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The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches is published 

quarterly, it is designed for whoever researcher seeking welfare that is based on 

knowledge. It seeks to provide a platform for the excellent researchers to present and 

consider the values and themes of various religious and social sciences acquired by 

learning and practice. It aimed at becoming a meeting point and channel for 

researchers to publish their innovative works, with regard to the interpretation of 

Islamic Sharia sciences and its regulations and the enhancing of social sciences to 

become adequate programs that serve the human and society in a significant and 

neutral way. 

Our mission is to maintain the efforts of researchers and their innovative works in 

Islamic Sharia sciences known for its human civilizational value, through which we 

can spread awareness among people and ensure respect and strength of Islamic 

identity in different scientific, cultural, and social environments. 

Therefore, this journal is designed to serve as a platform to identify the various 

religious and social dimensions of knowledge, such as considering the Holy Quran 

as the foremost and fundamental source of Islamic rules followed by the Sunah 

(biography of the Prophet Mohammed Peace and Blessings be Upon Him) that 

explains and clarifies the Holy Quran, along with its affiliated Sharia studies on the 

individual and society, such as studies concerned with Ijtihad which focuses on the 

studying of modern issues and finding solutions to them. 
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ABSTRACT 

 

Any community start by building a family، the family is composed of family 

members who have a family blood connection and kinship. The family has duties as 

well as rights، rights from society، the right to treatment، the right to study، the right 

to have a home and security. and its duties towards society is family members 

reformation in terms of cultural and decency. A good family comes from a good 

family members and the bad family come from bad family members.  

Keywords: family، building factors، destroying factors، members، rights and duties. 
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 ملخص ال

األسرة واجبات  لدى. من أفراد جتمعهم صلة الرحم والقرابة األسرة تتكون حيث لبناء اجملتمع، األساسية اخللية هي األسرة
وواجباهتا اجتاه .  واألمن المأوى، وحق الدراسة، وحق العالجحق كما أهنا متتلك حقوق، فحقوقها من اجملتمع واملتمثلة يف 

اجملتمع هو إصالح أفراد األسرة من اجلانب األخالقي والثقايف. فصالح الفرد بصالح األسرة وبنائها وفساده يفسد 
 وامل إما تساهم يف رقيها وبنائها أو يف هدمها وتشتتها.األسرة ويهدمها، فلألسرة ع

 األسرة، عوامل البناء، عوامل اهلدم، األفراد، احلقوق والواجبات.الكلمات المفتاحية: 
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 .11صهـ ، 1434دليل األسرة يف اإلسالم، دار اإلفتاء املصرية،  ((1

 .8الزواج وبناء أسرة آمنة وصيانة وتعزيز االستقرار األسري، حممد زياد محدان، ص  ((2

 

 المقدمة
وأشهد أن احلمد هلل الذي خلق من املاء بشرًا فجعله نسًبا وصهرًا، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،    

 وبعد؛ -صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني-حممًدا عبده ورسوله 

فإن األسرة تشكل الوحدة احملورية يف بناء اجملتمع، لكوهنا اليت تتضمن استمراَر اجملتمع يف الوجود، وإذا كان اجملتمع يتكون 
لعالقات االجتماعية اليت تتبلور على هيئة نُظم من الثقافة ومنظومات القيم املستندة إىل قاعدة الدين، إضافًة إىل ا

اجتماعية، هي جماالت اجتماعية يتحرك عربها البشر، إىل جانب الشخصية باعتبارها املكون الثالث، اليت تؤدي سلوكها 
ق من جيل وفعلها موجَّهة بقيم الثقافة واألخالق، ارتباطاً بذلك فإننا جند أن األسرة هي اليت تتوىل نقل الثقافة واألخال

إىل آخر من خالل ما يُعرف بالتنشئة االجتماعية. واليت يتعرف من خالهلا الطفل على منظومات القيم، اليت تنظم 
مشاركته يف التفاعل االجتماعي، كما يتعرف من خالهلا على أمناط العالقات االجتماعية، واألسلوب الذي يكون به 

 .(1)طرفاً يف هذه العالقات 

ألسرة على تفعيل منظومة أساسية من الروابط: البيولوجية والنفسية والعاطفية واالجتماعية واالقتصادية وبينما تقوم ا
 . (2)والشرعية، فإهنا تتكون من زوج هو األب وزوجة هي األم مث أبناء، فيما نطلق عليهم مًعا )األسرة الذَّرِّيَّة أو املصغرة(

: الزواج واحلاجة إليه يف الشريعة اإلسالمية، وأسس االختيار فيه، األولرين؛ وأود أن نتناول هذه الورقة البحثية يف حمو 
واشرتاط الكفاءة بوصفها من أهم الشروط يف النكاح، واحلقوق املرتتبة على الزوج والزوجة، واملعوقات اليت تعوق االستقرار 

 وتكوين أسرة.

املبكر، ووسائل احلد من زيادة ِنَسب الطالق املبكر، ومنها التدريب : الطالق وأسبابه، وظاهرة انتشار الطالق والثاني
املستمر للباحثني االجتماعيني املتخصصني يف الصلح يف هذه احلاالت، وتوظيف القيم اإلنسانية االجتماعية املشرتكة 

 لبناء أسر متماسكة من منظور التنمية البشرية.
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 .34اهلدي النبوي يف بناء العالقات الزوجية، حممد عوض اخلباص، صـ ((3

 . دار الفكر.2/220(، 2050سنن أيب داود ) ((4

 .36اهلدي النبوي يف بناء العالقات الزوجية، مرجع سابق، صـ ((5

 

 المحور األول:

 : الشريعة اإلسالمية والحكمة من مشروعيتهالحاجة إلى الزواج في  -1

 إن الزواج مل ُيشرع إال حِلَكٍم عظيمة يُرجى منها اخلرُي لإلنسان والبشرية، ولعل من أهم هذه احلكم ما يلي:

 المحافظة على بقاء النوع اإلنساني: -أ

ڇ    ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چچ فقد خلق اهلل اإلنسان ذكرًا وأنثى، قال تعاىل: 

، وركَّب يف كل منهما ميالً لآلخر؛ ولذلك شرع الزواج وجعله الرباَط الوحيد للتعبري عن  ١٣الحجرات: چ  ڇ

ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ هذا امليل وهذه الشهوة، ومساه امليثاَق الغليظ، فقال سبحانه: 

، واملراد بامليثاق الغليظ هنا: هو العهد الذي ُأِخَذ للزوجة على زوجها  ٢١النساء:  چڤ  ڤ    ڦ  

 .١٩النساء: چ  ۉ  ۉچ عند عْقد النكاح، وما يتضمنه من حقِّ الصحبِة واملعاشرة باملعروف، 

اب. وقد أحل اهلل هلم الطيبات وحرم عليهم اخلبائث، وقد أحل النكاح لغاية أمسى من اللذة املشروعة أال وهي اإلجن
وحب إجناب الولد فطرة فطر اهلل الناس عليها، لذلك يعد إجناب الولد هدفًا من أهداف احلياة الزوجية، بينما الزواج 

عن هذا حيث قال : )تزوجوا  ، وقد أخربنا الرسول (3)وسيلة، فليس هدف الزواج األصلي إشباع الشهوة اجلنسية 
 . (4)الودوَد الولوَد فإين ُمكاثٌِر بكم األمم(

 السكينة النفسية: -ب

فمن أهم أهداف الزواج حتقق األمن النفسي للزوجني، حىت تصبح احلياة مفعمة بالسعادة، مليئة باحلب، وقد بني القرآن 
رأ اآلية الكرمية نشعر كأن الزواج مل يشرع إال هلذه احلكمة الكرمي أن الزواج فيه حتقيق لالطمئنان النفسي، بل عندما نق

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ قال تعاىل: ، فهو السكن واملودة والرمحة بينهما كما (5)

 .٢١الروم:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ     ڳگ  گ  گ  گ  ڳ
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 .4/2098(، 2741،ومسلم يف صحيحه أيضاً )5/1959(، 4808أخرجه البخاري يف صحيحه، ) ((6

 .31اهلدي النبوي يف بناء العالقات الزوجية، باختصار، صـ ((7

 (.2487رواه مسلم ) - 8
 .28/554، وأمحد يف مسنده 3/383أخرجه الرتمذي يف سننه  ((9

 

اإلنسان، لذا ينبغي على األزواج أن يتذكروا فضل اهلل وال شك أن الطمأنينة الناجتة عن الزواج نعمة من نعم اهلل على 
 عليهم.

 االستعفاف. -ج

إن اهلل عز وجل أودع يف اإلنسان الغريزة اجلنسية، وجعلها متفاوتة بني البشر، إال أهنا كامنة يف اجلميع، وللمرأة النصيب 
األكرب يف فتنة الرجل، بل إهنا أضر فتنة على الرجل، وبينت لنا السنة النبوية ذلك بوضوح، ففي الصحيحني عن أسامة 

 .(6) ال : )ما تركُت بعدي فتنًة أضرَّ على الرجال من النساء(ق بن زيد رضي اهلل عنهما عن النيب 

لذلك فإن الشيطان يلعب دورًا خطًرا يف الوسوسة، فيجعل الشخص دائم التفكري باملرأة وحتركاهتا، وهي كذلك فإن 
الشيطان ال يرتكها وهي تفكر كيف تستطيع سلب أنظار الناس؟ وكيف حتوز على قلب رجل متلكه وحدها؟ بل إن 

تفقد الثقة بزوجها، وجيعل أصحاب النفوس الضعيفة يبثون الشيطان جيعل الرجل أحيانًا يفقد الثقة بأهل بيته، واملرأة 
اإلشاعات من أجل فساد املرأة، ويظل الشيطان يوسوس للناس وخاصة العزاب، ويشغل فكرهم بالنساء حىت يقعوا يف 

 .(7)إىل الزواج  الزنا، لذلك وجههم النيب 

ق يف وحل املعصية، وفيه حفظ للعني من النظر إىل الزواج عصمة للشباب ومحاية له من الوقوع يف اخلطيئة واالنزالو  -
 .8"يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم اْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّْج فَِإنَّهُ َأَغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرْجِ ":  . كما قال النيب ما حرم اهلل

 اتباع سنن المرسلين: -د

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  : فالزواج سنة األنبياء واملرسلني، قال تعاىل خماطًبا نبيَّه الكرميَ   

أَْربٌَع ِمْن ُسَنِن « قال: هذا، فعن أيب أيوب األنصاري أن رسول اهلل  ، وبنيَّ الرسول  ٣٨الرعد: چ  ۀ
 .(9)» َوالنَِّكاحُ  ،َوالسَِّواكُ  ،َوالتـََّعطُّرُ  ،احْلََياءُ  ؛اْلُمْرَسِلنيَ 
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 (.2485رواه مسلم  ) - 10
 داود.رواه أبو  - 11
 (.1432أخرجه الرتمذي عن أيب هريرة ) - 12
 .3/386(، 1084( أخرجه الرتمذي يف سننه )(13
 .7/7(، 5090أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة ) )14(

 

َجاَء َثاَلثَُة َرْهٍط ِإىَل بـُُيوِت  قال: َعْن أََنسٍ عن الزواج، كما يف حديث الرهط الثالثة  اإلعراضعن  بل هنى النيب  
ا ُأْخربُوا َكأَنَـُّهْم تـََقالُّوَها ،َيْسأَُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَّيبِّ  أَْزَواِج النَّيبِّ  َقْد ُغِفَر َلُه َما  َوأَْيَن ََنُْن ِمْن النَّيبِّ  :فـََقاُلوا ،فـََلمَّ

َم ِمْن َذنِْبِه َوَما تََأخَّرَ  ْهَر َواَل أُْفِطرُ  ،أَمَّا أَنَا فَِإينِّ ُأَصلِّي اللَّْيَل أَبًَدا :قَاَل َأَحُدُهمْ  ،تـََقدَّ َوقَاَل آَخُر  ،َوقَاَل آَخُر أَنَا َأُصوُم الدَّ
أََما َواللَِّه ِإينِّ أَلَْخَشاُكْم  ؟َكَذاأَنـُْتْم الَِّذيَن قـُْلُتْم َكَذا َو  :إِلَْيِهْم فـََقالَ  َفَجاَء َرُسوُل اللَِّه  ،أَنَا َأْعَتزُِل النَِّساَء َفاَل أَتـََزوَُّج أََبًدا

 .10" َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّيِت فـََلْيَس ِمِّنِّ  ،َوأَتـََزوَُّج النَِّساءَ  ،َوُأَصلِّي َوأَْرُقدُ  ،َلِكِّنِّ َأُصوُم َوأُْفِطرُ  ،َوأَتْـَقاُكْم َلهُ  ،لِلَّهِ 

 طلب الذرية الصالحة:  -د

حئ  مئ  چ : قال تعاىل حلة اليت تكون يف ميزان العبد يف حياته وبعد مماته،فمن مقاصد الزواج طلُب الذرية الصا

، ٧٢النحل: چ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت
. فكل عمل صاحل يعمله األبناء يكون ألبيهم مثل 11"َوَلُد الرَُّجِل ِمْن َكْسِبِه ِمْن َأْطَيِب َكْسِبهِ : " َرُسوُل اللَِّه  وقال

ِإَذا َماَت اإِلْنَساُن انـَْقَطَع َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن " : أجورهم، ويكون األبناء امتداًدا ألبويهم بعد وفاهتم، كما يف قول النيب 
 .12"َثاَلٍث َصَدَقٌة َجارِيٌَة َوِعْلٌم يـُْنتَـَفُع بِِه َوَوَلٌد َصاِلٌح َيْدُعو َلهُ 

 أسس االختيار في الزواج: -2

 الدين: -أ

فلكي يكون الزواج ناجًحا ال بد أن تكون أول ُخطوٍة فيه مبنيٌة على أُسٍس وقواعَد سليمة، وأول خطوة يف الزواج هي    
قواعَد االختيار لكل من الزوج والزوجة، وأوضح أن العنصر األساسي يف االختيار هو  حسن االختيار، وقد بني الرسول 

ِإَذا َخَطَب إِلَْيُكْم َمْن تـَْرَضْوَن : »أيب هريرة: قال رسول اهلل  كما يف حديث  الدين واخللق الكرمي، فقال يف حق الرجل
َنٌة ِِف اأَلْرِض َوَفَساٌد َعرِيضٌ  ،ِديَنُه َوُخُلَقُه فـََزوُِّجوهُ   ؛تـُْنَكُح اْلَمْرأَُة أِلَْربَعٍ » قال: ، وقال يف حق املرأة: (13)«ِإالَّ تـَْفَعُلوا َتُكْن ِفتـْ

يِن َترَِبْت َيَداكَ  ،ِلَماهِلَا َوحلََِسِبَها َوجلََِماهِلَا َوِلِديِنَها  .(14)«فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ
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 .3/389(، 1087أخرجه الرتمذي يف سننه من حديث املغرية بن شعبة )( (15
 .255دليل األسرة يف اإلسالم، مرجع سابق، صـ ((16

 .72، صـ1999تنظيم اإلسالم للمجتمع، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب،  ((17

 
 االستطاعة: -ب

وقد فسر بعض  "،َمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم اْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّجْ قال: " سواء كانت االستطاعة بدنية، أم مادية؛ ألن الرسول 
 املقصود بالباءة بأهنا هي القدرة على اجلماع، وفسرها آخرون بأهنا مؤنة احلياة.العلماء 

 السالمة من العيوب: -ج

فينبغي أن يكون كلٌّ من الزوجني خالًيا من العيوب البدنية مثل: الربص، واجلزام، واجلنون، وغري ذلك من األمراض اليت 
 لك.تنفر منها الطباع السليمة؛ حىت تدوم العشرة بعد ذ

َنُكَماأن ينظر الرجل إىل املرأة فقال: " ولذلك أوصى الرسول الكرمي  َها فَِإنَّهُ َأْحَرى َأْن يـُْؤَدَم بـَيـْ وكذلك  ،(15)"اْنظُْر إِلَيـْ
 األمر فيما خيص املرأة، فينبغي أن تنظر املرأة إىل الرجل.

 الكفاءة: -د

لقد احتاط اإلسالم يف تكوين األسرة، فأوجب أن يكون الزوج ُكفًؤا لزوجته، فإذا كان الزوج سيئ اخللق مل يكن كفًؤا 
هلا؛ وذلك ألن الزواج رابطة بني أسرتني، وليس عالقة جمردة بني شخصني، ولذلك وجب أن يكون الزوج مكافئاً ألسرة 

  .(16)الزوجية لكي تدوم العشرة بينهما 

والكفاءة يف اللغة تعِّن املساواة، واحلكمة منها يف الزواج حتقيق املصلحة لكل من الزوجني حبيث يؤيت الزواج مثرته، وتقليل 
 اخلالف املتوقع حدوثه عند معاشرة كل منهما لآلخر.

اهنيار مؤسسة األسرة وإن عدم مراعاة الكفاءة يف االختيار عند اإلقدام على الزواج يؤدي إىل بناء واهن األساس، ومن مث 
وتفككها، حيث أوضحت كثري من الدراسات أن أكثر وقائع الطالق تكون يف السنة األوىل من الزواج، وذلك يدل 

 .(17)على فساد االختيار القائم على عدم التكافؤ بني الزوجني 
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 أخرجه الطرباين يف معجمه الصغري عن أنس بن مالك. - 18
 أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان. - 19
 أخرجه البخاري عن ابن عمر. - 20
 رواه أبو داود عن ابن عباس. - 21

 

الزواج، فذهب األحناف إىل أن الكفاءة تكون يف وقد اختلف الفقهاء يف األمور اليت ينبغي أن تراعى الكفاءة فيها عند 
الدين والنسب، واحلرية، واملال، واحلرفة، وذهب املالكية إىل أن الكفاءة تكون يف الدين فقط، وذهب الشافعية إىل أن 

 دين واحلرفة.الكفاءة تكون يف الدين، والنسب، واملال، واحلرفة، واخللوِّ من العيوب، وقال احلنابلة إن الكفاءة تكون يف ال

وعلى كلٍّ فإن كل هذه األمور ينبغي أظن تـُرَاَعى فيها الكفاءة، وخاصة الكفاءة يف الدين، فنحن نرى أن الفقهاء اتفقوا 

پ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ عليه عند تناوهلم موضوع الكفاءة، وقد قال تعاىل: 

 .٣٢النور:  چ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 للزوج:الحقوق الواجبة  -3

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  يف املعروف وحسُن التبعُّل، قال تعاىل: الطاعةُ على امرأته: حق الزوج ومن 

َأال ُأْخربُُكْم بِِنَساِئُكْم ِمْن أَْهِل اجْلَنَِّة؟ قَاُلوا: بـََلى يَا َرُسوَل اهلِل، قَاَل: ": ، وقد قال النيب  ٣٤النساء: چ  ڃ
َها َأْو َغِضَب  ال َأْكَتِحُل ِبُغْمٍض  ،، قَاَلْت: َهِذِه َيِدي يف يَِدكَ -َأْي َزْوُجَها-ُكلُّ َوُلوٌد َوُدوٌد، ِإَذا َغِضَبْت َأْو أُِسيَء ِإلَيـْ

 .18"َحىتَّ تـَْرَضى

 لوا علينا باجلَُْمعِ ضِّ إن الرجال فُ  ،يا رسول اهلل أنا وافدة النساء إليك :أهنا قالت يةأمساء بنت يزيد األنصار  ويف حديث
 وأعلمى َمْن وراءكِ  ،يتها املرأةُ انصرِف أ ، فقال هلا:والرباطِ  واجلهادِ  والعمرةِ  واحلجِّ  اجلنائزِ  وشهودِ  املريضِ  وعيادةِ  واجلماعاتِ 
 .19"هكلَّ   ذلكَ  عدلُ واتباعها موافقته يَ  ،وطلبها مرضاته ،تـَبَـعُِّل إحداكن لزوجها سنَ أن حُ  من النساءِ 

 .20"َرِعيَِّتَهاَواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة ِِف بـَْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن : "قال رسول اهلل  ورعاية البيت واألوالد، -
َها َسرَّْتهُ  ،اْلَمْرأَُة الصَّاحلَِةُ  ؟َأالَ ُأْخربَُك ِبَرْيِ َما َيْكِنُز اْلَمْرءُ ": ، قال رسول اهلل وصيانة العرض واملال -  ،ِإَذا َنَظَر إِلَيـْ

َها َحِفظَْتهُ  ،َوِإَذا أََمَرَها َأطَاَعْتهُ   .21"َوِإَذا َغاَب َعنـْ
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 (.1704أخرجه مسلم عن أيب هريرة ) - 22

 

چ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ قال تعاىل:  واحلجاب،والتزام احلشمة  -

 .٣٤النساء: 
اَل َتُصْم اْلَمْرأَُة َوبـَْعُلَها َشاِهٌد ِإالَّ بِِإْذنِِه َواَل تَْأَذْن " : فقد قال رسول اهلل  وعدم اإلذن بدخول بيته ملن يكره،  -

 .22"أَنـَْفَقْت ِمْن َكْسِبِه ِمْن َغرْيِ أَْمرِِه فَِإنَّ ِنْصَف َأْجرِِه َلهُ يف بـَْيِتِه َوُهَو َشاِهٌد ِإالَّ بِِإْذنِِه َوَما 

 ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ ، قال تعاىل: وعدم اخلروج من البيت بغري إذنه  -

 .٣٣األحزاب: چ 
 الحقوق الواجبة للزوجة: -4

 :ذه احلقوق تتمثل يفوه ،للزوجة على زوجها حقوق مالية

  :  :المهرأوالا

هو املال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول هبا، وهو حق واجب للمرأة على الرجل، قال 

ا عند مجهور الفقهاء، ا يف عقد الزواج وال ركنً واملهر ليس شرطً ،  ٤النساء:  چ  ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ : تعاىل
 .باتفاق اجلمهور العقد بدون ذكر مهر صحَّ وإمنا هو أثر من آثاره املرتتبة عليه، فإذا مت 

 :النفقةثانياا:  

أمجع علماء اإلسالم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط متكني املرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه 
الزواج، ممنوعة احلكمة يف وجوب النفقة هلا: أن املرأة حمبوسة على الزوج مبقتضى عقد و  .النفقة أو نشزت مل تستحقَّ 

من اخلروج من بيت الزوجية إال بإذن منه لالكتساب، فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، وكذا هي مقابل 

  ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ ، قال تعاىل: االستمتاع ومتكني نفسها له

 .٧الطالق:  چ
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 (.1784أخرجه البخاري عن أيب مسعود ) - 23
 (.1195أخرجه الرتمذي ) - 24
 . 2/886(، 1218 - 147أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث جابر بن عبد اهلل ) )25(

 

قال وينبغي للرجل أن حيتسب أجر هذه النفقات اليت ينفقها على زوجته وأوالده، فإنه يؤجر عليها إذا أحسن النية، 
 .23"ِإَذا أَنـَْفَق الرَُّجُل َعَلى أَْهِلِه حَيَْتِسبـَُها فـَُهَو َلُه َصَدَقةٌ  :رسول اهلل 

 :ىن  ك  الس  ثالثاا: 

 ا على قدر سعته وقدرته، قال اهلل تعاىل:هلا زوُجها مسكنً  يهيئمن حقوق الزوجة، وهو أن  ذاوه

 . ٦الطالق:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ   

 :المعاشرة بالمعروفرابعاا: 

چ يجب على الزوج حتسني خلقه مع زوجته والرفق هبا، وتقدمي ما ميكن تقدميه إليها مما يؤلف قلبها، لقوله تعاىل: ف

َأْكَمُل اْلُمْؤِمِننَي ِإميَانًا َأْحَسنـُُهْم ُخُلًقا َوِخَيارُُكْم ِخَيارُُكْم : "، وقد قال النيب ١٩النساء: چ  ۉ  ۉ
 .24"لِِنَسائِِهْم ُخُلًقا

 :عدم اإلضرار بالزوجةخامساا: 

، ا إيقاعه على الزوجة أوىل وأحرىا على األجانب فأن يكون حمرمً وهذا من أصول اإلسالم، وإذا كان إيقاع الضرر حمرمً 
يف حجة الوداع:   قال: قال ب عن جابر بن عبد اهللومن صوره الضرب املربح، وقد هنى اإلسالم عن هذا الصنيع، ف

اهلِل، َوِإنَّ َلُكْم َعَلْيِهنَّ َأْن اَل يُوِطْئَن فَاتَـُّقوا اللََّه يف النَِّساِء، فَِإنَُّكْم َأَخْذمُتُوُهنَّ بَِأَمانَِة اهلِل، َواْسَتْحَلْلُتْم فـُُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة "
َر ُمبَـرٍِّح، َوهَلُنَّ َعَلْيُكْم رِْزقـُُهنَّ، وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ فـُُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهونَُه، فَِإْن فـََعْلَن َذِلَك فَاْضرِبُوُهنَّ َضْربً    .(25) "ا َغيـْ

 معوقات الزواج: -4

إن تكوين لبنة اجملتمع املسلم )األسرة( من األمهية مبكان، لكن قد توجد بعض العقبات واملعوقات اليت تقف حجر عثرة 
 أعظم هذه املعضالت اليت تواجه الزواج ما يلي:أمام استكمال هذا الصرح العظيم، ومن 
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 (.9451أخرجه الطرباىن ِف األوسط عن عائشة )  - 26
 (.2555رواه مسلم ) - 27
 (.2554رواه مسلم ) - 28
 متفق عليه. - 29

 

: غالء المهور:  أوالا

على هذا الشأن يف غري موضع وحادثة يف السنة  وهذا مما عمت به البلوى يف هذا الزمان، وقد نبَّه رسولنا الكرمي    
 النبوية، ومنها:

 .26"أعظُمُهنَّ بركةً ا أخفُّ النساِء صداقً " عن النساء: قول الرسول  -1 

َعْن َأيب َسَلَمَة ْبِن  ألزواجه، كما جاء عن مهر رسول اهلل  لفقد ُسئلت أم املؤمنني عائشة  أما مهره هو  -2
َكاَن َصَداقُُه أِلَْزَواِجِه ثِْنيَتْ   :قَاَلتْ  َكْم َكاَن َصَداُق َرُسوِل اللَِّه   َسأَْلُت َعاِئَشَة َزْوَج النَّيبِّ : َعْبِد الرَّمْحَِن أَنَُّه قَالَ 

فـََهَذا َصَداُق  ،فَِتْلَك ََخُْس ِماَئِة ِدْرَهمٍ  ،ِنْصُف أُوِقيَّةٍ  :قَاَلتْ  ،اَل  :قـُْلتُ  :قَالَ  ؟أََتْدرِي َما النَّشُّ  :قَاَلتْ  ،َعْشرََة أُوِقيًَّة َوَنشًّا
 .27"أِلَْزَواِجهِ  َرُسوِل اللَِّه 

رجاًل على ما معه من القرآن، بعد أن قال له التمس ولو خامتًا من حديد، ومل جيد الرجل  وقد زوج النيب  -3 
اْذَهْب ِإىَل أَْهِلَك وفيه :" ... ،ْعٍد السَّاِعِديِّ َسْهِل ْبِن سَ  عنده شيء، وعدَّ هذا احلفَظ هو املهر،  كما جاء يف حديث

 ،اْنظُْر َوَلْو َخامتًا ِمْن َحِديدٍ  فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  ،اَل َواللَِّه َما َوَجْدُت َشْيًئا :َفَذَهَب مُثَّ َرَجَع فـََقالَ  ،فَاْنظُْر َهْل جتَُِد َشْيًئا
فـََلَها  ،-َما َلُه رَِداءٌ  :قَاَل َسْهلٌ - ،َوَلِكْن َهَذا ِإزَارِي ،اَل َواللَِّه يَا َرُسوَل اللَِّه َواَل َخامتًا ِمْن َحِديدٍ  :فـََقالَ  ،َفَذَهَب مُثَّ َرَجعَ 

َها ِمْنُه َشْيءٌ  ؟َما َتْصَنُع بِِإزَارِكَ  :فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  ،ِنْصُفهُ   ،ِبَسْتُه مَلْ َيُكْن َعَلْيَك ِمْنُه َشْيءٌ َوِإْن لَ  ،ِإْن لَِبْسَتُه ملَْ َيُكْن َعَليـْ
َماَذا َمَعَك ِمْن  :فـََلمَّا َجاَء قَالَ  ،فََأَمَر بِِه َفُدِعيَ  ،ُمَولًِّيا فـََرآُه َرُسوُل اللَِّه  ،َفَجَلَس الرَُّجُل َحىتَّ ِإَذا طَاَل جَمِْلُسُه قَامَ 

َدَها ،اَمِعي ُسورَُة َكَذا َوُسورَُة َكذَ  :قَالَ  ؟اْلُقْرآنِ  فـََقْد  ،اْذَهبْ  :قَالَ  ،نـََعمْ  :قَالَ  ؟تـَْقَرُؤُهنَّ َعْن َظْهِر قـَْلِبكَ  :فـََقالَ  ،َعدَّ
 .28"ُملِّْكتَـَها مبَا َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ 

  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ قد تزوج بعد اهلجرة على قدر نواة من ذهب، ف وهذا عبد الرمحن بن عوف  -4

يَا َرُسوَل اللَِّه ِإينِّ تـََزوَّْجُت اْمرَأًَة َعَلى َوْزِن  :قَالَ  ؟َرَأى َعَلى َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف أَثـََر ُصْفرٍَة فـََقاَل َما َهَذا َأنَّ النَّيبَّ 
 .29"أَومِْلْ َوَلْو ِبَشاةٍ  ،فـََباَرَك اللَُّه َلكَ  :قَالَ  ،نـََواٍة ِمْن َذَهبٍ 
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 (.9542الرزاق، عن أيب هريرة )مصنف عبد  - 30
 أخرجه البخاري ومسلم. - 31

 

 :تفاع مستوى المعيشة، وضعف الحالة االقتصاديةثانياا: ار 

 ثالث حقٌّ  ": وهذا من العقبات الكربى اليت تواجه اإلنسان، لكن عليه أن يتحلى باإلميان، ويتمثل حديث الرسول 
 .30"داءالذي ينوي األ بُ يريد العفاف، واملكاتِ  الغازي يف سبيل اهلل، والناكحُ  ؛معلى اهلل عوهنُ 

 التكلف في إعداد األفراح والوالئم:ثاثاا: 

ويرجع كل ذلك إىل العادات الفاسدة والتقاليد السقيمة اليت تثقل كاهل أهِل العروسني حىت َيْسَلموا من القيل والقال،   
 وقد يفعلون ذلك ألجل السمعة والتفاخر، وألجل ثناء الناس على صنيعهم.

عن  ، وهنى النيب ٣١األعراف:  چٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀچ وقد قال اهلل تعاىل:    
 َوِإَضاَعةَ  ،وََكثْـرََة السَُّؤالِ  ،َوَيْكرَُه َلُكْم ِقيَل َوقَالَ ...، ِإنَّ اللََّه يـَْرَضى َلُكْم َثاَلثًا َوَيْكرَُه َلُكْم َثاَلثًاإضاعة املال، فقال: "

 .31"اْلَمالِ 

 المحور الثاني:

 وأسبابه:الطالق  -1

لقد وضع اإلسالم القواعد الثابتة للحياة الزوجية، وأحاطها بكل عناية، فلم يرتك جانباً منها إال وقد تعرض له، وبني    
لكل من الزوجني ما له وما عليه، وحذر من كل ما يكدر صفَو العالقة الزوجية وقاية وعالًجا، وغاية اإلسالم من كل 

ياة الزوجية بالفشل، ومع كل هذا فنحن نرى اخلالفاِت قائمًة، تتعدى أخطارها أحيانًا ذلك القضاء على كل ما يهدد احل
 حياَة الزوجية إىل حياة األطفال ومن مث اجملتمع.

وأحب أن أنوه قبل احلديث عن الطالق وأسبابه إىل أنه من واجب الزوجني أن جيعال من اخلالف بينهما أداَة بِناء ال   
 شكالت العابرة عامل من عوامل زيادة التالحم والتفاهم بني الزوجني جُتدد احملبة واملودة.ِمعَوَل هدم، فإن امل

وَنن نعلم مجيًعا أن من أعظم ما حيرص عليه إبليس التحريش بني املؤمنني، وباألخص اإليقاع بني الرجل وزوجته،    
 فََأْدنَاُهْم ِمْنُه َمْنزَِلًة  ،مُثَّ يـَبـَْعُث َسرَايَاهُ  ،َيَضُع َعْرَشُه َعَلى اْلَماءِ ِإنَّ ِإبِْليَس كما يف حديث جابر:  "  فقد قال الرسول 
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 (.2813رواه مسلم ) - 32
 . 7احلياة األسرية لعبد الكرمي بكار، بتصرف، صـ ((33

 .216، صـ2009الطالق ليس حاًل. صادق عادل، دار الشروق،  ((34

 

َنةً  ُتُه َما تـَرَكْ  :مُثَّ جيَِيءُ َأَحُدُهْم فـَيَـُقولُ  :قَالَ  ،َما َصنَـْعَت َشْيًئا :فـَيَـُقولُ  ،فـََعْلُت َكَذا وََكَذا :جيَِيءُ َأَحُدُهْم فـَيَـُقولُ  ،أَْعَظُمُهْم ِفتـْ
َنُه َوبـَنْيَ اْمرَأَتِهِ   .32"نِْعَم أَْنتَ  :َويـَُقولُ  ،فـَُيْدنِيِه ِمْنهُ  :قَالَ  ،َحىتَّ فـَرَّْقُت بـَيـْ

وَنن نرى يف عاملنا أن العوملة تقوم اليوم بعمل خطري، هو تفكيك املنظومات االجتماعية، وإعادة صياغتها على    
أسس مادية، وقد حققت يف هذا قدراً من النجاح، وقد نال األسرَة من ذلك التفكيك احلظُّ األوِف، حيث صار كثري 

َج النطاق العائلي، وَضُعَف التواصل بني األزواج والزوجات، وساد من األزواج والزوجات يبحثن عن مساراهتم اخلاصة خار 
 .(33)شعوٌر باجلفاء والتباعد بينهم 

والطالق هو إعالن فشل كل من الزوج والزوجة يف إقامة عالقة زوجية واحلفاظ عليها. إنه اهنيار أحد املشاريع احلياتية    
يخ من الصراعات واخليبات وسوء التفاهم والتباعد. ال حيدث الطالق اهلامة يف مرحلة الرشد. حلظة الطالق هي هناية تار 

 . (34)فجأة، وال يتم بدون توقع، بل مير مبراحل جتعل منه أمراً حتمياً 

مما  ، السيما انتشار ظاهرة الطالق املبكر،تعاين كثري من اجملتمعات من ارتفاع نسب الطالق فيها يف اآلونة األخريةو     
، وقد طال هذا األمر اجملتمعاِت املسلمَة، وحىت ًة األبناءديد من اآلثار السلبية على اجملتمع والعائلة وخاصَّ يرتتب عليه الع

 األسر املتدينة وامللتزمة، ويرجع ذلك إىل عدة أسباب، لعل من أمهها:

 عدم مراعاة القيام بالواجبات واحلقوق، كل من الزوجني جتاه اآلخر. :أوالا 

 : عدم توعية األهل لألزواج بِعَظِم مسؤولية الزواج قبل الشروع فيه.ثانياا

 : تدخل األهل يف شئون الزوجني.ثالثاا

 : تغيب الرجل كثريًا عن املنزل بدون أعذار أو حىت يف طلٍب للرزق.رابعاا

 وجة الشديدة واليت تقع غالًبا يف غري حملها، مما يؤدي إىل مضايقة الزوج.: غرية الز خامساا

: عدم رعاية الزوجة لألبناء، وهذا يؤدي إىل حدوث خلٍل كبرٍي يف مستقبل األسرة، مما يدفع الزوج إىل حماولة سادساا
 .معاجلة األمور، وقد حتدث هذه املعاجلة بطريقة غري سليمة فيحدث الشقاق بني الزوجني
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 : اختالف املستوى الثقايف والتعليمي واملادي، السيما إذا كانت الزوجة أعلى مستوًى من الزوج )عدم الكفاءة(.سابعاا

 : فقدان القدرة على التعبري عن حب أحدمها لآلخر.تاسعاا

 : سوء اختيار الشريك.ثامناا

 : إفشاء األسرار الزوجية.عاشراا

 واألحاسيس، وبرود العالقة اجلنسية.: برود املشاعر حادي عشر

 : عجز الزوج عن النفقة على زوجته.ثاني عشر

 : سوء خلق أحد الزوجني.ثالث عشر

 : العنف والقسوة وعدم التفاهم يف التعامل مع اآلخر.رابع عشر

خرى، وإذا : الزواج بأخرى، وهو أمر ينبغي على الرجل مراعاته، وعليه أن يتفهم أن كل امرأة ليست كاألخامس عشر
أراد بناء بيت وأسرة جديدة ينبغي أواًل أن حيافظ على أسرته األوىل، فقد يقع هبذا الفعل يف حمرم أو مكروه وهو ال 

 –الكراهة  –اإلباحة  –الندب  –يدري؛ وذلك ألن التعدد مثل الزواج يأخذ األحكام التكليفية اخلمسة )الوجوب 
 التحرمي(، فينبغي أن تتوافر فيه الشروط اليت تنأى به عن الوقوع يف املكروه أو احملرم.

 : السكىن مع األهل يف بيت واحد، وهذا من األشياء اليت ختتلف فيها الطبائع، لكن عدم فعلها هو األوىل.سادس عشر

هما ومع األهل، فهذا شأنه زيادة احملبة التواصل االجتماعي، وهو أمر ينبغي أن يراعيه األزواج مع بعض سابع عشر:
 والودِّ بني األهل واألزواج، ويـَُرى أثره اإلجيايب على العالقة الزوجية، والتقليل منه أو انعدامه يؤدي إىل وقوع عكس هذا. 

دي إىل انتهاء الكثري من املشاعر السلبية واملشاكل اليت قد تؤ  عهُ بَ تْ ا يَـ هي سلوك سيء جدً : اخليانة الزوجية، و ثامن عشر
فعند معرفة الزوجة ِبيانة زوجها هلا حيدث هلا صدمة وتصبح حائرة يف البحث عن السبب الذي جعل  ،احلياة الزوجية

، من عدم تقصريها يف متطلباته الزوجية أو املنزليةزوجها يفعل مثل هذا الفعل البشع، وقد خيون الزوج زوجته على الرغم 
 والعكس كذلك أيًضا صحيح.
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 (.2597رواه مسلم ) - 35
 (.3233رواه مسلم ) - 36
 (.203يسار )رواه مسلم عن معقل بن  - 37
 رواه البخاري. - 38

 

 وللخيانة عدة أنواع؛ منها: 

ِإنَّ ِمْن َأَشرِّ النَّاِس ِعْنَد اللَِّه َمْنزَِلًة كما يف حديث أيب سعيد اخلدري: "  خيانة إفشاء األسرار. وقد قال النيب  -
 .35"يـَْوَم اْلِقَياَمِة الرَُّجَل يـُْفِضي ِإىَل اْمرَأَتِِه َوتـُْفِضي إِلَْيِه مُثَّ يـَْنُشُر ِسرََّها

للمرأة أن  واخليانة املالية بأن تأخذ املرأة ماَل زوجها بغري إذنه على الرغم من الكفاية املادية. وقد أباح النيب  -
َدَخَلْت ِهْنٌد بِْنُت : "قَاَلتْ  لَعاِئَشَة تأخذ من مال زوجها باملعروف، بقدر كفاية بيتها فقط، كما يف حديث 

اَل يـُْعِطيِِّن ِمْن  ،يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيحٌ  :فـََقاَلتْ  َلى َرُسوِل اللَِّه عَ  -اْمَرأَُة َأيب ُسْفَيانَ -ُعْتَبَة 
 َرُسوُل فـََقالَ  ؟فـََهْل َعَليَّ يف َذِلَك ِمْن ُجَناحٍ  ،ِإالَّ َما َأَخْذُت ِمْن َمالِِه ِبَغرْيِ ِعْلِمهِ  ،النـََّفَقِة َما َيْكِفيِِّن َوَيْكِفي َبِِّنَّ 

 .36"ُخِذي ِمْن َماِلِه بِاْلَمْعُروِف َما َيْكِفيِك َوَيْكِفي بَِنيكِ :  اللَِّه 
من   وخيانة األوالد وعدم تربيتهم واالهتمام بشئون حياهتم من تعليم وصحة وغري ذلك. وقد حذر النيب  -

َما ِمْن َعْبٍد َيْستَـْرِعيِه اللَُّه َرِعيًَّة مَيُوُت ":  ذلك ألنه يعد إضاعة هلذه الرعية اليت اسرتعاه اهلل إياها، كما قال 
 .37"يـَْوَم مَيُوُت َوُهَو َغاشٌّ ِلَرِعيَِّتِه ِإالَّ َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اجْلَنَّةَ 

 د الزوجني أن لو كان معه شريك آخر يف احلياة.واخليانة الذهنية بأن يتمىن أو يتخيل أح -
واخليانة العاطفية، فكل من الزوجني حيتاج لعاطفة اآلخر والشعور هبا جتاهه، وعدم التعبري عن هذه العاطفة أو  -

 صرفها لشخٍص آخر يعد خيانة.
قد هنى اهلل عز وجل واخليانة اجلنسية، وهي إقامة عالقة حمرمة من أحد الزوجني وهذا أبشع أنواع اخليانة. و   -

ژ  چ من الكبائر، وأخرب أن تفشيه يف اجملتمع يكون من أشراط الساعة، قال تعاىل:  عنه، وعده النيب 

إن من أشراط الساعة ":  ، وقال النيب ٣٢اإلسراء:  چک     ک      ک  ک   گ    ڑژ  ڑ
 .38"الزنا ويظهرَ  ،اخلمرُ  شربَ ويُ  ،اجلهلُ  ويثبتَ  ،رفع العلمُ أن يُ 
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 (.1674رواه مسلم عن أيب ذر ) - 39

 
 أسباب الخيانة الزوجية:

 اإلرغام على الزواج. -أ

 التعود على العالقات احملرمة قبل الزواج.  -ب

 عدم القيام باحلقوق والواجبات، وإمهال كلٍّ من الزوجني لآلخر. -ج

 مقارنة أحد الزوجني بغريه من األشخاص اجتماعيًّا أو ماديًّا أو حىت جسديًّا. -د

 أصحاب السوء الذين هلم أثر كبري على تفكري اإلنسان وتغيري آراءه جتاه الشخص الذي حيبه.اختاذ  -ه

 نظر البعض إىل أن الزواج بامرأة ثانية أمر صعب أو مستحيل،  فيلجأ إىل اختاذ عشيقة أو حمبوبة غري زوجته. -و

 لتنقذ أسرهتا من الفقر ومن متاعب احلياة وضيقها.الفقر الذي من  شأنه أن جيعل املرأة تبيع شرفها من أجل املال،  -ز

اإلباحية اليت غزت كثريًا من البيوت حىت املتزوجني، مما يدفع اإلنسان إىل التفكري حيال نقص شريك احلياة جنسًيا  -ح
 وماليًّا ومظهريًّا.

 وسائل الحد من نسب الطالق: -2

احرتام الزوجة لزوجها يف املقام األول، وكذلك تقدير الزوج لزوجته،  ال بدَّ أن نعرف أن جناح أي زواج يكون قائًما على   
وعلمه بأن شعورها باألمان واالطمئنان هو أفضل سبيل للحفاظ على العالقة الزوجية واستمرارها، وهناك عدة وسائل 

 ا فيما يلي:ينبغي على األهل والزوجني مراعاهتا إلجناح العالقة الزوجية واحلد من نسب الطالق، نورد أمهه

 تلبية االحتياجات لكل من الزوجين، وتتمثل في: -أ

االحتياجات اجلسدية من مباشرة وتقبيل وإشباع الرغبة، وحيتسب اإلنسان األجر من اهلل يف ذلك بإعفاف نفسه  -1
يَأيت َأَحُدنَا َشْهَوتَُه َوَيُكوُن لَُه يَا َرُسوَل اللَِّه أَ  :قَاُلوا ،َويف ُبْضِع َأَحدُِكْم َصَدَقةٌ : " وإعفاف زوجته، كما قال النيب 

 .39"َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها يف احلَْاَلِل َكاَن َلُه َأْجرًا ؟أََرأَيـُْتْم َلْو َوَضَعَها يف َحرَاٍم َأَكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزرٌ  :قَالَ  ؟ِفيَها َأْجرٌ 
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 أخرجه البخاري ومسلم. - 40
 املعجم الكبري للطرباين. - 41
 .  107األسرة وصحتها النفسية، د. مصطفى حجازي، ص ((42

 
حيث  لاالحتياجات الروحية من ثناء ومدح على القيام بالواجبات من كال الطرفني، تأسيًّا بأم املؤمنني خدجية  -2

 ،َوحَتِْمُل اْلَكلَّ  ،َوَتْصُدُق احلَِْديثَ  ،َواللَِّه ِإنََّك لََتِصُل الرَِّحمَ  ،فـََواللَِّه اَل خُيْزِيَك اللَُّه أَبًَدا ،أَْبِشرْ : " قالت للنيب  
 .40"َوتُِعنُي َعَلى نـََواِئِب احلَْقِّ  ،َوتـَْقرِي الضَّْيفَ  ،َتْكِسُب اْلَمْعُدومَ وَ 

االحتياجات االجتماعية من تقدير وتبجيل واحرتام أمام الناس، واإلشعار باألمهية والقيمة الرفيعة يف نظر كل منهما  -3
 لآلخر.

االحتياجات األمنية، كوقوف كل من الزوجني جبانب اآلخر وقَت الشدائد، واحلاجة الدائمة لدعم شريك احلياة  -4
لقد آَمَنْت "على أم املؤمنني خدجية مبثل ذلك، حيث قال:  يف جماهبة مشاكل احلياة وصعاهبا، وقد أثىن النيب 

بَ  ،يب ِإْذ َكَفَر يبَ الناس قـَْتِِّن ِإْذ َكذَّ َوَواَسْتِِّن مبَاهِلَا ِإْذ َحَرَمِِّن الناس َوَرَزَقِِّن اللَُّه منها اْلَوَلَد ِإْذ مل يـَْرزُْقِِّن ، ِِّن الناسَوَصدَّ
 .41"من َغرْيَِها

 االحتياجات العاطفية، والتعبري عنها بكلماٍت وعباراٍت مجيلة، وإظهار الرعاية األسرية جلميع أفراد األسرة. -5
 النفسية(:فهم الذكاء العاطفي، ) -ب

الذكاء العاطفي ينافس الذكاء العقلي التقليدي يف احتالل صدارة معايري النجاح يف احلياة والقدرة على إدارهتا.  أصبح   
إنه مفهوم جديد يف االقتدار ميتزج فيه كل من الطاقات الذهنية واحلياة العاطفية ويتكامالن، حبيث يزيد هذا التكامل من 

 فردية واألسرية واملهنية.مهارة إدارة احلياة ال

فاحلياة األسرية املوفقة والسعيدة هي معادلة من تكامل ُحسن التدبري العقلي وحسن التفهم والتفاهم والتعاطف    
والرتابط، وبدون ذكاء عاطفي تتحول احلياة األسرية إىل عامل بال روح وتقع يف اآللية، هذا إن مل تتعرض للتصدع بسبب 

عنصر الذى يشكل إمسنت الوفاق الزوجي واجلدارة الوالدية، وجيعل من األسرة جمااًل حيويًّا حاضًنا، العجز عن توفري ال
 . (42)حانًيا، راعًيا ومنمًيا 
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 رواه البخاري. - 43

 

هم نفسية كل من الزوجني لآلخر، ومعرفة ميول واجتاهات وتفكري كل من الزوجني لآلخر، ومراعاة ذلك يف إن ف   
املوضوعات اليت تفتح باب اخلالف وإثارة املشاكل من ضروريات بقاء املودة، فاالختالف سنة املعاملة واحلديث، وجتنب 

 من سنن اهلل الكونية؛ فال ينبغي التعرض هلذه املسائل حىت ال حيدث الشقاق واخلالف.

 تقبل كل منهما للنقد املوضوعي وتقدمي النصح. -ج

ادة النظر يف املشاعر واألفكار َنو اآلخر، واجتهاده يف أن مراجعة كل منهما لنفسه بعد حدوث اخلالفات، وإع -د
 يكون يف حال أفضل، ونسيان كل ما كان بينهما من خالف.

حتمل بعضهما عند الغضب، وانتظاره حىت يذهب الغضب مث يناقشه هبدوء يف أخطائه وينصحه ويعامله معاملة  -ه
َأيب ُهَريـْرََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ  إلنسان إىل ذلك سبياًل، فعنإىل جتنب الغضب ما استطاع ا العاذر، وقد أرشد النيب 

 .43"اَل تـَْغَضبْ  :قَالَ  ،فـََردََّد ِمرَارًا ،اَل تـَْغَضبْ  :قَالَ  ،أَْوِصِِّن  َرُجاًل قَاَل لِلنَّيبِّ 

 املسئولية وتربئة نفسه.اهتمامهما بعالج مشاكلهما أكثر من االهتمام بإثبات خطأ اآلخر وحتميله  -و

 االهتمام باختيار النموذج األمثل يف حل املشكالت واخلالفات؛ حىت خيتصر الطريق عليهما يف فضِّ نقطة اخلالف. -ز

 احتواء املشكلة واستيعاهبا، وحسن التعامل معها واحلرص على عدم زيادة حجمها. -ح

املشكلة وعدم االهتمام بذكرها مرة أخرى فقد  -ت ذي بالوهذا إذا كانت املشكلة ليس-من املمكن أيًضا إمهال  -ط
 .-وهذا إذا كانت املشكلة ليست ذات بال-يؤدي هذا إىل نسياهنا بالكلية 

التدريب املستمر للباحثني االجتماعيني املتخصصني يف الصلح يف حاالت اخلالف الصعبة اليت أوشكت على وقوع  -ي
 بيان أمهية األسرة كبناء للمجتمع املتكامل.الطالق، فإن من شأن هذا إحقاق احلق و 
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 العوامل التي تجعل الخالفات الزوجية بناءة أو هدامة: -3

هناك عوامل من الضروري مراعاهتا عند تعامل كل من الزوجني مع اآلخر خاصة يف أوقات االختالف، وهذه العوامل 
أخذها بعني االعتبار أو التعامل بضدها فإنه يعكس العالقة، من شأهنا أن جتعل العالقة بناءة، أما اإلعراض عنها وعدم 

 مما جيعلها معول هدم للحياة الزوجية، وتتمثل هذه العوامل كما هو موضح باجلدول فيما يلي:

 العوامل التي تجعل الخالف هدَّاماا العوامل التي تجعل الخالف بناءا  م

مشاعره صراحة كل من الزوجني يف التعبري عن  1
السلبية َنو اآلخر وقبوهلا دون غضب أو 

 عداوة.

