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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 

 

The study aimed to introduce Sheikh Abdul Qadir Al-Gilani, and to know his contractual opinions, 

and it was found that Sheikh Abdul Qadir Al-Gilani had a scientific sobriety and great place. Also, 

he is the one who fights extremist and strict thought. Furthermore, he is innocent of the stray 

thoughts that he was accused of and attributed to him from some of his beloved and his disciples 

falsely and faintly, which unfortunately were fought by some writers who did not understand his 

method and his scientific life. 

  

 

 لخص امل

هدفت الدراسة التعريف ابلشيخ عبد القادر اجليالين، ومعرفة آراءه العقدية، وتبني للباحث أن الشيخ عبد القادر اجليالين، 
واملتزمت، كما أنه بريء من كان ذا علمية رصينة، ومكانه كبرية، بل إنه من الشخصيات اليت حتارب الفكر املتطرف 

األفكار الضالة اليت أهتم هبا وتنسب إليه من بعض أحبابه ومريديه زورا وهبتاان، واليت لألسف الشديد حاربته بعض األقالم 
 اليت مل تفهم منهجه وحياته العلمية.
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 املقدمة:
املنزه عىن  الصمد،الواحد األحد الفرد  واالنعام،واخللق  ابإلجياداملتفضل على خلقه  واالكرام،احلمد هلل ذي اجلالل      

محدا يليق جبالله، ويعمنا مبنه وافضاله، جل جالله ما اعظمه، والصالة والسالم على املبعوث  والولد،الشريك والزوج 
هللا عليه وسلم( وعلى آله الطيبني الطاهرين واآلخرين وامام للمتقني سيدان حممد )صلى  لألولنيرمحة للعاملني وسيدا 

 وصحابته الغر امليامني الذي تركنا على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها اال هالك.
فال خيفى على مسلم،  ما متر به امتنا اليوم من متزق وتشرذم وشتات بني ابنتئها حىت اصبحت كما قال النيب  اما بعد:

لم( اهنا كغثاء السيل ال لكثرته ولكن ال ترجى منه الفائدة، ووصل األمر ببعضهم ان يلعن آخر هذه )صلى هللا عليه وس
األمة أوهلا وهو مصداق حديث املصطفى عليه الصالة والسالم خمربا عن ذلك، وسبب ذلك كله يرجع إىل ما ابتليت 

مة إىل اهلاوية متكئني على بعض وعاض السالطني به االمة من سفهاء االحالم وضعاف العقول الذين ارادوا ان جيروا اال
او علماء السوء الذين حيلون ما حرمه هللا او حيرمون ما احله هللا بتأويالت ممجوجة للعقل السليم وان اخطر ما يدور يف 

اد فلك تلك الشقاقات والنزاعات هو اخلالف يف العقيدة، وهذا اخلالف يؤدي بصاحبه إىل تسقيط اآلخر وجعله يف عد 
اخلاسرين، ويف هذا البحث سأتناول قام به اإلمام الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه هللا والذي يعد حلقة مهمة يف ترسيخ 

 .الفهم الصحيح للعقيدة وبيان اوجه اخلالف املقبوله وغريها يف جمال العقيدة
 

 مشكلة البحث:

هواء منهم، فمنهم من أضله هللا قلوهبم ومتكنت األ هواء والنحل، عبث الشيطان يفابتليت األمة أبانس من أهل األ -
على علم، ومنهم من تنكب عن طريق احلق واتبع هواه وانساق وراء ادعياء الباطل كلهم كانت الثغرة اليت نفذ منها 
الشيطان اليهم هو ابب العقيدة الفاسدة، او التأويالت العقيمة، لتقدمها، وما قام به اإلمام الشيخ عبد القادر 
اجليالين رمحه هللا يعد حلقة مهمة يف ترسيخ الفهم الصحيح للعقيدة وبيان اوجه اخلالف املقبوله وغريها يف جمال 

 العقيدة، 

وتبنوها والصوفية احلقة منها براء، كما اتكأ كثري من اجلهلة على افكار منحرفة زعموا اهنا من أتويالت الصوفية  -
 تقبل النقاش او اجلدل، وهذا التفسري هو كالم واحد من اعالم التصوف واصبحت عندهم من املسلمات اليت ال
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احلق املنضبط بكتاب هللا وسنة رسوله بعيدا وهو يعد مرجعا مهما يف تصحيح كثري من املفاهيم املغلوطة او املقلوبة 
ذي من خالله قد ضيق آلنه كالم عارف خبري خبفاية النفس ومداخل الشيطان اليها كما انه حمصن ابلعلم الشرعي ال

 على ابليس ابوابه ونوافذه.
 : اسئلة البحث

 اإلمام الشيخ عبد القادراجليالين رمحه هللا هل له أقوال وآراء مستقله يف العقيدة ؟ -

 هل يعد اإلمام اجليالين مقلدا أم جمتهدا يف العقيدة ؟ -

 .إىل اي مدرسة ينتمي اإلمام اجليالين يف توجهاته العقدية -
 أهداف البحث: 

 بيان املفهوم الصحيح للعقيدة. -

الكشف والبيان عن أقوال وآراء العلماء يف جمال العقيدة واملبثوثة بني ثنااي السفر الكبري )تفسري اجليالين( للقران  -
 العظيم  

 (.العقيدةمجع أقوال اإلمام اجليالين يف العقيدة من خالل ما كتبه هو يف كتابه )ا -
 أمهية البحث: 

 أمهية البحث من خالل النقاط اآلتية:   تظهر

يُعُد علم العقيدة من أهم العلوم، الواجب على املكلف تعلمها؛ ألهنا أّجل العلوم، وأشرفها كوهنا تبحث يف ذات  -
 هللا وصفاته، وتنفي ما ال يليق به جل يف عاله.

معرفته يف حق هللا تعاىل، وما جيوز وما يستحيل، إن دراسة العقيدة اإلسالمية، تقدم لإلنسان كل ما جيب عليه  -
 وبذلك يبلغ كمال احملبة، وعندئذ يسعى لكمال اإلخالص هلل تعاىل؛ ألنه أمت معرفته به.

الدفاع عن عقيدة أهل السنة واجلماعة امام سيل كبري من ركام الباطل والذي خلفته االهواء والنزوات واثرت على   -
 ا وال زالت.مسرية االمة االسالمية كثري 

 بيان أقوال أئمة هذه االمة من علمائها الرابنني الذين ال خيشون يف هللا لومة الئم. -
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 حدود البحث:
  هو نقل أقوال اإلمام اجليالين يف مباحث العقيدة سواء كانت ذلك النقل له ام نقله عن غريه فتبناه .1
 القوال اليت وردت عن اإلمام اجليالين رمحه هللا.تعد هذه الدراسة هي دراسة حتليلية تفسريية توضيحية لتلك   .2
 .مشلت الدراسة مباحث العقيدة يف االهليات دون النبوات والسمعيات.خشية االطالة   .3

 منهجية البحث: 
 اعتمد الباحث يف دراسته العقيدية ألقوال الشيخ عبد القادر اجليالين على:

الشيخ اجليالين، وقارن تلك األقوال مع غريها من أقوال العلماء املنهج االستقرائي: حيث تتبع الباحث أقوال  -1
 االجالء.

