بتهه يف العائد :-وسلم  عليه هللا صلى - النيب قال قال: –عنهما  هللا رضي - عباس ابن ذلك، فعن

 قيئه. يف يعود مث يقيء
 (Al-bukhari،2001،6:470) 

 

 حال النيب صلى هللا عليه وسلم والسلف الصاحل مع اهلديةولاملبحث األ : ، 
 وفيه مطلبان:

 :املطلب األول: حال النيب صلى هللا عليه وسلم مع اهلدية 
كما جاء   أنه لتواضعه وحسن خلقه كان يقبل اهلدية، - صلى هللا عليه وسلم - من املتقرر واملعروف من حال النيب
-Al). "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل اهلدية ، ويثيب عليها  : "عن عائشة رضي هللا عنها قالت

bukhari،2001،6:463). 
تطرفه إايه  - موسل صلى هللا عليه وآله -" كانت أخيت رمبا تبعثين ابلشيء إىل النيب  :وعن عبد هللا بن بسر قال 

 Ahmad ibn). فيقبلها" ابهلدية - صلى هللا عليه وآله وسلم -" كانت تبعثين إىل النيب  :فيقبله مين". ويف لفظ
Hanbal،2001،29:224). 

 ،والتواضع اجلم ،ومل يكن صلى هللا عليه وسلم وهو أعظم العظماء متكربًا متجرباً، بل كان الغاية يف اخللق احلسن
الة والسالم: ، ولذلك قال عليه الصعلية القوم فمن دوهنميقبل اهلدية وإن كانت يسرية، ويقبلها من أصناف الناس، 

 .(Al-bukhari،2001،6:438). )لو دعيت إىل كراع أو ذراع ألجبت، ولو أهدي إيل ذراع أو كراع لقبلت(
متفاوتون  م، كل على قدر حاله واستطاعته؛ فهموتسابق الصحابة والصحابيات إىل اإلهداء له صلى هللا عليه وسل

 خمتلفون يف ذلك، ولكن الشيء املتفق عليه بينهم، أنه صلى هللا عليه وسلم منهم ملء السمع والبصر.
أهل البادية كان  من أن رجالً  رضي هللا عنه أنس حديث ،ومما جاء يف اإلاثبة على اهلديةهذا فيما يتعلق ابلقبول، 

صلى هللا  -اهلدية من البادية، فيجهزه رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم -ان يهدي إىل رسول هللا ، وكامسه زاهراً 
 Ahmad) ".ابديتنا، وحنن حاضروه : "إن زاهراً - صلى هللا عليه وسلم -إذا أراد أن خيرج، فقال النيب  - عليه وسلم

ibn Hanbal،2001،20:90).  متظاهرة على قبول اهلدية واملكافأة عليها.دليل يف مجلة من األدلة وهذا 
أنه أيكل اهلدية وال أيكل الصدقة، وذلك من عالمات  - صلى هللا عليه وسلم -ولقد كان من األحكام اخلاصة به 

اهلدية  نبوته ورسالته، والسبب يف ذلك كما قال ابن بطال وغريه: )وإمنا كان أيكل اهلدية، وال أيكل الصدقة، ملا يف
 وز ذلك يفعليها مبثلها وأفضل منها فرتتفع املنة والذلة، وال جي يبوجائز أن يث، ف القلوب والدعاء إىل احملبةأتل من

 .(Ibn Battal،2002،3:545) الصدقة، فافرتق حكمهما الفرتاق املعىن فيهما(.
أبكثر منه،   ليكافأ عليهه أن يهدي الشيء يأنه حيرم عل - صلى هللا عليه وسلم -كما أن من األحكام اخلاصة به   

 .(.(al-quran، Al-Muddathir،74:6(َوََل تَۡمنُن تَۡستَۡكثِرُ كما قال هللا تعاىل:)
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خاصة، مل يكن  -صلى هللا عليه وسلم  ( فهذا للنيبَوََل تَۡمنُن تَۡستَۡكثِرُ : )وأما قوله: :)- رمحه هللا -قال ابن جرير 
 (.Ibn Jarir al-Tabari،1999،20:105. )أكثر منه(له أن يعطي إال هلل، ومل يكن يعطي ليعطى 

عليه الصالة  هدي إليه، وممن كان يهاديهموأخباره جيد أنه أهدى وأُ  - صلى هللا عليه وسلم -واملتتبع لسنة النيب 
والسالم صواحب زوجه خدجية رض هللا عنها، حبًا هلا، ورعاية لعهدها، حىت سببت تلك اهلدااي غرية أم املؤمنني 

 عليه صلى هللا -وقالت: )ما غرت على أحد من نساء النيب  ،فقد ساقت هذا اخلرب - رضي هللا عنها - عائشة 
مبا ذبح الشاة ور  ،يكثر ذكرها - صلى هللا عليه وسلم - ولكن كان النيب ،خدجية وما رأيتها ما غرت على - وسلم

إهنا   :فيقول ،كأنه مل يكن يف الدنيا امرأة إال خدجية  :فرمبا قلت له ،مث يقطعها أعضاء مث يبعثها يف صدائق خدجية
 .(Al-bukhari،2001،9:395) .كانت وكانت وكان يل منها ولد(

  صلى هللا عليه وسلم كثرية يف هذا ويدخل فيها ما يتعلق إباثبة من يهديه.وأخباره 
وكما أهدى النيب صلى هللا عليه وسلم فقد أهدي إليه، وقد تنوعت تلك اهلدااي بني الطعام واللباس واملراكب  

 .والرقيق
 وسأتناوهلا على هذا الرتتيب:

 النوع األول: الطعام 
لقد مسعت  :جاء يف حديث عن أنس بن مالك قال: )قال أبو طلحة ألم سليمفمما أهدي إليه من الطعام ما 

فأخرجت  ،نعم :قالت ؟فهل عندك من شيء ،أعرف فيه اجلوع ضعيفاً  - صلى هللا عليه وسلم -صوت رسول هللا 
مث أرسلتين إىل رسول  ،مث دسته حتت يدي والثتين ببعضه ،هلا فلفت اخلبز ببعضه مث أخرجت مخاراً  ،من شعري أقراصاً 
 ....احلديث(- صلى هللا عليه وسلم -هللا 

(Muslim،1972،3:1612)،(Al-bukhari،2001،9:108). 
ألهنا وإن  ؛وفيه استحباب بعث اهلدية وإن كانت قليلة ابلنسبة إىل مرتبة املبعوث إليه): - رمحه هللا -قال النووي 

 (.(Annawawi،1972،13:219. (ت فهي خري من العدمقلَّ 
الطعام وأقراص اخلبز من الشعري، أهدي له اللنب، فعن أم الفضل بنت   -صلى هللا عليه وسلم -وكما أهدي له 

وقال  ،هو صائم :فقال بعضهم - صلى هللا عليه وسلم -اختلفوا عندها يوم عرفة يف صوم النيب  أن انساً : )احلارث
 .(Al-bukhari،2001،4:215). (فأرسلت إليه بقدح لنب وهو واقف على بعريه فشربه ،ليس بصائم :بعضهم

 وسلم عليه هللا صلى النيب على قالت: )دخل املؤمنني أم عائشة احليس فعن -صلى هللا عليه وسلم  -وأهدي له 
 لنا أهدي ،هللا رسول اي فقلنا: آخر يوماً  أاتان مث صائم، إذن فإين قال: ال، فقلنا: شيء؟ عندكم هل فقال: يوم ذات

 املهملة احلاء بفتح واحليس:)احليس . (Muslim،1972،2:808)فأكل(. صائماً  أصبحت فلقد أرينيه، فقال: حيس،
 (.(Annawawi،1972،8:34 املشهور(. هو واألول أخالط، من ثريدة اهلروى: وقال واألَِقط، السمن مع التمر هو
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 مبر وحنن اً أرنب قال: )أنفجنا –عنه  هللا _ رضي أنس ورك أرنب، فعن -هللا عنه رضي  -كما أهدى له أبو طلحة 
 - النيب إىل بفخذيها قال وأ بوركيها فبعث فذحبها، طلحة أيب إىل هبا فجئت فأخذهتا فلغبوا، القوم فسعى الظهران،

 . (Al-bukhari،2001،14:78)فقبلها(. –وسلم  عليه هللا صلى
 ابألبواء وهو اً وحشي محاراً  -وسلم  عليه هللا صلى - هللا لرسول أهدى الليثي: )أنه جثامة بن وأما حديث الصعب

-Al)،(Muslim،1972،2:850)حرم(.  أان إال عليك نرده مل إان قال: وجهه يف ما رأى فلما عليه، فرده بودان، أو

bukhari،2001،4:462). 
ما  -ضي هللا عنه ر  -فإنه ملا كان هدي النيب صلى هللا عليه وسلم قبول اهلدية، وقع يف نفس الصعب بن جثامة 

طره فيؤثر ذلك السبب يف رده له، لئال يكسر خا -صلى هللا عليه وسلم  –وقع وتغري لذلك وجهه، فبني له النيب 
 عليه، وهو أنه رده بسبب حاله وهو التلبس ابإلحرام.

هو وأمي صلى هللا عليه وسلم، كم يراعي نفوس أصحابه، وحيافظ عليها لئال يدخلها احلزن، كم هي أخالقك أبيب 
 .(.(al-quran، Al-Qalam،68:4( َوإِنََّك لَعَلَٰى ُخلٍُق َعِظيم  العالية، وكم حنن حباجة إليها! )

 بيع عن باسع ابن سألت: قال وعلة، بن الرمحن عبد ومما ذكر فيما أهدي إليه صلى هللا عليه وسلم اخلمر، فعن
 براوية الفتح امع مبكة فلقيه - دوس من أو - ثقيف من صديق وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول كان:  فقال اخلمر،
 الرجل فأقبل ،"ا؟حرمه هللا أن علمت أما فالن، أاب اي: " -وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فقال إليه، يهديها مخر
 أمرته: قال ،"مرته؟أ مباذا أاب فالن، اي: "-وسلم  عليه هللا صلى - هللا رسول فقال فبعها، اذهب: فقال غالمه، على
 (Muslim،1972،3:1206)البطحاء.  يف فأفرغت هبا فأمر" بيعها حرم شرهبا، حرم الذي إن: "قال يبيعها، أن
،(Ahmad ibn Hanbal،2001،3:480).   

 النوع الثاين: اللباس 
أما أنواع من اللباس، وهي: األنبجانية، واخلميصة، والقباء، واحللة، واخلفني، ف -صلى هللا عليه وسلم  -للنيب أهدي 

 هلا مخيصة يف لىص وسلم عليه هللا صلى النيب )أن -رضي هللا عنها  -اخلميصة واألنبجانية ففي حديث عائشة 
 فإهنا جهم أيب انيةأبنبج وأتوين جهم أيب إىل هذه خبميصيت اذهبوا قال: انصرف فلما نظرة، أعالمها إىل فنظر أعالم
 .(Al-bukhari،2001،1:384)،(Muslim،1972،1:391) صاليت(. عن آنفاً  أهلتين

 فهو يكن مل إنف مخيصة فهو َعَلم للكساء كان  فإذا له َعَلم ال غليظ كساء  قال النووي يف معىن األنبجانية: )هو 
 (.(Annawawi،1972،5:43 أنبجانية(.

بل اهلدية ومراعاته خواطر أصحابه، فقد ق -صلى هللا عليه وسلم  -وهذا احلديث أيضاً يدل على حسن خلق النيب 
 فلما أثَـَّرت على خشوعه يف صالته لكوهنا ذات أعالم، ردَّها على أيب جهم -رضي هللا عنه  -ابتداًء من أيب جهم 

أعالم،  طلب منه كساًء مشاهبًا ولكنه بدون -ى هللا عليه وسلمصل -ولكي ال يشعر أبو جهم ابجلفاء من النيب 
 وعلل الرد بصفة يف اهلدية وليست يف املهدي.
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 أهديت -وسلم  عليه هللا صلى -النيب  مليكة: )أن أيب بن هللا عبد وأهديت له صلى هللا عليه وسلم األقبية، فعن
 ابنه ومعه جاءف نوفل، بن ملخرمة واحداً  منها وعزل أصحابه، من انس يف فقسمها ابلذهب، مزررة ديباج من أقبية له

 فتلقاه قباء فأخذ ،صوته –وسلم  عليه هللا صلى -النيب  فسمع يل، ادعه فقال: الباب على فقام خمرمة، بن املسور
شدة(.  خلقه يف وكان لك، هذا خبأت املسور، أاب اي لك. هذا خبأت املسور، أاب اي فقال: أبزراره، واستقبله به

(Muslim،1972،2:731)،(Al-bukhari،2001،8:138). 
 واجلمع وفمعر  العجم لباس من ضيق الثياب من جنس هو ممدود أوله بفتح : )قباء-رمحه هللا  -قال ابن حجر  

 .(Ibn Hajar Al-Asqalani،1959،1:169) أقبية(.
 

 النوع الثالث: املراكب وحنوها 
 –عنهما  هللا ضير  - عباس ابن الناقة والبغلة والفرس واحلمار، فعن -عليه وسلم صلى هللا  -أبرز ما أهدي للنيب 

: فقال فزاده، ال، :قال رضيت؟:  فقال عليها، فأاثبه انقة، -وسلم  عليه هللا صلى - هللا لرسول رجل وهب} :قال
 مهمت لقد" :-وسلم  عليه هللا صلى - هللا رسول فقال: قال نعم،: قال رضيت؟: فقال فزاده، ال،: قال رضيت؟

 Ahmad ibn Hanbal،2001،4:424).) {.ثقفي أو أنصاري، أو قرشي، من إال هبة أهتب ال أن
 ملك وأهدى تبوك، وسلم عليه هللا صلى النيب مع قال: )غزوان الساعدي محيد أيب كما أهدي له بغلة، فعن عن

-Al)،(Muslim،1972،4:1784)ببحرهم(.  له وكتب برداً  وكساه بيضاء بغلة وسلم عليه هللا صلى للنيب أيلة

bukhari،2001،8:187). هب،أش ومحاراً  دلدل، وهي شهباء وذكر ابن القيم رمحه هللا أن من هدااي املقوقس بغلة 
 (.(Ibn al-Qayyim،1:118 اللزاز. وهو وفرساً  عفري، وهو

 

 النوع الرابع: الرقيق 
فقد أخرج  -لم صلى هللا عليه وس -القبطية، اليت هي أم إبراهيم ابن رسول هللا من املشهور الذي ال خيفى أمر مارية 

 وهي مشعون بنت ةماري -وسلم  عليه هللا صلى - هللا رسول تزوج مث ): قال الزبريي هللا عبد بن مصعب احلاكم عن
 سريين اأخته معها وأهدى اإلسكندرية، صاحب املقوقس -وسلم  عليه هللا صلى - هللا رسول إىل أهداها اليت

...(. -ضي هللا عنه ر  -اثبت بن حلسان سريين -وسلم  عليه هللا صلى -هللا  رسول فوهب مابور، له: يقال وخصياً 
alhakim،1990،4:41).)  براهيمإ أم مارية اإلسكندرية صاحب إليه كما نقل البيهقي عن الشافعي قوله: )وأهدى 
 (.(Al-Bayhaqi،7:139 .فقبلها(

 فضة، وال ذهباً  غنمن ومل خيرب يقول: )افتتحنا –عنه  هللا رضي - هريرة له عبد يقال له مدعم، فعن أيب كما أهدي
 ومعه القرى وادي إىل -وسلم  عليه هللا صلى - هللا رسول مع انصرفنا مث واحلوائط، واملتاع واإلبل البقر غنمنا إمنا
 . (Al-bukhari،2001،10:293)الضباب...(. بين أحد له أهداه مدعم، له يقال له عبد
 النوع اخلامس: احللي واآلنية 
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 إىل فعنهاألد: "فقال جزع، من قالدة فيها هدية له أهديت -وسلم  عليه هللا صلى - هللا رسول أن عائشة، عن
 زينب، بنت أمامة - وسلم عليه هللا صلى - النيب فدعا قحافة، أيب ابنة هبا ذهبت: النساء فقالت ،"إيل أهلي أحب
صلى  -وذكر ابن القيم أن املقوقس أهدى إىل النيب  Ahmad ibn Hanbal،2001،41:232).عنقها. ) يف فعلقها

 (.(Ibn al-Qayyim،1:118  قدحاً من زجاج. -هللا عليه وسلم 

  وأخريًا:
ائه يستأثر بشيء دون أصحابه كما مر معنا يف إعطائه القباء للمسور، وإعط -صلى هللا عليه وسلم  -مل يكن النيب 

ن أكيدر وأعطى علياً حلة أهديت له م -رضي هللا عنه  -حلسان بن اثبت  -أعطاها  –سريين أخت مارية القبطية 
حلة،  -رضي هللا عنه  -وأعطى عمر  (Al-bukhari،2001،6:506)،(Muslim،1972،3:1644)دومة اجلندل، 
(Al-bukhari،2001،2:298)  .( :فإن كان هناك فضل  ،وإن حضره أحد يشركه يف اهلديةوكان كما قال ابن حجر

فيا هلل كما وقاه هللا شح نفسه،  .(Ibn Hajar Al-Asqalani،1959،11:287) (.أرسله إىل أهل الصفة أو دعاهم
 ووهبه الرمحة خللقه، وجعله على خلق عظيم!. 

 حال السلف مع اهلدية 
هللا عليه وسلم  صلى -فمن بعدهم على هدي رسول هللا  –رضوان هللا عليهم  –لقد مضى سلفنا الصاحل، الصحابة 

يف التهادي فيما بينهم أبيسر األشياء، ويف قبول اهلدية واإلاثبة عليها، وجاء يف ذلك ما ال حيصى كثرة من األخبار  -
 يف هذا الشأن، ولعلي أسلط الضوء على ما تيسر منها وأورد ما حيقق الغرض دون إطالة.

 بيتها يف ليسو  صائمة، وهي سأهلا، مسكيناً  أن –وسلم  عليه هللا صلى - النيب خرب عائشة زوجوأول هذه األخبار 
: قالت ،«ايهإ أعطيه: »فقالت عليه، تفطرين ما لك ليس: فقالت ،«إايه أعطيه: »هلا ملوالة فقالت رغيف، إال

 املؤمنني أم شةعائ فدعتين وكفنها، شاة لنا يهدي كان  ما إنسان أو بيت أهل لنا أهدى أمسينا فلما: قالت ففعلت،
(. فال يزال الناس واجلريان يتهادون، (Al-Imam Malik،2:997. «قرصك من خري هذا هذا، من كلي: »فقالت

 Ibn Abiجارية... عثمان إىل أهدى رجالً  أن وجاء عن انفع وهذه املرة كانت اهلدية حلم شاة.

Shaybah،1989،4:103).) جارية... لعلي مهدان من رجل أهدى :قال وجاء عن الشعيبIbn Abi 

Shaybah،1989،4:103).)  يمونة م وكما كانت اهلدية تدفع إىل السيد، فإهنا أيضًا كانت تدفع للموىل، فعن- 
 فقال: –وسلم  عليه هللا صلى - النىب هبا فمر فماتت، الصدقة من شاة لنا ملوالة قالت: )أهدى –رضي هللا عنها 

 (.(Abu Dawood،2:464  «.أكلها حرم إمنا» قال ميتة، إهنا هللا رسول اي قالوا:«. به فاستمتعتم إهاهبا دبغتم أال»
 هللا رسول قال :قال -عنهما  هللا رضي - عمر على حديث ابن -رمحه هللا  -ويف اهلدية للمشركني علق ابن حجر 

 .«سيورثه أنه ظننت حىت ابجلار، يوصيين جربيل زال ما: »-وسلم  عليه هللا صلى -
(Muslim،1972،4:2025)،(Al-bukhari،2001،15:199). 

 أن شاة له ذحبت ملا فأمر العموم، على احلديث روى من أحد عمرو بن هللا عبد محله : )وقد-رمحه هللا  -فقال   
-Ibn Hajar Al) وحسنه(.  والرتمذي املفرد األدب يف البخاري أخرجه اليهودي. جلاره منها يهدى
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Asqalani،1959،10:442).  وجاء عن السلف أخبار كثرية جداً يف التهادي، فمنه ما هو بني السالطني ومنه ما هو
بني غريهم، وتنوعت هداايهم كما مر معنا، وفيها غري ما ذكر من احللل واألفراس، واألضب، والتمر واحللوى واللباس 

يهدون العلم واملصحف والكتب وجاء عنهم من منظور عكسي يف وغري ذلك، ومما يلفت النظر يف أخبارهم أهنم 
 إهداء احلسنات والعيوب، ما سنمثل له فيما يلي:

 ـــ إهداء العلم: 
 هللا صلى - النيب من مسعتها هدية لك أهدي أال فقال: عجرة بن كعب  لقيين قال: ليلى أيب بن الرمحن عن عبد 

 كيف  هللا، رسول اي :فقلنا – وسلم عليه هللا صلى -هللا  رسول سألنا فقال: يل، فأهدها بلى، فقلت: –وسلم  عليه
  حممد، آل علىو  حممد على صل اللهم قولوا: قال: عليكم؟ نسلم كيف  علمنا قد هللا فإن البيت، أهل عليكم الصالة
 ركتاب كما  حممد، آل وعلى حممد على ابرك اللهم جميد، محيد إنك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم على صليت كما
 جميد.  محيد إنك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم على

(Muslim،1972،1:305)،(Al-bukhari،2001،16:118). 
 مث الرجل سمعهاي اخلري، من الكلمة اهلدية ونعمت العطية نعمة األثر: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: )ويف

 (.(Ebn Taimia،1987،14:212العلماء(.  وورثتهم األنبياء صدقة قال، وهذه كما  أو له أخ إىل يهديها
 (.(Ibn al-Qayyim،5:3املسلم(.  أخيه إىل الرجل يهديها كلمة  النافعة اهلدية وقال ابن القيم رمحه هللا: )وإمنا

 إهداء املصاحف:ـــ 
 خبط حفمص ذلك من التحف، الباخرزي إىل بغداد من يهدي املستعصم : )كان-رمحه هللا  -قال الذهيب 

 (.(Al-Dhahabi،2006،16:490  .عنه( هللا رضي علي االمام
 ـــ إهداء الكتب:

 اترخيه إليه أهدىف العراق، إىل اخلطيب نقل الذي هو: السمعاين قال الذهيب يف ترمجة عبد احملسن الشيحي: )قال
 (.(Al-Dhahabi،2006،14:174 .خبطه(

 (.(Al-Dhahabi،2006،19:492 البطائحي.  بن للمأمون" امللوك سراج" كتاب  بكر أبو صنف وقال أيضاً: وقد
 قال املفهرس عبد الرمحن الشامي معلقاً على هذا: 

 هذين منه األوىل ةاللوح على كتب  إنه: يقال فضله، على دليالً  به وكفى ابهبا، يف وأجودها الكتب، أمتع من وهو
 : البيتني

 قدري على أهدي لكنين*  قدرهم على يهدون الناس
 والدهر األايم على يبقى*  الذي وأهدي يفىن ما يهدون

  Al-Dhahabi،2006،19:492).) 
 ـــ إهداء احلسنات:
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: وقال الطرف، من طبقاً  إليه فبعث اغتابك، فالانً  إن: له ويطالعنا احلسن البصري رمحه هللا بفقه عجيب، فقد قيل
 .(Ibn Battal،2002،9:246) .هبا أكافئك أن فأردت حسناتك إيلَّ  أهديت أنك بلغين

 ــــ إهداء العيوب:
 - اخلطاب بن رعم قال كما أن السلف رمحهم هللا اعتربوا املناصحة والتنبيه على العيوب واألخطاء من اهلدية، وقد

ويف ذلك أيضاً ما جاء عن  (.(Al-Darimy،1986،1:166  عيويب...(. إيل أهدى من هللا : )رحم-عنه  هللا رضي
 Abu Nuaim .الف َمَوبِ خ من وأمَّا فنعم، انصح من أمَّا قال: عيوبك، إليك يهدى أن حتب ملسعر: قلت سفيان قال:

Al Asbahani،1984،7:217) .) 
 
 

 ــــ اهلدية والورع:
وما أروع زهدهم وورعهم من كل ما ميكن أن تؤثر اهلدية عليه سلبًا من نقصان األجر، أو فوات عمل صاحل، أو 

 إىل حبسهف خبيص خوان سفيان إىل أُهديَ  أو ميل لصاحب اهلدية يف التحديث وحرمان غريه. جور يف القضاء،
 Abu Nuaim فيه. حق كم  ألتذكر إين فقال: له، تشوقوا قد العيال إن له: فقلت فجئت قال أخوه مبارك: العشي،

Al Asbahani،1984،7:76) .) بن كعب مبلغًا من املال وهذا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب الفاروق يقرض أيب ،
 إن مث آالف، رةعش أحسبه مااًل؛ قال: اخلطاب بن عمر من كعب  بن أيب ويسوق ابن سريين اخلرب فيقول: )تسلف

 ابعث قال أيب:ف عمر، عليه فردها مترة املدينة أهل أطيب من وكان تبكر، وكانت مترته من ذلك بعد له أهدى أبياً 
 Abdul نسىء. وي يريب أراد أن من على الراب إمنا وقال: فقبلها، متريت، طيب منعك شيء يف يل حاجة فال مبالك

Razzaq،1982،8:142).)  لقد فهم أيب رضي هللا عنه أن رد عمر رضي هللا هلديته بسبب القرض، فبني له أن قبوله
 اهلدية غري قادح يف قرضه بشبهة القرض الذي جير النفع فيؤدي إىل الراب، فقبلها بعد ذلك.

 ـــــ اهلدية والزهد:
 معاوية أهدى قال: نهأ القاسم بن عبد الرمحن وكانوا على هديهم يف قبول اهلدية على زهد يف الدنيا والتقلل منها، عن

 هللا رسول لكن :قالت مث فبكت، اليه نظرت عائشة خرجت فلما أسطواهنا، يف توضع وأشياء وورقاً  ثياابً  لعائشة
 (. (Abu Nuaim Al Asbahani،1984،2:48 شيء. منه يبق ومل فرقته مث هذا جيد يكن مل سلم و عليه هللا صلى
 من تحنل كانت  وقد ترقد، أن وأرادت أفطرت فلما ريش فراش مليمونة ميمونة أخي ابن السائب ابن وأهدى  

 مغفل، هذا عين، وهأخرج فقالت: أصبحت، حىت حتركت فما عليه فرقدت أخي، ابن فراش يل قالت: افرشوا العبادة،
 أفرتشه. ال منيم، هذا

 Abu Nuaim Al Asbahani،1984،5:134) .) 
 ـــــ اهلدية والقضاء:
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 الباب نم اهلدية دخلت إذا كما كانوا حيذرون من قبول اهلدية إذا كانت تؤثر على احلكم والقضاء، يقول وهب:
 (. (Abu Nuaim Al Asbahani،1984،4:64 الكوة. من احلق خرج
 ".احلكم عني تفقأ اهلدية تعاىل هللا كتب  بعض يف قرأت: "قال كعب  عن ابن القيم: يذكرقال 
 النظر حتديق من نعهمي املهدي، إىل وميله هبا، ابلظفر وفرحته إليه، للمهدى احلاصلة احملبة أن معناه: "عقيل ابن قال
 هذا ،"إليه يهد مل من ىلإ منها ينظر بعني أفعاله يف ينظر فال مبطل، أنه على الدالة وأفعاله املهدي، ابطل معرفة إىل

 (.(Ibn al-Qayyim،4:221 .كالمه  معىن
 ـــــ اهلدية والتحديث:

 مدحم وخيشون أن تكون اهلدية مؤثرة يف التحديث بتخصيص املهدي بشيء دون غريه، أو حرمان غريه ألجله، فعن
 سلمة نب محاد إىل أهدى رجع فلما الصني، إىل فركب سلمة، بن محاد عند معنا يسمع رجل كان  قال: احلجاج بن

 Abu Nuaim دثين.وح تقبلها ال قال: حدثتك، أقبلها مل وإن حبديث، أحدثك مل قبلتها إن إين محاد: له فقال هدية،

Al Asbahani،1984،6:251) .) 
لعل فيما والتهادي، و يف اهلدية  -رمحهم هللا  -هذا وقد جتاوزت أشياء كثرية من القصص يف شأن هدي السلف 

 انتخبته غنية وكفاية.
 ال تعرضن بذكران يف ذكرهم       ليس الصحيح إذا مشى كاملقعد

 
 ومثارها، وفيه مطلبان:م اهلديةاحكاملبحث الثاين: أ ، 

 املطلب األول: أحكام اهلدية 
 التالية:هذا املطلب كما يظهر من عنوانه مطلب فقهي خالص خاص أبحكام اهلدية، وفيه املسائل 

 ـــ اإلهداء:  1
اهلدية مشروعة ومستحبة ومندوب إليها نداًب شديدًا أبمر النيب صلى هللا عليه وسلم، وفعله، حىت ولو كانت شيئاً 
يسرياً، فأما أمره ففيه احلديث املشهور:)هتادوا حتابوا(. ويف غريه من األحاديث، وأما فعله فأكثر من أن يذكر، فقد 

صلى  -وأهدي إليه، وقد مر معنا يف املبحث األول يف املطلب األول حال النيب  -ليه وسلم صلى هللا ع -أهدى 
 مع اهلدية، واملطلب الثاين من حال السلف مع اهلدية من أقواهلم وأفعاهلم مبا أغىن عن إعادته هنا.   -هللا عليه وسلم 

  ـــ القبول: 2  
 قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل اهلدية ويثيب -رضي هللا عنها  -كذلك مر معنا حديث عائشة 

، وقد قبلها من الرجال والنساء واجلريان وامللوك والضعفاء وغريه، وما جاء من Al-bukhari،2001،6:463)عليها(، )
للهدية، فإنه قد بني سبب ذلك كحديث اخلميصة  –صلى هللا عليه وسلم  -أخبار فيها رد رسول هللا 

(Muslim،1972،1:391)،(Al-bukhari،2001،1:384) فالرد بسبب اإلهلاء يف الصالة، وقد استبدهلا ابألنبجانية ،
-Al)،(Muslim،1972،2:850)تطييبًا خلاطر أيب جهم رضي هللا عنه، وحديث الصعب بن جثامة 
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bukhari،2001،4:462)وعدم ردها إال إذا   ، فالرد بسبب اإلحرام وهكذا، وهذا يدل على أن السنة قبول اهلدية
 عليه يف رد رسول هللا صلى هللا جثامة بن الصعب كانت ال حتل للمهدى إليه، قال ابن حجر معلقاً على حديث

، (Ibn Hajar Al-Asqalani،1959،5:203)اهلدية(.  من حيل ال ما قبول جيوز ال أنه الوحشي: )وفيه وسلم احلمار
 وذلك يف عدة صور:

 ـــ العمال واملوظفون الذين يوليهم ويل األمر على والية: 
 -وسلم  عليه هللا صلى - هللا رسول قال: )استعمل الساعدي محيد ال جيوز هلم قبول اهلدااي، ويف هذا حديث أيب

 هللا رسول قالف هدية، وهذا مالكم، هذا قال: حاسبه، جاء فلما اللتبية، ابن يدعى سليم، بين صدقات على رجالً 
 فحمد خطبنا مث ،صادقاً  كنت  إن هديتك أتتيك حىت وأمك أبيك بيت يف جلست فهال :-وسلم  عليه هللا صلى -
 وهذا مالكم، هذا يقول:ف فيأيت هللا، والين مما العمل على منكم الرجل أستعمل فإين بعد، أما قال: مث عليه، وأثىن هللا

 لقي إال حقه بغري اً شيئ منكم أحد أيخذ ال وهللا هديته، أتتيه حىت وأمه أبيه بيت يف جلس أفال يل، أهديت هدية
 يده رفع مث تيعر، اةش أو خوار، هلا بقرة أو رغاء، له بعرياً  حيمل هللا لقي منكم أحداً  فألعرفن القيامة، يوم حيمله هللا
-Al)،(Muslim،1972،3:1463) أذين(. ومسع عيين بصر بلغت، هل اللهم يقول: إبطه، بياض رئي حىت

bukhari،2001،17:420) ، نهأل وغلول؛ حرام العمال هدااي أن بيان احلديث هذا : )ويف-رمحه هللا  -قال النووي 
 (.(Annawawi،1972،12:218 وأمانته(.  واليته يف خان

 
 القضاة:  –

م وهذا أعظم، احلك من مجلة من والهم ويل األمر، ولكنه أفرد ملا يتعلق به من أن اهلدية قد تسبب جورًا يف
 قبوله، جيوز ال اليةالو  بعد إليه أهدى وتسميتها هدية جتوُّزاً وإال فهي رشوة وسحت، قال النووي رمحه هللا: )ما

 جيز ومة:ملحك احلال يف له كانت  إن فإنه مودة، أو برحم الوالية قبل إليه يهدى أبن عادة له كانت  من وأما
 أرفع أو إليه دىيه كان  مما أكثر كان  فإن حكومة: له يكن مل وإن فيه، يتهم حال يف أيخذ ال ألنه منه؛ قبوهلا
 قبوهلا؛ جاز ليهإ يهدى كان  مما أرفع وال أكثر يكن مل وإن ابلوالية، حدثت الزايدة ألن قبوهلا؛ له جيز منه مل

 ،Annawawi منتظرة(. حلكومة إليه أهدى قد يكون أن جلواز يقبل أال واألوىل الوالية، تسبب عن خلروجها

20:130).) 
 هدية املشفوع له للشافع: -

 ألخيه فعش من}قال:  -وسلم  عليه هللا صلى -النيب  عن -عنه  هللا رضي - أمامة ويف هذا حديث أيب 
 Ahmad ibn)،.){الراب أبواب من عظيماً  ابابً  أتى فقد فقبلها، هدية له فأهدى شفاعة،

Hanbal،2001،36:588 Abu Dawood،3:316).)  
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 الشفاعة كانت  إذا ملرادا ولعل الشفاعة... مقابلة يف اهلدية حترمي على دليل )فيه :-رمحه هللا  -قال الصنعاين 
 يف عنده ةكالشفاع  حمظور يف كانت  أو الظامل، يد من املظلوم إنقاذ يف السلطان عند كالشفاعة  واجب، يف

 مقابلها يف فقبضها ظورةحم والثانية حمرم، مقابلها يف اهلدية فأخذ واجبة األوىل يف فإهنا الرعية؛ على ظامل تولية
 واجب، غري إحسان على مكافأة ألهنا اهلدية؛ أخذ جائز فلعله مباح أمر يف الشفاعة كانت  إذا وأما حمظور،
 (.(Al'amir Alsaneani،4:188  .مكافأة عليه تؤخذ ال يسري شيء الشفاعة ألن حترم أهنا وحيتمل

 اهلدية من املقرتض للمقرض قبل الوفاء:ـــــ 
 قبول املقرض منع بهوأصحا وسلم عليه هللا صلى النيب عن تقدم قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: )...أنه

 إىل ذريعة تخذت لئال إال ذاك وما القرض، قبل بينهما ذلك جرى قد يكون أو له حيسبها أن إال املقرتض هدية
 الوايل منع من ذكر ما وكذلك فضاًل، أخذ أن بعد ماله استعاد إذا رابً  فيكون اهلدية؛ ألجل الدين أتخري

 الوالية يف ضعري فساد إىل ذريعة الباب هذا فتح اهلدية، فإن قبول الشافع ومنع اهلدية، قبول والقاضي
 (.(Ebn Taimia،1987،6:177 الشرعية(.