ظهور العداوة غري الصرحية يف مواقف اخلالفات 
حيث يهاجم كل من الزوجني اآلخر بالتصميم على 

 آرائه وأفكاره.

تقبل كل منهما النقَد املوضوعي وتقدمي النصح  2
 لآلخر.

عدم نسيان كٌل  منهما للمعلومات اليت يعلمها عن 
اآلخر يف اإلساءة إىل مسعته أو إيذائه نفسيًّا أو بدنيًّا 

 أو اجتماعيًّا.

مراجعة كل منهما لنفسه عند حدوث اخلالف  3
وإعادة النظر يف املشاعر واألفكار َنو الطرف 
اآلخر واجتهاده يف أن يكون معه ونسيان كل 

 خالف بينهما.

عدم الرجوع خطوة إىل الوراء والتمرد واالستهتار 
 دم مراعاة مشاعر اآلخر.وع

سعيهما يف حتديد أسباب اخلالف ومعرفة نقاط  4
االئتالف واالختالف يف املواقف، والسعي 

 دائًما َنو عالج أسباب اخلالف.

تعظيم كل منهما املشكلة الصغرية بطرح مشكالت 
 سابقة لتغذية اخلالفات حىت تستمر لفرتٍة أطول.

وانتظاره حىت يهدأ حتمل بعضهما عند الغضب  5
الغضب مث يناقشه هبدوء يف أخطائه وينصحه 

 ويعامله معاملة العاذر.

االستهانة باملشكلة والسلبية يف حلها ومواجهتها، 
 وتسفيه كل حل هلا ورفض الصلح أو التفاوض.
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اهتمامهما حبل املشكلة وعالجها أكثر من  6
االهتمام بإثبات خطأ الطرف اآلخر وحتميله 

 ة وتربئة نفسه.املسؤولي

العناد واخلصام والتهديد واهلجر واالنفصال أو الزواج 
بأخرى والتوقف عن القيام بالواجبات الزوجية نكاية 

 بالطرف اآلخر.

 

 نتائج وتوصيات:

مما تقدم يف هذه الورقة البحثية أود أن أشري إىل بعض النتائج والتوصيات املستخلصة من هذا البحث، واليت ينبغي   
 ل هبا وأخذها يف عني االعتبار، حىت تدوم العالقة الزوجية وتؤيت مثارها يف بناء اجملتمع، وهذا التوصيات تتمثل يف:العم

 .إصالح العالقة مع اهلل عز وجل: أوالا 

 .املعاشرة باملعروف ثانياا:

 الفهم احلقيقي والتطبيق الواقعي ملفهوم القوامة. ثالثاا:

 : معرفة احلقوق والواجبات وتطبيقه عى أرض الواقع.رابعاا

، من ثناء ومديح كل من الزوجني لآلخر، والكلمة الطيبة واالبتسامة املشرقة، وحفظ االهتمام باملشاعر اإلنسانية خامساا:
 حرتام.األسرار وتقدمي اهلدايا تعبريًا عن احلب واال

 . التعاون يف األعمال املنزلية تأسيًّا برسول اهلل سادساا:

 احلكمة يف املعاملة السيما يف مسائل اخلالف. سابعاا:

 التفكري اإلجيايب يف العالقة بني الزوجني ال سيما يف التعامل مع املشكالت األسرية. ثامناا :

 الخاتمة:

ويف اخلتام أود أن أنوِّه على أن األسرة هي مشروع يُبىن وينمو من خالل قيامه على أسس متينة من ناحية، ومن خالل    
القدرة على إدارته ورعايته وصيانته من الناحية الثانية، لقد وىل زمن العيش املستقر حيث األسرة تنشأ وتعي ضمن أطر 

ليت تفتقد هذه األطر الثابتة واملستقرة حباجة إىل التمتع هي وأفرادها، بدءاً بالزوجني معروفة وحمددة سلفاً. األسرة املعارة ا
والوالدين، باالقتدار على مجع الصعد احلية اجلسمية والنفسية، واملعرفية واالجتماعية واالقتصادية ومهارات إدارة احلياة، 

 ني الذي تفرضه العوملة اليت يسريها قانون القوة يف مجيع وخصوصاً التمتع باللياقة التكيفية لعصر التسارع وانعدام اليق
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مظاهرها، سواء على مستوى الدول أو اجملتمعات أو األسر وأفرادها. وهو ما يفرض على األسرة املعاصرة التمتع بكل 
 مقومات االقتدار والتمكن؛ بذلك وحده تبِّن حصانتها ضد األخطار املتكاثرة..

اجتماعي عرفه اإلنسان له خصائصه ووظائفه اليت تؤثر يف اجملتمع ويؤثر هو بدوره فيها ويف  أول نظامإن األسرة هي    
كما أن جناح األسرة يف هتذيب شئون حياهتا هو جناح   ،نظمها، وهي يف تفاعل مستمر مع النظم االجتماعية املختلفة

 سبيل للمحافظة على األسرة، والزواج الشرعي واملبادئ اإلسالمية هو خريللمجتمع بأكمله والثبات على القيم األخالقية 
كما أن له مسات ومميزات عظيمة وغايات جليلة فإنه يواجه حتديات كثرية ينبغي أن يستعد ملواجهتها وجماهبتها كاًل من 

وال ريب؛ سرة نواة اجملتمع، والعناية هبا أمر ضروري والزم، وهذا مما الشكَّ فيه ن األأل الزوجني بكل الوسائل املمكنة،
ا عناية، واهتمَّ برتسيخ قواعدها أميا اهتمام، فكانت  األسرُة  -وما زالت  -حيث إن ديننا اإلسالميَّ اعتىن هبذه النواة أميَّ

لألمة أمجع، لذلك أرجو أن تكون هذه  بارتفاع الشأن ئاملسلمة احلقة أمنوذًجا فريًدا للحياة املستقرة، والنجاح القائم، تنب
 همت بشيٍء ولو يسري َنو احلفاظ على هذا الكيان؛ واهلل املوفق واملستعان.الكلمة قد أس

 مراجع البحث:

 الكتب الستة؛ الصحيحان والسنن األربعة. -
 م.1984هـ ـ_1404، بريوت، 3أ بغض احلالل، نور ادلين عرت، ط -

آثار الطالق املعنوية واملالية يف الفقه اإلسالمي، وفاء معتوق، ماجستري، كلية الشريعة، جامعة أم القرى،  -
 .م1985-هـ 1405

 م.2013-1434أدب الدنيا والدين، املاوردي، دار املنهاج،  -
 1413سنة الطبع:، الدار املصرية اللبنانيةاألسرة املسلمة أسس ومبادي، عبد احلكم الصعيدي، دار الوفاء،  -

 م.1993هـ ـ 
 م.1951-1370األسرة يف الشرع اإلسالمي، عمر فروخ، املكتبة العلمية واملكتبة العصرية، بريوت،  -
 .م1989هـ، 1409األسرة يف ضوء الكتاب والسنة، السيد أمحد فرج، دار الوفاء، مصر،  -
 م.2015، 1املغرب، ط –لدار البيضاء ، املركز الثقايف العريب، ااألسرة وصحتها النفسية، د. مصطفى حجازي -
 م.1999، ، القاهرةتنظيم اإلسالم للمجتمع، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب -
 م.2011-1432، 1، دار السالم للطباعة والنشر والرتمجة، القاهرة، طلعبد الكرمي بكار ،احلياة األسرية -



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 
 23 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 
 .هـ1434دليل األسرة يف اإلسالم، دار اإلفتاء املصرية،  -
 .م2007 -هـ  1428القاهرة عام النشر:  -دار السالم الذريعة إىل مكارم أهل الشريعة، الراغب األصفهاين،  -
، دار الرتبية احلديثة، دمشق، الزواج وبناء أسرة آمنة وصيانة وتعزيز االستقرار األسري، حممد زياد محدان -

 م.2015
 م.2008وزيع، األردن، الطالق، عمر رضا كحالة، دار احلامد للنشر والت -
 م.2009الطالق ليس حاًل. صادق عادل، دار الشروق،  -
هـ 1400، مؤسسة دار التعاون للطبع والنشرعالقة اآلباء باألبناء يف الشريعة اإلسالمية، سعاد إبراهيم صاحل،  -

 .م1980
 .م1968هـ القاهرة،  1387،دار الفكر العريبالفرقة بني الزوجني وما يتعلق هبا، علي حسب اهلل،  -
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه األسرة، حممد عبد اهلل الصواط، دار الفكر العريب، القاهرة،  -

 .م1998هـــ 1419ث، مكتبة دار احلدي
املعرفة، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر كنوز ،  اهلدي النبوي يف بناء العالقات الزوجية، حممد عوض اخلباص -

 م.2008ه_ 1428، األردن، والتوزيع
 

 

 
 
 

 

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

  لألحباث التخصصيأصول الشريع  ةل  جم   
م.9201 ابريل، نيسان ، 2عددال،  5جملةلدا    

 

 

 قادح النقض عند األصوليين
 

 أ. حسن الدبوز -       ورنيقي أحمد محمد د. 
 اإلسالمية                     طالب في مرحلة الدكتوراه رئيس قسم العلوم

 الجزائر –جامعة األغواط 
 

ouarniki2007@yahoo.fr 
 

 
 

 م  2019 - هـ 1440
 
 

e ISSN 2289-9073 

QADIH ALNAQD EIND AL'USULIIYN



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 
 25 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                                                                                    
 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 9 /21/ 2018 

Received in revised form 2/2/2019 
Accepted 18/3/2019 

Available online 15/4/2019 

 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 

 

 

 

            

 
ABSTRACT 

 

The refutation is considered the most important way to vilify of the effective 

cause as it is correlation with the consistency of the legal cause provised by the 

jurists.  

There is different views of accepting it as a right proof. Someone may see it as 

verbal dispute.  

In the context, I woulde discuss the following points: The definition of the 

refutation, it is relation with specification of the cause, the verification of the 

subject matter, and the analysis of the reasons of the mentioned different views.  
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 ملخص ال

يعترب النقض من أهم قوادح العةل ، إذ له عالق  بشرط الطرد يف العةل ، لكن األصوليني اختةلفوا يف قبوله كقادح،  
 كما اختةلفوا يف تصنيف اخلالف فيه يف اخلالف الةلفظي أم املعنوي. 

ويف هذا البحث بيان حقيق  النقض، وعالقته بتخصيص العةل ، وحترير حمل اخلالف يف قبول النقض كقادح، 
 وحتقيق القول يف األسباب املذكورة هلذا اخلالف ويف نوعه. 
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 المقدمة
ملا اختذ األصوليون من القياس مصدرا رابعا لةلتشريع بعد الكتاب والسن  واإلمجاع، فقد اهتموا به أشد اهتمام، بتأصيةله، وباختاذ  

 كل ما يضبط العمةلي  االجتهادي  من خالله، وبتقعيد قواعده. 
ومن أهم مساااااالةله الت حظيت بالتدوين والشااااارح والتعقيلع قوادح العةل ، وأخذن أمهيتها من أمهي  العةل  نفساااااها، فم   

 كانت العةل  سامل  من القوادح، مبختةلف أنواعها، صح القياس هبا، وم  مل تسةلم منها، مل يصح القياس. 
ونان أصول الفقه، ومدونان عةلم اجلدل، وعرفت أخذا وردًّا ومن أهم القوادح اجلدلي  الت أخذن حيزا ليس باليسري من مد

من طرف أرباب األصااااااااولع النقض، ح  وصاااااااال عدد املذاهل يف القبول به كقادح إر أكذر من والث عشاااااااارة مذهبا، ومل 
ظي أم فيعرف قادٌح آخر هذا العدد الكبري من املذاهل يف األخذ به، بل وقد اختةلفوا يف احلكم عةلى نوع اخلالف فيه، أل

معنوي، كما أن منكري التخصااااااايص ألزموا القالةلني به القولم بأحكام يف مساااااااالل يف العقيدة يعتربها أهل السااااااان  خروجا عن 
 منهجهم، وقد قال عنها ابن السبكيع "الكالم يف النقض من عظالم املشكالن أصوال وجدال". 

يه بني ، فما حقيق  النقض، وما اخلالف احلاصااااااااال فكما أن األصاااااااااوليني كذريا ما يقدحون يف القياس ويف عةلته بالنقض
 األصوليني، وما عالقته بتخصيص العةل ؟

وجند ذكر القوادح اجلدلي  يف كل من مدونان الفننيع أصول الفقه، وعةلم اجلدل، رغم تفضيل بعض األصوليني إدراجه 
ل إيرادها كمبحث من مباحث أصااااااول ا لعمةلي  لفقه؛ ملا هلا من عالق  بايف فن اجلدل فحساااااال، إال أن كذريا منهم فضاااااام

 .االجتهادي 
 إر مبحذنيع ت هذه الدراس  وقد قسم

فيه تعريف القدح يف الدليل، وتعريف النقض، إر جانل ذكر صاااور النقض كقادح، و املبحث األول يف مفهوم النقضع 
 لعةل . وعالقته بتخصيص العةل  عند األصوليني، ومذاهل األصوليني يف قبول النقض كقادح يف ا

وأما املبحث الذاينع فقد جاء يف اخلالف يف قبول النقض كقادح يف القياس، وذكر نوع اخلالف فيه، بعد حتديد حمل 
 اخلالف. 

 خبامت  ضمت أهم النتالج املتوصل إليها.  ت هذه الدراس وختم
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مع 1996هااا  1416، دار إحياء الرتاث العريب، 1هااا ، اعتهب هباع أمني حممد عبد الوهاب، وحممد الصادا العبيدي، ط711لسان العرب، ابن منظور ) 11

 مادة قدح.

 .342مع ص 2000ها، 1420، دار الفكر املعاصر، بريون، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1معجم مصطةلحان أصول الفقه، قطل سانو، ط 2
 . 342املصدر نفسهع ص  3
قطل سانو، معجم مصطةلحان أصول الفقهع  -11ها ، تحع عبد اجمليد تركي، د.ط، دار الغرب اإلسالميع ص 484كتاب املنهاج، أبو الوليد، الباجي )  4

 .407ص 
 .456مع ص 1998ها، 1419، دار القةلم، دمشق، 5ضوابط املعرف ، امليداين، ط 5
 .456املصدر نفسهع  6

 
 المبحث األول: مفهوم النقض* 

 : تعريف القادحأوال
لةلقادح معان عدة يف الةلغ ع فيطةلق القمدح والقادح عةلى آكل يقع يف الشاااااااااجر واألسااااااااانان، ويطةلق عةلى التنقص، يقالع 

 قدح فالن يف فالن قدحا أي عابه وتنقصه، ومنه أيضا القدح يف النسل يقالع 
 . 1قدح يف نسبه وعدالته إذا عيبه، وذكر ما يؤور يف انقطاع النسل ورد الشهادة

االصاااااااااااااطالحع فالقدح ما يؤدي إر إبطال الدليل، عةل  كان ذلري الدليل أو غريها. أو هو ما يطعن يف صاااااااااااااالحي  ويف 
 . 2القياس عموما، أو يطعن يف صالحي  العةل  لةلعةلي ، أو يف أحد أركان القياس من فرع أو أصل

ف، إال أن كما يبدو من التعري  وقد نسااااااااااااابت القوادح إر العةل ، مع احتمال أن تتجه بالطعن يف األصااااااااااااال أو يف الفرع،
نساابتها لةلعةل  كانت من باب التغةليل؛ نظرا إر أن معظم االعرتاضااان الت ترد عةلى القياس تنصاال عةلى العةل  يف أكذر 
األحيان، وذلري بوصفها أهم ركن من أركان القياس، لذلري مسيت تةلري االعرتاضان واملفسدان واملبطالن قوادح عةل ، 

 . 3بدال من قوادح القياس
وقبل أن نةلج يف املوضااااااااااااااوع ينبغي أن نذكر بعض املصااااااااااااااطةلحان الت ترد كذريا يف عةلم اجلدل، و ص بالذكر أطراف 

 أصحاب اجلدلع 
 . 4 فاملستدلع هو طالل الدليل عةلى شيء، كما يطةلق عةلى احملتج بالدليل، ويقابةله املعرتض

 . 5وهو نفسه املستدل واملعةلِّلع من ينصل نفسه لةلكالم ابتداء، ويعرب عنه باجمليل،
 . 6والساللع ويسمى كذلري املعرتض، وهو من يتكةلم بعد املعةلل ينتقده، وقد يعكس األمر يف أوناء الدفاع
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، 1هااااا ، تحع شعبان حممد إمساعيل، ط771هااااا  وتاج الدين عبد الوهاب بن عةلي السبكي )756اإلهباج يف شرح املنهاج، عةلي بن عبد الكايف السبكي ) 7

تقي الاااادين عةلي بن عبااااد الكااااايف رفع احلاااااجاااال عن ابن احلاااااجاااال،  -1576 3مع 1981هااااااااااااااااااااااااااااااا  1401مكتباااا  الكةليااااان األلهرياااا ، القاااااهرة، 
ع م1999 -هاااااااااااااااا1419، عامل الكتل، بريون، 1حتقيقع الشيخ حممد عةلي حممد معوض، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، ط هاااااااااااااااا 756السبكي)ن

4 191 

 262 14لسان العرب، ابن منظورع مادة نقض،  8
ةلمي ، بريون، لبنان، ، دار الكتل الع1هااااااااااااااااااااااا ، ضااااااابطع خةليل امليس، ط436املعتمد يف أصاااااااول الفقه، أبو احلساااااااني حممد بن عةلي بن الطيل البصاااااااري ) 9

، مؤسس  2هااااااااااااااااا ، تحع طه جابر العةلواين، ط606احملصول يف عةلم أصول الفقه، فخر الدين حممد بن عمر الرالي ) -453 2مع 1983هااااااااااااااااا  1403
ول مجع اجلوامع يف أص - 193 4رفع احلاجل، ابن السبكيع  – 1577 3اإلهباج، ابن السبكيع  -237 5مع 1992هااااااا  1412الرسال ، بريون، 

هااااااااااااااا  1423، دار الكتل العةلمي ، بريون، لبنان، 2هااااااااااااااا ، اعتهب بهع عبد املنعم خةليل إبراهيم، ط771الفقه، تاج الدين عبد الوهاب بن عةلي السبكي )
ها  1405ها ، د.ط، مطابع سجل العرب، سةلطن  عمان، 928كتاب خمتصر العدل واإلنصاف، أبو العباس أمحد بن سعيد الشماخي)  -96مع 2003
، دار 2هاااااااااااااااااااا ، حتريرع عمر سااااةليمان األشااااقر، ط794البحر احمليط يف أصااااول الفقه، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد از الزركشااااي ) - 55مع 1984

  262 5مع 1992ها  1413الصفوة، القاهرة، 

هاااااااا ، تحع أبو الوفا األفغاين، د.ط، جلن  إحياء املعارف النعماني ، اهلند، د.نع 490أصول السرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي ) 10
 138 4ها ، د.ط، دار الكتل العةلمي ، بريون، لبنان، د.نع 972تيسري التحرير عةلى كتاب التحرير، حممد أمني بادشاه البخاري ) - 246 2

 
 : تعريف النقضثانيا

النقض من أهم القوادح الواردة عةلى القياس، فقد قال ابن الساااابكيع "الكالم يف النقض من عظالم املشااااكالن أصااااوال 
 . 7وجدال"

 . 8ع إفساد ما أبرم من عقد أو بناء، أو عهد، ويأيت مبعهب اهلدم، فقولهع نقض البناء أي هدمهفي اللغةوالنقض 
 . 9ع وجود الوصف املدعى عةليته، وختةلف احلكم عنهوفي اصطالح األصوليين

كم عن حمل ، وأما عند أهل النظر فالنقض ختةلف احل10ويطةلق عةليه احلنفي  املناقضااااااااااااا  والنقض، ومها ال  تةلفان عندهم
 الوصف املدعى عةليته، واملناقض  منع مقدم  الدليل، سواء كان مع السند أو بدونه. 

وقد مذل األصااااوليون لةلقياس الذي يقدح فيه بالنقض أمذةل  عدة، نذكر منهاع نقض عةل  قياس الصااااوم الذي مل ت بيمت له 
لعبادة من الني "  ، فقد و ِجدن العةل  "تعري  أول ابالني  عةلى الصااالة بال ني ، بأن صااوم التطوع يصااح من غري تبييت الني

 يف صوم التطوع وختةلف احلكم "نقض العبادة"، فةلم يصح القياس. 
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  1576 3اإلهباج، ابن السبكيع  11
 109 4لسان العربع مادة خصص،  12
 التعريفان، اجلرجاينع مادة خصص 13

 
 : صور النقضثالثا

، وذلري ألن العةل  إما منصاااوصااا  قطعا، أو ونا، أو مساااتنبط ، وختةلف 11ذكر ابن السااابكي صاااور النقض، وعدها تساااعا
 احلكم إما أن يكون ملانع، أو فوان شرط، أو دوهنما، فهي والث يف والث، وجمموع ذلري تسع ، وتفصيةلها ما يأيتع 

 العةل  القطعي  الت ختةلف عنها احلكم لوجود مانع.  -
 العةل  القطعي  الت ختةلف عنها احلكم لفوان شرط.  -
العةلاا  القطعياا  الت مل يتخةلف عنهااا احلكم ملااانع أو لفوان شاااااااااااااارط، وإفااا ختةلف لورود نص تعباادي فيااه، أو  -

 إمجاع، مع عدم وهور مانع، أو فوان شرط. 
 العةل  الظني  الت ختةلف عنها احلكم لوجود مانع.  -
 كم لفوان شرط. العةل  الظني  الت ختةلف عنها احل -
العةل  الظني  الت مل يتخةلف عنها احلكم ملانع أو لفوان شااااارط، وإفا ختةلف لورود نص تعبدي فيه، أو إمجاع،  -

 مع عدم وهور مانع، أو فوان شرط. 
 العةل  املستنبط  الت ختةلف عنها احلكم لوجود مانع.  -
 العةل  املستنبط  الت ختةلف عنها احلكم لفوان شرط.  -
العةل  املساااااااااااااتنبط  الت مل يتخةلف عنها احلكم ملانع أو لفوان شااااااااااااارط، وإفا ختةلف لورود نص تعبدي فيه، أو  -

 إمجاع، مع عدم وهور مانع، أو فوان شرط. 
 : النقض وتخصيص العلةرابعا

 . 12ع يقالع خصه بالشيء،  صه، أفرده دون غريهالتخصيص لغة
 . 13مستقل مقرتن به ع قصر العام عةلى بعض منه بدليلوفي االصطالح
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، دار الكتل العةلمي ، بريون، 1هااااااااا ، تحع عبد از حممود عمر، ط730عبد العزيز بن أمحد البخاري )، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي  14

 46 4مع 1997ها 1418لبنان، 

 57 4كشف األسرار، البزدويع   15
 191 4رفع احلاجل، ابن السبكيع  16

 
قال عبد العزيز بن أمحد البخاري عن ختصيص العةل ع هو "عبارة عن ختةلف احلكم يف بعض الصور عن الوصف املدعى 

 . 14 عةل  ملانع"
ومن تعريف األصاااااوليني لةلعةل ، ساااااواء كان باملعرف أم املوجل، أم املؤور، أم بالباعث، فكةلها تع  أن العةل  م  وجدن 

 وجد معها احلكم، فكان ذلري شبيها بالةلفظ العام، إذ م  ما ورد كان املقصود مجيع أفراده، وسرى عةليها حكمه. 
العةل  فمن أين تسااااااااااااااتقي عمومها، فيجيل البخاري بأن العةل  من  ومعةلوم أن الةلفظ إفا اسااااااااااااااتفاد عمومه من الةلغ ، أما

املعاين، وال عموم هلا حقيق ، باعتبار أن املعهب يف ذاته يعد شاااااااااي ا واحدا. ويوصاااااااااف بالعموم بالنظر إر تعدد حماله الت 
عةل  يف ذلري احملل، وقصر ليؤور هبا، فكان شبيها بالةلفظ العام، فإخراج بعض احملال الت توجد فيها العةل  عن تأوري تةلري ا

 . 15التأوري عةلى البعض اآلخر يعترب ختصيصا
والنقض وختصاااااااايص العةل  ذوا مقصااااااااود واحد، إال أن القالةلني بعدم قدحي  النقض يفساااااااارون ختةلف احلكم عن العةل  يف 

ةلف حكم خت بعض املواضااع بتخصاايص العةل ، أما القالةلون بقدحي  النقض فال يرون لةلعةل  ختصاايصااا، بل يعتربون أنه م 
 عن عةل  كان ذلري دليال عةلى فساد العةل ، وبالتايل فساد القياس. 

أن أكذرهم ذهل  باعتبار -يف الرد عةلى من يساامي ختصاايص العةل  نقضااا، أما املتأخرون من احلنفي   وقد بالغ الدبوسااي
غضِّ النظر عن له، بفال يتحاشااااااااون من تسااااااااميته بكل منهما، فهم يروهنما كالةلقل  -إر القول جبوال ختصاااااااايص العةل  

 . 16الذهاب لقدحيته أم ال
 : الخالف في قبول النقضالمبحث الثاني* 

 : مذاهب األصوليين في قبول النقض كقادح في العلةأوال
عدمد بعض األصاااااااااوليني املذاهل يف مساااااااااأل  قبول النقض كقادح، واختةلفوا يف عددها، فبعضاااااااااهم ذكر سااااااااات  مذاهل، 

 ادر ، إال أنه بعد االطالع عةلى املصثالثة عشرة مذهباوبعضهم ذكر أكذر من ذلري أو أقل، فقد مجع اإلمام الزركشي 
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كشاااااااااف   – 1577 3اإلهباج، ابن السااااااااابكيع  -237 5احملصاااااااااول، الراليع  - 285، 284، 453 2املعتمد، البصاااااااااريع  - 274 3التةلخيص، اجلوي ع  17

اإلحكام يف أصاول األحكام، عةلي بن أمحد بن حممد  - 96سابكيع مجع اجلوامع، ابن ال - 193 4رفع احلاجل، ابن السابكيع  - 58 4األسارار، البزدويع 
كتاب شرح طةلع  الشمس عةلى األلفي ، أبو   - 55كتاب خمتصر العدل واإلنصافع   - 274 5مع 1968هااااااااا ، د.ط، مؤسس  احلةلر، القاهرة، 631اآلمدي)

  262 5البحر احمليط، الزركشيع  -م 1993ها  1413مان، ، املطبع  الشرقي ، مطرح، سةلطن  ع3ها ، ط1332حممد عبد از بن محيد الساملي)

 
باإلضاااااااااف  إر والو  مذاهل أخرى، فتوصااااااااةلت املذاهل يف  األصااااااااولي  املختةلف  فقد وهر لنا ما ذكره اإلمام الزركشااااااااي

 . عشرة مذهبا   ةستقدحي  النقض إر 
إال أنه ينبغي القول بأن مجيع هذه املذاهل ترجع يف أصااااااااااااااةلها إر مذهبنيع أحدمها ذهل إر القول بقدحي  النقض 

 بعض تفصاااااااااااااايل، فهي ترى قدحه يفمطةلقا، واآلخر ذهل إر القول بعدم قدحيته مطةلقا، واملذاهل الباقي  ذهبت لةل
 احلاالن دون أخرى. 

وممن ذهل إر أن النقض قادح يف الوصاااااف املدعى عةليته مطةلقا، ساااااواء كانت العةل  منصاااااوصااااا  أم مساااااتنبط ، وساااااواء 
ختةلف احلكم ملانع أو لغريهع املتكةلمون وبعض األصاااولينيع أبو إساااحاا اإلسااافرايي ، ومجهور الشاااافعي ، واختاره الرالي، 

السااااابكي، ونسااااابه لةلقاضاااااي أيب بكر، وبعض املالكي ، وبعض احلنابةل ، والشاااااماخي والسااااااملي من اإلباضاااااي ، وأبو  وابن
 . 17احلسني البصري والسمرقنديني من احلنفي ، وهو الراجح عند البزدوي كما يفهم من كالمه

وأصاااحاب هذا املذهل هم املانعون من ختصااايص العةل ، فقد اعتربوا الصاااور الت ختةلف فيها احلكم عن الوصاااف املدعى عةل  
أنه ختةلف لزيادة وصاااااف أو نقصاااااانه، ومل يكن التخةلف بتخصااااايص العةل ، إذ بزيادة الوصاااااف أو نقصاااااانه تتبدل العةل ، ووجه 

ن ف الذي كان قبل الزيادة كل العةل  جزءا منها بعد الزيادة، وما تبقى متبدهلاع أن العةل  عندما يزاد عةليها وصااف يصااري الوصاا
 العةل  بعد النقصان يعترب بعضا منها، فينسل ختةلف احلكم حين ذ إر عدم وجود عةلته، ال إر مانع أوجل التخصيص. 

هادته، دم التيقن من شومذالهع الشاهد املستجمع كل شرالط األداء، وترك لفظ الشهادة، أو لاد عةلى الةلفظ ما يوهم ع
مل جيز العمل بشااااااااااااااهادته النعدام العةل  املوجب  لةلعمل هبا، وكذا احلال يف لنا احملصاااااااااااااان، فهذا عةل  لةلرجم، وم  فان 

 اإلحصان فقد نقص السبل املوجل لةلرجم، فةلم يكن حين ذ عةل  لةلرجم. 
 ، وبالتايل فهم وال التخصيص يف العةل  املستنبطوأما الذين ال يرون النقض قادحا يف العةل  فهم الذين ذهبوا إر القول جب

ال يرون القدح يف العةلي  مطةلقا فيما وراء حمل النقض، وإفا يكون ختةلف احلكم ملانع أو ختةلف شاااااااااارط، ذهل إليه أكذر 
 احلنفي  اإلمام الدبوسي، وأبو احلسن الكرخي، وأبو بكر الرالي، وأكذر العراقيني من احلنفي ، واإلمام مالري، 
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 262 5البحر احمليط، الزركشيع  18
 58 4كشف األسرار، البزدويع   19
  58 4كشف األسرار، البزدويع   20
قم، بريون، لبنان، هاااااااااااااااااا ، ضااابط وتعةليقع إبراهيم حممد رمضاااان، د.ط، دار األرقم بن أيب األر 505املساااتصااافى يف عةلم األصاااول، حممد بن حممد الغزايل ) 21

 471 -466 2د.نع 
 136مع 2008هااااااا  1429، مؤسس  الرسال  ناشرون، دمشق، 1هااااااا ، ط771مفتاح الوصول إر بناء الفروع عةلى األصول، حممد بن أمحد التةلمساين) 22

مع 2000هااااااااااااااااااا، 1421ريون، لبنان، ، دار البشااااالر اإلسااااالمي ، ب2مباحث العةل  يف القياس عند األصااااوليني، عبد احلكيم عبد الرمحن السااااعدي، ط -
، مؤسااساا  الرسااال ، بريون، 1هااااااااااااااااا ، تحع عبد از الرتكي، ط716شاارح خمتصاار الروضاا ، جنم الدين أبو الربيع سااةليمان بن عبد القوي الطويف ) – 569

 332 -327 3مع 1987ها  1407

 
، كما ذكر البخاري اتفاا 18وقال الزركشاااايع "ومل أر أحدا من أصااااحابنا أقر به وال نصااااره"، اإلمام أمحد، وعام  املعتزل و 

 . 19القالةلني جبوال التخصيص يف املستنبط  القول جبواله يف املنصوص  أيضا
كذا قد يوجد يوجد قطع، و ومذاهلم عن التخصاايص جعل الساارق  والزنا عةلتني لةلقطع ولةلحد، لكن قد يوجد السااارا وال 
 . 20الزاين وال يوجد احلد، وكذا إذا قامت شبه  تدرأ احلد، فحينها وجدن العةل  وختةلف احلكم

ومن مذاهل التفصااايل الكذرية نذكر مذهل اإلمام الغزايل فهو يرى جوال التخصااايص إذا عرض يف صاااوب جريان العةل  
ال يعةلم ذلري منه، وسواء كانت العةل  مقطوع  أم مظنون ، فيكون  ما مينع اطرادها، سواء ورد مستذهب عن القياس، أو ما

التخصاايص فيما وراء املسااتذهب ذهل إليه اإلمام الغزايل، ومذاله يف العةل  املقطوع  مسااأل  املصااراة، ومذاله يف العةل  املظنون  
 . 21مسأل  العرايا

م عن إر القول بعدم القدح عند ختةلف احلك كما ذهل اإلمام البيضاااوي، وصاافي الدين اهلندي، والتةلمساااين، والطويف
عةلته عةلى سااابيل االساااتذناء، وال يقدح إن ختةلف احلكم ملانع مطةلقا، ساااواء كان ذلري يف العةل  املساااتنبط  أم املنصاااوصااا ، 

 . 22 ويقدح إن كان التخةلف ال ملانع، ومذةلوا لةلمستذهب يف املظنون ع مبسأل  العرايا، ويف املعةلوم  بضرب الدي  عةلى العاقةل 
 : أسباب الخالفثانيا

 ذهل القالةلون بأن اخلالف يف قبول النقض كقادح يف العةل  خالف لفظي إر أن سببه اخلالف يف تعريف العةل . 
وح  نعةلم حقيق  هذا السااابل، وهل كان ساااببا مباشااارا يف اخلالف يف املساااأل ، أم هناك أسااابابا أخرى،  قق القول يف 

 تعريف العةل ، واملذاهل فيهع 
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 112 5البحر احمليط، الزركشيع  23
 1496 3اإلهباج، ابن الشبكيع  24
 127 5احملصول، الراليع  25
 21شفاء الغةليل، الغزايلع  26

 
 لةلعةل  تعريفان كذرية، منهاع 

 ، وهبااذا توجاال العةلاا  بااذا ااا احلكمع وقااد نساااااااااااااااال: تعريف العلــة بــالموثر والموجــب بــذاتــ  للح مالتعريف األول
األصااااااااااااااوليون هذا التعريف إر املعتزل ، قال الزركشاااااااااااااايع "وهو قول املعتزل  بناء عةلى قاعد م يف التحسااااااااااااااني والتقبيح 

السااااااااابكيع "وهو قول املعتزل ، أهنا املؤور يف احلكم بذاته، وهو باطل؛ ألنه مب  عةلى التحساااااااااني ، وقال ابن 23العقةليني"
، وقال الراليع " أما األول وهو املوجل فهو باطل من وجوه أحدها أن حكم از تعار عةلى قول 24 والتقبيح العقةليني"

ى قول من ه فضاااااال عةلى أن يعةلل بعةل  حمدو  وأما عةلأهل السااااان  جمرد خطابه الذي هو كالمه القدل، والقدل ميتنع تعةليةل
يقول األحكام أمور عارض  لألفعال معةلةل  بوقوع تةلري األفعال عةلى جهان خمصوص  فهو قول املعتزل  يف احلسن والقبح 

 . 25العقةليني وقد أبطةلتموه"
؛ ألن العةل  املوجب    قبل ورود الشاارعتكون األحكام وابت -يف اعتبار األصااوليني اآلنف ذكرهم -وباعتماد هذا التعريف لةلعةل  

 لألحكام وهي التحسني والتقبيح العقةليني قد وجدن قبل نزول الشرع. 
ةل ، لكننا بعد الرجوع ملظان تعريف العةل  عند املعتزل  جند أهنم قد فرقوا بني مسااأل  التحسااني والتقبيح العقةليني وبني تعريف الع

هذه  سااااأل  التحسااااني، وإفا نساااال ذلري هلم بعض األصااااوليني قوال بةلزوم مذهبهم يففةلم يبنوا تعريفهم هلا عةلى مذهبهم يف م
املسااااأل ، وما صاااارح به املعتزل  أنفسااااهم كان خمالفا هلذا كما ساااايبدو عند عرض املذهل الذالث يف تعريف العةل ، وهو تعريفها 

 باألمارة واملعرف. 
 وهبذا ال جند هلذا املذهل قالال حقيقيا بعد التحقيق. 

 يذبت ، وليس بذان العةل ؛ أي جبعل از إياها موجب ، فال: بالموجبة للح م بإيجاب الشــــــــــار التعريف الثاني للعلة
هبا احلكم إال بعد ورود الشاااااااارع وترتيل احلكم عةليها، فتكون حين ذ عةل  موجب  وباعذ  لةلحكم، وهو مذهل املاتريدي ، 

، 26أل  تعةليل أفعال از تعار، وكذلري هو مذهل اإلمام الغزايلبناء عةلى مذهبهم يف مسااااأل  التحسااااني والتقبيح، ومساااا
والفرا بني املاتريدي  واملعتزل  أن احلسااااااااااان والقبح العقةليني ال يذبتان األحكام إال بعد ورود الشااااااااااارع عند املاتريدي ، وعند 

 از عةليه أنه  اتريدي رمح املعتزل  يذبتان األحكام ولو قبل ورود الشرع. قال السمرقنديع "وعن الشيخ أيب منصور امل
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 863امليزان، السمرقنديع  27
 1039 2املختصر، ابن احلاجلع  28
 225، مطبع  التضامن األخوي، مصرع 1ها ، ط1376نرباس العقول يف حتقيق القياس عند عةلماء األصول، عيسى منون الشامي األلهري ) 29

 483شفاء الغةليل، الغزايلع  30
 111 5البحر احمليط، الزركشيع  – 43 3اإلهباج، ابن السبكيع  -127 5احملصول، الراليع  31
 389تطور الفكر األصويل، خزن ع  32

 
قااالع العةلاا  هي املعهب الااذي إذا وجااد جياال بااه احلكم معااه، وقولااه مع احرتال لاادخول االسااااااااااااااتطاااعاا  مع الفعاال، وهااذه 
العباران فاساااادة سااااوى ما ذكرناه عن الشاااايخ أيب منصااااور املاتريدي رمحه از، فإنه هو الصااااحيح، فإن العةل  ما جيل هبا 

 . 27ووبوته بإجياب از، لكن أوجل احلكم ألجل هذا املعهب، وبسبل هذا املعهب"احلكم، فإن وجوب احلكم 
، وقد رأى الشيخ 28، وهو مذهل ابن احلاجل: بالباعث والداعي للشار  على شر  الح مالتعريف الثالث للعلة

الف ألنه ال خ عيساااااى منون أن اخلالف بني هذا املذهل ومذهل األشااااااعرة القالةلني بأن العةل  األمارة خالف لفظي؛
 . 29بينهم يف أن أفعال از وأحكامه ال ختةلو من حكم ومصاحل تعود عةلى العباد

ويسااااامى الباعث يف العادة عةل  لةلفعل، فةلو أعطى إنساااااان لغريه ماال، وسااااا لع مل أعطيته، فأجابع ألنه فقري، عةلمنا أن 
وي، وملا ن سااااابل منعه إعطاءه، فأجاب ألنه عدالفقر عةل  إعطاله املال لغريه، وملا ساااااأله فقري آخر ومل يعطه، وسااااا ل ع

ساااااأله فقري والث ومل يعطه، وسااااا ل عن سااااابل منعه إعطاءه، فأجابع ألنه كافر. ففي العادة ال تسااااامى هذه مناقضااااا ، 
ويقول أصاااااااحاب النقض من اجلدلينيع هذه مناقضااااااا ، وكان من األور أن يعةلل إعطاءهع ألنه فقري وليس عدوي وليس  

اإلمام الغزايل هذا القول من عجرم  الطبع، واعوجاج الكالم؛ إذ قد ينبعث اإلعطاء بالفقر، وال  طر كافرا. وقد اعترب 
بالبال العداوة وال الكفر وسالر الصوارف، وكل هذه الصوارف ال يتصور أن يكون معةلوما هبا حال  اإلعطاء، ولو كانت 

يكون معةلوما حال  الفعل، وقد تصاااااور أن ال يكون الساااااالم  عن صاااااارف العداوة والكفر جزءا من الباعث، لوجل أن 
 . 30معةلوما، وقد مسي باعذا، ويعترب عةل . ومن قال باخلصوص يف العةلل كان هذا منشأ نظره وخياله

 ، وهو مااذهاال األشاااااااااااااااااعرة النااافني لةلتحسااااااااااااااني والتقبيح العقةليني،: باألمارة والمعرف للح موالتعريف الرابع للعلة
، وهو ماذهال املعتزلا  كاذلاري، وماذهال العراقيني من احلنفيا  31عنادهم هو إرادة از تعااروالبااعاث احلقيقي لألحكاام 

 ، وقد قال القاضي عبد اجلبارع "إن العةلل يف القياس 32قبل البزدوي والسرخسي، كما نبه إر ذلري الدكتور هيذم خزن 
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 )نقال عن املغ ، لةلقاضي عبد اجلبار . 390ينظرع تطور الفكر األصويل، خزن ع  33
 10 4الفصول يف األصول، اجلصاصع  34
هااااااااااااااااا ، 792ح التنقيح يف أصول الفقه لةلقاضي صدر الشريع ، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي التفتالاين)نالتةلويح إر كشف حقالق التوضيح شر  35

 143 2مع 1998 -ها1419، دار األرقم بن أيب األرقم، بريون، 1ضبط نصوصهع حممد عدنان درويش، ط
 404 -399يراجع أكذرع تطور الفكر األصويل، خزن ع  36
 193 2أصول السرخسي، السرخسيع  37
 174 2أصول السرخسي، السرخسيع  38

 
، قال اجلصاااااااااص من احلنفي ع 33ي "العقةلي تكون موجب  ومؤورة، كما أن حكمها كاملوجل، وليس كذلري العةلل الشاااااااارع

"القياس عةلى وجهنيع أحدمهاع القياس عةلى عةل  حقيقي  موجب  لةلحكم املقيس، وهي عةلل العقةليان عةلى احلد الذي 
وصااااافنا. والذاينع قياس أحكام احلوادث عةلى أصاااااوهلا من النصاااااوص، ومواضاااااع االتفاا، وغريها. فما كان هذا وصااااافه، 

قد بينا أن العةل  عةلى احلقيق ، هي ما كان موجبا لةلحكم، يسااااااااااااااتحيل وجودها عاري  من فةليس بعةل  عةلى احلقيق ، ألنا 
، كما قد فرا اإلمام 34أحكامها، وعةلل الشاااااااااااااارع الت يقع القياس عةليها، ال يسااااااااااااااتحيل وجودها عاري  من أحكامها"

كن الفرا واابات؛ ألن بينهماا، لالتفتاالاين بني العةلا  والعالما ، فقاالع "تادخال العالما  يف تعريف العةلا ، وال يبقى الفرا 
األحكام بالنسب  إلينا مضاف  إر العةلل كاملةلري إر الشراء، والقصاص إر القتل، وليست األحكام مضاف  إر العالمان  

 . 35كالرجم إر اإلحصان، فال بد من الفرا بني العةل  والعالم "
عد نورد املذهل الذي أورده الدكتور هيذم خزن  بوبعد ذكر املذاهل الت يوردها األصااااااااااااااوليون عادة يف تعريف العةل ، 

، وهو الذي اسااااااتقر عةليه املذهل بعد البزدوي والساااااارخسااااااي، بعد 36دراسااااااته ألصااااااول مذهبه احلنفي وعدمه مذهبا رابعا
افرتاا الفرقتنيع الساااااااااااااامرقنديني والعراقيني يف تعريف العةل  كما تبني من عرض املذاهل اآلنف ، ويتمذل هذا املذهل يف 

ظر إر العةلاا  من وجهتني خمتةلفني، رغم تناااقضااااااااااااااهمااا، ومهااا النظر إر العةلاا  باااعتبااارهااا موجباا  لةلحكم، والنظر إليهااا الن
باعتبارها معرف  وأمارة عةلى احلكم، فكان املذهل اجلديد يفرا بني التعريف االصاااااااااطالحي هلا باعتبارها موجب  لةلحكم 

 ضاااااااااالها احلكم باعتبارها أمارة عةلى احلكم، يقول السااااااااارخساااااااااي يفبإجياب الشااااااااارع إياها موجب ، وبني كيفي  عمةلها واقت
، ويقول حني الكالم عن كيفي  37"إياها موجبةتعريف العةل ع "العةلل الشاااارعي  ال تكون موجب  بذوا ا، بل جبعل الشاااارع 

عل جعمل العةل  بكوهنا وصااااااافا، وكيفي  اقتضااااااااله لةلحكم، وقد اعتربوا الوصاااااااف ركناع "ركن القياس هو الوصاااااااف الذي 
العني مع النص من بني األوصااااف الت يشاااتمل عةليها اسااام النص، فيكون الفرع هبا نظريا لألصااال يف  علما على ح م

 ، ولذلري قد وافقا السمرقنديني يف بعض املسالل البتنالها عةلى تعريف العةل  38احلكم الذابت باعتباره يف الفرع"
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 414 -405ينظرع تطور الفكر األصويل، خزن ع  39
هاااااااااااا ، مطبع  مصطفى البايب احلةلر وأوالده، مصر، 970ينظر مذالع فتح الغفار شرح املنار املعروف مبشكاة األنوار يف أصول املنار، لين الدين بن براهيم بن جنيم ) 40

 287، 249إفاض  األنوار، احلصكفيع  - 75، 21 3مع 1936ها 1355

 1497 3ينظرع اإلهباج، ابن السبكيع  41
 225 -215ينظرع نرباس العقول، منونع  42
 636 2تقول األدل ، الدبوسيع  43

 
. وقد ساااااااااااااارن املتون املتأخرة عةلى 39ها عةلى تعريف العةل  باألمارةباملوجل، ووافقوا العراقيني يف مساااااااااااااالل أخرى البتنال

 . 40هذا
كما أضاااااف الشاااايخ عيسااااى منون مذهبا نقةله ابن الساااابكي عن أبيه يف شاااارح املنهاج، وهو العةل  هي الباعث لةلمكةلف 

 . 42، فكانت عنده ست  مذاهل41عةلى االمتذال
  أو قبول   هذا اخلالف باخلالف احلاصل يف ختصيص العةلبعد ذكر خالف األصوليني يف تعريف العةل ، نبني اآلن عالق

 النقض. 
فقد وهر لنا أن املذهل احلنفي فيما استقر عةليه هو ما ذهل إليه السمرقنديون يف مسأل  ختصيص العةل ، وقد تبني لنا  
كذلري أن السااااااااامرقنديني كانوا ينظرون إر العةل  باعتبارها موجب  لةلحكم إلجياب از هلا، فتكون نظر م هذه ساااااااااببا يف 

ن قد ذكرنا أن ما اسااااااااااااااتقر عةليه املذهل احلنفي يف نظر م لةلعةل  مل تكذهاهبم إر القول جبوال ختصاااااااااااااايص العةل ، لكننا 
باعتبارها موجب  لةلحكم، بل مجعوا بني هذا االعتبار واالعتبار اآلخر، وهو األمارة عةلى احلكم، ولعل ما اسااااااااااااااتقر عةليه 

نقض، أو عدم وا بالاملذهل يف مساااااااأل  ختصااااااايص العةل  تكون من نتالج االعتبار األول، وهو إجياب العةل  لةلحكم، فقال
 جوال ختصيص العةل . 

، لكن 43ووجدنا أن مذهل القالةلني جبوال ختصااااااااااايص العةل  يف تعريف العةل  كان مذهل القالةلني بأهنا أمارة عةلى احلكم
القالةلني بعدم جوال ختصااااايص العةل  مل يكن مذهبهم كةلهم يف تعريف العةل  مذهل القالةلني أهنا موجب  لةلحكم، بل كان 

من احلنفي  فقط من ذهل إر هذا التعريف، أما الشااااااافعي  فإهنم مل يروا ختصاااااايص العةل ، رغم أن أغةلبهم الساااااامرقنديون 
 أشاعرة؛ أي أهنم ذهبوا مذهل القالةلني إن العةل  إفا هي أمارة عةلى احلكم ومعرف  عةليه. 
 ةل . العوهبذا يتبني أن االختالف يف تعريف العةل  مل يكن السبل الوحيد يف اختالفهم يف ختصيص 

وأما مذاهل التفصاااااايل يف مسااااااأل  ختصاااااايص العةل  بني العةل  املنصااااااوصاااااا  والعةل  املسااااااتنبط  فإهنا تشااااااري إر ساااااابل آخر 
 الختالف األصوليني يف مسأل  ختصيص العةل  والنقض، وهو وقوع ختصيص العةل  يف نصوص الشرع، فةلعةله يكون سببا 
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 -32 4كشاااااااف األسااااااارار، البخاريع   -278 2فواتح الرمحون، األنصااااااااريع  - 1048 2وممن قال به كل من أصاااااااحابع املختصااااااار، ابن احلاجلع  44

ها ، وشهاب الدين أبو احملاسن عبد احلةليم بن عبد السالم، 652املسودة يف أصول الفقه، آل تيمي ، جمد الدين أبو الربكان عبد السالم بن عبد از )ن
هااااااااااااااااااااا ، مجعها وبيضاااااهاع شاااااهاب الدين أمحد بن حممد احلراين، حتقيقع حممد حميي الدين عبد 728يخ اإلساااااالم تقي الدين أمحد بن عبد احلةليم)ن وشااااا

، دار أساااااام  لةلنشااااار 1مباحث التخصااااايص عند األصاااااوليني، عمر بن عبد العزيز الشااااايةلخاين، ط – 413احلميد، د.ط، مطبع  املدين، القاهرة. د.نع 
 175 2مع 1999، مكتب  الرشد، السعودي ، 2عبد الكرل بن عةلي النمةل ، ط، اخلالف الةلفظي عند األصوليني –م 2000ع، عمان، األردن، والتولي

 999 2الربهان، اجلوي ع  45
 500شفاء الغةليل، الغزايلع  46

 
هم فسااااره بعضااااهم فساااار ما وقع بأنه اسااااتذناء عن القياس، وبعضاااايف اختالفهم كذلري، فقد اختةلفوا يف تفسااااري ما وقع، ف

بتخصيص العةل ، وبعضهم رأى أن العةل  يف املسالل الت وقعت مل تكن كامةل ؛ أي مل تكن عةل  أصولي  تام ، بل كانت 
 جمرد وصف بغياب شروط العةل  األصولي . 