املنهج التحليلي: حيث قام الباحث بتحليل أقوال الشيخ اجليالين يف جمال العقيدة وذلك من خالل التوضيح  -2
 لتلك األقوال وبيان الغامض منها، والكشف عن مدلوالهتا، وتفسريها.

 الدراسات السابقة: 
ن اتلشيخ عبد القادر اجليالين من الشخصيات املهمة والذين هلم ابع كبري يف العلوم الشرعية ويف العقيدة  نظرا لكو 

 وذاع صيته بني البلدان يف حقبته واحلقب اليت جاءت من بعدهزفهناك دراسات سابقة كثريه عنه نذكر قسم منها:
 .رؤية اترخيية معاصره، للكاتب مجال الدين فاحل الكيالين1
 اإلمام الزاهد والقدوة.  .2
 1418.كتاب الشيخ عبد القادر اجليالين. واراؤه األعتقادية والصوفية للكاتب الشيخ سعيد بن مسفر طبع سنة3

 هجرية وهو من أهم الكتب اليت دافعت عن الشيخ وعن  هنجه.
 وهناك كثريمن الدراسات الجمال لذكرها هنا عن الشيخ اجليالين رمحه هللا.

 : البحث  هيكلية
 أما عن خطيت يف البحث فكانت كاآليت:

 قسمت البحث إىل مقدمة وستة فصول وخامتة.
 أما املقدمة فذكرت فيها: أمهية املوضوع، وسبب اختيار املوضوع والدراسات السابقة، ومنهجية البحث.

 أشتمل على متهيد، ومبحثني: تكلمت يف التمهيد، عن عصر الشيخ اجليالين، وفيه ثالثة حماور: و 
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 .219.1، صفحة 10املنتظم، ابن اجلوزي، اجلزء  1

احملور األول: تكلمت فيه عن اجلانب السياسي، والثاين عن اجلانبني، االجتماعي واالقتصادي والثالث عن اجلانب 
 العلمي.

 أما املبحثان، فكما أييت:
 ثالثة حماور:املبحث األول: سريته الذاتية، وفيه  

 أوالً: أمسه، ولقبه، وكنيته، ونسبه.  -
 اثنياً: مولده، ونشأته.  -
 اثلثاً: وفاته.  -

 املبحث الثاين: سريته العلمية، وفيه مخسة حماور:
 أوالً: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. -
 اثنياً: شيوخه.  -
 اثلثاً: مؤلفاته.  -
 ميرابعاً: منهجه يف تفسري القرآن الكر   -
 خامساً: مذهبه يف العقيدة. -

 
 

 املبحث األول
 مسه:ااحملور األول:  

هـ(، هو أبو حممد عبد القادر بن موسى بن عبد هللا،  561 -هـ  470عبد القادر اجليلي أو اجليالين أو الكيالين )
اجليالين، ويعرف أيضا ب"سلطان يعرف ويلقب يف الرتاث املغاريب ابلشيخ بوعالم اجليالين، وابملشرق عبد القادر 

األولياء"، وهو إمام صويف وفقيه حنبلي، لقبه أتباعه بـ"ابز هللا األشهب" و"اتج العارفني" و"حميي الدين" و"قطب بغداد". 
 وإليه تنتسب الطريقة القادرية الصوفية.

  1م1077هـ/  470ربيع الثاين وهو األشهر سنة    11ولد يف  
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 . احلافظ الذهيبالتاريخ الكبري، أتليف: .2 2
، 2012بريوت، طبعة عام -.كتاب: جغرافية الباز االشهب، حتقيق مكان والدة الشيخ عبد القادر الكيالين، د.مجال الدين فاحل الكيالين، مكتبة اجلليس 3

  14صفحة 
 77صفحه 2، اجلزء1997.كتاب من بعض انساب العرب، د.خاشع املعاضيدي، دار الرشيد، بغداد، 4
 4..439الصفحة  - 20اجلزء  -م  1985هـ/  1405الطبعة: الثالثة،  -مؤسسة الرسالة  -اإلمام الذهيب  -سري أعالم النبالء  5

 سرتهاحملور الثاين:نسبه وأ
بن  بد هللاعبن  موسىبن  عبد هللابن  موسىبن  داودبن  حممدبن  حيىيبن  عبدهللابن  موسىبن  عبد القادرأبو حممد 

 كعببن    مرةبن    كالببن    قصيبن    عبد منافبن    هاشمبن    عبد املطلببن    أيب طالببن    عليبن    احلسنبن    احلسن
بن  معدبن  نزاربن  مضربن  إلياسبن  مدركةبن  خزميةبن  كنانةبن  قريشبن  مالكبن  فهربن  غالببن  لؤيبن 

  2.عدانن
 احملور الثالث: حمل مولده     
حالياً على  إيرانيف مشال  جيالن حيث توجد رواايت متعددة أمهها القول بوالدتِه يف  [2]وهناك خالف يف حمل والدتِه،

كيلو مرت   40اليت تبعد حوايل    املدائنراق وهي قرية اترخيية قرب  الع  جيالن، والقول اآلخر أنه ولد يف  حبر قزوينضفاف  
 وقد نشأ عبد القادر يف 3.4ببغداد العائلة الكيالنية، وهو ما أثبتته الدراسات التارخيية األكادميية وتعتمده بغدادجنوب 

وصفتها املصادر ابلصاحلة، فقد كان والده أبو صاحل موسى معروفًا ابلزهد وكان شعاره جماهدة النفس وتزكيتها   أسرة
  5هاد".ابألعمال الصاحلة وهلذا كان لقبُه "حمب اجل

 احملور الرابع: وفاته:
هـ،جهزه وصلى عليه ولده عبد الوّهاب يف مجاعة من حضر   561ربيع الثاين سنة    10تويف اإلمام اجليالين ليلة السبت  

من أوالده وأصحابه، مث دفن يف رواق مدرسته، ومل يفتح ابب املدرسة حىت عال النهار وهرع الناس للصالة على قربه 
وزايرته، وبلغ تسعني سنة من عمره. ذكر العالمة سامل االلوسي، ان الرئيس أمحد حسن البكر يف بداية حكمه، طالب 
إيران ابسرتجاع رفات اخلليفة هارون الرشيد، كونه رمز لبغداد يف عصرها الذهيب، وذلك بدعوة وحث من املرحوم عبد 

عهد عبد الكرمي قاسم، ولكن إيران امتنعت،وابملقابل طلبت اسرتجاع  اجلبار اجلو مرد وزير اخلارجية العراقي السابق يف
رفات الشيخ عبد القادر الكيالين،كونه من مواليد كيالن يف إيران،وعندها طلب الرئيس من العالمة مصطفى جواد،بيان 