 ـــــ اهلدية للمفيت:
  الفتوى سبب بغري تكان  فإن تفصيل: ففيها اهلدية : )أما-رمحه هللا  -فيها التفصيل الذي ذكره ابن القيم  

 بسبب كانت  إنو  عليها، يكافئ أن واألوىل بقبوهلا، أبس فال مفت، أنه يعرف ال أو من يهاديه، عادته كمن
 ال كان  وإن هديته، قبول هل جيز مل له؛ يهدي ال ممن غريه به يفيت ال مبا يفتيه أن إىل سبباً  كانت فإن الفتوى
 على املعاوضة تشبه ألهنا اهلدية ولقب له كره  الناس، به يفيت مبا يفتيه بل الفتيا، يف عنده غريه وبني بينه فرق

 (.(Ibn al-Qayyim،1990،4:254 االفتاء(. 
 :اإلاثبة ـــ3  

 رسول كان:  قالت عنها هللا حديث عائشة رضيكما يف   -صلى هللا عليه وسلم  -املعروف من حال النيب 
، ومر معنا حديث ابن Al-bukhari،2001،6:463)) (عليها ويثيب اهلدية يقبل وسلم عليه هللا صلى هللا

ديث. فأاثبه عليها إىل آخر احل -صلى هللا عليه وسلم  -عباس يف الرجل الذي وهب انقة لرسول هللا 
(.(Ahmad ibn Hanbal،2001،4:424 

 فإن يردها، الأ كثرت  أو قلت هدية إليه أهديت من أن: قال ابن بطال يف شرح حديث عائشة املتقدم: )وفيه
 عليه هللا صلى - النيب عن روى ملا وشكرها؛ هبا عليه أثىن ذلك على يقدر مل وإن فعل، عليها املكافأة أطاق
 ذلك(. يف -وسلم 

 .(Ibn Battal،2002،7:428) 
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 هللا صلى - هللا رسول عائشة: )كان حلديث عليها؛ يثيب إليه أن أهديت ملن قال يف كشاف القناع: ويسن 
 صاحبها الذي على ليثنو  فليذكرها عليها يثيب يستطع أن مل فإن عليها(، ويثيب اهلدية يقبل -وسلم  عليه

 فمن به، ثنجيد فلي مل فإن فليجزه، فوجد عطاء أعطي جابر: )من حلديث خرياً؛ هللا جزاك ويقول: أهداها،
 مرفوعًا: )من زيد بن أسامة وحلديث (.(Abu Dawood،4:403 كفره(؛  فقد كتمه  ومن شكره، فقد به أثىن
  الثناء(. يف أبلغ فقد خرياً، هللا جزاك فقال: معروف إليه صنع

Al-Tirmidhi،1998،4:380).) 
 الرجوع:ـــ  5  

شع تنفريًا من هذا مبثل ب -صلى هللا عليه وسلم  -جيوز، وقد مثل له النيب  وأما الرجوع يف اهلدية فمحرم ال
 يف : )العائد-م وسل عليه هللا صلى -النيب  قال قال: -عنهما  هللا رضي - عباس ابن الفعل املشني، فعن

 .(Al-bukhari،2001،6:470)،(Muslim،1972،3:1240)قيئه(.  يف يعود مث يقيء كالكلب  هبته
 -عنهم  ّلل  ا رضي - عباس وابن عمر من هذا حالة واحدة، وهو الوالد فيما يعطي ولده، فعن ابنويستثىن 

 فيما الوالد إال   يهاف فريجع هبة، يهب أو عطية، يعطي أن لرجل حيل قال: )ال وسلم عليه اّلل   صلى النيب عن
 (.(Abu Dawood،2:313 ولده(. يعطي

 ـــ مىت يكون متلك اهلدية: 6
لى هللا عليه ص -اهلدية ال بد هلا من القبول، قال ابن حجر يف شرح حديث الصعب بن جثامة الذي أهدى للنيب 

 وترجم لعلة، اهلدية رد جواز : )وفيه(Al-bukhari،2001،4:462)،(Muslim،1972،2:850)محاراً وحشياً  -وسلم 
 إال امللك يف دخلت ال اهلبة وأن املهدي، لقلب تطييباً  اهلدية رد عن االعتذار وفيه لعلة اهلدية رد من املصنف له

 (Ibn Hajar Al-Asqalani،1959،4:34).  .هلا( مالكاً  تصريه ال متلكها على قدرته وأن ابلقبول
 من واألخذ املالك من االعطاء يكفي بل الصدقة، يف وال اهلدية يف والقبول االجياب يشرتط قال احلجاوي: )وال

 ((Al-Hijjawi،2:34 .له( املدفوع
 (.(Ebn Taimia،1987،4:14 قبوهلا(. اهلدية قبض فيكون له، ويهدى يهدي وقال ابن تيمية: )وكان

 إذن ال بد من القبول، وتفسري القبول هو القبض.
 ـــ هدااي املشركني: 7 

عض الكفار  قبل هدااي ب -صلى هللا عليه وسلم  -هذه املسألة مما وقع فيه اخلالف بني العلماء، وذلك أن النيب 
كملك أيلة واملقوقس، ورد هدااي آخرين، فقيل ابلنسخ، وقيل: فرق بني أهل الكتاب وغريهم، وكالمها يدخلها 

 القبول بسب بل نسخ، ال اجلمهور: اإلشكال، وأحسن مجٍع مجُِع به مجع مجهور العلماء، فقد قال النووي: )وقال
 عليه هللا صلى -يب الن فقبل غريه، خبالف قتال بال احلاصل ابلفيء صخمصو  -وسلم  عليه هللا صلى -النيب  أن
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 إسالمه، يف طمعي مل من هدية ورد بعضهم، وكافأ للمسلمني، يرجوها ملصلحة وأتليفه، إسالمه يف طمع ممن -وسلم 
 (.(Annawawi،1972،12:114 مصلحة(. قبوهلا يف يكن ومل
كما ينبغي مراعاة أال تكون اهلدية بسبب مناسبة خاصة هبم ،كعيد رأس السنة والشيء املهدى من خصوصيات   

 خمالفة د،األعيا هذه يف هدية املسلمني من أهدى : )ومن-رمحه هللا  -ذلك العيد؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 هبم، التشبه على اهب يستعان مما اهلدية كانت  إن اً خصوص هديته، تقبل مل العيد، هذا غري األوقات، سائر يف للعادة
 وكذلك صومهم، خرآ يف الذي الصغري، اخلميس يف والغنم واللنب البيض إهداء أو امليالد، يف وحنوه الشمع إهداء مثل
 (.(Ebn Taimia،1998،2:12 العيد(.  ألجل هدية األعياد هذه يف املسلمني من ألحد يهدى ال أيضاً 

 ـــ طلب اهلدية: 8 
فشفي، وأعطوهم  حىت رقوه ابلفاحتة -رضي هللا عنهم  -يف قصة اللديغ سيد احلي وما حصل بينه وبني الصحابة 

: قال مث ،«رقية هناأ يدريك وما: »فقال -صلى هللا عليه وسلم  -جعلهم، ومل يتصرفوا فيه، حىت سألوا رسول هللا 
 .(Al-bukhari،2001،14:378)،(Muslim،1972،4:1727) .«سهماً  معكم يل واضربوا اقسموا، أصبتم، قد»

 إليه(. إجابتهو  ذلك يف رغبته يعلم ممن اهلدية طلب قال ابن حجر يف ذكره فوائد على احلديث السابق: )جواز
 .(Ibn Hajar Al-Asqalani،1959،4:457) 

 حق جلساء املهدى إليه:ـــ  9 
والذي  - سلم صلى هللا عليه و  -علق ابن عبد الرب على حديث الضباب املشوية اليت أهديت لرسول هللا   

 عليه هللا لىص -هللا  رسول مع دخلت: قال عباس ابن عن أورده يف التمهيد، وعزاه إىل احلميدي، ولفظه:)
 شيئاً  هللا رسول اي إليك نقدم أال ميمونة: له فقالت الوليد، بن خالد ومعنا ميمونة، خاليت على -سلم  و

 مرات، ثالث تفل - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول رآها فلما مشوية بضباب فأتته عفيق، أم لنا أهدته
 شرب... احلديث(. ف لنب فيه إبانء -وسلم  عليه هللا صلى - هللا رسول أتى أنكل، مث أن وأمران منها أيكل ومل

Alhumidi،1:225).) 
 واملروءة األدب ةجه على وذلك اهلدية، يف شركاء اجللساء أن على دليل احلديث هذا بقوله: ) ويفعلق عليه 
 وقد توفيق،ال وابهلل ألحد، واجبة غري بذلك املطالبة أن على إلمجاعهم الوجوب؛ على ال واألخوة، والفضل
 Ibn  (.لني فيه إبسناد اهلدية"، يف شركاؤكم "جلساؤكم :–وسلم  عليه هللا صلى -النيب  عن روي

AbdelBarr،1967،21:124).) 
 ـــ هل الصدقة أفضل أم اهلدية: 10 
 بقوله: -رمحه هللا  -سئل عن هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية فأجاب  
 جهته، من رضغ طلب وال معني، شخص يف قصد غري من حمضة عبادة هللا لوجه يعطى ما الصدقة هلل احلمد 

 وإما بة،حمل إما معني شخص إكرام هبا فيقصد اهلدية وأما احلاجات، كأهل  الصدقة مواضع يف يوضع لكن
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 يكون فال ليها؛ع ويثيب اهلدية يقبل -وسلم  عليه هللا صلى -النيب  كان  وهلذا حاجة؛ لطلب وإما لصداقة،
 الصدقة كلأي يكن ومل الصدقات، وهي ذنوهبم من هبا يتطهرون اليت الناس أوساخ أيكل وال منة، عليه ألحد
 مثل الصدقة، نم أفضل به تكون معىن اهلدية يف يكون أن إال أفضل فالصدقة ذلك تبني وإذا وغريه، لذلك
 هللا، يف له أخو  رمحه، به يصل لقريب اإلهداء ومثل له، حمبة -وسلم  عليه هللا صلى -هللا  لرسول اإلهداء
 (.(Ebn Taimia،1998،4:180 الصدقة.  من أفضل يكون قد فهذا

  :ر اهلديةامثاملطلب الثاين: 
هللا جل جالله حكيم يف شرعه، خبري بعباده، يشرع هلم يف الدين ما تقوم به مصاحلهم، ويعود عليهم ابلنفع العاجل 
واآلجل، يف دنياهم وأخراهم، ومن مجلة ما شرعه هللا سبحانه اهلدية اليت هلا مثرات عظيمة ومنافع جليلة، ومن أهم 

 تلك الثمرات:
ــــ حصول الثواب واألجر من هللا ملن صحت نيته يف إهدائها، فهي من اإلحسان الذي أمر هللا به يف كتابه، وأحب 1

َ  إِنَّ  َوأَۡحِسنُٓوا   : )-سبحانه  –أهله، فقال   .(،al-baqara،2:195 al-quran( )ٱۡلُمۡحِسنِينَ  يُِحب   ٱّللَّ
ُُ ََُخُُو ُُ َوَمآ َءاتَٰىكُ واالقتداء به، وحتقيق قوله تعاىل: ) ،-صلى هللا عليه وسلم  -ـــ اتباع سنة النيب 2 ُسو  ُم ٱلرَّ

ِ أُۡسَوةٌ لَّقَۡد َكاَن لَكُۡم َِي َرسُ ، وقوله تعاىل:)(،al-hashr،59:7 al-quran) (َوَما نََهٰىُكۡم َعۡنهُ ََٱنتَُهوا   ُِ ٱّللَّ و

َ َوٱۡليَۡوَم َحَسنَٞة   .(،al-ahzab،33:21 al-quran(  )ٱۡۡلِٓخرَ ل َِمن َكاَن يَۡرُجوا  ٱّللَّ
ـــ التعاون على الرب املفضي للتقوى ابعتبار لفظ )هتادوا(، وهي تدل على املفاعلة، وما كان كذلك دل على االشرتاك 3

  غالباً، ومعناه: أي كل منكم يهدي لآلخر، ويف هذا املعىن التعاون على الرب واخلري، يف أمر اإلحسان واتباع السنة.
ـــ حتقيق اخللق احلسن يف اإلهداء والقبول، وال ختفى منزلة اخللق احلسن من الشريعة اإلسالمية، وال خيفى كذلك 4

وما يتبع ذلك من  -صلى هللا عليه وسلم  -أثره يف اآلخرة من ثقله يف امليزان، وقرب منزلة صاحبه من منزلة النيب 
 رفعة الدرجات يف جنات النعيم.

 التهادي على احلض )فيه حتابوا(، قال املهلب: احملبة واملودة والتآلف املوعود هبا يف حديث )هتادواـــ حصول 5
 (Ibn Battal،2002،7:85) الشحناء(.  وإذهاب املودة، استجالب من فيه ملا ابليسري؛ ولو واملتاحفة

 لحقدل جالب السخط ـــ زوال الغل من النفوس؛ ويف سبب زوال الغل واحلقد ابهلدية، يقول املناوي: )ألن6 
 .(Almenawi،1988،1:929) السخط(. ذهب الرضا سبب جاء فاذا للرضا، جالبة واهلدية والبغضاء،

نفوس، هنا تقع موقعًا حسنًا من الـــ إذا قدمت اهلدية بني يدي احلاجة فهو أحرى ابالنقضاء وتيسري األمور، فإ7  
 وجتعل النفس منبسطة مسحة.

 ـــ إذا وقعت اهلدية على عالقة جديدة أحدثت احملبة، وإن وقعت على ود قدمي فإهنا تضاعفه.8 
 غل مجع( درالص بغوائل وتذهب)مضاعفة،  أضعافاً  تزيده أي ،(احلب تضعف اهلدية فإن هتادوا) قال املناوي:  

 .(Almenawi،1988،1:929) احلقد. وهو
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-Alشاة(.  شق فرسن ولو جلارهتا جارة حتقرن وال الصدور، وحر تذهب اهلدية فإن ـــ )هتادوا9

Tirmidhi،1998،4:441).) 
 بني حلم ةقطع وهو( شاة فرسن شق)وحقده، و وغشه غله وراء، مفتوحتني مهملة وحاء قال املناوي: )الوحر: بواو

 .(Almenawi،1988،1:929)الشاة(.  عرقوب ظفري
 وهذا احلديث يدل على أن يف اهلدية إزالة الضغائن، وذهاب الغل والغش واحلسد. 
 للمهدى، ليها املهدى حمبة يورث قبوهلا والقلب، ومعىن ذلك أن ابلسمع ـــ من مثرات اهلدية أيضًا أهنا تذهب10 

اليها.  نأحس من حب على جبلت النفس ألن عيوبه، رؤية عن أعمى فيه، القدح مساع عن أصم كأنه  فيصري
(Almenawi،1988،2:929). 

 وهللا أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه.
 اخلامتة:  

تبني مما مر بك أيها القارئ الكرمي من مباحث ومطالب تتعلق ابهلدية أن اهلدية من الدين، فهي تشكل حموراً مهماً 
بح وإزالة ما يف القلوب من التشاحن والتباغض والتدابر، فتصري القلوب قلباً واحداً، وتصالشعث،  لتوحيد الصف، ومل

األمة جسدًا واحدًا ، فيتحقق الرتاحم والتواد والتعاطف، ونصل ملا وصف هللا به عباده من البنيان املرصوص الذي 
كما أن اهلدية   لكرامة والنصر والتمكني،يستعصي على املخربني واملرجفني، ويقود األمة بتماسكه إىل دروب العزة وا

يف أمسى معانيها تتحقق أبيسر األشياء وأبسطها، فليهد الزوج لزوجته، وليهد الوالد لولده ابلعدل، وليهد األخ ألخيه 
هادوا تَرمِحاً وأخيه إسالماً، وليهد اجلار جلاره، وينبغي أن جيعل التهادي سلوكاً ينشأ عليه الصغار، ويهرم معه الكبار، ف

 :أييت ما النتائج من أيها املؤمنون تتحابوا، وقد ظهر يف هذا البحث
 .له همحمبت شدة من، وسلم عليه هللا صلى للنيب اإلهداء يف يتسابقون والصحابيات الصحابة كان/  1
 تعالما من وذلك الصدقة، أيكل وال اهلدية أيكل أنه - وسلم عليه هللا صلى - به اخلاصة األحكام من/ 2

 .ورسالته نبوته
 .اهلدااي قبول هلم جيوز ال والية على األمر ويل يوليهم الذين واملوظفون العمال/ 3
 فهي وإال زاً جتوُّ  هدية وتسميتها، احلكم يف جوراً  يسبب قد هلم واإلهداء األمر، ويل والهم من مجلة من القضاة/ 4

 .وسحت رشوة
 املظلوم إنقاذ يف السلطان عند كالشفاعة  واجب، يف الشفاعة كانت  إذا وهذا، الشفاعة مقابلة يف اهلدية حترمي/ 5
 . الظامل يد من
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Abstract 

The topic of (Divine Promises in the Holy Qur’an) prompted me to delve into the depths of the 

Qur’an verses, whether they are promises of good or evil to the believers in henna, to the 

hypocrites, and to the infidels in hell. In general, highlighting the two elements of reward and 

punishment according to the work of man and his motivation for good deeds and abandoning 

invalid work. The objective methodology has been used to explain to man the divine promises 

of good and evil to the believers, the unbelievers and the hypocrites through Qur’anic examples, 

and thus led to the following conclusions: The divine promises to man come in the meaning of 

good Or evil, and some of them combined the two matters, as well as God’s promises that he 

will triumph who deserves victory and does not deserve it. Victory is conditional on the victory 

of God’s religion, following his methods and teachings, and exalting his word in good and bad 

times, as well as divine promises to believers in succession on earth and is conditional on faith, 

good deeds, monotheism and devotion to worship. It is not limited to a place or time, so 

whenever the conditions are fulfilled, it is worthy of succession, and that the best promises of 

God to the believers are His pleasure, forgiveness of sins and consideration To his honorable 

face, as for the divine promises to the unbelievers, the hypocrites, and the deniers on the Day of 

Resurrection and Resurrection, they came in response to the deniers of the promises of God 

through the messengers and prophets to warn them of destruction and misfortune and the fire of 

Hell, in which they will abide forever. 

Keywords: Divine promises, promises to believers, promises to unbelievers 

ُ
ُملخصُالبحث

كانت أ ة سواءٌ رآنيّ الق اآلايتِ  أبعماقِ  غوصَ أ ن  أىل إ( دفعين الكرميِ  يف القرآنِ  ةُ هليّ اإل ودُ عُ الوُ ) موضوعَ  ن  إ
زت ركّ  دراسة   وجودِ  بعدمِ  منُ حبثي هي تك ، ومشكلةُ جبهنمَ  والكفارَ  ة وللمنافقيَ نّ ابجل للمؤمنيَ  ابلشرِّ  أم ابخليِ  الوعودُ 
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 برازُ إ، و عام   بشكل   هليِّ اإل على الوعدِ  الضوءِ  هو تسليطُ  البحثِ  ، وهدفُ والكافرينَ  للمؤمنيَ  ةِ هليّ اإل على الوعودِ 
 املنهجَ  وقد استخدمتُ  ،الطالِ  العملِ  وتركِ  الصالِ  للعملِ  هِ وحتفيزِ  نسانِ اإل عملِ  حبسبِ  والعقابِ  ي الثوابِ عنصرَ 

، وابلتايل ةِ القرآنيّ  األمثلةِ  ن طريقِ ع واملنافقيَ  والكافرينَ  للمؤمنيَ  والشرِّ  ابخليِ  لإلنسانِ  ةِ هليّ اإل الوعودِ  لبيانِ  املوضوعي  
، مرينِ األ بيَ  ها مجعَ وبعضَ  ،أو الشرِّ  أتيت مبعىن اخليِ  لإلنسانِ  اإلهلية   الوعودَ  ن  إ: اآلتيةِ  للنتائجَ  لِ ىل التوصّ إى دّ أ

ه منهجِ  باعِ واتّ  للاِ  دينِ  بنصرِ  مشروطٌ  والنصرُ  ,هوال يستحق   النصرَ  ن يستحق  مَ  ه سينصرُ نّ أب  للاِ  وعودَ  وكذلكَ 
 ابإلميانِ  هو مشروطٌ  رضِ  األيف ابالستخالفِ  للمؤمنيَ  ةَ هليّ اإل ا الوعودَ يض  أ، و والضراءِ  اءِ ه يف السرّ كلمتِ   عالءِ إه و وتعاليمِ 
فهو  الشروطُ  ما حتققت  فكلّ  و زمان  أ على مكان   ا، وهو ليس مقصور  ابلعبادةِ  خالصِ واإل والتوحيدِ  الصالِ  والعملِ 

 ةُ هليّ اإل عودُ ا الوُ مّ أ، الكرميِ  هِ ىل وجهِ إ والنظرُ  لذنوبِ ل مغفرتُهُ و  هُ رضوانُ  للمؤمنيَ  للاِ  وعودِ  فضلَ أ ن  إلالستخالف، و  هلٌ أ
 الرسلِ  عن طريقِ ُ للاِ  وعودِ ب على املكذبيَ  ابلردِّ  فقد جاءت   والنشورِ  البعثِ  بيومِ  بيَ واملكذِّ  واملنافقيَ  للكافرينَ 

 ا.بد  أفيها  خالدينَ  جهنمَ  وانرِ  املصيِ  وسوءِ  لينذروهم ابهلالكِ  نبياءِ واأل

 للكافرينَ  عودُ ، الوُ للمؤمنيَ  عودُ ، الوُ ةُ هليّ اإل عودُ الوُ  الكلماتُاملفتاحية:

ُاملقدمة
، ةِ اجلنّ  أهلِ  كالمِ   رَ آخِ  احلمدَ  وجعلَ  هِ رمحتِ  يف كتابِ  آية   أولَ  احلمدَ  ، الذي جعلَ هُ حنمدُ  العامليَ  ربِّ  للِ  احلمدُ 

 د  ان حممّ دِ سيّ  للعامليَ  رمحة   وثِ على املبع التسليمِ  ت  أو  الصالةِ  ، وأفضلُ النقمُ  دفعُ وتُ  النعمُ  تم  تُ  هِ الذي ابسِ  للِ  واحلمدُ 
 .الدينِ  ىل يومِ إه على هنجِ  ن سارَ ه ومَ صحابِ أو  هِ وعلى آلِ 

 وبعد...
 األحكامِ  لبناءِ  وسيلة   ودُ الوع تِ جاءقد ، و الناسِ  بيَ  الثقةِ  اليت هلا دوٌر يف بناءِ  األمورِ  حتتَ  تندرجُ  الوعودَ  ن  إ
، فهو ةِ السماويّ  األداينِ  سائرِ  يف بل   هوحدَ  اإلسالمِ  يف ليسَ  االعتقادِ  أصولِ  من ااثبت   أصال   امليعادُ  دّ يع، و ةِ األخالقيّ 

 هليِّ اإل الوعدِ  الزمُ  فهو به مياناإل ضرورةُ هو  هوكتبِ  هورسلِ  ابللِ  ميانُ اإل ذ صارَ إ ؛ةِ والنبوّ  ابلتوحيدِ  قرتنَ ا الذي صلُ األ
 مع له ال حملِ  الذي للعبثِ  املنافيةِ  ةِ احليا يف والغايةُ  واهلدفُ  هليِّ اإل العدلِ  لوازمِ  من ومها ؛ابلعقابِ  دِ والتوعّ  ابلثوابِ 
 ،خرةِ اآل عالِ و  واخللودِ  البقاءِ  عالِ  مراحلِ  من ليةُ وّ األ بل املرحلةُ  نسانِ اإل هنايةُ هو  املوتُ  ، وليسهلييِ اإل واحلكمةِ  العدلِ 
 عدلُ  فيه يظهرُ  الذي العالُ  هنّ إ ؛مقيمٌ  عذابٌ  وأ دائمٌ  نعيمٌ  امّ إف معماهلِ أ رهائنَ  ابقونَ  الناسَ  ن  إحيث  ؛والنارِ  ،واجلنةِ 

( ةٌ ضوعيّ مو  دراسةٌ  – الكرميِ  يف القرآنِ  ةُ هليّ ود اإلعُ )الوُ  موضوعِ  ختيارُ ان هنا جاء ومِ ، هِ ووعيدِ  هوعدِ  تعاىل، وصدقُ  للاِ 
ُ  آايتٌ  الدنيا فهناكَ  يف احلياةِ  نسانِ اإل ا بعملِ ا وثيق  ارتباط   اليت ارتبطت   ةَ القرآنيّ  اآلايتِ  ليوضحَ   لإلنسانِ  للاِ  وعدَ  تبيِّ

 جاءَ قد و  .ءالسيِّ  العملِ  ذلكَ  نتيجةَ  هبعقابِ  هرُ ا يذكّ  سيً  عمل عمال   اذإ، و  ا يرجو فيه رضا للاِ  معين  عمال   ذا عملَ إ
 ,واالصطالحِ  يف اللغةِ  ةِ هليّ اإل ودِ عُ على الوُ  فَ التعرّ  املطالبُ  تضمنتِ وقد ، ها مقدمةٌ تسبقُ  لبَ امط ةِ ثي على ثالثحب منهجُ 

 النتائجِ  أهمَ ي نُت فيها ب اةمة  خب بحثَ ال ، وختمتُ واملنافقيَ  رينَ فاوالك للمؤمنيَ  ودِ عُ ابلوُ  اليت جاءت   ىل اآلايتِ إ وتطرقتُ 
  .ليها البحثُ إ لَ اليت توصّ 
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ُلوُ املطلبُاأل
ُةُإهليُ الُودُإعُ ابلوُ ُالتعريفُ 

ُ:لغةًُُودُ عُ واًل:ُالوُ أ
 ,Ibn Mandoor,1993) والشرِّ  والِعدُة يف اخَلي ِ  الَوع دُ : هوو ، والشرِ  يف اخليِ  ستعملُ يُ  اللغةِ  صلِ أيف  الوعودُ 

 (Al-Farahidi,1988, 1:132 ).)َوَعَد( الثالثيِّ  من الفعلِ  مشتق   مصدرٌ  والوعدُ ، (30:463

 : اإليعـادُ ، ويف الشـرِّ دةُ والعِ  دُ ع  : الوَ قالوا يف اخليِ  والشر   ا، فإذا أسقطوا اخليَ شر   هُ ا، ووعدتُ خي   هُ : وعدتُ قالُ ويُ 
 (Al-Razi,1999, 728؛ (Al-Fayoumi, 1939, 2:830-831 .الشرِّ يف  ال يكون إاّل  الوعيدَ  أن   ، مع العلمِ والوعيدُ 
 ،(Sahib Bin Abad,1994, 1:151)"ى وعداتٌ ا وعدة ، ومجعها عد  وعد   هُ أعدُ  هُ : "وعدتُ احمليطِ  صاحبُ  وقالَ 

 (Ibn Faris, 1979, 6:125) ا.ا أو شر  خير   يكون   ي بأمر  لى الترج  إ شير   كلمة   والوعود  

 .ا وابلشرِّ ابخلي وشر  و  خليَ ا هُ ، فيقال: وعدَ ه وابلباءِ بنفسِ  ىا، ويعدّ ا وميعاد  ا وموعود  ، وعد  وضرّ   ه بنفع  وقيل: وعدتُ 
(Ibn Mandoor,1993, 3:4871؛Al-Jawhari,1956, 2:551 ؛ Ragheb Al-Isfahani, 1991, 548 ؛Al 

Zubaidi,1965, 2:535) 
 مع األلفِ  ا أثبتوا الباءَ ذإ، و على الشرِّ  دلت   ابهلمزةِ  ، وأوعدَ على اخليِ  تدل   مهزة   بغيِ  وعدَ  أن   اللغةِ  هلِ أعن  ووردَ 
وعلى هذا  وبشرّ   خبي   هبال اهلمزة، فال يقال: وعدتُ  يف وعدَ  الباءُ  ، وال تدخلُ ابلضربِ  هُ وعدتُ أ: ، كقولِ للشرّ   جاءت  

 :الشاعرِ  ، كقولِ اللغةِ  أهلِ  أكثرُ 
 املناسمِ  ي شثنةُ ي ورجلَ رجلَ     واألداهمِ  ين ابلسجنِ أوعدَ 

 Al) ا قويّة على الَقي ود.هنّ أرجلي ابألداهم، وقال: رجلي شث نة، أي  ين ابلسجن، وأوعدَ ه أوعدَ نّ أأي 

Zubaidi,1965, 2:536)  ُا.ا أو موضع  والذي ال يكون إال  وقت   من امليعادِ  واملواعدة ( Al-Azhari, 2001, 1:352) 
ا، ه وعيد  : وعدَ يف الشرِّ ا وِعَدة ، و ه وعد  : وعدَ ، وقالوا يف اخليِ والشرِّ  اخليِ  سقطوا لفظَ أو : املنيِ  يف املصباحِ  وجاءَ 

 .ة  خاص يف الشرِّ  اهلمزةِ  مع ا, وأدخلوا الباءَ يض  أ ا ابهلمزةِ ا وشر  ه خي  يل: أوعدَ ، وقِ بي االستعماليِ  فارقٌ  املصدرَ  نّ إف
(Al-Fayoumi, 1939, 2:120)  ُويرتّجى لواعدِ ا ما والقضاء به من ِقَبلِ  ألمر   هي تقديرٌ  لنا أن  الوعودَ  وعليه يت ضح ،

 آايتُ  ، فبعضُ الشرِّ و  لت يف اخليِ عمِ واستُ  الكرميِ  يف القرآنِ  ةِ هليّ اإل الوعودِ  كلمةُ   وجاءت   ،املوعودِ  ه من ِقَبلِ حصولُ 
 .نِ مرياأل بيَ  ها قد مجعت  وبعضُ ، ه ابلشرِّ ها خصت  ، وبعضُ ابخليِ  ت الوعودَ خصّ  الكرميِ  القرآنِ 

اَنهُ َوع دا  َحَسنا  ه تعاىل: قولُ  ابخليِ  عن الوعودِ  ا وردَ فممّ  : ه وقولُ  (al-quran, al-Kasas, 28: 61،)أََفَمن َوَعد 
 َِّق َ َوَعدَُكم  َوع َد احل  ُ َمَغاِِنَ َكِثيَة  أَت ُخُذوهَنَاَوَعدَُكُم للا تعاىل:  وقولُ  ،(( al-quran, Ibrahim, 14: 22ِإن  اَّلل  - alاَّلل 

quran, al-Fath, 48: 20)) ، ُللا  قولُ  الوعود ابلشرِّ  ها من اآلايت الكرمية، ومن آيةِ وغي  : تَـع ِجُلوَنَك َوَيس 
 , al-quranَمو ِعَدُهم  الص ب حُ ِإن  ه تعاىل: وقولُ ، (( al-quran, Al-Haj, 22: 47اِبل َعَذاِب َوَلن ُُي ِلَف اَّلل ُ َوع َدهُ 

Hood, 11: 81)) ُه:، وقولال ِذيَن َكَفُروا ُ  .(( al-quran, al-Haj, 22: 72ُقل  أََفأُنـَبًُُِّكم  ِبَشرّ  ِمن  َذِلُكم  الن اُر َوَعَدَها اَّلل 
 , al-quran, Younosَوع َد اَّلل ِ َحق  َأال ِإن  :املباركةِ  يف اآليةِ  ما جاءَ  للمعنييِ  الشاملِ  عودِ الوُ  رودِ ومن وُ 

َو عودُ  ,ا فهو شركان شر    وإن، ا  فهو خيٌ ن كان خي  إالعباد ف وجزاءُ  القيامةِ  يف يومِ  الوعدُ  فهوَ  ،((55 :10
واملِيَعاُد  وامل
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 : تواعدَ ا قولُ يض  أومنه ( Al Zubaidi,1965, 2:536؛ Ragheb Al-Isfahani, 1991, 875) ا.ا واس  يكوانن مصدر  
 الراغبُ  وذهبَ  (Al-Jawhari,1956, 2:552) .اذ تواعدوا  شر  إ عد القومُ ا، ومنه: اتّ ي:  تواعدوا خي  أ، القومُ 