 : محل الخالفا  ــــثالث
يتمذل حمل النزاع يف مسااااأل  ختصاااايص العةل  الذي اضااااطرب فيه األصااااوليون يف احملل الذي يتصااااور فيه ختةلف احلكم عن 
عةلته لفقد شرط أو وجود مانع يف نصوص القالسني، وأما ما ورد من ختصيص لةلعةلل يف نصوص الشرع فقد اتفقوا عةلى 

م اختةلفوا يف توجيه هذه النصااااااااااااوص، فبعضااااااااااااهم رأى إلال  النقض عنها؛ ألنه ال تناقض يف نصااااااااااااوص الشاااااااااااارع، إال أهن
التخصيص فيها، وبعضهم رأى أن الوصف غري كامل الشروط ح  يكون عةل  شرعي ، وبعضهم قال بأن احلكم ختةلف 

 ملانع، والبعض اآلخر ذهل إر اعتبار االستذناء فيما خص من النص. 
 : نو  الخالفا  ــــرابع

 اختةلف األصوليون يف احلكم عةلى نوع اخلالف يف املسأل  إر قالل باخلالف الةلفظي، وقالل باخلالف املعنوي. 
فمن الذين ذهبوا إر أن اخلالف لفظيع إمام احلرمني، والغزايل، وابن احلاجل، والبزدوي، واألنصااااااااااااااااري، وتبعهم عبد 

 . 44الكرل النمةل  من املعاصرين
، وقال الغزايلع "ولن 45سااااااااااااااأل  عندنا قريب  املأخذ، نزرة الفالدة، ليس فيها جدوى من طريق املعهب"قال اجلوي ع "وهذه امل

 . 46يتصور اخلالف يف هذه املسأل  من حيث املعهب، وإفا يرجع ذلري إر التسمي "
واحتجوا بأن اخلالف يرجع إر تفسااااااااااااااري العةل ، فمن عرفها باملعرف فالتخصاااااااااااااايص قادح، ومن رآها باعذا، فال يكون 
 الباعث نقيض أحدمها جزءا منها، فال يقدح النقض يف العةل ، وال فالدة يف املسأل ؛ ألن مجيع من جول ختصيص العةل  
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 241، 240 5احملصول، الراليع  47
اآليان البينان عةلى شاااااااااارح مجع  - 96مجع اجلوامع، ابن الساااااااااابكيع  - 278 2لذبونع مسااااااااااةلم ا – 268 5وممن قال بهع البحر احمليط، الزركشاااااااااايع  48

 – 165 2مع 1996هااااا  1417، دار الكتل العةلمي ، بريون، لبنان، 1هااااا ، ضبط وختريجع لكريا عمريان، ط994اجلوامع، أمحد بن قاسم العبادي)
 650 2إرشاد الفحول، الشوكاينع 

 495 2فواتح الرمحون، األنصاريع  - 96مجع اجلوامع، ابن السبكيع  49
 495 2فواتح الرمحون، األنصاريع  - 203 4رفع احلاجل، ابن السبكيع  - 96مجع اجلوامع، ابن السبكيع  50
 96مجع اجلوامع، ابن السبكيع  51
 175 2اخلالف الةلفظي، النمةل ع  52
 495 2فواتح الرمحون، األنصاريع  53

 
ةلِّم أن املعةلل لو ذكر القيد يف ابتومن مل جيوله اتفقوا عةلى أن اقتضااااااااااء العةل  لةلحكم ال ف داء يه من ذلري العدم، وقد سااااااااا 

التعةليل السااااااااتقامت العةل ، فةلم يبق اخلالف إال يف أن ذلري القيد العدمي هل يساااااااامى جزء عةل  أم ال؟ واجلواب أننا إن 
رفا لةلحكم فال نا العةل  معاعتربنا العةل  موجبا لةلحكم أو داعيا هلا المتنع جعل القيد العدمي جزءا من العةل ، أما إن اعترب 

ميتنع جعةلاااه جزءا من العةلااا ، واحتج آخرون باااأن اجلميع متفق عةلى أن اقتضااااااااااااااااااء العةلااا  لةلحكم ال باااد فياااه من عااادم 
 . 47التخصيص

وذهل آخرون إر اخلالف ليس بةلفظي، منهمع البيضااااااااااوي، وابن عبد الشاااااااااكور، والزركشاااااااااي، والشاااااااااوكاين، وقالوا إن 
 ع 48كذرية، ومسالل فقهي اخلالف ترتل عةليه فوالد  

ا رام املناساب  مبفساد بوجود مفسادة راجح  أو مسااوي ، فعند جمول التخصايص ال ا رام، بل ختةلف ملانع، وعند املانع  -
 . 49 تنخرم بذلري

انقطاع املسااتدل بالنقض، وال يساامع من املسااتدل دعوى أنه أراد بالعموم اخلصااوص، أو بالةلفظ املطةلق فيما وراء حمل  -
عند من يرى أن النقض قادح، أما من يذهل إر ختصااااااااااااايص العةل  فيقبةلون من املساااااااااااااتدل قولهع مل أرد هذه النقض، 

 . 50الصورة، وأمذاله، وم  ترتل االنقطاع وعدمه عةلى القول بقدحي  النقض فإن اخلالف معنوي
 . 51جوال تعةليل احلكم بعةلتني -

 ع 52ا من آوار اخلالف يف املسأل وأجاب الدكتور عبد الكرل النمةل  عن املسالل الت لعم أهن
 . 53ا رام املناسب  مل يذبت القول به عند املانع ح  يكون من مثرته -
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 495 2صدر نفسهع امل 54
 175 2اخلالف الةلفظي، النمةل ع  55
 

 
انقطاع املساااااااتدل، فإن انتفاء احلكم اللم ألبت  لعدم املانع، فاجملول ينسااااااابه إليه، واملانع ينسااااااابه إر انتفاء العةل  لدخول  -

 . 54عدم املانع
 . 55 كوهنا مبني  عةلى اخلالف يف هذه املسأل التعةليل بعةلتنيع مل يتبني   -

لكن الناور يف املسااااأل  جيد أن الذين يذكرون اخلالف الةلفظي إفا يعنون بقوهلم اخلالفم احلاصاااال يف توجيه التخصاااايص 
 الذي ورد عةلى نصوص الشرع، وهو حمل اخلالف الذي ذكرناه آنفا. 

مل  الطرد ينبغي أن يتوفر فيها، فم  ختةلف الطرد عن العةل لكن حني النظر إر العةل  من حيث إهنا عةل ، فإن شاااااااااااااارط 
تكن عةل  مقبول  يف القياس، وهذا ما يذكره األصاااااااااااااوليون حني كالمهم عن شااااااااااااارط الطرد، وهذا املعهب الذي يقصاااااااااااااده 

 أصحاب مذهل القالةلني بالنقض كقادح. 
الشاااااارعي  هو ما  ال ينب  عةلى النصااااااوص ولعل هذا التفريق بني العةلل املتعةلق  بنصااااااوص الشاااااارع وبني عةلل القياس الذي

جعل املذاهل يف قبول النقض كقادح تتعدد، ويذهل كذري منهم إر التفصاااااايل يف املسااااااأل ، ومنهم اإلمام الغزايل الذي 
 فرا بني العةلل املنصوص  والعةلل املستنبط . 

ه، فال  تةلف رعي، مذل قياس الشاااااااابوأما حينما يتعةلق األمر بالعةلل املسااااااااتنبط  وبالقياس الذي ال يبهب عةلى النص الشاااااااا
األصااااوليون يف اشاااارتاط الطرد يف العةل ، ونقض أي عةل  غري مطردة، وإبطال القياس املب  عةلى العةل  غري املطردة حساااال 

 ما وهر لنا. 
كر ذ  وأما ما ذكره القالةلون باخلالف املعنوي من فوالد لةلخالف، فإنه مل يظهر وجه الفالدة منها بالنسب  ملوضوعنا، كما

 بعضهم. 
 : ةــمــخـاتال

  ةلص يف هناي  البحث إر النتالج التالي ع 
النقض وختصاااااايص العةل  ذوا مقصااااااود واحد، إال أن القالةلني بعدم قدحي  النقض يفساااااارون ختةلف احلكم عن العةل  يف  -

بعض املواضااع بتخصاايص العةل ، أما القالةلون بقدحي  النقض فال يرون لةلعةل  ختصاايصااا، بل يعتربون أنه م  ختةلف حكم 
 اس. عن عةل  كان ذلري دليال عةلى فساد العةل ، وبالتايل فساد القي



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 
 41 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
مذاهل العةلماء يف القول بقدحي  النقض ساااااااات  عشاااااااارة مذهبا، ومجيعها يرجع يف األخري إر مذهبنيع أحدمها القول  -

 بقدحي  النقض مطةلقا، واآلخر القول بعدم قدحيته مطةلقا، واملذاهل الباقي  ذهبت لةلتفصيل. 
ذهل القالةلون بأن اخلالف يف قبول النقض خالف لفظي إر أن ساااااااااااااببه اخلالف يف تعريف العةل ، وبعد الدراسااااااااااااا   -

وحتقيق عالقا  املاذاهال يف قبول النقض كقاادح بتعريفاا م لةلعةلا  وجادناا أن ماذهال القاالةلني جبوال ختصاااااااااااااايص العةلا  يف 
م لقالةلني بعدم جوال ختصاااااااااااااايص العةل  مل يكن مذهبهتعريف العةل  كان مذهل القالةلني بأهنا أمارة عةلى احلكم، لكن ا

مجيعا يف تعريف العةل  مذهل القالةلني أهنا موجب  لةلحكم، بل كان الساااااااااااااامرقنديون من احلنفي  فقط من ذهل إر هذا 
التعريف، وأما الشااااافعي  فإهنم مل يروا ختصاااايص العةل ، رغم أن أغةلبهم أشاااااعرة؛ أي أهنم ذهبوا مذهل القالةلني أن العةل  

فا هي أمارة عةلى احلكم ومعرف  عةليه، وهبذا يتبني أن االختالف يف تعريف العةل  مل يكن السااااابل الوحيد يف اختالفهم إ
 يف ختصيص العةل . 

لعل ورود ختصيص العةلل يف نصوص الشرع كان من أسباب اخلالف يف القبول بالنقض، فاختةلفوا يف تفسري ما وقع،  -
الت  عن القياس، وبعضهم فسره بتخصيص العةل ، وبعضهم رأى أن العةل  يف املساللفبعضهم فسر ما وقع بأنه استذناء 

 وقعت مل تكن كامةل ؛ أي مل تكن عةل  أصولي  تام ، بل كانت جمرد وصف بغياب شروط العةل  األصولي . 
احلكم عن  فيتمذل حمل النزاع يف مسااأل  ختصاايص العةل  الذي اضااطرب فيه األصااوليون يف احملل الذي يتصااور فيه ختةل -

عةلته لفقد شااارط أو وجود مانع يف نصاااوص القالسااااني، وأما ما ورد من ختصااايص لةلعةلل يف نصاااوص الشاااارع، فقد اتفقوا 
عةلى إلال  النقض عنها؛ ألنه ال تناقض يف نصااااااوص الشاااااارع، إال أهنم اختةلفوا يف توجيه هذه النصااااااوص، فبعضااااااهم رأى 

 وط ح  يكون عةل  شرعي ، وبعضهم قال بأن احلكم ختةلفالتخصيص فيها، وبعضهم رأى أن الوصف غري كامل الشر 
 ملانع، والبعض اآلخر ذهل إر اعتبار االستذناء فيما خص من النص. 

يبدو لةلناور يف املسأل  أن الذين يذكرون اخلالف الةلفظي إفا يعنون اخلالف احلاصل يف توجيه التخصيص الذي ورد عةلى  -
نصااوص الشاارع، وأما حينما يتعةلق األمر بالعةلل املسااتنبط  وبالقياس الذي ال يبهب عةلى النص الشاارعي، مذل قياس الشاابه، فال 

عةل  عةل ، ونقض أي عةل  غري مطردة حسل ما وهر لنا، وإبطال القياس املب  عةلى ال تةلف األصوليون يف اشرتاط الطرد يف ال
 غري املطردة. 
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ABSTRACT 

The current study aimed to identify the reasons for the reluctance of the students of 

the general education diploma in the schools of South Batinah province, specifically 

in the schools of the state of Rustaq for the academic year 2018/2019, on the study 

of forensic education and making it an option within its options. 

The study reached several conclusions, the most prominent of which is that the 

students of this stage do not put the religious disciplines in their choices with their 

convictions of their importance to the individual and the society. They also see that 

the decision to choose the academic specialization is an individual decision that 

belongs to the student himself and does not want to involve another party in that 

choice. 

The study recommended that the religious education be given greater attention by the 

authorities responsible for education, the adoption of more legal disciplines in order 

to give the largest possible segment to benefit from it, and the demand of the 

responsible authorities for employment in coordination with educational institutions 

to provide job opportunities for graduates. To avoid the emergence of the problem of 

job seekers in this important specialization And to benefit from the technological 

development of curriculum development in the disciplines of Sharia and conversion 

from traditional to modern study, and linking the curricula of Islamic disciplines by 

the community and work to address and provide solutions to the phenomena and 

problems experienced by members of society today, and linking the policy of 

admission to institutions of higher education with the actual needs necessary for legal 

disciplines , And work to increase the proportion of public spending on education 

and scientific research in religious disciplines,. 

Keywords 

General Education Diploma Students, Southern Batinah Governorate , Forensic 

specialization 
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 ملخص ال

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على أسباب عزوف طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة 
عن دراسة التعليم الشرعي وجعله خيارًا ضمن  2018/2019الدراسي وبالتحديد يف مدارس والية الرستاق للعام 

املطروحة، وقد توصلت الدراسة إىل عدة استنتاجات أبرزها، أن طالب هذه املرحلة ال يضعون التخصصات  مخياراهت
بأمهيتها للفرد واجملتمع، كما أهنم يرون إن إختاذ قرار اختيار التخصص  قناعتهممع  اجلامعية الشرعية ضمن خياراهتم

األكادميي قراراً فردياً يعود إىل الطالب نفسه وال يرغب يف إشراك طرف آخر يف ذلك اإلختيار، وقد أوصت الدراسة إىل 
سؤولة عن التعليم، وإعتماد إهتمام أكرب من قبل اجلهات امل وإعطاءه دعم وتشجيع الطلبة على دراسة العلوم الشرعية

مزيد من التخصصات الشرعية إلعطاء اجملال ألكرب شرحية ممكنة لإلستفادة منه، ومطالبة اجلهات املسؤولة عن التوظيف 
التخصصات الشرعية تفاديًا لظهور مشكلة الباحثني  خلرجييبالتنسيق بينها وبني مؤسسات التعليم لتوفري فرص العمل 

خصص املهم، واالستفادة من التطور التكنولوجي لتطوير املناهج الدراسية يف التخصصات الشرعية عن عمل يف هذا الت
وحتويلها من الدراسة التقليدية إىل الدراسة احلديثة، وربط مناهج التخصصات الشرعية بواقع اجملتمع والعمل على معاجلة 

مع اليوم، وربط سياسة القبول يف مؤسسات التعليم العايل وتقدمي احللول للظواهر واإلشكاالت اليت يعاين من أفراد اجملت
، والعمل على زيادة نسبة اإلنفاق العام على التعليم والبحث العلمي ةحتياجات الفعلية الضرورية للتخصصات الشرعيباال

 يف التخصصات الشرعية.

 

 الكلمات المفتاحية.

 الشرعي. طلبة دبلوم التعليم العام، حمافظة جنوب الباطنة، التخصص
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اجلامعة األمسرية اإلسالمية،  -كلية الدعوة وأصول الدين –ينظر: الزباخ، مصطفى، التوجه االسرتاتيجي لرفع حتديات التعليم الديين، جملة أصول الدين  1

 .12، ص2017، 2ليبيا، العدد
 (.122سورة التوبة، اآلية) 2
م الديين يف مراحله املختلفة، أعمال املؤمتر العلمي الدويل: التعليم الديين النظامي ينظر: عوض، بكر زكي إبراهيم، التحديات اليت تواجه مؤسسات التعلي 3

 .46، ص2013ليبيا،  -اجلامعة األمسرية للعلوم اإلسالمية زلينت -التصورات وآليات التطبيق -األساسي واملتوسط يف ليبيا
 www.islamichistory.net/articles/fa2.htmمهية العلم يف اإلسالم،ينظر، ممتاز، فضل اهلل،.أ ينظر، ممتاز، فضل اهلل، املصدر السابق. 4

 

 

 المقدمة
لقد محلت األلفية الثالثة حتديات حضارية واجتماعية متنامية، ومستجدات تكنولوجية ومعرفية متطورة مهددة سيادة 
اجملتمعات وهوياهتا احلضارية ومرجعياهتا القيمية، ومشككة يف معتقداهتا الدينية، وإذا كانت املنظومة التعليمية يف عاملنا 

واإلسالمي مسؤولة بالدرجة األوىل عن أسباب ختلفنا الثقايف، واالجتماعي، والعلمي، فإن التعليم الديين يتطلع العريب 
 (.1مبسؤولية كربى يف مواجهة هذه التحديات)

فالتعليم الديين من أشرف العلوم، وأصله وحي إهلي صريح، وهو مرياث النبوة، كما أن اجملاهدين يف سبيله شأهنم شأن  
َوَما َكاَن ٱۡلُمۡؤِمنُوَن ﴿ي السيف للذود عن هذه األمة، وقد عرب عنهم القرآن الكرمي بالنفر يف سبيله يف قوله تعاىل: حامل

يِن َولِيُنِذُرواْ  ۡنُهۡم طَآئِفَٞة لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي ٱلدِّ  فَلَۡوََل نَفََر ِمن ُكلِّ فِۡرقَٖة مِّ
ا َرَجُعٓوْا إِلَۡيِهۡم لََعلَُّهۡم  قَۡوَمهُۡم إِذَ لِيَنفُِروْا َكآفَّة ۚٗ

، ومدارس العلم الشرعي يف تأريخ املسلمني أسبق من مدارس العلم املدين، فلم نسمع من حلقات  (2)﴾ يَۡحَذُروَن 
ُعقدت يف املسجد النبوي أن املسجد احلرام لدراسة وتدريس العلوم الكونية، وإمنا لتدريس العلوم الشرعية، فمن حلق 

 (.3الذكر إىل حلق العلم على اختالف أشكاله وألوانه الشرعية املباشرة وغري املباشرة)
 الدراسة:ة لمشكثانياً: 

ال شك أن حاجة الشعوب املسلمة إىل العلم الشرعي متتد بالضرورة إىل حاجتها لعلوم ومعارف أخرى كعلم الطب و 
املسلم واهتمامه يف عصرنا احلاضر؛ ألهنا مل تعد جمرد حاجة ملحة، بل جيب أن تكون هذه العلوم حمل عناية  احلاسوب،

بل أصبحت ضرورة قصوى يف وقت خًتلف فيه املسلمون عن غريهم من األمم، أضف إىل ذلك أنَّ كل علم نافع حتتاج 
 ( 4إليه األمة اإلسالمية يف حاضرها ومستقبلها للدفاع عن عقيدهتا وشريعتها .)

امة يف كل بالد اإلسالم بالدين؛ ألن دين اإلسالم دون سواه من األديان جعل طلب العلم فريضة عوقد ارتبط التعليم  
 "اقرأ"، وقد اقتضت ضرورات -صلى اهلل عليه وسلم  -على كل مسلم ومسلمة ، وكانت أول كلمة تنزلت على الرسول 
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 .12، ص1991ينظر: قاسم، عون الشريف، مؤسسات التعليم الديين يف السودان، تعليم اجلماهري، تونس،  5

 
الكرمي احملور الذي دارت عليه فروع العلوم املختلفة يف قرون التعبد تعلم القرآن الكرمي ، وحفظه ، وقراءته، فكان القرآن 

 (.5اإلسالم األوىل، وظل ذلك دين املسلمني يف كل أقطارهم يف القرون الالحقة )
وإنَّ مرحلة الدبلوم العام يف سلطنة ُعمان هي آخر مراحل الدراسة للطالب يف مرحلة الدراسة ما قبل اجلامعية، حيث 

ؤسسات التعليم العايل من جامعات وكليات اليت تعرض براجمها األكادميية املتنوعة كاًل على حسب ينتقل بعدها إىل م
 ختصصه.

ومن خالل استطالع الرأي الذي قام به الباحث لعدد من طلبة وطالبات مرحلة الدبلوم العام يف بعض مدارس حمافظة  
جه لدراسة التخصصات الشرعية بسبب قلة فرص العمل جنوب الباطنة تبني له عزوف هؤالء الطالب والطالبات عن التو 

اليت ميكن أن حيصل عليها خريج هذه التخصصات رغم قناعاهتم بأمهيته للفرد واجملتمع، لذا حياول الباحث طرح هذه 
ن فإومن مث   اإلشكالية حماوالً التوصل إىل مقرتحات وتوصيات قد ُتساعد اجلهات املختصة ملعاجلة أسباب هذا العزوف،

 هو : السؤال العام 
ما أسباب عزوف طلبة الدبلوم العام في مدارس محافظة جنوب الباطنة وبالتحديد في مدارس والية الرستاق عن 

 دراسة التعليم الشرعي؟
 ت الدراسة:الاؤ سثالثاً: ت

 الدراسة قد أثارت بعض التساؤالت منها: مشكلةإن 
 ما أسباب عزوف طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة عن دراسة التعليم الشرعي؟.  .1

هل هناك عالقة تأثري وتأثر بني عزوف طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة عن  .2
 التخصصات؟.دراسة التعليم الشرعي ، وقلة توفر فرص العمل حلملة هذه 

هل هناك مفاضلة بني التخصصات الشرعية والتخصصات األخرى لدى طالب دبلوم التعليم العام  .3
 مبدارس حمافظة جنوب الباطنة؟.

 بنائهم لتخصصاهتم اجلامعية؟.أهل للوالدين تأثري على اختيار  .4
م التعليم العام يف مدارس حمافظة لدراسة اجلوانب أعاله فإن الباحث يسعى لتوضيح األسباب الرئيسة لعزوف طلبة دبلو  

 جنوب الباطنة عن دراسة التعليم الشرعي حيث إن اإلقبال على هذا النوع من التخصص يُعاين من ضعف 
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اإلقبال على دراسته مقارنة بكيثر من التخصصات، وسوف يقوم الباحث باحلصول على آراء الطبة املستهدفني عن 
 طريق االستبانة. 

 :دراسةأهداف الرابعاً: 
 :اآلتيةهتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف 

معرفة األسباب احلقيقية لعزوف طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة عن دراسة التعليم  (1
 الشرعي.

البحث عن عالقة التأثري والتأثر بني عزوف طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة عن  (2
 دراسة التعليم الشرعي ، وتوفر فرص العمل حلملة تلك التخصصات.

اليت مبوجبها يفضل طالب دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة  -إن وجدت –البحث عن معايري املفاضلة  (3
 جنوب الباطنة التخصصات العلمية األخرى.

 للتخصصات اجلامعية.التعرف على دور أولياء أمور الطلبة يف مشاركة أبنائهم يف اختيارهم  (4

 خامساً: فرضيات الدراسة:

لقد انبثق عن مشكلة الدراسة ثالث فرضيات، فتمثلت املتغريات املستقلة يف أسباب عزوف طلبة دبلوم التعليم العام يف 
نة مدارس حمافظة جنوب الباطنة، وعالقة التأثري والتأثر بني طالب دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباط

وفرص العمل، ومفاضلة الطالب بني التخصصات املطروحة، ومشاركة أولياء أمور الطلبة يف اختيار ختصصاهتم اجلامعية، 
 أما املتغري التابع فهو التخصصات الشرعية، والفرضيات هي:

ال توجد عالقة بني عزوف طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة ، وقلة توفر فرص  الفرضية األولى:
 العمل حلملة تلك التخصصات

ال توجد معايري مفاضلة لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة بني التخصصات  الفرضية الثانية:
 الشرعية والتخصصات األخرى.

 : ال يوجد تأثري ألولياء أمور الطلبة على أبنائهم يف اختيار ختصصاهتم اجلامعية. لفرضية الثالثةا
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 سادساً: مجال وحدود الدراسة:

 ميكن األخذ يف االعتبار احملددات التالية لتعميم نتائج هذه الدراسة واالعتماد عليها:

سوف تقتصر هذه الدراسة على معرفة أسباب عزوف طلبة دبلوم التعليم العام  الحد الموضوعي: -1
 يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة عن دراسة التعليم الشرعي.

سوف هتتم هذه الدراسة بطلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة  الحد البشري: -2
 بسلطنة ُعمان وبالتحديد يف مدارس والية الرستاق.

 سوف تقتصر هذه الدراسة على مدارس حمافظة جنوب الباطنة. الحد المؤسسي: -3

دارس حمافظة جنوب الباطنة سوف تقتصر الدراسة على طلبة دبلوم التعليم العام يف م الحد الزماني: -4
 م .2018/2019بسلطنة ُعمان وبالتحديد يف مدارس والية الرستاق خالل العام الدراسي 

 سابعا: منهجية الدراسة:
سوف تتبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي جلمع البيانات وحتليلها، إذ هو منهج مالئم لطبيعة هذا النوع من الدراسات 

أسلوبني، يتمثل األول يف األسلوب النظري لتقدمي خلفية عن التخصصات الشرعية وأمهيتها لدى ، فهو منهج قائم على 
الفرد واجملتمع من خالل االطالع على خمتلف الدراسات ، واألحباث ، والكتب ، واجملالت مبوضوع البحث ، واالستعانة 

لالطالع على عدد املدارس ، وعدد الطالب يف مدارس باإلحصائيات والتقارير الرمسية الصادرة من وزارة الرتبية والتعليم 
 حمافظة جنوب الباطنة، ومن اجلهات اإلحصائية ذات االختصاص.

 ثامناً: صعوبات الدراسة المتوقعة:

 تتمثل الصعوبات اليت قد يواجهها الباحث يف اآليت:
الباحث على صعوبة احلصول على دراسات سابقة هلا عالقة هبذه الدراسة، حيث مل يقع نظر  -1

 دراسات مشاهبه.

 عدم اجلدية من قبل بعض املستهدفني يف تعبئة بيانات االستبانة بدقة. -2

 تلك املعوقات جمتمعة أو منفصلة هلا تأثري سليب على نتائج الدراسة وبالتايل على التوصيات واملقرتحات.
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دام احلاسب اآليل يف تدريس مواد العلوم ينظر: البديوي، توفيق بن إبراهيم حممود، استطالع أراء معلمي العلوم الشرعية باملدارس الثانوية حنو استخ 6

 .226-225، ص2008، 1، العدد20العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، اجمللد -الشرعية، جملة جامعة امللك سعود

 

 تاسعا: الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة املرتبطة هبذه الدراسة، وذلك بالرجوع إىل الكتب والدوريات قام الباحث بإجراء مسح الستخالص 
العربية والدراسات واألحباث، واستخدام شبكة املعلومات الدولية، وقام باختيار جمموعة من الدراسات الىت رأى فيها 

 .ارتباط وتقارب مع دراسته

الشرعية بالمدارس الثانوية نحو استخدام الحاسب اآللي في الدراسة األولى:استطالع آراء معلمي العلوم 
 (.6تدريس مواد العلوم الشرعية )

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على آراء معلمي العلوم الشرعية باملدارس الثانوية حنو استخدام احلاسب اآليل يف  
 والربجميات املتاحة يف األسواق واالستفادة تدريس مواد العلوم الشرعية، وذلك للوقوف على مدى استخدام احلاسب اآليل

منها يف العملية التعليمية يف تدريس مواد العلوم الشرعية، وطبقت هذه الدراسة على عينة من معلمي العلوم الشرعية يف 
 املدارس الثانوية مبدينة الرياض.

ومات العامة عن معلمي العلوم الشرعية تكونت أداة الدراسة من استبانة اشتملت على قسمني، تعلق القسم األول باملعل
باملدارس الثانوية، بينما احتوى القسم الثاين على فقرات االستبانة واليت توزعت على أربعة حماور، حيث ركز احملور األول 
 على استطالع آراء معلمي العلوم الشرعية حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مواد العلوم الشرعية، وتناول احملور

 الثاين مدى توافر أجهزة احلاسب اآليل يف تدريس مواد العلوم الشرعية، وركز احملور الثالث على الصعوبات 
اليت حتد من استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مواد العلوم الشرعية، بينما تناول احملور الرابع مستوى ثقافة معلمي العلوم 

 تدريس مواد العلوم الشرعية.الشرعية يف استخدام احلاسب اآليل يف 
وقد أظهرت نتائج الدراسة موافقة أفراد العينة على أمهية استخدام احلاسب اآليل يف تدربس مواد العلوم الشرعية، وأن 
استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مواد العلوم الشرعية يساعد على شد انتباه التالميذ للدرس، كما أنه يعترب من الوسائل 

 الفعَّالة يف التدريس، وأشارت النتائج أيضاً إىل عدم توافر أجهزة احلاسب اآليل يف املدارس كما ينبغي وهذا حيد  التعليمية
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املرحلة االبتدائية، جملة القراءة ينظر: حممود، عبدالرزاق خمتار وآخرون، دراسة حتليلية حملتوى مقررات العلوم الشرعية يف ضوء التساؤالت الدينية لتالميذ  7

 .2007، 64واملعرفة، العدد

 
من استخدامه يف تدريس مواد العلوم الشرعية ويقف عائقاً أمام املعلمني حنو استخدامه، وقد أوصت الدراسة على ضرورة 

الربجميات املوجودة للمادة الدراسية، وتشجيع املعلمني على االلتحاق بالدورات توفري أجهزة احلاسب اآليل مبا يتناسب مع 
التدريبية الستخدام احلاسب اآليل يف التدريس، باالضافة إىل إجياد دورات متخصصة يف استخدام احلاسب اآليل يف 

 تدريس مواد العلوم الشرعية.
قدمت معلومات جيدة متثلت يف كيفية تطوير تدريس مواد العلوم الشرعية باستخدام  ويرى الباحث أن هذه الدراسة

 التكنولوجيا احلديثة، وهذا يعزز من االقبال على دراسة هذه التخصصات املهمة للفرد واجملتمع.
المرحلة الدراسة الثانية: دراسة تحليلية لمحتوى مقررات العلوم الشرعية في ضوء التساؤالت الدينية لتالميذ 

 (7اإلبتدائية.)
هتدف الدراسة إىل معاجلة املفاهيم الدينية اليت تُقدم لتالميذ املرحلة االبتدائية من الصف الرابع وإىل السادس للعام 

، واليت يراه الباحث بأهنا غري مناسبة خلصائص هؤالء وحلاجاهتم ومتطلباهتم، وال جتيب عن 2006/2007الدراسي 
كل كاٍف ومناسب، وقد استخدم الباحث جمموعة من أدوات الدراسة، فقد استخدم نوعني من تساؤالهتم الدينية بش

 االستبيان فاألول جلمع التساؤالت الدينية اليت يُثريها تالميذ املرحلة االبتدائية، والثاين لتحديد املفاهيم الدينية الالزمة 
ثالثة استمارة لتحليل مقررات العلوم الشرعية باململكة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية يف ضوء تساؤالهتم الدينية، وال

 السعودية يف الصفوف من الرابع وحىت السادس من املرحلة االبتدائية.
وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من التوصيات ومن أمهها: االسرتشاد بقائمة املفاهيم اليت مت التوصل إليها عند ختطيط 

مية، وتوجيه رجال الرتبية والتعليم والقائمني على وسائل اإلعالم ومؤلفي كتب الرتبية الدينية كتب الرتبية الدينية اإلسال
إىل ضرورة تضمني املفاهيم الدينية اإلسالمية الواردة يف حمتوى الدراسة والالزمة لتالميذ التعليم العام يف برنامج الرتبية 

إبراز أهداف الرتبية الدينية، وحتديد األساليب واألنشطة والفعاليات الدينية يف املراحل التعليمية املختلفة، والعمل على 
 اليت ُتسهم يف حتقيقها وذلك عند إعداد املناهج الدراسية.

ذات أمهية ؛ ألها تعاجل مفاهيم دينية ذات أمهية لطالب املراحل األوىل من التعليم وهذه  يرى الباحث أن هذه الدراسة
 م الصحيحة اليت يكون هلا أثر يف حتديد توجهاته التعليمية املستقبلية.الفئة جيب أن يلقنوا املفاهي
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ظر مشريف العلوم ينظر: الوادعي، مسفر بن أمحد، دور معلم العلوم الشرعية يف تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة ن 8

 .2018، 1، العدد7اجمللدالشرعية مبنطقة عسري، اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة، 

 
الدراسة الثالثة: دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم المسؤولية االجتماعية لدى طلبة المرحلة الثانوية من 

 (8وجهة نظر مشرفي العلوم الشرعية بمنطقة عسير.)

معلم العلوم الشرعية يف تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة هدفت الدراسة إىل التعرف على دور 
الثانوية من وجهة نظر مشريف العلوم الشرعية مبنطقة عسري، وقد استخدم الباحث املنهج املختلط، حيث طُِبَقْت على 

استخدم الباحث أداة أخرى وهي ( مشرفاً تربوياً من مشريف العلوم الشرعية مبنطقة عسري، كما 120عينة مكونة من )
كيفية تفسريية لبيانات االستبانة، وهي عبارة عن مقابلة وشرح وإيضاح العديد من نتائج االستبانة، وقام الباحث باختيار 

 ( مشرفني عشوائيا، جلمع البيانات النوعية.10عدد)

حث الطالب على بر والديهم واإلحسان إليهم، وقد توصلت الدراسة إىل أن معلم العلوم الشرعية ُيسهم بدرجة كبرية يف 
واحرتام أنظمة املدرسة وقوانينها، كما أشارت النتائج إىل دور معلم العلوم الشرعية يف توعية الطلبة بالقيم واملثل واألفكار 

تأكيد على الوحدة السائدة يف اجملتمع، وتعزيز التفاعل اإلجيايب مع قضايا اجملتمع االجتماعية والصحية واالقتصادية ، وال
 الوطنية والتالحم والتكافل بني أفراد اجملتمع.

وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب معلمي العلوم الشرعية على آليات وأساليب تعزيز املسؤولية االجتماعية يف شخصيات 
 الطلبة من خالل مقررات العلوم الشرعية وتفعيلها واقعاً عملياً يف حياهتم اجملتمعية. 

أتت على الدور الذي جيب أن يقوم به معلموا العلوم الشرعية لطلبتهم، وحثهم على  الباحث أن هذه الدراسةيرى 
 القيم والعادات اجملتمعية الصحيحة وخاصة لدى طالب املراحل األوىل من الدراسة كاملرحلة االبتدائية والثانوية.

  : مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها:عاشراً 

 م:دبلوم التعليم العا •

 دبلوم التعليم العام هو مصطلح يُطلق على طلبة الصف الثاين عشر من املرحلة الثانوية، حيث إن مراحل الدراسة 
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 om/governorates/sbatgo-https://www.moi.gov.om/arينظر: املوقع اإللكرتوين الرمسي لوزارة الداخلية  9

لسودان، المية، اينظر: احلسني، علي عبداهلل حممد، أثر التعليم الشرعي فث تعزيز اجلانب األخالقي يف اجملتمع، جملة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلس 10
 199، ص2011، 22، العدد14اجمللد

 .17، ص2007ينظر: الصمدي، خالد وآخرون، أزمة التعليم الديين يف العامل اإلسالمي، دار الفكر املعاصر، دمشق، الطبعة األوىل، 11

 
يف سلطنة ُعمان متر بثالثة مراحل، فاألوىل املرحلة االبتدائية ومتتد من الصف األول االبتدائي وحىت السادس االبتدائي، 

السابع وحىت الصف التاسع، واملرحلة الثانوية ومتتد من الصف العاشر وحىت الصف واملرحلة اإلعدادية ومتتد من الصف 
 الثاين عشر.

 محافظة جنوب الباطنة: •
حمافظة جنوب الباطنة هي واحدة من حمافظات السلطنة اليت حدد الواليات التابعة هلا وهي : )الرستاق، العوايب، خنل، 

( الذي مبوجبه اعتمد التقسيم اإلداري لسلطنة 114/2011لطاين رقم )وادي املعاول، بركاء، املصنعة( املرسوم الس
ُعمان ونظم مبوجبه عمل احملافظني، ومتتد بني حبر ُعمان شرقاً وبني سفوح جبال احلجر الغريب غرباً، ويبلغ عدد سكاهنا 

 (.9نسمة ) 398456، 2016حسب بيانات املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات لعام 
 رعي:التعليم الش •

         (.10أن مفهوم التعليم الشرعي، يشمل تعليم العلوم الشرعية، وهي العلوم اليت هلا صلة باإلسالم عقيدة وشريعة، )
 الفصل الثاني

 أهمية التعليم الشرعي وتطوره التاريخي في سلطنة ُعمان

 تمهيد.
تتمثل يف املنظومة الرتبوية وخاصة يف جمال الرتبية على رغم األزمة اليت تعصف بالتعليم الديين، إال أنه ذو أمهية كبرية 

القيم، واحلفاظ على اهلوية. ويعترب هذا النوع من التعليم على مر التاريخ معبئًا للطاقات الفكرية والعلمية ، بل وحىت 
براجمه وطرق تدريسه السياسية يف العامل اإلسالمي إبان االستعمار، وحىت يضمن استمراريته فإنه حباجة إىل التجديد يف 

 (.11مما يضمن قيامه باملهام نفسها اليت كان يقوم هبا )
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ألول، ئر، العدد اينظر: ناصر، عائشة خلضر، احلق يف التعليم الديين بني الشريعة والقانون، جملة جيل الدراسات املقارنة، مركز جيل البحث العلمي، اجلزا 12

 .81،87،88، ص2016
 /www.alukah.net/web/triqi/0/31473ينظر: الطريفي، عبداهلل إبراهيم علي، العلم الشرعي دالالت وتقسيمات،  13
ة، السودان، الميينظر: احلسني، علي عبداهلل حممد، أثر التعليم الشرعي فث تعزيز اجلانب األخالقي يف اجملتمع، جملة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلس 14

 199، ص2011، 22، العدد14اجمللد

 
ومن حق الفرد أن يتلقى قدراً من العلوم الدينية، وأن توفر له مجيع اإلمكانات اليت تتيح له مزاولتها، وهذا احلق ُيستمد 

الدولية، ومن مصادر شرعية تعتمد على النصوص القرآنية والسنة من مصادر قانونية تتجسد يف املعاهدات واالتفاقيات 
 النبوية.

احلق يف التعليم الديين يقصد به حق الفرد يف تلقي العلوم املتعلقة مبعتقده، وقد عرب علماء الشريعة عن هذا النوع بالعلم و 
قة بني طرفني، فالطرف األول يتمتع الشرعي، وهو ما أنزل اهلل على رسوله من البينات واهلدى، فالدين لغة : هو عال

بالسلطان والقوة وامللك واجلربوت واحلكم، وحق احملاسبة واجملازاة، وأما الطرف الثاين فيقف يف اجلانب الثاين باخلضوع 
 والطاعة والذل والعبادة والورع. والعالقة بني الطرفني هي الدين أو املنهج أو الطريقة اليت حتدد عالقة األول بالثاين

 (.12وبالعكس )
 المبحث األول: مفهوم التعليم الشرعي.

من األلفاظ والرتاكيب الدارجة قدميًا وحديثاً ، حيث شاع استخدامه من لدن كثري من العلماء  العلم الشرعي مصطلح
العلم تعين املعرفة والباحثني، وقد يأيت بألفاظ أخرى مثل العلوم الشرعية، أو التعليم الشرعي، أو التعليم الديين، ولفظة 

وهو ضد اجلهل، أما لفظ الشرعي فهو منسوب إىل الشرع وهو يف األصل يطلق على هنج الطريق الواضح، أما الشريعة 
عند االطالق فإهنا تشمل كل ما نزل به الوحى مما يتعلق بالعقائد ، والعبادات ، واملعامالت ، واألخالق ، واآلداب 

(13.) 
شرعي يشمل تعليم العلوم الشرعية، وهي العلوم اليت هلا صلة باإلسالم عقيدة وشريعة، فتشمل كما أن مفهوم التعليم ال

 العلوم الغيبية املتعلقة بعامل الغيب كاجلنة والنار واحلساب، وعلوم الشريعة اليت تبني طبيعة األحكام التشريعية من 
التطبيقية وهي العلوم اليت تعتمد على التجربة واملالحظة عن حيث احلالل واحلرام واملباح، كما يدخل فيه أيضًا العلوم 

 (.   14طريق احلواس، كالرياضيات ، والفيزياء ، والطب ، واهلندسة )
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 midad.com/article/205619، 2017ينظر: البدر، بدر بن ناصر، أمهية التعليم يف احلفاظ على اهلوية اإلسالمية،  15
 ينظر: البدر، بدر بن ناصر، مرجع سابق. 16

      
 .للفرد والمجتمعأهمية التعليم الشرعي  المبحث الثاني:

التعليم الشرعي هو أحد قواعد اجملتمع املسلم، وركن من أركانه، وصمام أمان ألهله من فنت الشبهات والشهوات،  
فيكسب املسلم القدرة على التوازن بني احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة، والتوازن بني رغبات الروح ، ومطالب اجلسد، وحيرص 

ل والعمل، كما أن التعليم اإلسالمي جمال رحب يتيح للمسلم االطالع على اجلمع بني صالح الظاهر والباطن، والقو 
على التاريخ اإلسالمي، والنظر يف سري الصاحلني من العلماء واجملاهدين، والدعاة وغريهم ممن بذلوا جهودهم، وأفنوا 

طرة والصفحات الناصعة من أعمارهم، وصرفوا أوقاهتم يف خدمة هذا الدين ونشره بني العاملني، ويف ثنايا تلك السري الع
(.  كما أن العلم 15تارخينا اإلسالمي جيد املسلم القدوة الصاحلة واألسوة الفاعلة اليت حتثه على أعمال اخلري واإلحسان )

الشرعي كبقية العلوم األخرى له أمهية كبرية يف الفرد واجملتمع ، فلوال العلم لبقيت الدول يف ظالم دامس ، ومل تستطع 
لتطور املتسارع الذي يغزو العامل بأكمله، فالعلم الشرعي حيارب البطالة والعوز والفقر، ويقدم للمجتمع العامل مواكبة ا

الفاهم بأمور دينه ودنياه ، ويثبت باألدلة القرآنية والسرية النبوية كل ما يتعرض له األنسان من قضايا حياتيه، وهو العلم 
طريق من الدالالت ) عبارة النص أو إشارته، أو داللته أو اقتضائه( مما هو  اليت جاءت به الشريعة أو دلت عليه بأي

 (.16معروف عند علماء الفقه وأصوله )
 المبحث الثالث: التعليم الشرعي في سلطنة ُعمان. 

وهي تتمسك بالعقيدة اإلسالمية اليت  -صلى اهلل عليه وسلم  -منذ دخول ُعمان إىل اإلسالم استجابة لدعوة الرسول  
تشكل قاعدة أساسية حلياة املواطن الُعماين، فقد قامت املساجد على امتداد القرون املاضية بدور حيوي كدور للعبادة 

مان الذين حرصوا على نشر العلم بني املواطنني والذي ارتبط باجلانب وللتعليم، فمن خالهلا برز العديد من علماء عُ 
الديين إىل حد بعيد، ومن أبرز الُعلماء البشري بن املنذر ، وموسى بن أيب جابر األزكوي ، واملنري بن النري الريامي اجلعالين 

ليمهم من قبل معلمي القرآن الكرمي ، وحممد بن املعلى الكندي ، وسلمة بن مسلم العوتيب، فقد كان األطفال يتم تع
حتت ظل األشجار أو يف اجملالس العامة واليت كانت تسمى بالسبلة أو يف املساجد أو بيوت املعلمني واملعلمات أنفسهم، 
وكانت الدراسة تعقد طيلة أيام األسبوع ما عدا يومي اخلميس واجلمعة، وتبدأ حلقة الدراسة من الصباح وتستمر حىت 

( دارسًا معظمهم من صغار السن الذين ترتاوح 50( إىل )20للها اسرتاحتان، وكل حلقة تضم ما بني )العصر تتخ
 أعمارهم ما بني السادسة والرابعة عشر، وبعد أن ينهي الدارس حفظ القرآن الكرمي يلتحق حبلقات التعليم مع علماء 
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 .2001ينظر: من إصدارات وزارة الرتبية والتعليم ، أضواء على التعليم يف سلطنة ُعمان، 17
 .2014ينظر: من إصدارات جملس التعليم ، التعليم يف سلطنة ُعمان، 18

 
مركزين لتجمع الُعلماء، ومل تكن هناك معايري واضحة لتقييم مؤهلني أكفاء يف كالً من والييت نزوى والرستاق اللتني تُعدان 

 التعليم، غري أن جودة حفظ القرآن الكرمي هي املعيار الوحيد لتفوق الدارس.
لقد شكلت مدارس املساجد والبيوت للتعليم الديين يف خمتلف مناطق ُعمان وخاصة منذ أواخر القرن التاسع عشر، مثل 

م جبوار قلعة اجلاليل يف عهد السلطان السيد تركي بن 1888واليت تأسست يف عام مدرسة مسجد اخلور مبسقط، 
(، ومدرسة الزواوي يف مسقط واليت كانت تقع أسفل قلعة اجلاليل واستمر التعليم هبا إىل عهد 1888-1871سعيد )

نادر بن  (، ومدرسة مسجد الوكيل يف مسقط مقابل بيت السيد1970-1932السطان السيد سعيد بن تيمور )
فيصل، ومدرسة بيت الشيخ راشد بن عزيز اخلصييب، ومدرسة بيت الوكيل واليت تقع مقابل بيت السيد شهاب بن 

م، ومدرسة بوذينة نسبة إىل حممد علي 1924فيصل، ومدرسة ُصحار الذي أسسها السيد محد بن فيصل بن تركي عام 
بن فيصل، ومدرسة بيت السيد نادر بن فيصل، حيث بدأ بوذينة اليت قدم من تونس يف عهد السلطان السيد تيمور 

 التعليم يف هذه املدرسة يف عهد السلطان السيد سعيد بن تيمور.
م حتول التعليم الديين إىل التعليم النظامي احلديث، حيث أنشئت مدارس حمدودة ختضع للتخطيط 1930ويف عام   

وى، ومتعددة املواد ويدرسها معلمون معينون من قبل الدولة واإلشراف احلكومي، وأخذت تَُدرس مناهج حُمددة احملت
(17.) 
م ، فقد َمًرت مسرية التعليم بعدة مراحل، فقد كان االهتمام منصباً يف 1970وبتويل سلطان البالد مقاليد احلكم عام  

بداية السبعينيات إىل منتصف التسعينيات بشكل أساسي على التطور الكمي للتعليم، بينما مت الرتكيز على التطور 
، وكان للتعليم 2011تقييم مسرية التعليم سعيًا للجودة منذ عام مالنوعي منذ منتصف التسعينيات، مث تال بعد ذلك 

( 6الديين نصيبًا من هذا االهتمام، حيث مت إنشاء معاهد للعلوم اإلسالمية منتشرة يف حمافظات السلطنة وعددها )
السلطان  معاهد يف كاًل من مسقط، والسويق، والربميي، وجعالن بين بوحسن، وعربي، وصاللة، ويشرف عليها مركز

قابوس العايل للثقافة والعلوم، كما مت إنشاء مدارس لتحفيظ القرآن الكرمي حتت إشراف وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
واليت تستهدف األطفال يف مرحلة التعليم ما قبل املدرس، حيث مت توزيعها على كل من مسقط، ومشال الباطنة، وجنوب 

ة، وجنوب الشرقية، والربميي، والظاهرة، ومسندم، كما مت إنشاء كلية للعلوم الشرعية الباطنة، والداخلية، ومشال الشرقي
 (.18هبدف إجياد جيل واٍع يدرك متطلبات احلياة املعاصرة، ويقدم احللول على أسس من الثوابت الدينية )
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السنوي السابع لكلية الشريعة" ينظر: بويطل، إبراهيم حسن على، املدارس الشرعية ومعايري اجلودة وسبل النهوض هبا وتطويرها، املؤمتر العلمي الدويل  19

 .35-34، ص2017التعليم الشرعي وسبل تطويره"، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
ة الشريعة" ينظر:صعيدي، سرين حممد أسعد، التحديات اليت تواجه كليات الشريعة وطلبتها وسبل مواجهتها، املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع لكلي 20

 .204، ص2017بل تطويره"، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، التعليم الشرعي وس
 .208ينظر:صعيدي، سرين حممد أسعد، التحديات اليت تواجه كليات الشريعة وطلبتها وسبل مواجهتها، مرجع سابق، ص 21

 
 .التحديات التي يواجهها التعليم الشرعي: الرابعالمبحث 

وال  إن حرص القائمني واملهتمني بشأن التعليم الشرعي على نشره وعلى تقدميه يف أفضل صورة أمر ال جدال فيه     
 حيتاج إىل إثبات، لكن املشكلة تكمن يف العقبات اليت يواجهها هذا النوع من التعليم ومنها اآليت:

 ، املكتبات الشاملة، ...إخل.إقامة املباين املدرسية املتطورة ، التجهيزات، الكتب املدرسية •
 ندرة اخلرباء واملتخصصني، وتوفري األعداد الكافية من املعلمني كماً ونوعاً. •
 ضعف التقومي العلمي لواقع التعليم الشرعي واملناهج على وجه اخلصوص. •
 االستسالم للواقع املتمثل يف التعليم بالطرق التقليدية السائدة. •
 رعي مما جيعل القائمني على مؤسسات التعليم الشرعي يف ركود ، ومجود ، وتكاسل.قلة املقبلني على التعليم الش •

انصراف الكثري من املتميزين واجلادين والنابغني عن هذا النوع من التعليم ؛ نظرًا ألن الفرص املرتبطة بسوق  •
ى التعليم الشرعي العمل أكثر يف التخصصات العلمية املهنية والتطبقية، وهي شكوى الكثري من القائمني عل

 (.19يف كثري من الدول اإلسالمية )

كما أن من صور التحديات اليت تواجه التعليم الشرعي هو حماولة تفريغ كليات الشرعية من مهماهتا ، وغاياهتا ، وحتويل 
يعملوا مبا طالهبا إىل آالت حتفظ املعلومات دون أن تفهم فحواها حاهلم يناقض أقواهلم فيحفظون النصوص دون أن 

 (.20جاء فيها، فال عجب إذاً أن يستهدف التعليم الشرعي لتعود األمة اإلسالمية كما كانت من قبل متفرقة متناحرة )
 الخالصة.