،مصادر تعتمد رواية  االمر، فأجاب مصطفى جواد: ان املصادر اليت تذكر ان الشيخ عبد القادر مواليد كيالن يف إيران 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A4%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
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7  

صحة كونه من   صوب فهو من مواليد قرية تسمى )اجليل( قرب املدائن، والاما األ  واحدة وتناقلتها بدون دراسة وحتقيق،
قامه احتاد املؤرخني أكده العالمة حسني علي حمفوظ يف مهرجان جوالء الذي أإيران أو ان جده امسه جيالن، وهو ما 

، وفعال أبلغت مملكة إيران بذلك ولكن بتدخل من دولة عربية اغلق 1996أيضا سنة لوسي حاضرا العرب وكان اآل
  6م ذُكرْت ُنسبته إىل اجليلي فقط حيناً، ومل يُكتب )الكيالين( إال بني قوسني.1960م و1958املوضوع،  بل يف عام  

 املبحث الثاين
 وفيها أربعة حماور.  العلميةسريته  

 بيةاحملور األول: منهجه يف الت 
 يضع عبد القادر اجليالين لتحقيق ذلك، ابالتصاف بصفات أساسها اجملاهدة، والتحلي ابعمال عشرة هي: 

ال حيلف املتعلم ابهلل عز وجل صادقا وال كاذاب، عامدا وال ساهيا ؛ ألنه إذا احكم ذلك من نفسه، دفعه ذلك  •
أنواره يدرك أثره يف قلبه، ومينحه الرفعة والثبات والكرامة إىل ترك احللف ابلكلية، وبذلك يفتح هللا له اباب من 

 عند اخللق.
• 

؛ فإذا اعتاد ذلك شرح هللا صدره، وصفا علمه، وصار حاله كله  أن جيتنب املتعلم الكذب هازال أو جادا7
 صدق و ظهر أثر ذلك عليه.

لوقوع يف احللف والكذب ؛ فإذا أن يفي مبا يعد، وأن يعمل على ترك الوعد أصال ؛ ألن ذلك أضمن له من ا •
 فعل ذلك، فتح له ابب السخاء، ودرجة احلياء، وأعطي مودة يف الصادقني.

أن جيتنب لعن أي شيء من اخللق، وإيذاء ذرة فما فوقها ؛ فذلك من أخالق األبرار والصديقني، ألن مثرة ذلك  •
 هللا من رفيع الدرجات.حفظه من مصارع اهلالك، والسالمة، ويورث رمحة العباد، مع ما يهبه  

، وإن ظلمه فال يقطعه بلسانه، وال يقابله بقول أو فعل ؛ فإن فعل ذلك وجعله أن جيتنب الدعاء على أحد •
 من مجلة آدابه ارتفع يف عني هللا، وانل حمبة اخللق مجيعا.

الق السنة، ، أو كفر، أو نفاق، فذلك أقرب للرمحة، وأقرب ألخأن ال يشهد على أحد من أهل القبلة بشرك •
 وأبعد من ادعاء العلم، وأقرب إىل رضا هللا، وهو ابب شريف يورث العبد رمحة اخللق أمجعني.
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  5..312، ص 3، ج1998الغنية لطاليب طريق احلق، عبدالقادر اجليالين، حتقيق فرج توفيق الوليد، مكتبة الفكر، بريوت، 8

، وأن يكف جوارحه عنها، ألن ذلك مما يسرع يف ترقية النفس إىل مقامات أعلى، أن جيتنب النظر إىل املعاصي •
 ويؤدي إىل سهولة استعمال اجلوارح يف الطاعة.

؛ فإن ذلك متام العزة للعابدين، وشرف املتقني،  لى اخللق يف حاجة صغرت أو كربتأن جيتنب االعتماد ع  •
وبه يقوى على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ويستغين ابهلل، ويثق بعطائه، ويكون اخللق عنده يف احلق 

 سواء، وذلك أقرب إىل ابب اإلخالص.
ز األكرب، والتوكل الصحيح ؛ فهو ابب من أبواب ، فذاك الغىن اخلالص، والعأن يقطع طمعه من اآلدميني •

 الزهد، وبه ينال الورع.
؛ فهو خصلة أصل االخالق كلها، وبه يدرك العبد منازل الصاحلني الراضني عن هللا   التواضع، وبه تعلو املنزلة •

 .8يف السراء والضراء، وهو كمال التقوى
 مؤلفاته:  احملور الثاين:

القادر اجليالين مصنفات كثرية يف األصول والفروع ويف أهل األحوال واحلقائق والتصوف، منها ما هو صنف عبد       
مطبوع ومنها خمطوط ومنها مصّور،وفيها املنسوب، وترمجت أغلب مؤلفاته إىل اللغات العاملية وال سيما اللغة اإلجنليزية 

  :[ منها45(]2010_1935بواسطة )خمتار هوالند 
 .إغاثة العارفني وغاية مىن الواصلني •
 .أوراد اجليالين •
 .آداب السلوك والتوصل إىل منازل السلوك •
 .حتفة املتقني وسبيل العارفني •
 .جالء اخلاطر •
 .حزب الرجاء واالنتهاء •
 .احلزب الكبري •
 .دعاء البسملة •
 .ببغدادالرسالة الغوثية: موجود منها نسخة يف مكتبة األوقاف   •
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 .رسالة يف األمساء العظيمة للطريق إىل هللا •
 .الغُنية لطاليب طريق احلق: وهو من أشهر كتبه يف األخالق واآلداب اإلسالمية وهو جزءان  •
 .الفتح الرابين والفيض الرمحاين: وهو من كتبه املشهورة وهو عبارة عن جمالس للشيوخ يف الوعظ واإلرشاد •
 .مقالة 78ارة عن مقاالت للشيخ يف العقائد واإلرشاد ويتألف من  فتوح الغيب: وهو عب •
 .الفيوضات الرابنية: وهكذا الكتاب ليس له ولكنه حيتوي الكثري من أوراده وأدعيته وأحزابه •
 .معراج لطيف املعاين •
 .يواقيت احلكم •
القادرية ببغداد ويف مكتبة جامعة سر األسرار يف التصوف: وهو كتاب معروف وتوجد نسخة منه يف املكتبة  •

 إسطنبول
 .الطريق إىل هللا: كتاب عن اخللوة والبيعة واألمساء السبعة •
 رسالة مرتمجة للفارسية يوجد نسخة يف مكتبة جامعة إسطنبول   15رسائل الشيخ عبد القادر:   •
 .املواهب الرمحانية: ذكره صاحب روضات اجلنات •
 .خمطوط توجد نسخة منه يف مكتبة األوقاف ببغداد حزب عبد القادر اجليالين: •
 .تنبيه الغيب إىل رؤية النيب: نسخة خمطوطة مبكتبة الفاتيكان بروما •
 .الرد على الرافضة: منسوب له وهو حملمد بن وهب نسخة خمطوطة يف املكتبة القادرية ببغداد •
 .251حتت رقم  وصااي الشيخ عبد القادر: موجود يف مكتبة فيض هللا مراد  •
هبجة األسرار ومعدن األنوار يف مناقب الباز األشهب: مواعظ للشيخ مجعها نور الدين أبو احلسن علي بن   •