 القرآن   أن   ، ابعتبارِ لوعودِ ا من حقيقةِ  الكرميةُ  إليه اآلايتُ  فيما ترشدُ  التمايزِ  إلظهارِ  القرآينِّ  إىل السياقِ  األصفهاين  
معىن  خرى أتخذُ أ ألفاظٌ  وهناكَ  ((Ragheb Al-Isfahani, 1991, 502.العكسُ  وليسَ  اللغةِ  على أهلِ  ّجةُ هو احلُ 
 مقروان   ن الوعودِ ا كان مِ م أبن  العهودَ  والعهودِ  الوعودِ  بيَ  قونَ يفرِّ  اللغةِ  صحابَ أ، إال  أن  واملواثيقُ  هي العهودُ  الوعودِ 
ان إىل آَدمَ على ذلك فأان عليه، قال للا تعاىل:  فعلَت كذا فعلُت كذا، وما بقيتَ  ك: إن  قولِ  حنوُ  بشرطِ   َوَلَقد  َعِهد 

al-quran, Taha, 20: 115))،   قتضي ت ، والعهودُ ن اجلن ة ما ل أتكل من هذه الشجرةِ مِ  انه أنّه ال ُيرجُ أي أخب
 وأتيت العهودُ (، Al-Askari, 1991, 349) الوعودَ  وأخلفَ  العهودَ  قال: نقضَ ، ويُ تقتضي اإلجيازَ  ، والوعودُ الوفاءَ 

َدهُ  :ه كما يف قولِ   مبعىن الوعودِ  دا  فـََلن  ُُي ِلَف للُا َعه  تُ  ِعن َد للِا َعه  ، (( al-quran, al-Baqarah, 2:80ُقل  َأَّت َذ 
 ملؤك دة مّنا ابلقسمِ ا من العهودِ  ألن ه أوكدُ  ؛اسبحانه عهد  ه ، وُسّي خبُ رى الوعودِ جيري جمُ  يف هذا املوضعِ  فالعهدُ 
 بي املواثيقِ  أم ا الفرقُ  (Fakhr al-Din al-Razi, 1999, 2:174) إال  هبذا الوجه. ال تكونُ  من للاِ  ، فالعهودُ والنذرِ 

 يكون حاال   العهدُ  :همشّده، وقال بعض إذا أحكمتُ  الشيءَ  ك: أوثقتُ كقولِ   العهودِ  توكيدُ  فهو أن  املواثيقَ  والعهودِ 
 ( Al-Askari, 1991, 525)مها.يكون من أحدِ  ، وامليثاقُ من املتعاهدينِ 

ُ:ااصطالحًُُعودُ اثنياً:ُالوُ 
 من الوعودِ  ما يقاربُ زيد تفصيال  عليه فيتها ولكنّ ، عن املعىن اللغويِّ  ي ال تبعدُ هف ا الوعود يف االصطالحمّ أ

 يف بعضِ  عن اللغةِ  هُ معناه الذي مييزُ  ه يبقى للمصطلحِ نّ أف ،ةِ القرآنيّ  التِ الالد يف ضوءِ  ،واملصطلحاتِ  من املفاهيمِ 
 ةِ ، واجلنّ شرِّ وال ، واخليِ ، والدنيا واآلخرةِ عن الوعودِ  يبحثونَ  العلماءَ  وجندُ  (،Al-Shahristani, 1992, 1:117)التفاصيلِ 

اليت  معانيها على احلالةِ  ةِ ها، أو يف بلور ا إلظهارِ ي  كاف  أن يكونَ  املعىن اللغوي   نُ ال يتمك   متكاملة   ة  ، يف رؤية قرآنيّ والنارِ 
 الذي أصبحَ  اجملتمعِ  ه يفم دورُ وتعظ   املصطلحِ  أمهيةُ  منها، وازدادتُ  املتكاملِ  اىل املوقفِ  من الوصولِ  الباحثَ  نُ ةمكِّ 

 منها: ابعض   نذكرُ  ة  عدّ  تعاريفَ  العلماءُ  وردَ أو  (Udaima, 1994,38).املعلوماتِ  ه جمتمعُ أبن   عرفُ يُ 
 قالَ و (، Taboursi, 1997, 1:210)"يف املستقبلِ  ه املخبُ ينالُ  عن خي   ه هو: "اخلبُ بقولِ  ه الطبسي  فقد عر فَ 

 الوعودَ  الطوسي   الشيخُ  وذكرَ  (Al-Qartabi, 1985,115)".عند املوافقةِ  عن املثوبةِ  : "اخلبُ عن الوعودِ  القرطب   مامُ اإل
ا: "اخلبُ   وعدَ أو  مرَ أعلى ما  فوعدَ  ؛زيل  أ كالمٌ   ةُ هليّ اإل ودُ عُ والوُ (، Al Tusi, 2005, 2:347)"يف املطلقِ  اخليِ  بفعلِ  ابهن 

-Al)ا.يض  أ فبوعود   العقابَ  واستوجبَ  ن هلكَ مَ  ، وكل  فبوعود   الثوابَ  ن جنا واستوجبَ مَ  فكل   ؛على ما هنى

Shahristani, 1992, 1:48.)  َو أ ىل الغيِ إ نفع   يصالَ أ نَ تضمّ  خب   هي كل   الوعودَ  ن  إصبحي:  محدُ أالدكتور  وقال
 الوعودِ  ، فاصلُ ليه يف املستقبلِ ع يقعُ  ىل الغيِ إ ضرر   يصالَ أ نُ الذي يتضمّ  ا هو اخلبُ يض  أ، و عنه يف املستقبلِ  الضرِ  دفعَ 
 ( (Sobhi, 1985,157.شرارَ األ وتعاقبَ  خيارَ األ ن تثيبَ أ ةُ اإلهليّ  ذ تقتضي العدالةُ إ ؛العدلِ  صلِ أعن  عُ يتفرّ 

، عنه يف املستقبلِ  رّ  ضُ  و دفعَ أ ىل الغيِ إ نفع   يصالَ إ نَ تضمّ  خب   وقال: هي كل   الوعودَ  وذكر القاضي اهلمداين  
 ن حتققَ أ واجلماعةِ  السنةِ  هلُ أويرى ( Al-Hamdhani, 1998,134).الضرِّ  و دفعِ أ النفعِ  يصالِ إيف  الوعودَ  فجعلَ 
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من  عليه شيءٌ  فال جيبُ  هِ فكان بوعودِ  الثوابَ  ن جنا واستوجبَ مَ  تعاىل فقالوا: فكل   من للاِ  بوعود   ا يكونُ نّ إ الثوابُ 
ا: اإلخبارُ أيض   وُعرَِّفت الوعودُ  (Al-Shahristani, 1992, 1:51-52).العقلِ  قضيةِ   قبلَ  انفع   شيء   إبيقاعِ  ا أبهن 
 ,Abu al-Saud, 1999)ا.مِه أو غيِ  أو املكانِ  من الزمانِ  ابملستقبلِ  املخبِ  ، من جهةِ (Haqqi, 1989, 10:313)وقوعهِ 

منها من  ذا خرجَ إو  ،ابلثوابِ  العوضَ  استحق   وطاعة   من الدنيا على توبة   ذا خرجَ إ ل: املؤمنُ قيِ  هموعند بعضِ  (1:325
 وا هذا النمطَ ، وسّ ارِ الكفّ  من عقابِ  خف  أ ه يكونُ عقابَ  ، لكنّ افيه واخللودَ  النارَ  استحق   رتكابه كبية  أي إب ,توبة   غيِ 

 ن  أعلى  قونَ فا متّ صحاهبِ أ مجيعَ  ن  أ يالحظُ  التعاريفِ  صيغِ  ختالفِ اوعلى  (Al-Shahristani, 1992, 1:48).الوعودَ 
 أتيت مبصلحةِ  و آجلةٌ أ عاجلةٌ  اثرٌ آعليها  بُ ترتت   هذه الوعودَ  ن  أمن للا سبحانه وتعاىل و  خبارٌ إة هي هلي  اإل الوعودَ 

 .نسانِ اإل
ُاملطلبُالثاين

ُللمؤمنيُ ُةُإهليُ الُودُإعُ الوُ ُآايتُ 
 -al quran,-alِإن  اَّلل َ ال ُُي ِلُف ال ِميَعادَ ، قال تعاىل: امليعادَ  ه وال ُيلفُ وعودَ  وعال ال ُيلفُ  جل   للاُ 

13: 31) Raad,،) ه، تعاىل لعبادِ  للاِ  ودُ ه وهو وعبعقيدتِ  صال املؤمنِ ا التّ ا مهم  كانت هدف    ابخليِ  للمؤمنيَ  الوعودَ  ن  إف
 للاَ  أن   الوعودِ  تلكَ  يف سياقِ  ، وقد جاءَ ستتحّققُ  رِ اآلخِ  ابليومِ  ةٌ خاصّ  وعودٌ  وهناكَ  يف الدنيا حتققت   وعودٌ  وهناكَ 
، والرضوانِ  ملغفرةِ اب على الوعودِ  الكرميِ  القرآنِ  آايتُ  وقد حوت  ، قُ أو ستتحقّ  هذه الوعودُ  ه، أي حتققت  وعدَ  صدقَ 

 ودَ عُ الوُ  نَ تضمّ قد ه نجدُ ف للاِ  ان كالمَ ذا قرأَ إو  .رةِ ، يف الدنيا واآلخِ الثوابِ  من أنواعِ  ذلكِ  وحنوِ  اجلنانِ  ودخولِ  ,والتكرميِ 
 ةِ الدنيويّ  ودِ عُ ها من الوُ غيِ , و الثوابِ  نواعِ أو  ,اجلنةِ  ودخولِ  ,والرضوانِ  املغفرةِ ، و ، والغنائمِ واالستخالفِ ، ابلنصرِ  للمؤمنيَ 

 .ةِ خرويّ واأل
تـََنا َعَلى ه تعاىل: كما يف قولِ   الكرميِ  يف القرآنِ  للمؤمنيَ  النصرِ  ودِ عُ بوُ  اآلايتُ  فقد وردتِ  رَبـ َنا َوآتَِنا َما َوَعد 

 لقوله التنزيلِ  يف معالِ  ، وجاءَ (( al-quran, Al-Emran, 3: 194َوال َُّت زاَِن يـَو َم ال ِقَياَمِة إِن َك ال َُّت ِلُف ال ِميَعادَ ُرُسِلَك 
تـََنا َعَلى ُرُسِلكَ تعاىل:  طلق عليه أو  ,ك حممد  رسولِ  ن على لسانِ نا مِ نا ما وعدت  عطِ أ, أي رَبـ َنا َوآتَِنا َما َوَعد 

َوال ه:وقولُ  ،( , 14: 47)Ibrahim quran,-alَفال حَت َسََب  اَّلل َ ُُم ِلَف َوع ِدِه ُرُسَلهُ ه تعاىل: ا له لقولِ تعظيم  ك رسلَ 
ك من رسلِ نا على عدتَ ، ولتؤتينا ما و القيامةِ  ا، َواَل هُتِن ا يومَ نَ ا وال هتلك  نَ أي ال تـَُعذِّبـ َنا وال تفضح   ,َُّت زاَِن يـَو َم ال ِقَياَمةِ 

هَتُم  على أَل ِسنِة ُرُسِلكَ والرمحةِ  الفضلِ  َتِحق وَن ثواَبَك وتـُؤ تِيِهم ما وعد  م ل يـَتَـيَـق ُنوا  ؛, وقيل: معناهُ رَبـ َنا واجعل َنا مم ن  َيس  أِلهن 
ا سأَُلوهُ  قاَقهم لتلَك الكرامِة، فسأُلوُه أَن  جيعَلهم ُمستِحقَِّي هلا، وِقيَل: ِإن  ِر على تعجِ  اسِتح  يَل ما وعَدُهم ِمن الّنص 

َنا أَن َك ال َُّتِلُف وعدَ  ل  ِخزَيهم و ك من النصرِ األعداِء، قالوا: قد عِلم  انُصر اَن ، ولكن  ال َصب َ لنا على ِحلِمَك فعجِّ
 (Bagui, 1989, 2:153-Al)عليهم.

زَاَب تعاىل:  للاُ  وقالَ  َح  ُ وَ َوَلم ا رََأى ال ُمؤ ِمُنوَن األ  ُ َوَرُسولُهُ َوَصَدَق اَّلل  َرُسوُلهُ َوَما زَاَدُهم  َقاُلوا  َهَذا َما َوَعَداَن اَّلل 
ِليما   هي  ه املفسرونَ وحسب ما ذكرَ  اآليةِ  يف هذهِ  ةُ هليّ اإل والوعودُ   ،(( al-quran, al-Ahzab, 33: 22ِإال  ِإميَاان  َوَتس 

 تسعِ  رَ خِ أكم ليإ سائرونَ  حزابَ األ ن  إ: إلصحابِه ذ قالَ إ، حزابِ األ وصولِ  يومِ  بتحديدِ  للمؤمنيَ   الرسولِ  وعودُ 
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 الوعودِ  حقيقةَ  وهذا يظهرُ ، (Al-Zamakhshari, 1983, 3:256 ) كَ قالوا ذل ,قبلوا ابمليعادِ أا رأوهم ، فلمّ و عشر  أ ليال  
منه عز  الوعودُ  كانتِ   إذ ؛يف اجملتمعِ  واألمانِ  السالمِ  لتحقيقِ  واحلربِ  يف اجلهادِ  ة  صبح حقيقأمبا هو  للمؤمنيَ  ةِ اإلهليّ 

 ابلوعودِ  ، فكان الصدقُ ودِ للوع ه ال حتّققَ أنّ  واملنافقيّ  من الكفارِ  لدى الكثيينَ  أن كان الظن   بعدَ  ا ابلنصرِ وجل وعود  
ا وعدَ   للا تعاىل ورسوله نّ أ، ف هتعاىل ورسولِ  مع للاِ  ووفاء   لتزام  امن  نَ و ه املسلمقَ مبا حق   على األعداءِ  ابلنصرِ 

، واليمنَ  وفارسَ  لرومِ ا هم على بالدِ هم بظهورِ ا وعدَ نّ إو  ,فقط هلذا احلدِّ  ، وليسَ حزابِ األ يف معركةِ  ابلنصرِ  املسلميَ 
 بفتوحِ  ا ثالاث  رهبَ ضن أهم بعد ه فوعدَ وهم حيفرونَ  اخلندقِ  يف بطنِ  عظيمة   صخرة    للاِ  رسولُ  عندما كسرَ  وذلكَ 
 Qasimi, 1997, -Al). هِ وفاتِ  بعدَ  الفتحُ  ذلكَ  كانَ   حيثُ   للاِ  رسولِ  ، وهو من معجزاتِ البلدانِ  تلكَ 

12:229) 
نـ َيا: ه يف اآليةِ وقولُ  ََياِة الد   الطبي   قالَ (،  , 40: 51)Ghafer quran,-alِإان  لََننُصُر ُرُسَلَنا َوال ِذيَن آَمُنوا يف احل 
 ؛واملؤمنيَ  لرسلِ ل اآلخرةِ  يف الدنيا قبلَ  والتمكيِ  ه ابلنصرِ وعدَ  للاُ  للا ال ُيلفُ  وعدُ  :للا  لقولِ  عن السديِّ 

ذا صبوا واثبروا وثبتوا إ صورونم منهن  أ فالعاقبة هلميف الدنيا  ختباراتاو  وابتالءات   ضوا حملن  مهما تعرّ  واملؤمنونَ  األنبياءُ ف
الذين  هبم ألولًكَ  فينتصرَ  اقوم   للاُ  حىت يبعثَ  ال تذهبُ  واملؤمنيَ  ذلك ابألنبياءِ  اليت تفعلُ  ةَ األمّ  وأن  , على احلقِّ 

 (Tabari, 1972: 4/142-Al).الدنيا والذين آمنوا به يف احلياةِ  ا نا حممد  رسولَ   لننصرُ ي: إانّ أقتلوا منهم, 

 اجتماعّية   ألهداف   قيقٌ ه حتنّ أن يرى نهم مَ فمِ  ؛هاهمَ فَ  على املسلميَ  من املعاين اليت يلتبسُ  النصرِ  مفهومَ  ن  إ
ل  اذإو  ,م منتصرونهنّ أف هدافَ األ ه فاذا بلغوا هذهِ ىل حتقيقِ إ نَ و ملا يسعى املسلم ة  و عسكريّ أ ة  و سياسيّ أ ة  و اقتصاديّ أ

هلذا  شروط   ن دونِ مِ  هِ ن عبادِ مِ  ن يشاءُ هبا على مَ  للاُ  مين  ة هليّ إ هبةٌ  النصرَ  ن  أ مُ ن يتوه  نهم مَ ، ومِ يبلغوها فهم مهزومونَ 
َي ِل تـُر ِهُبوَن ِبِه َعُدو  اَّلل ِ تعاىل:  للاِ  لقولِ  وهذا ُمالفٌ  ,النصرِ  َتَطع ُتم  ِمن  قـُو ة  َوِمن  راَِبِط اخل  وا هَلُم  َما اس   َوَعُدو ُكم  َوأَِعد 

ء  يف َسِبيِل اَّلل ِ يـَُوف  إِلَي كُ َوآَخرِيَن ِمن  ُدوهِنِم  ال تـَع   َلُمُهم  َوَما تُنِفُقوا ِمن  َشي   -alم  َوأَنـ ُتم  ال تُظ َلُمونَ َلُموهَنُم  اَّلل ُ يـَع 

, 8: 60)Anfal-al quran,) ِةَ سالميّ اإل لقضيةَ ا اليت عرضتِ  الشاملةِ  البعيدةِ  ىل النظرةِ إ الضيقةِ  النظرةِ هذه  ، ولتصحيح 
ه وعدَ  للاُ  وهو ما صدقَ  ,نا هذاىل يومِ إ  النبِّ  عهدِ  منذُ  أتسست   واحدة   سالمية حلقة  اإل الدولةَ  وجعلت  

قال تعاىل:  للنصرِ  عدادِ واإل ،املسلميَ  يف حياةِ  هِ وتطبيقِ  ميانِ اإل ا بتحقيقِ كان مشروط    ، وهذا النصرُ ابلنصرِ  للمسلميَ 
  َتَطع ُتم وا هَلُم  َما اس  َي لِ َوأَِعد  اَي أَيـ َها تعاىل: م، قالَ موه يف حياهتِ وحيكِّ   للاِ  ن ينصروا دينَ أ، و ِمن  قـُو ة  َوِمن  راَِبِط اخل 

 للاِ  ن تنصروا دينَ إي أ ،( , 47: 7)Muhammad quran,-alال ِذيَن آَمُنوا ِإن  تَنُصُروا اَّلل َ يَنُصر ُكم  َويـُثـَبِّت  أَق َداَمُكم  
Qartabi, -Al){.الصبِ  نم النصرَ  ن  إ: }و  للاِ  رسولُ  قالَ  ,االستعجالِ  وعدُ  ، والصبُ الكفارِ كم على ينصر  

1964, 16:231) 
تَ : الكرميةِ  يف اآليةِ  ِلَفنـ ُهم يف اأَلر ِض َكَما اس  َتخ  َلَف َوَعَد اَّلل ُ ال ِذيَن آَمُنوا ِمن ُكم  َوَعِمُلوا الص احِلَاِت لََيس  خ 

نا  ال ِذيَن  رُِكوَن ِِ َشي ًا  يَـ  ِمن  قَـب ِلِهم  َولَُيَمكَِّنن  هَلُم  ِدينَـُهم  ال ِذي ار َتَضى هَلُم  َولَيُـَبدِّلَنـ ُهم  ِمن  بـَع ِد َخو ِفِهم  أَم   ع ُبُدوَنيِن ال ُيش 

al-quran, Al-Nour, 24: 55)،)  ِرضَ هم األفَ ن يستخلأب التحققِ  ه حتميةَ من عبادِ  للمؤمنيَ  ةُ هليّ اإل الوعودُ  جاءت 
 خالصُ ها اإليف مقدمتِ  مور  أب مشروطة   الوعودُ  ، وقد أتيت هذهِ اخلالدةِ  اجلنةِ يف أم  يف الدنيا الفانيةِ  فيها سواءٌ  والتمكيَ 
ه، كما دِ لذي يرتضيه لعباا الصالُ  سبحانه وتعاىل، والعملُ  للِ  الكاملُ  واالنقيادُ  املطلقُ  ميانُ ه واإلوحدَ  الرمحنِ  يف عبادةِ 
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ِلَفنـ ُهم يف اأَلر ضِ تعاىل:  للاُ  قالَ  َتخ   للاُ  : "فقد وعدَ الرازي   قالَ  ,َوَعَد اَّلل ُ ال ِذيَن آَمُنوا ِمن ُكم  َوَعِمُلوا الص احِلَاِت لََيس 
-Fakhr al)"ضِ االر هم يف ن يستحلفَ أ الصالِ  والعملِ  ميانِ ، أي الذين مجعوا بي اإلمنوا وعملوا الصاحلاتِ آالذين 

Razi, 1999, 2:24-Din al،)  ُىل الرسولِ إ موجهٌ  واخلطاب   
َ
ه: ة، وقولُ سالميّ اإل ةِ مّ ه واألصحابِ أن معه مِ  نومل

  َلَف ال ِذيَن ِمن  قَـب ِلِهم َتخ  عندما  سرائيلَ إببين  ها، كما فعلَ عدو   للاُ  هلكَ أها اليت لِ سُ برُ  املؤمنةِ  ممِ ن األ، أي مِ َكَما اس 
َولَُيَمكَِّنن  هَلُم  ِدينَـُهم  ال ِذي ه: ، وقولُ (Qasimi, 1997, 12:229-Al)هم.عدوِّ  هالكِ إ بعدَ  والشامَ  مصرَ  رضَ أهم ورثَ أ

 بتطبيقِ  املؤمنونَ  م ويقومَ شأهنَ  للاُ  ن يعليَ أ، و سالمَ هم اإلدينَ  وجيعلَ  عتزازِ واإل هم ابلنصرةِ دَ ن يؤيِّ أب ، والوعودُ ار َتَضى هَلُم  
من  اخلوفِ  م بعدَ ن يبدهلَ أ َولَيُـَبدِّلَنـ ُهم  ِمن  بـَع ِد َخو ِفِهم  أَم نا  : ابآليةِ  هم للاُ ويعدُ احلياة،  شؤونِ  يف مجيعِ  للاِ  حكامِ أ
، (Al-Alosi, 1994, 18:203-205)رُ وهم الكفا ؛الدين ءِ عداأمن  منُ به األ املرادَ  ن  أل ؛ا وطمأنينة  من  أهم عدائِ أ

رُِكوَن ِِ َشي ًا  هم له خالصِ إو  م للِ عبادهتِ  الِ حيف  بذلكَ  هم للاُ ووعدَ   ,ابالستخالفِ  الوعودُ  فجاءتِ ، يـَع ُبُدوَنيِن ال ُيش 
وهو  ؛للاِ  غيَ  اهل  إ وال يعبدونَ  ابلعبادةِ  خالصِ واإل والتوحيدِ  الصالِ  والعملِ  اإلميانِ  شروطِ  يف ظلِ  مانِ واأل ,والتمكنِ 

َر َض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الص احِلُونَ ه تعاىل: كقولِ   اهلدي اإلهليِّ  عن حقيقةِ  تعبيٌ   (،( al-quran, al-Anbiaa, 21:105أَن  األ 
  للاِ  وعدَ  ألن   ؛فِ واالستخال النصرِ  ا لشروطِ سبحانه، وفق   للاِ  ا أبمرِ قائم   لألرضِ  هذه الوراثةِ  متطلباتِ  نَ إ حيثُ 

-Al).هِ من شروطِ  أساسٌ  ه، فهو شرطٌ ه قد هّيأ له أسبابَ نفسُ  اإلنسانُ   بعد أن يكونَ إاّل  ال يكون ابلنصرِ  للمؤمنيَ 

Shawkani, 1983, 4:39) 
 ن خالل االستداللِ م ميكنُ  فيها صيغٌ  جاءت   األرضِ  بوراثةِ  ةَ هليّ اإل ودَ عُ الوُ  اليت ذكرتِ  ةُ القرآنيّ  والنصوصُ 

 األرضِ  بحانه وتعاىل بوراثةِ س للاِ  قضاءُ  فجاءَ  ؛اإلهليِّ  على الوعدِ  ، وهي دليلٌ الوعودِ  تلكَ  حتّققِ  ةِ على حتميّ هبا تدّل 
ِر أَن  اأَلر َض يَرِثُها ِعباِدَي الص احِلُونَ ه تعاىل: من ِقَبل الصاحلي لقولِ   , al-quranَوَلَقد  َكتَـب نا يف الز بُوِر ِمن  بـَع ِد الذِّك 

al-Anbiaa, 21:105))،  ٌتعاىل:  الَ كما ق  ه وعدَ نّ أ ، ومعىن كتبَ احملفوظِ  تعاىل يف اللوحِ  ه للاُ كتبَ   وهو وعد  ُقل  َلن
َسَة ال يِت َكَتَب للاُ ه تعاىل: وقالُ ، (( al-quran, al-Tawba,  9: 51ُيِصيَبنا ِإال  ما َكَتَب للُا لَنا اد ُخُلوا اأَلر َض ال ُمَقد 

 ,Ragheb Al-Isfahani .هلي  إ ا وهو وعدٌ لكم بدخوهلِ  للاُ  يعين أمرَ ، ((  al-quran, al-Maeda, 5: 21َلُكم  

1991,441)) 
 ملا فيه من وعد   ؛ستقبليف امل ال حمالةَ  كائنٌ   ، وهذا القضاءُ األرضِ  بوراثةِ  ه للاُ مبا وعدَ  إخبارٌ  الكرميةِ  ويف اآليةِ 

ُ َمَغاِِنَ َكِثيَة  أَت ُخُذوهَنَا فَـَعج َل لَ تعاىل:  للاُ  كما قالِ   (Ibn Kabir, 1969, 5:384).األرضِ  ابستخالفِ  ُكم  َوَعدَُكُم اَّلل 
َتِقيما   ِدَيُكم  ِصرَاطا  م س  ، (( al-quran, al-Fath, 48: 20َهِذِه وََكف  أَي ِدَي الن اِس َعنُكم  َولَِتُكوَن آيَة  ّلِل ُمؤ ِمِنَي َويـَه 

 موالِ أمن  ؤخذُ و ما يُ أ وبِ ابحلر  عنوة   ه من املشركيَ نَ وهو ما ينالو  ,للمسلميَ  ابلغنائمِ  عن الوعودِ  ثُ تتحد   اآليةُ  فهذهِ 
 (Ibn Faris, 1979, 4:397) .والغلبةِ  ابلقهرِ  املشركيَ 

  هِ سبحانه وتعاىل لرسولِ  للاِ  , هي وعودُ َوَعدَُكُم اَّلل ُ َمَغاِِنَ َكِثيَة  أَت ُخُذوهَنَاه: قولِ  جماهد يف تفسيِ  قالَ 
 هم لرسولِ من بيعتِ  قربَ أا ح  , ول يفتحوا فتغنيمة   ةِ احلديبيّ  ل يغنموا بعدَ  املسلميَ  ن  أل وذلكّ  ؛مهاوغنائِ  خيبَ  بفتحِ 

Tabari, 1972, -Al)ةهم من احلديبيّ نصرافِ ا عندَ  خيبَ  مها, أي: هو فتحُ وغنائِ  خيبَ  من فتحِ  ةِ ابحلديبيّ   للاِ 

 هم من بينئِ وحلفا خيبَ  هلُ أهم  , والناسُ وََكف  أَي ِدَي الن اِس َعنُكم  , كم بسوء  ن تصلَ أ يدي الناسِ أ ومنعِ  ,(56:26
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 ,Al-Shawkani؛Ibn al-Jawzi, 2001, 7:435)م الرعبَ يف قلوهبِ  للاُ  م فقذفَ عندما جاءوا لنصرهتِ  وغطفانَ  سد  أ

 مةٌ سبحانه وتعاىل وعال للاِ  هي وعودُ  والفتوحاتُ  الغنائمُ  , لتكونَ آَية  ّلِل ُمؤ ِمِنيَ  َولَِتُكونَ : هُ وقولُ  ,(5:47 ,1983
 بل هو شيءٌ  ابِ الثو  هو كل   ليسَ  والغنائمِ  من الفتحِ  عطاهم للاُ أما  نّ إ, وقال الرازي: وللمؤمنيَ  هِ لرسولِ  واضحةٌ 
  آية   وليكونَ  ه هلم لينتفعوا بهِ لَ عجّ  عاجلٌ 

َ
ما  يف وصلِ  ةِ هليّ اإل ودِ عُ لوُ ا على صدقِ  تدل   ن املؤمنيَ هم مِ بعدَ ن أييت مل

َتِقيما  ه تعاىل: , كما يف قولِ هم بهِ وعدَ  ِدَيُكم  ِصرَاطا  م س    .(Fakhr al-Din al-Razi, 1999, 28:96)َويـَه 
َواَّلل ُ يَِعدُُكم  تعاىل:  هكقولِ   ة ابملغفرةِ هليّ اإل الوعودَ  نُ تتضم   آايتٌ  الكرميِ  القرآنِ  آايتِ  ضمنَ  وردت   وكذلكَ 

 تكفيِ وال للمؤمنيَ  ابملغفرةِ  ةُ هليّ اإل ودُ عُ ، فالوُ (( al-quran, al-Bakara, 2: 268َمغ ِفرَة  ِمن ُه َوَفض ال  َواَّلل ُ َواِسٌع َعِليمٌ 
 هو الرزقُ و  ؛وتعاىل ابلفضلِ  سبحانه للاُ  أي: وعدَ  ,ىل الفضلِ إ الكرميةُ  اآليةُ  تطرقتِ  ثُ   ,هاها وتغطيتِ وسرتِ  عن الذنوبِ 

ُ الر ازِِقيَ ه تعاىل: د قولُ , ويؤكِّ خرةِ يف اآل والنعيمُ  ,والتوسعةُ  ,يف الدنيا ء  فَـُهَو ُُي ِلُفُه َوُهَو َخي  ُتم  ِمن  َشي  - alَوَما أَنَفق 

quran, Sabaa, 34: 39)،)  ه هو ُيلفُ ه فوال ُيفى عليه ما تنفقونَ كم غنائِ إعلى  قادرٌ  املغفرةِ  واسعُ  للاَ  نّ أو
 (Fakhr al-Din al-Razi, 1999, 7:71)عليكم.