إن بناء اإلنسان واالهتمام بطاقاته الوجدانية والروحية يفوق االهتمام بالعمران والصحة اجلسدية ؛ ألن األخرية هي 
 وروحياً، فاعتالل الفكر والروح عند اإلنسان إمنا هو مرض عضال آثاره السلبية تنتشر يف نتاج صحة اإلنسان فكرياً 

 (.21اجملتمع اتشار النار يف اهلشيم )
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ز البحث وتطوير املوارد البشرية، مرك -ينظر: شاهني، حممد عبد الفتاح وآخرون، جودة التعليم من منظر إسالمي، جملة رماح للبحوث والدراسات 22

 .2007، األردن،3العدد

 
عتبارها دولة عربية إسالمية أعطت التعليم الديين أمهية بالغة منذ القدم، فقد كانت املساجد، وجمالس اسلطنة ُعمان بو 

وتعليم الناس ، األئمة مقراً لتعليم القرآن الكرمي والسرية النبوية، ومل ختلو قلعة أو حصن من مدارس لتحفيظ القرآن الكرمي 
زاد  سلطان البالدشأت املدارس لذات الغرض، ويف العهد احلايل عهد السنة النبوية وتعاليم الشريعة اإلسالمية، وأن

عتماد ختصصات شرعية متنوعة ختدم اجملتمع وتساعد على النهوض بالتنمية الشاملة، اهتمام بالعلوم الشرعية من خالل الا
توظيف يف السوق الُعماين لذلك فإن على جهات ال  هتمام.الا هذاعلى  فكلية العلوم الشرعية، واملعاهد اإلسالمية مثال

واجلهات املسؤولة عن التعليم مهام كبرية يف وضع اخلطط االسرتاتيجية طويلة املدى لوضع التخصصات الشرعية ضمن 
التخصصات اليت يقبل عليها طلبة دبلوم التعليم العام عند اختيارهم لتخصصاهتم اجلامعية؛ ألهنا ذات فائدة كبرية على 

 اإلنسان يف دنياه وآخره. الفرد واجملتمع وتفيد
 نظام التعليم في سلطنة ُعمان :الفصل الثالث

 يد.همت

لقد ربط اإلسالم بني كافة اجلوانب العملية الرتبوية يف سياق فريد بدءًا من أنَّ طلب العلم فريضة على كل مسلم 
الفرد املسلم ال يقتصر على العلوم وانتهاًء  بدعوته لنشره وتعميمه، وأن العلم الذي ينبغي أن يسعى إليه ، ومسلمة

النظرية، وإمنا يشتمل على اكتساب املهارات املختلفة وفقًا ملتطلبات العصر، ومبا يتالءم مع خصائص اجملتمع وأمناط 
احلياة فيه . وقد دعى اإلسالم يف كثري من املناسبات إىل ضروة احملافظة على جودة العملية التعليمية من أجل البقاء يف 

املنافسة، وأن يتقن العمل مبعىن أن يؤدي عمله على أكمل وجه ، وبالطريقة اليت حتقق رضى اهلل سبحانه وتعاىل،  سلم
واإلتقان ال يكون إال بوجود املعرفة، ولذا دعى اإلسالم إىل العلم والتعلم للوصول إىل درجة اإلتقان يف العمل والذي من 

 (.22) خالله يستطيع اإلنسان تلبية حاجات جمتمعة

أما عن كلمة )العلم( يف القواميس واملعاجم العربية ، فنجد أن ) َعلم(: العلم: بفتحتني) العالمة( وهو أيضاً )اجلبل( و  
)علم( الثوب والراية، وعلم الشْي )بالكسر( يعلمه )علماَ( عرفه، ورجل )عالَّمة( أي عامل جداً، واهلاء للمبالغة، و)علم( 

 مة( الشجعان، و)علَّمه( الشْي )تعليماً فتعلم( وليس التشديد هنا للتكثري ، بل للتعدية، ويقال الفارس، جعل لنفسه )عال
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 .20-17، ص2011ينظر: العزاوي، تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية، دار اخلليج، عمان، الطبعة األوىل، 23
 .43، ص2010، مسقط، 30ينظر: مشرببر، ريتشارد، تطوير التعليم يف سلطنة ُعمان، رسالة الرتبية، العدد  24
 .91، ص2010، مسقط، 30حل، بصري، التعليم يف سلطنة ُعمان، رسالة الرتبية، العدد ينظر: صا 25

 

 أيضاً )تعلم( مبعىن )أعلم(.  فالعلم هو مطلق املعرفة املكتبسبة عن طريق املالحظة، والتجربة واالستنتاج، أي أدرك حقائق 

 األشياء مسموعاً ومعقواًل.

وقد عرَّف ويبسرت العلم على أنه : "املعرفة املنسقة اليت تنشأ عن املالحظة والدراسة والتجريب، واليت تتم بغرض حتديد  
 يعة أو أسس أصول ما مت دراسته".طب

 ويعرِّفه جيمس هوبوود جينز على : " أنه األداة اليت تعلمنا كيف نعرف".

أما قاموس أكسفورد فقد َعرَّف العلم على أنه : " هو ذلك الفرع من الدراسة الذي يتعلق جبسد مرتابط من احلقائق  
على طرق ومناهج موثوق هبا الكتشاف احلقائق اجلديدة يف نطاق الثابتة املصنفة، واليت حتكمها قوانني عامة ، وحتتوي 

 (.23هذه الدراسة" )

 المبحث األول: تطور التعليم في سلطنة ُعمان.

إن أمهية التعليم يف سلطنة ُعمان نابعة من تعاليم الدين اإلسالمي، حيث إن أول كلمة نزلت يف القرآن الكرمي هي كلمة 
الكلمة فإهنا دعوة الفرد بأن يسعى لطلب العلم، وتثقيف الذات كوسيلة للخروج من ظالم  "اقرأ"، وباملعىن الواسع هلذه

اجلهل، وبالتايل فإن أمهية العلم متجذرة يف اإلسالم باعتباره ضرورة أساسية للتنمية البشرية، وال ميكن ألي بلد االرتقاء 
لسلطنة ُعمان فقد وهبها اهلل قائداً أدرك منذ البداية بأنه  يف سلم التنمية من دون االستثمار املستمر يف التعليم، وبالنسبة

 (.24بتطويره للتعليم، وإتاحته للشعب، إمنا هو يتبع املبادئ اليت تدعو هلا كل الشرائع السماوية والطبيعية )

وذجًا الفتًا تضمن ورغم البداية املتأخرة زمنيًا باملقارنة مع العديد من دول املنطقة والعامل، فقد قدمت سلطنة ُعمان أمن
العديد من اإلجنازات يف جمال تطوير النظام الرتبوي، ومل يقتصر هذا التقدم على اجلوانب الكمية للمنظومة الرتبوية ، بل 

 (، فلم يكن هناك نظام تعليمي يف السلطنة، وكل ما كان موجوداً هو 25تعداه ليشمل الكثري من اجلوانب النوعية)
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 .2014، العراق، 4-2، العدد42(، جملة اخلليج العريب، اجمللد1933-1980ينظر: عبداخلضر، سيله طالل ياسني، التعليم يف سلطنة ُعمان) 26

 

د والبيوت، مث تطور التعليم من املسجد إىل منزل يستأجر هلذا الغرض، ومل تظهر املدرسة مدارس تقع داخل املساج
(، ومسيت باملدرسة 1970-1935، أي يف حكم عهد السيد سعيد بن تيمور )1935النظامية إال يف عام م

ان قابوس بن سعيد السلطانية، ويف عهد السلطان نفسه افتتحت املدرسة السعيديه، واستمر احلال حىت  جميء السلط
 (26املعظم، الذي اتبع سياسة التعليم للجميع )

م، وتقوم وزارة التعليم العايل منذ 1986وتوجت املسرية التعليمية يف السلطنة بافتتاح جامعة السلطان قابوس يف عام 
العايل يف السلطنة، ويأيت (، بالعمل على النهوض بالتعليم 2/1994إنشائها مبوجب املرسوم السلطاين السامي رقم )

( مؤسسة تعليمية حكومية تضم جامعة 35تصنيفها بني ) جامعات، كليات جامعية، معاهد متخصصة(، منها )
( كليات تقنية تشرف عليها 7( كليات للعلوم التطبيقية تشرف عليها وزارة التعليم العايل، و )6السلطان قابوس، و)

م ؛ إلعداد وتأهيل القضاة والدعاة وتشرف عليها وزارة األوقاف 1986الشرعية يف عام وزارة القوى العاملة، وكلية العلوم 
والشؤون الدينية، وكلية الدراسات املصرفية واملالية ويشرف عليها البنك املركزي الُعماين، كما يتوىل القطاع العسكري 

ع، فجاء إنشاء كلية عسكرية تقنية يف اإلشراف على كليات ومعاهد عسكرية خمتلفة ومتعددة ختدم أهداف هذا القطا 
العقد األول من القرن احلادي والعشرين ذات طابع أكادميي عسكري ووجه جديد للقطاع العسكري،  كما تتوىل شرطة 
ُعمان السلطانية اإلشراف على كلية العلوم الشرطية، باإلضافة اىل حتويل عدد ثالثة عشر معهدًا صحيًا إىل كلية تتبع 

 ة، ومعهد القضاء العايل التابع لوزارة العدل.وزارة الصح

( كلية، وجيري 20( جامعات، و)8( مؤسسة، مقسمة إىل )28أما مؤسسات التعليم العايل اخلاصة فقد بلغ عددها) 
العمل حالياً على صياغة قانون جديد للتعليم العايل تنضوي حتت مظلة أحكامه مجيع مؤسسات التعليم العايل بالسلطنة، 

مية منها واخلاصة، ويتم تنظيم عمليات قبول وتوزيع الطلبة على املقاعد الدراسية جبميع مراحلها وتفرعاهتا من احلكو 
(، والذي يعد أحد املشاريع 104/2005خالل مركز القبول املوحد الذي أنشئ مبوجب املرسوم السلطاين رقم )

 دوياً إىل خدمات إلكرتونية. اإللكرتونية اليت أنشأهتا الوزارة لتحويل اخلدمات املقدمة ي
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 .7/6/2018، بتاريخ 13519ينظر: جريدة ُعمان، العدد 27

 

( بإنشاء كلية ُعمان للعلوم الصحية واملعهد العايل 18/2018م صدر املرسوم السلطاين رقم )2018ويف عام 
 للتخصصات الصحية، وقد نص املرسوم على متتع كالً منهما بالشخصية االعتبارية، واالستقالل اإلداري واملايل على أن

ُعمان للعلوم الصحية اختصاصات، وخمصصات وأصول وحقوق وسجالت كل من معهد العلوم الصحية، تؤول إىل كلية 
ومعهد ُعمان ملساعدي الصيدلة، ومعهد ُعمان للصحة العامة، ومعهد ُعمان للتمريض، ومعهد ُعمان إلدارة املعلومات 

املعهد العايل للتخصصات الصحية  الصحية، ومعاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة باحملافظات، كما تؤول إىل
 (.27اختصاصات وخمصصات وأصول وحقوق وسجالت معهد ُعمان للتمريض التخصصي التابع لوزارة الصحة )

 المبحث الثاني: دوافع الطلبة في اختيار تخصصاتهم الجامعية.

 دوافع أسرية وشخصية. ▪

الطالب اجلامعي، والتسرع يف عملية االختيار ميكن إن اختيار التخصص اجلامعي من أكرب التحديات اليت قد تواجه 
وصفه بالطريق غري املعبد اليت تكثر فيه املطبات، فإذا جتاوز أحد املطاب يصعب عليه جتاوز اآلخر، وقد تظهر على 
السطح دوافع أسرية وشخصية تقوده إىل االختيار غري الناجح للتخصص اجلامعي واليت سوف تعود عليه وعلى أسرته 

 اعب كبرية، وميكن تلخيص تلك الدوافع يف النقاط اآلتية:مبت

: إن اختيار التخصص الذي يتناسب مع ميول الطالب وشغفه مهم جداً، فإذا كان الميول واألهداف .1
التخصص ال حيبه سوف يؤدي ذلك إىل عدم حتقيق النجاح والتميز فيما بعد، كما جيب أن تكون 

 ذلك االختيار. للطالب دوافع خاصة يسعى لتحقيقها من

جيب مراعاة ما ميتلكه الطالب من قدرات عقلية وذهنية، فعلى سبيل املثال قد يلجأ الطالب  :القدرات .2
إىل اختيار ختصصات نظرية يرى فيها مقدرته على القيام مبا تتطلبه تلك التخصصات، ويبتعد كليًا عن 

 التخصصات العملية اليت حتتاج إىل جهد وتفكري.

: فطموح الطالب املستقبلية جيب أن يقابلها املناسب األهداف المستقبلية للطالب تتفق مع التخصص .3
 من التخصصات األكادميية، فعلى سبيل املثال لو كان الطالب يرغب أن يكون طبيباً يف حياته العملية، 
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 وهكذا...فهنا جيب أن يكون التخصص الذي سوف يقوم باختياره يف جمال الطب، 

: فبعض التخصصات هلا وقع اجتماعي لدى كثري من األسر، فتعترب السمة العلمية المرموقة للتخصص .4
 من الوجاهة اليت ينفرد هبا بعض اجملتمعات واليت غالباً ما تعطيها االهتمام.

 : ففي بعض األحيان نرى أنَّ األسرة تنظر إىل التخصصقرب الجامعة وبعدها من مقر إقامة الطالب .5
القريب من سكنهم ، حىت ال يكلفهم أعباء إضافية، وعليه فإن التخصص املعتمد يف اجلامعة أو الكلية 

  سواء كان مناسباً له أو مل يكن مناسباً  فإن الطالب خيتاره نظراً لقربه من مسكنه.

 دوافع اقتصادية. ▪

العيش بكرامة، فالعامل اليوم مير مبراحل اقتصادية عامل اليوم عامل مادي يصعب العيش فيه دون وجود دخل يتيح للفرد 
متقلبة، تتنوع فيه االحتياجات، فما كان يف قدمي الزمان غري أساسي أصبح اليوم من متطلبات احلياة اإلساسية، وقابل 

من السعي  ذلك التنوع يف ضرورات احلياة ارتفاع كبري يف أسعارها، وحىت يستطيع الفرد مواجهة تلك التغيريات فإنه البد
لكسب الرزق، والتعليم أفضل الوسائل لتحقيق األهداف، لذلك على الطالب أن خيتار التخصص املناسب الذي من 

 خالله يستطيع املشاركة يف خدمة نفسه أواًل وخدمة جمتمعه ثانياً، وميكن تلخيص الدوافع املادية يف النقاط التالية:

العمل املتاحة بعد التخرج، والبحث عن املهن اليت يوجد هبا نقص يف التفكري يف املستقبل املهين، وبفرص  .1
 السوق احمللي، مثال ذلك االجتاه حنو الصناعات ، وعلوم البيانات، وعلوم احلاسب والتكنولوجيا.

اختيار التخصص الذي يتيح أكثر من خيار يف املستقبل، ففي حالة اختيار ختصص الطب على سببيل  .2
لعمل هو فقط مهنة الطب، أما يف حالة اختيار ختصص أدب إجنليزي على سبيل املثال، املثال، فإن جمال ا

فإن جماالت العمل متنوعة كالتدريس، والرتمجة، والنشر، والعالقات العامة، وبالتايل فال حتتاج إىل انتظار 
 حىت يتوفر الشاغر يف السوق احمللي.

 دوافع أكاديمية. ▪

طًا لقبول الراغبني يف االلتحاق هبا، منها جمموع الدرجات يف التعليم الثانوي، معظم اجلامعات والكليات تضع شرو 
واملعدل الرتاكمي لبعض املواد، وشهادة اجتياز اللغة اإلجنليزيه وغريها من الشروط، واليت قد تكون عائقًا للطلبة يف 

 ثانوية تعني الطالب على معرفة قدرته االلتحاق بالتخصصات اليت يرغبون فها، كما أنه ال توجد برامج يف املدارس ال
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وميوله العلمي، مع ضرورة وجود مرشد أكادميي يف كل مدرسة ثانوية تسهياًل للطالب يف مساعدته الختيار التخصص 
 (.28املناسب.)

 المبحث الثالث: نظام التعليم في محافظة جنوب الباطنة

اإلداري للدولة اليت تعىن بالنظام التعليمي يف حمافظات السلطنة، واليت وزارة الرتبية والتعليم هي إحدى وحدات اجلهاز 
من اختصاصاهتا حبث واقرتاح السياسات الرتبوية والتعليمية للتعليم املدرسي، ووضع اخلطط واملشروعات لتنفيذ السياسة 

طور العلمي والتقين، ونشر التعليم الرتبوية والتعليمية املعتمدة يف ضوء متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية والت
 األساسي وما بعد األساسي وفق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية جلميع املواطنني يف كل حمافظات ومناطق السلطنة.

لقد حتول التعليم املدرسي يف سلطنة ُعمان من التعليم التقليدي واملسمى بالتعليم العام إىل ما يسمى بالتعليم األساسي، 
رف بأنه تعليم موحد توفره الدولة جلميع أطفال السلطنة ممن هم يف سن الدراسة، ومدته عشر سنوات يبدأ من والذي يُع

الصف األول وحىت الصف العاشر ، ويقوم عل توفري االحتياجات التعليمية األساسية من املعلومات واملعارف واملهارات، 
ستمرار يف التعليم والتدريب، وهو تعليم يوصف بالشمولية من حيث وتنمية االجتاهات والقيم اليت متكن املتعلمني من اال

 ( .29تنمية جوانب شخصية املتعلم يف إطار متوازن ومتكامل )

وقد عملت وزارة الرتبية والتعليم  بسياسة التوازن يف توزيع اخلدمات التعليمية معتمدة على التوزيع السكاين يف مناطق 
ية الصادرة من اجلهات ذات االختصاص أمثال املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات، السلطنة من خالل اإلحصاءات الرمس

 وقد استفادت حمافظة جنوب الباطنة كباقي احملافظات خبدمة التعليم واجلداول اآلتية تبني ذلك.
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 (1اجلدول رقم)

 

مستوى حمافظات السلطنة للعام الدراسي الطلبة الدارسون يف املدارس احلكومية حسب املرحلة التعليمية واجلنس على 
2015/2016 

 احملافظة

التعليم ما بعد  التعليم العام التعليم األساسي
 اجملموع األساسي

-5الصفوف) حلقة ثانية حلقة أوىل
10) 

 (12-11الصفوف)

كال  إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 اجلنسني

جنوب 
 الباطنة

11995 11983 18122 16761 130 599 5170 5174 35417 34517 69934 

 ، بتصرف من الباحث.18، ص2016-6املصدر: إحصاءات التعليم املدرس، املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات، اإلصدار

 

 

 (1الشكل رقم)

 

 عدد املدرسني والطالب واملدارس يف املدارس احلكومية حسب احملافظات 

 2015/2016للعام الدراسي
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، بتصرف من الباحث22، ص2016-6املصدر: إحصاءات التعليم املدرس، املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات، اإلصدار  

  الفصل  الرابع

 والنائج والتوصيات منهجية الدراسة

 مصادر المعلومات والبيانات:

استناداً لطبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى لتحقيقها، فقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي والذي حُياول  
 من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وحتليل بياناهتا، وقد استخدم الباحث مصدريني أساسيني للملومات:

حيث اجته الباحث يف معاجلة اإلطار النظري للدراسة إىل مصادر البيانات الثانوية واليت تتمثل يف  در الثانوية:المصا
الكتب واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، واألحباث اليت تناولت موضوع الدراسة بشكل مباشر أو غري مباشر، 

عن التعليم واإلحصاء يف سلطنة ُعمان أمثال وزارة الرتبية والتقارير الرمسية الصادرة من اجلهات ذات االختصاص املسؤولة 
والتعليم ، واملركز الوطين لإلحصاء واملعلومات، واملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب الباطنة، وبالبحث واملطالعة 

 يف مواقع اإلنرتنت املختلفة.

راسة جلأ الباحث إىل مجع البيانات األولية من خالل االستبانة ملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع الد المصادر األولية:
كأداة للبحث، ُصممت خصيصاً هلذا الغرض، ووزعت إلكرتونياً على الفئات املستهدفة وهم طلبة الدبلوم العام مبدارس 

 .2018/2019حمافظة جنوب الباطنة وبالتحديد يف  والية الرستاق للعام الدراسي 

0
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 سة:مجتمع وعينة الدرا

جمتمع الدراسة يُعرف بأنه مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث، وبذلك فإن جمتمع الدراسة هو مجيع األفراد 
واألشياء الذين يكونون بوضوح مشكلة الدراسة، وبناًء على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن اجملتمع املستهدف يتكون من 

م  2019م/2018باطنة واحملصورة على مدارس والية الرستاق للعام الدراسي طلبة الدبلوم العام مبدارس حمافظة جنوب ال
متكن الباحث من احلصول على أعداد الدارسني مبدارس حمافظة جنوب الباطنة من املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة 

 جنوب الباطنة ومن تقارير املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات.

( تعبئة ناجحة قرابة أسبوع استمرت خالل الفرتة 30تعبئة االستبانة حىت الوصول إىل العدد) لقد استغرقت عمليات 
 م.2018ديسمرب 27وحىت  2018ديسمرب  20من 

 أداة الدراسة:

مت إعداد استبانة حول" مدى إقبال طلبة دبلوم التعليم العام مبدارس حمافظة جنوب الباطنة على دراسة التعليم الشرعي"، 
تُعترب االستبانة األداة الرئيسة املالئمة للدراسة امليدانية للحصول على املعلومات والبيانات اليت جيري تعبيئتها من حيث 

قبل املستجيب، وقد قام الباحث بعمل االستبانة متضمنة عناصر أسئلة حول التخصص األكادميي و، كيفية اختياره ، 
 الب؟وهل أن ختصص التعليم الشرعي ضمن اختيار الط

 وقد استخدم املقياس عبارات ) نعم، ال (. 

 نتائج الدراسة والتوصيات :الخاتمة

 نتائج الدراسة. •
وفقاً ملا عرضه الباحث من مادة نظرية للبحث كي ختدم بناءه، وبناء على ما مت التوصل إليه من معلومات وبيانات      

 عن املستجيبني من خالل أجوبتهم على عناصر االستبانة، ميكن التوصل إىل النتاج اآلتية:

 ( أجابوا %93,3تمع حيث بلغ ما نسبته )غالبية الطلبة املستجيبني مقتنعني بأمهية التعليم الشرعي للفرد واجمل .1
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 بأمهية التعليم الديين للفرد واجملتمع.

( من املستجيبني يرون أن فرص العمل حلملة التخصصات الشرعية ال تتوفر هلم فرص %63,3إن مانسبته ) .2
 فرص العمل.( يرون أن فرص العمل هلذه الفئة من التعليم تتوفر هلم %36,7عمل يف السوق احمللي، بينما )

ضمن نتائج الدراسة تشري إىل أن التخصصات الشرعية ليست ضمن اختيارات غالبية الفئة املستهدفة، حيث  .3
( يضعون ختصص التعليم %26,3( ال يرغبون يف التخصصات الشرعية، بينما  )%73,3إن ما نسبته )

 الشرعي ضمن اختياراهتم.

ون بقرارهم الشخصي دون رغبتهم يف إشراك طرف ( يرون أن اختيار التخصص يك%73,3إن ما نسبته ) .4
( من املستجيبني برغبتهم يف مشاركة طرف آخر يف عملية اختيار %26,3آخر يف عملية االختيار، بينما يرى )

 التخصص اجلامعي.

 التوصيات. •
التخصصات إعطاء التعليم الشرعي اهتمامًا أكرب من قبل اجلهات املسؤولة عن التعليم، واعتماد مزيد من  .1

 الشرعية إلعطاء اجملال ألكرب شرحية ممكنة لالستفادة منه.

مطالبة اجلهات املسؤولة عن التوظيف بالتنسيق بينهم وبني مؤسسات التعليم لتوفري فرص العمل خلرجيي  .2
 التخصصات الشرعية تفادياً لظهور مشكلة الباحثني عن عمل يف هذا التخصص املهم.

ولوجي لتطوير املناهج الدراسية يف التخصصات الشرعية وحتويلها من الدراسة التقليدية االستفادة من التطور التكن .3
 إىل الدراسة احلديثة.

 ربط مناهج التخصصات الشرعية بواقع اجملتمع والعمل على معاجلتة ، وتقدمي احللول للظواهر واإلشكاالت اليت  .4

 يعاين منها أفراد اجملتمع اليوم.

 مؤسسات التعليم العايل باالحتياجات الفعلية الضرورية للتخصصات الشرعية.ربط سياسة القبول يف  .5

 توفري بيئة تعليمية جيدة للطالب من حيث توفري كل مستلزمات العملية التعليمية. .6

 زيادة نسبة اإلنفاق العام على التعليم والبحث العلمي يف التخصصات الشرعية. .7
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 المصادر والمراجع
 أواًل: القرآن الكريم. 

 ثانياَ: الكتب العربية:

 .20-17، ص2011ينظر: العزاوي، تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية، دار اخلليج، عمان، الطبعة األوىل، .1

 ثالثاً: المواقع اإللكترونية:

  https://www.moi.gov.om/ar-om/governorates/sbatgoاملوقع اإللكرتوين الرمسي لوزارة الداخلية  .1

 .7/6/2018، بتاريخ 13519املوقع اإللكرتوين جلريدة ُعمان، العدد .2

 www.islamichistory.net/articles/fa2.htmممتاز، فضل اهلل،أمهية العلم يف اإلسالم، .3

 رابعاً: التقارير الرسمية:    

 .2001ن،من إصدارات وزارة الرتبية والتعليم ، أضواء على التعليم يف سلطنة ُعما .1

 2014من إصدارات جملس التعليم ، التعليم يف سلطنة ُعمان، .2

 خامساً: البحوث والندوات  العربية:   

كلية الدعوة وأصول  –الزباخ، مصطفى، التوجه االسرتاتيجي لرفع حتديات التعليم الديين، جملة أصول الدين  .1
 .12، ص2017، 2اجلامعة األمسرية اإلسالمية، ليبيا، العدد -الدين

عوض، بكر زكي إبراهيم، التحديات اليت تواجه مؤسسات التعليم الديين يف مراحله املختلفة، أعمال املؤمتر  .2
اجلامعة األمسرية  -التصورات وآليات التطبيق -العلمي الدويل: التعليم الديين النظامي األساسي واملتوسط يف ليبيا

 .46، ص2013ليبيا،  -للعلوم اإلسالمية زلتني
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 البديوي، توفيق بن إبراهيم حممود، استطالع أراء معلمي العلوم الشرعية باملدارس الثانوية حنو استخدام احلاسب    .3

، 1، العدد20العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، اجمللد -اآليل يف تدريس مواد العلوم الشرعية، جملة جامعة امللك سعود
 .226-225، ص2008

حممود، عبدالرزاق خمتار وآخرون، دراسة حتليلية حملتوى مقررات العلوم الشرعية يف ضوء التساؤالت الدينية لتالميذ  .4
 .2007، 64املرحلة اإلبتدائية، جملة القراءة واملعرفة، العدد

طلبة املرحلة الثانوية الوادعي، مسفر بن أمحد، دور معلم العلوم الشرعية يف تعزيز مفاهيم املسؤولية اإلجتماعية لدى  .5
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ABSTRACT 

 

The scholars of wound and modification have enjoined research and 

investigation, accuracy, education, and division of good faith, and once we adhere to 

it,. And this approach was a product of the great efforts of the Companions until its 

foundations were established, and its foundations were established. The Imams of 

Hadith had great merit in establishing the foundations of this approach. 

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) was appointed by the 

Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) to rule, to be happy and to be 

free from men as soon as possible, so they understood the strength of the weak and 

the righteous than others. It is correct for them to have the right to be alert to the ills 

of the hadith and to refute it. 

Imam Muhammad ibn Yusuf al-Furaibi narrated from the narrators of the hadeeth 

of the hadiths of the hadiths of Shaykh al-Sham, an updated Qaisariyah. Bukhari 

narrated it in many places of the mosque. His hadith was mentioned in al-Saheeh and 

narrated by Muslim in his Sahih, and the companions of the four Sunnahs, and others. 

Al-Hafiz and Abu Hatem, Abu Zara'at al-Razi, are among the great imams who 

left a legacy of much, especially the science of ills, until he became mayor for those 

who came after them, well for their comments and opinions. 
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 ملخص ال

إن عةلماء اجلرح والتعديل أوجبوا البحث والتحرِّي، والدق  والرتوِّي، وعدم التسرُّع يف قبول احلكم عةلى احلديث فةلم 
يدخروا جهدًا يف سبيل احملافظ  السن  النبوي ، وإبقائها سةليم  من حتريف الغالني، وتأويل اجلاهةلني، وانتحال املبطةلني، 

وفريداً كان هو املعيار الذي توزن به األخبار، وكان هذا املنهج نتاجاً جلهود عظيم  فوضعوا لذلك منهجاً عةلمياً متميزاً 
بذهلا أئم  احلديث وحّفاظه من لدن الصحاب  إىل أن استقرت قواعده، ورست أركانه، وكان لألئم  احلديث الفضل 

 العظيم يف تشييد دعائم هذا املنهج. 
ذادوا عن هذا الدين وحفظوا سن  رسول اهلل )صةلى اهلل عةليه وسةلم( وذلك وقد هيأ اهلل سبحانه وتعاىل رجاال أفذاذا 

يف، والصاحل وتثبيتا، فبينوا القوي من الضع ،وصالحا ،وحياة ،ووفاة ،ومولدا ،حوال الرجال تارخياأسناد ومعرف  بفضل اإل
تنبيه عةلى  فكان هلم الفضل يف المور فكانوا حقا حراسا هلذا الدين القوميمن غريه، ونقبوا عن عةلل الرجال، وخفايا األ

 عةلل احلديث وتفنيدها. 
من رواة احلديث الثقات احلافظ العباد شيخ الشام حمدث قيساري   : اإلمام حممد بن يوسف الفريايب راو  د  وقد ع  

حاب صأيحه، و وروى له مسةلم يف صح .وقد وقع حديثه عاليا يف الصحيح ،روى له البخاري يف مواضع كثرية من اجلامع
 ربع ، وغريهم.السنن األ
بو حامت، وأبو زرع  الرازي من أكابر األئم  الذين تركوا إرثاً كبرياً وال سيما عةلم العةلل، حىت أوكذلك يعد احلافظ و  
 عمدة ملن جاء بعدهم، فضالً عن تعقيباهتم وآرائهم. واصار 
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 المقدمة
تد ومن من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فهو املهإن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل 

يضةلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وصفيه من خةلقه وخةليةله 
لنار إال شر يقربنا من ابةلغ الرسال  وأدى األمان  ونصح األم ، فما ترك من خري يقربنا من اجلن  إال وأمرنا به، وما من 

 وهنانا عنه. أما بعد
من املتفق عةليه بني املسةلمني أن السن  هي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكرمي، وهلذه املنزل  

خلصوص، االعظيم  اليت تتبوؤها السن  كانت وال تزال حمل عناي  كبرية من عةلماء املسةلمني عمومًا واحملدثني عةلى وجه 
فإهنم مل يدخروا جهداً يف سبيل احملافظ  عةليها، وإبقائها سةليم  من حتريف الغالني، وتأويل اجلاهةلني، وانتحال املبطةلني، 
فوضعوا لذلك منهجاً عةلمياً متميزاً وفريداً كان هو املعيار الذي توزن به األخبار، وكان هذا املنهج نتاجاً جلهود عظيم  

ّفاظه من لدن الصحاب  إىل أن استقرت قواعده، ورست أركانه، وكان لألئم  احلديث الفضل بذهلا أئم  احلديث وح
 .العظيم يف تشييد دعائم هذا املنهج

وذلك  (مصةلى اهلل عةليه وسةل)وقد هيأ اهلل سبحانه وتعاىل رجاال أفذاذا ذادوا عن هذا الدين وحفظوا سن  رسول اهلل 
والصاحل  ،لضعيففبينوا القوي من ا .وتثبيتا ،وصالحا ،وحياة ،ووفاة ،ومولدا ،رخياحوال الرجال تاأسناد ومعرف  بفضل اإل
التنبيه عةلى  فكان هلم الفضل يف .فكانوا حقا حراسا هلذا الدين القومي .موروخفايا األ ،ونقبوا عن عةلل الرجال ،من غريه

وقد  ،يف كتاب العةلل البن أيب حامت  عةلحد رواة احلديث املختار مرويات ألأن أعةلل احلديث وتفنيدها. لذلك رأيت 
 وقع اختياري عةلى مرويات حممد بن يوسف الفريايب مجعا ودراس . 
 وقد تضمن هذا البحث بعد هذه املقدم  عةلى مبحثني وخامت .

 ، وفيه مطالب.ول: حممد بن يوسف الفريايب وسريته العةلمي املبحث األ
 .، وفيه مطالبالفريايب املعةل املبحث الثاين: مرويات حممد بن يوسف 

 ليه من نتائج إأهم ما توصةلت  اخلامت :
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 النسب  مدين  يفالفريايب: بكسر الفاء وسكون الراء بعدها حتتاني  وبعد االلف موحدة، منسوب إىل فرياب أو فارياب أو فربباب بباء قبل الراء وقد تثبت  - 1

ملةلك بن مروان، مث أعيد م يف عهد عبد ا713- هـ95 فتحها قتيب  بن مسةلم حنو عام أو أترار، تقع اآلن يف كازاخستان، وتسمى أطراربيالد الرتك، وهي 
مال الدين عبداهلل جل:النسب  إىل املواضع والبةلدانينظر:  .أسد يف خالف  املعتصم باهلل عةلى يد القائد نوح بن م840-هـ225 عهد السامانيني عام فتحها يف

  231حلسني مؤنس:  .أطةلس تاريخ اإلسالمو  ،124: الطيب بن عبداهلل بن أمحد باخمرم 

 مبالفتح مث السكون وسني مهمةل  وبعد األلف راء مث ياء مشددة بةلد عةلى ساحل حبر الشام تعد يف أعمال فةلسطني بينها وبني طربي  ثالث  أيا قيساري : - 2
: جم البةلدانمع :وكانت قدميا من أعيان أمهات املدن واسع  الرقع  طيب  البقع  كثرية اخلري واألهل وأما اآلن فةليست كذلك وهي بالقرى أشبه منها باملدن

 421/  4 احلموي اهلل عبد بن ياقوتل

تقريب التهذيب:  ،2/232: لةلذهيب الست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف، 1/39: لةلعجةلي الثقات معرف  ،1/264الكبري: لةلبخاري  التاريخ 3
 .457/  5 يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار: لةلعيين األخيار مغاين، 472/ 9، هتذيب التهذيب: البن حجر 515/ 1البن حجر 

 .2/232 : لةلذهيبالست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف ،27/52هتذيب الكمال: لةلمزي  ،7/489: البن سعد الكربى الطبقات - 4

 
 المبحث االول: محمد بن يوسف الفريابي وسيرته العلمية 

 سمه ونسبه وكنيته االمطلب االول: 
إال  من أرض فةلسطني الشام،2قيساري  نزيل موالهم، أبو عبد اهلل الضيب، ،1حممد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريايب

 3.أنه رحل إىل الكوف  وعاش هناك فرتة
 شيوخه وتالمذته : المطلب الثاني

 واًل: شيوخهأ
روى عن أبان بن عبد اهلل البجةلي، وإبراهيم بن أيب عبةل ، وإســـــــــــرائيل بن يونس بن أيب إســـــــــــحا ، وثعةلب  بن ســـــــــــهيل، 
واجلراح بن مةليح الرؤاســـي، وجرير بن حازم، واحلارث بن ســـةليمان، وزائدة بن قدام ، والســـري بن ن ، وســـفيان الثوري 

بن عبد اهلل  بشر بن صيفي، وصبيح بن حمرز املقرائي، وصدق وسفيان بن عيين ، وسةلم  بن  مسع منه بالكوف  وصحبه،
الســــــــــــــمني، وعبــد احلميــد بن نرام، وعبــد الرمحن بن ثــابــت بن ثوبــان، وعبــد الرمحن بن عمرو األوزاعي، وعمر بن ذر 
،  اهلمداين، وعمر بن راشــــد اليمامي، وعيســــى بن عبد الرمحن البجةلي، وغالب بن عبيد اهلل اجلزري، وفضــــيل بن مرزو 

وفطر بن خةليف ، وقيس بن الربيع، ومالك بن مغول، وحمرز مد، وأيب مطيع معاوي  بن ن  األطرابةلسي، ونافع بن عمر 
 4اجلمحي، وورقاء بن عمر اليشكري، ون  بن أيوب البجةلي، ويونس بن أيب إسحا ، وأيب بكر بن عياش.
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 .1/278البن البيع  :منهما واحد كل  انفرد وما ومسةلم البخاري أخرجهم من تسمي  - 5

  27/52هتذيب الكمال: لةلمزي  - 6

 
  ثانياً: تالمذته:
، وإبراهيم بن حممد بن يوســــف بن ســــريب الفريايب، وإبراهيم بن معاوي  بن 5اجلامعيف مواضــــع كثرية من روى له البخاري 

ذكوان بن أيب ســـفيان القيســـراين، وإبراهيم بن الوليد بن ســـةلم  الطرباين، وأبو األزهر أمحد بن األزهر النيســـابوري، وأمحد 
 وأمحد بن أيب احلواري، وأمحد بن صــــــــــاحل التميمي، وأمحد بن عبد اهلل قال أمحد:كتبت أنا عن الفريايب مبك ،بن حنبل ا

بن صـــــــــــــــاحل العجةلي، وأمحد بن عبد اهلل بن عبد الرحيم بن الربقي، وأمحد بن عبد الواحد بن عبود، وأبو بكر أمحد بن 
حا  ســـعةلي بن يوســـف اخلزاز الدمشـــقي، وأمحد بن يوســـف الســـةلمي النيســـابوري، وإســـحا  بن منصـــور الكوســـج، وإ

يقال إنه الكوســـج، وأبو ســـةليم إمساعيل بن حصـــن اجلبيةلي، وإمساعيل بن عمر، ومحيد بن زوويه، وأبو عاصـــم خشـــي  
ابن أصـــــرم مد، وســـــعيد بن أســـــد بن موســـــى املصـــــري، وســـــةلم  بن شـــــبيب النيســـــابوري، وظةليم بن حطي  اجلهضـــــمي 

دارمي، وعبد اهلل الل، وعبد اهلل بن عبد الرمحن الالدبوســي، وعباب بن عبد اهلل الرتقفي، وعباب بن الوليد بن صــبح اخل
بن حممد بن ســعيد بن أيب مرمي، وابنه عبد اهلل بن حممد بن يوســف الفريايب، وعبد اهلل بن حممد اخلشــاب، وعبد الرمحن 

بو بشر أبن إبراهيم دحيم، وعبد العزيز بن عمران بن مقالص املصري، وأبو األصبع عبد العزيز بن يعقوب القيسراين، و 
مروان الرقي، وعبد الوارث بن احلســــــن بن عمرو بن الرتمجان القرشــــــي البيســــــاين، وعبد الوهاب ابن ودة  عبد املةلك بن

احلوطي، وعبيد اهلل بن فضـــــــــــــــال  بن إبراهيم النســـــــــــــــائي، وعبيد بن آدم بن أيب إياب العســــــــــــــقالين، وعمر بن اخلطاب 
يســــــى بن حممد بن النحاب الرمةلي، والقاســــــم بن عثمان اجلوعي، الســــــجســــــتاين، وعمرو بن ثور اجلذامي، وأبو عمري ع

وحممد بن إبراهيم بن كثري الصوري، وحممد بن خةلف العسقالين، وحممد بن سهل بن عسكر البخاري، وحممد بن عبد 
حممد و  اهلل بن عبد الرحيم بن الربقي، وأبو بكر حممد بن عبد املةلك بن زوويه، وأبو بكر حممد بن أيب عتاب األعني،

بن عوف الطائي، وحممد بن مســـــكني اليمامي، وحممد بن مســـــةلم بن وراة الرازي، وحممد بن ن  الذهةلي النيســـــابوري، 
وحممود بن خـــالـــد الســــــــــــــةلمي، ومكتوم بن العبـــاب املروزي، ومؤمـــل بن إهـــاب، واهليثم بن مروان بن اهليثم بن عمران 

 6.بن سعيد بن كثري بن دينار القرشي، وأبو زياد القطان العنسي، والوليد بن عتب  الدمشقي، ون  بن عثمان
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 . 1/145فيمن تكةلم فيه اإلمام أمحد مبدح او ذم: البن املربّد احلنبةلي  الدم حبر - 7

 .29/ 1: لةلسيوطي طبقات احلفاظ - 8

 20/ 1 بن حنبل يف جرح الرواة وتعديةلهم: لإلمام أمحد بن حنبل سؤاالت أيب داود ألمحد - 9

 
 روايته للحديث وأقوال العلماء فيه ووفاته. المطلب الثالث:

  اواًل: روايته للحديث
نه، وعن األوزاعي، أكثر عبالكوف  وصـحبه و  من سـفيان الثوريمسع  حمدث قيسـاري  هو الثق  احلافظ العابد شـيخ الشـام

صــــــحاب أروى له مســــــةلم و وكذلك، وقد وقع حديثه عاليا يف الصــــــحيح،  مواضــــــع كثرية من اجلامع يفروى له البخاري 
  7.ليه، فبةلغه موتهإوقد ارحتل قال أمحد:كتبت أنا عن الفريايب مبك ، السنن. 

 8وقد قدم عةلى قبيص  يف الثوري لفضةله ونسكه.
ن ذكر من يـ َقّدم يف ســــــفيان، فقال: ال أ قدم بعد بو داود: أنا احلســــــني، نا ســــــةليمان، قال: مسعت أمحد يقول: وكاأقال 

 9هؤالء، األشجعي وأصحابه عةلى الفريايب؛ يعد األشجعي وأصحابه بعد الفريايب يف الطبق  اليت تةليهم.
 ثانياَ: أقوال العلماء فيه:

اب قبيصــ  قال:  كتقال أبو عمري بن النحاب الرمةلي: ســألت ن  بن معني قةلت: أيهما أحب إليك كتاب الفريايب، أو  
 كتاب الفريايب.

وقال أبو بكر بن أيب خيثم : مسعت ن  بن معني، وســــــــئل عن أصــــــــحاب الثوري: أيهم أثبت فقال: هم  ســــــــ  ن  
بيصـــــــــــ  بن عقب ، وق القطان، ووكيع وبن املبارك، وبن مهدي، وأبو نعيم الفضـــــــــــل بن دكني، وأما الفريايب، وأبو حذيف ،

وأبو أمحد الزبريي، وعبد الرزا ، وطبقتهم فهم كةلهم يف سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم وعبيد اهلل، وأبو عاصم، 
 ثقات كةلهم دون أولئك يف الضب  واملعرف . 

وقال أبو بشـــر الدواليب، عن البخاري: حدثنا حممد بن يوســـف، وكان من أفضـــل أهل زمانه، عن ســـفيان حبديث ذكره 
 وقال النسائي: ثق 
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 .2/749ملن خريب خل البخاري يف اجلامع الصحيح: لةلباجي  والتجريح التعديل، 8/119: البن أيب حامت والتعديل اجلرح - 10

 .10/114: لةلذهيبالنبالء أعالم سري - 11

 .2/257 - 1/39معرف  الثقات من رجال اهل العةلم واحلديث من الضعفاء وذكر مذاهبهم واخبارهم: لةلعجةلي  - 12

 .6/374: لةلذهيب الرجال نقد يف االعتدال ميزان .6/231 إلبن عدي: الرجال ضعفاء يف الكامل - 13

 10/114: لةلذهيب النبالء أعالم سري ،53/  27: لةلمزي هتذيب الكمال، 1/264: لةلبخاري الكبري التاريخ - 14

 
ن ميان ب بن أيب حامت: ســــــألت أبا زرع ، عن الفريايب، ون  بن ميان فقال: الفريايب أحب إي من ن  وقال عبد الرمحن

 10وقال: سألت أيب عن الفريايب فقال: صدو  ثق .
وقال أبو عبد الرمحن الســةلمي: وســألته يعين الدارقطين إذا اجتمع قبيصــ  والفريايب يف الثوري من يقدم منهما قال: يقدم 

 الفريايب لفضةله، ونسكه. 
 11وقال حممد بن عبد املةلك بن زوويه: ما رأيت أورع من الفريايب.
ئ  حديث البغداديني: أخطأ حممد بن يوسف يف  سني وموقال العجةلي: الفريايب، ثق  كانت سنته كوفي ، وقال بعض 

 12 من حديث سفيان. وقد روى عنه العجةلي يف عدة مواضع يف كتابه.
وقال أبو أمحد بن عدي: له عن الثوري أفرادات، وله حديث كثري عن الثوري وقد تقدم الفريايب يف ســـفيان الثوري عةلى 

 يب: أعةلم بالثوري منهم.مجاع  مثل عبد الرزا  ونظرائه وقالوا الفريا
كعبــــد  الثوري، الثوري، ويقــــدم عةلى مجــــاعــــ  يف إفرادات، ولــــه حــــديــــث كبري عن الثوري : لــــه عن عــــدي ابن وقــــال
  13منهم. بالثوري الفريايب أعةلم ونظرائه، وقالوا: الرزا 
 .وفاته ثالثاً:

 ليه حممد بن يوسف.إقال البخاري: استقبةلنا أمحد بن حنبل وهو يريد محص وحنن خارجون من محص فنعي 
 14مولده سن  عشرين ومائ . وكان مات يف شهر ربيع األول سن  اثنيت عشرة ومائتني،: وابن يونس البخاري وقال 

 مرويات محمد بن يوسف الفريابي المعلة. المبحث الثاني:
 الطهارة. علل أخبار رويت في المطلب االول:

 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13357
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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 . 5/390: البن األثري الصحاب  معرف  يف الغاب  أسد هو: مالك بن أيب عامر األصبحي. - 15

و موضع بقرب املسجد اختذه لةلقعود فيه لقضاء حوائج الناب والوضوء وحن وقيل: دريب، :وقيل ،بفتح امليم والقاف دكاكني عند دار عثمان :باملقاعد - 16
 .18/  2 بن احلجايب: لةلسيوطي مسةلم صحيح الديبايب عةلى، 114 / 3لةلنووي  :بن احلجايب مسةلم صحيحشرح املنهايب  ذلك:

 اً مث توضأ ثالث؟ (صةلى اهلل عةليه وسةلم)أال أريكم وضوء رسول اهلل  :أن عثمان توضأ باملقاعد فقال ،عن أىب أنس النضر،عن أىب ، عن سفيان وكيع، - 17
مصنف ابن ينظر  (صةلى اهلل عةليه و سةلم)وعنده رجال من أصحاب رسول اهلل  قال: ،عن أيب أنس قال أبو النضر: سفيان، :وزاد قتيب  يف روايته قال .ثالثاً 

(  صحيح مسةلم: ملسةلم بن احلجايب. كتاب الطهارة / باب فضل 381مسند اإلمام أمحد: مسند عثمان بن عفان. رقم ) ( 62رقم )17/  1  أيب شيب
(،  657رقم )  203/  1 : أليب عوان أيب عوان  ، مسند1/82( البحر الزخار املعروف مبسند البزار: لةلبزار 337، رقم ) 2/181الوضوء والصالة عقبه 

 .( 375رقم )  1/78(، السنن الكربى: لةلبيهقي  11رقم )  1/86الدار قطين: لةلدار قطين سنن 
 .1/610حامت  البن أيب احلديث: عةلل - 18

 (498(، )497، رقم )2/  2 مسند عثمان بن عفان: لإلمام أمحد: مسند اإلمام أمحد: - 19
 .1/85سنن الدار قطين: لةلدار قطين  20
 (. 377، رقم )79/ 1 يهقيلةلب :سنن الكربىال - 21

 
 الحديث االول: 

ئل ابو زرع ، عن حديث رواه الفريايب، عن سفيان، عن سامل أيب النضر، عن ب سر بن سعيد، أن اقال  بن أيب حامت: س 
صــةلى اهلل عةليه ): هكذا رأيتم رســول اهلل (صــةلى اهلل عةليه وســةلم)عثمان توضــأ ثالثا ثالثا، مث قال ألصــحاب رســول اهلل 

 يتوضأ ؟ قالوا: نعم. (وسةلم
، فقال: أال أريكم وضــوء رســول 16: أن عثمان توضــأ باملقاعد15أيب النضــر، عن أيب أنس ورواه وكيع، عن ســفيان، عن

 ؟. 17؟ قال: مث توضأ ثالثا ثالثا (صةلى اهلل عةليه وسةلم)اهلل 
 قال أبو زرع : وهم فيه الفريايب، والصواب ما قال وكيع.

س، وأبو أنس، عن عثمان، وســـــــــألت أيب عن هذا احلديث ؟ فقال: حديث وكيع أصـــــــــح، وأبو أنس: جد مالك بن أن
 18متصل، وب سر بن سعيد، عن عثمان مرسل.

 تخريج الحديث:
 .21، البيهقي20، الدارقطين19رواه: اإلمام أمحد 

 دراس  رجال السند:
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 .1/515، تقريب التهذيب: البن حجر 24/433، هتذيب الكمال: لةلمزي 1/262التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 22

 .1/244: البن حجر تقريب التهذيب، 11/154: لةلمزي الكمال هتذيب ،4/92التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 23

 .226/ 1: البن حجر: تقريب التهذيب - 24

 .2/423 حامت: البن أيب والتعديل اجلرح - 25
 .443/ 1: لةلهيثمي زوائد املسند غاي  املقصد يف ينظر - 26
مث توضأ ثالثا  (مصةلى اهلل عةليه وسةل)أال أريكم وضوء رسول اهلل  أن عثمان توضأ باملقاعد فقال: عن أىب أنس: عن أىب النضر، ،عن سفيان وكيع،)عن  - 27

 (.567رقم )  2/181الطهارة / باب فضل الوضوء والصالة عقبه.( ينظر صحيح مسةلم: كتاب ثالثا.