 .يوسف اللخمي الشطنويف
 .تفسري اجليالين: خمطوط يف مكتبة رشيد كرامي يف طرابلس الشام •
 .الدالئل القادرية •
 .ديةاحلديقة املصطفوية: مطبوعة ابلفارسية واألر  •
 .احلجة البيضاء •
 .عمدة الصاحلني يف ترمجة غنية الصاحلني •
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-، مكتبة اجلليس جغرافية الباز االشهب، حتقيق مكان والدة الشيخ عبد القادر الكيالين، د.مجال الدين فاحل الكيالين9

  107،ص2012بريوت،
 .. نقال عن بستان العرافني، أتليف: النووي137قالئد اجلواهر، أتليف: حممد بن حيىي التاديف، ص  10
 .443ص 20سري أعالم النبالء، أتليف: الذهيب ج 11

  12 439ص 20سري أعالم النبالء، أتليف: الذهيب. ج

 .بشائر اخلريات •
 .ورد الشيخ عبد القادر اجليالين •
 .كيمياء السعادة ملن أراد احلسىن وزايدة •
 . 9املختصر يف علم الدين •

 العلماء عنه  حملور الثالث: قول
وحنوه من أعظم مشايخ زماهنم أمرًا ابلتزام الشرع، واألمر والنهي، وتقدميه على قال ابن تيمية: والشيخ عبد القادر      

وقال اإلمام النووي: ما علمنا فيما بلغنا من التفات   .الذوق والقدر، ومن أعظم املشايخ أمراً برتك اهلوى واإلرادة النفسية
 بغداد حميي الدين عبد القادر اجليالين، كان شيخ الناقلني وكرامات األولياء أكثر مما وصل إلينا من كرامات القطب شيخ  

السادة الشافعية والسادة احلنابلة ببغداد وانتهت إليه رايسة العلم يف وقته, وخترج بصحبته غري واحد من األكابر وانتهى  
ية إمجاع املشايخ إليه أكثر أعيان مشايخ العراق وتتلمذ له خلق ال حيصون عدداً من أرابب املقامات الرفيعة, وانعقد عل

من كل فج  -التصوف  -والعلماء ابلتبجيل واإلعظام, والرجوع إىل قولة واملصري إىل حكمه, وأُهرع إليه أهل السلوك 
عميق. وكان مجيل الصفات شريف األخالق كامل األدب واملروءة كثري التواضع دائم البشر وافر العلم والعقل شديد 

عظما ألهل العلم ُمكرِّماً ألرابب الدين والسنة, مبغضاً ألهل البدع واألهواء حمبا ملريدي االقتفاء لكالم الشرع وأحكامه م
احلق مع دوام اجملاهد ولزوم املراقبة إىل املوت. وكان له كالم عال يف علوم املعارف شديد الغضب إذا انتهكت حمارم هللا 

 .10ة مل يكن يف زمنه مثلهسبحانه وتعإىل سخي الكف كرمي النفس على أمجل طريقة. وابجلمل
 11قال اإلمام العز بن عبد السالم: إنه مل تتواتر كرامات أحد من املشايخ إال الشيخ عبد القادر فإن كراماته نقلت ابلتواتر 

قال الذهيب: الشيخ عبد القادر الشيخ اإلمام العامل الزاهد العارف القدوة، شيخ اإلسالم، علم األولياء، حميي الدين، أبو 
 12مد، عبد القادر بن أيب صاحل عبد هللا ابن جنكي دوست اجليلي احلنبلي، شيخ بغداد.حم
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   .23اديف، ص قالئد اجلواهر، أتليف: حممد بن حيىي الت13
 .6قالئد اجلواهر، أتليف: حممد بن حيىي التاديف، ص 14
   .الطبقات، أتليف: ابن رجب احلنبلي15
  البداية والنهاية، أتليف: ابن كثري  16
 .136قالئد اجلواهر، أتليف: حممد بن حيىي التاديف، ص  17

قال أبو أسعد عبد الكرمي السمعاين: هو إمام احلنابلة وشيخهم يف عصره فقيه صاحل، كثري الذكر دائم الفكر, وهو شديد 
 .اخلشية, جماب الدعوة، أقرب الناس للحق، وال يرد سائال ولو أبحد ثوبيه

قال اإلمام ابن حجر العسقالين الكناين: كان الشيخ عبد القادر متمسكاً بقوانني الشريعة, يدعو إليها وينفر عن خمالفتها 
ويشغل الناس فيها مع متسكه ابلعبادة واجملاهدة ومزج ذلك مبخالطة الشاغل عنها غالبا كاألزواج واألوالد, ومن كان 

 .13ة صاحب الشريعة صلى هللا علية وسلمهذا سبيله كان أكمل من غريه ألهنا صف
قال ابن قدامة املقدسي: دخلنا بغداد سنة إحدى وستني ومخسمائة فإذا الشيخ عبد القادر هبا انتهت إليه هبا علما 

املشتغلني وعمال وحاال واستفتاء, وكان يكفي طالب العلم عن قصد غريه من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم والصرب على  
وسعة الصدر. كان ملئ العني ومجع هللا فيه أوصافًا مجيلة وأحوااًل عزيزة, وما رأيت بعده مثله ومل أمسع عن أحد حيكي 

 .14من الكرامات أكثر مما حيكى عنه, وال رأيت احداً يعظمه الناس من أجل الدين أكثر منه
البغدادي, الزاهد شيخ العصر وقدوة العارفني وسلطان املشايخ   قال ابن رجب احلنبلي: عبد القادر بن أيب صاحل اجليلي مث 

وسيد أهل الطريقة, حميي الدين ظهر للناس, وحصل له القبول التام, وانتصر أهل السنة الشريفة بظهوره, واخنذل أهل 
هابه اخللفاء والوزراء البدع واألهواء, واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته ومكاشفاته, وجاءته الفتاوى من سائر األقطار, و 

 .15وامللوك فمن دوهنم
 .16قال احلافظ ابن كثري: الشيخ عبد القادر اجليلي، كان فيه تزهد كثري وله أحوال صاحلة ومكاشفات

قال اإلمام اليافعي: قطب األولياء الكرام، شيخ املسلمني واإلسالم ركن الشريعة وعلم الطريقة, شيخ الشيوخ, قدوة 
األولياء العارفني األكابر أبو حممد عبد القادر بن أيب صاحل اجليلي قدس سره ونور ضرحيه, حتلى حبلي العلوم الشرعية 
وجتمل بتيجان الفنون الدينية, وتزود أبحسن اآلداب وأشرف األخالق, قام بنص الكتاب والسنة خطيبا على األشهاد, 