ٌر َعِظيمٌ : الكرميةِ  ويف اآليةِ  ُ ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت هَلُم  َمغ ِفرٌَة َوَأج   , al-quran, al-Maedaَوَعَد اَّلل 

 جرِ األو  هلم ابملغفرةِ  هِ بوعدِ  منوا وعملوا الصاحلاتِ آ الذينَ   حممد   صحابَ أبه  تعاىل خص   من للاِ  وعدٌ  (،(9 :5
 به عندَ  يستبشرونَ  وهذا القولُ  ،(Ibn Kabir, 1969, 4:205؛Ibn al-Jawzi, 2001, 2:308) هلم،تفضيال   العظيمِ 
 ((Al-Zamakhshari, 1983, 1:599 .ىل الثوابِ إ الوصولِ  قبلَ  هوالَ واأل عليهم السكراتِ  نُ فيهوِّ  ؛ويف القيامة ,املوتِ 

 منها بشارةُ  ,ةِ ابجلنّ  وتتواىل حىت تنتهيَ  املوتِ  حلظةِ  منذُ  تبدأُ  خرةِ يف اآل ه املؤمنيَ لعبادِ  الرمحنِ  ودَ عُ وُ  نّ إ
ُتم  حَت زَنُوا َوأَب شِ تـَتَـنَـز ُل َعلَي ِهم  ال َمالِئَكُة َأال  ََّتَاُفوا َوال ه تعاىل: كقولِ   املوتِ  عندَ  للمؤمنيَ  املالئكةِ  َن ِة ال يِت ُكنـ  ُروا اِبجل 
 العظيمةِ  لبشاراتِ ا هِ هم هبذِ رُ وتبشِّ  املوتِ  عليهم عندَ  لُ تتنزّ  املالئكةَ  ن  أي أ (،( al-quran, Fosselat, 41: 30ُتوَعُدونَ 

 , فإانّ و دين  أ ل  ماو  وولد   ن أهل  دنياكم مِ ن م مِ , وال حتزنوا على ما خلفتُ اآلخرةِ  عليه من أمرِ  قدمونَ ا تُ ال َّتافوا ممّ ن أ
  .(Ibn Kabir, 1969, 7:177) هم هبا للاُ اليت وعدَ  ةِ م ابجلنّ يبشروهنَ  ، ثُ  هكلِّ   كم يف ذلكَ )املالئكة( خنلفُ 

ُ  ميِ الكر  يف القرآنِ  كثيةٌ   آايتٌ  فقد وردت   ,ةِ اجلنّ  هي دخولُ  للمؤمنيَ  ةِ هلي  اإل ودِ عُ ومن الوُ    ودَ عُ الوُ  تلكَ  تبيِّ
َن ِة َحي ُث َنَشاءُ فَنِ تعاىل:  هَ كقولَ  ُد َّللِ ِ ال ِذي َصَدقَـَنا َوع َدُه َوَأو رَثـََنا اأَلر َض نـَتَـبَـو أُ ِمن  اجل  َم  ُر ال َعاِمِليَ ع  َوَقاُلوا احل  - alَم َأج 

quran, al-Zomar, 39: 74) ،) َه لنا ودَ عُ وُ  قَ الذي صد للِ  احلمدُ  :هم فيهاواستقرارِ  ةَ اجلن   مدخوهل عندَ  فقال املؤمنون
 احملسنيَ  ثوابُ  , فنعمَ ءُ نشا هبا كيفَ  فُ نتصر   ةِ اجلنّ  رضَ أنا كَ أي ملّ  ,ةِ اجلنّ  رضَ أورثنا أ, و والثوابِ  ةِ واجلنّ  من البعثِ 

 ,Al-Shawkani, 1983؛ Fakhr al-Din al-Razi, 1999, 24:27).سبحانه وتعاىل هم به للاُ الذي واعدَ  ,هذا

َن ِة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمت  قال تعاىل:  ,ةِ يف اجلنّ  ه املؤمنيَ لعبادِ   للاِ  ودِ عُ ومن وُ  (4:478  َوأَم ا ال ِذيَن ُسِعُدوا َفِفي اجل 
 ةه يف اجلنّ لعبادِ  للاُ  عد  أفقد  (،( al-quran, Hood, 11: 108الس َمَواُت َواأَلر ُض ِإال  َما َشاَء رَب َك َعطَاء  َغي َ جَم ُذوذ  

وا فال تشبّ  م أن  لك ا، وإن  تعيشوا فال ةموتوا أبد   لكم أن   ، إن  ةِ اجلنّ  اي أهلَ  قالُ فيُ  "والرضا، واملسكنِ  وامللبسِ  من املأكلِ 
 ,Ibn Kabir, 1969)."الكم أن تنعموا فال تبأسوا أبد   ا ، وإن  تصحوا فال تسقموا أبد   لكم أن   ا ، وإن  هترموا أبد  

5:201) 
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ُاملطلبُالثالث
ُواملنافقيُ ُللكافرينُ ُةُإهليُ الُودُإعُ الوُ ُآايتُ 

 ابلعقابِ  اجملرميَ  وعدَ   للاَ  نّ أل ؛فقط القيامةِ  يف يومِ  تعاىل ال تنحصرُ  من للاِ  ابلعذابِ  ةُ هليّ اإل ودُ عُ الوُ 
م هن  أ ذا علمَ إ للكافرينَ  ابَ العذ للاُ  م، ويعجلُ عن ذنوهبِ  ويتوبونَ  هم يتذكرونَ لعلّ  التأديبِ  لغرضِ  ؛يف الدنيا والعذابِ 

َناُهم  يف اآلية املباركة:  ، كما وردَ الفسادِ  دابرَ  ليقطعَ  ؛هملن يرجعوا عن ضاللتِ  بُوا الر ُسَل أَغ َرقـ  َوقَـو َم نُوح  َلم ا َكذ 
اَن لِلظ اِلِمَي َعَذااب  أَلِيما   َوَجَعل َناُهم  لِلن اسِ  على  نوح   قوحِ  صرارِ إ فبعدَ  ،(( al-quran, al-Forkan, 25: 37آيَة  َوأَع َتد 

هم ءَ بقا نّ أو  ,همنادِ ع بسببِ  ممكن   هم غيَ صالحَ إ نّ أل ؛رضهم من األؤ فنا بَ توجّ  اللِ ضوال م لألصنامِ بعبادهتِ  الكفرِ 
الل، وقد حوى ضاد والمن الفس اجملتمعِ  ا على سالمةِ حفاظ   وَمن شاَء للاُ  املؤمنيَ  للاُ ى فنجّ  ,رضِ ن يف األمَ  يفسدُ س

 ؛العقابِ  من أنواعِ  ذلكَ  وغيِ  انر   أو دخولِ  أو غضب   ا بلعنة  ، إمّ واملنافقيَ  ة للكافرينَ هليّ ود اإلعُ على الوُ  الكرميُ  القرآنُ 
 .خرةِ اآل دارِ و الأالدنيا  يف دارِ  تعاىل يف القرآن الكرمي، سواءٌ  للاُ  نزلَ أمبا  واالستهزاءِ  هم للرسلِ لتكذيبِ 

ال  ابطلٌ   غرورٌ اّل إه ما هو نّ ه ابلنصر أبولرسولِ  للِ  ةِ هليّ اإل ودِ عُ من الوُ  ميانِ اإل وضعفاءِ  املنافقيَ  وأييت موقفُ 
ُ يـَُقوُل ال ُمَناِفُقوَن َوال ِذيَن يف قـُُلوهِبِم  َمَرٌض َما َوَعَدانَ َوِإذ  ه: تعاىل يف قولِ  ه للاُ نَ بيّـ  وهذا التصريحُ  ,قَ ن يتحقّ أ ميكنُ   اَّلل 

 لو رجعَ  هنّ أفيها  والتشكيكُ  للاِ  م بوعدِ مياهنِ إ عدمُ  وقد بلغَ  ،(( al-quran, al-Ahzab, 33: 12َوَرُسوُلُه ِإال  ُغُرورا  
ألجابوا ول  ركِ ىل الشإ طُلب منهم الرجوعُ  ها ونواحيها ثُ  طرافِ أها و قطارِ أمن  املدينةَ  خرى ودخلَ أ مرة   ليهم العدو  إ

َنةَ آلقال تعاىل:  ,جابوا مسرعيَ أ ا ثُ  ا يسي   زمن  ال  إ جابةِ يلبسوا يف اإل تـَو َها َوَلو  ُدِخَلت  َعلَي ِهم  ِمن  أَق طَارَِها ثُ  ُسًُِلوا ال ِفتـ 
وحنن -ه ال ينبغي لنا الذي مفادُ  الدرسَ  ومن هنا أنخذُ ، (( al-quran, al-Ahzab, 33: 14َوَما تـََلبـ ُثوا هِبَا ِإال  َيِسيا  

 بوعدِ  الصادقيَ  نيَ  على املؤماّل إها ة وغيِ جتماعيّ واال ,ةِ والعسكريّ  ,ةِ نا السياسيّ حياتِ  يف شؤونِ  ن نعتمدَ أ -نَ و مسلم
 (Qartabi, 1964, 14:147-Al).للا تعاىل

تعاىل  للاُ  يث فرضَ ، حالكرميِ  للقرآنِ  فهو تكذيبٌ  ودِ عُ الوُ  بنصوصِ  أَ أو استهز  نكرَ أن مَ  ن  أ وذكر البهويت  
تعاىل  وأخبَ ، املهيِ  لعذابِ ه، ابآايتِ  ملن جحدَ  دَ تعاىل قد توع   للاَ  ن  أا، و ها هزو  اَّتاذِ  ها، وعدمَ ه، وتصديقَ آبايتِ  اإلقرارَ 

 ,Al-Bahuti) .ةَ جلنّ ا ، وال يدخلونَ السماءِ  هلم أبوابُ  حُ فتّ م ال تُ تعاىل، وأهنّ  للاِ  ن كّذب آبايتِ ممّ  أظلمَ  ه ال أحدَ أبنّ 

ِدُفو  ه تعاىل:قولُ  ومن ذلكَ (، 6:170 ,1983 زِي ال ِذيَن َيص  َها َسَنج  َن َعن  َفَمن  أَظ َلُم مم ن َكذ َب آِباَيِت اَّلّلِ َوَصَدَف َعنـ 
ِدُفونَ آاَيتَِنا ُسوَء ال َعَذاِب مبَا   بُوا  آِباَيتَِنا  سبحانه: وقالَ ، (( al-quran, al-Anaam, 6: 157َكانُوا  َيص  ِإن  ال ِذيَن َكذ 

ََملُ يف سَ  َن ةَ َحىت  يَِلَج اجل  ُخُلوَن اجل  َها الَ تـَُفت ُح هَلُم  أَبـ َواُب الس َماء َوالَ يَد  َبُوا  َعنـ  َتك  َِياِط وََكَذِلكَ مِّ َواس  رِِميَ   اخل   جَن زِي ال ُمج 
al-quran, al-Aaraf, 7: 40)) ، َتعاىل: وقال  ٌلًََِك هَلُم  َعَذاٌب م ِهي بُوا آِباَيتَِنا َفُأو  - al-quran, alَوال ِذيَن َكَفُروا وََكذ 

Haj, 22: 57))،  ُه وقول:  ََذَها ُهُزو ا ً ا اَّت  لًََِك هَلُم  َعَذاٌب م ِهيٌ َوِإَذا َعِلَم ِمن  آاَيتَِنا َشيـ   , al-quran, al-Jathiaأُو 

زُِؤوَن اَل تـَع تَ  فقال: ,اه كفر  آبايتِ  تعاىل االستهزاءَ  ى للاُ وقد س   ،((9 :45 تَـه  ِذُروا  َقد   ُقل  أاَِبَّلّلِ َوآاَيتِِه َوَرُسوِلِه ُكنُتم  َتس 
 .(( al-quran, al-Tawba, 9: 65-66َكَفر ُت بـَع َد ِإميَاِنُكم  
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، هِ ورسلِ  هِ وكتبِ  هِ يف آايتِ  ، وأحلدَ بهِ  ملن كفرَ  خلود   فجعلها دارَ  النارَ  سبحانه قد خلقَ  للاَ  ن  إ: ويقول القيواين  
َقاِت َوال ُمَنافِ َوَعَد للا ال ُمَناِفِقَي  :الكرميةِ  يف اآليةِ  ما وردَ  وذلكَ  (،Kairouani, 2013,7)هعن رؤيتِ  وجعلهم حمجوبيَ 

ا ا مجيع  يصلوهنَ  جهنمَ  انرَ  والكفرِ  النفاقِ  أهلَ للا تعاىل  فوعدَ  ،( , 9: 68)Tawba-al quran,-alَوال ُكف اَر اَنَر َجَهن مَ 
هم وأسحقَ  هموأبعدَ  ولعنهم للاُ  ,هم ابللِ  على كفرِ  وثوااب  ا، ال حييون فيها وال ميوتون، هي كافيتهم عقااب  فيها أبد   وماكثيَ 
 الذينَ  الكافرينَ  حالَ   للاُ  ويذكرُ  (Tabari, 1972,340-Al).وال يبيدُ  ، ال يزولُ دائمٌ  وهلم عذابٌ  ,همن رمحتِ 

 , al-quran, al-Shoaraaثُ  َجاَءُهم  َما َكانُوا يُوَعُدونَ ، ن طالَ إو  من الزمنِ  اهم حين  ه بعدما تركَ يستعجلون عذابَ 

 هبم العذابَ  لَ نز أ م، ثُ  آجاهلِ  بتأخيِ  طويلة   سنيَ   َمت عناهم ابحلياةِ إانّ ، أي: والعذابِ  من اهلالكِ  (،(206 :26
  (Baidawi, 1997,497-Al.)املوعودَ 

م ُت إِلَي ُكم  اِبل َوِعيدِ ه تعاىل: وقولُ   قدمتُ  :أي ،( , 50: 28)Kaf quran,-alَقاَل ال ََّت َتِصُموا َلَدي  َوَقد  َقد 
 هم كانَ ئِ وقران الكافرينَ  اختصامَ  أنّ (، Jazairi, 2002, 4:134-Al)ليسُ رُ  وعلى لسانِ  ,بتُ يف كُ  لكم وعدي ابلعذابِ 

إذا  مهنّ أ هم للاُ ن وعدَ أ بقَ ه، وقد سفائدتِ  لعدمِ  ؛احلسابِ  تعاىل يف موقفِ  للاِ  بي يدي الوقوفِ  قبلَ  ينبغي أن يكونَ 
 نزالِ إو  لِ الرس رسالِ إ عن طريقِ  وذلكَ  ,ملن كفرَ  خرةِ يف اآل هم بعذاب  نذرَ أو  ,همخبَ أو  ,النارَ  يدخلونَ  بعوا الشيطانّ اتّ 

 (Jawzi, 2001, 8:18-Ibn al).الكتبِ 
َوَأص َحاُب األَي َكِة َوقـَو ُم تـُب ع  ُكل  َكذ َب  : قالَ  ه حيثُ سلَ رُ  بَ ن كذّ مَ  ه حبقِّ ودِ عُ على وُ  دَ ك  وأ حَ صرّ   وللاُ 

  ابنُ  الَ ، فقللتكذيبِ  كالِ والن   من العذابِ  للاِ  عليهم وعدُ  أي حق   ،(( al-quran, Kaf,  50: 14الر ُسَل َفَحق  َوِعيدِ 
 ,Ibn Kabir, 1969)ولًك"أ بَ م كما كذّ م قد كذبوا رسوهلَ هنّ أم فصاهبَ أهم ما املخاطبون أن يصيبَ  : "فليحذرِ كثي  

وهذا  ؛ليهمإهم رسلَ أ الذينَ  للاِ  سلَ كذبوا رُ   نَ و املكذب ، هؤالءِ (1)تبع   قومُ  شعيب   وهم قومُ  يكةِ األ صحابُ أ (،7:397
 ؛نبياءِ ن األمِ  كَ ن سبقَ مَ  فهذا هو شأنُ  كَ قومِ  لتكذيبِ  ؛كَ غمَ  وال تكثر   ه قيل له: ال حتزن  كأنّ    للنبِّ  تسليةٌ 
 ,Ibn al-Khatib ).بهِ  وعدهم للاُ أالذي  عليهم العذابُ  منهم، فوجبَ   القليلَ اّل إقوا هبم بوهم ول يصدّ هم كذّ فقومُ 

1964, 1:637) 
 اليومُ  ذلكَ  ؛البعثِ  ، أي نفخةُ (( al-quran, Kaf, 50: 20َونُِفَخ يف الص وِر َذِلَك يـَو ُم ال َوِعيدِ ه تعاىل: وقولُ 

 ودَ عُ فيه الوُ  قُ الذي حيقّ  مُ ، أي: اليو هي العذابُ  ةُ هليّ اإل ودُ عُ ، وهنا الوُ م فيهِ ن يعذهبَ أ الكافرينَ  للاُ  الذي وعدَ  الوعدِ  يومُ 
 ,Al-Shawkani, 1983).من الثوابِ  هم بهِ واملؤمني ما وعدَ  ,من العقابِ  للاُ  هم بهِ وعدَ أما  الظامليَ  ها فيلحقُ جنازَ إو 

7:30) 

                                                             

ما كلّ   -وهم سبأ-وقد كانت محي  بو كريب، أسعد وكنيته أوتبع احلميي، واسه سعد، وقيل   قوم تبع: قوم من أهل اليمن،( 1)
وه تبع ا، كما يقال كسرى ملن ملك الفرس، وقيصر ملن ملك الروم، ملك على قومه ثالمثائة سنة، وست ا ملك فيهم ملك، سّ 

ا فيه شعر، يذكر فيه أنه  على املدينة، وحارب أهلها، ثُ   وعشرين سنة، وهو الذي مر   ؤمن ابلنب، مساملهم، وترك عندهم لوح 
عندما قدم  وهو الذي نزل عنده النب  أِ أيوب األنصاري، الذي سيبعث ويهاجر إىل املدينة، فتوارثوه، إىل أن وصل إىل

إىل عبادة  ملا تويف عادوا بعده هذا هو الذي كسا الكعبة املشرفة، ودعا قومه إىل اإلميان ابلل تعاىل، ثُّ  وتبع، املدينة مهاجر ا
 (Ibn Kabir, 1969, 7:397)والنيان، فعاقبهم للا تعاىل مبا ذكره يف سورة سبأ.  األصنام،
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ُ  آايتٌ  الكرميِ  يف القرآنِ  وقد وردت    وابلعذابِ  والنشورِ  ابلبعثِ   للاِ  بون وعودَ يكذِّ  على الذينَ  الرد   تبيِّ
خرى أ حياةٌ  هنالكَ  نّ دوا هلم أب, ويؤكِّ املصيِ  وسوءِ  ابهلالكِ  لينذروا الكافرينَ  نبياءِ واأل لِ سُ الرُ  عن طريقِ  جهنمَ  وانرِ 

  الكفارِ  كثرَ أ ليها, لكن   له ععقااب   املصيُ  وبًسَ  جهنمُ  هُ ؤ فجزا صاحلة   غيَ  ن كانت  إه عمالِ أعلى  نسانُ هبا اإل اسبُ حيُ 
 السابقةِ  ممِ عن األ تعاىل ذلكَ  للاُ  , فذكرَ املستحيلِ  يف حكمِ  اوهنم ويعدّ هم وجمازاهتِ مبحاسبتِ  للاِ  وعودَ  كانوا يستبعدونَ 

َهاتَ  ۞ظَاما  أَن ُكم  ُُم َرُجوَن أَيَِعدُُكم  أَن ُكم  ِإَذا ِمت م  وَُكنُتم  تـُرَااب  َوعِ ه: بقولِ  َهاَت َهيـ  - al-quran, al ِلَما ُتوَعُدونَ َهيـ 

Moamenon, 23: 35-36))،  ُبعد  م ابحلياةِ كمبعىن أيعدُ  واستبعادٌ  , فهو استهزاءٌ مكمن قبوِر  كم مبعوثيَ ن  أكم أيعد
 ا منهم لقدرةِ نكار  إ د املوتِ هم بعنبعاثَ ا فقد استبعد القومُ , هذا ال يكونُ  ن  إ؟ ا ابلية   وعظام  ن تصبحوا رفات  أبعد  املوتِ 

Qartabi, 1964, -Al؛Jawzi, 2001, 5:475-Ibn al)ا.بد  أ ه ال يكونُ نّ أ رادوا هبذا االستبعادِ أو  ,همعلى اجيادِ  للاِ 

12:122) 

ُ ه تعاىل: وقولُ  َعُث اَّلل  َاهِنِم  ال يـَبـ  َد أمي  ثـََر الن اِس ال َمن  مَيُوُت بـََلى َوع دا  َعَلي  َوأَق َسُموا اِبَّلل ِ َجه  ِه َحّقا  َوَلِكن  َأك 
 م يظهرونَ هن  أ التعجيبِ  , ووجهُ ن ميوتُ مَ  ال يبعثُ  للاَ  أبنّ  وإذ أقسموا ابللِ  ،(( al-quran, al-Nahl, 16: 38يـَع َلُمونَ 
ا وعد   البعثِ  ، أي وعدُ  وعدِ على ال ه يبعثهم يدل  قولَ  ألن  ؛ األمواتِ  ه عن بعثِ يعجزونَ  ثُ   بهِ  فيقسمونَ  للاِ  تعظيمَ 

 املشركونَ  هؤالءِ  ي: وحلفَ أ ,(Qartabi, 1964, 10:105-Al)م مبعوثونَ أهن   ال يعلمونَ  الناسِ  أكثرَ  ا, ولكن  حق  
، م اليت حلفوا هبا كذلكَ  أمياهنِ يفبوا وأبطلوا ه، وكذّ بعد مماتِ  ن ميوتُ مَ  للاُ  م حلفهم، ال يبعثُ أمياهنِ  جهدَ  ابللِ  قريش   من

ثـََر الن اِس ال ه: لقولِ , و امليعادَ  ال ُيلفُ  للاَ  نّ أو  ,همه أن يبعثَ عبادَ  للاُ  ه، فوعدَ بعد مماتِ  ه للاُ بل سيبعثُ  َوَلِكن  َأك 
Tabari, -Al).أحياء   مبعد مماهتِ  القيامةِ  هم يومَ ه ابعثُ ه أن  لعبادِ  للاِ  ودِ عُ بوُ  ال يعلمونَ  قريش   أكثرَ  , ولكن  يـَع َلُمونَ 

1972, 17:203) 

من  بهِ  دِ ما وع و جبميعِ أ والعقابِ  والثوابِ  والنشورِ  ابلبعثِ  هِ ودِ عُ بوُ   عن للاِ   للاِ  رسولُ  بلغَ أذا إو 
ا َوع َد اَّلل ِ َحق  َوالس اَعُة ال رَي َب ِفيهَ َوِإَذا ِقيَل ِإن  لقوله تعاىل:  ,ال حمالةَ  وواقعٌ  حاصلٌ  وعدٌ  هنّ فأة املستقبلي   مورِ األ

تَـي ِقِنيَ  رِي َما الس اَعةُ ِإن  َنُظن  ِإال  ظَّنا  َوَما حَن ُن مبُس   إن   قال هلم حينًذ  ويُ ، ( , 45: 32)Jathia-al quran,-alقـُل ُتم  َما نَد 
ه هم عنها أنّ اليت أخبَ  الساعةَ  ن  أو  ,احق   همهم من قبورِ م، وابعثُ مماهتِ  ن بعدِ ه حمييهم مِ ه أنّ ه لعبادِ الذي واعدَ  للاِ  وعدَ 

، هِ ورسولِ  وآمنوا ابللِ  ,قوا للاَ فيها، فاتّ  ال شكَ  آتيةٌ  على املعصيةِ  ، والعقابِ هم للحسابِ ها حلشرهم، ومجعِ سيقيمُ 
 ,لنا يقيٌ  وقلتم: ل يكن   ,مككم من بعد مماتِ على إحيائِ  هِ ا لقدرتِ ، وإنكار  هِ ا خلبِ ثناؤه ورد   جل   للاِ  ا منكم بوعدِ وتكذيب  

 (Qartabi, 1964, 16:177-Al؛ Jawzi, 2001, 7:366-Ibn al).ا كائنةٌ ا وال أهنّ  ظن  إاّل  آتيةٌ  الساعةَ  أن   وما نظن  

  والنشورِ  واحلسابِ  لبعثِ اب للاِ  ودَ عُ نكروا وُ أقد  قريش   كفارَ   نّ أ من التنزيلِ  خرَ آ تعاىل يف موضع   ان للاُ وُيبُ 
َنا وَُكن ا تـُرَ  ۞َبل  َقاُلوا ِمث َل َما َقاَل اأَلو ُلوَن م: قالوا كقوهلِ فمم من األ ه سابقونَ نكرَ أكما  ااب  َوِعظَاما  أَئِن ا قَاُلوا أَئَِذا ِمتـ 

ُعوثُونَ   مرِ إل منهم واستبعادٌ  وهو استنكارٌ  رُ وال يتصو   فهذا ال يكونُ  ،(( al-quran, al-Moamenon, 23: 81-82َلَمبـ 
قالوا:  ، ثُ  صبحوا ترااب  أن أبعد  حياء  أهم عثوا من قبورِ ن يبُ أنكروا أ استبعدوا و ياملكذب الكفارِ  هؤالءِ  نّ أ، ويعين البعثِ 

 َاَن حَن ُن َوآاَبُؤاَن َهَذا ِمن  قَـب ُل ِإن  َهَذا ِإال  َأَساِطُي اأَلو ِلي  فقالَ  ،(( al-quran, al-Moamenon, 23: 83َلَقد  ُوِعد 
، ول ل نره حقيقة  هم و ؤ نبياأهم به نا ووعدَ يل ملن سبقَ ، قِ جميًكَ  قبلَ  نبياءِ األ ودِ عُ من وُ  ، هو وعدٌ  حملمد   الكفارُ 
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Razi, -alDin -Fakhr al؛Qartabi, 1964, 12:145-Al).وليَ ساطي األأن بعثوا، فهو مِ ، فهم ل يُ ثرٌ أله  يظهر  

ُ ال ُمَناِفِقَي َوال ُمَناِفَقاِت َوال ُكف   جهنمَ  هم انرُ ؤ وجزا ,ابلعذابِ  والكفارَ  املنافقيَ  للاُ  ووعدَ  (23:116 ,1999 اَر َوَعَد اَّلل 
ُ َوهَلُم  َعَذاٌب ُمِقيمٌ  بُـُهم  َوَلَعنَـُهم  اَّلل  هم  فاملنافقونَ ، (( al-quran, al-Tawba, 9: 68اَنَر َجَهن َم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحس 

ا، هي   لدينَ خا جهنمَ  هم إىل انرِ مصيَ  أبن   والكفارَ  هم للاُ م فوعدَ مياهنَ إ هم ويظهرونَ كفرَ   يسرتونَ  الذينَ  فيها أبد 
 ,Al-Shawkani).مٌ دائ ه، وهلم عذابٌ ِمن رمحتِ  هم للاُ طردَ ف، هم ابللِ على كفرِ  وعقابٌ  ألعماهلم, وجزاءٌ  ,همكافيتُ 

 (Ibn Kabir, 1969, 2:368؛25:379 ,1983

َهِذِه َجَهن ُم ال يِت  ه: هلم، وهو يوخبهم بقولِ  اجلحيمُ  زتِ برِّ  حي القيامةِ  يومَ  املكذبيَ  للكافرينَ  للاِ  ومن وعودِ 
ا على هب كم للاُ اليت وعدَ  جهنمَ  هذه انرُ  جهنمَ  هلم خزنةُ  فتقولُ  ،(( al-quran, Yassein, 36: 63ُكنُتم  ُتوَعُدونَ 

لى ع مشتملة   الكرميِ  يف القرآنِ  اآلايتُ  نزلتِ أُ لقد  (Ibn al-Jawzi, 2001, 7:31).م هبايف الدنيا وكذبتُ  هِ سلِ رُ  لسنةِ أ
  على حممد   لكرميُ ا القرآنُ  نزلَ أُ ة، وقد هليّ ود اإلعُ وما تضمنتها من الوُ  املاضيةَ  ممَ األ اليت َّتص   العجيبةِ  القصصِ 

َ ، فبالبشرِ  عن طاقةِ  هو خارجٌ  والبالغةِ  ه فيه من الفصاحةِ نّ أليفهموه ويعرفوا  ؛العربِ  بلغةِ   سبحانه وتعاىل ُمتلفَ  فيهِ  ي 
 ممِ األ ، وليتذكروا عقابَ هعقابَ  وحيذرونَ  بوا املعاصيَ لكي يتجنّ  ؛التخويفَ  رَ وكرّ  ,وهتديد   نذار  إو  من َّتويف   ودِ عُ الوُ 

َنا ِفيِه ِمن  ال َوِعيِد َلَعل ُهم  يـَتـ قُ ه تعاىل: ذلك بقولِ  فيعتبوا، وردَ  السابقةِ  وَن َأو  حُي ِدُث هَلُم  وََكَذِلَك أَنزَل َناُه قـُر آان  َعرَبِّيا  َوَصر فـ 
را    ,Ibn al-Jawzi).رةِ خِ يف اآل ابلعذابِ  ابلتهديدِ  ودَ عُ الوُ  هذه اآليةُ  ، فتضمنت  (( al-quran, Yassein, 36: 63ذِك 

 (Qartabi, 1964, 11:250-Al؛ 5:325 ,2001

ُاخلامتة
 ,مرينِ األ بيَ  ها مجعَ ، وبعضُ أو الشرِّ  أكانت مبعىن اخليِ  ، سواءٌ لإلنسانِ  ةَ اإلهليّ  الوعودَ  ن  أ ضحُ يتّ  مَ ا تقدّ ممّ 

تعاىل،  من للاِ  خبارُ إي ه ودِ عُ على الوُ  م متفقونَ هنّ أيف االصطالح  العلماءِ   تعريفاتُ ، وتبّي اللغةِ  ه أهلُ وهذا ما ذكرَ 
َ  ةُ هلي  اإل الوعودُ  وجاءتِ  .جلٌ آم أ عاجلٌ  ثرٌ أعليها  يرتتبُ  -او شر  أا خي  -ها وكل   ه نّ أب وهو وعدٌ  للاِ  عندَ  لنصرَ ا ن  أ لتبيِّ

- alَولََينُصَرن  اَّلل ُ َمن  يَنُصرُهُ : الكرميةِ  يف اآليةِ  ه كما جاءَ ن ينصرُ  مَ اّل إه وال يستحق   النصرُ  ن يستحق  مَ  سينصرُ 

quran, al-Haj, 22: 40)) ُويواليه يف السراءِ  هكلمتِ   عالءِ إه و ه وتعاليمِ منهجِ  تباعِ إو  للاِ  دينِ  بنصرِ  مشروطٌ  ، والنصر 
 عد  أو  ,سبااب  أ للنصرِ  عَ ه وضنّ أ، فوتضحية   مشقة   الذي ال أييت بغيِ  ابلنصرِ  املؤمنيَ  تعاىل قد وعدَ  ، وللاُ والضراءِ 

َتطَع ُتم  تعاىل:  ه كما قالَ مستلزماتِ  وا هَلُم  َما اس   .( , 8: 60)Anfal-al quran,-alَوأَِعد 
هذا  نّ أا، و ومغارهبِ  رضِ األ من مشارقِ   هو ما رواه النب   رضِ يف األ ابالستخالفِ  وكذلك الوعدُ 

 ما زالت   الستخالفِ اب ودَ عُ الوُ  نّ أابلعبادة، و  خالصِ واإل والتوحيدِ  الصالِ  والعملِ  إلميانِ ا ابيض  أ مشروطٌ  االستخالفَ 
اي  كان أالف لالستخ هلٌ أفهو  مرُ األ ذَ فّ ونُـ  الشروطُ  ما حتققتِ فكلّ  و زمان  أ على مكان   مقصورة   وليست   مستمرة  
 .معينيِ  و زمان  أ على مكان   ليست مقصورة  ا يض  أهي  على الغنائمِ  ابحلصولِ  ودَ عُ الوُ  نّ أه، كما ه وزمانُ انُ كه ومشخصُ 

ن إزيل، و جر والثواب اجلن غفران الذنوب هو السبيل الوحيد الذي من خالله حنصل على األأويتبي لنا 
ن نعيم اجلنة إنسان للتنافس يف سبيل احلصول عليها، و هلية العظيمة اليت تدفع اإلاجلنة والنعيم هي من الوعود اإل

 ىل وجهه الكرمي.إفضل وعود للا للمؤمني هو رضوانه والنظر أن إيبيد، و  خالد ال يفىن وال
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على الذين  ليها يف الردِّ إنا ق  تطرّ  دفق والنشورِ  البعثِ  بيومِ  واملكذبيَ  واملنافقيَ  للكافرينَ  ةُ هليّ اإل ودُ عُ ا الوُ مّ أ
ا. بد  أفيها  خالدينَ  جهنمَ  وانرِ  املصيِ  وسوءِ  ابهلالكِ  لينذروا الكافرينَ  نبياءِ واأل الرسلِ  عن طريقِ   للاِ  وعودَ  بونَ يكذِّ 

 اراتُ نتصواال ةُ هليّ اإل فيها الوعودُ  قُ كانت تتحقّ    األنبياءِ  يف حياةِ  حداث  أو  من جتاربَ  الكرميُ  القرآنُ  وقد بّيَ 
على  والغلبةِ  ابلنصرِ  بياءَ تعاىل فيها األن اليت وعد للاُ  من اآلايتِ  الكثيُ  ، وهناكَ واملنافقيَ  واملشركيَ  املرتفيَ  ضدَ 

 ، وجاءَ يف احلاضرِ  ق  قّ حت ة اليت ل يكن هلا أي  املستقبليّ  والوعودِ  من األحداثِ  الكثيَ  حتملُ  آايتٌ  ، بل هناكَ األعداءِ 
الذي  الفتحِ  سورةِ يف  ما جاءَ ، كرةِ تعاىل يف الدنيا واآلخِ  هم للاُ مبا وعدَ  اإلميانِ  وأهلِ  للناسِ  ةِ اإلهليّ  ودِ عُ ابلوُ  املستقبلُ 

ِدُروا   تعاىل: ﴿ قالَ  ، حيثُ والشرِّ  ابخليِ  الوعودُ  نُ ويتضمّ  دنيويّ   قُ فيه إىل هذا املعىن مبا هو حتقّ  يشيُ  َرى لَ  تـَق  َوأُخ 
ء  َقِديرا   ُ َعَلى ُكلِّ َشي  ُ هِبَا وََكاَن اَّلل  َها َقد  َأَحاَط اَّلل   (.(al-quran, al-Fath, 48: 21﴾  َعَليـ 

نا ما علم   نا، اللهم  أعمالِ  نا وسيًاتِ أنفسِ  من شرورِ  بهِ  ، ونعوذُ هُ ، ونسرتشدُ بهِ  ، ونستعيُ هُ حنمدُ  للِ  احلمدُ ا خي  أو      
 ن يستمعونَ نا ممّ واجعل  ه، نا اجتنابَ ق   وارز ابطال   ان الباطلَ ، وأرِ هُ ا فنتبعُ حق    احلق  انا، وأرِ ان علم  نا، وزد  نا مبا علمتَ نا، وانفع  ينفعُ 

 .العلمِ و  املعرفةِ  إىل نورِ  والوهمِ  اجلهلِ  ن ظلماتِ نا مِ ، وأخرج  كَ نا برمحتِ ه، وأدخل  أحسنَ  فيتبعونَ  القولَ 
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ABSTRACT 

Islamic law has taken care to build a religious relationship bonding between the righteous people 

throughout the ages, to promote the aspect of emulation between them. Its Islamic purpose are 

manifested in the links of the common traits of righteousness that is based on faith and deeds. 

The deeds are based on authentic worship and emulation, which is based on the valid purpose 

and good deeds according to its Islamic purpose without excess or negligence. This shows how 

significant it is to follow the righteous people which aims to reach self-righteousness by doing 

righteous deeds according to terms that are consistent with the objectives of the Sharia, whereby 

the emulation of the righteous is achieved. The emulation of the righteous people in Islamic 

jurisprudence depends on the mandatory rulings of the person, and the basic principle therein is 

related to the Sharia directive regarding absolute worship and permissibility in the absolute 

custom. Therefore, the Muslim has the choice to do it or leave it as the mandatory rulings deal 

with him according to the degree of emulation of what is subject to emulation. Likewise, this 

emulation is not absolutely permissible in the obligatory and recommended issues but rather is 

restricted to the restriction of the Sharia. It should not contradict the shariah rulings or an 

apparent error in which it is not permissible to emulate another Muslim in it. Applying these 

terms, the significance of the Sharia rulings are manifested when emulating the example of the 

righteous people. Accordingly, the valid emulation should be according to its Shariah 

guidelines. 