 
 22الفريايب: حممد بن يوسف بن واقد بن عثمان، الضيب، موالهم، الفريايب، ثق  فاضل. -1
عبد اهلل، الكويف، ثق  حافظ، فقيه، عابد، إمام حج  من رؤوب ســــــــــــفيان بن ســــــــــــعيد بن مســــــــــــرو ، الثوري، أبو  -2

 23الطبق ، السابع ، وكان رمبا دلس، مات سن  إحدى وستني ومائ ، وله أربع وستون.
ســامل بن أيب أمي ، أبو النضــر، موىل عمر بن عبيد اهلل، التيمي، املدين، ثق  ثبت، وكان يرســل، من اخلامســ ، مات  -3

 24ائ .سن  تسع وعشرين وم
ثمان، وأيب روى عن، ع بسر بن سعيد، املدين، العابد، موىل بن احلضرمي، ثق  جةليل، من الثاني ، مات سن  مائ . -5

هريرة، وأيب ســـعيد، وســـعد بن أيب وقاص، وابن عمر، وأيب جهيم ابن احلارث بن الصـــم ، وزيد بن ثابت وزيد بن خالد 
وأبو  بو النضر، وبكري بن االشج، وحممد بن ابراهيم، ويعقوب بن االشج،وعنه سامل أ اجلهين، وزينب الثقفي ، وغريهم،

، وقال ابن ي من عطاء بن يســارإحب أســةلم  بن عبد الرمحن، ويزيد بن خصــيف ، وغريهم. قال ن  بن ســعيد: بســر 
 25عن مثةله. يسألبو حامت: هو تابعي ال أمعني: ثق ، وقال العجةلى: تابعي مدين: ثق ، وقال النسائي: ثق ، وقال 

 عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، صحايب. -5
 درجة الحديث:

 سناد احلديث رجاله كةلهم ثقات فيكون صحيحا. واهلل اعةلم.إ
 . 27الصحيح حديث عثمان يف :26قال احلافظ عةلي بن أيب بكر بن سةليمان اهليثمي

 أوجه االختالف: 
 ختةلفا فيه عةلى الفريايب.ابو حامت يف هذا احلديث وجهني أذكرا أبو زرع ، و 

 قال أبو زرع : وهم فيه الفريايب، والصواب ما قال وكيع.
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 أنه إال، ثبت ثق (  203 )ت التابعني أتباع صغار من احلبال الكويف الزبريى أمحد أبو، موالهم األسدى درهم بن عمر بن الزبري بن اهلل عبد بن حممد - 28
 .1/617 . تقريب التهذيب: البن حجرالثورى حديث يف خيطىء قد

 .1/324: لةلدار قطين الدارقطىن سنن - 29

 .1/313بن أيب أسام : لةلهيثمي  احلارث مسند زوائد عن الباحث بغي  - 30

 .1/324 : لةلدار قطينالدارقطىن سنن - 31
 .281/ 2: لإلمام أمحد بن حنبل العةلل ومعرف  الرجال - 32

 .193/ 1لعبد اهلادي بن يوسف الدمشقي :البن أيب حامت تعةليق  عةلى العةلل ،17/ 3لةلدارقطين  :الواردة يف األحاديث النبوي  العةلل - 33

 
 وقال ابو حامت: حديث وكيع، أصح، وب سر بن سعيد، عن عثمان مرسل.

 الذين خالفوا الفريابي:
 .روى احلديث موصوال: وكيع، عن سفيان، عن أىب النضر، عن أىب أنس، عن عثمان

 ابن أيب شيب ، اإلمام أمحد، اإلمام مسةلم، البزار، أبو عوان ، الدار قطين، البيهقي.  
وقد ســـئل الدار قطين: عن حديث بســـر بن ســـعيد، عن عثمان يف الوضـــوء ثالثا ثالثا، وروى ذلك عن النيب صـــةلى اهلل 

 عةليه وسةلم. فقال: رواه أبو النضر سامل، واختةلف عنه.
 عنه أيضــــــــــــــا، ورواه أبو نعيم، وأبو حذيف ، وعبد اهلل بن الوليد، ويزيد بن أيب حكيم، وعبيد فرواه الثوري عنه، واختةلف

 اهلل االشجعي، وغريهم، عن الثوري، عن أيب النضر، عن بسر بن سعيد، عن عثمان،
يب أنس: ، روياه عن الثوري، عن أيب النضـــــــــــــر، عن أ28وقال الدار قطين: وخالفهم وكيع بن اجلراح، وأبو أمحد الزبريي  

 29وهو مالك بن أيب عامر جد مالك بن أنس عن عثمان.
 31ومل يأت حبج . 30يضا: رواه: يزيد بن أيب حبيب، عن أيب النضر مرسال عن عثمان.أوقال 

 الذين وافقوا الفريابي:
ال ققال اإلمام أمحد: حدثنا وكيع قال: حدثنا ســــــــــفيان، عن أيب النضــــــــــر، عن أيب أنس، أن عثمان توضــــــــــأ ثالثا ثالثا 

 32مام أمحد: إمنا هو عن بسر بن سعيد.اإل
 33الصحيح قول من قال: عن بسر بن سعيد واهلل أعةلم. وقال الدار قطين:
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: اهلادي بن حامت البن أيب العةلل عةلى تعةليق ، 280االلزامات والتتبع: لةلدار قطين:  ،17/  3لةلدارقطين  الواردة يف األحاديث النبوي : العةلل ينظر - 34

 .194-192/ 1يوسف الدمشقي 

ييز احلسني بن حممد بن أمحد أبو عةلي الغساين اجلياين القرطيب احلافظ امام احملدثني يف عصره، ألف كتاب )تقييد املهمل ومت: هو أبو عةلى الغساين اجلياين - 35
 .110/  1الصحيح  ملن خريب له البخاري يف اجلامع التعديل والتجريح (. 498 ت) ( املشكل( ضب  فيه كل لفظ يقع فيه الةلبس من رجال الصحيحني

 .259الواردة يف األحاديث النبوي : لةلدار قطين:  العةلل، 114 / 3لةلنووي  :بن احلجايب مسةلم صحيحشرح ينظر: املنهايب  - 36

 
ني بن : ويف قول أيب زرع : وهم فيه الفريايب، نظر فقد تابعه احلســــوقال احلافظ حممد بن أمحد بن عبد اهلادي املقدســــي

العدين، وغريهم، وروايتهم أشــــــــــــــبه بالصــــــــــــــواب من رواي  وكيع، وهذا الذي حفص، وأبو حذيف ، وعبد اهلل بن الوليد 
 34قطين خمالف ملا صححه، أبو زرع ، وأبو حامت وقوله يف هذا أوىل واهلل أعةلم. صححه الدار

 ا مث قال ألصحابتوضأ ثالثا ثالث (رضي اهلل تعاىل عنه)وقال النووي: وقد جاء يف رواي  رواها البيهقي وغريه أن عثمان 
)  :قوله ،أعةلم فعل هذا قالوا نعم واهلل (صةلى اهلل عةليه و سةلم): هل رأيتم رسول اهلل (صةلى اهلل عةليه وسةلم)رسول اهلل 

 ســـــناد من مجةل  ما اســـــتدركه الدارقطينحدثنا وكيع عن ســـــفيان عن أيب النضـــــر عن أيب أنس أن عثمان توضـــــأ ( هذا اإل
منا إســـناد هذا احلديث يف قوله عن أيب أنس و إمذكور أن وكيع بن اجلراح وهم يف  35وغريه قال أبو عةلى الغســـاين اجلياين

ذا قال قال: وهك ،يرويه أبو النضــــــــــــــر عن بســــــــــــــر بن ســــــــــــــعيد عن عثمان بن عفان روينا هذا عن أمحد بن حنبل وغريه
وعبد اهلل بن  ،اهللالدارقطين هذا مما وهم فيه وكيع عةلى الثوري وخالفه أصــــــــحاب الثوري احلفاظ منهم األشــــــــجعي عبد 

 عن أيب النضــــر، عن الثوري، وغريهم رووه،...، وأبو حذيف  ومعاوي  بن هشــــام، والفريايب، ويزيد بن أيب حكيم، الوليد،
 36عن عثمان وهو الصواب هذا آخر كالم أيب عةلي. عن بسر بن سعيد،

 الخالصة: 
 ورد احلديث من طريقني عن عثمان رضي اهلل عنه:

 . (رضي اهلل عنه)االول: رواه الفريايب، عن سفيان، عن سامل أيب النضر، عن ب سر بن سعيد، عن عثمان 
وكيع،  . وهذا مما وهم فيه(رضـــــــــي اهلل عنه)عن أىب النضـــــــــر، عن أىب أنس، عن عثمان  الثاين: عن وكيع، عن ســـــــــفيان،

 وحديث بسر بن سعيد، عن عثمان هو الصواب. واهلل أعةلم.
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 . 171/ 1البن أيب حامت  :عةلل احلديث - 37

 
 علل أخبار رويت في الصالة الثاني: المطلب

 الحديث الثاني:
ســـــــــــــــألت أيب عن حديث ؛ رواه الفريايب، عن األوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أيب  قال ابن أيب حامت:
 ، قال: الوتر حق فمن شاء أوتر بثالث ومن شاء أوتر خبمس.(صةلى اهلل عةليه وسةلم)أيوب، عن النيب 

... مرسال، (صةلى اهلل عةليه وسةلم)ورواه عمر بن عبد الواحد، عن األوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن النيب 
 ومل يذكر أبا أيوب.

 قةلت أليب: أيهما أصح، مرسل أو متصل ؟ قال: ال هذا وال هذا، هو من كالم أيب أيوب.
صــــــــةلى )ن أبيه، عن األوزاعي، فقال: عن أيب أيوب، عن النيب وقال أبو حممد: وقد أخربنا العباب بن الوليد بن يزيد، ع

 .(اهلل عةليه وسةلم
وروى بكر بن وائل، والزبيدي، وحممد بن أيب حفص، وســــــــــــــفيان بن حســــــــــــــني، ووهيب، عن معمر، فقالوا كةلهم: عن 

 .(صةلى اهلل عةليه وسةلم)الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أيب أيوب، عن النيب 
 37 ، ومعمر من رواي  عبد الرزا ، وشعيب بن أيب محزة.وأما من وقفه فابن عيين
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 (24261، رقم )38/524مسند أمحد: لإلمام أمحد: مسند أيب ايوب:  - 38

 (.1634، رقم ) 5/23كتاب الصالة / باب كم الوتر، سنن الدارمي: لةلدارمي.   - 39

 (. 1180، رقم )35/ 4بثالث و س وسبع وتسع، الوتر  : البن ماجه. كتاب اقام  الصالة والسن  فيها / باب ما جاء يفسنن ابن ماجه - 40

 (. 1422رقم )  ،:451/ 1 ،أليب داود. كتاب الصالة / باب كم يوتر سنن أيب داود: - 41

(، والسنن الكربى: 1962رقم ) 3/238النسائي: لةلنسائي. كتاب قيام الةليل وتطوع النهار/ ذكر االختالف عةلى الزهري يف حديث أيب أيوب، سنن  - 42
 (. 441، رقم ) 1/441لةلنسائي 

  151/  8 يف السنن واإلمجاع واالختالف: البن املنذر النيسابوري األوس  - 43

 (.2410، رقم )170/ 6البن حبان  صحيح ابن حبان: - 44

 (.1662، قم ) 351 -4/348سنن الدار قطين: لةلدار قطين  - 45

 .201/  4لةلطرباين: املعجم الكبري: - 46

 (. 1131(، )  1130( )  1129(، )  1128، رقم ) 1/444املستدرك عةلى الصحيحني: لةلحاكم.  - 47

 (.1468، رقم ) 4/234لسنن واالثار: لةلبيهقي، ، معرف  ا786( 251/  1لةلبيهقي ) :السنن الصغرى - 48

  .347/ 1: البن حجر تقريب التهذيب ،5/266،اجلرح والتعديل: البن أيب حامت 3/82تاريخ الثقات: لةلعجةلي  - 49

 .506/ 1: البن حجر تقريب التهذيب، 2/154: لةلذهيب الست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف .2/253تاريخ الثقات: لةلعجةلي  - 50

 
، ابن حبان 43، ابن املنذر42، النســـــــــــــــائي41، ابو داود40، ابن ماجه39، الدارمي38أمحد رواه مرفوعا:تخريج الحديث:

 .48، البيهقي47، احلاكم46، الطرباين45، الدار قطين44
 دراسة رجال السند:

 الفريايب: ثق  فاضل. تقدم. -1
األوزاعي: عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو، األوزاعي، أبو عمرو، الفقيه ثق  جةليل، مات ســــــن  ســــــبع و ســــــني  -2

 49ومائ .
الزهري: حممد بن مســـــةلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شـــــهاب بن عبد اهلل بن احلارث بن زهرة بن كالب القرشـــــي  -3

 قانه وهو من رؤوب الطبق  الرابع  مات ســــــــــــــن   س وعشــــــــــــــرينالزهري أبو بكر الفقيه احلافظ متفق عةلى جاللته وإت
 50ومائ .
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تقريب ، 2/25: لةلذهيب الست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف ،6/338، اجلرح والتعديل: البن أيب حامت 6/461التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 51

 .392/ 1: البن حجر التهذيب

 .2/234: البن حجر الصحاب  متييز يف اإلصاب  ،2/161: البن األثري الصحاب  معرف  يف الغاب  أسد - 52

 .1/174 لةلرافعي :الكبري الشرح كتاب  ختريج يف املنري البدر خالص  - 53

 (. 48رقم )  1/62 واخلمس والثالث الواحدة بني وترلا ختيري بابصالة الوتر: لةلمروزي:  - 54

 .1/171 : لةلنسائي،الكربى السنن - 55

 (.  7، رقم ) 2/23: لةلدار قطين. الدارقطين سنن - 56

 (. 1133، رقم ) 1/445املستدرك عةلى الصحيحني: لةلحاكم  - 57

 (.  4553، رقم )3/23السنن الكربى: لةلبيهقي  - 58

 
 51عطاء بن يزيد، الةليثي املدين نزيل الشام ثق ، مات سن   س أو سبع ومائ  وقد جاز الثمانني. -4
ى اهلل عةليه صــــةل)أبو أيوب: خالد بن زيد بن كةليب األنصــــاري أبو أيوب من كبار الصــــحاب  شــــهد بدرا ونزل النيب  -5

 52حني قدم املدين  عةليه مات غازيا الروم سن   سني وقيل بعدها. (وسةلم
 درجة الحديث:

 سناد احلديث رجاله كةلهم ثقات فيكون صحيحا واهلل أعةلم.إ 
قال ابن املةلقن: رواه ابو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدار قطين، وابن حبان، واحلاكم، وقال احلاكم: صحيح عةلى 

 53شرط الشيخني.
 أوجه االختالف:

  قوله: هو من كالم أيب أيوب، وكذلك هو مرسل.أختةلف ابو حامت يف هذا احلديث عةلى الفريايب 
 الذين خالفوا الفريايب:

 .58، والبيهقي57، واحلاكم56، والدار قطين55، والنسائي54ورد احلديث موقوفا: املروزيأ
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 .1/171 : لةلنسائيالكربى السنن - 59

 .174/ 1: البن حجر تقريب التهذيبينظر  .فقيه ،صدو  ،شامي ،الرمحن عبد أبو ،غيالن بن حفص هو: معيد أبو - 60
 .171/ 1لةلنسائي الكربى: السنن  - 61

 . 98/  6لةلدارقطين  الواردة يف األحاديث النبوي : العةلل - 62

 .297/ 4، البدر املنري يف ختريج أحاديث الواقع  يف الشرح الكبري: البن املةلقن (1134، رقم )1/445: لةلحاكم الصحيحني عةلى املستدرك - 63

 (.4557رقم )  24/ 3السنن الكربى: لةلبيهقي:  - 64

 
"من شاء أوتر  بن يزيد، عن أيب أيوب قال: قال النسائي بعد أن ذكر حديث سفيان، عن الزهري، عن عطاء

 .59" فذكره موقوفا، مث قال: املوقوف أوىل بالصواب، واهلل أعةلم .....بسبع
 60.61وقال: وقفه أبو معيد

: " الوتر حق (صةلى اهلل عةليه وسةلم)، عن حديث عطاء بن يزيد، عن أيب أيوب، قال رسول اهلل الدارقطينوقد سئل 
قال: يرويه ف يوتر خبمس فةليفعل، ومن أحب أن يوتر بثالث، أو بواحدة فةليفعل". عةلى كل مسةلم، فمن أحب أن
سني، وزاعي، والزبيدي، حممد بن أيب حفص ، وسفيان بن حفرواه بكر بن وائل، واأل الزهري، واختةلف عنه يف رفعه،

  .(وسةلم صةلى اهلل عةليه)وحممد بن إسحا ، عن الزهري، مرفوعا إىل النيب 
 .سوار، عن الزهري فشك يف رفعهورواه أشعث بن 

 واختةلف عن يونس فرواه حرمةل ، عن بن وهب، عن يونس مرفوعا. 
 وخالفه بن أخي بن وهب، عن عمه عن، يونس فوقفه. 

 وتابعه عثمان بن عمر، عن يونس، واختةلف عن معمر فرفعه عدي بن الفضل عن معمر.
 زا  عنه.عةلى، وعبد الر ووقفه محاد بن يزيد وابن عةلي ، وعبد األ 
واختةلف عن بن عيين  فرفعه حممد بن حسان االزر  عنه، ووقفه احلميدي، وقتيب ، وسعيد بن منصور. والذين وقفوه  

  62عن معمر أثبت ممن رفعه.
 يعةلل ومثل هذا ال :لست أشك أن الشيخني تركا احلديث إال لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه قال :وقال احلاكم
 63هذا احلديث.

 64البيهقي، بعد إخرايب املوقوف : وكذلك رواه مجاع  عن الزهري موقوفا عةلى أيب أيوب.وقال 
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 .1/10، خمتصر اخلالفيات 3/24الكربى: لةلبيهقي  السنن - 65

 .2/29التةلخيص احلبري يف ختريج أحاديث: الرافعي الكبري  - 66

 .24/ 3السنن الكربى: لةلبيهقي  - 67

 . 349/ 5 : البن القطان الفاسيبيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام - 68

 
ذا احلديث قال حممد بن ن  الذهةلي: ه .(صةلى اهلل عةليه وسةلم)وقال: هذا احلديث خمتةلف يف رفعه إىل رسول اهلل 

ع وانه ليتخاجل شبه ان يكون غري مرفو برواي  يونس والزبيدي، وابن عيين ، وشعيب، وابن اسحق، وعبد الرزا ، عن معمر ا
 65.يف النفس من رواي  الباقني مع رواي  وهيب عن معمر قال: وألجل اختالفه تركه الشيخان

  66والدارقطين يف "العةلل" والبيهقي وغري واحد وقفه وهو الصواب. والذهةلي، وقال ابن حجر: وصحح أبو حامت، 
 الذين وافقوه:

تفق هؤالء عةلى رفع هذا احلديث، عن الزهري، وتابعهم عةلى ذلك معمر بن اقال البيهقي بعد أن سا  طر  احلديث: 
 67راشد من رواي  وهيب عنه.

لوتر حق، قال: " ا (صةلى اهلل عةليه وسةلم)) وذكر من طريق النسائي، عن أيب أيوب، أن رسول اهلل وقال ابن القطان: 
 فمن شاء أوتر خبمس، ومن شاء أوتر بثالث، ومن شاء أوتر بواحدة ". 

مث قال: وقد رواه موقوفا عةلى أيب أيوب، وهو أوىل بالصواب. وهذا أيضا هو كما ذكر، خمتةلف فيه، رفعه قوم عن  
ينبغي أن يكون آخرون، وكةلهم ثق ، فالزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أيب أيوب، عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، ووقفه 

القول فيه قول من رفعه ؛ ألنه حفظ ما مل نفظ واقفه. فحديث النسائي املذكور، وهو من روايته عن العباب بن الوليد 
بن يزيد، أخربين أيب، حدثنا األوزاعي، حدثين الزهري، فذكره مرفوعا كما تقدم. وهكذا رواه حممد بن يوسف الفريايب، 

دويد بن نافع، وزاد: " من شاء أوتر بسبع "، ذكره  -زاعي، ورواه هكذا مرفوعا عن الزهري كما رواه األوزاعي عن األو 
 بكر بن وائل، ذكره أبو داود وممن رفعه أيضا عن -كما روياه   -النسائي أيضا. وكذلك رواه أيضا مرفوعا عن الزهري 

ن أن الذين وقفوه عن الزهري، هم: مالك، ومعمر، وابن الزهري كذلك الزبيدي، وسفيان بن حسني وزعم ابن السك
 68وحممد بن حسان األزر ( عيين ،
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 .178/ 2حامت  البن أيب عةلل احلديث: - 69

 .17/354: لةلطربي القرآن تأويل يف البيان جامع - 70

 (.13556رقم ) 2/302: البن أيب حامت تفسري ابن أىب حامت - 71

 (.68، رقم ) 1/106: لةلمحامةلي البيع ن  ابن رواي  - احملامةلي أماي - 72

 (.3371رقم )  392/ 2املستدرك عةلى الصحيحني:  - 73

 (. 4471) رقملةلبيهقي  شعب االميان: - 74

 .62/273 : البن عساكردمشق تاريخ - 75

 
 الخالصة: 

ان  وهذا هو الظاهر من قول األئم املوقوف أوىل بالصواب. ن احلديث ورد موقوفا، ومرفوعا، أمن خالل الدراس  تبني 
 واهلل أعةلم. رفع . وىل منأن احلديث موقوف أبو حامت حيث أليه إالقول هو ما ذهب 

 علل أخبار رويت في الدعاء.  المطلب الثالث:
 الحديث الثالث:

قال ابن أيب حامت: وســـألت أيب، عن حديث، رواه الفريايب، عن ســـفيان، عن أيب حصـــني، عن عبد اهلل بن ســـنان، عن 
بدا محد اهلل فســـمى ع قال: ))كان نوح إذا اشـــرتى ثوبا أو أكل طعاما ســـعد بن مســـعود الثقفي عن ســـةلمان الفارســـي.

 شكورا ((.
 69 قال أيب: إمنا هو: عن سعد بن مسعود قوله.

 تخريج الحديث:
مجيعهم، عن ســــــــــــــةلمان،  ،75، ابن عســـــــــــــــاكر74، البيهقي73احلاكم، 72، احملامةلي71، ابن أيب حامت70أخرجه: ابن جرير

 موقوفا. 
 دراسة رجال السند:

 _ الفريايب: ثق  فاضل. تقدم.1
 أبو عبد اهلل الكويف، ثق  حافظ، فقيه عابد، إمام حج . تقدم. مسرو ، الثوري،سفيان بن سعيد بن  -2
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: تقريب التهذيب، 2/8: لةلذهيب الست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف ،3/170ملن خريب له البخاري يف اجلامع الصحيح  والتجريح التعديل - 76

 .384/ 1البن حجر 

 .307/ 1: البن حجر تقريب التهذيب، 5/11 البن حبان :الثقات ،5/111: لةلبخاري الكبري التاريخ - 77

 .3/83البن حجر  : الصحاب متييز يف اإلصاب  -78

 .2/634 : البن عبد الرباألصحاب معرف  يف االستيعاب - 79

 
عثمان بن عاصــم بن حصــني، األســدي، الكويف، أبو حصــني، ثق  ثبت ســين، ورمبا دلس، مات ســن   بو حصــني:أ -3

 76سبع وعشرين ومائ .
حايب، نزل صــــ اهلل بن عمرو بن هالل، عبد اهلل بن ســــنان بن نبيشــــ  بن ســــةلم ، املزين، والد عةلقم ، وقيل هو عبد -4

 77البصرة.
 78سعد بن مسعود، الثقفي، عم املختار بن أيب عبيد، ذكره البخاري يف الصحاب . -5
ري، كان اصةله ، ويعرف بسةلمان اخل(صةلى اهلل عةليه وسةلم)سةلمان الفارسي، أبو عبد اهلل، يقال إنه موىل رسول اهلل  -5

 79سن  أربع وثالثني، يقال بةلغ ثالمثائ  سن . من فارب، أول مشاهده اخلند ، مات
 درج  احلديث: اسناد احلديث رجاله كةلهم ثقات فيكون صحيحا واهلل أعةلم.

 قال احلاكم: هذا حديث صحيح عةلى شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب.
 أوجه االختالف:

 ختةلف فيه عةلى الفريايب. اذكر أبو حامت يف هذا احلديث وجها واحدا 
 قوله: إمنا هو عن سعد بن مسعود الثقفي رضي اهلل عنه
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 .4/50التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 80

  .17/354: لةلطربي القرآن تأويل يف البيان جامع - 81

 (13559رقم ) 2/302 : البن أيب حامتتفسري ابن أىب حامت - 82

 .( 925، 397، رقم ) 1/182الدعاء: لةلطرباين  - 83

 .62/273: البن عساكر دمشق تاريخ - 84

/ 1: لةلمحامةلي البيع ن  ابن رواي  - احملامةلي أماي(،  5420رقم ) 6/32: لةلطرباين الكبري املعجم(، 14 ):رقم .1/10 الشكر: البن أيب الدنيا - 85
 .62/273: البن عساكر دمشق تاريخ، 106

روح  ،(13556: البن أيب حامت رقم )تفسري ابن أىب حامت ،2/392: لةلحاكم املستدرك عةلى الصحيحني، وينظر 8/396 : البن حجرالباري فتح - 86
  2965/ 1: ألمحد مصطفى املراغي تفسري املراغي ،15/ 15 يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: لآللوسي املعاين

 .237-5/236لةلسيوطي  :يف التفسري باملأثور املنثور الدر - 87

 
 الذين خالفوا الفريابي:

، مجعيهم رووا احلديث موقوفا عن ســــــــــــعد بن 84ابن عســــــــــــاكر، 83، والطرباين82ابن أيب حامت ،81ابن جرير ،80البخاري
 مسعود الثقفي رضي اهلل عنه.

 ســــنان، عن ســــعد بن مســــعود الثقفي قال: " كان نوححديث أيب نعيم، نا ســــفيان، عن أيب حصــــني، عن عبد اهلل بن 
 85عةليه السالم، إذا لبس ثوبا أو أكل طعاما محد اهلل فسمي عبدا شكورا ".

 الذين وافقوه:  
 مجيعهم، عن سةلمان، موقوفا.  احملامةلي، احلاكم، البيهقي، ابن عساكر، ،ابن جرير، ابن أيب حامت

 قال ابن حجر:
والبيهقي يف شـــعب اإلميان، كةلهم من حديث ســـفيان، عن ســـةليمان التيمي، عن أيب عثمان أخريب ابن جرير، واحلاكم، 

وقد صــحح ابن حبان حديث ســةلمان الفارســي )) كان نوح إذا طعم أو لبس محد  :النهدي، عن ســةلمان موقوفا. وقال
  86اهلل فسمي عبدا شكورا ((.

البيهقي املنذر، وابن أيب حامت، وابن مردويه، واحلاكم، و  رده الســــــيوطي: ونســــــبه إىل الفريايب، وابن جرير، وابنأو وكذلك 
 87يف شعب اإلميان.
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 (.13556: البن أيب حامت رقم )تفسري ابن أىب حامت - 88

 .219/  2عةلل احلديث البن أيب حامت  - 89

 
أو طعم  "كان نوح عةليه الســـالم إذا لبس ثوبا، ، قال:(رضـــي اهلل عنه)ورده ابن ايب حامت يف تفســـريه: عن ســـةلمان أوقد 

 .د بن مسعود الثقفيباه فقال: موقوف عةلى سعيأوهو من سأل  .88طعاما، قال: احلمد هلل، فسمي عبدا شكورا"
 الخالصة:

 هي الراجح . (رضي اهلل عنه)الظاهر من أقوال العةلماء أن رواي  الفريايب عن سةلمان الفارسي 
 واهلل اعةلم  (رضي اهلل عنهما)فمعظم من روى احلديث موقوفا عةلى سعد بن مسعود، رواه ايضا عن سةلمان 

 علل وأخبار رويت في العرض والحساب. المطلب الرابع:
 الحديث الرابع:

بن أيب حـامت: مسعـت أيب، وذكر حـديثـا: رواه الفريـايب، عن الثوري، عن حممـد بن املنكـدر، عن جـابر، قـال: قـال اقـال 
 رجل: يا رسول اهلل، أينام أهل اجلن ، قال: النوم أخو املوت، وأهل اجلن  ال ميوتون.

 89، ليس فيه جابر.(صةلى اهلل عةليه وسةلم)قال أيب: الصحيح ابن املنكدر، عن النيب 
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 (. 8816(، )  919. رقم ) 1/282املعجم األوس : لةلطرباين  - 90

 . 5/363الكامل يف ضعفاء الرجال: البن عدي  - 91

 .193/ 4زوائد البزار: لةلهيثمي كشف االستار عن   - 92

 (.4745.رقم ) 4/183شعب االميان: لةلبيهقي  - 93

 (. 279رقم ) 1/179 املبارك بنال والرقائق الزهد - 94

  (.6907 ) رقم، 4/309الفردوب مبأثور اخلطاب: لةلديةلمي  - 95

 (. 14. رقم ) 1/33: البن مجيع الصيداوي الشيوخ معجم - 96

 . 2/ 2: البن القيم اجلوزي الفوائد - 97

 (. 377. رقم ) 1/376: لتمام بن حممد البجةلي متام فوائد - 98

 (. 206. رقم )1/262: أليب نعيم االصبهاين اجلن  صف  - 99

 (1006. رقم )4/404: لةلعقيةلي الكبري الضعفاء - 100

 508/  1 : البن حجرتقريب التهذيب، 2/224: لةلذهيب الست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف ،8/35: لةلبخاري الكبري التاريخ - 101

 1/434: البن حجر الصحاب  متييز يف اإلصاب  - 102

 
 تخريج الحديث:

، 97النجريمي ،96ابن مجيع الصـيداوي، 95، الديةلمي94، ابن املبارك 93، البيهقي92، البزار91ابن عدي، 90الطرباين رواه:
 .(رضي اهلل عنه)عن جابر  مجيعهم عن حممد بن املنكدر،.100العقيةلي ،99ابو نعيم األصبهاين ،98متام الرازي

 السند:دراسة رجال  
 رواه الفريايب، ثق  فاضل. تقدم. -1
 الثوري: سفيان الثوري،، ثق  حافظ، فقيه، عابد، إمام حج  أبو حصني. تقدم. -2
 .101حممد بن املنكدر بن عبد اهلل بن اهلدير بالتصغري التيمي املدين ثق ، مات سن  ثالثني أو بعدها  -3
راء، األنصـــاري، مث الســـةلمي، صـــحايب بن صـــحايب غزا تســـع عشـــرة جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام، مبهمةل ، و  -4

 102غزوة ومات باملدين  بعد السبعني وهو بن أربع وتسعني.
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 .395حادي األرواح اىل بالد االفراح: حملمد بن أيب بكر الزرعي:  - 103

 .7/241تفسري القرآن العظيم: البن كثري  - 104

 .7/421الدر املنثور يف التفسري باملأثور: لةلسيوطي  - 105

 .2/329كشف اخلفاء ومزيل اإللباب عما اشتهر من األحاديث عةلى السن  الناب: لةلعجةلوين   - 106

 .10/768جممع الزوائد ومنبع الفوائد: لةلهيثمي  - 107

 .3215 رقم (337/  13لةلدار قطين  :الواردة يف األحاديث النبوي العةلل  -108

 
 درجة الحديث:

 عةلم.أسناد احلديث رجاله كةلهم ثقات فيكون صحيحا واهلل إ
اهليثمي: ورجال وقال  ،106، واهليثمي، والعجةلوين105، والســـــــــــــيوطي104،وابن كثري103ابن القيموقد صـــــــــــــحح احلديث: 
 107.البزار رجال الصحيح

 أوجه االختالف:
 ذكر أبو حامت يف هذا احلديث وجها واحدا أختةلف فيه عةلى الفريايب. 

 ، ليس فيه جابر.(صةلى اهلل عةليه وسةلم)قوله: الصحيح ابن املنكدر، عن النيب 
 الذين خالفوا الفريابي: 

أهل اجلن   : أنه ســـئل: أينام(صـــةلى اهلل عةليه وســـةلم)ســـئل الدارقطين عن حديث حممد بن املنكدر، عن جابر، عن النيب 
 ؟ فقال: ال، النوم أخو املوت، واجلن  ال موت فيها.

 فقال: يرويه الثوري، واختةلف عنه ؛
 فرواه عبد اهلل بن حممد بن املغرية، عن الثوري، عن ابن املنكدر، عن جابر.

 وكذلك قيل عن األشجعي.
ورواه ن  القطان، وابن مهدي، وأبو مهدي، وأبو شــــــــــــهاب احلناط، وأبو عامر العقدي، عن الثوري، عن ابن املنكدر 

 108مرسال. وهو الصواب.
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  827/  5 - 524/ 2طان الفاسي البن الق بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام - 109

 .425.رقم 1/453البعث والنشور: لةلبيهقي  - 110

 . 279الزهد: لعبد اهلل ابن املبارك  - 111

 .221الضعفاء الكبري: لةلعقيةلي  - 112

 .221املصدر نفسه: - 113

، أبو نعيم يف " احلةلي  221/ 2الكامل عدي يف( و ابن  221( و العقيةلي يف " الضعفاء " ) ص  1/  79/  4الفوائد " )  "أخرجه متام الرازي يف - 114
 .5/2545 احلفاظ ذخرية. وقال حممد بن طاهر املقدسي: هو ضعيف. ينظر 84/  3،والضياء املقدسي يف " صف  اجلن  " 90/  7" 

 
 ورد ابن القطان احلديث:أوقد  
عن جابر بن عبد اهلل، قيل: يا رســــــــــــــول اهلل، أينام أهل اجلن  ؟ قال: ال، النوم أخو املوت، واجلن  ال موت فيها. كذا  

 ،وقال: وهو إمنا ذكره الدارقطين غري موصل كذلك، إمنا سئل عنه فقال: يرويه الثوري، فاختةلف عنه ذكره وسكت عنه،
ري، عن ابن املنكدر، عن جابر، وكذلك قيل عن األشــــــــــــــجعي. ورواه ن  فرواه عبد اهلل بن حممد بن املغرية، عن الثو 

  109القطان، وابن مهدي، وأبو شهاب احلناط وأبو عامر العقدي، عن الثوري، عن ابن املنكدر مرسال، وهو الصواب.
 عن حممد بن املنكدر: ما الذين اوردوا احلديث مرسالأ
عن  اهلل بن حممد بن احلسن حممد بن ن ، ثنا حممد بن يوسف الفريايب،حدثنا أبو احلسن، أنبأ عبد  البيهقي: وال:أ

 110سفيان، عن حممد بن املنكدر
 111.حممد بن املنكدر  الثاين: عبد اهلل بن املبارك، أنبأنا سفيان، عن

 . 112الثوري عن حممد بن املنكدر العقيةلي: قطب  بن العالء، و عبيد اهلل بن موسى قاال: حدثنا سفيان الثالث:
  113.عن سفيان، عن حممد بن املنكدررواه األشجعي و خمةلد بن يزيد  الرابع و اخلامس: وكذلك العقيةلي قال:

 الذين وافقوا الفريابي:
 :روي احلديث موصوال عن جابر بعدة طر 

 . الفريايب، عن سفيان، عن حممد بن املنكدر، عن جابر االول:
 . 114عن حممد بن املنكدر، عن جابر  حدثنا سفيان،الثاين: عبد اهلل بن حممد بن املغرية، 
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مل يرو هذا  ل أبو الشيخمن طريق النضر بن هشام قال حدثنا احلسني بن حفص به. و قا 192و 157أخرجه أبو الشيخ يف " تاريخ أصبهان:  - 115

 وهذا إسناد صحيح، رجاله كةلهم ثقات عةلى شرط مسةلم. .احلديث عن احلسني بن حفص غري النضر

 .2/  2ينظر الفوائد: البن اجلوزي . من طريق عبد اهلل بن هاشم، حدثنا معاذ بن معاذ أخرجه أبو عثمان النجريمي، - 116

 . 2/  2 املصدر نفسه - 117

  359/ 1البن أيب حامت  عةلل احلديث: - 118

 
 .115الثالث: احلسني بن حفص قال: حدثنا سفيان، عن حممد بن املنكدر عن جابر

 116عن جابر. الرابع: معاذ بن معاذ العنربي، عن سفيان، عن حممد بن املنكدر،
 . 117 عن جابر عن حممد بن املنكدر،عن سفيان،  اخلامس: عبد اهلل بن حيان،

 الخالصة:
ما الروي  أ اورد الفريايب الرواي  املوصــول  عند البزار وغريه، والرواي  املرســةل  عند البيهقي وســند املوصــول  أقوى من املرســةل . 

اهلل و  فالصـــــواب القول بصـــــحتهما وال منافاة بينهما وذلك لكثرة الطر  الصـــــحيح  اليت وردتا فيها.املوصـــــول ، واملرســـــةل  
 أعةلم. 
 الخامس:ب لالمط

  علل وأخبار رويت في الجنائز
 الحديث الخامس:

قال ابن أيب حامت: ســــألت أيب عن حديث ؛ رواه الفريايب، عن عمر بن راشــــد. عن ن  بن أيب كثري، عن عكرم ، عن 
 : إن يف أميت أربعا من اجلاهةلي  ليســـــــــوا بتاركيهم: الفخر يف(صـــــــــةلى اهلل عةليه وســـــــــةلم)ابن عباب، قال: قال رســـــــــول اهلل 

األحســــاب، والطعن يف األنســــاب، واالســــتســــقاء بالنجوم، والنياح  عةلى امليت قال: النائح  إذا مل تتب قبل أن متوت، 
 فإهنا تبعث يوم القيام ، عةليها سرابيل من قطران، مث يغةلى عةليها بدرع من هلب النار.
 118قال أيب: هذا حديث منكر يعين نذا اإلسناد، وعمر بن راشد ضعيف احلديث.
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 (1582رقم ) 1/405سنن ابن ماجه: البن ماجه: كتاب اجلنائز / باب يف النهي عن النياح   - 119

  16/  5: البن عدي الكامل يف ضعفاء الرجال - 120

: البن عدي التهذيب تقريب، 5/15: البن عدي الرجال ضعفاء يف الكامل، 2/83: البن حبان اجملروحني ،6/155التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 121
1/412. 

تقريب ، 2/373: لةلذهيب الست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف ،2/357 : لةلعجةليالثقات معرف ، 8/301: لةلبخاري الكبري التاريخ - 122
 .596/ 1: البن حجر التهذيب

/ 1: البن حجر تقريب التهذيب، 2/144: لةلعجةلي الثقات معرف  ،3/1150ملن أخريب له البخاري يف اجلامع الصحيح: لةلباجي  والتجريح التعديل - 123
397  

 
 تخريج الحديث: 

  120، ابن عدي119رواه ابن ماجه
 دراسة رجال السند:

 رواه الفريايب، ثق  فاضل. تقدم. -1
 وخاصً  عن ن  بن أيب كثري.اليمامي، ضعيف  عمر بن راشد، أبو حفص، -2

أحاديث بقال أمحد: ال يســـاوي حديثه شـــيئا، وقال أيضـــا: حديثه ضـــعيف ليس مبســـتقيم، حد ث عن ن  بن أيب كثري 
مناكري، وقال البخاري: يضــــطرب يف حديثه عن ن ، وقال ابن حبان: كان من يروي األشــــياء املوضــــوعات عن ثقات 
 -أئم ، ال نل ذكره يف الكتب إاّل عةلى ســــــــــــــبيل القدح فيه، وال كتاب  حديثه إاّل عةلى جه  التعجب، وقال ابن عدي

وغريه: ولعمر بن راشــــــد غري ما ذكرت من احلديث وعام  حديثه  بعدما ســــــا  عددا من منكراته، عن ن  بن أيب كثري
وخاصــــ  عن ن  بن أيب كثري ال يوافقه الثقات عةليه، وينفرد عن ن  بأحاديث عداد، وهو إىل الضــــعف أقرب منه إىل 

 121الصد .
ثنتني وثالثني ا ن  بن أيب كثري، الطائي، موالهم، أبو نصــــــر، اليمامي، ثق  ثبت لكنه يدلس ويرســــــل، مات ســــــن  -3

 122ومائ .
عكرم ، أبو عبد اهلل، موىل ابن عباب، أصـــــــــــــةله بربري، ثق  ثبت عامل بالتفســـــــــــــري مل يثبت تكذيبه عن بن عمر وال  -4

 123تثبت عنه بدع ، مات سن  أربع ومائ .
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 .1/309 : البن حجرالتهذيب تقريب، 4/153: البن حجر الصحاب  متييز يف اإلصاب  - 124

أخربنا حبان  -فظ له والةل -حدثنا أبو بكر بن أىب شيب  حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد ح وحدثىن إسحا  بن منصور  أصل احلديث يف الصحيح: - 125
أمىت من أمر  بع يفأر » قال  (صةلى اهلل عةليه وسةلم)بن هالل حدثنا أبان حدثنا ن  أن زيدا حدثه أن أبا سالم حدثه أن أبا مالك األشعرى حدثه أن النىب 

وم القيام  وعةليها النائح  إذا مل تتب قبل موهتا تقام ي»وقال «. األنساب واالستسقاء بالنجوم والنياح   األحساب والطعن يف يفال يرتكوهنن الفخر  اجلاهةلي 
 (  2203) رقم )  3/45ينظر صحيح مسةلم: كتاب اجلنائز / باب التشديد يف النياح   «.سربال من قطران ودرع من جرب 

 .108/  3 : لإلمام أمحد بن حنبلرف  الرجالالعةلل ومع - 126

 .6/154التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 127

 .7/393: البن حجر التهذيب هتذيب، 2/83البن حبان  اجملروحني: - 128

 .7/25: لةلدار قطين النبوي  األحاديث يف الواردة العةلل - 129

 
لد قبل و  (صـــــةلى اهلل عةليه وســـــةلم)عبد اهلل بن عباب بن عبد املطةلب بن هاشـــــم بن عبد مناف بن عم رســـــول اهلل  -5

 لسع  عةلمه بالفهم يف القرآن فكان يسمى البحر واحلرب (صةلى اهلل عةليه وسةلم)اهلجرة بثالث سنني ودعا له رسول اهلل 
 124مات سن  مثان وستني بالطائف وهو أحد املكثرين من الصحاب  وأحد العبادل  من فقهاء الصحاب .

 درجة الحديث: 
 125واهلل أعةلم. سناد احلديث ضعيف بسبب عمر بن راشد.إ

 أوجه االختالف:
 الذين خالفوا الفريايب: ذكر أبو حامت يف هذا احلديث وجها واحدا أختةلف فيه عةلى الفريايب.

 فقال: هذا حديث منكر يعين نذا اإلسناد، وعمر بن راشد ضعيف احلديث.
حديثا  ري ليس حديثهوقال اإلمام أمحد: عمر بن راشـــــــــد، حديثه ضـــــــــعيف حدث، عن ن  بن أيب كثري أحاديث مناك

، وقال ابن حبان 127، وقال البخاري: عمر بن راشد حديثه، عن ن  بن أيب كثري، مضطرب ليس بالقائم126مستقيما
كان ممن يروى االشـــياء املوضـــوعات عن ثقات أئم ، ال نل ذكره يف الكتب إال عةلى ســـبيل القدح فيه، وال كتاب  عنه:  

 .129لدارقطين: مرتوك.، وقال ا128حديثه إال عةلى جه  التعجب.
 الذين وافقوا الفريابي: 

 مل أجد من يوافق الفريايب بصح  احلديث.



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 
 101 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
ومائ . تقريب  وستني  س سن  مات السابع  من ،بأخرة وتغري بالقدر ورمي ،خيطىء صدو  الزاهد، العنسي ،ثوبان بن ثابت بن الرمحن عبد: هو - 130

 . 1/337التهذيب: البن حجر 

 .279-11/272لةلمزي  :الكمال هتذيب. توثيقه عةلى متفق ،املدين الّتمار األَفْـَزر األعريب ،حازم أبو دينار، بن سةلم : هو - 131

 .46/  7الواردة يف األحاديث النبوي : لةلدار قطين  العةلل ،385/  1البن أيب حامت  عةلل احلديث: - 132

 
 

 احلديث ضعيف كما قال ابو حامت: بسبب عمر بن راشد. واهلل أعةلم. الخالصة:
 المطلب السادس 

 علل أخبار رويت في البيوع
 احلديث السادب:

، عمن 131، قال: حدثين أبو حازم املديين130الفريايب، عن ابن ثوبانقال ابن أيب حامت: ســــــألت أيب عن حديث ؛ رواه 
يام  : من أنظر معســرا، أو وضــع له أظةله اهلل يوم الق(صــةلى اهلل عةليه وســةلم)مسع كعب بن عمرو، يقول: قال رســول اهلل 

 يف ظةله.
ادة بن الوليد أو عبقال أيب: كعب بن عمرو هو: أبو اليســــــر، ومن مسع كعب بن عمرو نتمل حنظةل  بن قيس الزرقي، 

 132ابن عبادة بن الصامت.
 تخريج الحديث: 

منــا روي احلــديــث من طريقني عن كعــب بن إمل أقف عةلى هــذا احلــديــث من هــذا الطريق بعــدم ذكر الراوي اجملهول، و 
 عمرو 
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 (. 7704. رقم ) 19/180باب حديث جابر الطويل، وقص  أيب اليسر/ كتاب الزهد والرقا صحيح مسةلم:   - 133

 (.1917 ) رقم 3/054: اليب بكر الشيباين اآلحاد واملثاين - 134

 (.1523) رقم 8/309لةلطحاوي  مشكل اآلثار: - 135

-11/423/ باب الديون.كتاب البيوع، ذكر إظالل اهلل جل وعال يف القيام  يف ظةله من انظر معسرا أو وضع له  حبان: البن حبان:صحيح ابن  - 136
 .(5044)رقم  ،424

 (.380-379 )رقم691-168/ 19: لةلطرباينالكىب املعجم - 137

 (. 2224، رقم )33/ 2: لةلحاكم: كتاب البيوع الصحيحني عةلى املستدرك - 138

 (. 461رقم )  ،283-1/282 : لةلقضاعيالشهاب مسند - 139

 (  11294) ، رقم 5/357. املوسر عن والتجوز املعسر إنظار يف جاء ما باب البيوع، كتابلةلبيهقي:   الكربى السنن - 140

 .1/53ومعرف  أحوال صاحب الشريع : لةلبيهقي  دالئل النبوة - 141

 
ـــان135، الطحـــاوي134، ابن أيب عـــاصــــــــــــــم133الطريق االول: رواه: مســــــــــــــةلم  ، 138، احلـــاكم137، الطرباين136، ابن حب

مجيعهم من طريق يعقوب بن جماهد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصــــــــامت،  .141_140، البيهقي139القضــــــــاعي
 عن كعب بن عمرو، مرفوعا.
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 (.15520، رقم )24/279مسند أمحد: لإلمام أمحد  -142

 .(2419 )رقم ،808/ 2 باب إنظار املعسر /كتاب الصدقات  سنن ابن ماجه: البن ماجه: - 143

 .1/22: البن أيب الدنيا احلوائج قضاء - 144

 (.1914، رقم )2/405: أليب بكر الشيباين واملثاين اآلحاد - 145

 (.1524، رقم )3/406مسند الشاشي: أليب سعيد الشاشي  - 146

 (.1464، رقم )5/408البن قانع  معجم الصحاب : - 147

 (.376) رقم، 167/ 19لةلطرباين  املعجم الكبري: - 148

 (.10917، رقم )6/27 كتاب البيوع، باب من عجل له أدىن من حقهلةلبيهقي:   :الكربى سنن - 149

 
، ابن 146، الشـــــــــــاشـــــــــــي145، ابن أيب عاصـــــــــــم144، ابن أيب الدنيا143، ابن ماجه142الطريق الثاين: رواه: أمحد بن حنبل

من طريق عبـــد الرمحن بن معـــاويـــ ، عن حنظةلـــ  بن قيس، عن كعـــب بن . مجيعهم 149، البيهقي148، الطرباين147قـــانع
 عمرو، مرفوعا.

 أوجه االختالف على الفريابي: 
ذكر أبو حامت يف هذا احلديث وجها واحدا أختةلف فيه عةلى الفريايب قوله: من مسع كعب بن عمرو، نتمل حنظةل  بن  

 قيس الزرقي، أو عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت.
د يتبني هنــا من كالم أيب حــامت ان املبهم الــذي ذكره الفريــايب يف ســــــــــــــنــده نتمــل أن يكون حنظةلــ  بن قيس الزرقي، وقــ

ونتمل أن يكون عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصــامت، فكال ا قد روى احلديث عن كعب بن عمرو أيب اليســر، ومل 
 وقد وافقه معظم رواة احلديث.  ا احلديث.أجد ما يدل عةلى أّن أحد ا شيخ أيب حازم املديين يف هذ

 الذين وافقوا الفريابي:
 جد من وافق الفريايب يف هذه الرواي  من هذا الطريق.أمل 

 ان القول ما ذهب اليه أبو حامت أن احلديث روي من طريقني عن كعب بن عمرو  الخالصة:
لوليد بن . ومما تقدم يتبني أّن طريق عبادة ابن احنظةل  بن قيس الزرقي، وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصــــــــــــامت وهو:

 هلل أعةلموا عبادة بن الصامت أقوى من طريق حنظةل  بن قيس الزرقي، وذلك لورود رواي  عبادة يف صحيح مسةلم.
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 - :البن أيب حامت  عةلل احلديث /38. 

 .(46) رقم /79 : البن أيب شيب أيب شيب  نمسند اب - 151

 .24البن أيب حامت:  املراسيل: - 152

 .( 288، رقم )2/ 8 : البن حجرالثماني  املسانيد بزوائد العالي  املطالب - 153

 .587/ 1ب: البن حجر تقريب التهذي، 7/593 البن حبان :الثقات،8/259: لةلبخاري الكبري التاريخ - 154

 .1/155: البن عبد الرب األصحاب معرف  يف االستيعاب - 155

 
 علل أخبار رويت في البيوع

 الحديث السابع:
وســـــألت أيب عن حديث ؛ رواه الفريايب، عن عمر بن راشـــــد، عن ن  بن إســـــحا  بن عبد اهلل بن  قال ابن أيب حامت:

 مه.، قال: الربا اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أ(صةلى اهلل عةليه وسةلم)أيب طةلح ، عن الرباء، عن النيب 
 150الرباء.قال أيب: هو مرسل، مل يدرك ن  بن إسحا  الرباء، وال أدرك والده 

 تخريج الحديث:
 .153، ابن حجر152، ابن أيب حامت151رواه: ابن أيب شيب 

 دراسة رجال السند:
 تقدم. الفريايب، ثق  فاضل. -1
 وخاصً  عن ن  بن أيب كثري. تقدمضعيف، عمر بن راشد،  -2
 154عازب.ن  بن إسحا  بن عبد اهلل بن أيب طةلح  األنصاري املدين ثق ، وقد أرسل عن الرباء بن  -2
الرباء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشــــــــــــــم بن جمدع  بن حارث  بن احلارث بن اخلزريب األنصـــــــــــــــاري احلارثي  -3

صـــحايب بن صـــحايب نزل الكوف  اســـتصـــغر يوم بدر وكان هو وابن عمر لدة مات ســـن  اثنتني اخلزرجي يكىن ابا عمارة، 
 .155وسبعني

 :درجة الحديث 
 راشد. واهلل أعةلم.سناد احلديث ضعيف بسبب عمر بن إ
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 .(747رقم 74-8/73)لةلطرباين  املعجم األوس : - 156

 ( 15345، رقم ) 8/314مصنف عبد الرزا : لعبد الرزا  الصنعاين: كتاب البيوع / باب ما جاء يف الربا  - 157

8 -  2/ 4ومنبع الفوائد: لةلهيثمي جممع الزوائد.