إىل االنقياد, وأبرز جواهر التوحيد من حبار علوم تالطمت أمواجها, وأبرأ ودعا اخللق إىل هللا سبحانه وتعإىل فأسرعوا 
 .17النفوس من أسقامها وشفى اخلواطر من أوهامها وكم رد إىل هللا عاصياً, تتلمذ له خلق كثري من الفقهاء
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 .129/ 1الطبقات الكربى، أتليف: الشعراين،  18

 .66أتليف: حممد بن حيىي التاديف، صقالئد اجلواهر،  19

 127/ 1الطبقات الكربى، أتليف: الشعراين، 20

 .18قال اإلمام الشعراين: طريقته التوحيد وصفاً وحكما وحاال وحتقيقه الشرع ظاهرا وابطناً 
اإلمام أمحد الرفاعي: الشيخ عبد القادر من يستطيع وصف مناقبه, ومن يبلغ مبلغة, ذاك رجل حبر الشريعة عن قال 

 .19ميينه, وحبر احلقيقة عن يساره من أيهما شاء اغرتف, ال اثين له يف وقتنا هذا
قوى مجيع أهل الطريق شدة ولزوما قال الشيخ بقا بن بطو: كانت قوة الشيخ عبد القادر اجليالين يف طريقته إىل ربة ك

 .20وكانت طريقته التوحيد وصفا وحكما وحاالً 
، كثري الذكر، دائم الفكر، سريع الدمعة  .قال ابن السمعاين عنه: إمام احلنابلة وشيخهم يف عصره، فقيه صاحل، ديِّن خريِّ

 :أقوال العلماء يف الشيخ عبد القادر اجليالين
تبني لنا أنَّ شخصية سيدان الشيخ عبد القادر اجليالين رضي هللا تعإىل عنه كانت شخصية عظيمة من خالل ما مرَّ معنا    

بل وفريدة من نوعها، مجع كافة العلوم وأتقن كافة الفنون وكان حبراً ال سواحل له حىت دان له العلماء وخضع له األولياء 
اء األمة الصاحلون والعارفون وأُلََّفت فيه املئات من الكتب وأمجع على علمه وواليته العلماء, وثىن عليه الكثري من علم

والرسائل والتصانيف، بل ال تكاد جتد رجالً من العلماء كتب يف سريته مثل الذي كتب يف سرية الشيخ، وقيل فيه العديد 
يقول شيخ  يالينوأيضا مما قال العلماء فيه أيضا أن الشيخ اجل من القصائد واألشعار, وإليك بعض ما قيل يف حقه

اإلسالم اإلمام النووي: ما علمنا فيما بلغنا من الثقات الناقلني وكرامات األولياء أكثر مما وصل إلينا من كرامات القطب 
شيخ بغداد حميي الدين عبد القادر اجليلي رضي هللا تعإىل عنه, كان شيخ السادة الشافعية والسادة احلنابلة ببغداد، 

العلم يف وقته, وخترج بصحبته غري واحد من األكابر، وانتهى إليه أكثر أعيان مشايخ العراق، وتتلمذ وانتهت إليه رايسة  
له خلق ال حيصون عدداً من أرابب املقامات الرفيعة, وانعقد عليه إمجاع املشايخ والعلماء ابلتبجيل واإلعظام, والرجوع 

من كل فٍج عميق، وكان مجيل الصفات شريف األخالق. كامل إىل قوله واملصري إىل حكمه, وأُْهرِع إليه أهل السلوك 
األدب واملروءة، كثري التواضع، دائم البشر، وافر العلم والعقل، شديد االقتفاء لكالم الشرع وأحكامه، معظماً ألهل العلم، 

اهدة ولزوم املراقبة إىل املوت، ُمكّرِمًا ألرابب الدين والسنة, مبغضًا ألهل البدع واألهواء، حمبًا ملريدي احلق مع دوام اجمل
وكان له كالم عاٍل يف علوم املعارف، شديد الغضب إذا انتهكت حمارم هللا سبحانه وتعاىل، سخي الكف كرمي النفس 
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 طريقة، وابجلملة مل يكن يف زمنه مثله  21

 . 22 150ص  2،املرشد األقصد ج443ص  20_ سري أعالم النبالء للذهيب ج  134كتاب الذيل على طبقات احلنابلة البن رجل 
 8/303جمموع الفتاوى )  23
 .(369/8اوى )جمموع الفت  24
  .23قالئد اجلواهر ص 25
 .66وقالئد اجلواهر ص  10طبقات األولياء البن امللقن ص  26

ويقول سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السالم: إنه مل تتواتر    21على أمجل طريقة، وابجلملة مل يكن يف زمنه مثله
ويقول اإلمام الذهيب يف سري أعالم النبالء:   22كرامات أحٍد من املشايخ إال الشيخ عبد القادر فإن كراماته نقلت ابلتواتر

الشيخ عبد القادر الشيخ اإلمام العامل الزاهد العارف القدوة شيخ اإلسالم علم األولياء حميي الدين أبو حممد عبد القادر 
ويقول الشيخ بن تيمية يف فتاويه: وهلذا يقول الشيخ   .نكي دوست اجليلي احلنبلي شيخ بغدادبن أيب صاحل عبد هللا بن ج

عبد القادر قدس هللا روحه كثري من الرجال إذا وصلوا إىل القضاء والقدر أمسكوا وأان انفتحت يل فيه روزنة فنازعت 
وهو كان يعظم األمر والنهي ويوصي ابتباع ذلك  أقدار احلق ابحلق للحق والرجل من يكون منازعا لقدر ال موافقا له 

ويقول أيضاً: وأما أئمة الصوفية واملشايخ املشهورين من القدماء مثل اجلنيد بن حممد  .23وينهى عن االحتجاج ابلقدر
ذيرًا من وأتباعه ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله، فهؤالء من أعظم الناس لزومًا لألمر والنهي وتوصية ابتباع ذلك وحت

املشي مع القدر كما مشى أصحاهبم أولئك. وهذا هو الفرق الثاين الذي تكلم فيه اجلنيد مع أصحابه, والشيخ عبد 
القادر كالمه كله يدور على اتباع املأمور و ترك احملظور والصرب على املقدور وال يثبت طريقاً ختالف ذلك أصال, ال هو 

يقول شيخ  و 24سلمني و حيذر عن مالحظة القدر احملض بدون إتباع األمر و النهيوال عامة املشايخ املقبولني عند امل
اإلسالم بن حجر العسقالين: كان الشيخ عبد القادر متمسكاً بقوانني الشريعة, يدعو إليها وينفر عن خمالفتها، ويشغل 

لباً كاألزواج واألوالد, ومن كان هذا سبيله الناس فيها مع متسكه ابلعبادة واجملاهدة، ومزج ذلك مبخالطة الشاغل عنها غا
يقول سيدي القطب الكبري الشيخ أمحد الرفاعي: الشيخ عبد  و 25كان أكمل من غريه ألهنا صفة صاحب الشريعة

القادر من يستطيع وصف مناقبه ؟  ومن يبلغ مبلغه ؟ , ذاك رجل حبر الشريعة عن ميينه ,وحبر احلقيقة عن يساره من 
يقول اإلمام ابن قدامة املقدسي: دخلنا بغداد سنة إحدى وستني  و 26اقرتف ,ال اثين له يف وقتنا هذ. أيهما شاء