 
Keywords: Righteousness, Emulation, Commissioning judgment (Charging Legal Law). 

  ملخص البحث:
اإلسالمية ببناء عالقة االرتباط الديين بني الصاحلني على مر العصور فعززت بذلك جانب االقتداء  يعةاعتنت الشر 

ملبين على االشرتاك الوصفي يف الصالح املبين على اإلميان والعمل املقتدى ا روابطبينهم، وجتلت مقاصده الشرعية يف 
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ري إفراط العمل وكماله على املراد الشرعي له من غ العبادة الصحية واالتباع إبحسان املبين على حسن املقصد وحسن
وال تفريط، وهنا جند مدى أمهية االقتداء ابلصاحلني، وغاية ذلك الوصول إىل صالح النفس ابلعمل الصاحل وفق 

 .ضوابط تتوافق مع مقاصد الشريعة هبا يتحقق االقتداء ابلصاحلني فيما رغبت وحثت به الشريعة
سب التوجيه واألصل فيه متعلق حالفقه اإلسالمي منوط ابألحكام التكليفية للمكلف،  االقتداء ابلصاحلني يفو 

األحكام فيف مطلق العبادة و اإلابحة يف مطلق العادة، وللمسلم التخيري يف فعله وتركه من حيث التكليف، الشرعي 
ه يف الوجوب قتداء ليس على إطالقكما أن هذا اال،  فيه التكليفية تتناوله حسب درجة االقتداء مما هو حمل لالقتداء

والندب وإمنا هو مقيد بتقييد الشرع له فيما كان حماًل لالقتداء، أو مل يكن كذلك يف كونه شرع خمالف لشرعنا أو  
كان حماًل للخطأ البني الذي ال جيوز متابعة املسلم لغريه فيه و يف هذا تظهر داللة األحكام الشرعية يف فقه االقتداء 

 ، وعليه يكون االقتداء املشروع عمله فعاًل أو تركاً وفق الضوابط الشرعية له.ابلصاحلني
 الصالح، احلكم التكليفي. ،االقتداءكلمات مفتاحية: 

 املقدمة: 
مل أتت النصوص الشرعية يف داللتها على االقتداء ابلصاحلني والتشبه هبم إال لتربز أمهية ذلك يف األمة املوجودة على 

 ابقها والحقها وذلك إلجياد عالقة ترابط بني صاحلي األمم.مدار القرون س
 :والصالح وصف عام يدخل فيه كل عباد هللا األخيار من األنبياء والرسل واملؤمنني، قال تعاىل واصفاً أنبياءه و رسله

 وقال واصفًا عباده املؤمنني:  ((al-quran, al-Anam,7: 85  َوزََكرايا َوََيََْي َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ ِمَن الصااحلِِنَي" "
ُلوَن آاَيِت اَّللاِ آََنَء اللاْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن : يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللاِ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر  *" لْيُسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُماٌة َقائَِمٌة يَ ت ْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويَُسارُِعوَن يف اْلَْرْيَاِت َوأُولَِئَك ِمَن الصااحلِِنَي" -al-quran, Alimran,3:113)  َوَيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

واْ َوَعِمُلواْ الصااحِلَاِت َوالاِذيَن آَمنُ  "والعمل الصاحل قال تعاىل: فأصل الصالح اجلامع بينهم هو اإلميان ابهلل ، (114
 وإن ما ينبغي على املسلم إدراكه يف اقتداءه، ((al-quran, al-Aankaboot, 29: 9لَُنْدِخَلن اُهْم يف الصااحلِِنَي" 

 ،قاصد الشريعةقا صحيًحا ووفًقا ملابلصاحلني أن يكون هذا االقتداء وفق ضوابط شرعية يتحقق  االقتداء هبم حتق
وأن يدرك أنه مل يكن لالقتداء ابلصاحلني ميزة إال ألهنم مقتدون أبنبياء هللا ورسله، وأن االقتداء ابلصاحلني يف حقيقته 

ه اقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ، فمن أتسى به فقد اكتفى به عن االقتداء بغريه، فهو اقتداء مستغىن به عن غري 
كمال إميانه وعمله وخلقه، فمن قام ابلطاعة املرغب هبا اقتداًء ابلصاحلني فقد اقتدى يف حاله ابلنيب صلى هللا عليه ل

َنٌة ل َِمن َكاَن لاَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللاِ ُأْسَوٌة َحسَ " فهو أصل التشبه والطاعة كما قال تعاىل: ،وسلم أواًل 
 َ َ َكِثريًا"يَ ْرُجو اَّللا غري أن الشريعة حثت على االقتداء ، ((al-quran, al-Ahzaab,33: 21َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اَّللا

بغريهم وحث األمة  الصحابة على االقتداءوسلم النيب صلى هللا عليه  حثا معامله وقررت أسسه، ف ابلصاحلني فرمست
 يف الوصف والفعل االشرتاك إىل مرتبةللوصول  وما ذلك إال -اْلصوصكالا أو بعضاً على وجه   - بصحابتهابالقتداء 

 يف توثيق روابط الصلة بني أهل الصالح يف كل زمان ومكان، 
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 ولبيان جوانب االقتداء ابلصاحلني جعلت مسائل هذا البحث يف ثالثة مطالب:
 ابلصاحلني    قتداءمفهوم االاملطلب األول: 
 االقتداء ابلصاحلني  ضوابطاملطلب الثاين: 

 ابلصاحلني يف ضوء احلكم التكليفي. قتداءاالاملطلب الثالث: 
 ابلصاحلنياالقتداء مفهوم املطلب األول: 

 .االقتداء ابلصاحلني مفهوم مركب من كلمتني االقتداء والصاحلني
االقتداء مبعىن االتباع و التأسي، وهو أقل و  (Ashwkani, 1414, 2: 157)   طلب موافقة الغري يف فعله االقتداء: 

 عىن التشبه. كان يف مالتشبه حلصول التقليد ابالقتداء  مرتبة يف معىن االلتزام من التأسي، وهو يف معىن 
 والصالح: استقامة احلال القائم على هتذيب النفس بفعل الطاعة وترك املعصية.

هلل  م يف مشولية احلياة وفقًا هلداهم فهمًا وعماًل، خملٌص معتقدهالصاحل: من تراسم َهدي األنبياء وأتسى مبنهجه
 أحواهلم وفقاً  أما مفهوم االقتداء ابلصاحلني: فهو اتباع وخاضٌع ألمره، فصالح اإلنسان مبين على العبودية التامة هلل.

 قام االزدراء هبم.على ممن غري إفراط  بغلو موصل هلم إىل العصمة، أو تفريط برتك قائم  ملقاصد الشرع وضوابطه،
 املطلب الثاين: ضوابط االقتداء ابلصاحلني

يتحقق االقتداء ابلصاحلني فيما رغبت به الشريعة وحثت عليه بضوابط أساسية وفق داللة نصوص الشريعة ومقاصدها 
 َييت:وهي فيما 

 أواًل: القصد يف االقتداء:
وذلك أبن يقتدي املسلم بغريه من الصاحلني طاعة هلل فإن األعمال ابلنيات، فمن فعل مثلهم ال يقصد االقتداء هبم  

طاعة هلل فهو اقتداء مفرغ من الطاعة ال عربة به، يؤجر على فعله وال يؤجر على اقتدائه، فهو يف ظاهره يعد اقتداًء، 
 ,BaIhaqi)عمر رضي هللا عنه " َهاِجُروا َواَل هَتَجاُروا " ومنه قول  ال يتحقق فيه ثواب االقتداء الختالف القصد.

2003, 3: 212 -Al )، 386 :3 ,2003 ,)أخلصوا النية يف اهلجرة هلل فال تشبهوا ابملهاجرين من غري نية  :أي Al-

Farhedi ) والتهجر أن يتشبه ابملهاجرين على غري صحة وإخالص ،(Az 

amkhashari,1991, 3:298.) 

 اثنيًا: االقتداء فيما أذنت به الشريعة:
 من أصل إىل مستنداً  االستنباط أو عرف بداللة فيه نص ورد للعبادة، أوجه ما أذنت الشريعة يف االقتداء به من

غري خمالف ألصل شرعي أو خمتص بشرع خمالف لشرعنا كسجود إخوة يوسف عليه ،  الدين جاز االقتداء به أصول
له، أو كان خمتًصا بشخص، فهو خاص به غري عام ، و ال يف غري هدًى من هللا، فإن هللا مل يرد هذا، السالم احرتاماً 

 وال يف اْلطأ البنِي خطؤه ، فال يتابع أحد يف خطئه ، ومع أمره سبحانه وتعاىل لنبيه ابالقتداء ابألنبياء والرسل ومنهم
فَاْصربْ " ىل:ا من قومه ومل يصرب الصرب الالزم حنوهم قال تعايونس عليه السالم ، هناه أن يكون مثله يف ذهابه مغاضبً 

فكما ال ، ((al-quran, Al-qalam,68: 48 حِلُْكِم َربِ َك َوال َتُكْن َكصاِحِب احْلُوِت ِإْذ ََنَدى َوُهَو َمْكظُوٌم"
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احلون وهم دون األنبياء يتابع الصيتابع األنبياء  يف بعض األمور اليت أرشد هللا نبينا إليها  فباألوىل واألحرى أن ال 
: قال رسول  نه قالأ حذيفة رضي هللا عنه واملسلم ال يتابع غريه يف اْلطأ والسوء فعن جمااًل لالقتداء، نفيما ال يكو 

 أَنْ ُفَسُكمْ  َوطِ ُنوا َوَلِكنْ  ْمَناظَلَ  واظََلمُ  َوِإنْ  َأْحَسناا النااسُ  َأْحَسنَ  ِإنْ  تَ ُقوُلونَ  ِإماَعةً  َتُكونُوا وسلم: "الَ  عليه هللا صلى هللا
 (Attermedhi ,2007, 3: 538)" َتْظِلُموا َفالَ  َأَساُءوا َوِإنْ  حُتِْسُنوا أَنْ  النااسُ  َأْحَسنَ  ِإنْ 

 اثلثًا: مناسبة الزمان واملكان والعرف: 
ان، فقد يكون الفعل ومناسبة الزمان واملكوهو مما يتحقق به االقتداء ابلصاحلني يف بعض األمور املتعلقة بفقه الواقع 

مانع من  والعرف واملكان يف زمنه األول يف تناسب معه متغري يف زمن آخر غري متناسب معه، فتغري احلال والزمان
حتقق االقتداء ابلصاحلني يف تلك الصورة، وعدم مراعاة هذا التغري جيعل من كان متغرياً مبنزلة الثابت الذي ال يتغري،  

لالجتهاد فيها، واحلكم الشرعي الثابت، وأمور العقيدة وما علم من الدين ابلضرورة،  لحكام التعبدية اليت ال جماكاأل
 مستنده ابستنباط أو ُعِرف فيه نص ورد للعبادة وجه كل  فضابط االقتداء ابلصاحلني: وهذا نقص يف فقه االقتداء.

 ابلعبادة. االقتداء دائرة يف فهو داخل الدين أصول من أصل

 التشبه ابلصاحلني يف ضوء احلكم التكليفياملطلب الثالث: 
حكم االقتداء ابلصاحلني يف الفقه اإلسالمي منوط ابألحكام التكليفية للمكلف، ولكنه ليس مبطرد يف واحد منها، 

حة يف مطلق أن األصل فيه االستحباب يف مطلق العبادة و اإلاب -وهللا اعلم  -وإن كان األصل عندي فيما أحسب 
العادة، وللمسلم التخيري يف فعله وتركه من حيث التكليف، وإن كان حمثواث عليه من َنحية حسن العمل فيه يف 

 األمور التعبدية وفضائل األعمال والعادات. 
َقى َفاألواُل، األوالُ  الصااحِلُونَ  يَْذَهبُ  قال ابن بطال: يف شرحه حلديث "  ال التاْمِر، أَوِ  الشاِعريِ  َفاَلةِ َكحُ   ُحَفاَلةٌ  َويَ ب ْ

 يكون أن خشية طريقهم الفةخم من والتحذير ابلصاحلني االقتداء يف الرتغيب معناه احلديث " هذا اَبَلةً  اَّللاُ  يُ َبالِيِهمُ 
تتناوله حسب غري أن األحكام التكليفية ، .(Ebn Battal, 2003, 10: 158)به  يعبأ وال هللا يباليه ال ممن خالفهم من

يه، لالقتداء، فهو متغري احلكم بتغري العمل املقتدى به، والتوجيه الشرعي له، والتخصيص ف حمل هو درجة االقتداء مما
 هلذاو دالالهتا ة للنصوص الشرعي استقرائي ومتغري بتغري ضابط احلال والزمان واملكان، وهذا الذي ذكرته مبين على

 االستقرار عليه. فيه ميكن حلكم تكليفي واحدفإين مل أجد استقراراً احلكم، 

 جمموع باب ألنالتعبدية االستح أحواهلم عموم يف األصل واالقتداء هبم يف ابلصاحلني التشبه حكم أن وضابط هذا
القتداء ابلصاحلني واستحباب ا التكليفي املعني فيه، اْلطاب بتغري هذا، وهو متغري على تدل الشرعية النصوص

 يف وهديهم املقتدى به إمنا هو مبين على اتباعهم لألنبياء، واحلكمهو استحباب للعمل الصاحل منهم.بعمومه إمنا 
قتداء، فمتغري، فيكون االختالف واضح يف حكم اال غريهم صريح، أما قطعي بنص موجه اثبت ابألنبياء االقتداء

ا هو واجب ن دوهنم، أو أن هذا االقتداء خمتص مبفال يكون احلكم يف االقتداء ابألنبياء مساواي يف احلكم ابالقتداء مل
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ويف أحواهلم العادية  ،التعبدية األصل فيه االستحباب أحواهلم يف ابلصاحلني فالتشبه االقتداء به ال يف عموم االقتداء.
 شرعي. يقيد بنص أو خيصص اإلابحة مامل

به من صور الطاعة  الصاحلني فيما ميكن له االقتداءواملسلم يقتدي بغريه من والعبادة هي الصورة التطبيقية لالقتداء، 
وهذا املطلب ، وابطًنا هراً وظا وعمالً  وقوال ابلعبادة اعتقاداً  املوافقة لشرع هللا وذلك يف أفعاله وأقواله وأحواله املتعلقة

 :سبعة فروع متعلق ابحلكم التكليفي وقد جعلته يف
 بادة ابلصاحلني يف الع الواجب األول: التشبه الفرع
 ابلصاحلني يف العبادة املندوب الثاين: التشبه الفرع
 ابلصاحلني يف العبادة احملرم الثالث: فقه التشبه الفرع
 ابلصاحلني يف العبادة املكروه التشبه :الرابع الفرع
 املباح ابلصاحلني يف العبادة التشبه :اْلامس الفرع

 الفرع السادس: التشبه ابلصاحلني يف العادة 

  التشبه الواجب ابلصاحلني يف العبادة الفرع األول: 
ما ألزم الشرع املسلم االقتداء بغريه من الصاحلني فقد وجب عليه فعله يف حدود ما ألزم به، مدركًا حلقيقية ذلك 

 من ذلك قصد االقتداء، وهو واجب يف العبادة على أحد وجهني: االقتداء فهماً وعماًل، ليتحقق
 والصحابة أصل يف االقتداء التوجيه الشرعي بوجوب االقتداء ابلصاحلنيالوجه األول: 

جمموع الصحابة أصل يف االقتداء ابلصاحلني عمومًا على جهة الوجوب جيب على املسلم االقتداء هبم، وختصيص 
 سلم:و  االقتداء الواجب ابلصحابة رضي هللا عنهم يف فهمهم وعملهم، ظاهر يف داللة قول النيب صلى هللا عليه

َما أَََن َعَلْيِه "اُلوا: َوَما ِهَي تِْلَك اْلُفْرَقُة؟ قَاَل: قَ  "،تَ ْفرَتُِق َهِذِه اأْلُماةُ َعَلى َثاَلٍث َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة ُكلُُّهْم يِف النااِر ِإالا َواِحَدةً "
 أَن اابة بقوله صلى هللا عليه وسلم: "مفيه داللة على وجوب االقتداء ابلصح (Attabrani, 2:724")َوَأْصَحاِب  اْليَ ْومَ 

وهو حال مقرتن حبال النيب صلى هللا عليه وسلم ارتضاه الرسول صلى هللا عليه وسلم ضماَنً من ، عليه وأصحاب"
ول العبادة اعتقاداً أص األمة وجناة من التفرق يفاحلق حني وقوع الفنت واالفرتاق يف الوقوع يف الضالل، وهم ميزان 

حديث أب موسى األشعري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه  وهم أمنة هذه األمة ففي وعماًل ،
أََتى  َذَهْبُت،َفِإَذا  ْصَحاِب،ألَ َوأَََن أََمَنٌة  ُتوَعُد،أََتى الساَماَء َما  النُُّجوُم،َفِإَذا َذَهَبِت  لِلساَماِء،النُُّجوُم أََمَنٌة  "وسلم: 
 (Muslim, 1991, 4:1177) " وَعُدونَ يُ  أََتى أُمايِت َما َأْصَحاِب،َفِإَذا َذَهَب  أِلُمايِت،أََمَنةٌ  َوَأْصَحاِب  يُوَعُدوَن،َما  َأْصَحاِب 

 بن مسعود عبد هللاومما يدل على هذا ويشري إليه تفسر فهم أمنة هلذه األمة بذاهتم وعلمهم وفهمهم وعملهم، ، 
 ,Al-Bayhaqi)لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:" اَل َيَْيت َعَلْيُكْم َزَماٌن ِإالا الاِذي بَ ْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه " رضي هللا عنه 

روي عنه أنه قال:" ال َييت عليكم يوم إال وهو شر من اليوم الذي كان قبله حىت تقوم الساعة لست ،و  (212 :2011
ه ولكن ال َييت عليكم يوم اال وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله أعين رخاء من العيش يصيبه وال ماال يفيد
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 رواية عنه أنه ويف، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فال َيمرون ابملعروف وال ينهون عن املنكر فعند ذلك يهلكون"
لكن ال عاما خريا من عام و قال:" ال َييت عليكم زمان إال وهو أشر مما كان قبله أما إين ال أعين أمريا خريا من أمري و 

علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون مث ال جتدون منهم خلفا وجييء قوم يفتون برأيهم" ويف لفظ عنه "وما ذاك بكثرة األمطار 
 ,Al-Asqlani) وقلتها ولكن بذهاب العلماء مث َيدث قوم يفتون يف األمور برأيهم فيثلمون اإلسالم ويهدمونه"

م من فكان االقتداء هب ،ذلك العلم والعلماء فكان زمان الصحابة هو خري زمان يف هذافقد أراد ب،  ( 13:21 ,1991
 رمحه قدامة بنا أوجب ما يقتدى ابلصاحلني فإن الشرع مل يوجب االقتداء يف عمومه جبيل غري جيل الصحابة، قال

  ،(Ebn Qodamah, 2002: 42) واإلمجاع  والسناة، ابلكتاب، عليهم هللا رمحة السلف اتباع وجوب ثبت "فقد: هللا
ِهْم، مثُا الاِذيَن َخرْيُ أُمايِت اْلَقْرُن الاِذيَن بُِعْثُت ِفيخري سلف  وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم:"  ةوالصحاب

فوقنا يف كل علم وعقل ودين وفضل، وكل  هللا: "هم اإلمام الشافعي رمحهقال ، Muslim, 1991, 4:1178))"يَ ُلوهَنُمْ 
وأخص ، Ebn Taymiy, 1995: 158)) "بب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خري من رأينا ألنفسناس

رااِشِديَن اْلَمْهِديِ نَي، َعضُّوا فَ َعَلْيُكْم ِبُسنايِت َوُسناِة اْْلَُلَفاِء ال الصحابة ابالقتداء اْللفاء األربعة رضي هللا عنهم حلديث"
َها اِبلن اَواجِ  وَأَخصُّهم أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما لقوله صلى هللا عليه  ،(Abo Daood, 2009, 7: 19) "ذِ َعَلي ْ

َتُدوا اِبللاَذْيِن ِمْن بَ ْعِدي َأِب َبْكٍر، َوُعَمرَ  وسلم:"   ( (Attermedhi ,2007, 6: 50 "اق ْ

 الوجه الثاين: التوجيه الشرعي بوجوب االقتداء ابلفعل الصاحل.
االقتداء واجًبا، لوجوب اْلطاب يف االقتداء هبذا الفعل، كاالقتداء حبواريي عيسى عليه السالم يف بعض وبه يكون 

أعماهلم ال أجل احلواريني ذاهتم وإمنا للفعل الصادر منهم، فوجوب االقتداء هبم ليس مطلًقا، بل مقيد مبا طلب 
ًتا يف  لِلاِذيَن آَمُنوا اْمرََأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِ  ابْ َوَضَرَب اَّللاُ َمَثاًل  ": الشارع االقتداء به، قال تعاىل: ِن ِِ ِعْنَدَك بَ ي ْ

ِه ِمْن لايِت َأْحَصَنْت فَ ْرَجَها فَ نَ َفْخَنا ِفيَوَمْرََيَ ابْ َنَت ِعْمرَاَن ا *اجْلَناِة َوجَنِ يِن ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوجَنِ يِن ِمَن اْلَقْوِم الظاالِِمنَي 
َا وَُكتُِبِه وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتنَي  َقْت ِبَكِلَماِت َرهبِ   ((al- quran, attahrem, 66: 11-12  "*ُروِحَنا َوَصدا

، فذكر حال مرَي وزوجة فرعون عليهما السالم إال لبيان حال االقتداء الواجب فيما جيب على املسلم فعله من 
 وعلى ما سبق بيانه فيمكننا أن نضع ضابط االقتداء الواجب ابلصاحلني جممالً يف الثبات وصون النفس عن احلرام ،

 .فإن االقتداء به واجب الصاحلني إلزاماً  من أبحد ابالقتداء فيه الشرع وجه كل ما قولنا:
 بهذا الوجو  ويكون فما ألزم به اْلطاب الشرعي املكلف من االقتداء ابلصاحلني فإنه مطلوب على جهة الوجوب،

 العبادة يف مطلوب الوجوب وهذا العصور، مجيع يف ابلصاحلني فيمن أراد الشرع االقتداء هبم يف وجوب االقتداء مطلق
على اإلميان ومقتضياته والعمل الصاحل وأسسه، وعلى هذا دلت النصوص الشرعية بعمومها، فاالقتداء الواجب  املبنية

 ابلصاحلني يف العمل، يرتكز على حمورين مها:  
 احملور األول: وجوب االقتداء يف أصل اإلميان ومتعلقاته.
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كم التكليفي من قضااي احل واإلخالص فيها النية صدق وعلى االعتقاد سالمة القائم على اإلميان يف ووجوب االقتداء
ولوجوب الفعل رع له، لتوجيه الش الواجب اليت جيب على املسلم اإلتيان هبا أواًل، واالقتداء بغريه من الصاحلني فيها

املقتدى به، فاإلميان واجب جبميع أركانه وبكل ما يتعلق به ،كاإلخالص هلل وحمبته والتوكل عليه واالستعانة به 
والتوجه ابلدعاء له، وااللتجاء إليه، وحسن الظن به واْلشية منه، والوالء له والرباء من إعدائه، والنصرة لدينه ... 

، قال  به لعملا جيب واجٌب، أصل ها كثري، وهبا يقوم اإلميان الكامل، واالقتداء فيهفإن هذه من لوازم اإلميان وغري 
رِي ِإىَل اَّللاِ قَاَل اَي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ُكونُوا أَْنَصاَر اَّللاِ َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ لِْلَحَوارِيِ نَي َمْن أَْنَصا تعاىل:

، تشري اْلية إىل وجوب االقتداء ابحلواريني يف اإلميان ابهلل (al-quran, alsaf,61: 41) ْنَصاُر اَّللاِ "احْلََوارِيُّوَن حَنُْن أَ 
عليه وسلم إايكم  دعوة النيب صلى هللا عند أحوالكم، وكونوا مجيع يف اَّلل   أنصار ونصرة دينه والثبات عليه، فكونوا

 ليه السالم للحوارينيعوالتشبيه بدعوة عيسى له،  واستجابتهم للحواريني عليه السالم عيسى قول كحالة  هللا نصر إىل
ووجوب االقتداء ، (Ebn Ashoor, 1984, 28:199) والتأسي التشبيه لقصد التنظري هذا  و، تشبيه متثيل م لهوجواهب

اريني سبق يقتدي و "، وكما كان للحاهبم يف هذا متعلق بصيغة الوجوب يف اْلطاب التكليفي يف قوله تعاىل: "كونو 
به الصحابة رضوان هللا عليهم وغريهم، فإن للصحابة سبق على غريهم جيب ملن بعدهم االقتداء هبم يف أصل اإلميان 

ُتمْ  َما مبِْثلِ  َآَمُنوا فَِإنْ : "تعاىل قال ، وهذه اْلية دليل استئناسي  (al-quran, albqarh,2: 173) " اْهَتَدْوا فَ َقدِ  ِبهِ  َآَمن ْ
قتدى به، ولن الذي جيب أن ي اهلدى ملعىن االتباع يف طلب املماثلة يف اإلميان مبثل إميان الصحابة  وهو متضمن

مماثاًل ومشاهبًا إلميان الصحابة متضمن لكل لوازمه، فهم من خري  يكون أحد على ذلك اهلدى إال إذا آمن إمياَن
 عمل.االعتقاد وصدق النية وحسن الالصاحلني املشهود هلم بسالمة 

 احملور الثاين: االقتداء يف العبادة الصحيحة
الكربى إبقامة  رئيسيةال املسلم مطالب ابالقتداء بغريه من الصاحلني يف العبادة الصحيحة، وذلك يف أصوهلا ومبادئها

تستند على  ادة الصاحلةوالعب وغاايهتا، والصرب عليها. حتقيق مقاصدها يف الشعائر الكلية هلا له والدعوة إليها والسري
 أسس ثالثة، على االعتقاد السليم والفهم الصحيح والسلوك القوَي.

  السليم االعتقاد األول: األساس
وهو النية املتعلقة ابلعبادة يف صحة أدائها وحكمها، فاعتقاد املسلم وجوب شيء مل يوجبه هللا قطعًا اعتقاد فاسد 

 هللا قطعاً، أو ندب شيء يف أصله الوجوب قطعاً فكل هذا ال خمل يف جزء من العبادة، أو اعتقاد حتليل شيء حرمه
 به، إمنا االقتداء الواجب أن يوافق ما دل عليه القصد احلكمي للعبادة.  ىيقتد

 الصحيح للشريعة ومقاصدها. الثاين: الفهم األساس
 الصحيح، واالستدالل رالنظ والفهم الصحيح لتشريع العبادة ومقاصده أصل يقتدى به، وهذا الفهم ال يستقيم إال على

ليه ومن أبرز ما جيب على املسلم االقتداء به أن يفهم التأسي ابلنيب صلى هللا ع وضوابط شرعية، قواعد البني وفق
 وسلم يف تطبيق النصوص الشرعية كما فهمه الصحابة رضي هللا عنهم ذلك أبفرادهم، أو مبجموعهم، إذ أنه املنهج

مثله إمجاعهم رضي و وسلم يف تطبيق صور العبادة الصحيحة.  عليه هللا صلى سيهم ابلنيبالعام الذي يقتدى هبم يف أت



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “111 - 123” 
VOL: 7, NO 1, 2021 

 

119 
 

ِ والعملي املبين على فهم النصوص الشرعية وداللتها وفقاً للمقاصد والغاايت  اً وعميًقا بين صحيًحا فهما هللا عنهم القو
 التشريعية. 

 القومي السلوك الثالث: األساس
لم مطالب االعتقاد السليم والفهم الصحيح للعبادة يف تطبيق كلياهتا وفروعها، واملس على املبينوهو التطبيق األمثل 

ابالقتداء يف تطبيق ذلك ما كان واجباً عليه االقتداء به، فوجوب االقتداء ابلصحابة أو بغريهم ممن هم أهل لالقتداء 
ها والدعوة إليها  الشعائر الكلية للدين واحلفاظ علي فهمًا وتطبيقًا الزم شرعاً، فيظهر االقتداء السلوكي يف تطبيق

 ابملعروف راْللق واألم الصف وخلق وحدة على كإقامة الشعائر التعبدية كالصالة والزكاة والصيام واحلج واحلفاظ
وجد مما  دةوغري ذلك، من أصول العبا والنهي عن املنكر واملعامالت وما يتحقق به مصاحل العباد الدينية والدنيوية

 يف كل فرد من الصحابة ، ال يف جزئيات وجدت يف البعض ومل توجد يف البعض اْلخر على جهة التخيري.

و من االقتداء السلوكي العمل بفروع العبادة على الصورة الشرعية حكماً وعماًل، ويف الفروع تفصيل غري مستقر   
عليها  لعام واملقيد واملطلق وفيها األحكام املتفقعلى وجه واحد، فهناك يف العبادة الواجب واملندوب واملخصص وا

 واملختلف فيها.

 املندوب ابلصاحلني يف العبادة قتداءاالالفرع الثاين: 
واملقصود به أن يندب وَيث الشرع املسلم ابالقتداء الصاحلني يف عبادهتم هلل مبا هو مندوب فعله شرعاً وقد جاءت 

َلُكْم، َأُب الصااحلِِنيَ دَ  َفِإناهُ  اللاْيلِ  ِبِقَيامِ  َعلَْيُكمْ  هللا عليه وسلم:"نصوص تندب ودليل هذا قول النيب صلى   قُ ْربَةٌ  َوُهوَ  قَ ب ْ
َهاةٌ  لِلسايِ َئاِت، َوَمْكَفرَةٌ  رَبِ ُكْم، ِإىَل  "  َوَمن ْ ، ففيه ندب إىل قيام الليل والعمل به (Attermedhi ,2007, 5: 519) ِلإِلمثِْ

فهو من دأهبم، ومثله كل أمر مندوب جاء احلث فيه ابالقتداء فهو يف دائرة الندب شرًعا وعقالً، اقتداء ابلصاحلني 
فإن ما طلب الشرع فيه االقتداء ابلصاحلني على جهة الندب فاالقتداء فيه مندوب، وهذا هو األصل يف حكم 

 االقتداء ابلصاحلني على العموم.

 يف العبادةاحملرم ابلصاحلني  قتداءاالالفرع الثالث: 
املراد بذلك إدراك املسلم ما مينع له أن يقتدي بغريه من الصاحلني فال يفعله، فليس كل ما صدر من الصاحلني جاز 
فعله، بل هم معرضون للخطأ بقصد أو دون قصد، فمىت تبني للمسلم مانع االقتداء بغريه لزمه ذلك، وقد ظهر هذا 

فَاْصربْ حِلُْكِم َربِ َك َوال  " يف قوله تعاىل:ٱ هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلماملنع كأصل يف ترك االقتداء يف توجيه 
أي: فال تفعل مثلما فعل ،  ( (al-quran, Al-qalam,68: 48 َتُكْن َكصاِحِب احْلُوِت ِإْذ ََنَدى َوُهَو َمْكظُوٌم" 

لحق بذلك ن دون األنبياء يف أخطائهم، و يحينما ترك قومه وخرج مغضباً، ومن املنطق الصحيح أن ال يتابع الصاحلو 
 لىع أعلى منه منًعا أن يتابع املسلم غريه يف حمرم أو لغاية ممنوعة، وذلك لتحقق الوقوع يف املمنوع شرعاً، وبناء

 تضبط مسائله: قاعدتني يف قضيته تلخيص ميكن فإنه الباب التحليلي هلذا االستقراء

 يف خطأ صدر منهم منع منه شرًعا( االقتداء ابلصاحلني)ال جيوز للمسلم  األوىل: القاعدة
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كل شيء تُ ُوصِ َل به إىل حرام فهو ممنوع االقتداء به، فإن حكم األمور حكم مقاصدها ونتائجها، فيحرم التشبه 
لك ذواالقتداء ابلصاحلني ومتابعتهم فيما خالف نًصا شرعًيا يف واجٍب أو حمرٍم بقصد أو بغري قصٍد تبني للمسلم بعد 

وضوحه، فمن عرَف نًصا قطعًيا يف داللته على الوجوب أو نصاً على احلرمة، فليس له متابعة غريه يف خالف ذلك 
وال يقتدي ابملخالف له، كان ذلك املخالف قاصداً املخالفة، أو وقع فيها ابجتهاد منه كأن مل يصله النص فيه، أو 

ٌ، َوِإنا احْلَرَامَ ، ففي احلديث:" فهمه فهما قاصرا أو مغايراً فطبقه على تلك احلال نَ ُهَما ُمْشَتِبَهاٌت ِإنا احلَْاَلَل َبنيِ  ٌ، َوبَ ي ْ  َبنيِ 
بُ َهاِت اْسَترْبَأَ ِلِديِنِه، َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يف الشُّ  الرااِعي بُ َهاِت َوَقَع يف احْلَرَاِم، كَ اَل يَ ْعَلُمُهنا َكِثريٌ ِمَن النااِس، َفَمِن ات اَقى الشُّ

 ,Muslim, 1991)) "هُ يَ ْرَعى َحْوَل احلَِْمى، يُوِشُك أَْن يَ ْرَتَع ِفيِه، َأاَل َوِإنا ِلُكلِ  َمِلٍك مِحًى، َأاَل َوِإنا مِحَى هللِا حَمَارِمُ 

 فحينما يلبس احلق ابلباطل ولوكان من جهة من له صالح فال جيوز االقتداء به يف ذلك.. 3:1219

  ممنوع( فهو الناس على تدليساً  أظهر ابلصاحلني اقتداء )كل الثانية:القاعدة 
هللا عليه  النيب صلىن قد صح عفاملتشبع مبا ليس فيه داخل يف دائرة الكذب والزور ألنه دلس واشتهر مبا ليس فيه و 

، فالذي يتشبه ابلصاحلني  Muslim, 1991, 3:1022))" قال:" اْلُمَتَشبِ ُع مبَا ملَْ يُ ْعَط، َكاَلِبِس ثَ ْوَبْ ُزوٍر  وسلم أنه
ليظهر يف موضع يكون من خالله مدلًسا فإنه يقع يف اْلادع قصد بذلك أو مل يقصد، كالذي يظهر يف ثوب العلماء 
املختص هبم، فيوهم الناس أبنه من أهل العلم وهو ليس منهم، فيكون يف ذلك تلبيٌس وخداٌع لآلخرين، وعليه فال 

لقاعدة وال يكون اً يف هذه اضابط ومنع التدليس واْلداع يعد ذلك ولو حبسن قصد االقتداء هبم. جيوز للمسلم فعل
لنادرة ضابطًا لعدد   جيعل التحرز من الصور اتعلقه بصور َندرة، فالل بشكل عام يف كونه مانعا من التشبه ابلصاحلني،

 .قضااي من التشبه ابلصاحلني إذ أهنم حمل لالقتداء شرعاً كبري من 
 املكروه ابلصاحلني يف العبادة الفرع الرابع: االقتداء

ويصدر فعله من  مكروه، إذ أن املكروه ممكن االقتداء به ابلصاحلني فيه فالتشبه تركه أو فعله الشرع كره  ماويراد به 
 الصاحلني، ويقع التشبه واالقتداء فيه، ويبقى حكمه على الكراهة يف مرتبة احلكم 

علق ويلحق ابملكروه املباح للغري مكروه االقتداء به، فقد يكون الشيء مباح لقوم، مكروه فعله لغريهم، لتالتكليفي له، 
العرف والزمان واملكان، كبعض العادات اجملتمعية كبعض من أمور الزينة  واللباس وغري ذلك مما هو مباح يف مكان 

بعض اجملتمعات  عض اجملتمعات ال إشكال فيها غري أنمكروه يف غريه  كلبس بعض الثياب املنقوشة للرجل فهي يف ب
 تكرهه يف لباس الرجل والعادات اجملتمعية متنوعة وغري مستقرة لكن حكم ذلك مرده إىل ما تعلق فعله شرعاً وعرفاً.