9 - :البن أيب حامت  عةلل احلديث /38. 

6 -  رق ،74-8/73: لةلطرباين املعجم األوس( 7م47 ).

6 - 2/2: حملمد بن طاهر املقدسي أطراف الغرائب واألفراد. 

62 - جامعالتحصيليفأحكاماملراسيل: :اليب سعيد العالئي 3. 

 
 بن نه يضطرب يف هذا حلديث. فقد رواه مرة عن ن أسناد احلديث ضعيف بسبب عمر بن راشد كما إقال اهليثمي: 

إســـحا  بن عبداهلل بن أيب طةلح  عن الرباء بن عازب، مرفوعا كما تقدم، ويرويه عن ن  بن أيب كثري عن إســـحا  بن 
عن ن  بن أيب كثري عن رجــل من  ه. ويرويــ156عــازب، مرفوعــا كمــا رواه الطرباين عبــداهلل بن أيب طةلحــ ، عن الرباء بن

 157نصار مرفوعا كما رواه عبد الرزا  الصنعاين.األ
 158رواه الطرباين يف األوس  وفيه عمر بن راشد، وثق  العجةلي، وضعفه مجهور األئم .

 أوجه االختالف:
رباء، عةلى الفريايب. قوله: هو مرسل مل يدرك ن  بن إسحا  ال ذكر أبو حامت يف هذا احلديث وجها واحدا أختةلف فيه 

 159وال أدرك والده الرباء.
 الذين خالفوا الفريابي: 

ن عمر بن راشـــــــــــد، وال رواه عن عمر بن راشـــــــــــد إاّل معاوي  بقال الطرباين: مل يرو هذا احَلِديث عن ن  بن أيب كثري األ
 160االسناد.هشام، وال يروى عن الرباء إالّ نذا 

 .161وقال الدارقطنيي: غريب، من حديث ن  عنه، عمر بن راشد، عن ن  بن أيب كثري
 أدناها بابا وسبعون اثنان الربا حديث " عازب بن الرباء عن طةلح  أيب بن اهلل عبد بن إسحا  بن ن  قال العالئي:و 

 162عازب. بن الرباء إسحا  وال ن ، يدرك مل مرسل هو حامت: أبو قال أمه" الرجل مثل إتيان
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 
 106 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .8/259: لةلبخاري الكبري التاريخ - 163

 .2/677شرح عةلل الرتمذي: البن رجب احلنبةلي  - 164

 .388/ 1البن أيب حامت  عةلل احلديث: - 165

 
 الذين وافقوا الفريابي:

 جد من وافق الفريايب يف رواي  هذا احلديث متصال عن ن  بن إسحا  عن الرباء مرفوعا.أمل  
 الخالصة:

أعل أبو حامت هذا احلديث باالنقطاع بني ن  بن إســـــــــــحا  بن عبد اهلل بن أيب طةلح  والرباء بن عازب، وبنّي أّن ن  
وقد تبني ان هذا اإلســــناد ضــــعيف بســــبب عمر بن  إســــحا  مل يدرك الرباء، وكذلك والده إســــحا  مل يدرك الرباء.بَن 

. ويف 163كما قال البخاري: يضـــــــطرب يف حديثه عن ن   راشـــــــد، متفق عةلى ضـــــــعفه وقد اضـــــــطرب يف هذا احلديث،
 ء بن عازب.السند أيضاً انقطاٌع بني ن  بن إسحا  بن عبد اهلل بن أيب طةلح  والربا

وقد عّد ابن رجب أصـــــــــحاب ن  بعد ذكر أقوال النقاد يف احلديث وذكر املقدمني من اصـــــــــحاب ن  وهم: هشـــــــــام 
الدســــتوائي، وأبان العطار، واألوزاعي، و ام بن ن ، وحجايب الصــــواف، وحســــني املعةلم، وشــــيبان النحوي، وحرب بن 

ق قال: فأين هؤالء عن هذا احلديث املرفوع حىت يتفرد به راو متفشــــداد، ومعاوي  بن ســــالم، وعةلي بن املبارك وغريهم و 
 164عةلى ضعفه.

 علل أخبار رويت في البيوع 
 الحديث الثامن:

قال أبن أيب حامت: وسـألت أبا زرع ، عن حديث ؛ رواه الفريايب، عن الثوري، عن داود بن قيس، عن سـعيد بن يسـار، 
 ، قال: " من اشرتى مصراة فهو باخليار" احلديث.(مصةلى اهلل عةليه وسةل)عن أيب هريرة، عن النيب 

 قال أبو زرع : هذا وهم، إمنا هو موسى بن يسار.
 165قيل أليب زرع : الوهم ممن هو ؟ قال: إما من الفريايب، وإما من الثوري.
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 بن داود ثنا ،سفيان ناث ،الفريايب ثنا ،الغزي العباب أبو حدثنا. فقال: د هل هو: موسى، أو سعيدكذا وقع يف رواي  أيب عوان : عن ابن يسار ومل ندّ   - 166
 وإن أمسكها شاء إن رينالنظ خبري نا فهو ذلك بعد اشرتاها فمن الغنم تصروا ال ))وسةلم(:  عةليه اهلل صةلى) النيب عن ،هريرة أيب عن ،يسار ابن عن ،قيس
 (4953) رقم 3/276اليب عوان   :أيب عوان  مسندينظر  .(( متر من وصاع ردها شاء

 .199/ 1: البن حجر تقريب التهذيب، 3/422: البن أيب حامت والتعديل اجلرح، 3/240التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 167

/ 1: البن حجر قريب التهذيب، ت4/72: البن أيب حامت والتعديل اجلرح، 1/407: لةلعجةلي الثقات معرف  ،3/520التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 168
243. 

 .425/  7البن حجر  اإلصاب  يف متييز الصحاب : - 169

 
 يج الحديث:ر تخ
 166رواه: ابو عوان . 

 دراسة رجال السند:
 تقدم. الفريايب، ثق  فاضل. -1
 تقدم  سفيان بن سعيد بن مسرو ، الثوري، ثق  حافظ، فقيه، عابد. الثوري: -2
 167داود بن قيس الفراء الدباغ، أبو سةليمان، القرشي، موالهم، املدين، ثق . -3
 168سعيد بن يسار أبو احلباب، املدين، وقيل سعيد بن مرجان  وال يصح، ثق  متقن، مات سن  سبع عشرة ومائ . -4
حايب اجلةليل، حافظ الصـــحاب  اختةلف يف امسه واســـم أبيه، مات ســـن  ســـبع و ســـني وقيل أبو هريرة الدوســـي، الصـــ -5

 .169سن  مثان 
 درجة الحديث:

 .هلل أعةلم وا قال أبو زرع : هذا وهم، إمنا هو موسى بن يسار، عن أيب هريرة، وليس سعيد بن يسار، عن أيب هريرة.
 أوجه االختالف:

ختةلف فيه عةلى الفريايب وهو: موسى بن يسار، عن أيب هريرة وليس سعيد ابو زرع  يف هذا احلديث وجها واحدا أذكر 
 بن يسار، عن أيب هريرة. 
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 .3/284 عةلى صحيح البخاري: البن حجر التعةليق تغةليق، 14/361صحيح البخاري: لةلبخاري  - 170

 .18/203: البن عبد الرب واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد - 171

 .2/463لإلمام أمحد: مسند أيب هريرة  مسند اإلمام أمحد: -172

 .4/361والبقر والغنم، اإلبل، نفِّل ال أن لةلبائع النهي باب البيوع، كتاب  صحيح البخاري: لةلبخاري: - 173

 (.1525) رقم3/1158.املصراة بيع حكم باب البيوع، كتاب  صحيح مسةلم: ملسةلم: - 174

 .7/253 املصراة عن النهي البيوع، كتاب  سنن النسائي: لةلنسائي: - 175

 .4/18: لةلطحاوي املصراة بيع باب البيوع، كتاب  : لةلطحاوي:اآلثار معاين شرح - 176

 .5/318 مصراة اشرتى فيمن احلكم باب ،البيوع كتاب  : لةلبيهقيالكربى السنن - 177

 .18/213: البن عبد الرب واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد - 178

 .3/249عةلى صحيح البخاري: البن حجر  التعةليق تغةليق - 179

 
 الذين خالفوا الفريابي: 

صـــةلى اهلل )قال البخاري: ويذكر عن أيب صـــاحل، وجماهد، والوليد بن رباح، وموســـى بن يســـار، عن أيب هريرة، عن النيب 
  170صاعا من متر. (عةليه وسةلم

عند أهل العةلم باحلديث صـــــحيح من جه  النقل رواه مجاع  عن أيب هريرة منهم: موســـــى  الرب: واحلديثوقال ابن عبد 
 171بن يسار، وأبو صاحل السمان، و ام بن منبه، وحممد بن سريين، وحممد بن زياد، بأسانيد صحاح ثابت .

، ابن عبد 177، البيهقي176، الطحاوي175، النســــــائي174، مســــــةلم173البخاري، 172وكذلك روى احلديث: اإلمام أمحد
 . مجيعهم عن موسى بن يسار، عن أيب هريرة.179، ابن حجر178الرب

 الذين وافقوا الفريابي: 
 جد من وافق الفريايب يف رواي  احلديث عن سعيد بن يسار، عن أيب هريرة، مرفوعا.أمل  
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عبد الرمحن بن عبد (.املسعودي: هو:  9164، رقم )9/237(،املعجم الكبري: لةلطرباين  368، رقم )1/48اليب داود الطيالسي  الطيالسي مسند - 180

  344/ 1: البن حجر تقريب التهذيب .ملسعودي صدو  اختةل  قبل موتهاهلل بن عتب  بن عبد اهلل بن مسعود الكويف ا

(، املستدرك عةلى الصحيحني: لةلحاكم 5207، )1/307: لعةلي بن جعد اجلعد ابن مسند ،(6865)رقم  4/194السنن الكربى: لةلنسائي  - 181
قال احلاكم: (.  5555، رقم )8/101شعب االميان: لةلبيهقي  (،368 ) رقم، 48 /1اليب داود الطيالسي  :مسند الطيالسي (،7425 رقم، 4/218

 هذا حديث صحيح عةلى شرط مسةلم، ومل خيرجاه.

 .: هو اجلراح بن مةليح الرؤاسيوكيع وأبو(.  5955، رقم )5/103(، شعب االميان: لةلبيهقي 2073، )1/307 : لعةلي بن جعداجلعد ابن مسند - 182

 .2/254 حامت البن أيب: احلديث عةلل - 183

 
 الخالصة  

وهو الصــــــــواب، وذلك لكثرة من رواه عن داود بن قيس، عن  يســــــــار، عن أيب هريرة، رجح أبو زرع : رواي  موســــــــى بن
موســى بن يســار، ومنهم كبار األئم  الثقات، ومل أزم أبو زرع  حينما ســؤل ممن الوهم فقال: إّما من الفريايب، وإما من 

 د ا.الثوري، فكال ا نتمل أن يكون هو الواهم، وال يوجد ما يدل عةلى نسب  الوهم ألح
 المطلب السابع 

 علل أخبار رويت في األداب والطب
 الحديث التاسع:
وســألت أيب عن حديث ؛ رواه الفريايب، عن الثوري، عن قيس بن مســةلم، عن طار ، عن عبد اهلل،  قال أبن أيب حامت:

 ، قال:" ما أنزل اهلل من داء إال أنزل له دواء".(صةلى اهلل عةليه وسةلم)عن النيب 
وأما الثوري، فإنه ال يســـــــنده إال  182، وأبو وكيع181، والربيع بن الركني180إمنا أســـــــند هذا احلديث املســـــــعوديقال أيب: 

 183الفريايب، وال أظن الثوري مسعه من قيس أراه مدلسا.
 تخريج الحديث:

 روي احلديث عن الثوري من ثالث  طر  
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 .(6863، رقم )4/193السنن الكربى: لةلنسائي  - 184

 (.1299، رقم ) 4/345: لةلبزار البزار ندسمب املعرف الزخار البحر - 185

 (.4207، )1/307: لعةلي بن جعد اجلعد ابن مسند - 186

 (. 1398، رقم )1/340: لةلهيثمي حبان ابن زوائد إىل الظمآن موارد - 187

 (.17144، رقم )9/260الصنعاين: باب البان البقر : لعبد الرزا  الرزا  عبد مصنف - 188

 .24/422: البن عساكر دمشق تاريخ - 189

 (. 9163، رقم )9/237املعجم الكبري: لةلطرباين  - 190

 (. 6664، رقم )4/326: لةلطحاوي اآلثار معاين شرح - 191

 (. 6075، رقم )13/439صحيح ابن حبان: البن حبان: كتاب الطب  - 192

 ديث. " وذكر احلما أنزل اهلل داء  "بن كثري قال اورفعه  ،وقفه الفرييايب ( قال ابن اجلعد: 2074، رقم )1/307: لعةلي بن جعد اجلعد ابن مسند - 193

 .( 17144، رقم )9/260 : لعبد الرزا  الصنعاينالرزا  عبد مصنف - 194

 (. 7567). (6864) رقم 370 -4/194السنن الكربى: لةلنسائي  - 195

 
عود. مســةلم، عن طار  بن شــهاب، عن عبد اهلل بن مســ رواه الفريايب عن، الثوري، عن قيس بن ول: املرفوع:الطريق األ

ــــــــي ــــــــنســــــــــــــــــــــائ ــــــــزار184رواه: ال ــــــــب ــــــــن اجلــــــــعــــــــد، 185،ال ــــــــي ب ــــــــمــــــــي186 عــــــــةل ــــــــث ــــــــرزا 187، اهلــــــــي ــــــــد ال ــــــــن 188.عــــــــب ،اب
 .192،ابن حبان 191،الطحاوي190،الطرباين189عساكر

، عن ســـفيان، عن قيس بن مســـةلم، عن طار  بن شـــهاب، 194، وعبد الرزا 193الفريايب الطريق الثاين: املوقوف: رواه:
 مسعود.عن ابن 

 عن يزيد بن أيب خالد، عن قيس بن مســـــــــــــةلم، عنالطريق الثالث: املرســـــــــــــل: رواه عبد الرمحن بن املهدي، عن الثوري، 
 .195. رواه النسائيطار  ابن شهاب

 دراسة رجال السند االول:
 تقدم. الفريايب، ثق  فاضل. -1
 الثوري: سفيان بن سعيد بن مسرو ، الثوري، ثق  حافظ، فقيه، عابد. -2
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 .458/ 1 : البن حجرتقريب التهذيب، 2/141: لةلذهيب الست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف، 7/154: لةلبخاري الكبري التاريخ - 196

: البن حجر التهذيب تقريب، 2/644 ملن أخريب له البخاري يف اجلامع الصحيح: لةلباجي والتجريح التعديل ،4/352: لةلبخاري الكبري التاريخ - 197
1/281. 

 .4/768: البن حجر الصحاب  متييز يف اإلصاب  - 198

 .2/254 حامت البن أيب :احلديث عةلل - 199

 .6/28العةلل الواردة يف االحاديث النبوي : لةلدار قطين  - 200

 
 196مات سن  عشرين ومائ . قيس بن مسةلم اجلدي، أبو عمرو الكويف ثق  رمي باإلرجاء، -3
طار  بن شــــهاب بن عبد لس البجةلي األمحســــي أبو عبد اهلل الكويف رأى النيب صــــةلى اهلل عةليه وســــةلم ومل يســــمع  -4

  197أو ثالث ومثانني.أخريب له البخاري يف االميان وغري موضع، عن قيس بن مسةلم وخمار ، مات سن  اثنتني 
عبـد اهلل بن مســــــــــــــعود بن غـافـل بن حبيـب اهلـذي أبو عبـد الرمحن من الســـــــــــــــابقني األولني ومن كبـار العةلمـاء من  -5

 .198الصحاب ، مات سن  اثنتني وثالثني أو يف اليت بعدها باملدين  
 اسناد احلديث رجاله كةلهم ثقات فيكون صحيحا. واهلل أعةلم. درجة الحديث:

 االختالف:أوجه 
ذكر أبو حامت يف هذا احلديث وجها واحدا أختةلف فيه عةلى الفريايب قوله: إمنا أســــــند هذا احلديث املســــــعودي، والربيع  

   199وأما الثوري، فإنه ال يسنده إال الفريايب، وال أظن الثوري مسعه من قيس أراه مدلسا. ،بن الركني، وأبو وكيع
 الذين خالفوا الفريابي

 : ابو حامت، والنسائي.خالف الفريايب
وقال الدارقطين: قيل: إن الثوري مل يســــــــــــمعه من قيس، وإمنا أخذه عن يزيد أيب خالد، عن قيس، وهو عنده مرســــــــــــل، 

 . 200وقال عبد الرمحن بن مهدي: عن سفيان عن رجل، عن قيس
 الذين وافقوا الفريابي: 
عبد الرزا ، ابن عســـــــــــــــاكر، الطرباين، الطحاوي، ابن حبان. مجيعهم رووا  ،، اهليثميعةلي بن اجلعدالنســـــــــــــــائي، البزار، 

 احلديث: عن الفريايب عن، الثوري، عن قيس بن مسةلم عن طار ، عن ابن مسعود. مرفوعا.
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 املصدر نفسه. - 201

 .7/65: البن حجر النكت الظراف عةلى االطراف - 202

 (. 6865)، رقم 4/194السنن الكربى: لةلنسائي  - 203
 .1/206: البن حجر التهذيب تقريب - 204
 . 242/ 8تاريخ دمشق: البن عساكر  - 205

 .6/28العةلل الواردة يف االحاديث النبوي : لةلدار قطين  - 206

 
 . 201ورفعه صحيح. قال الدارقطين: قال: الفريايب عن، الثوري، عن قيس بن مسةلم

 202فقال: عن قيس بن مسةلم، عن طار ، عن ابن مسعود.وقال ابن حجر: رواه الفريايب، عن سفيان، 
  الخالصة:

م، عن عن قيس بن مســــــــــــــةل ورد احلديث من ثالث  طر  روى الفريايب احلديث املرفوع، وكذلك املوقوف عن ســــــــــــــفيان،
 طار ، عن ابن مسعود.

ن طار  ســــةلم، عوقد روى عبد الرمحن بن مهدي احلديث املرســــل: عن ســــفيان، عن يزيد بن أيب خالد، عن قيس بن م
 ابن شهاب.

فاحلديث الذي رواه الفريايب عن ســفيان، عن قيس بن مســةلم، عن طار  بن شــهاب، عن عبد اهلل بن مســعود مرفوعا. 
سند صحيح رجاله كةلهم ثقات رجال الشيخني، وقد خالفه عبد الرمحن بن مهدي، فرواه عن سفيان إال أنه أرسةله فةلم 

 يذكر فيه ابن مسعود.
مثل رواي  الفريايب، إال أنه أوقفه عةلى ابن مســــــعود. وابن لوط  203يق الربيع بن لوط عن قيس بن مســــــةلممث روي من طر 

لكن الصــــــــحيح رواي  الفريايب ألنه ثق ، ومعه زيادة فهي مقبول  وقد تابعه املســــــــعودي عن قيس بن مســــــــةلم كما  204ثق 
  205تقدم آنفا، ولذلك قال احلافظ ابن عساكر: وهو حمفوظ.

 . 206: قال: الفريايب عن الثوري، عن قيس بن مسةلم، رفعه صحيحقال الدارقطين
صــــــــةلى اهلل )فالراجح هو ما ذهب اليه الفريايب فان الثوري مسع من قيس بن مســــــــةلم، عن طار ، عن عبد اهلل عن النيب 

 . واهلل اعةلم.(عةليه وسةلم
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 الخاتمة

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم عةلى سيدنا حممد وعةلى آله وأصحابه أمجعني. 
 ما بعد: أ

ملعةل  يف كتاب العةلل ا حممد بن يوسف الفريايبفقد من اهلل سبحانه وتعاىل عةلّي فتمت الكتاب  يف االحاديث اليت اوردها 
 :ىل النتائج اآلتي إوقد خةلصت  البن أيب حامت.

عنه وعن  حمدث قيساري  مسع من سفيان الثوري بالكوف  وصحبه وأكثر الفريايب: هو الثق  احلافظ العابد شيخ الشام -1
 األوزاعي.

صحاب أروى له البخاري يف مواضع كثرية من اجلامع وقد وقع حديثه عاليا يف الصحيح، وكذلك روى له مسةلم، و  -2
 ربع ، وغريهم.السنن األ

فوا فيها بو حامت يف ثنايا هذا البحث تسع  أحاديث خالأاألحاديث اليت س ئل عةليها احلافظ أبو زرع ، و بةلغت عدد  -3
 الفريايب.

من خالل الدراس  بةلغت عدد األحاديث اليت ر جح فيها قول أيب حامت وأيب زرع   س  أحاديث خالفوا فيها الفريايب  -4
ث واحد ترجح حاديث، وحديأث اليت ر جح فيها قول الفريايب ثالث  حاديليه، وبةلغت عدد األإفكان الصواب ما ذهبا 

 فيه قول الفريايب وأيب حامت، كما هو مبسوط يف ثنايا هذا البحث.
بو حامت أبو زرع  الرازي من أكرب األئم  الذين تركوا إرثاً كبرياً وال سيما عةلم العةلل، حىت صار عمدة أيعد احلافظ و  -5

 ن تعقيباهتم وآرائهم.ملن جاء بعدهم، فضالً ع
هذا اجملال فهم  ستعان  بفهمهم يفضرورة الرجوع إىل أحكام األئم  املتقدمني عةلى الروايات تصحيحاً وتضعيفاً واال -6

 ىل أعةلم.اواهلل تع0من سربوا الروايات وعرفوا أحوال الرواة
 العاملني.واحلمد هلل رب  وصةّلى اهلل عةلى سيدنا حممد وعةلى آله وصحبه وسةّلم،

 المصادر والمراجع
اآلحاد واملثاين: أمحد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباين، حتقيق: د. باسم فيصل أمحد اجلوابرة،  -1

 م.1991 –هـ  1411، سن  النشر 1الرياض، ط –الناشر: دار الراي  
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احملقق: حممد عةلي البجاوي، الناشر: يوسف عبد اهلل حممد عبد الرب أبو عمر،  ستيعاب يف معرف  األصحاب:اال -2

 .1992 –هـ  1412، سن  النشر 1دار اجليل، ط 
أسد الغاب  يف معرف  الصحاب : املؤلف: أبو احلسن عةلي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد،  -3

سن  النشر:  1شر: دار الكتب العةلمي ، طعادل أمحد عبد املوجود النا -املعروف بابن االثري، احملقق: عةلي حممد معوض 
 م. 1994 -هـ 1415

: أمحد بن عةلي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، حتقيق عةلي حممد : املؤلفاإلصاب  يف متييز الصحاب  -4
 م. 1992 - هـ 1412البجاوي، الناشر دار اجليل، سن  النشر 

الفضل حممد بن طاهر،. حملقق: حممود حممد حممود حسن نصار /  املقدسي، أيب أطراف الغرائب واألفراد: املؤلف: -5
 -هـ  1419بريوت الطبع : األوىل،  -السيد يوسف، الناشر: دار الكتب العةلمي ، الناشر: دار الكتب العةلمي  

 م.1998
 .م1987، 1طأطةلس تاريخ اإلسالم: املؤلف: حسني مؤنس الناشر: الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة،  -6
 –بريوت  الناشر: دار الكتب العةلمي ، احملقق: مقبل بن هادي، املؤلف: أبو احلسن الدارقطين،االلزامات والتتبع:  -7

 م. 1985 - هـ 1405، 2لبنان،ط
د. إبراهيم  احلسني بن إمساعيل الضيب احملامةلي أبو عبد اهلل، حتقيق رواي  ابن ن  البيع: املؤلف: -أماي احملامةلي  -8

 .1412، سن  النشر 1، الناشر املكتب  اإلسالمي  , دار ابن القيم، ط القيسي
النيسابوري، حتقيق: أبو محاد  املنذر يف السنن واإلمجاع واالختالف: املؤلف: أبو بكر حممد بن إبراهيم بن األوس  -9

 م 1985هـ،  1405 سن  النشر، 1السعودي ،ط –الرياض  -صغري أمحد بن حممد حنيف، الناشر: دار طيب  
املؤلف: يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن ابن عبد اهلادي  ذم أو أمحد مبدح حبر الدم فيمن تكةلم فيه اإلمام -10

َرد احلنبةلي، حتقيق الدكتورة روحي  عبد الرمحن السويفي الناشر: دار الكتب العةلمي ، بريوت  الصاحلي، مجال الدين بن املِبـْ
 م.1992 -هـ  1413، 1لبنان، ط –
املعروف مبسند البزار: املؤلف: أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي  البحر الزخار -11

ب  العةلوم صربي عبد اخلالق الشافعي، الناشر: مكت -عادل بن سعد  -املعروف بالبزار، احملقق: حمفوظ الرمحن زين اهلل 
 .1واحلكم، ط
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يف ختريج األحاديث واآلثار الواقع  يف الشرح الكبري: املؤلف: عمر بن عةلي بن أمحد األنصاري ابن  البدر املنري -12

ياسر بن كمال،  -حممد عبد اهلل بن سةليمان  -احملقق: مصطفى أبو الغي  عبد احلي  املةلقن سرايب الدين أبو حفص:
  م. 2004هـ _  1425، سن  النشر 1الناشر: دار اهلجرة لةلنشر والتوزيع، ط

: املؤلف: احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: الشيخ عامر أمحد حيدر الناشر: مركز البعث والنشور -13
 م. 1986 -هـ  1406، 1اخلدمات واألحباث الثقافي ، بريوت ط

املؤلف: نور الدين اهليثمي، احملقق: د. حسني أمحد صاحل  بغي  الباحث عن زوائد مسند احلارث بن أيب أسام : -14
 م.1992 - هـ 1413، 1املدين  املنورة، ط -الباكري، الناشر: مركز خدم  السن  والسرية النبوي  

بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام: لةلحافظ ابن القطان الفاسي أبو احلسن عةلي بن حممد بن عبد املةلك،  -15
 م.1997 -هـ 1418، سن  النشر 1سني آيت سعيد، الناشر دار طيب ، طحتقيق د. احل

رواي  الدوري. املؤلف: ن  بن معني أبو زكريا، حتقيق: د. أمحد حممد نور سيف، الناشر: مركز  -تاريخ ابن معني  -16
 م. 1979 -هـ  1399، 1مك  املكرم ، ط -البحث العةلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي 

سروي حسن، حتقيق سيد ك أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن مهران املهراين األصبهاين، أصبهان: املؤلف:تاريخ  -17
 م.1990-هـ 1410الناشر: دار الكتب العةلمي ، سن  النشر 

، 1تاريخ الثقات: املؤلف: أمحد بن عبد اهلل بن صاحل العجةلي، حتقيق عبد املعطي قةلعجي، الناشر دار الباز، ط -18
 م. 1985 -هـ  1405شر سن  الن
تاريخ دمشق: املؤلف: أبو القاسم عةلي بن احلسن بن هب  اهلل املعروف بابن عساكر، احملقق: عمرو بن غرام   - 19

 م. 1995 -هـ  1415العمروي، الناشر: دار الفكر لةلطباع  والنشر والتوزيع سن  النشر: 
إبراهيم اجلعفي البخاري، احملقق: هاشم الندوي وآخرون، الناشر: حممد بن إمساعيل بن  املؤلف: الكبري:التاريخ  -20

 .دائرة املعارف العثماني 
املؤلف: أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل  :أخرجهم البخاري ومسةلم وما انفرد كل واحد منهما من تسمي  -21

لناشر: مؤسس  ا احملقق: كمال يوسف احلوت،بن حممد بن محدويه بن ن عيم بن احلكم النيسابوري املعروف بابن البيع 
 م.1987 -هـ  1407، 1بريوت،ط -الكتب الثقافي  , دار اجلنان 
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ن الوليد سةليمان بن خةلف بن سعد ب ملن خريب له البخاري يف اجلامع الصحيح: املؤلف: أبو التعديل والتجريح -22

 1406، 1لرياض، طا -الناشر: دار الةلواء لةلنشر والتوزيع احملقق: د. أبو لباب  حسني  أيوب القرطيب الباجي األندلسي:
 .م1986 -هـ 
: املؤلف: لس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن يوسف الدمشقي تعةليق  عةلى العةلل البن أيب حامت -23

الناشر: أضواء  داحلنبةلي، حتقيق: سامي بن حممد بن جاد اهلل تقدمي: فضيةل  الشيخ احملدث عبد اهلل بن عبد الرمحن السع
  م. 2003 -هـ  1423، 1السةلف، الرياض، ط

، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عةلي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين تغةليق التعةليق عةلى صحيح البخاري: -24
، 1األردن، ط –بريوت , عمان  -احملقق: سعيد عبد الرمحن موسى القزقي، الناشر: املكتب اإلسالمي , دار عمار 

 م. 1987 هـ 1405سن  النشر 
، مد الطيببن أيب حامت الرازي، حتقيق: أسعد حم تفسري ابن أىب حامت: املؤلف: اإلمام احلافظ أبو حممد عبد الرمحن -25

 صيدا. -دار النشر: املكتب  العصري  
تفسري القرآن العظيم: املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي: احملقق: سامي بن حممد  -26

 م 1999 -هـ 1420، سن  النشر 2سالم ، الناشر: دار طيب  لةلنشر والتوزيع، ط
املؤلف: الشيخ / أمحد مصطفى املراغى، دار النشر: شرك  مكتب  ومطبع  مصطفى الباىب احلةليب تفسري املراغي:  -27

 وأوالده مبصر.
ر دار الرشيد، حتقيق حممد عوام ، الناش أمحد بن عةلي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،تقريب التهذيب:  -28

 م. 1986 -هـ  1406سن  النشر 
خيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري: املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عةلي بن حممد بن أمحد بن حجر التةل -29

 م.1989هـ.1419سن  النشر: ،1العسقالين، الناشر: دار الكتب العةلمي ، ط
الرب بن عاصم  داملؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: -30

 النمري القرطيب، احملقق: مصطفى بن أمحد العةلوى و حممد عبد الكبري البكرى، الناشر: مؤسس  القرطبه.
بريوت،  –كر الناشر: دار الف املؤلف: أمحد بن عةلي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي:هتذيب التهذيب:  -31
 م. 1984 -هـ  1404، سن  النشر 1ط
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الكمال: املؤلف: يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجايب املزي، حتقيق: د. بشار عواد معروف، الناشر: هتذيب  -32

 م. 1980 -هـ  1400، سن  النشر1بريوت، ط –مؤسس  الرسال  
تاريخ الثقات: املؤلف: أمحد بن عبد اهلل بن صاحل أبو احلسن العجةلي الكويف، حتقيق: عبد العةليم عبد العظيم -33
 م. 1985 -هـ  1405، سن  النشر 1املدين  املنورة، ط -الناشر: مكتب  الدار  وي،البست
الثقات: املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، حتقيق: السيد شرف الدين أمحد الناشر: دار  -34

 م.1975 -هـ  1395، سن  النشر 1الفكر، ط
لف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمةلي، أبو جعفر الطربي، املؤ  :تأويل القرآن يف جامع البيان -35

  م 2000 - هـ 1420، سن  النشر 1احملقق: أمحد حممد شاكر، الناشر: مؤسس  الرسال  ط
احملقق: محدي  العالئي، سعيد أبو كيكةلدي بن خةليل بن سعيد أبو املؤلف: املراسيل: أحكام يف التحصيل جامع -36

 .م 1986 - هـ 1407سن  النشر ، 2بريوت،ط –الناشر: عامل الكتب  عبد اجمليد السةلفي،
 اجلرح والتعديل: املؤلف: عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظةلي الرازي أبو حممد، -37

 م. 1952 -هـ  1371املعارف العثماني ، سن  النشر احملقق: عبد الرمحن بن ني املعةلمي اليماين، الناشر: دائرة
تب العةلمي  الناشر: دار الك املؤلف: حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل، حادي األرواح إىل بالد األفراح: -38
 بريوت. –
موسى بن مهران أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحا  بن  نعيم األولياء وطبقات األصفياء: املؤلف: أبو حةلي  -39

  م1974 -هـ 1394األصبهاين، الناشر: السعادة، سن  النشر 
خالص  البدر املنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري لةلرافعي: املؤلف: ابن املةلقن سرايب الدين أبو حفص عمر بن  -40

، سن  1الرياض ط –رشد الناشر: مكتب  ال عةلي بن أمحد الشافعي املصري، احملقق: محدي عبد اجمليد إمساعيل السةلفي،
 م. 1990 -هـ 1410النشر
الدر املنثور يف التفسري باملأثور: املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، احملقق: عبد اهلل بن عبد  -41

 م. 2003 -هـ  1424احملسن الرتكي، الناشر: مركز هجر لةلبحوث والدراسات العربي  واإلسالمي ، سن  النشر: 
، سن  النشر 1بريوت ط –الدعاء: املؤلف: سةليمان بن أمحد الطرباين أبو القاسم: الناشر: دار الكتب العةلمي   -42

 م.  1993 -هـ  1413
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ومعرف  أحوال صاحب الشريع : املؤلف: أمحد بن احلسني بن عةلي بن موسى اخلراساين، أبو  دالئل النبوة -43
 م. 1985هـ  1405، سن  النشر 1بريوت، ط -مي  البيهقي، الناشر: دار الكتب العةل بكر
احلجايب: املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي حقق أصةله،  بن مسةلم صحيح الديبايب عةلى -44

، سن  1ط –  املمةلك  العربي  السعودي -وعةلق عةليه: أبو اسحق احلويين األثري، الناشر: دار ابن عفان لةلنشر والتوزيع 
 م. 1996 -هـ  1416النشر 
الرياض،  –عبد الرمحن الفريوائي، الناشر دار السةلف  حممد بن طاهر املقدسي، حتقيق د. : املؤلف:ذخرية احلفاظ -45

 م1996-هـ  1416سن  النشر 
الرتاث لناشر: دار إحياء ا روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، املؤلف: حممود األلوسي أبو الفضل، -46

 .بريوت –العريب 
، 1املروزي، احملقق: أمحد فريد، الناشر: دار املعرايب الدولي  لةلنشر، ط بن املبارك والرقائق:املؤلف: عبد اهلل الزهد -47

  م.1995 -هـ  1415سن  النشر: 
بن حممد بن حنبل  أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديةلهم املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد لإلمام سؤاالت أيب داود -48

، سن  النشر 1املدين  املنورة،ط -بن هالل بن أسد الشيباين، احملقق: د. زياد حممد منصور الناشر: مكتب  العةلوم واحلكم 
 م. 1994 -هـ  1414
 –سنن ابن ماجه: املؤلف: حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الفكر  -49

 بريوت.
 املؤلف: أبو داود سةليمان بن األشعث السجستاين، الناشر: دار الكتاب العريب ـ بريوت.سنن أيب داود:  -50
سنن الدار قطين: املؤلف: عةلي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي، حتقيق: السيد عبد اهلل هاشم مياين  - 51
 م. 1966 -هـ  1386بريوت، سن  النشر  -الناشر: دار املعرف   ،املدين
، لسبع العةلميا سنن الدارمي: املؤلف: عبداهلل بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي، حتقيق: فواز أمحد زمري , خالد -52
 م.1987هـ  1407 سن  النشر ،1ط ،بريوت –دار الكتاب العريب  :الناشر
السنن الصغرى: املؤلف: أمحد بن احلسني بن عةلي البيهقي أبو بكر، حتقيق د. حممد ضياء الرمحن األعظمي،  -53

 م.1989 - هـ 1410الناشر مكتب  الدار، سن  النشر 
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احملقق:  البيهقي، املؤلف: أمحد بن احلسني بن عةلي بن موسى اخل ْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر :السنن الكربى -54
  .م 2003 -هـ  1424، سن  النشر 3لبنات ط -عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العةلمي ، بريوت  حممد
أبو عبد الرمحن;، احملقق: حسن عبد املنعم شةليب،  النسائي لسنن الكربى: املؤلف: أمحد بن شعيب بن عةليا -55

 م. 2001 –هـ  1421، سن  النشر: 1الناشر: مؤسس  الرسال ، ط
لنسائي ) اجملتىب من السنن (: املؤلف: أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، حتقيق: عبدالفتاح أبو سنن ا -56

 م. 1986 -هـ  1406، سن  النشر 2حةلب ط –غدة، الناشر: مكتب املطبوعات اإلسالمي  
ق: الشيخ عةلى التحقيسري أعالم النبالء: املؤلف: اإلمام، لس الدين، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب: أشرف  -57

 -هـ  1417، سن  النشر 11الناشر: مؤسس  الرسال . ط -/ شعيب األرنؤوط. احملققون: د. بشار عواد معروف 
 م.. 1996
املؤلف: اإلمام العامل احلافظ النّـّقاد زين الدين أيب الفريب عبد الرمحن بن أمحد البغدادي شرح عةلل الرتمذي:  -58

 احلنبةلي (، احملقق: د.نور الدين عرت، مع مقدم  حتقيق د. ام عبد الرحيم سعيد.املعروف ) بابن رجب 
ناشر: دار ال، أمحد بن حممد بن سالم  بن عبداملةلك بن سةلم  أبو جعفر الطحاوي شرح معاين اآلثار: املؤلف: -59

 م. 1979هـ  1399، سن  النشر 1بريوت، ط –الكتب العةلمي  
لناشر: دار ا بو بكر أمحد بن احلسني البيهقي: حتقيق: حممد السعيد بسيوين زغةلول،شعب االميان: املؤلف: أ -60

 م. 1989هـ  1410، سن  النشر 1بريوت ط –الكتب العةلمي  
ر: املكتب اإلسالمي الناش ابن أيب الدنيا، حتقيق: بدر البدر، -املؤلف: عبد اهلل بن حممد أبو بكر القرشي الشكر: -61
 م.1980 -هـ  1400النشر  ،، سن 3الكويت، ط –
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بةلبان: املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت حتقيق: شعيب  -62

 م.1993 -هـ  1414، سن  النشر 2بريوت، ط –األرنؤوط، الناشر: مؤسس  الرسال  
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أ مور رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةّلم وسننه  «صحيح البخاري املسمى بـ -63
: املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، الناشر: دار ابن كثري، »وأيامه
 م.1987 -هـ  1407، سن  النشر 3بريوت، ط –اليمام  
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املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صةلى اهلل  «صحيح مسةلم املسمى بـ  -64

:املؤلف: مسةلم بن احلجايب، احملقق: نظر بن حممد الفاريايب أبو قتيب ، الناشر: دار طيب ، سن  النشر: »عةليه وسةلم 
 م.2006 –هـ  1427
احملقق: عةلي رضا عبد اهلل بن عةلي رضا، الناشر: دار املأمون لةلرتاث،  ألصبهاين،نعيم ا املؤلف: أبو صف  اجلن : -65
 م.1995 -هـ  1415، سن  النشر: 3ط
 1408، سن  النشر 1باكستان، ط –املؤلف: حممد بن نصر املروزي، الناشر: دار حاديث اكادميي  صالة الوتر: -66
 م. 1988 -هـ 
 جعفر حممد بن عمر بن موسى العقيةلي، حتقيق: عبد املعطي أمني قةلعجي، الناشر:الضعفاء الكبري: املؤلف: أبو  -67

 م1984 -هـ 1404، سن  النشر: 1بريوت،ط –دار املكتب  العةلمي  
بريوت،  -عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، الناشر: دار الكتب العةلمي   :طبقات احلفاظ: املؤلف -68
 م. 1983 -هـ  1403، 1ط
 حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البصري الزهري، الناشر دار صادر الطبقات الكربى: املؤلف: -69
عةلل احلديث البن أيب حامت: املؤلف: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظةلي،  -70

بد الرمحن سعد بن عبد اهلل احلميد و د/ خالد بن عالرازي ابن أيب حامت، حتقيق: فريق من الباحثني بإشراف وعناي  د/ 
  م 2006 -هـ  1427، الناشر: مطابع احلميضي، 1اجلريسي، ط

املؤلف: أبو احلسن عةلي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان  األحاديث النبوي : يف العةلل الواردة -71
 1405الرياض،  –، الناشر: دار طيب  1رمحن زين اهلل السةلفي، طبن دينار البغدادي الدارقطين، حتقيق وختريج: حمفوظ ال

 .م 1985 -هـ 
املؤلف: أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: وصي اهلل بن حممد عباب، الناشر:  العةلل ومعرف  الرجال: -72

 م.1988 –هـ  1408، سن  النشر 1بريوت , الرياض، ط -املكتب اإلسالمي ,دار اخلاين 
زوائد املسند: املؤلف: عةلي بن أيب بكر اهليثمي نور الدين، احملقق: خالف حممود عبد السميع،  غاي  املقصد يف -73

 م.2001 –هـ  1421، سن  النشر: 1الناشر: دار الكتب العةلمي ، ط
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لناشر: دار ا املؤلف: أمحد بن عةلي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري: -74

 هـ 1379بريوت، سن  النشر  -املعرف  
الفردوب مبأثور اخلطاب: املؤلف: أبو شجاع شريويه بن شهردار بن شريويه الديةلمي اهلمذاين املةلقب إلكيا، حتقيق  -75

 .م1986 -هـ  1406سن  النشر  السعيد بن بسيوين زغةلول، الناشر دار الكتب العةلمي ،
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد لس الدين ابن قيم اجلوزي ، الناشر: دار الكتب العةلمي  املؤلف:  :الفوائد -76
 م. 1973 -هـ  1393، 2بريوت، ط -
مث  الرازي بن حممد بن عبد اهلل بن جعفر بن عبد اهلل بن اجلنيد البجةلي متام املؤلف: أبو القاسم فوائد متام: -77

 .هـ 1412الرياض الطبع : األوىل،  -لسةلفي الناشر: مكتب  الرشد احملقق: محدي عبد اجمليد ا الدمشقي،
لقادر عطا، احملقق: حممد عبد ا قضاء احلوائج: املؤلف: عبد اهلل حممد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أيب الدنيا، -78

 م.1993 –هـ  1414سن  النشر:  1الناشر: مؤسس  الكتب الثقافي ، ط
رواي  يف الكتب الست : املؤلف: لس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن الكاشف يف معرف  من له  -79

ر القبةل  لةلثقاف  الناشر: دا قَامْياز الذهيب، قابةله وقدم له وعةلق عةليه وخريب نصوصه: حممد عوام  أمحد حممد منر اخلطيب،
 م.1992 - هـ 1413 سن  النشر ،1االسالمي  مؤسس  عةلوم القرآن جدة، ط

ار عبداهلل بن عدي بن عبداهلل بن حممد أبو أمحد اجلرجاين، حتقيق ن  خمت الكامل يف ضعفاء الرجال: املؤلف: -80
 م. 1988 -هـ  1409سن  النشر  غزاوي، الناشر دار الفكر،

ألعظمي،، ااملؤلف: عةلي بن أيب بكر اهليثمي نور الدين، احملقق: حبيب الرمحن  :البزار زوائد عن كشف األستار  -81
 م.1979 –هـ  1399،سن  النشر: 1الناشر: مؤسس  الرسال ،ط

مد املؤلف العجةلوين، إمساعيل بن حم كشف اخلفاء ومزيل االلباب عما اشتهر من االحاديث عةلى ألسن  الناب:  -82
 اجلراحي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب.

 .حةلب –لوعي ا الناشر: دار البسيت، حتقيق: حممود إبراهيم زايد،املؤلف: أبو حامت حممد بن حبان  اجملروحني: -83
سن  النشر  -جممع الزوائد ومنبع الفوائد: املؤلف: نور الدين عةلي بن أيب بكر اهليثمي، الناشر: دار الفكر، بريوت  -84

 هـ. 1412
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إبراهيم  -احملقق: ذياب العقل  البيهقي: املؤلف: أمحد بن فرح الةلخمي اإلشبيةلي الشافعي، خالفيات خمتصر -85

  م.1997 -هـ  1417، سن  النشر: 1اخلضري، الناشر: مكتب  الرشد، ط
لناشر مؤسس  ا عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي، حتقيق شكر اهلل نعم  اهلل قوجاين، املراسيل: املؤلف: -86

 هـ. 1397الرسال ، سن  النشر 
ادر املؤلف: حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري، حتقيق: مصطفى عبد القاملستدرك عةلى الصحيحني:  -87

 م.1990 -هـ  1411، سن  النشر 1بريوت، ط –عطا، الناشر: دار الكتب العةلمي  
مسند ابن أيب شيب : املؤلف: أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيب ، حتقيق عادل بن يوسف العزازي و أمحد بن  -88

 م1997 -هـ  1487الرياض، سن  النشر  -فريد املزيدي، الناشر دار الوطن 
عةلي بن اجلعد بن عبيد أبو احلسن اجلوهري البغدادي، حتقيق عامر أمحد حيدر، الناشر مسند ابن اجلعد: املؤلف:  -89

 م. 1990 -هـ  1410بريوت. سن  النشر  –مؤسس  نادر 
احملقق: أمين بن عارف  يعقوب بن إسحا  األسفرائين، أبو عوان  :املؤلف :ن  (أيب عوا مستخريب ) مسند أيب عوان  -90

  .م 1998 -هـ  1419: ، سن  النشر1الناشر: دار املعرف ، ط: الدمشقي
لرسال ، الناشر: مؤسس  ا مسند اإلمام أمحد بن حنبل: املؤلف: أمحد بن حنبل، احملقق: شعيب األرنؤوط وآخرون، -91
 م.1999هـ، 1420، 2ط
الناشر: دار  ،مسند احلميدي: املؤلف: عبداهلل بن الزبري أبو بكر احلميدي، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي -92

 م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٩، سن  النشر: 1بريوت , القاهرة، ط -الكتب العةلمي  , مكتب  املتنيب 
لناشر: مكتب  ا فوظ الرمحن زين اهلل،أبو سعيد اهليثم بن كةليب الشاشي، حتقيق د. حم مسند الشاشي: املؤلف: -93

 م. 1989 -هـ 1410العةلوم واحلكم _ املدين  املنورة _ سن  النشر 
مسند الشهاب: املؤلف: حممد بن سالم  بن جعفر أبو عبد اهلل القضاعي، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السةلفي،  -94

 م.1986 -هـ  1407، سن  النشر 2بريوت، ط –الناشر: مؤسس  الرسال  
 بريوت. –مسند الطيالسي: املؤلف: سةليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي، الناشر: دار املعرف   -95
، 1احملقق: شعيب األرناؤوط، الناشر: مؤسس  الرسال ، ط الطحاوي، مشكل اآلثار لةلطحاوي املؤلف: أبو جعفر -96

  م. 1994 -هـ  1415سن  النشر: 
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ABSTRACT 

 

The doctrine of balanced da’wa has a great status in the field of da’wa. It must exist 

in the preaching and in the approach of the preachers by choosing the appropriate 

topics; ranking the topics based on the criteria of shariah - which guided by divine 

rule - and human’s judgment. Islamic jurisprudence combines the spiritual, physical 

and financial aspects of worships in order to build a balanced society in terms of the 

faith, thought, behaviour and ethics. The study aims to show the balanced da’wa and 

how it contributes to the success of preaches, and the aspects that should be taken 

into consideration in order to achieve balanced preaching.    

The study employed the inductive approach for the meanings of balanced da’wa and 

for the description of the most important aspects in which the balanced da’wa realized 

through them. As well as utilized the analytical approach to show how and where to 

employ the balanced Islamic preaching. The study recommends the most important 

approaches which can help the preacher to maintain the balance by combining the 

science of shariah and faith education, and practicing the principles of faith without 

neglecting - by the justification of contemporary era - the issues of worship and 

mu’amalat. As well as it recommends translating the Islamic teachings, knowledge 

and the prevailing consensus among Muslims into the practical behaviour in 

accordance with authenticated Islamic teachings far from emotional feeling in a way 

that Allah loves and serves the interest of umma (nation).     