ومخسمائة فإذا الشيخ عبد القادر هبا انتهت إليه هبا علمًا وعماًل وحااًل واستفتاًء, وكان يكفي طالب العلم عن قصد 
والصرب على املشتغلني وسعة الصدر، كان ملئ العني ومجع هللا فيه أوصافاً مجيلة غريه من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم 
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 .7-6قالئد اجلواهر ص   27
 .337تكملة إكمال اإلكمال يف األنساب واأللقاب حتت رقم  28

 .29 136قالئد اجلواهر ص 
 .30 22قالئد اجلواهر ص 

 .1/127الطبقات الكربى الشعراين  31
 .1/129الطبقات الكربى الشعراين  32

 .33 7.28قالئد اجلواهر ص 1/1الطبقــات الكربى 

وأحواالً عزيزة وما رأيت بعده مثله ومل أمسع عن أحد حيكى عنه من الكرامات أكثر مما حيكى عنه, وال رأيت أحداً يعظمه 
 .27الناس من أجل الدين أكثر منه.

عبد القادر اجليالين ابن أيب صاحل جنكي دوست من أهل جيالن أحد األئمة ويقول حمب الدين النجار يف اترخيه:  "    
األعالم صاحب الكرامات الظاهرة كان من األولياء اجملتهدين واملشايخ املرجوع إليهم يف أمور الدين وأحد أئمة اإلسالم 

 .28 "العاملني العاملني
طب األولياء الكرام, شيخ املسلمني واإلسالم ركن الشريعة وعلم ويقول اإلمام العالمة اليافعي اليمين املكي الشافعي: ق    

الطريقة, شيخ الشيوخ ,قدوة األولياء العارفني األكابر أبو حممد عبد القادر بن أيب صاحل اجليلي قدس سره ونور ضرحيه, 
وأشرف األخالق, قام حتلى رضي هللا عنه حبلي العلوم الشرعية وجتمل بتيجان الفنون الدينية ,وتزود أبحسن اآلداب 

بنص ابلكتاب والسنة خطيبًا على األشهاد ,ودعا اخللق إىل هللا سبحانه وتعإىل فأسرعوا إىل االنقياد, وأبرز جواهر 
التوحيد من حبار علوم تالطمت أمواجها, وأبرأ النفوس من أسقامها وشفى اخلواطر من أوهامها وكم رد إىل هللا عاصياً, 

 .29الفقهاءتتلمذ له خلق كثري من  
ويقول الشيخ حسن قضيب البان شيخ املوصل: الشيخ عبد القادر رمحه هللا تعإىل قائد ركب احملبني وقدوة السالكني، 

 .30وإمام الصديقني، وحجة العارفني, وصدر املقربني, يف هذا الوقت 
يع أهل الطريق شدة ويقول عنه الشيخ بقا بن بطو: كانت قوة الشيخ عبد القادر اجليالين يف طريقته إىل ربه كقوى مج

 ...31ولزوما وكانت طريقته التوحيد وصفا وحكما وحاالً 
 .32ويقول عنه الشيخ عبد الوهاب الشعراين: طريقته التوحيد وصفاً وحكماً وحااًل وحتقيقه الشرع ظاهراً وابطناً 

احلول والقوة وكانت طريقته جتريد التوحيد ويقول عنه الشيخ علي بن اهلييت: كان قدمه التفويض واملوافقة مع التربؤ من 
 .33وتوحيد التفريد مع احلضور يف موقف العبودية ال بشيء وال لشيء
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34  
 1/127الطبقات الكربى الشعراين  35
   2/  71الغنية ص  36
   1/  71الغنية ص  37
   1/  72الغنية ص  38
   39 1/  73الغنية ص 39

ويقول اإلمام اإلشبيلي: عبد القادر اجليالين فقيه احلنابلة والشافعية ببغداد وشيخ مجاعتها له القبول التام عند الفقهاء 
انتفع به اخلاص والعام كان جماب الدعوة سريع الدمعة دائم الذكر كثري الفكر والفقراء والعوام وهو أحد أركان اإلسالم 

األعراف مع قدم راسخ يف العبادة  رقيق القلب دائم البشر كرمي النفس سخي اليد غزير العلم شريف األخالق طيب
 ..34واالجتهاد

القلب والروح واحتاد الباطن والظاهر  ويقول عنه الشيخ عدي بن مسافر: طريقته الذبول حتت جماري األقدار موافقة  
 .35وانسالخه من صفات النفس

 احملور الرابع: عقيدته
كان معتقد الشيخ هو معتقد أهل السنة معتقد السلف يف إثبات صفات الرب عز وجل كما هو مذهب احملدثني فننقل   

والدالالت على وجه االختصار، فهي أن يعرف طرفا منها من كتبه قال الشيخ: أما معرفة الصانع عز وجل ابآلايت 
ويتيقن أنه واحد فرد صمد، مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفواً أحد " ليس كمثله شيء وهو السميع البصري " ال شبيه له 
وال نظري، وال عون وال شريك، وال ظهري، وال وزير، وال ند وال مشري له، ليس جبسم فيمس وال جبوهر فيحس، وال عرض 

 .36فيقضى، وال ذي تركيب أو آلة وأتليف، وماهية وحتديد، وهو هللا للسماء رافع ولألرض واضع
. وقال: )) له يدان وكلتا 37وقال أيضا: )) وهو جبهة العلو مستو، على العرش حمتو على امللك حميط علمه ابألشياء ((  

ويل، وأنه استواء الذات على العرش ال على معىن . وقال: )) وينبغي إطالق صفة االستواء من غري أت38يديه ميني (( 
 القعود واملماسة كما قالت اجملسمة والكرامية، وال على معىن العلو والرفعة كما قالت األشعرية، وال معىن االستيالء والغلبة 

من أصحاب  كما قالت املعتزلة، ألن الشرع مل يرد بذلك وال نقل عن أحد من الصحابة والتابعني من السلف الصاحل
. وقال أيضا: )) وأنه تعإىل ينزل يف كل ليلة إىل مساء الدنيا 39احلديث ذلك، بل املنقول عنهم محله على اإلطالق (( 
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    .[1/  74الغنية ص 40
 89ص  570 – 561اتريخ اإلسالم حوادث سنة  41

كيف شاء وكما شاء، فيغفر ملن أذنب وأخطأ وأجرم وعصى ملن خيتار من عباده ويشاء تبارك العلي األعلى، ال إله إال 
  40هو له األمساء احلسىن، ال مبعىن نزول الرمحة وثوابه على ما ادعته املعتزلة واألشعرية (( 

ثبتوا هذه العقيدة هي عقيدة الشيخ عبد القادر اجليالين، واملتأخرون من متعصيب الصوفية ينفوهنا دون دليل أالقدماء ف  
!! وما ذاك إال انه ختالف عقائدهم فاملبتدي السالك يف بداية الطريقة ينفي علو الباري عز وجل على طريقة اجلهمية، 

هدم لعقدة وحدة الوجود اليت تنادي ابلوجود الواحد والذات الواحدة بينما  واملنتهي ينفي العلو ألنه يف اثبات العلو
 اثبات العلو يستلزم اثبات وجودين وهذا خيالف ما عليه اخلواص، وهللا تعإىل أعلم.