 املباح ابلصاحلني يف العبادة الفرع اخلامس: االقتداء
 وال إجياب املباح التشبه يف فليس السواء، على الرتك أو ابلفعل الصاحلني من يف اقتدائه بغريه املسلم وأقصد به ختيري

حترَي، ألن املباح وإن كان حكما فهو حكم شرعي حاصل على التخيري ال على التكليف،  وال كراهة  وال ندب
 االقتداء نوسلم، قوال وفعال، وعليه فيكو  عليه هللا صلى النيب ابلتأسي أوالً  بذاته مكلف وخماطب املسلم ألن

روط ومقاصدها مباح للمرء االقتداء هبم، وهذا االقتداء مش الشريعة ألحكام مطابق هو مما به متيزوا ابلصاحلني فيما
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 على يتابع فال الصاحل العبد أخطأ واملعروف كما سبق يف الضوابط، فإذا احلق غري هبم يف االقتداء جيوز يف احلق فال
 ,Al-Bikhari)"اْلَمْعُروفِ  يف  ا الطااَعةُ ِإمناَ  يف املعروف كما يف احلديث "اْلطأ، إمنا االقتداء يف املعروف كالطاعة 

باب، التشبه ابلصاحلني يف أحواهلم التعبدية األصل فيه االستحالقاعدة السابقة يف أن ) على وبناء، ( 2011:1765
الستحباب، العبادية حممول على اأحواهلم  عموم يف فحكم االقتداء ابلصاحلني (.مامل خيصص أو يقيد بنص شرعي

هذا لداللة النصوص العامة، أما من َنحية التكليف ففيه وجه للتخيري بني الفعل والرتك يف كثري من األحوال 
واالقتداء املباح ابلصاحلني متعدد الوجوه أشارت النصوص الشرعية إىل صور منه يف العبادة نذكر منها  التعبدية.

 ه االقتداء هبم.   مثال توضيحياً لبيان وج
 لقوله تعاىل:" وحتقيًقا بطًاض صحيحة تالوة القرآن بتالوة بذاته هو متعبد : املسلمالتقليد يف قراءة القرآن والتغين به

يتخذ الوسائل املتاحة له للوصول إىل منتهى  ((al-quran, Al-mozammel, 73: 4 "َأْو زِْد َعلَْيِه َورَتِ ِل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيالً 
 الصحيحة.

 وأما وجه االقتداء يف ذلك أن يُقلاَد املرء قارًًئ يف تالوته أويف أسلوب قراءته للقرآن، أويف تغنيه به، ففي احلديث عن
َكْعٍب ، َوَساملٍِ  ْبِن  "ُخُذوا اْلُقْرآَن ِمْن أَْربَ َعٍة، ِمْن اْبِن أُمِ  َعْبٍد َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َوُأَبُّ  قال: النيب صلى هللا عليه وسلم: أنه

فبدأ النيب صلى هللا عليه وسلم اببن مسعود وكان أب بن كعب ، ( Al-Bukhari, 2011: 3808)َمْوىَل َأِب ُحَذيْ َفَة "
داء، واألمر يف هذا واألخذ يتضمن التقليد واالقتأقرؤهم لكتاب هللا لقول النيب   صلى هللا عليه وسلم: " أقرؤكم ُأَب  "

لشهرهتم  -الندب واإلابحة وليس للوجوب، إذ أن املرء لو أراد أن يقتدي أبحد هؤالء األربعة رضي هللا عنه مرتدد بني 
ستوى فله االقتداء به يف قراءته ، وله كذلك االقتداء بغريه من الصحابة، فكلهم على م -وخصوصيتهم يف قراءة القرآن

اللحن، وألخذهم القرآن مشافهة من النيب صلى هللا عليه واحد يف القراءة السليمة الصحيحة، لسالمة لساهنم من 
 واإلتقان لضبطا منه حتقق فقد أبحدهم اقتدى وسلم، وإن كانوا على تفاوت فيه، الختالف أسلوب قراءهتم، فمن

قتداء فهذا االقتداء مباح أبي أحد اقتدي به ألن حتقق التالوة تقع ابالقتداء أبي من الصحابة، وأما اال القرآن، لقراءة
للتعلم وتصحيح التالوة فهو واجب حىت يتحقق،  واالقتداء لألسلوب مباح بعمومه، اْلطاب وإن كان للصحابة 
ابتداء فهو لغريهم ممن هم يف هذا الباب ، وللمسلم أن يقتدي بغري من أهل القرآن يف زمانه كما كان للصحابة يف 

ظاهر من  وأما االقتداء يف أسلوب القراءة فهولف وال تعسف. زماهنم وله أن يقلد يف تالوته من مييل إليه دون تك
 وسلم عليه هللا لىص هللا رسول أن بشراه عنهما هللا رضي وعمر بكر أاب أن مسعود رضي هللا عنه بن هللا حديث عبد

 Anasaei)) ِقرَاَءِة اْبِن أُمِ  َعْبٍد""َمْن َسراُه أَْن يَ ْقرَأَ اْلُقْرآَن َغضاا َكَما أُْنزَِل فَ ْليَ ْقرَْأُه َعَلى  قال: "

 ,Anasaei, 2001)) ويف رواية " َمْن َأَحبا أَْن يَ ْقرَأَ اْلُقْرَآَن َغضاا َكَما أُْنزَِل فَ ْليَ ْقرَْأ ِقرَاَءَة اْبِن أُمِ  َعْبٍد" 351 :7 ,2001 ,

، Anasaei, 2001, 7: 352)) "ا أُْنزَِل فَ ْليَ ْقرَْأُه َكَما يَ ْقرَأُ اْبُن أُمِ  َعْبدٍ ويف رواية" َمْن أَرَاَد َأْن يَ ْقَرأَ اْلُقْرآَن َرْطًبا َكمَ  352 :7
ره، ومن أحب، ومن أراد"، سن قوله: "م بداللة للقرآن قراءته طريقة يف مسعود رضي هللا عنه ابن استحباب تقليد فيه

 كما"و  ،(Al-Aadeni,1986,2:566)فيها  وهيأته القراءة يف طريقته واملراد يتغري مل الذى الطري الغض وقوله:" غضاً"
به واحملاكاة  االقتداء دالة على يظهر مسعود رضي هللا عنه فيما البن غضا"، وفضيلة التخصيص" لقوله تفسري" أنزل
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 املبنية نللقرآ القراءة يف وهيئة بطريقة والرتتيل، لتميزه التأين يف تالوته مثل وعلى قراءته، هيئة له أبن يقرأ املرء على
ي وطريقته عرفت يف وقت الصحابة ومن أدرك علمها فله تقليده، ومثل ابن مسعود رض وتدبره. وخشوعه صوته على

 هللا عنه غريه ممن هو يقرأ غري خمل يف قراءته، ويبني هذا أيضاً أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسع قراءته فبكى، ففي
رَأُ  اَّللاِ، َرُسولَ  ايَ : ْسُعودٍ مَ  اْبنُ  فَ َقالَ  ،"ْرَآنَ اْلقُ  َعَليا  اق ْرَأْ "احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال البن مسعود:   أق ْ

َنا ِإَذا َفَكْيفَ : "بَ َلغَ  َحىتا  هِ َعَليْ  فَ َقرَأَ  ،"َغرْيِي ِمنْ  َأمْسََعهُ  أَنْ  أُِحبُّ  فَِإين ِ " :قَالَ  أُْنزَِل؟ َوَعَلْيكَ  اْلُقْرَآنَ  َعَلْيكَ   ُكل ِ   ِمنْ  ِجئ ْ
َنا ِبَشِهيدٍ  أُماةٍ  َنا َرُسوِل اَّللاِ َصلاى اَّللاُ َعَلْيهِ َشِهيًدا َهُؤالءِ  َعَلى ِبكَ  َوِجئ ْ  َوَسلاَم َوَقاَل: "َمْن َسراُه َأْن يَ ْقَرَأ " َفاْغَرْوَرَقْت َعي ْ

داء يف التغين ابلقرآن فقد جاء عن ، وأما وجه االقت(Attabrani, 2:79) اْلُقْرَآَن َكَما أُْنزَِل فَ ْليَ ْقرَْأُه ِقرَاَءِة اْبِن أُمِ  َعْبٍد"
 ََنقَةٍ  َعَلى اْلَفْتحِ  يَ ْومَ  - سلمو  عليه هللا صلى - اَّللاِ  َرُسولَ  معاوية بن قرة عن عبد هللا بن مغفل املزين أنه قال:" رَأَْيتُ 

 َوَقاَل: ُمَغفالٍ  اْبنِ  ِقرَاَءةَ  ََيِْكى ُمَعاِويَةُ  أَ قَ رَ  مثُا  - لَ َقا - ِفيَها فَ َرجاعَ  - َقالَ  - اْلَفْتحِ  ُسورَةِ  ِمنْ  َأوْ  اْلَفْتِح، ُسورَةَ  يَ ْقرَأُ  َلهُ 
عَ  َكَما  َلَرجاْعتُ  َعَلْيُكمْ  النااسُ  جَيَْتِمعَ  أَنْ  "َلْوالَ    َكْيفَ   ِلُمَعاِويَةَ  فَ ُقْلتُ  وسلم، عليه هللا ىالنايبا صل ََيِْكى ُمَغفاٍل"، اْبنُ  َرجا
ياراً اخت وسلم عليه هللا صلى الرتجيع منه ، وكان (Al-Bukhari, 2011: 1864) َمرااٍت" َثاَلثَ  آ آ آ َقالَ  تَ ْرِجيُعهُ  َكانَ 

 ليتأسى اختياراً  َياكيهو  يفعله مغفل رضي هللا عنه بن عبدهللا يكن بسبب هز الناقة له، فلو كان كذلك مل اضطراراً  ال
 :Al-Mobarkfori, 1984, 7) فعله  إىل الرتجيع فنسب قراءته يف يرجع كان  يقول مث له، الناقة هز من يراه وهو به

292) 

 التشبه ابلصاحلني يف العادةالفرع السادس: 
 هو يف ذاته ألن حقيقة االقتداء هبم يف غريها، على اإلابحة ال على األصل االقتداء ابلصاحلني يف العادية حممول يف

عبادة، والعبادة تستند يف حكمها التكليفي إىل نص شرعي يبني ذلك احلكم، وال يظهر ِ يف حكم االقتداء 
هبم  وأما ما كان من أحواهلم ما هو حمض تعلق بعادة فليس للتشبهابلصاحلني يف العادة وجه للندب أو االستحباب، 

مباح كما يف عادة النيب صلى هللا عليه وسلم، وألن االقتداء املتبع فيه االلتفات إىل األمر  ندب يف األصل، بل هو
والنهي والتخيري، وكان لتلبية لطلب الشارع له فكان عبادة يرتتب الثواب فيها على مقتضى األمر والنهي، أما العادات 

 ء هبم يف ذلك وعدمه سواء.فال يرتتب الثواب لعدم وجود مقتضى األمر والنهي فوجود االقتدا

والعادات اجملتمعية واألعراف العامة أو الفردية متنوعة بتنوع اجملتمعات، واألصل يف احلكم الشرعي عليها بقاؤها  
والتشبه ابلصاحلني يف العادات اجملتمعية واألعراف   على اإلابحة مامل ختالف نًصا شرعياا أو مقصًدا من مقاصد الشريعة.

 من أرادف حترميه ، والتشبه ابملباح مباح فعله.األصل يف العادات اإلابحة إال ما ورد عن الشارع  أن أمر جائز، إذ
 أحب من مع املرءو  إايهم، حمبته هو ذلك منشأ ألن هبم، اللحوق له فريجى ابللباس ولو ابلصاحلني التشبه قصد

(Asindi, 1431, 1:141 )وَب من لِبَس ث صلى هللا عليه وسلم:" ، أما من قصد بذلك الشهرة، فحكمه يف قوله
َمْن لَِبَس ثَ ْوَب ، ويف رواية "(Abo Dawud, 2009, 6: 143) ُشْهرٍَة أْلَبَسهُ هللاُ يوَم القيامِة ثوابً مثَله مثُا تُ َلهاُب ِفيِه النااُر"

وهذا التشبه عام يف داللته الشرعية،  Majah,2004, 3: 3606(Ebn) ( أَْلَبَسُه اَّللاُ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ثَ ْوَب َمَذلاٍة"1ُشْهرٍَة)
                                                             

لب عليه الناس املخالفة بثوب شهرة، أما يف زمن يغفيه وهذا ينطبق يف زمن يغلب فيه أهل الصالح واْلري يف لباسهم املوافق للشرع فيخالف الناس  - 1
 الشرعية يف اللباس فيلبس خالفهم مما هو مطلوب شرعاً فليس فيه شهرة.
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ومردُّ احلكم عند اختالف العادات واألعراف يف اجملتمعات املسلمة إىل عرف وعادة املتشبِ ه أو املتشباه به، ذلك ألن 
م إما مباح هب االختالف يف العادات واألعراف مانع من مشاركة البعض لغريهم شرعاً أو عرفاً ، وهبذا يكون التشبه

أو مكروه أو واجب الفعل أو ممنوع منه فيكون على الوجوب الشرعي أو العريف، وما خالف العرف ومل خيالف الشرع 
 من جهة املروءة وصيانة العرض من التقول عليها ومن ذمها، فصون ذلك مستحسن شرعاً وعقالً،فهو خمل ابلكمال 

تكون العادة يف جمتمعه  كمن اإلنسان بفعله ولو قصد التشبه ابلصاحلني  وال َيمث اإلنسان بفعله، أما الشرعي، فيأمث
 ء على عرفه، كإطالة الشعر وظفره.قبيحة ويف جمتمع غريه غري ذلك فاألصل له البقا
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ABSTRACT 

Research problem: There was no researcher who did either the analytical study for the book 

“Tarqeeb Al Nasyr” of Imam Ibn Al Jazariyy, or the methodological study, as well as the merits 

and criticisms on it. Purpose of this research: To highlight the methodology of the book and its 

merits and criticisms. And, as for my approach in this research, I followed the analytical and 

historical methods. Results of the research: I found out that there are about twenty two (22) of 

his selections and about 232 of those whom he singled out. Among the merits of “Al Tarqeeb” 

are: Its accuracy, simplicity and the sensitivity to the meaning of words. And as of the critics, 

there are some issues where Imam Ibn Al Jazariyy mentions most of the ways of narration with 

the exception of one or more, sometimes he attributes some ways of reading to a particular book. 

And upon referring to the same book, we do not find the issue in it. Imam Ibn Jazariyy also 

mentioned in his book some of the prohibited ways of reading there was no notification about 

it. My advice to the researcher: To abbreviate the book “Taqreeb Al Nasyr” by deleting the 

narrations that are not read and to support the online learning . 

  KEYWORDS: Curriculum, approximation, discretionary, choices, singularities. 

 

 ملخص البحث

مل جتد الباحثة من بني الدراسات السابقة من قام بدراسة حتليلية لكتاب "تقريب النشر" لإلمام ابن مشكلة البحث: 
كتاب لى  : تسليط الضوء عفيه، واإلجيابيات يف الكتاب واملآخذ عليه. أهداف البحث اجلزري، ودراسة املنهج

التحليلي  . وأما عن منهجي يف البحث: فقد اتبعت املنهجاملنهج واإلجيابيات فيه واملآخذ عليه حيثالتقريب من 
اختياراً، وتعددت انفراداته  ( 22نتائج البحث: تعددت اختيارات اإلمام ابن اجلزري يف تقريبه فبلغت )والتارخيي. 
من اإلجيابيات يف "التقريب" :دقة التعبري واإلجياز ومراعاة دالئل األلفاظ. وأما املآخذ على  و  ( انفرادة.232فبلغت )

كتاب التقريب : يف بعض املسائل يذكر اإلمام ابن اجلزري مجيع طرق املسألة ابستثناء طريق أو أكثر، أحياانً ينسب 
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جلزري وجهًا إىل كتاب معني، وعند الرجوع للكتاب نفسه ال جند املسألة فيه.ذكر اإلمام ابن اجلزري اإلمام ابن ا
 املقروء ة: ابختصار " تقريب النشر مع حذف األوجه غريوصي الباحثبعض األوجه املمتنعة دون التنبيه عليها، وت

 هبا؛ دعم التعليم عن بعد.
 املنهج، التقريب، االستدراك، االختيارات، االنفرادات. الكلمات املفتاحية:

 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وأزكى الصالة وأمت التسليم على سيد األولني واآلخرين، سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 اللهم علمنا ماينفعنا، وانفعنا مبا علمتنا، وزدان علماً تنفعنا به. أما بعد:  .أمجعني

كتاب "تقريب النشر" لإلمام ابن اجلزري من أهم كتب القراءات وأنفعها، وقد انل الصدارة عند علماء القراءات، يعد  
واعترب مصدراً مهماً من مصادر القراءات، فيه زبدة كتاب "النشر"، فهو خمتصر لعمدة كتب القراءات على اإلطالق، 

 ا الكتاب، وعظيم نفعه سأقوم بدراسة وصفية نقدية ملنهجوألمهية هذأال وهو كتاب "النشر يف القراءات العشر". 
 ابن اجلزري يف كتابه التقريب. وأحصر اإلجيابيات فيه، واملآخذ عليه.

 املبحث األول: يف منهج اإلمام ابن اجلزري يف التقريب

 املطلب األول: منهجه يف األسانيد

 ابلنسبة ملنهجه يف األسانيد يف كتاب " التقريب":

ا بشكل خمتصر جداً عما أوردها يف كتابه " النشر" وقد بلغت وحو األل  طريق، أما هنا فقد ذكر القراء جاء هب -1 
العشر، وجعل لكل قارئ راواين، ولكل واحد من هؤالء الرواة طريقان، كل طريق من طريقني إن أتتَّى ذلك، أو 

 أربعة عن الراوي نفسه، ليتم مثانون طريقاً فقط. 

من الرواايت أو األوجه وذلك لثبوهتا من الطرق الصحيحة اليت انتقاها بشروطه يف األسانيد وهي: قبل كثريًا  -2
ن قال اإلمام ابن اجلزري " وذهب كثري مالعدالة واللقي واملعاصرة، بقوله " وقد صحت عندان من طرق كتابنا ". 

...وقد ...وهو رواية النهرواين عن انفع وأيب عمروأهل األداء إىل اإلدغام فيهما مع تبقية الغنة، ورووه عن أكثر القراء
 . (Ibn-Aljazari, 2011, 1:343) . كتابنا"صحت عندان من طرق  

ورد كثرياً من الرواايت أو األوجه وذلك لعدم ثبوهتا من الطرق الصحيحة اليت انتقاها بشروطه يف األسانيد، بقوله  -3
 .حبكاية ترك اهلمزة ... وليس ذلك من طرق كتابه، وال من طرقنا" وانفرد الداين " ليس من طرق كتابنا ":

.(Ibn- Aljazari, 2011, 2:571,572) 
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 املطلب الثاين: منهجه يف ضبط القراءات
 ."الفرع األول: ابلوص : وهو كثري جداً يف هذا الكتاب، وحو قوله:" وأشم خل  عن محزة الصاد زاايً يف كل القرآن

(Ibn- Aljazari, 2011, 1:215) . 
الفرع الثاين: ابلنحو: وحو قوله :" وأبدل أبو عمرو خبالف عنه مجيع اهلمز الساكن، واستثىن من ذلك مخس عشرة  

    . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:282)" كلمة، وهو ما كان سكونه للجزم... أو لألمر..
 املطلب الثالث: منهجه يف عرض القراءات

 زري مصطلحاته يف عرض القراءات فيعرض القراءة بطرق عديدة: منها:ومن معامل منهج اإلمام ابن اجل

    (Ibn- Aljazari, 2011, 1:343) "..ابلتصريح بقراءته على الشيوخ: منها قوله  ".. وقرأت هبا من رواية قالون -أ

 أبن ينسب القراءة إىل ألفاظ خمتارة ودقيقة، وقد وردت مجيعها يف عدة مواضع، كأن يقول: -ب

o  ،اجلمهور: كقوله: " واملنفصل فقرأه ابلقصر ابن كثري، وأبو جعفر، واختل  عن أيب عمرو، ويعقوب، وقالون
   (Ibn- Aljazari, 2011, 1:343)وهشام، وحفص، واألصبهاين عن ورش فاجلمهور على القصر هلم".

o  ًبعض املصريني:كقوله: " وزاد بعض املصريني عن ورش من طريق األزرق وجهاً اثلثا".(Ibn- Aljazari, 2011, 

1:275)  . 
o "مجهور العراقيني: كقوله: "خص العراقيون قصر هشام ابحللواين (Ibn- Aljazari, 2011, 1:274)  . 
o "املغاربة: كقوله: " ...ففتحه أبو عثمان الضرير عنه، وأماله غريه، وهو الذي عند مجهور املغاربة  

 (Ibn- Aljazari, 2011, 1:352)    
 ن حيرر القراءة أبوجهها املتعددة: بطريق الشعر. قال اإلمام ابن اجلزري يف "التقريب": أب -ج

 " لألزرق يف ءاالن ستة أوجه                 على وجه إبدال لدى وصله جتري

طن                      به ويقصر مث ابلقصر مع قصر"  (Ibn- Aljazari, 2011, 1:250) فمدَّ وثل ِّث اثنياً مث وس ِّ

هم يف " وكل من استف أبن يلجأ اإلمام ابن اجلزري إىل القياس عندما تكون القراءة غري منصوصة، وحو قوله: -د
 ,Ibn- Aljazari) "حرف من هذين االثنني والعشرين فإنه على أصله من التحقيق والتسهيل والفصل.. وهو القياس

2011, 1:267) . 

 أبن حييل اإلمام ابن اجلزري القراءة على املصادر املختلفة بصيغ متنوعة، منها أنه:  -ه

يصرح ابسم الكتاب: وذلك عندما يكون النص مذكور يف هذا الكتاب، وحو قوله :" ...وهو أحد الوجهني   -1
 .  (Ibn- Aljazari, 2011, 1:313) يف "الشاطبية" و"التيسري" و"التبصرة" و"الكايف" وغريها"



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “125 - 139” 
VOL: 7, NO 1, 2021 

 

131 
 

 ,Ibn- Aljazari, 2011) أو يصرح ابسم املؤل ِّ :كقوله:" وهو مذهب مكي، وعبد املنعم بن غلبون... "-2

1:232)   

 ,Ibn- Aljazari). . ".أو يصرح ابسم املؤل ِّ  مع اسم مؤلَّفه: كقوله:" وحكى أبو العز يف كفايته إبداهلا. -3

2011, 1:318)  . 

إىل أحد كتبه، هذا يعين أن النص املذكور موجود يف إحدى كتب هذا  املؤل ، كقوله:" أو يصرح بنسبة املؤل   -4
 . Aljazari, 2011, 1:306)  -(Ibn ..".. وهذا مذهب أيب العالء صاحب الغاية

 أو يصرح بنسبة املؤل ِّ  إىل أحد طرقه، مثل قوله:" فباملد قرأان من طريق العنوان، والتبصرة والكايف واهلداية، -5
 . Aljazari, 2011, 1:363)  -(Ibn .."والتجريد، واهلادي، وغريها 

أو يصرح ابسم مؤل ِّ  مرة، ويتبعه بنسبة مؤل ِّ  آخر إىل أحد كتبه: وهو كثري، ومنها قوله:" وانفرد اهلذيل عن  -6
 .  (Ibn- Aljazari, 2011, 1:387).... "انفع بني بني، وكذا صاحب العنوان عن األزرق

لرابع: منهجه يف االنفرادات: بدراسة منهج اإلمام ابن اجلزري يف االنفرادات يف كتابه " التقريب" جند أن املطلب ا
( انفرادة يف قسم 170هلا أمهية ابلغة حيث ذكر عدداً كبريًا منها، حصرهتا الباحثة بعد استقراء الكتاب فبلغت )

 االنفراد، كقوله: انفرد فالن.( انفرادة يف قسم الفرش، صرَّح فيها بصيغة 62األصول، و)

 وقد تغريت ألفاظه ابلتعقيب عليها ابحلكم بصيغ خمتلفة، فنراه حيكم عليها: 

باع الكسرة " وانفرد اخلبازي عن ابن ذكوان إبشبصيغة التوهيم، وحو: وهَِّم فالن، أو هو َوْهم:كقوله يف )أرجئه(:  -1
 .  (Ibn- Aljazari, 2011, 1:242)مع اهلمز، وهو وهم" 

املضمومتني  فيما رواه الداين عنه، عن األزرق جبعل الثانية من وانفرد اخلاقاين"أو بصيغة وليس العمل عليه: كقوله:  -2
 .  (Ibn- Aljazari, 2011, 1:275)وليس العمل عليه". كذلك،  واواً 

كسورتني السبط نفرد يف املضمومتني ومجيع املأو بصيغة عدم التعويل عليه، وحو: "اليعول عليه"، كقوله: " وكذا ا -3
 .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:275) "عن الشذائي عن ابن بواين عن قالون، كذا ذكره يف املبهج وال يُ ع وَّل عليه

......حيث  سهيل اهلمزةبت نفرد به احلنبلي عن هبة هللا عن ابن وردانا"وقد  أو بصيغة ومل يروه غريه: وحو قوله: -5
 .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:292,2293) ومل يروه غريه" وقع،



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “125 - 139” 
VOL: 7, NO 1, 2021 

 

132 
 

 وانفرد العطار عن النهرواين عن األصبهاين يف األحزاب .....، وهو غريب"أو بصيغة غريب: وحو قوله: "  -5

(Ibn- Aljazari, 2011, 1:295). 

حكاه منهم النقل فيها، و أو بصيغة وال يصح: وحو قوله:"....واستثنوا من ذلك ميم اجلمع ..فلم جيز أحد  -7
 .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:315) "بعضهم وال يصح.

حيث وقع،  .... مزةبتسهيل اهل نفرد احلنبلي عن هبة هللا عن ابن وردانأو بصيغة مل يروه غريه، وحو قوله:"وقد ا -8
 .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:292,293) "ومل يروه غريه

 النفرادات اليت ذكرها يف األصول.وقد تعددت أساليبه يف ذكره لالنفرادة:كما أنه يف قسم الفرش حييل على ا

بن وانفرد الشطوي عن ابن هارون يف رواية افقد ينسبها أحيااًن إىل صاحب الطريق عن الراوي، ومنها قوله:  -1
 .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:286) "وردان ابلتحقيق .... 

 ذكر كتاهبم: كأن يقول: "وانفرد الداين من قراءته على أيب الفتح من طريقوقد ينسبها إىل املصنفني مع عدم  -2
 .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:270) ."احللواين عنه ابلتسهيل مع املد يف الثالثة

وقد ينسبها إىل املصنفني مع ذكر كتاهبم، كأن يقول: " وانفرد السبط يف "كفايته" عن الفرضي عن ابن بواين  -3
 . .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:274) "قاط األوىل من املضمومتنيعن قالون إبس

وانفرد  :وقد ينسبها إىل املصنفني إبضافة كلمة )صاحب( إىل اسم الكتاب مع عدم ذكر املصن ، كأن يقول -4
 . .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:315) "صاحب "التجريد" عن األزرق بفتح رؤوس اآلي مامل يكن رائياً 

  "" وانفرد يف "املبهج" ابإلظهار عن هشام من طريق الداجوينوقد ينسبها إىل الكتاب فقط،كأن يقول:  -5

 (Ibn- Aljazari, 2011, 1:340). . 

 املطلب اخلامس: منهجه يف توجيه القراءات

 منهج اإلمام ابن اجلزري يف التوجيه فهو قليل جداً يف هذا املختصر، مع تعدد جوانبه، ومنها: 

 وحو: ) ُقرًى يف النحاة يف األل  الالحقة لألمساء املقصورة يف الوق  التوجيه النحوي: ومنه ملا ذكر اختالف -1
مذهب  بنيَّ أن هذا (al- quran, al-e-imran ,3:(156    )ُغزًى لو كانوا (  (al- quran,Saba ,:34 (18    ظاهرة(
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 كتاب يف ومل يذكرمن أئمة القراءة ، أحد  ذهب إىل هذا القولمل ي ه، ألنوحوي ال أدائي دعا إليه القياس ال الرواية
 . من كتب القراءات

قال اإلمام ابن اجلزري: " وقد حكي يف الوق  على املنون وجه وهو الفتح على تقدير أن يكون األل  بداًل من 
ل الصحيح هو به، ب -دال يعت–التنوين، وحكي ذلك يف الوق  على املنون املنصوب فقط، وكل ذلك ال يعترب 

 . .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:390) "وغريهاإلمالة على أصوهلم، وال فرق يف ذلك بني املنون 

من رجوع  (al- quran, al-Baqarah ,2: (28   التوجيه التفسريي: ومنه ما ذكره من قراءة يعقوب يف )تُرَجعون(  -2
)تُرَجعون( وما جاء منه غيباً وخطاابً إذا كان من رجوع اآلخرة، بفتح    " قرأ يعقوبقال اإلمام ابن اجلزري  اآلخرة.

 .  (Ibn- Aljazari, 2011, 2:450) "أوله وكسر اجليم يف كل القرآن

 التوجيه اللغوي: وهو كثري. منه قوله:  -3

بضم الكاف والتاء     ( al- quran, al-Anbiya ,21: (104        ) للُكتب(" قرأ محزة والكسائي وخل  وحفص 
 .   (Ibn- Aljazari, 2011, 2:604) "إفراداً من غري أل  مجعاً، والباقون بكسر الكاف وفتح التاء مع األل  

 -Ibn) " .التوجيه الصريف: ومنه قوله: " وانفرد صاحب التبصرة يف الوجه الثاين برتقيق ماكان وزنه فعيالً خاصة . -4

Aljazari, 2011, 1:401) .   

 املطلب السادس: اختياراته

 تعددت صيغ االختيار عند اإلمام ابن اجلزري، ومل يتبع صيغة واحدة، فرتاه أحياانً يقول: 

ذهب بعضهم إىل التفاوت يف أيضاً، وهو طريق ابن الفحام وغريه والناس  موبه قرأت وبه آخذ: كقوله:" والالز  -1
 . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:246)  ذ".قاطبة على خالفه وبه قرأت وبه آخ

)وإايه أختار(: كقوله: " وأما السبب املعنوي فهو: قصد املبالغة يف النفي، ومنه: املد للتعظيم.....وقد مده هلذا  -2
  ختار".أاملعىن مجاعة عن من روى قصر املنفصل، وبه قرأت من طريقهم عن أصحاب القصر، وهو حسن، وإايه 

(Ibn- Aljazari, 2011, 1:252) . 