Keywords: balance, da’wa (preaching), doctrine, success, speech.  
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 ملخص ال

 

طباء باختيار املواضيع وأسةلوب اخل  يعو الدّ اب  الّدعوة فالبد أن يكون حاضرًا يف اخلطمكان  كبرية يف  توازن الّدعويلفقه ال
شري، فأحكام اإلسالم الب واالجتهاد الربّاين تبها بناًءا عةلى معايري شرعيَّ  يهدي إليها الوحياوضعها يف مر املناسب ، و 

دراس  لبيان لمجعت بني عبادات روحي  وبدني  ومالي  لبناء جمتمع متوازن يف العقيدة والفكر والسةلوك واألخالق. وهتدف ا
واعتمدت  .اجلوانب اليت ينبغي مراعاهتا لتحقيق التوازن الّدعوي اخلطايبالتوازن الدعوي وكيف يسهم يف جناح اخلطاب  و 

الّدراس  عةلى املنهج االستقرائي ملعاين التوازن الّدعوي ووصف ألهم اجلوانب اليت ميكن من خالهلا حتقيق التوازن الّدعوي 
وتوّصةلت الّدراس   .يف إظهار طرق وجماالت توظيف الّتوازن الّدعوي يف اخلطاب  اإلسالمي  هج التحةليةلييف اخلطاب ، مث املن

يت أصول اإلميان وعدم إمهال تثبو ألهم ما يعني اخلطيب يف حتقيق التوازن يف اجلمع بني العةلم الشرعي والرتبي  اإلمياني ، 
دى املسةلم إىل لملعارف والقناعات املوجودة التعاليم الشرعي  والرتمج  أمور العبادات واملعامالت حبج  املعاصرة، والسعي 

 .وفق ما يرضي اهلل وخيدم مصاحل األم سةلوك عمةلي مبين عةلى العةلم الشرعي الصحيح بعيدا عن العاطف  

 .: الفقه، الّتوازن، الّدعوة، النجاح، اخلطاب كلمات رئيسية
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 المقدمة
 نزل الفرقان، خةلق اإلنسان وعةلمه البيان، رفع السماء ووضع امليزان، أرسل رسةله بالبّينات واهلدىاحلمد هلل رب العاملني، م  

 ليقوم الناس بالقسط، والّصالة والّسالم عةلى خري األنام، وخامت الرسال  وصاحب الشفاع  حممد بن عدنان، أمابعد: 

اإلسالمّي  باخلطاب  يف العصر احلديث  أهداف الّدعوةلتحقيق من األمور الواجب معرفتها  لتوازن الّدعويي عد فقه اف
 واالجتهاد لربّاينا تبها بناًءا عةلى معايري شرعيَّ  صحيح  يهدي إليها الوحياووضعها يف مر وذلك باختيار املواضيع املناسب ، 

م املِهمُّ عةلى األَهمِّ، وال األصول عةلى الفروع، ولفقه الالبشري فالناس  ؛ةلف شؤون احلياةرية يف خمتمكان  كب توازن، فال ي قدَّ
النظر إىل ما يعود نفعه  احل الّدين والّدنيا، أويفبني مص بشكل اعتيادي يف اجلمعمجيعاً ميارسون املوازن  يف حياهتم اليومّي  

وأسةلوب   يعو لدّ امواضيع اخلطاب  غائًبا يف  د هاا املنهجولكن كثريًا ما جنيف العاجل واآلجل دون أن يضر جانب بآخر، 
ق أكرب يف قصور وضياع حقو وإن تضمَّن هاا اجلانب ها فريجِّح جانبا من الشريع ، فمن النَّاس من ينظر إىل اخلطباء

 فريجِّح جانبها وإن أفضى إىل ترك حسنات عظيم ،مواضيع خطابي  أخرى ، ومنهم من ينظر إىل حساب جوانب أخرى
ظرا لكثرة ننيَّ له مقدار املصةلح  واملفسدة أو يتبنيَّ له وال جيد من يعينه ومن النَّاس من ينشد التَّوازن ولكن قد ال يتب

 تعاىل. ال يعةلم مداه إال اهلل يف اجملتمع املسةلم أثَّرت عةلى اآلراء وأحدثت جتاذب وهتارج واختالف   اليتاألهواء 

 أسباب اختيار الموضوع

 .اعي  لةلعمل يف ميدان الّدعوةالدّ اخلطيب املنهج الّدعوي الّصحيح هو من حيدد كفاءة  - 1

 حاج  اجملتمع املسةلم اليوم خلطاب متوازن لبناء شخصي  إسالمي  متوازن . -2

 التوازن الّدعوي يعني يف الّتخطيط وجناح الّدعوة اإلسالمي  يف العصر احلديث. -3

 مشكلة البحث

ول وأحكام اإلسالم جاءت متوافق  هلاا الشمالشريع  اإلسالمي  تدعو إىل الشمول؛ فهي منهج ملصاحل الدنيا واآلخرة، 
حيث مجعت بني عبادات روحي  وأخرى بدني  ومالي  لتحقيق جمتمع إسالمي متوازن يف العقيدة والفكر والسةلوك 
واألخالق، فمراعاة هاا التوازن يف منهج اخلطاب  ضمان لبناء جمتمع إسالمي متوازن يف الفكر والسةلوك فالبنظر إىل 

 وح ملواضيع حمدددة نجندها تاخا طابع اجل يني  لدى املسةلمني ومقارنتها باحلياة اليومي  ومشاكل اجملتمع املسةلم؛املفاهيم الدّ 
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، نتيج  طغيان مواضيع حمددة يف اخلطاب  وإمهال اجلوانب األخرى، ولو استغةلت يف حساب باقي التشريعات الديني 
سةلم وتنمي    لصارت اخلطاب  كدورات تدريبي  لةلبناء الفكري لةلفرد املاخلطاب  يف معاجل  مواضيع معين  يف أبواب الشريع

 اجملتمع يف كل جوانب احلياة وحققت فوائد عظيم .

 أسئلة البحث

 ما املقصود بفقه التوازن الّدعوي؟ – 1

 كيف يسهم التوازن الّدعوي يف جناح اخلطاب  الّدعوي  يف العصر احلديث؟  – 2

  ينبغي مراعاهتا لتحقيق التوازن الّدعوي يف اخلطاب  اإلسالمي ؟ما هي أهم اجلوانب اليت – 3

 أهداف الدراسة

 بيان املقصود بفقه التوازن الدعوي. - 1

 معرف  كيف يسهم الّتوازن الّدعوي يف جناح اخلطاب  الّدعوي  يف العصر احلديث. – 2

 ّدعوي اخلطايب.الوقوف عةلى أهم اجلوانب اليت ينبغي مراعاهتا لتحقيق التوازن ال – 3

 حدود البحث

تقتصر حدود البحث املوضوعي  عةلى بيان املعاين الةلغوي  واالصطالحي  لةلفقه والتوازن الّدعوي يف اخلطاب  االسالمي ، 
وكيف ميكن أن نوّظف هاا الّتوازن يف بناء خطاب إسالمي شامل يستوعب أبواب الّشريع ، وبناء عقةلي  إسالمي  متوازن  

قيدة والعبادة والّسةلوك واألخالق، وذلك بالرتكيز عةلى اجلوانب اليت ميكن من خالهلا حتقيق هاا التوازن يف الفكر والع
 املطةلوب.
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 منهج الدراسة

مجع ما يتعةلق مبوضوع و  عوي يف املعاجم الةلغوي ث املنهج االستقرائي يف تتبع وبيان معاين التوازن الدّ حسوف يستعمل البا
املنهج الوصفي يف توضيح اجلوانب اليت ميكن أن يسهم فيها التوازن الدعوي يف جناح اخلطاب   ، مثالدراس  من مصادره

 يف العصر احلديث، وكالك املنهج التحةليةلي يف إظهار طرق وجماالت توظيف الّتوازن الّدعوي يف اخلطاب  اإلسالمي .

 خطة البحث

اءت ت املقدم  مشكةل  البحث وأسئةل  البحث وأهدافه وج وخاةم ، تناولمبحثنيمقدم  و مت تقسيم موضوع الّدراس  إىل 
 اخلط  عةلى النحو التايل:

 .املبحث األول: فقه التوازن الّدعوي ودروه يف اخلطاب  االسالمي 

 املطةلب األول: معاين فقه التوازن الّدعوي لغً  واصطالًحا

 .املطةلب الثاين: دور الّتوازن الّدعوي يف جناح اخلطاب 

 : أهم جوانب حتقيق الّتوازن الّدعوي اخلطايباملبحث الثاين

 .املطةلب األول: التوازن بني املعرف  الشرعي  والرتبي  اإلمياني 

 املطةلب الثاين: توازن اخلطيب بني األصال  واملعاصرة

 املطةلب الثالث: توازن اخلطيب بني العقل والعاطف 

  اخلاةم 

 خطابة االسالمية.المبحث األول: فقه التوازن الّدعوي ودروه في ال

يسعى الباحث قبل الشروع يف الدراس  إىل بيان املفردات الةلغوي  ملوضوع البحث لةلوقوف عةلى كل ما يتعةلق هبا من 
مفاهيم حول التوازن الّدعوي لتوضيح املعاين اليت يريد من خالهلا املسامه  يف وضع منهج دعوي متوازن خيدم اخلطاب  

 الدعوي  يف اجملتمع اإلسالمي.
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 .191، ص1البغدادي، اخلطيب، الفقه واملتفقه، ج -4 
 .107، ص 6ينظر، ابن فارس، أمحد بن زكريا، معجم مقاييس الةلغ ، دمشق، دار الفكر، ج5 - 
 .13يف حياة املسةلم، السعودي ، مؤسس  الطباع  والنشر، ص الشريف، حممد بن حسن، التوازن والتنازع-6 
 7سورة الرمحن:  -7 

 

 المطلب األول: فقه التوازن الّدعوي لغة واصطالًحا

 له ، بَ ي َّْنت  : وأفقهت ه َفِهَم، إذا ِفْقهاً  ه  يَ ْفقَ  وَفِقهَ  َفقيٌه، فهو ِفْقهاً  يَ ْفق ه   الّرجل فَ ق هَ  :الَفْهم، يقال الةلغ  يف الفقه الفقه:
ُح َلُ  ال يفهمه، يقول تعاىل: قويل أي يْفَقه ال وقوهلم فالن الِفْقِه، تَ َعةلُّم  : والت ََّفقُّه   ب ِّ َماَواُت  تُس َ ْبعُ  السَّ َوَمْن  َواْْلَْرُض  الس َّ

نْ  ْن مِّ
ِ
هيِّنَّ ۚ َوا ء   فِّ ّلَّ  ََشْ

ِ
حُ  ا ب ِّ هِّ  يُس َ ْمدِّ َ كِّْن َّل  ِبِّ يَحهُمْ  تَْفَقهُونَ  َولَ َٰ َُّه ََكنَ  تَْسبِّ ن

ِ
 مث تفهمونه، ال أي، 1﴾٤٤﴿ غَُفوًرا َحلِّميًا ۗ  ا

 .2كالمه  من املتكةّلم رضلغ بَفْهمه يف الّدين يعةلم إمنا ألنه َفِقيه،: ولةلعامل يكون، الَفْهم عن ألنه لةلعةلم:الِفْقه، قيل
االصطالح: هو العةلم باألحكام الشرعي  العمةلي  املكتسب من أدلتها التفصيةلي ، وقيل: هو اإلصاب  والوقوف والفقه يف 

 .3لبط بالرأي واالجتهاد، وحيتاج فيه إىل النظر والتأمعةلى املعىن اخلفي الاي يتعةلق به احلكم، وهو عةلم مستن
، ملسو هيلع هللا ىلص  نيب اهلل وما أمر من العةلم بسن، وما هنى اهلل عنه، العةلم بأمر اهللهو »ويقول سعيد بن جبري رمحه اهلل عن الفقه:

 .4«فالك الفقه يف الدين، واحملافظ  عةلى ما عةلمت
وبناء يدل عةلى تعديل واستقام ، يقال: َوزِين  الرأي: معتدله، وهو راجح َوَزَن، الواو والزاي والنون أصٌل، لغ   التوازن:

  .5الوزن إذا نسبوه إىل رجاح  الرأي وشّدة العقل

إعطاء كل شيء حّقه من غري زيادة وال نقص، وهو ينشأ عن معرف  حقائق األشياء عةلى ما : فهو أما يف االصطالح 
 .6هي عةليه، ومعرف  حدودها وغاياهتا ومنافعها

فالدين اإلسالمي كةّله قائم عةلى التوازن وحيث أتباعه عةلى وزن األمور ووضعها يف نصاهبا من غري إفراط أو تفريط، 

زَيانَ  ﴿٧﴾7. َماءَ  َرفََعهَا َوَوَضعَ  الْمِّ  يقول سبحانه وتعاىل:ٱ َوالسَّ
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. ابن كثري، أبو الفداء، تفسري القرآن العظيم، السعودي ، دار 13ص 22، ج2000، 1ينظر، الطربي،ابن جرير، جامع البيان، مؤسس  الرسال ، ط -8 
 .238، ص27، ج1984والتنوير، تونس، الدار التونسي ،  . ابن عاشور، الطاهر. التحرير490ص  7، ج1999، 2طيب ، ط

د بن حممد، املصباح املنري، بريوت، املكتب  العةليم ، ج - 9  .194ص 1الفيومي، أمح 
 .2336ص  6، ج1987اجلوهري، إمساعيل بن محاد، الصحاح تاج الةلغ  وصحاح العربي . بريوت، دار العةلم لةلماليني، - 10
 .45،  ص1999، 3الفتح. املدخل إىل عةلم الدعوة، بريوت، مطبع  الرسال ، طالبيانوين، حممد أبو  - 11
 .222، ص4. الفراهيدي، كتاب العني، ج198، ص2ينظر، ابن فارس، مقاييس الةلغ ، ج -12 

 

نا أن نَ ْعدل يف فهاا يوجب عةليتعاىل وضع امليزان وهو العدل بني خةلقه يف األرض فإنه بالعدل صالح الناس،  فاهلل
 اختيار املوضوعات والقضايا اليت نعرضها عةلى الناس يف اخلطاب  الّدعوي ، لتكون األشياء كةّلها باحلق وامليزان والعدل

، وأي جنوح يف جانب معني يكون عةلى حساب جوانب أخرى؛ ينتج عنها الفهم اجلزئي لةلّدين 8الاي أمر اهلل به 
 انب قد تكون ذات أمهي  أكرب يف تنمي  وبناء اجملمتع اإلسالمي يف العصر احلديث.اإلسالمي وتغييب جو 

 :منها معان   بعّدة وتأيت الّدعاء من دعوةً  يدعو ودعا أصٌل، والعني والواو الّدال أصةلها لغ ً  الّدعوة:

 .زيًدا دعوت: مثل واستدعيته له ِصْحت   أيْ  فالنًا َدَعْوت  : يقال الّنداء، -أ

 .9لةلّصالة طةلبهم إذا الصَّالة إىل النَّاس املؤّذن َدَعا كقوهلم  طةلب،ال -ب

 . 10عنده فيما ورغبت بالسُّؤال إليه وتوّجهت إليه ابتهةلت   أي له، اهلل َدَعْوت  : يقال الّسؤال، -ت

 .11"احلياة واقع يف وتطبيقه أيَّاهم، وتعةليمه لةلنَّاس، اإلسالم تبةليغ هي: واصطالًحا

هو ما أختاره الباحث لكونه األنسب يف التعبري عن منهج التوازن الاي نطمح إليه، فان هدف الدعوة وهاا التعريف 
بيان التدين الصحيح من خالل البالغ املبني، والتعةليم العمةلي احلقيقي لالسالم، ومن مث تطبيقه كسةلوك يف الواقع 

 العمةلي لةلحياة وليس جمرد تنظري.

 اجلاهةلي  وكان الرجل يف، واخلطاب: مراجع  الكالم، الكالم بني اثننيهي واخلطب : أصٌل، : اخلاء والطاء والباء الخطابة
؛ أي األمر اجلةلل:و ، إذا أراد اخلطب  قام يف النادي فقال: خطب خاطب وإمنا مسي بالك ملا يقع فيه من الت ،يقعاخلْطب 

 .12واملراجع 
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 .99، ص1983اجلرجاين، عةلي بن حممد، التعريفات، دار الكتب العةلمي ،  -13 

 

مظنون ، من شخص معتقد فيه، والغرض منها ترغيب  هو قياس مركب من مقدمات مقبول ، أوواخلطاب  اصطالحا: 
 .13الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم، كما يفعةله اخلطباء والوعاظ

وميكن التعبري عن فقه التاوزن الدعوي بأنه: املنهج الاي جيمع بني طياته األسةلوب الدعوي الصحيح املبين عةلى الفهم 
 ف السةليم ألساليب البالغ عن طريق استثمار اخلطاب  الدعوي  بتنويع املواضيعالعميق لةلشريع  اإلسالمي ، والتوظي

 وترتيبها حسب أولويات التشريع وحاج  اجملتمع.

 .دور الّتوازن الّدعوي في نجاح الخطابةالمطلب الثاني: 

قع االجتماعي فينبغي ترتيب اجناح اخلطاب  يعتمد عةلى كيفي  اختيار املواضيع اليت تبين الفرد املسةلم وهتدف اىل إصالح الو 
مواضيع اخلطاب  وفق أولويات ومنهجي  شرعي ، فهناك أصول يف الدين ال يسع املسةلم جهةلها، و أحكام فرعي  حيتاج 

 املسةلم إىل فهمها وتأكيدها لضمان سةلوك واعي وذلك من خالل:

 : تثبيت أصول اإلميان يف عصر العومل .أوال

ملادة مور اليت ينبغي لةلخطيب االعتناء به يف عصر االنفتاح احلضاري الكبري وطغيان ايعترب تثبيت اإلميان من أهم األ
الاي له تأثري سةليب عةلى اجلانب الروحي يف قةلوب املسةلمني، والاي نعنيه هنا تثبيت أصول اإلميان برّد الشبهات اليت 

ات م من اإلميان باهلل تعاىل والنبو صارت السالح األول ألعداء اإلسالم لةلتشكيك املسةلمني بدينهم وأصول اإلسال
واملعجزات والغيبيات اليت منها يصدر نور التوحيد، باإلضاف  إىل كثري من األحكام واحلدود الشرعي  وقضايا املرأة ومكانتها 

تعزيز ب يف اإلسالم واليت يريدون استغالهلا يف تشويه صورة اإلسالم، ويف هاه الورق  ما يهمنا هو بيان سبل الوقاي  منها
 اليقني يف قةلوب املسةلمني.

ن املقصود أن نفهمها، ونعمل ألفاحلديث عن اهلل تعاىل وصفاته وأمسائه وأفعاله يعني يف تقوي  اإلميان يف قةلوب املسةلمني 
يف قةلوب  ، فتعدد أمساء اهلل وصفاته هلا أثر كبريوعال جلّ -ه هبا، ونرتَّبَّ عةليها، وهاا من حسن معامةل  العبد مع ربّ 

 هم معاين أمساء فاملسةلمني والبيئ  احمليط  هبم، وال تتحقق العبودي  الصادق  من العبد ويبةلغ كمال التوحيد إال مبعرف  ربه، و 
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 .31، ص2003ألحوال، بريوت: دار الكتب العةلمي ، بن عبدالسالم، عزّالدين، شجرة املعارف وا -14 
 .159، ص1973ابن قيم، حممد بن أيب بكر، الفوائد، بريوت: دار الكتب العةلمي ،  -15 
 ابن قيم، حممد بن أيب بكر، مفتاح دار السعادة، بريوت: دار الكتب العةلمي . -16 

 

من موالك يكون  ، وقربكوسيةل  إىل معامةلته بثمراهتا، من اخلوف، والرجاء، واملهاب ، واحملب ، والتوكل -تعاىل  -اهلل 
 .14حبسب ما تتخةلق به من صفاته

ي بغِّضون الاين ةلني حلقائقها املعطِّ واجلهل باهلل وأمسائه وصفاته له آثار سةلبي  يف منهج الدعوة وأسةلوب اخلطيب فيصري من 
رون الناس من مجاليات ، في نفّ اهلَل إىل خةلقه، ويقطعون عةليهم طريق حمبته، والتودُّد إليه بطاعته، من حيث ال يعةلمون

معرف   وا منوالثمرات بقدر ما جهةل الربّاني  حرموا من تةلك اآلثاري  فأمسى معاين التدين، اإلسالم وحماسنه اليت هي من 
فكار واألحكام ةلوكي  والرتبوي  أثرًا سةلبيًّا كبريًا، وأفرزت املفاهيم واألحياهتم السّ و أثَّر هاا اجلهل عةلى نفوسهم ف، خالقهم

 .15عام  عةلى اجملتمع املسةلم دْت منها مناهج سةلوكي  منحرف ، أثَّرتْ املنحرف ، وتولّ 

 -ع لألحكاماملشرّ  -فكل هاا الشبهات ال يكون هلا أي تأثري يف قةلوب املسةلمني إذا ما ءامنوا بأن كمال اهلل تعاىل 
ال و مطةلق وال حدود لعةلم اهلل وحكمته وقدرته، وأفعاله تدور حول عدله ورمحته يف خةلقه، ويف هاا يقول ابن قيم اجلوزي :"

نه له الكمال املطةلق واهلل سبحا ،وكمال احملب  تابع لكمال احملبوب يف نفسه ،العبودي  تابع لكمال احملب  ريب أن كمال
ومن هاا شأنه فان القةلوب ال يكون شيء أحب إليها منه ما دامت ؛ التام يف كل وجه الاي ال يعرتيه توهم نقص أصال

تتبع مرضاته واستفراغ و  ،حمال  أن حمبته توجب عبوديته وطاعته وإذا كانت أحب األشياء إليها فال ،فطرها وعقوهلا سةليم 
والنهي  ،واإلناب  إليه وهاا الباعث اكمل بواعث العبودي  وأقواها حىت لو فرض جترده عن األمر ،اجلهد يف التعبد له
 .16"استفرغ الوسع واستخةلص القةلب لةلمعبود احلق ؛والثواب والعقاب

به عةلى ىل يف أمسائه وصفاته وأفعاله، وعدله وسع  حكمته؛ يسةّلم اإلنسان لشرعه ويعبد ر فبمعرف  كمال اهلل سبحانه وتعا
 بصرية ويقني كامل ال يعرتيه شك وال يزعزه أي إشكال.

 : محاي  اإلميان وتصحيح العقائد.ثانيا

ان من كل ما وبعد أن يكون لةلخطيب يد يف تأسيس أصول اإلميان يف قةلوب املسةلمني؛ فالبد له أن حيمي هاا اإلمي
 من خالل:يشّوه صورته ويعّكر صفوه، وذلك 
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 13سورة لقمان:  -17 
 .155، ص21، ج1984نس: الدار التونسي ، ابن عاشور،حممد، التحرير والتنوير، تو  -18 
. املسند، اإلمام أمحد. مسند أيب هريرة، رقم 1751، ص4، ج2230صحيح مسةلم، كتاب السالم، باب حترمي الكهان  والكهان، حديث رقم -19 

 .9291احلديث 
 2سورة الكوثر:  -20 
 5سورة األحقاف:  -21 

 
ن أعطى حق مو الظةلم أن جيود اإلنسان عةلى أحد حبق غريه، أعظم ذنب يرتكبه اإلنسان هو الشرك، فإن من أن بيان -

أن ب يمةلالسّ  رع والعقلت اآلي ، وشهد الشّ وقد دلّ ، ذليل ذلّ ألالةلَّه ألحد خةلقه فقد عمد إىل حق أكرب كبري فأعطاه 
ذْ  ، يقول سبحانه وتعاىل:الشرك أقبح العيوب

ِ
بْنِّهِّ  لُْقَمانُ  قَالَ  َوا ُظهُ  َوُهوَ  ّلِّ ِّ  تُْْشِّكْ  َّل  بَُنَّ  يَ  يَعِّ ّللَّ ۗ   ِبِّ

نَّ 
ِ
كَ  ا ْ يم  لَُظْلم  الْش ِّ واه هلفإنه ظةلم حلقوق اخلالق، وظةلم املرء لنفسه إذ يضع نفسه يف حضيض العبودي  ، 17﴾١٣﴿ َعظِّ

قائق ، وظةلم حلمن قبل أعداء التوحيد اجلمادات، وظةلم ألهل اإلميان احلق إذ يبعث عةلى اضطهادهم وأذاهم ألخسّ أو 
 .18خبالقها عّز وجلّ  األشياء بقةلبها وإفساد تعةلقها

التحاير من اخلرافات واالعتماد عةلى الّسحر والكهان  فهي باب خطري يف اّدعاء العةلم بالغيب وتشويه االعتقاد -
املسةلم وما له من آثار يف تدمري العالقات االجتماعي  يف اجملتمع املسةلم، ونشر األحقاد والضغين  وفساد  الصحيح عند
أربعني  افا فسأله عن شيء، مل تقبل له صالةمن أتى عرّ »قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ؛ملسو هيلع هللا ىلصعن بعض أزواج النيب ذات البنْي، ف

 وم مقامها من دعاة معرف  األبراج الفةلكي  ومن يشاكةلهم.، ويف هاا حتاير ووعيد بسوء عاقب  هاا األمر وما يق19«ليةل 
 ٱإفراد اهلل بالعبادة واإلخالص له يف القربات ومن أعظمها الابح الاي جاء مقرتنا بالّصالة يف قوله تعاىل:-

 فعةله من كفرا ملا يخالف، فأمر اهلل تعاىل رسوله أن جيعل صالته وحنره خالصا له دون سواه، 20 َّ﴾٢﴿ َواْْنَرْ  لَِّرب ِّكَ  فََصل ِّ 
 ويف هاا دع  إىل التوحيد اخلالص. ، وعبد غريه وحنر لألوثانباهلل تعاىل

أو التربك بالصاحلني وآثارهم، ولقد جاء وصف سفاه  أصحابه  نداء األموات من بعيد أو قريب لةلدعاءالزجر عن -
نْ  َأَضل   َوَمنْ  ُّيف قوله سبحانه تعاىل: مَّ ْن ُدونِّ  يَْدُعو مِّ ِّ  مِّ يُب  َمْن َّل  اّللَّ َتجِّ َلى  يَس ْ

ِ
يَاَمةِّ  يَْومِّ  َلُ ا َوُُهْ  الْقِّ

مْ  َعنْ  ِّ لُونَ  ُدعَاِئِّ ناس ال يسمعون دعاءهم، وإن مسعوا ما استجابوا فقد عدلوا عن الةلَّه القادر العةليم، إىل أ  ، 21﴾٥﴿ غَافِّ
غيثون فظهر من ذلك أن الاين يست ،وال يقع يف العامل شيء إال ومضى به عةلم الةلَّه هلم، وهم ال يقدرون عةلى شيء،

ويظنون أهنم ما أشركوا، فإهنم ما طةلبوا منهم قضاء احلاج ، وإمنا طةلبوا منهم الدعاء، وإن مل يشركوا عن طريق طةلب 
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 .105، ص2003القةلم، العمري، إمساعيل، تقوي  اإلميان، دمشق: دار  -22 
 .41 – 37سورة النازعات:  - 23
 .135، ص14،ج8411. أمحد، مسند أيب هريرة، حديث رقم 101، ص8، ج6478البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ الةلسان، حديث رقم  - 24
. وينظر، فقه 8201-3-16، تاريخ االطالع، /http://www.alukah.net/sharia/0/101408ينظر، شريفي، هند بنت مصطفى،  - 25

 .437. أصول الدعوة، ص86الّدعوة، ص

قضاء احلاج ، فإهنم أشركوا عن طريق النداء، فقد ظنوا أهنم يسمعون نداءهم عن بعد، كما يسمعون نداءهم عن 
 .22قرب

 

 

 .والّترهيب الّترغيب بين وازنالت: ثالثا

أصحابه املؤمنني،  ملسو هيلع هللا ىلص إن التوازن بني أسةلوب الرتغيب والرتهيب هو منهج القرآن الكرمي والسن  النبوي  الاي رَّّب به حممد
 فهو موافق لةلفطرة اإلنساني  اليت هتفو إىل اجلن  وحتب اخلري وتسعى إىل حتصيةله واالستزادة منه، وتنفر من النار وما يقّرب
منها من عمل، وكثرًيا ما ياكر اهلل تعاىل نعيم اجلنان وأجر املؤمنني احملسنني، ويردفه ببيان عقاب الكفار وجزاء املعاندين 

ا َمْن َطَغىى  لةلدعوة فمنها قول اهلل تعاىل نَْيا الَْحَياةَ  ﴾ َوأ ثَرَ ٣٧﴿ فَأَمَّ نَّ ٣٨﴿ ادل 
ِ
يَ  ﴾ فَا َ الَْمأَْوىى  الَْجحِّ ا٣٩﴿ ِهِّ  ﴾ َوَأمَّ

نَّ  َّ﴾٤٠﴿ َعنِّ الْهََوىى  النَّْفَس  َوََنَىى َرب ِّهِّ  َمَقامَ  َخاَف  َمنْ 
ِ
َ الَْمأَْوىى  الَْجنَّةَ  فَا ، فاآليات وازنت بني فريقني وبّينت 23﴾٤١﴿ ِهِّ

مآل كل واحد منهما، والنفوس البشري  خمتةلف  الطّباع، وباعتماد الداعي  ألسةلوب الرتغيب والرتهيب ميكن أن يثري عواطف 
اس ويشحن طاقاهتم وحيرّكهم إىل سةلوك سبل اخلري والصالح، معتمدا يف ذلك عةلى املوازن  بني سالح اخلوف والرجاء، الن

حىت ال يقنط الناس من رمح  اهلل تعاىل ويرتكوا العمل، وال يتمادى العصاة ويركنوا إىل رمح  اهلل تعاىل، ونةلحظ هاا جةليا 
 يةلقي هلا إن العبد ليتكةلم بالكةلم  من رضوان اهلل، ال»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص هريرة، عن النيبعن أيب يف السن  النبوي  فمنها ما روي 

 .»24باال، يرفعه اهلل هبا درجات، وإن العبد ليتكةلم بالكةلم  من سخط اهلل، ال يةلقي هلا باال، يهوي هبا يف جهنم

ر وجتسد مظاهر النعيم اابه، وتصو فكثريا ما جتمع أحاديث رسول اهلل بني أسةلوب الرتغيب يف نعيم اهلل والرتهيب من ع 
األبدي، وألوان العااب األخروي وكأن الناس تراها رأي العني، فتقع يف نفسها أبةلغ موقع، وهباا ينجح الداعي  يف غرس 
التقوى يف قةلوب الناس وجيعةلهم ي قبةلون عةلى الطّاعات برضى ورحاب  صدر، وينّفرهم عن موجبات اهلالك يف الدنيا 

طيب الناجح هو من يوّظف هاا املنهج يف تنمي  اجملتمع وحل املشاكل االجتماعي  ببيان اآلثار احلسن  ، واخل25واآلخرة
سوء العاقب  يف الدنيا ب حال  استجابتهم، وما يصيبهم من شر يف حال  رفضهميف اتباع العالج الربّاين يف تربي  النفوس 

 واآلخرة.
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 .26. املقطري، عقيل بن حممد. الدعوة الفردي  وأمهيتها يف تربي  األجيال، ص82 – 77ينظر، فقه الدعوة، ص - 26
 .185، ص 2005ينظر، مقومات النهوض بالعمل الدعوي،عبدالكرمي بكار، دمشق، دار القةلم،  - 27

 ية. التوازن بين الّدعوة الفردية والجماع:رابعا

  تواجه اخلطيب الداعي  العديد من الظروف املختةلف  اليت تفرضها عةليه بيئته وجمتمعه الاي يعيش فيه، وبالنظر إىل بداي
 جانب يف مّك  مجع بني الّدعوة الفردي  واجلماعي  ووازن بينهما يف تبةليغ رسالته، فب ملسو هيلع هللا ىلصالدعوة اإلسالمي ؛ جند بأن رسولنا 

ينفرد بقادة قريش وحياول أقناعهم بالدين اإلسالمي، وميكن  ملسو هيلع هللا ىلصسواق ومواسم احلج؛ كان دعوة الناس يف األندي  واأل
أن يستفيد الداعي  من خالل هاا يف الوصول إىل املدعويني بيسر وسهول ، وبيان هلم أدق التفاصيل اليت حيتاجون إليها 

نبغي لنا اجلمع بني ساة يف العصر احلديث فييف حياهتم، فإذا أردنا حتقيق نتائج أفضل يف معاجل  بعض املواضيع احلسا
الدعوة الفردي  عن طريق عرض األفكار واآلراء مع صفوة الناس حول خطط اإلصالح والتنمي  االجتماعي  وبناء أرضي  

 ىل بعض األفراد الاينالدعوة حتتاج إمشرتك  معهم قبل عرضها عةلى الناس، ليكون لةلّداعي  عونا أكرب يف حتقيق أهدافه، ف
لديهم القدرة عةلى القيادة والتخطيط فيجب عةلى الداعي  أن يعمل جاهًدا عةلى كسب هؤالء األفراد لكي تستفيد منهم 
نظرا لسهول  االتصال الفردي الاي ال حتكمه ظروف الزمان واملكان وال حيتاج إىل حتضري مسبق، وجيعل املدعو يتفاعل 

هد لنقاش، قبل أن يّتجه إىل الّدعوة اجلماعي  اليت ختتصر له الوقت واجلأكثر مع الّداعي  لوجود مساح  كافي  لةلحوار وا
من خالل خطاب مجيع فئات اجملتمع وبيان أحكام اإلسالم بأسةلوب بسيط يفهمه مجيع الناس، وطرح القضايا اليت يريد 

 .26معاجلتها بعد أن مّهد هلا من قبل عن طريق الّدعوة الفردي ، لضمان حتقيق نتائج أفضل

الّدعوة الفردي  ينجح الداعي  يف تغري سةلوك األفراد باالتصال املباشر واالحتكاك معهم، ومن مث يقوم بالتواصل مع وب
 .27اجلمهور السعي يف تغيري أفكارهم وهدايتهم

 اإلسالمية. الخطابة في واألمثال القصص توظيف في التوازن: خامسا

خصوًصا  ص  القصالنفس البشري  جمبول  عةلى حمبّ ف ألمثال؛وضرب ا استعمال القصصّدعوة أساليب ال جودمن أإن 
من األساليب،  فهي أسهل ما حيفظ، املعاش وربطها بالواقع وما حتمةله من عرب ودروس واالنتباه إىل األمثالاهلادف منها، 

 العام ؛ فعةلى ند عيما ال س وترسخ بسهول  يف األذهان وتتأثر مبضامينها تأثرا عظيماحيث تقع يف النفس أبةلغ موقع، 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 
 138 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .87. فقه الدعوة، ص105دعوة إىل اهلل،  صينظر، البصرية يف ال - 28
 176سورة األعراف:  - 29
 120سورة هود:  - 30
 .106، ص2005ينظر، البصرية يف الدعوة إىل اهلل، صاحل عبدالعزيز آل الشيخ، أبو ظيب: مطبع  اإلمام مالك، - 31
 26سورة البقرة:  - 32

، وتوظيف أسةلوب القصص واألمثال يف الدعوة هو منهج عند احلاج  سن اختيارها وتوظيفهاالداعي  إىل اهلل أن حي
ئْنَا َولَوْ  ٱ، فيقول تعاىل28القرآن الكرمي الاي أمر اهلل تعاىل رسوله باستعماله يف الدعوة َا  لََرفَْعنَاهُ  شِّ ِبِّ

كِّنَّهُ  َل  َأْخَلَ  َولَ َٰ
ِ
ََّبعَ  اْْلَْرضِّ  ا نْ  اْلََكْبِّ  ََكَثَلِّ  فََمثَُلُ  ۗۚ  َهَواهُ  َوات

ِ
لْ  ا مِّ ْكهُ َأوْ  يَلْهَْث  عَلَْيهِّ  ََتْ ۗۚ  يَلْهَْث  تَْْتُ

 َ لِّ ينَ  الَْقْومِّ  َمثَلُ  َذَٰ ِّ بُوا اَّلَّ أ َيتِّنَا َكذَّ َّهُْم يََتَفكَُّرونَ  الَْقَصَص  فَاْقُصصِّ  ۗۚ  بِّ ال وبالقصص يعرف الناس أحو .29﴾١٧٦﴿ لََعل
األمم الّسابق  من أهل اإلميان الاين اتبعوا الرسل ونصروهم، ويف املقابل معرف  عاقب  املكابني املعاندين، كما أن 

القصص تبنّي لنا سنن اهلل تعاىل يف الكون واليت ال حتايب أحدا وال تتبدل وال تتغري يف كل زمان ومكان، فيقف املؤمن 
لةلقصص أمهي  كبرية يف و  منها فيتفّكر يف مصريه، وأي الفريقني أحّق أن يّتبع. عةلى العظات والعرب، ويكون عةلى بّين 

ة حياة الّداعي ، فهي تاكرة له وتسةلي  لقةلبه يف طريق الّدعوة اإلسالمي  فةلقد جعةلها اهلل تعاىل سبًبا يف تثبيت إمام الّدعا
نْ  نَُقص   َولُُكً  ٱيف كثري من املواقف، يقول تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلص ُسلِّ  َأنَْباءِّ  عَلَْيَك مِّ هِّ فِّ  َوَجاَءكَ  ۗۚ  فَُؤاَدكَ  بِّهِّ  نُثَب ُِّت  َما الر  ذِّ احلق   َه َٰ

َظةم  ْكَرىى  َوَمْوعِّ نِّنَي﴿ َوذِّ مع وما جرى هلم  قصص األنبياء والرسل عةليهم الصالة والسالم،، فكانت 30﴾١٢٠لِّلُْمْؤمِّ
جعل أن ب اهتملكن دائما ما تنتهي معان تعاىل، و اهللتبةليغ دعوة املعاناة اليت القوها يف سبيل مقدار ، و من أذي  أقوامهم

 اروا نسًيا منسًيا،ص طغوا يف البالد، وأكثروا فيها الفساد،الاين القرون  والنصر حةليفهم، فكثريا من اهلل تعاىل العاقب  هلم
 .31، فرسل اهلل هم املنصورون وجنده دائما هم الغالبونفةلم تغن عنهم قوهتم وال كيدهم شيًئا

لةلّداعي  حترّي الّصحيح من القصص اهلادف وعدم حشو أذهان العام  بالقصص املكاوب بغي  هدايتهم إىل وينبغي 
انتزاعه  ، فكل ما يرسخ يف الاهن يصعبملسو هيلع هللا ىلص اخلري، فإن هاا ال جيوز شرعا ألنه قد يدخل يف الكاب عةلى اهلل ورسوله

ام يف الّدعوة، وجبانب القصص تربز أمهي  املثل بشكل عهاا  مبرور الزمن فيصبح رائجا عند عام  الناس يف مجيع جمالسهم.
 تعاىل:فيقول ثال ألجل الفائدة والعربة، ويف القرآن كثريا ما يضرب اهلل تعاىل األم

نَّ 
ِ
َ  ا َتْحيِّ  َّل  اّللَّ ينَ  فَْوقَهَا فََما بَُعوَضةً  َما َمثًَل  يَْْضَِّب  َأنْ  يَس ْ ِّ ا اَّلَّ َّهُ أَ  فَيَْعلَُمونَ  أ َمنُوا ۗۚ فَأَمَّ نْ  الَْحق   ن مْ  مِّ ِّ ا  َرِب ِّ ۗ  َوَأمَّ

ينَ  ِّ ُ  َأَرادَ  َماَذا فَيَُقولُونَ  َكَفُروا اَّلَّ َذا اّللَّ َٰ َ ل   ۗ   َمثًَل  ِبِّ ي َكثِّرًيا بِّهِّ  يُضِّ ل   ۗۚ َوَما َكثِّرًيا بِّهِّ  َوََيْدِّ ّلَّ الَْفا يُضِّ
ِ
قِّنيَ بِّهِّ ا 32﴾٢٦﴿ سِّ

   

أي شيئ من ،ب؛ أنه ال يرتك مثال فيه فائدة لبيان معىن وتقريبه لفهم الّسامعني، فمن رمح  اهلل تعاىل بعباده ولطفه هبم
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 .630، ص1، التحرير والتنوير، ج206، ص1ينظر، ابن كثري، ج - 33
 43سورة العنكبوت:  - 34
 .129، ص3، ج2446البخاري، كتاب املظامل والغصب، باب نصر املظةلوم، رقم احلديث  - 35
 .89 – 87. فقه الدعوة، ص106ينظر، البصرية يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، ص - 36
 .1599باب أخا احلالل وترك الشبهات، حديث رقم، . مسةلم، كتاب املساقاة، 52البخاري، كتاب اإلميان، باب من اسرتأ لدينه، حديث رقم  -37 

جميع ف ؛ إال وأورده يف القرآن الكرمي حرصا عةلى هدايتهم وإرشادهم ملا فيها صالحهم،اا أو عظيمً صغريً  خمةلوقاته
 .33ا حبكمهاملتصرف فيهفهو متساوي  يف الضعف  عند اهلل تعاىل املخةلوقات
 والبعيدة اخلفي  اينعيف اهتداء النفوس وتقريب امل املواقف واألحداث مكان  كبريةألمثال واستحضار صص وافةلضرب الق

وكأهنم يروهنا  ،وجتسيده أمامهم والوقوف عةلى أدّق تفاصيةلها ر مشاهدة احلال  باحلواسمن تاكّ ها ، ملا فيّسامعينيإىل ال
 :، يقول سبحانه وتعاىلبالشيء احملسوسلتمثيل واخبالف التاكري اجملرد عن التنظري رأْي العني، 

لُهَا ۗ  َوَما لِّلنَّاسِّ  نَْْضُِِّبَا اْْلَْمثَالُ  َوتِّْلَ  ّلَّ الَْعالُِّمونَ  يَْعقِّ
ِ
 ، ر، والعظر والتفكّ لةلتاكّ  ،  فهدف األمثال يف الّدعوة34﴾٤٣﴿ ا

م، ولقد كان إمام الّدعاة صةلى اهلل عةليه وسةلم؛ ي كثر من ضرب األمثال ألصحابه والسن  خري شاهد عةلى ذلك والعةل
يشد بعضه  املؤمن لةلمؤمن كالبنيان»عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال:عن أيب موسى رضي اهلل عنه، فمنها ما روي 

 .ك بني أصابعهوشبّ  35«بعضا
فهاا مثاٌل حسي ضربه صةلى اهلل عةليه وسةلم لتقريب املعىن وبيان  قوة العالق  بني املؤمن وأخيه املؤمن يف الشريع  

 بّاهم عةليها.ةّلم هبا صةّلى اهلل عةليه وسةّلم أصحابه، ور اإلسالمي ، ومن يتتبع كتب السن  جيد الكثري من األمثال اليت ع
واخلطيب الّداعي  الناجح ليس من يسرد القص  واملثل فقط سرًدا ألجل تسةلي  أذان املستمعني وأمتاعهم، فالك حيسنه 

بأجزائها  مأبرع القّصاص؛ ولكن ينبغي أن يكون األسةلوب جاابًا حبيث جيعل القّص  تنبض بالروح أمام املستمعني، يربطه
وجيعةلهم يندجمون معها ويعيشون أجوائها، وميةلك هبا ذمام قةلوهبم، حبسن سبكها بوقفاته ونربات صوته ويقف عةلى 

 .36جوانب املصةلح  والفائدة من أجل حتقيق التأثري الكامل عةلى املستمعيني
 

 .المبحث الثاني: أهم جوانب تحقيق الّتوازن الّدعوي الخطابي

 .ازن بين المعرفة الشرعية والتربية اإليمانيةالمطلب األول: التو 

رغم أمهي  املعرف  الشرعي  ألحكام اإلسالم فهي أساس االستقام  ومعرف  اهلل تعاىل وحتقيق عبوديته، إال أهنا التكفي لتغري 
 : إذا أال وإن يف اجلسد مضغ»:ملسو هيلع هللا ىلصالسةلوك، فاإلرادة القةلبي  هي من حيرك اإلنسان حنو اخلري والشر، ويف هاا يقول

 إن مل حيدث لةلمعارف والقناعات ، "ف37«صةلحت صةلح اجلسد كةله، وإذا فسدت فسد اجلسد كةله، أال وهي القةلب
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 .19، ص2009اهلاليل، جمدي، التوازن الرتبوي وأمهيته لكل مسةلم، مصر: دار السراج،  -38 
 ،242، ص22ينظر، مقدمات لةلنهوض بالعمل الدعوي، ص -39 

املوجودة بالعقل اطمئنان وتصديق قةليب بالقدر الاي يقاوم اهلوى املضاد هلاه القناعات وينتصر عةليه؛ فإن هاه القناعات 
 .38"رء وقناعاته يف جانب، وسةلوكه يف جانب آخرلن ترتجم إىل سةلوك عمةلي، ومن مث يصبح كالم امل

 فالقةلب تتجاذبه قوة اهلوى وقوة اإلميان مبا استقر من العقل من قناعات وأفكار، والقرار يكون ملن غةلب فيهما.

ن راسخ افالكثري من القيم واملبادئ اإلمياني  اليت نريد غرسها يف اجملتمع ال ميكن حتقيقها بالتنظري فقط ما مل يصاحبها إمي
يف القةلب، فال يكفي معرف  الناس بأمهي  اإلنفاق يف حتقيق التكافل االجتماعي لةلقضاء عةلى الفقر؛ فالبد أن يصبح 
اإلنفاق سةلوك عمةلي مالزم لةلعبد بعد أن ينتصر عةلى هواه الاي يأمره بالّشّح وحّب املال، والتغاي  املستمرة ملصادر 

ته اذا ما أردا يف قةلبه، فعةلى اخلطيب استحضار هاه املعاين والرتكيز عةليها يف خطب اإلميان وجتديده حىت ال خْيةَلق ويفسد
 إحداث التأثري املطةلوب.

 .المطلب الثاني: توازن الخطيب بين األصالة والمعاصرة

 اخلطيب الداعي هو من يوازن يف عرضه لةلموضوعات بني أصول الشريع  اإلسالمي  وحقيق  العبودي ، وبني أسةلوب الطرح
اجلديد عةلى املستمعني، فيجمع يف استدالله بني كالم املتقدميني واملتأخرين يف مناقش  قضايا األم ، ويربيهم هباه 
األحداث وذلك بربطها بالكتاب والسن ، فيوازن موضوعاته بالتنويع بني قواعد الشريع  الكةلي  وتفاصيل العقيدة والفقه، 

سع مصادر ديني  ثابت  حتتكم إليها يف توجيه احلرك  االجتماعي  وهاا املنهج يفألم  اإلسالمي  هي الوحيدة اليت لديها 
 .39الناس مجيعا يف كل زمان ومكان

فال نستطيع حنن املسةلمني أن نبين أي بناء يف اجملتمع املسةلم إال عةلى أساس متني، وهو الوحي الربّاين الاي ال يأتيه 
 وأ إلسالمي ا قطع الصةل  باملاضي واقتالع اجلاوراصرة إمهال كل ذلك و الباطل من بني يديه وال من خةلفه، فةليست املع

  باملنهج اإلسالمي والتضحي نوع من احتقار الاات والوقوع الكةلي يف التغريب فتصبح املعاصرةأحد املعوقات  هااعتبار 
وين الشخصي  ألساس يف تكيف سبيل مسايرة الواقع، فةليس من احلكم  إمهال أمور العقيدة والعبادات واملعامالت فهي ا

 اإلسالمي  وهوي  اجملتمع املسةلم، واالنشغال بالقضايا العصري  حبج  أهنا هي من ينقا األم  مما فيه من ختةلف، واحلقيق  
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 .30ه ، ص1420ينظر، السدحان، عبدالعزيز حممد. معامل يف طريق اإلصالح، -40 
 .5، ص1987اجلندي، أنور. املعاصرة يف إطار األصال ، القاهرة: دار الصحوة لةلنشر، ينظر،  -41 
لآلثام واختياره من املباح، أسهةله  ملسو هيلع هللا ىلص. مسةلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته 3560، حديث رقم، ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري، كتاب املناقب، باب صف  النيب  -42 

 2327وانتقامه هلل عند انتهاك حرمات، حديث رقم، 
 .1303، إنا بك حملزونون، حديث رقم، ملسو هيلع هللا ىلصبخاري، كتاب اجلنائز، باب قوله ال -43 

وان واخلةلل األكرب يف األم  اليوم هو سبب اهلاإلحنراف العقدي بأن هاا الضعف واخلاالن ناتج من إمهال األم  دينها، ف
فالتقدم اإلسالمي له مفهومه الاي جيمع بني  .40ه حيث ساهم  يف تكوين النفسي  اإلهنزامي  لدي املسةلمنيالاي تعيش

 .41املادي واملعنوي أو الدنيا واآلخرة، ميتاز برباني  الوجه  يف بناء اإلنسان واجملمتع واحلضارة

 .المطلب الثالث: توازن الخطيب بين العقل والعاطفة

أن  ن املوضوعات اليت حتتاج إىل املزج بني العقل والعاطف  ليتمكن من إيصال رسالته، فال جيبتعرض لةلخطيب الكثري م
يطغى جانب عةلى آخر بناًءا عةلى حال  املدعويني وطبيع  موضوع الّدعوة، فةليس من احلكم  أن تكون تصرفات اخلطيب 

أفضل، وموازن   ر إىل املستقبل لتقدمي حةلولصدى ملشاعره يف كل موضوع، فينبغي أحيانا جتاوز الةلحظات املؤمل  والنظ
األمور مبيزان الشرع، وال يرتك احلق بسبب تعاطفه مع الناس وال يتوقد غضبا بأخبار وصةلت إليه دون التحقق من صدقها 

 ملسو هيلع هللا ىلص؛ كيف نوازن بني أفكارنا ونوظف عواطفنا يف االجتاه الصحيح، فقد روي عنه ملسو هيلع هللا ىلصومصادرها، فةلقد عةلمنا رسول اهلل 
، فال يغضب إال إذا انتهكت حرمات اهلل 42«لنفسه، إال أن تنتهك حرم  اهلل عز وجل ملسو هيلع هللا ىلصما انتقم رسول اهلل ...»أنه 

 تعاىل وهاا انفعال ممدوح يف الشريع  اإلسالمي .

، ملا مات ولده ملسو هيلع هللا ىلصولعل أبةلغ موقف يعةلمنا كيف نوازن بني عواطفنا ومراد الشارع سبحانه وتعاىل، ما روي عن رسولنا 
، فاألحداث 43«إن العني تدمع، والقةلب حيزن، وال نقول إال ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم حملزونون»يم فقال:إبراه

العظيم  حتتاج إىل استجاب  حكيم  ونظرة متبصرة ميكن من خالهلا حتويةلها إىل مواقف تربي  الناس وتعةليمهم أحكام 
  له ذلك.طيب عواطفه أحيانا ولكن ينبغي له الرجوع إىل احلق مىت تبنيالشرع حىت يف عواطفنا وأفكارنا، وقد تغةلب اخل

ن ، ذهل الصحاب  من هول املصيب ، ووقف عمربملسو هيلع هللا ىلصأبةلغ دليل عةلى ذلك فحني تويف  ملسو هيلع هللا ىلصوموقف صحاب  رسول اهلل 
ما مات،  ملسو هيلع هللا ىلص توىف، وإن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصإن رجاال من املنافقني يزعمون أن رسول اهلل اخلطاب خيطب ويتوّعد الناس فقال:"

واهلل .لكن ذهب إىل ربه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب عن قومه أربعني ليةل ، مث رجع إليهم بعد أن قيل قد مات
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 .405. الرحيق املختوم، ص655، ص2، ج1955ابن هشام، عبداملةلك، سرية ابن هشام، مصر: مطبع  البايب، -44 

. فمن شدة املصيب  خرج عمر عن طوره ومل 44"رجال وأرجةلهم يزعمون أنه مات أيدي فةليقطعن ،ملسو هيلع هللا ىلصلريجعن رسول اهلل 
 عقول الناس بسبب حتّكم العاطف  عةليه.  يقبل اخلرب وال مييز شيئا، فكاد يفسد بكالمه

 الخاتمة

إن الشريع  اإلسالمي  جاءت شامةل  وحمقق  ملصاحل الناس الروحي  واملادي  والفكري ، وتعترب اخلطاب  الدعوي  من أهم 
م من ما ينفعهترغيب الناس في وسائل التواصل مع الناس يف اجملتمع اإلسالمي، وال زالت من أكثر الوسائل فاعةلي  يف

عطاء كل إولكن ينبغي أن تكون مبني  عةلى منهج متوازن ينطةلق من الفهم العميق لإلسالم مع  ،أمور معاشهم ومعادهم
 تالي :وفق أولويات مرتب  تةليب حاج  اجملتمع املسةلم يف الّتدين الّصحيح وفق النتائج ال شيء حّقه من غري زيادة وال نقص

ام  ثبيتها يف عصر العومل  واالنفتاح الكبري الاي تسرّبت من خالهلا أفكار هدالرتكيز عةلى بناء أصول الدين وت – 1
لةلعقيدة اإلسالمي  يف اجملتمع املسةلم وذلك بإثارة الشبهات حول العديد من األحكام الشريع  خصوصا قضايا املرأة 

 واحلدود وغريها من ثوابت الشريع  اإلسالمي .