ال ومما يدل على ثبوت هذه العقيدة عن الشيخ رمحه هللا هو العداء املذهيب بينه وبني ابن اجلوزي رمحه هللا تعإىل فقد ق
الذهيب بعدما تذكر ترمجة الشيخ يف املنتظم البن اجلوزي قال: )) مل تسع مرارة ابن اجلوزي أبن يرتجم أبكثر من هذا ملا 

 ومعلوم أن مذهب ابن اجلوزي يف الصفات حيث يتبىن مذهب التأويل.  41يف قبله من البغض نعوذ ابهلل من اهلوى (( 
 هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.هذا وهللا تعإىل أعال وأعلم وصلى  

 
 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي.
اإلابنة عن أصول الداينة،أبو احلسن علي بن إمساعيل بن أيب بشري األشعري، حتقيق: د. فوقية حسن حممود،  -1

 م1977هـ/  1397، 1القاهرة، ط  –داراألنصار  
 املعافري اإلشبيلي املالكي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق أحكام القرآن،حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب -2

 .2003هـ /   1424،  3لبنان،ط  –عليه: حممد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية، بريوت  
م، علق عليه. ابو الفضل الدمياطي 1112هـ/505أحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي ت   -3

 م.2005هـ/1،1426الغد اجلديد، املنصورة، مصر، طاحم بن علي، دار  
األدب املفرد، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، حققه وقابله على أصوله:مسري بن أمني الزهريي،  -4

 م.1998هـ/  1419، 1مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض، ط



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 
 17 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

م، حتقيق: د. علي بن 1089هـ/481 بن حممد األنصاري اهلروي  األربعون يف دالئل التوحيد، ابو إمساعيل عبد هللا -5
 م.1984هـ/1404، 1حممد بن انصر الفقيهي، املدينة املنورة، ط

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ابو العباس شهاب الدين امحد بن حممد الَقْسَطاليّن، ضبط وختريج ومراجعة،  -6
 م.2007هـ/ 1428  1ر والتوزيع، طصدقي مجيل العطار، دار الفكر للطباعة والنش

اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول اإلعتقاد،إلمام احلرمني اجلويين، حتقيق: د. حممد يوسف موسى وعلي عبد املنعم،  -7
 م1950هـ/    1369مطبعة السعادة، مصر،  

م، دار 1233هـ/630اجلزري، ت أسد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين ابن أالثري أيب احلسن علي بن حممد  -8
 م.1989هـ/1409الفكر، بريوت،

م، حتقيق: عبد هللا بن حممد احلاشدي، 1066هـ/458األمساء والصفات، أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي، ت  -9
 .م1993هـ/1413، 1مكتبة السوادي، جدة  ط

م، حتقيق، عادل 1449هـ/852االصابة يف متيز الصحابة، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين، ت   -10
 م.1995هـ/1415، 1أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 1421أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة،  أتليف خنبة من العلماء، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -11
 م.2001هـ/

ابدي، حتقيق: د. فيصل بدير عون، جامعة الكويت، األصول اخلمسة، القاضي عبد اجلبار بن امحد االسد آ -12
 م.1998هـ/ 1،1419جلنة التأليف والتعريب والنشر، الشويخ، ط

، 2اصول الدين، ابو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي  البغدادي، دار الكتب العلمية، ط  -13
 م.1975هـ/ـ1395

هـ/  1411ة بغداد، الطبعة الرابعة، أصول الدين اإلسالمي،د. رشدي عليان، د. قحطان الدوري، جامع -14
 م.1990

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 
 18 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

دار اآلفاق اجلديدة   –اإلعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد، أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: أمحد عصام الكاتب -15
 م.1981هـ/1،1401بريوت، ط  –

 .هـ15،1423طلبنان،  ،  األعالم للزركلي، خريالدين الزركلي، طبعة دارالعلم للماليني، بريوت -16
اإلقتصاد يف اإلعتقاد، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل، حتقيق:الدكتورة إنصاف رمضان، دارقتيبة،   -17

 م. 2003هـ /   1423،  1ط
إكمال املعلم بفوائد مسلم، للقاضي الشيخ احلافظ أيب الفضل عياض بن موسى، حتقيق: حممد حسن حممد،  -18

 م.  2006هـ/    1427،  1لبنان، ط–لعلمية، بريوتوأمحد فريد املزيدي، دار الكتب ا
االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضي هللا عنهم، أبو عمر يوسف بن عبد  -19

 العلمية، بريوت .  م، دار الكتب1071هـ/463هللا بن حممد بن عبد الرببن عاصم النمري القرطيب ت  
وال جيوز اجلهل به، للقاضي أيب بكر الباقالين، حتقيق: حممد زاهد الكوزي، مؤسسة   اإلنصاف فيما جيب اعتقاده -20

 م. 1963هـ/  3،1383اخلاجني، ط
أنوار التنزيل وأسرار التأويل، انصرالدين أبو اخلري عبدهللا بن عمر بن حممد البيضاوي، حتقيق حممد عبدالرمحن  -21

 م.1998هـ/1418، 1بريوت، ط  –املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب  
إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد، حممد بن نصر املرتضى اليماين)ابن  -22

 م.1987هـ/2،1408بريوت، ط  –الوزير(، دار الكتب العلمية  
د. علي بن اإلميان، ابن منده، ابو عبد هللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن منده العبدي  ـ، حتقيق،  -23

 .م1986هـ/1406  2حممد بن انصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة،  بريوت، ط
اإلميان، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حققه وخرج  أحاديثه حممد انصر الدين األلباين،  -24

 م.1996هـ /   1416،  5عمان، األردن، ط  –املكتب اإلسالمي  
ية يف اصول الدين، نورالدين الصابوين، حتقيق: فتح هللا خليف، دار املعارف، البداية من الكفاية يف اهلدا -25

 م. 1969هـ/ 1389مصر،
البداية والنهاية،عماد الدين ,أبو الفداء إمساعيل بن عمرو بن كثري القرشي الدمشقي،حتقيق عليشريي، دارإحياء  -26

 .م1988هـ/  1408، 1الرتاث العريب،ط



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 
 19 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
، املطبعة 1م، ط1524هـ/ 930الدهور، حممد بن أمحد بن إايس احلنفي املصري تبدائع الزهور يف وقائع  -27