 ل"عليه العمل، كقوله:" واجلمهور عن ابن ذكوان على عدم السكت وعليه العم -3

.(Ibn- Aljazari, 2011, 1:307) . 
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وقد خيتار وجهني معاً، وحو قوله:" وجتوز البسملة عن كل من القراء بعد االستعاذة إذا ابتدئ أبوساط السور،  -4
 . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:214)حمتمل". واستثىن بعضهم وسط براءة، وأجازه بعضهم، وكالمها

 .واملختار ما قدمناه"وهو املختار، وحو قوله: " وذهب آخرون إىل إطالق اإلمالة عند مجيع احلروف..... -5

 (Ibn- Aljazari, 2011, 1:395) . 
التصاهلما  اقوله: " قطع املوصول وهو ثالثة أحرف...فيوق  عندهم على الكلمتني أبسرمهوهو الصواب، وحو  -6

 . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:429) ".رمساً ابإلمجاع، وهذا هو األوىل ابلصواب
 التفخيم"" وذكر بعضهم جواز ترقيق املكسورة يف ذلك....والصحيح وهو الصحيح، وحو قوله: -7

(Ibn- Aljazari, 2011, 1:409) . 
 "قوله: "... واألصح جواز الوق  على )ما( للجميع؛ ألهنا كلمة برأسها ... واألصح، وحو  -8

(Ibn- Aljazari, 2011, 1:428) . 
    ( al- quran, al-Hijr ,15: (26    )صلصال(      وهو األرجح، وحو قوله:" واختلفوا أيضاً يف تغليظ الم -9 

 .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:415)".التيسري...وهو األرجح مع كوهنا ساكنة لوقوعها بني صادين...وقطع ابلرتقيق يف
 ( اختياراً يف األصول والفرش.  22وقد بلغ عدد اختياراته )

 املطلب السابع: استدراكه على أئمة القراءة
استدرك اإلمام ابن اجلزري على اإلمامني: أبو العالء اهلمذاين وابن سوار يف مسألة وق  محزة على  -1  ومنها:

ف " وقد حكى احلافظ أبو العالء وابن سوار يف حر اهلمز يف حرف اللني: قال اإلمام ابن اجلزري يف " التقريب": 
 . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:315)اللني خاصة اإلدغام، وهو ضعي ".

 املبحث الثاين: اإلجيابيات يف التقريب واملآخذ عليه: وفيه مطلبان:
 املطلب األول: اإلجيابيات يف التقريب

 التسهيل على طالب علم القراءات؛ فكتاب "التقريب" يتميز بصغر حجمه مع احتوائه على مادة علمية ضخمة. -
حيتوي هذا الكتاب على زايدات العشر الكربى من القراءات والرواايت والطرق واألوجه واالنفرادات واالختيارت  -

 عن العشر الصغرى. 
دقة التعبري واإلجياز ومراعاة دالئل األلفاظ، "وبيان ذلك: إذا صرح ابسم الكتاب فإمنا يذكره يكون منصوص عليه  -

 ل  فإن ذلك ال يلزم االقتصار على واحد من كتبه فقوله: )صاحب التيسري( ال يلزميف الكتاب، وإذا صرح ابسم املؤ 
من هذه العبارة أن املسألة موجودة يف كتاب "التيسري" وإمنا يف أحد كتب الداين، وأيضاً قوله: )طريق اهلذيل( ال يلزم 

 ."ة للمؤل من أن تكون يف "الكامل" فقد تكون يف إحدى كتب األخرى، أو أهنا طريق أدائي
 :املطلب الثاين: املآخذ على التقريب

إليك و : يف أحيان كثرية يذكر اإلمام ابن اجلزري مسألة من املسائل ويذكر مجيع طرقها ابستثناء طريق أو أكثر، أوالً 
( مل يذكرادِّ ) ايعب مسألة الياء الزائدة لرويس من املنادى يف قوله تعاىل:هذه األمثلة من بعض ما وقفت عليه:   فاتقونِّ
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ابن اجلزري يف "التقريب" "غاية ابن مهران" مع الكتب اليت نصَّت على حذف الياء لرويس من املنادى يف  اإلمام
 مع أنه ذكره يف "النشر".     ( al- quran, az-zumar ,39: (16  ) ايعبادِّ( يف الزمر قوله تعاىل:

 هرى سائر املنادى، وهو الذي مشى عليه جمُ وْ احلذف، وأجرَ   عنه وروى آخرونابن اجلزري يف "النشر":"  اإلمام قال
، واحلافظ أبو عمرو "املفيد"، وصاحب "تلخيصه"، وأبو معشر يف "تذكرته"، وابن غلبون يف  ابن مهران يف "غايته"

 ,Ibn- Aljazari) ".وابلوجهني مجيعاً آخذ؛ لثبوهتما رواية، وأداء، وقياساً، وهللا أعلم  ، وهو القياس.الداين، وغريهم

2014, 4:1550) . 
( أعين الياء يف يف  رويس ابن اجلزري يف "التقريب": " واختل  عن اإلمام قال  )عباد(      ) ايعباد فاتقونِّ

 وهو من املنادى، ومل خيتل  عنه يف سواها فأثبتها أبو العز ِّ ... وحذفها ابن غلبون والداين وأبو معشر".
 (Ibn- Aljazari, 2011, 1:444) . 
ابن مهران يف "الغاية":" ويعقوب يثبت كلَّها وصالً ووقفاً، اثبتة كانت أو حمذوفة، رأس آية أو وسطها".  اإلمام قال

(Ibn- Mahran, 1985, 1:132) . 
 يتبني لنا من هذا النص  أن يعقوابً براوييه يثبت الياء يف مجيع أحواهلا من "غاية ابن مهران".  

ينسب اإلمام ابن اجلزري وجهًا إىل كتاب معني وعند الرجوع إىل الكتاب نفسه ال جند املسألة فيه، أو اثنياً: قد 
 وإليك بعض األمثلة من بعض ما وقفت عليه:جندها بزايدة وجه أو نقصانه: 

 مسألة السكت البن عامر بني السورتني:
 ني".لسكت بني السورتني من "التلخيصابن اجلزري يف "التقريب" ويف أصله أن البن عامر ا اإلمام ذكر 

اإلمام ابن اجلزري يف " التقريب": " والسكت أليب عمرو من التذكرة......والبن عامر يف "التلخيصني"  قال
 . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:212).و"التبصرة" والبين غلبون واختيار الداين..."

 لخيص أيب معشر" فقط.والذي وجدته الباحثة اجلهر ابلبسملة البن عامر من "ت
أبو معشر يف "التلخيص": " وقد جاء عن محزة وأيب عمرو إخفاؤها عند رؤوس السور إال الفاحتة، وجاء  اإلمام قال

عنهما أيضاً تركها عند رؤوس السور إال الفاحتة، وجاء عن ورش تركها عند رؤوس السور إال الفاحتة، الباقون جيهرون 
.  أما ابن بليمة صاحب "التلخيص" فقطع  (al-Tabari, 1992, 134) و االختيار"هبا عند رؤوس السور فقط، وه

 ابلسكت البن عامر.
   ) صلصال( لورش : مسألة تفخيم الالم يف

   ( al- quran, al-Hijr ,15: (26) صلصال(  ابن اجلزري يف "التقريب" ويف أصله أن الالم يف اإلمام ذكر

 فيها الوجهان الرتقيق والتفخيم من كتاب "التجريد". 
ن، ) صلصال( مع كوهنا ساكنة لوقوعها بني صادي ورد يف "التقريب": " واختلفوا أيضًا يف تغليظ الم 

فالتفخيم يف "اهلداية" و"اهلادي" و"تلخيص ابن بليمة"، وأحد الوجهني يف "التبصرة"، و"الكايف"، و"التجريد". 
(Ibn- Aljazari, 2011, 1:415) . 
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 أن الالم فيها مفخمة قواًل واحداً من كتاب "التجريد".  الباحثة والذي وجدته
 ,Ibn- Alfaham, 2007) ) صلصال( لوقوعها بني صادين"  ابن الفحَّام يف "التجريد":" وفخم ورش اإلمام قال

182)  
 )خاب( للداجوين عن هشام:  مسألة إمالة األل  يف عني الفعل الثالثي

   ( al- quran, ibrahim ,14: (15ابن اجلزري يف "التقريب" ويف أصله على فتح األل  يف )وخاب(  اإلمام نصَّ 

 حيث كانت للداجوين عن هشام، من طريق املستنري، وعط  عليه أاب العز  وأاب العالء صاحب "الغاية ".
، )وخاب( فأماله صاحب التجريد    ابن اجلزري يف "التقريب": " واختل  عن الداجوين يف اإلمام قال

 والروضة واملبهج، وابن فارس، ومجاعة، وفتحه ابن سوار وأبو العز ِّ وأبو العالء، وآخرون"
 (Ibn- Aljazari, 2011, 1:375) .  

ر عنه إمالة ) ابن سوار يف "املستنري": " روى الداجوين عن صاحبيه اإلمام قال  خاب("غري هبة هللا املفس ِّ
 . 

(Ibn- Swar, 2005, 1:375) . 
 أبو العز ِّ يف "الكفاية": " وأمال الداجوين عن صاحبيه )وخاب(حيث وقع" اإلمام قال

.(Abo- Al-ezz, 2003, 100)  . 
  (Abo- Al-ezz, 2003, 198)".)وخاب(الداجوين يف إمالة  -محزة -يف "اإلرشاد": " وافقه اإلمام وقال

أبو العالء يف "غاية االختصار": فأما الصوري فأمال عنه كل أل  قبلها راء .....وأمال من األفعال:  اإلمام وقال
 ي فقط من "غاية أيب العالء".ذاً: اإلمالة للصور ( إ  (al- Hamadhani, 2005, 1:275, 276و)خاب( …)زاد( 

من مجيع هذه النصوص يتضح لنا إمالة األل  يف قوله تعاىل: )خاب(كي  أتت للداجوين من طريق ابن 
 سوار، وأيب العز ِّ، وفتحها من "غاية أيب العالء".

رك السكت أن ت ابن اجلزري يف "التقريب" ويف أصله اإلمام مسألة ترك السكت حلمزة من روايتيه: ذكر
 مطلقاً حلمزة من الروايتني هو مذهب ابن مهران، وهو الذي مل يذكر يف "غايته" سواه.

عباس من الروايتني مطلقاً، وهو مذهب أيب ال –محزة  -ورد يف "التقريب": "  وذهب بعضهم إىل ترك السكت عنه 
 . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:306)املهدوي، وابن سفيان، ومل يذكر ابن مهران يف غري "الغاية" سواه".

 ابن مهران صرَّح ابلسكت يف كتابيه: "الغاية" و"املبسوط".  اإلمام والذي وجدته الباحثة أن
تني سكتة وخل  يسكتون بني كلم ومحدون":" ومحزة وابن غالب والربمجي وقتيبة غاية:ابن مهران يف "ال اإلمام قال

 . (Ibn- Mahran, 1985, 158)ة". لطيفة إال أن يكون قبلها مد
وخل   ،، والكسائي برواية قتيبة، ومحدونابن مهران يف "املبسوط":" ومحزة، وعاصم برواية األعشى اإلمام قال

 . (Ibn- Mahran, 2011, 110)يسكتون على احلرف الساكن قبل اهلمزة".
 مسألة اإلشارة يف هاء الضمري: 

.على اإلشارة يف هاء (Ibn- Aljazari, 2014, 4:1410)ابن اجلزري يف "التقريب" ويف أصله  اإلمام نص
"التقريب": " واختل  يف هاء الضمري؛  ابن اجلزري يف اإلمام قال الضمري مطلقاً من "التيسري" و"التلخيص" وغريمها.
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فذهب كثري منهم إىل اإلشارة فيها مطلقاً كما يف "التيسري" و"التجريد" و"التلخيص" و"اإلرشاد" و"الكفاية"، وذهب 
 ,Ibn- Aljazari)آخرون إىل املنع مطلقاً، كما ذكره الداين يف غري "التيسري"، وهو ظاهر كالم الشاطيب وغريه". 

2011, 1:418)    . 
مل جتد الباحثة اإلشارة يف هاء الضمري يف كتاب "التيسري" وال يف كتايب "تلخيص أيب معشر"، و"تلخيص 

 العبارات".
 والضحى(:سورة ) آخرمسألة ابتداء التكبري من 

تاب من طرق كثرية منها: ك رويوالضحى( آخر )ذكر اإلمام ابن اجلزري يف "النشر" أن ابتداء التكبري من 
 "املبهج" من غري طريق الشنبوذي.

طع فيه صاحب "التيسري" مل يقوالضحى( قال اإلمام ابن اجلزري يف النشر": " فمن نصَّ على التكبري من آخر )
بسواه، وكذلك شيخه أبو احلسن بن غلبون صاحب "التذكرة" مل يذكر غريه، وكذا والده أبو الطيب يف "إرشاده"، 

ب "الكايف"، وصاحب "اهلداية"، وصاحب "اهلادي"، وأبو علي بن بليمة وأبو وكذلك صاحب "العنوان"، وصاح
 حممد مكي، وأبو معشر الطربي، وأبو حممد سبط اخلياط يف "مبهجه" من غري طريق الشنبوذي

 (Ibn- Aljazari, n, 2:50) ; (al-dhahabiu, 1979, 1:346) . "وأبو القاسم اهلذيل (Ibn- Aljazari, 2015, 

5:1995). 
وأما يف "التقريب" فذكر اإلمام ابن اجلزري كل الطرق مسندة إىل كتبها، وزاد عليها طريق الشنبوذي دون 

 أن يسنده إىل أي كتاب.
أبو  يخهش والضحى( وكذلك) ابن اجلزري يف "التقريب": " فنص صاحب "التيسري" على أنه من آخر  اإلمام قال

والده أبو الطيب وصاحب "العنوان"، وصاحب "الكايف"، وصاحب "اهلداية"، وصاحب و  احلسن بن غلبون
 . (Ibn- Aljazari, 2011, 2:752) "اهلادي"، وابن بليمة، وأبو معشر، ومكي، واهلذيل، والشنبوذي وغريهم".
ل )أمل نشرح( نبوذي االبتداء ابلتكبري من أو قال اإلمام سبط اخلياط يف "املبهج": " ويف رواية أيب الفرج الش

ألن الكارزيين حكى: أنه ملا قرأ عليه البن كثري ختم سورة )والليل( وسكت، قال مث قرأت ابلتكبري من أول 
 . (Sabat alkhiat, 2012, 2:901)."والضحى()

وذي فقط، وكان ية الشنبوالضحى( يف روا)تبني لدى الباحثة أن مذهب سبط اخلياط يف مبهجه التكبري من أول 
 على اإلمام ابن اجلزري أن يستثنيها كما فعل يف "النشر". ولعله سبق قلم.

سابعاً: ذكر اإلمام ابن اجلزري يف "تقريبه" مجيع األوجه املقروء هبا وبعض األوجه الغري مقروء هبا، دون التنبيه على 
 وجه اجلائزة، واألمثلة كثرية، منها:بعض األوجه الغري مقروء هبا؛ مما يوقع اللبس أبهنا من األ

انفرد اهلذيل و  قال اإلمام ابن اجلزري يف "التقريب: "مسألة إسكان امليم البن مجَّاز إن جاء بعدها مهزة قطع: 
 مهزة قطع"عن ابن مجاز إبسكان امليم من غري صلة، إذا مل يكن بعدها  عن اهلامشي

(Ibn- Aljazari, 2011, 1:218) . .وهي انفرادة غري مقروء هبا البن مجَّاز عن أيب جعفر 
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ال اإلمام ابن قمسألة إسقاط اهلمزة األوىل من اهلمزتني املتفقتني من كلمتني يف األقسام الثالثة للبزي: 
ن النقاش عمرو.... وانفرد بذلك الشنبوذي عاجلزري يف "التقريب": " فأسقط األوىل منهما يف األقسام الثالثة أبو 

وهي انفرادة غري مقروء هبا للبزي، من هذا الطريق،   . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:273)عن أيب ربيعة عن البزي"
 حكم عليها اإلمام ابن اجلزري أبهنا وهم.

 ........الثةاألقسام الث ا يففقرأ أبو عمرو إبسقاط اهلمزة األوىل منهم قال اإلمام ابن اجلزري يف "النشر": "
Aljazari, 2015,  -(Ibn".وانفرد بذلك أبو الفرج الشنبوذي، عن النقاش، عن أيب ربيعة، عنه، فوهم يف ذلك

3:920) .   

 اخلامتة وتشمل النتائج والتوصيات
 النتائج: -أ
 األصول والفرش.( اختياراً يف  22اختيارات اإلمام ابن اجلزري يف " تقريبه" فبلغت )تعددت  -1
( انفرادة يف 62( انفرادة يف قسم األصول، و)170انفرادات اإلمام ابن اجلزري يف " تقريبه" فبلغت )تعددت  - 2

 قسم فرش احلروف.
 بلغت استدراكات اإلمام ابن اجلزري يف " التقريب"  على بعض األئمة ستة استدراكات. - 3
 من أهم اإلجيابيات يف "التقريب": -4
  سهيل على طالب القراءات؛ فقد مجع الكتاب بني صغر احلجم وبني ضخامة املادة العلمية.الت -أ
دقة التعبري واإلجياز ومراعاة دالئل األلفاظ، "وبيان ذلك: إذا صرح ابسم الكتاب فإمنا يذكره يكون منصوص  -ب

 كتبه  عليه يف الكتاب، وإذا صرح ابسم املؤل  فإن ذلك ال يلزم االقتصار على واحد من
 بعض املآخذ على كتاب "التقريب" : -5
اختصار طرق بعض املسائل، وترك بعضها اآلخر كما هو دون اختصار؛ مما يوقع القارئ يف اللَّْبس، وقد ُحصرت  -أ

 بعض هذه املواضع اجململة فبلغت ستة وعشرين موضعاً.
عددت فبلغت تثناء طريق أو أكثر. وقد يذكر اإلمام ابن اجلزري مجيع طرق املسألة ابست -يف بعض املسائل - ب

  عشر مسائل.
يف بعض املسائل قد ينسب اإلمام ابن اجلزري وجهًا إىل كتاب معني، وعند الرجوع للكتاب نفسه ال جند  -ج

 املسألة فيه، أو جندها بزايدة وجه أو نقصانه، وقد ُحصر معظمها  فبلغت اثنتني وعشرين مسألة. 

 بعض األوجه املمتنعة دون التنبيه عليها، تعددت فبلغت مثانية عشر وجهاً . ذكر اإلمام ابن اجلزري -د
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 توصي الباحثة مبا يلي:التوصيات:  -ب

اختصار كتاب " تقريب النشر يف القراءات العشر" مع حذف األوجه غري املقروء هبا؛ ليستفيد منه طالب  -1
 القراءات. 

 بشكل أفضل، ودعم التعليم عن بعد. االعتماد على وسائل التقنية احلديثة  -2
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ABSTRACT 

The steep mountains are one of the great universe verses that the Holy Qur’an spoke 

about and explained in several places their truth and the reason for finding them, and then their 

end. The scientific study is to study the compatibility between the established facts that 

geologists have recently reached, and prepared the stage of theories and hypotheses, and 

between what is mentioned by the Holy Qur’an before 1400 years, so they looked meditating 

on the two verses: (the legendary verse and the visible verse). The Holy Qur’an made it clear 

about a scientific miracle in creating these great steep mountains, and the facts that modern 

science has reached, so the balance between them is the method of this blessed study. Service 

to humanity, so the Holy Qur’an describes mountains in nine different places as moorings, and 

as pegs in one place, and this is what modern science has recently reached, which is to confirm 

the stabilization of the earth and its anchoring and preserving its balance by draining. for those 

with firm roots in the earth, and what modern science brought about came after profound 

scientific stages of study that took time from time to come to scientific facts that correspond to 

the accurate description and eloquent expression that the Noble Qur’an came to in a brilliant 

scientific miracle. 

 

Keywords: The Sciences of the Qur'an. Scientific miracle 

 ملخص البحث

اجلبال الشواهق من اآلايت الكونية العظيمة، قد تكلم هبا القرآن الكرمي، وأابن يف مواضع عدة عن حقيقتها 
وعلَّة إجيادها، مث انتهاءها، ويُعد موضوعها إحدى قضااي اإلعجاز العلمي احليوي، إذ بتصدي كثري من علماء 

فق بني ما توصل ن يف جمال اإلعجاز العلمي لدراسة التوااجليولوجيا ملعرفة حقائق تكوينها، ووظيفتها، َعَمد املتخصصو 
إليه علماء اجليولوجيا مؤخرًا من حقائق اثبتة عدَّت مرحلة النظرايت والفرضيات، وبني ما ذكره القرآن الكرمي من 

ملبسط اتأمل بني اآليتني: )اآلية املسطورة، واآلية املنظورة(، وكان هدف الدراسة هلذا البحث بنظروا ف، 1400قبل
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تسليط الضوء على هذا التوافق بني ما بيَّنه القرآن الكرمي من إعجاز علمي يف خلق هذه الشواهق العظيمة، وبني ما 
تجد به العلم ما اسفمن حقائق، فكانت املوازنة بينهما هي منهج هذه الدراسة املباركة،  احلديث توصل إليه العلم

 ة وافق ما عرضه القرآن الكرمي من حكمة خلق اجلبال خدمة للبشرية،احلديث من كشٍف وظهوٍر حلقائق علمية اثبت
ا توصل إليه أبهنا أواتًدا يف موضع واحد، وهذا م، وفوصف القرآن الكرمي اجلبال يف تسع مواضع خمتلفة ابهنا رواسي

خة يف األرض، سالعلم احلديث مؤخرًا، وهو أتكيد تثبيت األرض وإرساءها وحفظ توازهنا ابجلبال ذات اجلذور الرا
وما جاء به العلم احلديث أتى بعد مراحل دراسية علمية عميقة اخذت حيًنا من الدهر لتجيء حقائًقا علمية موافقة 

 للوصف الدقيق، والتعبري البليغ الذي جاء به القرآن الكرمي يف إعجاز علمي ابهر.
 : علوم القرآن. إعجاز علميالكلمات املفتاحية

 املقدمة

رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد الرمحة املهداة، وعلى آله وصحبه ومن وااله، ومن اتبعه احلمد هلل 
 .وسار على هنجه وهداه

 :أمَّا بعد

فإن الباحثني املشتغلني خبدمة كتاب هللا تعاىل قد أخذوا على عاتقهم العناية بعلومه، وانكبوا على دراسة أسراره، 
العصور، فهو كتاب هللا املعجز الذي تعهد هللا حبفظه، وسخر عباده للعناية به، وهو البيان وإدراك خفاايه على مر 

من هللا تعاىل خللقه، فكان كل ما فيه حًقا مطلًقا ملن آمن به أنه من لدن حكيم خبري، وعلى تنوع العلوم اليت فيه، 
اهيم، ومن هذه به مما فيه من حقائق ومففإن لكل علم منها من وفقه هللا ألن يتصدى للبحث فيه والتضلع جبوان

كٌل حبسب   -العلوم علم إعجاز القرآن الكرمي، الذي تداعى له أهل االهتمام وصنفوا فيه، فنظروا إىل زواايه املتعددة
فعددوا وجوهه وتكلموا يف أنواعه، اليت منها اإلعجاز العلمي، وهو ما أخرب هللا تعاىل يف كتابه الكرمي حبقائق  -نظره

 اء إبثباهتا العلم التجرييب مؤخرًا، تلك احلقائق اليت مل تكن لتدرك ابلوسائل البشرية يف عهد نزول القرآن الكرمي، وماج
بعده، وال يسع التعرض ملسائله وبيان حقائقه إال من كان له ختصٌص دقيٌق فيه، فقد نظروا نظر املتأمل بني اآليتني: 

لقه، وتنبَّهوا ملا فيه من إشارات كونية، وظواهر تكلم هللا تعاىل هبا لبيان عجيب خ)اآلية املسطورة، واآلية املنظورة(، 
ودقيق صنعه، إذ إن أصل كتاب هللا تعاىل هو كتاب هداية لقوم يعقلون، قال تعاىل }امل . َذِلَك اْلِكَتاُب الَ رَْيَب ِفيِه 

ر فيه هو حٌق مطلق هلل تعاىل، فمن أدرى وما ذُك ((al-quran, al-Baqarah, 2: 1-2 ُهًدى ل ِْلُمتَِّقني{
 هبذا اخللق من خالقه؟

إن بعض ممن تعرض لتفسري اآلايت الكونية ممن مل تكن له خلفية علمية دقيقة تكلفوا يف حتميل ما ال حتتمله  
لم بغري كاآلايت، فأعطى اآلية القرآنية من التأويل ما ال تقصده، خاصة يف عصران هذا، عصر االنفتاح والتوسع والت
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علم؛ بغية الشهرة والظهور، والقرآن الكرمي أجلُّ من ذلك وأعظم، إال أن التصدي هلذا العلم ال يصح أن يكون إال 
على  -من متخصص حيسن ويضبط التعامل مع قضااي اإلعجاز العلمي وفق ضوابط معينة، فمن هذه الضوابط

 :-سبيل املثال ال احلصر

 .، والتفنيد، عبورًا إىل مرحلة احلقيقة الثابتة العلمية اليت ال تقبل التغيري، والنقضأن يتجاوز النظرية والفرضية -1

 .أن جيد الدليل الظاهر على تلك احلقيقة من كتاب هللا تعاىل -2

أن حيسن فهم النص القرآين وفق داللة اللفظ يف اللغة العربية، وأساليب التعبري فيها، واألساليب البالغية  -3
 .رميللقرآن الك

 .أن يبتعد عن التكلف، وأال يذهب بعيًدا ابآلية كي توافق النظرية العلمية -4

 .عدم اخلوض يف املسائل الغيبية أبكثر مما أثبته هللا تعاىل يف القرآن الكرمي -5

عاىل تأن يوظف احلقيقة العلمية الثابتة غري القابلة للنقض يف تفسري آايت هللا تعاىل، ال أن يوظف آايت هللا  -6
وألجل هذا قمت هبذه الدراسة مقتصرة على وظيفة واحدة من وظائف اجلبال اليت  .ألثبات فرضية أو نظرية ما

تعددت وظائفها خدمة لصاحل اإلنسان وعيشه على هذا الكوكب األرضي، أال وهي وظيفتها يف تثبيت األرض، اليت 
ه مبحثني على حمكم كتابه، فجاء هذا البحث يف متهيد ويلي أثبتها العلم احلديث مؤخرًا، بعد أن ذكرها هللا تعاىل يف

 :النحو اآليت

 .تعريف اجلبل لغًة واصطالًحا –متهيد 

 .اجلبال يف املنظور القرآين -املبحث األول 

 .اجلبال يف املنظور العلمي -املبحث الثاين

؛ ضوعات اإلعجاز العلميأما سبب اختياري ملوضوع هذا البحث، أنين كنت وال أزال أميل إىل دراسة مو  
لكوهنا موضوعات حيوية وحسيَّة، هلا ارتباط ومتاس مباشر حبياتنا العملية، تكلم القرآن حبقائقها، مث وافقتها نظرايت 
واكتشافات علمية حديثة على اختالف جوانبها، ومل يتسنَّ يل دراسة هكذا موضوعات يف رسالة املاجستري، وأطروحة 

دراستها يف هذا البحث املبسط املبارك، راجية من هللا تعاىل أن يوفقين ملا فيه السداد من الدكتوراه، فعمدت إىل 
القول والعمل، وأن ينفع بدراسيت هذه  املهتمني من املسلمني، مث أدعو هللا أن جيعلها يف صحائف أعمايل يوم ال 

 م. د. اعتماد إمساعيل جاسم      الباحثة                                                    .ينفع مال وال بنون
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 متهيد

 تعريف اجلبل لغًة واصطالًحا 

 أوًًل: يف اللغة.

 ,alfarahidiu, 6:136هو اسم لكل وتد من أواتد األرض إذا عظم وطال، واجلمع أجبل وأجبال وجبال  اجلبل:

abn manzur, 1993, 11:96.) ) 

 The Academy of the Arabic)وقيل: هو كل )) ما عال من سطح األرض واستطال، وجاوز التل ارتفاًعا((

Language in Cairo (Ibrahim Mustafa , Ahmed Al-Zayat , Hamed Abdel Qader , Muhammad Al-

Najjar)  1:150).) 

 اثنًيا: يف اًلصطالح. 

مرت فوق  500مرت تقريبا، وقيل:  1000هو كل مرتفع من األرض يتصف بوجود قمة ال يقل علوها عن  اجلبل:
 jawdat hasanayn , fathi 'abuما إذا قل االرتفاع عن ذلك فإن املرتفع يسمى تاًل.مستوى األراضي اجملاورة، أ

eiana188, dr. eabd aleaziz sharaf 196.)  ) 

وعرف بعض العلماء اجلبال تعريًفا يناسب هيئتها الظاهرة على سطح األرض، فقالوا: أهنا نتوءات على سطح األرض 
 -وةمجع رب-مرتًا ويزيد، ويعتربون ما دون ذلك من الرىب 610-305رتاوح بني ترتفع فوق األرض احمليطة هبا مبدى ي

 (.zaghlul alnajar 35والتالل )

أو هو ))املرتفع عما حوله من األرض، ارتفاًعا ملحوظًا جيعله يعظم ويطول، ودونه التل، ودونه الربوة، ودوهنا اهلضبة 
 zaghlul alnajarبَلة(، و)واجلِِبلَّة(، هي القوة البدنية أو صالبة األرض(( مث السهل... و) اجلُبلة(، و)اجلَبَلة(، و) واجلِ 

203.) ) 

 

 املبحث األول

 اجلبال يف املنظور القرآين

حتدث القرآن يف مواضع كثرية عن آايته الكونية، اليت سخرها هللا تعاىل خدمة لصاحل اإلنسان على هذه  
ٍف الظاهرة على سطحها واليت منها اجلبال، ووظيفتها، وحىت هنايتها، يف وصاألرض، حىت قيام الساعة، وتلك املعامل 
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دقيق بديع، لذا فقد تناولت يف هذا املبحث ما أشار هللا إليه من وظيفة اجلبال، مث هنايتها من عرٍض لآلايت فيها، 
 وبيان أشهر أتويالهتا.

 أوال: وظيفة اجلبال.

ضال لى البشرية يف خلق اجلبال: هي وظيفة تثبيت األرض وحفظ توازهنا، فإن من أهم الوظائف اليت أنعم هللا هبا ع
( ، والذي يَعنينا khanisa' m. mahdi 28-38عن تسخري هللا هلا لتكون مسكًنا وملًجأ لإلنسان واحليوان واحلشرات )

عة مواضع يف تس هنا وظيفتها يف حفظ توازن األرض وسالمتها من االضطراب، وهذا ما أشار إليه القرآن الكرمي
 بوصفها رواسي، وموضع واحد بوصفها أواتًدا، فأما املواضع التسعة بوصفها رواسي فهي:

نْيِ اثْنَننْيِ يُنْغِشي اللَّْيَل جَ قوله تعاىل: }َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأَلْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوَأهْنَارًا َوِمن ُكلِ  الثََّمرَاِت َجَعَل ِفيَها َزوْ 
 ,.alraed, 13:3) (al-quranننََّهاَر ِإنَّ يف َذِلَك آلاَيٍت لِ َقْوٍم يَنتَنَفكَُّرون{: ال

ٍم سَ  َر ِفيَها أَقْنَواهَتَا يف أَْربَنَعِة أايَّ  ,al-quranوَاء ل ِلسَّائِِلني{وقوله تعاىل:}َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن فَنْوِقَها َواَبَرَك فِيَها َوَقدَّ

fusilat, 41:10.) ) 

َنا ِفيَها ِمن ُكلِ  َشْيٍء مَّْوُزون{ ) َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنبَنتنْ  (  al-quran, alhijr, 15:19وقوله: }َواأَلْرَض َمَدْداَنَها َوأَْلَقينْ

 ( .al- quran, alnahl, 16: 15وقوله:}َوأَْلَقى يف اأَلْرِض َرَواِسَي أَن مَتِيَد ِبُكْم َوَأهْنَارًا َوُسُباًل لََّعلَُّكْم هَتَْتُدون{ ) 

 :al-quran, al'anbia, 21وقوله:}َوَجَعْلَنا يِف اأَلْرِض َرَواِسَي أَن مَتِيَد هِبِْم َوَجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُبالً َلَعلَُّهْم يَنْهَتُدون{ )

31.) 