رقي  اإلخالص يف العبودب  من خالل بيان مظاهر الشرك يف العصر احلديث محاي  العقائد وتصحيح اإلميان وت – 2
 والتحاير من اخلرافات والبدع والكهان  والتربك بآثار الصاحلني وما هلا من تأثري يف ضغف التدين يف اجملتمع املسةلم.

س ويشحن ري عواطف النامراعاة طباع الناس النفسي  واعتماد الداعي  ألسةلوب الرتغيب والرتهيب ميكن أن يث – 3
طاقاهتم وحيرّكهم إىل سةلوك سبل اخلري والصالح، معتمدا يف ذلك عةلى املوازن  بني سالح اخلوف والرجاء، حىت ال يقنط 

 الناس من رمح  اهلل تعاىل، وال يتمادى العصاة ويركنوا إىل رمح  اهلل تعاىل.

ي  اء مع صفوة الناس حول خطط اإلصالح والتنمي  االجتماعاجلمع بني الدعوة الفردي  عن طريق عرض األفكار واآلر  - 4
 لدعوة حتتاج إىل بعض اوبناء أرضي  مشرتك  معهم قبل عرضها عةلى الناس، ليكون لةلّداعي  عونا أكرب يف حتقيق أهدافه، ف

يف  األفراد ءاألفراد الاين لديهم القدرة عةلى القيادة والتخطيط فيجب عةلى الداعي  أن يعمل جاهًدا عةلى كسب هؤال
 صّفه.

  جمبول  عةلى النفس البشريالتاريخ اإلنساين عام  واإلسالمي خاص  غين بالتجارب الدعوي  واخلربات اإلنساني ؛ و  – 5
فهي أسهل ، ملعاشا وربطها بالواقع وما حتمةله من عرب ودروس واالنتباه إىل األمثالخصوًصا اهلادف منها،    القصصحمبّ 
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ال  سهول  يف األذهانوترسخ ب وتتأثر مبضامينها تأثرا عظيماحيث تقع يف النفس أبةلغ موقع،  من األساليب، ما حيفظ
 سن اختيارها وتوظيفها.العام ؛ فعةلى الداعي  إىل اهلل أن حيعند سيما 

رف والقناعات عاملالتوازن بني املعرف  الشريع  والرتبي  اإلمياني  من أهم عوامل جناح اخلطاب ، فإن التعاليم الشرعي  وا – 6
ه القناعات اهلوى املضاد هلافيه اطمئنان وتصديق قةليب بالقدر الاي يقاوم هلا إن مل حيدث  لدى املسةلم؛ املوجودة 

 يف أرض الواقع. وينتصر عةليه؛ فإن هاه القناعات لن ترتجم إىل سةلوك عمةلي

جملمتع واحلضارة، از بربّاني  الوجه  يف بناء اإلنسان واالتقّدم اإلسالمي جيمع بني املاّدي واملعنوي أو الدنيا واآلخرة، ميت - 7
فةليس من احلكم  يف العصر احلديث إمهال أمور العقيدة والعبادات واملعامالت حبج  املعاصرة؛ فهي األساس يف تكوين 

 الشخصي  اإلسالمي  وهوي  اجملتمع املسةلم، فأساس البناء هو الوحي الرباين الاي يوصف بالثبات والشمول.

التوازن الدعوي يفرض عةلى اخلطيب التوازن بني عاطفته وسةلوكه العةلمي الصحيح، ويعاجل املواضيع وفق ما يرضي  – 8
 اهلل وخيدم مصاحل األم  بعيدا عن اجملامالت االجتماعي  والسياسي  واملاهبي .
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ABSTRACT 

 

The focus of this research is an important topic, which is related to Islamic diplomacy 

and the relations between people, especially with respect to being patient with their 

unkind deeds. We, herein, discuss Mudaraah (مداراة), its definition, significance and 

the rules that outline it.   

Mudaraah, according to the Sharia path, which distances itself from deviancy, ways 

of error, exaggeration, aggression and hypocrisy, relies on two main pillars. These 

pillars are grounded on the clarity of objectives and the control of words and actions 

that are governed by moderation and mediation. The two pillars are: a) the dedication 

of work to Allah (swt) by means of practicing Mudaraah with people; and b) the 

inherent intent the follows moderate and middle routes of work and diligence. The 

methodology of this research is inductive and analytical. 

 Keywords: Rules, Methodology, Politeness 
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 ملخص ال

 

يتناول هذا البحث موضوعا مهما يتعلق بالدبلوماسية اإلسالمية والعالقات بني الناس والصرب على أذاهم أال وهو املداراة 
 تعريفها وأمهيتها والقواعد اليت تضيطها. 

املداهنة ومداراة الناس وفق املسار الشرعي الذي ينأى هبا عن مسارب االحنراف وطرق الضالل الكامنة يف الغلو واملبالغة و 
والنفاق، حتتاج إىل قاعدتني متينتني أساسيتني تقوم على وضوح األهداف والغايات وضبط األقوال واألعمال واملوقف 

 -إخالص العمل هلل تعاىل من وراء مداراة الناس  -بضابط االعتدال والتوسط. وهاتان القاعدتان األساسيتان مها: 
 عمل على مداراهتم .وستكون منهجية هذا البحث اسقرائية حتليلية.ومالزمة القصد واالعتدال والوسطية يف ال

 ضوابط، منهجية، املداراة كلمات مفتاحية:

. 
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 التهانوي: حممد علي بن شيخ علي بن قاضي، كشاف اصطالحات الفنون، بدون تاريخ، دار صادر، بريوت. 1
، وزارة 1981سنة  2العكربي، أبو البقاء أيوب بن موسى، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، حتقيق د. عدنان درويش، حممد املصري، ط 2

 الثقافة دمشق.

 ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار بريوت للطباعة والنشر، دار صادر، بريوت، 1975م، ج 14 ص :  2553

 القرآن الكرمي، سورة احلجر، 4.88-15 
 

 

 المقدمة
البالغ األمهية واحلساسية إذ ال بد للعلماء واملصلحني  ملوضوع املداراة بوضع الضوابط والقواعد واألصول اهتم هذا البجث 

واملربني من أهل زماننا أن يعتنوا بشأن الضوابط واحلدود، كما اعتىن علماؤنا وفقهاؤنا املسلمون من قبل فوضعوا لكل 
بكل علم أصوله وضوابطه وقواعده وحدوده، فصنعوا هذا يف فنون علوم القرآن الكرمي، ومصطلح احلديث الشريف 

تفريعاته وتقسيماته الواسعة ويف موضوعات الفقه وأبوابه، وأصول الفقه ومباحثه ومسائل علم العقيدة والتوحيد، بل إهنم 
بلغوا حداً واسعاً يف العناية بأمر الضوابط والقواعد أن حرصوا على ضبط مدلول كل كلمة يف اللغة وبيان معانيها، كما 

أن يضعوا قواعد ملصطلحات  -جبهد مشكور–راساهتم احمليطة املعمقة، مث حاولوا صنع ذلك اللغوين يف قواميسهم، ود
 .2، واإلمام العكربي1الفنون والعلوم، كما صنع اإلمام التهانوي

 تعريفات المداراة ومعانيها في اللغة واالصطالح: 

وميكن أخذ هذا املعىن  3لناس (املداراة. مبعىن التواضع وحسن العشرة واحلرص على ) حسن اخللق يف املعاشرة مع ا-1
 أي تواضع هلم وأرفق هبم وأحسن عشرهتم. 4من قوله تعاىل : )واخفض جناحك للمؤمنني(
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 القرآن، سورة طه 5.44:20 
 ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص: 6.255 

القاريء، )كتاب احملاربني، باب رجم احلبلى من الزىن إذا أحصنت( مصر، شركة ومطبعة العيين، )بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيين( عمدة  7
  .289، 19م، ج1982هـ 1392سنة  1مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، حممد حممود احلليب وشركاة ط

 

املداراة مبعىن املالينة والرتقيق والرتقق ومل ترد نصاً يف القرآن الكرمي وإمنا جاءت بألفاظ مقاربة تؤدي املعىن، من ذلك  -2
 وسيأيت بسط هذا األمر يف قسم املعىن االصطالحي للمداراة. 5قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى (قوله تعاىل: ) فقوال له 

 املداراة مبعىن االتقاء واملدافعة : -3

قال ابن منظور : ) إن املداراة باهلمز تكون مبعىن اتقاء الشر فدرأته مبعىن اتقيته، وتكون غري مهموزة جعله من دريت 
 6لته حىت أصيده (الظيب أي احتلت له وخت

 7قال العيين: )أداريء أي أدافع بعض مايعرتيه من احلد كالغضب وحنوه(

 المداراة اصطالحا:

للمداراة معان اصطالحية عميقة فاملداراة : هي الرفق واللني يف املعاملة ودماثة اخللق مع الناس وحماولة تأليف قلوهبم . 
واملدافعة وهذه حتتاج إىل ذكاء وفطنة وحسن سياسة فسواء دافعنا ظاملاً واتقيناه أو أعنا خمطئاً ومن معانيها أيضا االتقاء 

أو منحرفا عن احلق بأن أوصلنا إليه املعاين والوصايا واملواعظ املنجيات اآلخذات بزمامه إىل اخلري عن طريق مداراته حبيث 
 ق فإننا جند أن هذا اخللق حيتاج إىل لباقة وكياسة وحسن تدبري .اتقينا ودافعنا الصوارف اليت حتول بينه وبني مساع احل

وهناك صلة وثيقة ورابطة متينة بني املداراة والصرب من جهة، وبني املداراة واحللم من جهة أخرى وبني املداراة والتواضع 
 ولني اجلانب من زاوية أخرى .

عدة صلبة من حسن اخللق ومجيل الشمائل وكرائم اخلصال وعلى العموم فاملداراة الشرعية حتتاج إىل أساس عريض وقا
فهي مثرة لروح الصرب ورباطة اجلأش واحللم والتؤدة والتأين، وتعني على عدم التعجل والتهور للمؤمنني وخفض اجلناح هلم، 

 وكذلك ما تثمره روح التواضع ولني اجلانب من رفق ومودة وتغافر.
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 14:39القرآن، سورة الزمر،  8  
 8 البخاري، الصحيح، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، ج1، ص2 .

 

لدين ابن رجب احلنبلي، عبدالرمحن بن شهاب الدين، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، خرج أحاديثه وعلق عليه: عصام ا
 الصبابطي، دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل 1414هـ - 1994 م، ص 1010

 حسن البنا، جمموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا، مطابع الوفاء، املنصورة، مسة 1988م، ص11.393 
 

 

عا وهي إفراز طبيعي هلذه األسس الرتبوية واألخالق اإلميانية وهي مجيعا نسيج واحد فاملداراة تقوم على هذه األسس مجي
متشابك ال ينفصل بعضه عن بعض وصورة مشرقة من صور املدرسة اإلسالمية اإلصالحية ذات الشمول والعمق 

 والتكامل

 اإلخالص : -1

األعمال فال يقبل عمل إال إذا كان خالصًا )قل اهلل أعبد إخالص العمل اهلل سبحانه وتعاىل أمر واجب ملزم جلميع 
قوله : )إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقد أخرج البخاري عن النيب  8خملصاً له ديين (

خالص ويتأكد : فال بد من توجه العبد هلل يف كل أقواله وأعماله . ومن هذه األعمال اليت يتوجب فيها اإل 9مانوى(
مداراة الناس والصرب على أذاهم بنية إصالحهم والتلطف يف إيصال احلق إليهم واألخذ بأيديهم إىل مرضاة اهلل تعاىل 

 وقبل أن خنوض يف هذا األمر ال بد أن تكون لنا وقفة مع شعبة اإلخالص.

. فالنية أعم من اإلخالص واإلخالص هو املقصود باإلخالص أن تكون نية العبد خالصة اهلل يف مجيع أقواله وأفعاله 
 تطهري النية وتوجيه العمل هلل سبحانه وتعاىل .

 10وقد عرف اإلمام ابن رجب احلنبلي النية بقوله : )النية يف اللغة نوع من القصد واإلرادة(

ه اهلل وابتغاء قال اإلمام الشهيد حسن البنا : )أريد باإلخالص أن يقصد األخ املسلم بقوله وعمله وجهاده كله وج
مرضاته وحسن مثوبته من غري نظر إىل مغنم أو مظهر أو جاه أو لقب وبذلك يكون جندي فكر وعقيدة ال جندي 

 11غرض ومنفعة(
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 د.يوسف القرضاوي، حول ركن اإلخالص، دار الطباعة والنشر اإلسالمية، القاهرة، سنة 1993م، ص12.6 
 د.يوسف القرضاوي، حول ركن اإلخالص، ص13.7 
 ابن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، ص14.21 

.12املصدر السابق ص  
 املصدر السابق ص15.21 

 القرآن، سورة امللك، 16.2:76 
 ابن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، ص17.14 

 

 

أما األستاذ القرضاوي فعرف اإلخالص بقوله : )إرادة وجه اهلل تعاىل بالعمل وتصفيته من كل شوب دنيوي فال ميازج 
 12الرغبات العاجلة للنفس من إرادة مغنم أو منصب أو مال أو شهرة أو منزلة يف قلوب اخللق(عمله مايشوبه من 

 م جماهدة ومصابرة وعزمية وإرادة وإخالص النية هلل عز وجل، وابتغاء مرضاته ومثوبته وحده تتطلب من املسل

نانية وحب الذات وفناء عن حظوظ فاإلخالص كما يقول األستاذ القرضاوي: )ليس باألمر اهلني فإنه انتصار على األ
النفس وأغراضها العاجلة وهلذا حيتاج إىل جماهدة هلا شديدة ومراقبة دائمة ملداخل الشيطان إليها وتقنية هلا من عوامل 

وقد )سئل بعض الصاحلني أي شئ  أشد على النفس ؟ فقال: اإلخالص ألنه  13الدغل والرياء وحب اجلاه والظهور(
 14(ليس هلا فيه نصيب 

 15قال سفيان الثوري: )وما عاجلت شيئاً أشد علي من نييت ألهنا تتقلب علي(

 16وقال مطرف بن عبد اهلل : )صالح القلب بصالح العمل، وصالح العمل بصالح النية .. (

جذاباً  فاألعمال حتدد قيمتها وأمهيتها احلقيقية بقيمة املقاصد والنيات الباعثة عليها . فالعمل مهما كان مظهره مجيالً 
براقاً لن تكون له تلك القيمة أو تلك املنزلة إال إذا كانت النية خالصة فيه هلل سبحانه وتعاىل ال يبتغي هبا إال وجهه دون 

" قال : أخلصه  17إشراك أي نية أخرى معها وقد قال الفضيل بن عياض يف قوله تعاىل : )ليبلوكم أيكم أحسن عماًل(
 وأصوبه "

الفاضل جعل أساس قبول العمل احلسن الصاحل يرتكز على قضيتني أساسيتني مها : اإلخالص فنرى أن هذا العامل 
 والصواب. فإذا كان العمل موافقاً ملا أنزله اهلل سبحانه وتعاىل مث خالف السنة لن ينقبل، وكذلك إن كان وفق ماجاءت
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 القرآن، سورة الكهف، 18.110:18 
 القرآن، سورة لقمان 22:31. - البخاري، الصحيح، كتاب اإلميان، باب سؤال جربيل عن اإلميان ، ج1، ص19.180 

 القرآن، سورة التوبة، 20.107:9 

 

تعاىل منبهاً عباده إىل هذا األمر اجلليل : )فمن به السنة والشريعة ولكنه ليس خالصاً هلل فلن يقبل، وقد قال سبحانه و  
فقد مجع اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية بني  18كان يرجو لقاء ربه فليعمل عماًل صاحلًا وال يشرك بعبادة ربه أحداً(

 لصاحل وعدم اإلشراك باهلل تعاىل هاتني الركيزتني ومها العمل ا

املعىن يف مواضع أخرى من كتابه الكرمي فقال: )ومن يسلم وجهه هلل وهو حمسن فقد وقد أكد اهلل سبحانه وتعاىل هذا 
فإسالم الوجه هلل يكون بإخالص النيه هلل والعمل له سبحانه، واإلحسان املقصود به أن  19استمسك بالعروة الوثقى(

صلى اهلل عليه وسلم  -قال النيب  يؤديه بإتقان وذلك ال يكون إال باستحضار معية اهلل سبحانه ومراقبه يف كل حال لذا
 فيما أخرجه البخاري : "اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك"  -

ومن األمثلة الدالة على أن العمل ال يقبل مهما كان يف ظاهره حسنًا جياًل إذا خال من النية الصاحلة واإلخالص هلل 
 ملنافقني حني بنوا مسجداً ضراراً فقال تعاىل : )والذين ا -وأنه مردود على أصحابه  -تعاىل 

اختذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بني املؤمنني وإرصاداً ملن حارب اهلل ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إال احلسىن واهلل 
  20يشهد إنكم لكاذبون

والعناية هبا ولكن النية السيئة تذهب هباء العمل مهما كان هذا بالرغم من حث اإلسالم على إنشاء املساجد وعمارهتا 
شكله طيباً وتكشف عواره وزيفه وبطالنه وسبحان من صري هذا املسجد الضرار مزبلة وأمر هبدمه وحتريقه، وجعل خلوف 

يف اجلهاد  فم الصائم أطيب عنده سبحانه من ريح املسك ملا اشتمل عليه من اإلخالص والنية الصاحلة وكذلك هو احلال
وحفظ القرآن والصدقة إذا مل يبتغي هبا وجه اهلل فال قيمة هلا ففي احلديث )أول من يسأل يوم القيامة ثالث: رجل آتاه 
اهلل العلم فيقول اهلل تعاىل : ما صنعت فيما علمت فيقول: يا رب كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار فيقول اهلل 

 ة كذبت، بل أردت أن يقال : فالن عامل أال فقد قيل .تعاىل : كذبت وتقول املالئك

 ورجل آتاه اهلل مااًل فيقول اهلل تعاىل : لقد أنعمت عليك فماذا صنعت ؟
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 مسلم، الصحيح، كتاب اإلمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة، ج3، ص21.1514 
 القرآن، سورة آل عمران 22.154:3 

 القرآن، سورة اإلسراء، 17 : 18- 1923
 ابن ماجه، السنن، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة، ج2، ص24.1405 

 

فيقول : يارب كنت أتصدق به آناء اليل وأطراف النهار فيقول اهلل تعاىل: كذبت. وتقول املالئكة كذبت، بل أردت أن 
 يقال فالن جواد أال فقد قيل .

جل قتل يف سبيل اهلل تعاىل فيقول اهلل تعاىل : ماذا صنعت ؟ فيقول يارب أمرت باجلهاد فقاتلت حىت قتلت اهلل : ور 
 21كذبت، وتقول املالئكة، كذبت بل أردت أن يقال لك فالن شجاع أال فقد قيل (

جعل االبتالء موجهًا إىل  أنه سبحانه 22ونلحظ يف قوله تعاىل : )وليبتلي اهلل ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم(
 الصدور لعلمه مبا ختفيه هذه الصدور يف مكنوناهتا من حقائق األعمال وهل هي خالصة هلل 

سبحانه وتعاىل أم يراد هبا شيئًا آخر دنيوي .وقد شكر اهلل سبحانه وتعاىل ملن أراد اآلخرة فخلصت نيته هلل وكانت 
 اآلخرة هي قصده ومبتغاه .

الوقت جعل نصيب املشركني جهنم ألن آماهلم وشهواهتم كان مدارها وحمورها الدنيا فوعدهم اهلل سبحانه ويف نفس 
 وتعاىل بأن ينالوا ما يريدونه يف الدنيا ولكن هنايتهم وموعدهم النار وساءت مصرياً.

صالها مذموماً مدحوراً، ومن قال تعاىل : )من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد مث جعلنا له جهنم ي
ويف احلديث القدسي الذي أخرجه ابن  23أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً(

  24ماجه: "أنا أغىن الشركاء من عمل عماًل أشرك فيه غريي فأنا منه بريء وهو للذي أشرك"

حبيث ال تصبح له قيمة، والشرك املقصود به هنا هو طلب فمجرد إشراك أحد يف العمل مع اهلل كفيل بإهدار العمل 
 مثوبة اهلل سبحانه وتعاىل ويف نفس الوقت طلب شهرة أو جاه أو رياء، أي أن العمل ليس خالصاً هلل وحده . 
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 الزبيدي، حممد بن حممد احلسيين، إحتاف السادة املتقني بشرح االحياء، كتاب ذم اجلاه والرياء، باب ذم الشهرة وانتشار الصيت، ج10 ص25.10 

 

إن لإلخالص دالئل وعالمات كثرية منها : خوف من الشهرة وانتشار الصيت وقد كان سلف األمة حيذرون ذلك 
منه وقد ساق اإلمام الغزايل يف كتابة اإلحياء مناذج من أقواهلم يف ذلك فنقل عن أيوب السختياين قوله: )واهلل وحيذرون 

 ماصدق اهلل عبد إال سره أال يشعر مبكانه. وروي عن إبراهيم بن أدهم قوله: 

جنب اهلل وإحساسه ومن هذه العالمات أيضاً أن يتهم العبد نفسه بالتفريط يف  25ماصدق اهلل من أحب الشهرة(
 بالتقصري باستمرار وأن يكون عمله دائماً بصمت ال يهمه أن يطلع عليه أحد .

ومن خالل ما تقدم تتضح لنا أمهية اإلخالص وإحضار النية يف مداراة الناس ومسايستهم وتربيتهم والصرب على آذاهم 
الطهم ورفق هبم وخفض اجلناح هلم تواضعاً ومعاناهتم ومتاعبهم، فإن املصلح من أهل اإلميان إذا عاشر الناس وخ

وتلطفاً ينبغي أن ينطلق يف أخالقه الكرمية احلسنة وسجاياه اللينة الرقيقة إنطالقة من يصحب اإلخالص وصفاء النية 
هلل سبحانه وتعاىل، وأن جيعل من أفعاله احلميدة هذه مع الناس ماهي إال استجابة ألمر ربه سبحانه وتعاىل الذي أمره 

الذي كان  -صلى اهلل عليه وسلم  -ذه الصفات وأرشده إىل هذه األخالق والعادات، وأنه بذلك متبع لسنة رسوله هب
 باملؤمنني رؤوف رحيم وقد كانت سريته خري شاهد على ما تقدم .

بعد  مع أهل الطائف عندما سافر إليهم وطلب منهم نصرته ومساعدته -صلى اهلل عليه وسلم  -ومنها مثالً موقفه 
أن آذته قريش كثرياً . فلما توجه إليهم وكان معه مواله زيد بن حارثة وهناك قابل رؤساءهم فعرض عليهم نصرته، فردوا 

عليه رداً قبيحاً وأرسلوا سفهائهم وغلماهنم يقفون يف وجهه يف الطريق ويرمونه باحلجارة حىت أدموا عقبه وكان زيد بن 
ة كرم واستظل هبا وكانت جبوار بستان لعتبة وشيبة ابين ربيعة ومها من أعدائه وكانا حارثة يدرأ عنه حىت انتهى إىل شجر 

مكاهنم فدعا اهلل قائاًل :" اللهم إين أشكوا إليك ضعف قويت وقلة  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف البستان فكره الرسول 
من تكلين إىل بعيد يتجهمين أم إىل عدو  حيليت وهواين على الناس، يا أرحم الرامحني، أنت املستضعفني وأنت ريب إىل

ملكته أمري إن مل يكن بك غضب علي فال أبايل . مث أتى إليه جربيل عليه السالم برسالة من عند اهلل عز وجل وقال 
 إن اهلل أمرين أن أطيعك يف قومك ملا صنعوا معك، فقال عليه الصالة والسالم:" اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون: 
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)بتصرف( وانظر حممد اخلضري، نور اليقني يف سرية سيد املرسلني، حتقيق مسري أمحد العطار، دار  134-133، ص3ابن كثري، البداية والنهاية، ج
 احلديث، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 1412هـ - 1992م، ص108 )نقلت احلادثة بتصرف( 26 

 ابن أيب الدنيا، مداراة الناس والصرب على أذاهم، رقم النص 270 .27 
 القرآن، سورة مرمي، 51:19 .28 

 القرآن، سورة يوسف، 24:12 .29 
 

 

من إيذاء  -فيتضح لنا من موقفه من ثقيف بالرغم مما صنعوه به  26فقال جربيل : صدق من مساك الرؤوف الرحيم"
 نفسي بعدم قبول دعوته ورده رداً سيئاً ثقيال، ومن إيذاء جسدي أيضاً 

كان موقف الداعي   -صلى اهلل عليه وسلم  -أن موقفه  -باحلجارة  -عليه الصالة والسالم  -بإرسال صبياهنم لرميه 
الصبور احلليم الرفيق بقومه، فلم يغضب عليهم ويوافق على إنزال العقاب هبم بل داراهم ودعا هلم ومل تكن مداراته هنا 

صرب حمتسباً وقابل إيذائهم بالدعاء هلم ال عليهم،  وهذه قمة  -صلى اهلل عليه وسلم  -ناجتة عن ضعف ولكنه 
ع ذلك إال إخالصاً هلل عز وجل ونشراً لدعوته. وقد اقتدى السلف الصاحل برسوهلم املداراة وخالصة مثارها، وما صن

يف أخالقه ولطفه  ومداراته وصربه وحلمه واحتذوا حذوه يف مداراهتم للناس وصربهم  -صلى اهلل عليه وسلم  -الكرمي 
مع عمر بن عبد العزيز ملا ويل وإخالصهم النية هلل سبحانه وتعاىل وعدم انتظار خري مرجو منهم، ومن ذلك ما حدث 

اخلالفة حيث ) خرج ليلة ومعه حرسي فدخل املسجد فمر يف الظلمة برجل فعثر به، فرفع رأسه إليه، فقال، أجمنون 
 27أنت. قال : ال فهم احلرسي به فقال له عمر: مه، إمنا سألين أجمنون أنت، فقلت : ال(

يق حيث أنه له اليد العليا كخلية وكان باستطاعته االنتقام من الرجل ملا فقد كان رضي اهلل عنه مثال اخلليفة الصابر الرف
سببه له من إهانة، ولكنه آثر استعمال لينه ورفقه وجعل نيته خالصة هلل سبحانه وتعاىل يف مداراته لرعيته وصربه 

 صالة والسالم . عليهم، فاألخالص له شأن عظيم  وقد وصف به أهل اإلصالح من األنبياء واملرسلني عليهم ال

 28قال تعاىل : )واذكر يف كتاب موسى إنه كان خملصاً وكان رسوالً نبياً(

وقال سبحانه عن نبيه يوسف: )ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه 
 29من عبادنا املخلصني(
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 القرآن، سورة ص ، 38 : 30.46-45 
 د. أمحد الشرباصي، موسوعة أخالق القرآن، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان، الطبعة االوىل، 1401هـ - 1981م، ج2 ص31.178 

 القرآن، سورة السجدة،  24:3232
، وإسناده حسن ما خال العرزمي فإنه ضعيف.11ابن أيب الدنيا، مداراة الناس والصرب على أذاهم، رقم النص   

رقم احلديث  ابن حجر العسقالين، املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، داراملعرفة، بريوت، لبنان، بدون تاريخ، -
 4663، ج4، ص394-395، )ويف إسناده العزرمي وهو ضعيف(. 33 

 ابن أيب الدنيا، مداراة الناس والصرب على أذاهم،  رقم النص 6 .34 
 

 

ب أويل األيدي واألبصار إنا أخلصناهم خبالصة ذكرى الدار، وإهنم وقال أيضاً : )واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقو 
 30عندنا ملن املصطفني األخيار(

وأخلصناهم أي أخرتناهم واصطفيناهم واخلالصة هي اخللة والصفة أي اصطفيناهم بسبب خلة خاصة فيهم هي 
 31تذكريهم بالدار اآلخرة وذلك شأن األنبياء(

يف مداراة الناس ورعايتهم والصرب على إيذائهم هو أحد أسباب السبق والتقدم يف وهذا اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل 
 صدر واإلمامة يف احلياة الدنيا الرتب والدرجات يوم القيامة، كما أنه أحد أسباب التمكني والت

 32بآياتنا يوقنون(فبالنسبة للدنيا يقول اهلل عز وجل: )وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا 

فإهنم بصربهم على أمر اهلل ثباتا، ودعوهتم للناس وصربهم على إيذائهم واستهزائهم إخالصاً واحتسابا رفعهم اهلل تعاىل 
 وجعلهم أئمة هدى وقيادة رشد وتوفيق .

صلى  -ل اهلل وأما يف اآلخرة فقد أخرج ابن أيب الدنيا يف روايته عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسو 
"إذا مجع اهلل اخلالئق يوم القيامة، نادى مناد أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم ناس وهو يسري فينطلقون  -اهلل عليه وسلم

 سراعاً إىل اجلنة فتلقاهم املالئكة، فيقولون : حنن أهل الفضل . فيقولون : وما 

ا، وإذا أسئ إلينا حلمنا. فيقال هلم : ادخلوا اجلنة فنعم فضلكم ؟ فيقولون : كنا إذا ظلمنا صربنا، وإذا أسئ إلينا غفرن
 لذا قال عمرو بن العاص خماطباً بعض الصحابة وكبار التابعني:  33أجر العاملني "

 34)ليس احلليم من حيلم عمن حيلم عنه وجياهل من جاهله ولكن احلليم من حيلم عمن حيلم عنه وحيلم عمن جاهله(
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 القرآن، سورة الفرقان، 35.72:25 
 ابن أيب الدنيا، مداراة الناس والصرب على أذاهم، رقم النص 36.26 

 ابن أيب الدنيا، مداراة الناس والصرب على أذاهم، رقم النص 244، )باب مداراة اإلمام رعيته(37 

 

 36فقال: )أوذوا فصفحوا( 35 قوله تعاىل : )وإذا مروا باللغو مروا كراماً(وقال جماهد بن جرب يف تفسري

هذه القاعدة املهمة يف الدعوة بادره مذكراً له هبا أحد التابعني،  -رضي اهلل عنه  -ويوم أن نسي عمر بن اخلطاب 
وله بالدرة. فقال الرجل قال: "نظر عمر إىل رجل أذنب ذنباً فتنا -رضي اهلل عنهم  -فعن سامل بن عمر بن اخلطاب 

: واهلل يا عمر لئن كنت أحسنت فلقد ظلمتين، ولئن كنت اسأت فما علمتين. قال صدقت، فأستغفر اهلل، دونك 
  37فاقتد من عمر فقال الرجل: أهبها هلل، وغفر اهلل يل ولك"

الناس ويعاجلها بالرفق  وهكذا ينبغي للداعي املسلم وكل مصلح من املصلحني أن حيتسب الرعاية والصرب على عثرات
واملدراة إخالصاً هلل تعاىل وابتغاءاً ملرضاته سبحانه هو الذي أمر باستصحاب الرفق واحلكمة واستعمال املوعظة احلسنة 

 يف تبليغ الدعوة اإلسالمية وإصالح أحوال الناس .

ى املرتتبة على دعوة الناس وعند توفر اإلخالص واحتساب العمل هلل تعاىل هتون الشدائد واملتاعت وأصناف األذ
 واألخذ بإيديهم إىل مرضاة اهلل تعاىل . 

 القصد واالعتدال  -2

القصد واالعتدال من القواعد اإلسالمية الكرمية اليت حث عليها القرآن الكرمي والسنة املطهرة يف كثري من املواضع 
 وذلك ألمهيتها يف سائر األعمال واألحوال . 

 فاالتزان واالعتدال أحد أبرز مسات الشخصية اإلسالمية املشتبعة بآداب الكتاب والسنة .

فالقصد مطلوب يف العبادة ويف السلوك، ويف املعيشة ويف سائر األمور األخرى، ولو وقفنا عند موضوع ) املداراة ( 
 باعتباره حمور حديثنا لوجدناه كذلك ال يستقيم إال مبنهج االعتدال . فاالعتدال يف مداراة الناس ومالينتهم واالحرتاز 
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 القرآن، سورة فاطر، 32:35 . * ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث، ج4، ص38.67 
 أمحد الشرباصي، موسوعة أخالق القرآن، ج5، ص39.179 

 القرآن، سورة التوبة، 40.42:9 
، 8م، ج1966-1965القرطيب، حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، )حتقيق إبراهيم اطفيش( ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

 ص41.53 
 البخاري، الصحيح، كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة على العمل، ج7، ص181- 18242

 

 

طية هو املعيار الذي حيفظ سالمة هذا العمل من أن يتحول إىل مداهنة أو عن اإلفراط والتفريط يف ذلك وتوخي الوس
 منافرة .

قال تعاىل : )مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظاملا مل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات 
أحد طريف التفريط واإلفراط *.  والقصد يف الشئ هو االعتدال الذي ال مييل إىل 38باذن اهلل، ذلك الفضل الكبري(

)وقصد اإلنسان يف األمر : مل يتجاوز فيه احلد، ورضي بالتوسط وقصد يف أمر اعتدل وسلك مسلكاً بني املغاالة 
 والتقصري أو بني اإلفراط والتفريط . 

لت اللغة العربية والقصد هو سلوك الطريق املعتدلة ولذلك قد يطلق عليه إسم االعتدال، وقد يسمى بالسداد ولذلك قا
  39إن القصد مبعىن العدل، والقاصد هو الرقيب(

 40قال تعاىل : )لو كان عرضاً قريباً أو سفراً قاصداً التبعوك(

 41)أي سفراً سهال معلوم الطريق(

على القصد والتوسط يف األمور وبني أنه بالقصد واالعتدال يكون  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقد حث رسول اهلل 
 حيث قال :  -رضي اهلل عنه  -االهتداء والوصول إىل املبتغى وذلك فيما رواه أبو هريرة 

ا رسول اهلل . قال : وال أنا إال أن قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "لن ينجي أحداً منكم عمله، قالوا وال أنت ي
 42يتغمدين اهلل برحتمه، فسددوا وقاربوا، واعدوا وروحوا وشيئاً من الدجلة، والقصد القصد تبلغوا "
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 ابن حجر، فتح الباري، كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة على العمل، ج24، ص43.82 
 املرجع السابق، ج24، ص44.82 

 ابن حجر العسقالين، فتح الباري، كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة على العمل، ج24، ص45.83-82 
 ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث، ج4، ص46.67 

 البخاري، الصحيح ، كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة على العمل، ج7، ص47.82 
 

 

قال اإلمام ابن حجر : )سددوا : أي أقصدوا السداد والصواب ومعىن االستدراك يف هذا احلديث أن العمل عالمة 
لعامل اجلنة، فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب أي اتباع السنة من اإلخالص وغريه على وجود الرمحة اليت تدخل ا

  43ليقبل عملكم فينزل عليكم الرمحة(

 ىل امللل فترتكوا العمل فتفرطوا )قاربوا : أي ال تفرطوا فتجهدوا أنفسكم يف العبادة لئال يفضي لكم ذلكم إ

 ول النهار . واغدوا وروحوا وشيئاً من الدجلة : الغدو السري أ

 الرواح : السري من أول النصف الثاين من النهار . 

 الدجلة : سري الليل . 

 44فكأن فيه إشارة إىل صيام مجيع النهار وقيام بعض الليل وإىل أعم من ذلك من سائر أوجه العبادة(

احلث على الرفق يف  القصد القصد : بالنصب على اإلغراء : أي الزموا الطريق األوسط واملعتدل وفيه إشارة إىل
 45العبادة(

 46وقال ابن األثري يف تفسري احلديث: )أي عليكم بالقصد من األمور يف القول والفعل(

وقد أورد البخاري احلديث برواية أخرى، عن عائشة رضي اهلل عنها حيث قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 47اجلنة، وإن أحب األعمال إىل اهلل أدومه وإن قل":"سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله 

كثرياً من املبالغة واإلفراط يف   -وفيه أيضاً احلث على استمرارية العمل وإن كان قلياًل حيث إنه يسري فيه عليه وسلم 
 يف  - صلى اهلل عليه وسلم -األمور حىت وإن كانت يف العبادة. ملا فيها من التشدد الذي هنينا عنه من ذلك قوله 
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 مسلم، الصحيح، كتاب العلم، باب هلك املتنطعون، ج4، ص48.2055 
م، 1988 -هـ 1408املنصورة، النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي، رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، دار الوفاء للطباعة والنشر، 

 باب االقتصاد يف الطاعة، ص49.66 
 البخاري، الصحيح، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد يف العبادة، ج2، ص50.48 

 مسلم، الصحيح، كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة، ج2، ص51.591 

 

، قاهلا ثالثا ويف هذا تأكيد على املغالني يف أقواهلم وأفعاهلم أن  48احلديث الذي أخرجه مسلم : "هلك املتنطعون"
 حيذروا، وأن الشدة ال تأيت خبري.

إن  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقد كان  49قال النووي : )واملتنطعون هم املتعمقون املتشددون يف غري موضع التشديد(
صلى اهلل عليه  -رأى يف صحابته تشدداً ومغاالة يف األمور هناهم عن ذلك، ومما يدلنا على ذلك ماصنعه رسول اهلل 

 عندما دخل املسجد" فإذا حبل ممدود بني الساريتني، فقال ما هذا  -وسلم 

: حلوه ليصل أحدكم  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال النيب احلبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فرتت تعلقت به. 
 50نشاطه فإذا فرت فلريقد"

يف  -صلى اهلل عليه وسلم  -ونستفيد من هذا احلديث النهي عن التكلف وإرهاق النفس، وقد كان هذا هو منهجه 
 أهنم يعملهم هذا حيذون حذو سائر أموره وأحواله فلم يكن يبالغ يف اخلطبة والصالة كما يفعل أكثر الناس ايلوم ظانني

 وأىن هلم ذلك . -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 

وعندنا من النصوص ما يثبت قصد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واعتداله يف األمور فقد أخرج مسلم عن جابر بن 
صالته قصداً وخطبته  قوله : )كنت أصلي مع النيب صلى اهلل عليه وسلم الصلوات، فكانت -رضي اهلل عنهما  -مسرة

 51قصداً (

 وقوله قصداً : أي بني الطول والقصر .

وقد كان صلى اهلل عليه وسلم خيفف الصالة رمحة باملصلني حيث أنه يعرف أن فيهم الضعيف والسقيم والكبري وإذا 
الكالم  احلاجة . وفيه فائدة أخرى عظيمة وهي احلرص على عدم إمالل الناس، حيث إنه من املعروف أن إطالة

 واإلسهاب فيه كفيل بأال يعي السامع كل ما يقال بعد فرتة وركيز وجيزة . 
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 القرآن، سورة املمتحنة، 52.7:60 
 مسلم، الصحيح، كتاب العلم، باب هلك املتنطعون، ج4 ص53.2055 

 انظر خترجيه ص54.69 

 

وهكذا نرى أن مثرة العمل ونتيجة تضيع ومتضي سدى إذا خرج العمل عن حد االتزان واالعتدال والتوسط سواء كان 
 العمل عبادة نسكية أو عماًل سلوكياً أو مسألة فكرية .

سالمي شرعي يفتقر إىل هذا الضابط القيم . فاملداراة إذا توسع املسلم يف أمرها إفراطاً واملداراة حبد ذاهتا عمل إ
استحالت نوعاً من املداهنة واملتابعة على احلرام والتهاون يف أمر اهلل سبحانه. وكذا إذا توسع املسلم فيها تفريطاً 

 كم من مظامل استحالت إىل نوع من الشدة والغلظة والتجاوز والتطاول باسم احلق، و 

واخرتاقات وتعديات ترتكب باسم اجلهاد والدعوة والغرية على الدين فتضيع من خالل ذلك التوجيهات الربانية 
واملواعظ النبوية يف الرب واإلحسان والرفق واحلكمة واملوعظة احلسنة. فضالً عمن دوهنم من الفساق وعصاه املؤمنني، 

 52دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل حيب املقسطني( ومن يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من

والرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول: "هلك املتنطعون، هلك املتنطعون، هلك املتنطعون : أخرجه مسلم يف 
 53صحيحه.

عليه  واملتنطعون هم املتشددون املتعمقون الذيين خرجون األمر عن حد التوسط واالعتدال وقد أوضح النيب صلى اهلل
قال : سئل رسول اهلل  -وسلم هذا اخلروج بشقيه إفراطاً وتفريطاً تشديداً ومداهنة فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه 

 صلى اهلل عليه وسلم : مىت يرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟ 

 54فقال عليه الصالة والسالم : "إذا ظهرت املداهنة يف خياركم والفاحشة يف شراركم"

و تأملنا يف هذا احلديث لوجدنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد ربط ضياع مهمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر فل
مبداهنة األخيار هذه املداهنة اليت توسع األخيار فيها فتحولت من مداراة إىل مداهنة وممالقة مذمومة بسبب التفريط يف 

 عن حد التوسط .الضوابط الشرعية للمداراة واخلروج فيها 
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 القرآن، سورة لقمان،  19:3155
، 2بدون تاريخ، ج 3وانظر، جممع اللغة العربية، معجم الوسيط، دار آل عمران، ط 185-184، ص5أمحد الشرباصي، موسوعة أخالق القرآن، ج

 ص56.766 
 القرآن، سورة لقمان،  18:3157

 أمحد الشرباصي، موسوعة أخالق القرآن، ج5، ص58.185 
 القرآن، سورة النحل، 59.9:16 

 

 

واحلث على القصد واالعتدال والتوسط يف األمور مستحب ومطلوب يف كل األوقات واألحيان فقد ذكر لنا القرآن 
الكرمي أن وصية لقمان احلكيم لولده كان من مجلتها : )واقصد يف مشيك واغضض من صوتك إن أنكر األصوات 

  55لصوت احلمري(

ملعتدلة القاصدة اليت تليق باإلنسان وتنبغي له، فالقصد من االقتصاد وهو عدم )والقصد يف املشي هنا: املشية ا
اإلسراف وعدم إضاعة الطاقة احلسية اجلسمية يف التبخرت واالختيال والتثين فينبغي أن تكون املشية قاصدة إىل هدف 

 56(ال تتلكأ وال تتخايل وال تتبخرت، بل تتجه إىل غايتها ومقاصدها يف انطالق واعتدال

وكما أمره بعدم االستعجال مرة يف اآلية السابقة أمره بعدم املشي ببطر وهتاون يف هذه اآلية: )وال متش يف األرض 
 58 فطلب منه القصد يف املشي ) حبيث يكون وسطا بني الطرفني املذمومني( 57مرحاً(

وجود طرق أخرى جائزة ومعتلة وكما وضح لنا سبحانه وتعاىل أنه يوجد طريق مقتصد ومتوسط نبهنا أيضاً إىل 
 59 ومنحرفة عن الطريق قال تعاىل: )وعلى اهلل قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء هلداكم أمجعني(

)والسبيل القاصد هو الطريق املستقيم الذي ال يلتوي كأن يقصد قصداً إىل غايته فال حييد عنها، والسبيل اجلائر هو 
 صل إليها وال يقف عندها .السبيل املنحرف اجملاوز للغاية ال يو 
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 سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج4، ص60.2162 
 القرآن، سورة املائدة، 66:5 .61 
 القرآن، سورة لقمان،  32:3162

 اآللوسي، شهاب الدين حممد، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، ج11، ص63.106 

 

)ولو شاء هلداكم أمجعني ولكن شاء أن خيلق اإلنسان مستعبداً للهدى والضالل وأن يدع إلرادته اختيار طريق اهلدى 
أو طريق الضالل فكان منهم من يسلك السبيل القاصد ومنهم من يسلك السبيل اجلائئر وكالمها ال خيرج على مشيئة 

  60 تدع لإلنسان حرية االختيار(اهلل اليت قضت بأن 

ومما تقدم نلحظ يف بعض اآليات حث على القصد يف العبادة ويف بعضها حث على القصد يف سائر التصرفات، 
فالقصد إذن مطلوب يف سائر األمور كالتفكري وإصدار احلكم والرأي والعمل والقول والنوم والراحة وكذلك هو احلال 

 اصداً يف تعامله معهم من غري إفراط وال تفريط . يف مداراة الناس حبيث يكون ق

وقد مدح اهلل سبحانه وتعاىل األمة القاصدة وعاب على غريهم ممن يفرطون ووصف عملهم بأنه عمل سوء قال تعاىل 
وقال أيضاً  : )وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اهلل خملصني له  61: )منهم أمة مقتصدة وكثري منهم ساء ما يعملون(

 62فلما جناهم إىل الرب فمنهم مقتصد وما جيحد بآيات اهلل إال كل ختار كفور( الدين

واملراد بالقصد: )الطريق املستقيم ال يعدل عنه لغريه وأصله واستقامة الطريق مث أطلق عليه مبالغة، واملراد بالطريق 
 املستقيم التوحيد جمازاً فكأنه قيل: فمنهم مستقيم على التوحيد . 

من االقتصاد مبعىن التوسط واالعتدال واملراد حينئذ على ما قيل متوسط يف أقواله وأفعاله بني اخلوف وقبل مقتصد 
 63والرجاء موف مبا عاهد اهلل تعاىل عليه يف البحر(

 المراجع والمصادر

 الكرمي القرآن-

النهاية يف غريب احلديث واألثر ، حتقيق طاهر أمحد  ،ابن األثري ، حمي الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري -
 جملدات ، بريوت : دار الفكر . 5،  2الزاوي ، حممود حممد الطناجي ، ط 
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) طبعة باألوفست عن  جملدات ، بريوت لبنان : دار الفكر 4البخاري ، حممد بن إمساعيل ، صحيح البخاري ،  –
 طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول ( 

 جملدات ، بريوت : دار الفكر  5، الرتمذي ، حممد بن عيسى بن سورة ، اجلامع ، حتقيق عبد الرمحن حممد عثمان -

 التهانوي: حممد علي بن شيخ علي بن قاضي، كشاف اصطالحات الفنون، بدون تاريخ، دار صادر، بريوت.

جملدا ، مصر :  14،  1ابن حجر العسقالين ، أمحد بن علي بن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ط –  
 مكتبة الكليات األزهرية .

ابن حجر العسقالين، املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، داراملعرفة، بريوت،  -
 لبنان، بدون تاريخ، 

يب الدنيا ، عبداهلل بن حممد عبيد ، مداراة الناس والصرب على أذاهم ، خمطوط ، نسخة خاصة يف مكتبة د / ابن أ-
 جنم عبدالرمحن خلف .

ابن رجب احلنبلي، عبدالرمحن بن شهاب الدين، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، -
 .م 1994 -هـ 1414ي، دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل خرج أحاديثه وعلق عليه: عصام الدين الصبابط

 جملدات ، بريوت ، لبنان : دار الفكر . 10الزبيدي ،حممد بن حممد بن احلسني، احتاف السادة املتقني ، -

 -هـ 1401أمحد الشرباصي، موسوعة أخالق القرآن، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان، الطبعة االوىل،  لشرباصيا-
1981  

 م، 1993القرضاوي د.يوسف القرضاوي، حول ركن اإلخالص، دار الطباعة والنشر اإلسالمية، القاهرة، سنة -

القرطيب، حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، )حتقيق إبراهيم اطفيش( ، دار إحياء الرتاث العريب، -
  م1966-1965بريوت 

البقاء أيوب بن موسى، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، حتقيق د. عدنان درويش، العكربي، أبو -
 ، وزارة الثقافة دمشق.1981سنة  2حممد املصري، ط
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العيين، )بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيين( عمدة القاريء، )كتاب احملاربني، باب رجم احلبلى من الزىن إذا -
هـ 1392سنة  1ركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، حممد حممود احلليب وشركاة طأحصنت( مصر، ش

 م1982

حممد اخلضري، نور اليقني يف سرية سيد املرسلني، حتقيق مسري أمحد العطار، دار احلديث، القاهرة، الطبعة الثانية، -
  108م، ص1992 -هـ 1412سنة 

  1514.1، ص3من قاتل للرياء والسمعة، ج مسلم، الصحيح، كتاب اإلمارة، باب-

جممع اللغة العربية ن بدون تاريخ ، اجملم الوسيط ، أشرف على الطبع حسن علي عطية حممد شوقي أمني ، جملدين -
 ، تركيا ، استانبول : املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر .
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 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه، رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست العلمي

  

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصف)الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة الحاسوب  -2

 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 عن

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   بما في ذلك الجداول والصور والرسومات

 من هذا العدد المالحق واالستبانات. , ويستنى

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميالدي.العربية واإلنجليزية باللغتين

لرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين ا -4

العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر  (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،

 والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر بيةباللغة العر يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.

 تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.يقسم البحث إلى مباحث ومطالب  -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7

 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

ية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة من المراجع األجنب % 20 هما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل.

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


لية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات الما  -10

 .متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12

  المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام

 .في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

  وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم

ي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواش

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة ) طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي

 (واحدة

https://www.youtube.com/watch?al_g_hAweCUv=&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد 2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .145، ص: 2. ج: 2لسالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: ا

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

 مؤلف، لل في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق

 وذلك باتباع الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد:

. تحقيـق: عبــد المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979الهمذاني. )ابن خالويه، الحسين بن أحمد 

. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.وم القرآنالواضح في عل (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية.التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )

 .36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر الدولي  (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 ن.. ماليزيا: جامعة السلطان زين العابديللقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 سسة الدينية.. )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤتاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

  

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد -13

لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب   -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب قرار  -15

16-  ً  يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

ستوى بحثك من عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من م مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال 

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ  أشهر( 3يوماً )  90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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