ْيِن َحاِجزًا أَإَِلٌه مََّع اَّللَِّ بَْل َل هَلَا َرَواِسَي َوَجَعَل َبنْيَ اْلَبْحرَ وقوله: }أَمَّن َجَعَل اأَلْرَض قَنرَارًا َوَجَعَل ِخاَلهَلَا َأهْنَارًا َوَجعَ 
 ( .al-quran, alnaml, 27: 61َأْكثَنرُُهْم اَل يَنْعَلُمون{) 

ثَّ ِفيَها ِمن ُكلِ  َدابٍَّة َوأَنزَْلَنا ِمَن بَ وقوله: }َخَلَق السََّماَواِت ِبَغرْيِ َعَمٍد تَنَرْوهَنَا َوأَْلَقى يف اأَلْرِض َرَواِسَي أَن مَتِيَد ِبُكْم وَ 
َنا ِفيَها ِمن ُكلِ  َزْوٍج َكرمي{)   ( .al-quran, luqman, 31:10السََّماء َماء فَأَنبَنتنْ

َنا ِفيَها ِمن ُكلِ  َزْوٍج هَبِيج{ )  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنبَنتنْ  (.al-quran, qaf, 50:7وقوله: }َواأَلْرَض َمَدْداَنَها َوأَْلَقينْ

َناُكم مَّاء فُنرَااًت{ )   ( .al-quran, almursalat, 77: 27وقوله: }َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاخِمَاٍت َوَأْسَقينْ

ومن املالحظ أن من هذه املواضع التسعة ذكر هللا تعاىل يف ثالثة منها قوله: )رواسي أن متيد(، يف سورة  
أكد هللا تعاىل على علَّة خلق اجلبال يف ) أن متيد بكم(، وهو حفظ األرض من امليد، النحل، واألنبياء، ولقمان، أي 
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وامليد: هو الذهاب واجمليء واالضطراب واحلركة، ومعىن أصاب اإلنسان امليد، أي أصابه الدوار من ركوب البحر 
(alfarahidiu, 8:89,  muhamad al'azdi, 1987, 2:685, alraazi, 1979 5:288 ق ، )(يف 310ال الطربي )ه

 ,altibriu, 2000, 17:183تفسريه لسورة النحل : ))أرسى األرض ابجلبال لئال مييد خلقه الذي على ظهرها(( 

alzajaj, 1988, 4:195 (( ، وروى بسنده عن احلسن، عن قيس بن عباد: ))أن هللا تبارك وتعاىل ملا خلق األرض
 ,altibriu, 2000ى ظهرها أحدا، فأصبحت صبحا وفيها رواسيها(( جعلت متور، قالت املالئكة ما هذه مبقرة عل

17:183, alqiruaniu) 

 2008  ,6 :3964- 3965  albighawi 2000, 3:74, albaydawi 1998, 3:222 :ويف تفسريه لسورة لقمان قال ،)
طرب بكم، أن ال تض))وجعل على ظهر األرض رواسي، وهي ثوابت اجلبال }أن متيد بكم{ أن ال متيد بكم، يقول: 

وال تتحرك مينة وال يسرة، ولكن تستقر بكم...وعن قتادة }أن متيد بكم{ أي أثبتها ابجلبال، ولوال ذلك ما أقرت 
( ، ويف رواية لعبد الرزاق يف تفسريه altibriu, 2000, 20:133, 'abin 'abi hatim, 1999, 7:2279عليها خلقا(( )

ذه عاىل: ) أن متيد بكم( قال: ))ملا خلقت األرض كادت أن متيد، فقالوا: ما هبسنده عن احلسن يف تفسريه لقوله ت
 :alsaneani 1998, 2مبقرة على ظهرها أحدا؟ فأصبحوا وقد خلقت اجلبال فلم تدر املالئكة مم خلقت اجلبال؟(()

266, althaelbi 2002, 6:11 يه وجهان: متيد بكم وف( ، وقال املاوردي يف تفسريه لقوله )أن متيد بكم(: ))أي لئال
أحدمها: معناه أن ال تزول بكم، قاله النقاش، الثاين: أن ال تتحرك بكم، قاله حيىي بن سالم، وقيل: إن األرض كانت 
تتكفأ مثل السفينة فأرساها هللا ابجلبال وإهنا تسعة عشر جباًل تتشعب يف األرض حىت صارت هلا أواتداً فتثبتت(( 

(almawrdy 4: 330.) 

وىف التعبري عن إرساء  «َوأَْلقى يف اأْلَْرِض َرواِسَي أَْن مَتِيَد ِبُكمْ »التفسري القرآين للقرآن قال: ))وىف قوله تعاىل: ويف 
ى إشارة إىل أهنا جاءت من علو، وذلك لعلو ها وإشرافها عل« أَْلقى يف اأْلَْرضِ »اجلبال على األرض بقوله تعاىل: 

ح على إشارة أخرى إىل أن هذه اجلبال مل تطر « على»بدال من « ىف»حبرف اجلر « ألقى»األرض، وىف تعدية الفعل 
علة كاشفة عن  «أَْن مَتِيَد ِبُكمْ »األرض طرحا، بل غرست فيها غرسا، كما تغرس األواتد ىف األرض... وقوله تعاىل: 

ة، فال متاسكا وصالببعض احلكمة يف غرس هذه اجلبال يف األرض، وذلك ألن وجودها على األرض يعطي األرض 
(، ويتحقق هذا املعىن يف alkhatib 7: 278تضطرب أو هتتز  أو تذوب يف مياه البحار، كما يذوب امللح يف املاء(( )

-al)  ٱ{إثبات هللا تعاىل لعلة خلق اجلبال وبيان وظيفتها بوصفها ابألواتد يف سورة النبأ بقوله تعاىل: }َواجْلَِباَل َأْواَتًدا

quran, alnaba, 78:7 (}بعد أن وصف األرض بقوله:}أملَْ ََنَْعِل اأَلْرَض ِمَهاًدا )al-quran, alnaba, 78: 6 ،)
واألواتد: مجع وتد، وهو))ما ُرزَّ يف األرض أو احلائط من خشب... وهي املدق، ووتد واتد: أي اثبت...ووتد فالن 

 aban manzur 1993, 3: 444-445, alfiruzتثبتها...((') ارجله يف األرض إذا ثبتها... وأواتد األرض: اجلبال ألهن

abadi 2005, 324 ))ومن اجملاز: وتد هللا األرض ابجلبال وأوتدها ووت دها، واجلبال أواتد األرض(( ،)
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(alzamkhashri 1998, 2:318 (،  والوتد: هو )) ما يدق يف األرض لريبط إليه احلبل الذي تشد به اخليمة، أو هو
 abi alfada' 10: 294, muhamad al'amin alshaafieiوحيكم به املتزلزل املتحرك من اللوح وغريه(( )  دما يوت

2001,31:53.) 

 ومن هذا املعىن اللغوي للوتد قال املفسرون يف هذه اآلية املباركة إن فيها تشبيًها بليًغا،  

 ,abn eatiat 2002, 5:424, 'abn jizy 1996متيد )شبه اجْلِباَل ابألواتد ألهنا متسك وتثقل ومتنع األرض من أن  إذ

ام ( ، كما يرسى البيت ويثقل ابألواتد، فَخَلق هللا تعاىل اجلبال تثبيًتا لألرض وحفظًا لتوازهنا، كما تثبت اخلي2:444
لعواصف اوالسقوط، وصيانة هلا من أَن تتقاذفها الرايح، َأو تتالعب هبا  بابألواتد عند نصبها لتحفظها من االضطرا

(alzamkhashriu 1987, 4:685, 'abi hayan 2000, 10:384, aljlalyn 787, 'abi alfada' 10:294, 

alshuwkani 1994, 5:439, alkhatib 1964, 747, altafsir alwasit, A group of al-Azhar scholars, 

1993, 10:1746.) 

 رض: إن هذه اجلبال هلا جذور راسخة يف األرض كما يرسخيف تفسري العثيمني: ))وهذه األواتد قال علماء األ وجاء
جذر الوتد ابجلدار، أو وتد اخليمة يف األرض ولذلك جتدها صلبة قوية ال تزعزعها الرايح وهذا من متام قدرته 

 .abn eathimayn 2002, 26ونعمته(( ))

 األفوه: قال

 (.al'ufuh al'uwdi 1998, 65ال يُبَتىن ِإال  َلُه َعَمٌد ... َوال ِعماَد ِإذا مَل تُرَس َأواتُد ) َوالَبيتُ 

 من أوجد هذه الرواسي اليت جعلها كاألواتد لتثبت وتثقل هبا األرض لتحفظها وحتفظ من عليها. فسبحان

 اثنًيا: هنايتها.

ر هلا هللا تلك االرتفاعات الشاهقة، والكتل الضخمة، وذلك اخللق ُثبِ تة يُقدِ 
أن تنتهي  العظيم، والشوامخ الثوابت امل

وم ، حني أيذن هللا بزوال األرض ومن عليها، ي-وهو ثبوت واستقرار األرض-مهمتها وتزول ابنتهاء علِ ة خلقها، 
أخربان به  اإابدة نظام احلياة، الذي معه تتالشى اجلبال الشاهقات وتُنسف، فزوال السبب بزوال املسبب، وهذا م

 تعاىل يف حمكم كتابه يف مشاهد تصويرية تتحدث عن هناية اجلبال وتالشيها يوم القيامة يف آايت عدة، هي:

ُهْم َأَحًدا{ )   (.al-quran, alkahf, 18:47قوله:}َويَنْوَم نَُسريِ ُ اجْلَِباَل َوتَنَرى اأَلْرَض اَبرِزًَة َوَحَشْراَنُهْم فَنَلْم نُنَغاِدْر ِمننْ

َوًجا َواَل أَْمًتا { ) عِ  وقوله تعاىل:}َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اجْلَِباِل فَنُقْل يَنِسُفَها َرّبِ  َنْسًفا. فَنَيَذرَُها َقاًعا َصْفَصًفا. اَل تَنَرى ِفيَها
al-quran, taha. 20:105-107.) 
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 (.al-quran, altuwr, 52:10وقوله تعاىل: }َوَتِسرُي اجْلَِباُل َسرْيًا{ ) 

 ( .al-quran, alwaqiea, 56:5له تعاىل: }َوُبسَِّت اجْلَِباُل َبسًّا{ ) وقو 

 (.al-quran, almaearij,  70:9وقوله تعاىل: }َوَتُكوُن اجْلَِباُل َكاْلِعْهن{ ) 

 (.al-quran, almuzamil,73:14وقوله تعاىل:}يَنْوَم تَنْرُجُف اأَلْرُض َواجْلَِباُل وََكاَنِت اجْلَِباُل َكِثيًبا مَِّهياًل{)

 ( .al-quran, almursalat,  77:10وقوله تعاىل: }َوِإَذا اجْلَِباُل ُنِسَفت{ ) 

 ( .al-quran, alnaba,  78:20وقوله تعاىل:}َوُسريِ َِت اجْلَِباُل َفَكاَنْت َسرَااًب{ ) 

تلك اآلايت الكرميات تصور لنا مآل هذه الشواهق وكيفية زواهلا يوم القيامة، بعد ان أسند هللا إليها تلك  
املهمة العظيمة يف الدنيا، ولعل أكثرها قرًعا لألمساع، وأدهش للعقول، وأفزع للقلوب يف تصوير مشهد من مشاهد 

ْفَصًفا. اَل تَنَرى ِفيَها ِعَوًجا اِل فَنُقْل يَنِسُفَها َرّبِ  َنْسًفا. فَنَيَذرَُها َقاًعا صَ يوم القيامة قوله تعاىل: :}َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اجْلِبَ 
 (، al-quran, taha, 20:105-107َواَل أَْمًتا { ) 

 ,alfarahidiu, 7: 269-270فالنسف لغة: انتساف الريح الشيء كأنه يسلبه، أو هو قلع الشيء عن اصله  )

alhirawi,2001, alzubaydi,24:401 قال املفسرون يف تفسري اآلايت املباركات: أي إن هللا يقلع اجلبال عن ، )
أصوهلا، وجيعلها كالرمل أو الغبار املنثور مث يرسل عليها الرايح فتفر قها وتطريها، فيذرها، أي: يدع أماكن اجلبال من 

ملس ا انبسط من األرض، والصفصف األاألرض، قاعا صفصفا، يعين أرضا ملساء مستوية ال نبات فيها، والقاع م
 muqatil bin sulaymanاملستوي الذي ال نبات فيه، أما العوج فهو املرتفع من األرض، واألمت هو املنخفض منها )

2033 , 3:41 , yahyaa bin salam 2004 , 1: 279 , altabriu 2000 , 18: 371-372 , althaelabiu 2002 , 

9: 200 , almawrdia , 3: 425-426 , alwahidia 1994,3: 221-222 قال ابن عباس: سأل رجل من ثقيف(( ،)
، فقال: كيف تكون اجلبال يوم القيامة؟ فأنزل هللا هذه اآلية، وقوله: }ينسفها رّب نسفا{ قال املفسرون: رسول هللا 

ا من األرض إذا يدع أماكنهيصريها هللا رماال تسيل، مث يصريها كالصوف املنفوش يطريها الرايح، }فيذرها{ أي: 
 ( (.alwahidia 1994,3: 221نسفها، قاعا... والصفصف األملس الذي ال نبات فيه((  

ومعىن هذه اآلايت املباركات موافق ملا جاء يف بقية اآلايت من معاٍن تبني هناية اجلبال وزواهلا مع هناية  
شاهد من مشاهد يوم القيامة يف زوال اجلبال األرض، وإن اختلفت ألفاظ اآلايت األخرى، فهي كلها تعرض م

 وتالشيها بزوال األرض ومن عليها.
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هذا صنيع هللا تعاىل بني خلق اجلبال وإجيادها، وإسناده إليها مهمتها على األرض يف هذه احلياة الدنيا، وبني تالشيها 
 فأبدع.  وهنايتها ابنتهاء مهمتها مع هناية العامل الدنيوي، فسبحان الذي أوجد وصوَّر

 

 املبحث الثاين

 اجلبال يف املنظور العلمي

ال ينفك املنظور العلمي عن املنظور القرآين يف حقيقة تكوين اجلبال ووظيفتها اليت أوجدها هللا تعاىل ألجلها، إذ  
ليت بينت اكان القرآن الكرمي أصاًل ومبدأً النطالق املهتمني ابألحباث العلمية املتعلقة مبا ورد يف القرآن الكرمي و 

 االعجاز العلمي يف القرآن الكرمي، فماذا قال العلم عن تكوين اجلبال، ووظيفتها؟ 

 أوًًل: تكوين اجلبال.

تعرَّض املتخصصون يف مسائل إعجاز القرآن العلمي يف عهد ليس ببعيد للحقائق الكونية، والتضاريس األرضية، 
 ماء املسلمني أشاروا إىل أصل تكوين اجلبال، وما قيل فيها،وعرفوا أسرارها، وأصل تكوينها، ولكن األقدمني من عل

 قول الفالسفة أبن أصل تكوينها من الطني اللزج الذي يكون يف قاع البحار مث يتعرض -رمحه هللا -فقد نقل الرازي
ي عليهم هذا ز لتأثري الشمس القوي فينقلب حجرًا، بعدها يغور املاء وينحسر فيتحجر البقية وتتولد اجلبال، وردَّ الرا

القول من عدة وجوه، أبرزها: ))أان نشاهد يف بعض اجلبال كأن تلك األحجار موضوعة سافا فسافا فكأن البناء 
 alrrazi 2000لبنات كثرية موضوع بعضها على بعض ويبعد حصول مثل هذا الرتكيب من السبب الذي ذكروه(( ))

اجلبال متكونة من صخور متباينة يف األشكال واأللوان، قال  ، وردُّه هذا سليم من جهة أننا َند بعض تلك6 :19 ,
(، مث ذكر الرازي دور al-quran, fatir,  35:27تعاىل:}َوِمَن اجْلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض َومُحٌْر خمَُّْتِلٌف أَْلَواهُنَا َوَغرَابِيُب ُسود{) 

وال تزال  بس على صخور اجلبال العظيمة،اجلبال يف تكوين وتولد األهنار من أثر تصاعد أخبرة األرض، واليت حت
(،وهذا ما أشار إليه عامل alrrazi 2000 , 19: 6تتصاعد وتتكامل حىت تتكثف لتتكون حتت اجلبال مياه عظيمة )

اإلعجاز العلمي )زغلول النجار( يف موضع من كتابه )األرض يف القرآن الكرمي(، وفصَّل فيه يف موضع آخر 
(Zaghloul, alnajari 2005, 203,319-324 ولذا فإان َند اقرتان ذكر األهنار واملاء وما يشتق من معناها مع ،)

الً ذكر اجلبال يف عدة مواضع من القرآن الكرمي، كقوله تعاىل:}َوأَْلَقى يف اأَلْرِض َرَواِسَي أَن مَتِيَد ِبُكْم َوَأهْنَارًا َوُسبُ 
َناُكم مَّاء فُنرَااتً al-quran, alnahl,  16:15لََّعلَُّكْم هَتَْتُدون{)  {) ( ، وقوله تعاىل: }َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاخِمَاٍت َوَأْسَقينْ

al-quran almursalat,  77:27 وحقيقة اإللقاء للرواسي اليت حدثنا هللا تعاىل عنها، واليت أكتشفها العلماء مؤخرًا ، )
ركيبها ا من الصخور والقشرة األرضية، وذلك من جانب تأثبتت أن اجلبال يف أصل تكوينها ختتلف عن ما حييط هب
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اجلزئي، وكثافتها، وما حتتويه من معادن، فاألرض شيء، واجلبل شيٌء آخر، وهذا ما جيعلنا ندرك حقيقة أن هذه 
 رياجلبال كاألداة اليت ترسو على سطح األرض لتحفظ توازهنا، ويتحقق هبا ثبات القشرة األرضية، ومنه ندرك دقة التعب

 maqal haqayiq jadidat ean aljibalسنة )1400القرآين ابإللقاء الذي يصف نشأة اجلبل وتكوينه منذ أكثر من 

- mawqie eabd alddayim alkuhil www.kaheel7.com index.php.) 

طريقة اإللقاء، بويف أوائل النصف الثاين من القرن التاسع عشر توصل العلماء إىل حقيقة تكوين اجلبال، الذي حصل 
الذي قال فيه علماء اجليولوجيا: إن هذا اإللقاء مت جيولوجًيا على مر العصور، إما من أسفل إىل أعلى، وذلك بلفظ 
البحار واحمليطات ما بداخلها على مستوى القاع، أو من أعلى إىل أسفل بفعل الرتسبات الصخرية وجماري 

تتنوع اجلبال حبسب طريقة نشأهتا، فمنها ما ينشأ بفعل التواء الطبقات (، و yusif al-haj, 2003 , 238-239األهنار)
الرسوبية، وتعرضها لضغوط جانبية، أو من أسفل إىل أعلى لريتفع مستواها، ومنها ما ينشأ بفعل انكسارات 

لى ع وتصدعات يف طبقات قشرة األرض، فتهبط أجزاء، وترتفع أخرى، ومنها ما ينشأ بفعل الرتاكمات اليت ترتفع
سطح األرض والعامل األساس يف تكوينها هو النشاط الربكاين، وعلى قدر هذا النشاط يكون حجم اجلبل وعظمته) 

jawdat, 'abu eianat , 188- 189.) 

 

 اثنًيا: التوازن وظيفة اجلبال .

 

نظريته )نظرية التوازن بني طبقات األرض(  C.E.Duttonاقرتح الباحث اجليولوجي األمريكي داتون  1889ويف عام 
واليت عرض هبا أن اجلبال خترتق الطبقة األوىل من طبقات األرض، وهي ما تسمى بن)السيما(، أو )طبقة اللوثوسفري(، 

توسط  البالغ م -واليت منها اجلبال-، وأن الكتل اليابسة من فوقها أمساها)الساايل(3.4واليت يبلغ متوسط كثافتها 
، تغوص يف أعماق تتناسب طرداًي مع احجامها، وهذا التعمق هو الذي حيفظ توازن طبقات األرض، 2.7ها كثافت

وحيفظ توازن هذه الكتل الضخمة نفسها، وحالة التوازن هذه حتدث بنفس الطريقة اليت تتوازن هبا األجسام اليت 
كتل)   نه يف السائل كثريًا؛ إال ان تعمقتطفو فوق سطح السوائل؛ فكلما كان اجلسم ثقياًل كان اجلزء الغاطس م

 الساايل( يف طبقة )السيما( حيدث ببطء شديد؛ نظرًا لشدة صالبة هذه الطبقة.

وتتابعت الدراسات، وانكب العلماء اجليولوجيون يف القرن التاسع عشر لدراسة حقيقة تكوين ووظيفة اجلبال، اليت  
 It is aا عنها بن: )لغز اجلبال(، وعمدوا إىل جهاز )السيسموغراف( )ال تزال يف كل ما توصلوا إليه )نظرية(، وعربو 

device for measuring ground movements, such as earthquakes and volcanic eruptions, 

measuring earthquakes, with the possibility of timing, recording, and the results of this device 

can be produced by recording them on paper or film - which is recorded and processed digitally 
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- and uses this data to identify and characterize earthquakes, and study the internal structure of 

the Earth, seen: History of seismology; in, International handbook of earthquake and 

engineering seismology, , Part A Pp 3 ،للتوصل للنتائج املرجوة اليت حققوها أخريًا يف دراسة قشرة األرض .)
(م، وأتكدت هذه النتائج ابلقول: إن للجبال جذورًا 1956وحقيقة تكوين اجلبال، وتوصلوا إليها أتكيًدا يف العام ) 

ا فوق سطح األرض، وإن تثبيت األرض وحفظ توازهنا هي وظيفته متتد حتت سطح األرض أبضعاف ارتفاعاهتا
الرئيسة، وكلما زادت ضخامة اجلبال زاد تعمقها يف قشرة األرض أكثر، فكانت جذورًا  هلا حتفظ توازهنا وتوازن عموم  

 كيلو مرتًا يف السيما.  40كتل اليابسة، وقد يصل امتداد هذه اجلذور إىل حوايل 

 maqal (aljbal 'uwtad) - alnajah nita( جلذر اجلبل، وتعين الوتد)  wedgeلغرب كلمة )وقد استخدم علماء ا 

www.annajah.net ،ومنه نفهم أن هذه املعامل الشاخمة ال تقتصر على الشواهق اليت نشاهدها على سطح األرض ،)
املشاهدة على سطح ( ضعف ارتفاعاهتا 15-10بل إن هلا امتدادات يف طبقات األرض قد تصل إىل ما بني )

سنة بكلمة واحدة هي: )أواتدا(، 1400األرض، وهذا ما أشار إليه القرآن الكرمي عندما وصفها بدقة قبل أكثر من 
 واليت وصفت جزأي اجلبل العلوي والسفلي، ووظيفته يف تثبيت طبقات الكرة األرضية.

يست عن نظرايت )ال حقائق( عرب سنوات ل يف كل هذه املراحل من البحوث والدراسات اليت نتجت يف ابدئ األمر
ابلقليلة، لتصل للحقيقة الثابتة مؤخرًا عن تكوين اجلبال وأعماقها حتت سطح األرض، ووظيفتها يف حفظ التوازن،  

سنة يف أبلغ وأدق وأوجز توصيف  1400من قبل  كان قد تكلم هبا القرآن الكرمي املوحى به إىل رسوله املصطفى 
رواسي( تثبت هبا األرض، وأهنا )أواتدا( هلا جذور عميقة حتت األرض لتحفظ التوازن هلا ولألرض، للجبال، أبهنا )

وهذا الوصف البالغي الدقيق الذي كشفه مؤخرًا العلم احلديث يؤكد ما أثبته القرآن الكرمي من إعجاز علمي يف 
وصف جلزأي اجلبل  تد( هو أكثر دقة، وأبلغحقائق ال تقبل النقض، بل ال تقبل حىت التغيري، والتعبري القرآين )الو 

 )العلوي والسفلي( من كلمة )اجلذر(، الذي يصف اجلزء السفلي فقط، فتثبيت هللا تعاىل األرض ابجلبال ميثله تثبيت
، وهنا نرى مجال التعبري القرآين فضاًل عن دقته؛ فكل yusif al-haj , 2003 , 236-239الوتد للخيمة يف األرض ))

القرآن الكرمي ُوضعت ملا هي له من مقصد أبدق وصف، وأبلغ معىن؛ وهو من الوصف البالغي الدقيق لفظة يف 
واإلعجاز العلمي الظاهر يف القرآن الكرمي، الذي تتسع دائرته ابتساع املعرفة اإلنسانية، والعلوم الكونية؛ فالقرآن 

 هي عجائبه، فهو من لدن حكيم الكرمي ال تنت

 خامتة ونتائج البحث

من خالل الدراسة اليت جرت حول اجلبال من حيث التعريف هبا، وما بينه القرآن الكرمي من علة خلقها، ووظيفتها، 
وهنايتها، وما كشفه العلم احلديث من حقائق برزت أمهية إجياد اجلبال على وجه األرض، اليت سبقه هبا القرآن الكرمي 

 ة، أخلصها ابلنقاط اآلتية:سنة، توصلت اىل نتائج عد 1400قبل ما يقارب الن
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 -500إن اجلبل هو كل ما ارتفع عن سطح األرض ارتفاًعا عظيًما وملحوظًا، له قمة ال يقل ارتفاعها عن  -1
 م. 1000

للجبال وظائف عدة، َعَرَضها القرآن الكرمي بوصف دقيق معجز، وما يعنينا هنا وظيفة واحدة، هي سبب   -2
ثبيت األرض وحفظ توازهنا وسالمتها من االضطراب، ويكمن االقتصار هنا إجيادها، وعلة خلقها أال وهي ت

على هذه الوظيفة؛ كون ما استجد به العلم احلديث من كشٍف وظهوٍر حلقائق علمية اثبتة قد وافق ما عرضه 
ا هنالقرآن الكرمي من حكمة خلق اجلبال خدمة للبشرية، فوصف القرآن الكرمي اجلبال يف تسع مواضع خمتلفة اب

رواسي، خصَّ يف ثالثة مواضع منها بذكر )أن متيد بكم(، أي كي ال متيل وتضطرب بكم، ووصفها أبهنا أواتًدا 
يف موضع واحد، وهذا ما توصل إليه العلم احلديث مؤخرًا، وهو أتكيد تثبيت األرض وإرساءها وحفظ توازهنا 

 ابجلبال ذات اجلذور الراسخة يف األرض.

الكرمي يف مواضع عدة عن زوال هذه اجلبال العظيمة اخللق، تتالشى وتنتهي ابنتهاء سبب مث يتحدث القرآن  -3
 وجودها، وهو األرض وثباهتا، فال ثبات بعد إذ حني أيذن هللا تعاىل بزوال األرض ومن عليها.

 وما عرضه القرآن الكرمي لنا مع كثرة املواضع عن اجلبال كان بني إجياد، وعلة وجود، وهناية.

للعلماء الفالسفة األقدمني حماوالت يف فهم أصل خلق اجلبال، مث التكلم هبا، والرد عليها من قبل علماءان  -4
م(، إىل أن توصل العلماء املشتغلون بعلوم األرض يف 1210-هن606اإلجالء، ومنهم اإلمام الرازي) ت

من  –يولوجي بطريقة اإللقاء اجلالنصف الثاين من القرن التاسع العشر حلقيقة تكوين اجلبال، اليت تكونت 
أسفل إىل أعلى بلفظ البحار واحمليطات ما بداخلها على سطح األرض، أو من أعلى إىل اسفل بفعل الرتسبات 

،  والعامل األساس يف تكوينها هو النشاط الربكاين، وعلى قدر هذا النشاط يكون حجم اجلبل -الصخرية
 وعظمته.

العامل األمريكي داتون يف التوازن بني طبقات األرض اليت حاول أن يثبت هبا كانت نظرية   1889وإىل غاية  -5
تكوين طبقات األرض، وتوازهنا، فكان مما أثبته أن للجبال امتدادات يف عمق طبقات األرض، وهذه االمتدادات 

جميء بداية  يف األعماق تتناسب طرداًي مع حجم اجلبل، وكان كل ما توصل إليه )نظرية( ال حقيقة اثبتة، إىل
م( أتكدت هذه النتائج والقت القبول ابحلقيقة الثابتة )جذور اجلبال 1956النصف الثاين من القرن العشرين) 

يف أعماق األرض( واليت تقول: إن للجبال جذورًا متتد حتت سطح األرض أبضعاف ارتفاعاهتا فوق سطح 
قشرة  كلما زادت ضخامة اجلبال زاد تعمقها يفاألرض، وإن وظيفتها الرئيسة تثبيت األرض وحفظ توازهنا، و 

 األرض أكثر، فكانت جذورًا  هلا حتفظ توازهنا وتوازن عموم كتل اليابسة.
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يف كل هذه املراحل من البحوث والدراسات اليت نتجت يف ابدئ األمر عن نظرايت )ال حقائق( عرب سنوات  -6
 حفظ ال وأعماقها حتت سطح األرض، ووظيفتها يفليست ابلقليلة، لتصل للحقيقة الثابتة مؤخرًا عن اجلب

سنة يف أبلغ وأدق  1400من قبل  التوازن، كان قد تكلم هبا القرآن الكرمي املوحى به إىل رسوله املصطفى 
وأوجز توصيف للجبال، أبهنا )رواسي( تثبت هبا األرض، وأهنا )أواتدا( هلا جذور عميقة حتت األرض لتحفظ 

هذا الوصف البالغي الدقيق الذي كشفه مؤخرًا العلم احلديث يؤكد ما أثبته القرآن الكرمي  التوازن هلا ولألرض،
من إعجاز علمي يف حقائق ال تقبل النقض، بل ال تقبل حىت التغيري، فسبحان من بيده ملكوت السموات 

 واألرض، سبحان هللا العظيم.
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 دليل النشر
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ن شأهنا رفع أعلى املعايري الدولية اليت م املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
توى حبثه، وكذلك ترقية حقيقة ملسمستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا 

كالً ؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا شالنشر العلمي تعزز من خربته يف جمال
ه، مما حيقق مواكبة ومعارف ضوابط النشر العلمي علمياً يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

 جدات النشر املعريف.فاعلة ملست
 تعليمات للباحثني:

Microsoft  برانمج حتت jistsr@siats.co.uk على اإلمييل: لقسم النشر ترسل نسختني من البحث -1

Word ( واحدة بصيغةWord( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 
( بني األسطر شريطة أال يقل عدد واحد ونصفمبسافات )يُكتب البحث بواسطة احلاسوب )الكمبيوتر(  -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.

ني كاملة ، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثالعربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني -3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.العربية واإلجنليزية ابللغتني

ي، وتشمل تقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقالعناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث ل -4
املقدمة، البحث ( KEYWORDS وتحته ABSTRAC) العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات املفتاحية،

 وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع.
تزيد كلمات امللخص ، على أال ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

 ( كلمات5) 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/
mailto:jistsr@siats.co.uk


 كتب وسط الصفحة خبط مسيك.يقسم البحث إىل مباحث ومطالب تُ  -6
تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7

 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم األرقام العربية
ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة  من املراجع األجنبية % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  -8

 .العربية
إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 

 احلق بعد ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.
 عدم ة املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يفيلتزم الباحث بدفع النفقات املالي  -10

 .متابعة إجراءات النشر
 .ال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11
 :املراجع قائمة) )التوثيق -12

 
 لعربية تتتب ابستعما  ارحرو  التاتينية  واهلوامش اليت ابهام: كل املراجع 

ARABIC TRANSLITERATION GUIDELINE 

 

A. Transliteration of Alphabetic Character 

b = ب dh = ذ ṭ = ط l = ل 

t = ت r = ر ẓ = ظ m = م 
th = ث z = ز ‘ = ع  n = ن 

j = ج s = س gh = غ w = و 
ḥ = ح sh = ش f = ف h = ه 

kh = خ ṣ = ص q = ق ’ = ئ  

d = د ḍ = ض k = ك y = ي 
 

 



Arabic short vowel: a =   َ  i =   َ  u =   َ  

Arabic long vowel: ā = ا  َ  ī = ى  َ  ū = و  ُ  

Arabic double vowel: ay = ى  َ  aw = و  َ  

 

B. Note 

 

1) A word that ends with a tā’ marbūṭah ( ة ) is transliterated with or with out “h”; if the word is 

the first part of a construct phrase, the tā’ marbūṭah is transliterated as “t”. 

 

2) An article alīf-lām ( ال ) is transliterated as al- ; if it takes place after a preposition, the article 

alīf-lām is trasliterated as ’l- . 

 

3) A Qur’anic verse is transliterated according to its pronunciation. 

Example: 

Arabic word in general: 

ahliyyah or ahliyya              أهلية 
sūrat al-Baqarah, not sūrah al-Baqarah       البقرة سورة 
ahl al-sunnah wa’l-jamā‘ah       واجلماعة السنة اهل 

 

Quranic verses: 

yā ayyuha’n-nās, instead of yā ayyuhā al-nās                الناس أييها 
dhālika’l-kitābu lā rayba fīh, instead of  dhālik al-kitāb lā rayb fīh. فيه  ريب ال الكتاب ذالك 

  سلسلها يف املنت؛ تهتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب
 .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
لك ذأن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هناية البحث عن طريق اتباع طريقة 

 (تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة واحدة) من خالل هذا الفيديو التوضيحي



https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األو   هتذا:
(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب

 .145، ص: 2. ج: 2ار الكتب العلمية. ط: بريوت: د
 ويف املواضع األخرى له يشار إليه  هتذا:

 .150، ص: 3ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 
ف، وذلك ابتباع للمؤل يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق

 الطريقة التالية:
 التتاب ملؤلف واحد:

مد. . حتقيـق: عبــد السالم حماحملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب
 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع (.1979ابن خالويه، احلسني بن أمحد اهلمذاين. )

ـــ. ) ـــ ــ ـــ ــ  . حتقيق: عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ـ
 التتاب ملؤلف ني اثنني:

 ار العلوم اإلنسانية.. دمشق: دالواضح يف علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )
 التتاب لثتاث مؤلفني أو أكثر:

 . كواالملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية.التجديد (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )
 املقالة يف جملة علمية:
. يةات النفساجمللة املصرية للدراس (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية حممد. )

 .36-27. ص 36. العدد: 12اجمللد: 
 املقالة يف مؤمتر:

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


يل للقرآن املؤمتر الدو  (. "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" (.2016بد اجلليل، حممد فتحي حممد. )ع

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة
 

 املؤلفات املرتمجة:
 . )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث اىل إدارة معتمد عند -13
هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب   -14

 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا
 .ائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسبابقرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هن  -15
 ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً  -16

عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث  متاحظة:
 .ية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هباالشكل الذي ال يقل أمه
 آليات النشر واإلحالة:

يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن
لألخذ  أشهر( 3يومًا )  90 املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عنالباحث بتقرير عن حبثه يتضمن 

 ابملالحظات .
ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 

حالة للنشر
ُ
 .األحباث امل

 رسوم النشر 



معتمد هي منظمة مستقلة ال تتلقى أي دعم من مؤسسة / منظمة حكومية. يتم تشغيل اجمللة فقط من خالل رسوم  
نشر الباحث. الرسوم هي ملعاجلة تغطية النفقات مثل حتكيم البحوث وحتليلها واخلدمات الربيدية والوصول إىل اإلنرتنت 

مزية كم واملدقق اللغوي والقائمني على قسم النشر، رسوًما ر وغريها. لنتمكن من تغطية تكاليف النشر، يتقاضى احمل
 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 
وث املنشورة واملصاريف اإلدارية، كما أن الوصول للبح رسوم تسجيل اجمللة يف املنصات العلمية املعروفة وبرسوم سنوية،

 جمانية.
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