 م.1894هـ/  1311األمريية ببوالق سنة 
 م.1905هـ/  1322بيان موافقة صريح العقول لصحيح النقول، ابن تيمية، املطبعة األمريية، بوالق، مصر  -28
 م.1905هـ/  1322املطبعة األمريية، بوالق، مصر بيان موافقة صريح العقول لصحيح النقول، ابن تيمية،   -29
اتج العروس من جواهر القاموس،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين أبو الفيض،امللقب مبرتضى  -30

 الزبريي،حتقيق: جمموعة من احملققني،دار اهلداية.
، مطبعة السعادة ، مصر، اتريخ اخللفاء، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد  -31

 م.1952هـ /  1371،  1ط
 م.  1957هـ/4،1377اتريخ الفلسفة يف اإلسالم،ديبور، ترمجه أبو ريدة، ط -32
م، حتقيق:حممد زهري 890هـ/276أتويل خمتلف احلديث، حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت  -33

 .م1972هـ/  1393النجار، دار اجليل، بريوت  
املشتبه، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين،ت  ريرتبصري املنتبه بتح -34

 .املكتبة العلمية، بريوت، لبنان ،  م،حتقيق: حممد علي النجار1449هـ/852
التحبري يف املعجم الكبري، عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي، أبو سعد،ت  -35

 .م1975، 1بغداد، ط  –ي سامل،رائسة ديوان األوقاف  م، حتقيق: منرية انج1167هـ/562
التحبري يف املعجم الكبري، عبدالكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي، أبوسعد،ت  -36

 م.1975هـ/ 1395، 1بغداد، ط  –م، حتقيق: منرية انجي سامل،رائسة ديوان األوقاف  1167هـ/562
 ري، املكتبة االزهرية، مصر.حتفة املريد على جوهرة التوحيد، البيجو  -37
شرح صحيح البخاري البن بطال، املؤلف: ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك )املتوىف:  -38

هـ 1423السعودية، الرايض، الطبعة: الثانية،    -هـ(، حتقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد  449
 م.2003 -

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 
 20 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
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 التخصصية أصول الشريعة لة جم   
م. 2020 أبريل ،  نيسان   ،   2عددال ،  6جمللدا    

 

 

 وأثرها يف أتجيج شهوة اجلنس وطرق مواجهتها  املراودة

   دراسة حتليلية من سورة يوسف     
 

The seduction and its impact in fueling the sexual arousal and the way of 

countering it an analyzing study in Surat Yusuf 

 
 عبد الفتاح عبد اجمليد عران     د. سامر انجح عبد هللا مسارة

 كلية دراسات القرآن والسنة/ جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية
 

alrawi1969@gmail.com 

 

 م  2020  -  هـ  1441
 
 

e ISSN 2289-9073 

mailto:alrawi1969@gmail.com


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 
 22 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

     
 

                                                                                                    

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

Received  2  /1/ 2020 

Received in revised form 8/2/2020 
Accepted 24/3/20 920  

Available online 15/4/2020 

Keywords:seduction, sex arousal, 
being alone with a woman, 

intermixing. 

 

 

            

 
ABSTRACT 

 

This study tackles one of the ways of temptation attempt that leads to falling into obscenity of 

adultery, which is mentioned in the Holy Quran as a seduction. The two researchers address an 

important question namely, what is the effect of sedition to stimulate the sexual lust? And to answer 

this question, the two researchers will explain the meaning of sedition and what are the reasons 

lead to it as well as they will clarify the best ways of restricting its negative effects. This study uses 

the inductive approach to extract the verses in which the sedition is mentioned in Surat Yousuf. 

The study also uses the descriptive approach to analyze the verses extracted from the surah and 

explain what was earlier mentioned. 

 لخص امل

يتناول هذا البحث َأحد وسائل الفتنة اليت تقود إىل الوقوع يف فاحشة الزان، وهي املراودة كما جاءت يف القرآن الكرمي، 
ا وهو: ما هو أَثر املراودة على أتجيج الشهوة اجلنسية؟  ولإلجابة عن هذا السؤال حيث سيطرح الباحثان سؤاًلا مهمًّ

سيوضح الباحثان املراد ابملراودة، وما هي األسباب املؤدية إليها،كذلك سيوضح الباحثان أَهم طرق احلد من وقوعها 
لبيَّة، وسيستعمل الباحثان املنهج اًلستقرائي ًلستخالص اآلايت اليت ورد فيها ذكر املراودة يف سورة  وجتنب آاثرها السَّ

 الوصفي لتحليل اآلايت املستخرجة من السورة وبيان ما سبق ذكره.يوسف، واملنهج  

 الكلمات املفتاحية: مراودة، شهوة اجلنس، خلوة، اختالط.
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 .107 :21 األنبياء. الكرمي  القرآن  ((1 
   .23. ص.1دار املنهاج ج. :بريوت .احلجاب يف الشرع والفطرة ،م2015 -ه 1436، 1ط. الطّريفي، عبد العزيز بن مرزوق.انظر:  (4)

 17:32اإلسراء. الكرمي  القرآن  ((3

 مقدمة

احلمد هلل الذي أنزل القرآن وفّصله، وأحكم آايته وسوره، وقضى أن ًل أيتيه الباطل من بني يديه وًل من خلفه، ومل جيعل 
قال تعاىل: ﴿َوَما له عوجاا، والصالة والسالم على من كان خلقه القرآن، والذي أُنزل عليه الفرقان ليكون للعاملني نذيراا،  

 أما بعد:،  (1) لِْلَعاَلِمنَي﴾أَْرَسْلَناَك ِإًلَّ َرْْحَةا 

وسائِل يعين احلديث عن عليه السالم،  إن احلديث عن أسباب أتجيج الشهوة عند اإلنسان، كما بينته سورة يوسف
فطرُة العفاِف، هي  الفطرِة:    هذه  أصولِ   السويّة اليت فطر هللا الناس عليها، وأعظم  تغيري أصوِل الفطرةِ   يف  الشيطاِن وأعوانِه:

والفصِل بني  أحكام وممارسات كثرية، كغض البصر، ومنع اخللوة، وضبط اًلختالط، -تبعاا - فإهنا إن تغريت تغرّي معها
، وعدِم اختاِذ األصدقاِء بني اجلنَسنْيِ  وَخْفِض صوِت املرأِة، وعدِم خضوِعها به، واحلجاِب، وإخفاِء املفاِتِن منعاا   ،اجلنَسنْيِ

 .(2)وغري ذلك من الشرائع اليت حتفظ العفاف وحتميه  لإلاثرِة،

وحلفظ اجلماعة املسلمة وصوهنا من مجيع أنواع الفساد واًلحنالل، فقد اعتىن القرآن الكرمي وأرشد إىل الوسائل اليت تقي 
الزىن، قال كل مسلم ومسلمة من اًلقرتاب من الرذائل خشية الوقوع يف الفواحش، ومن أخطر هذه الفواحش فاحشة 

﴾ :﴿تعاىل   (3)َوًَل تَ ْقَربُوا الّزاَِن ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشةا َوَساَء َسِبيالا

وملواجهة التحدايت والصعوابت وموجات الفنت املتتاليات، يف إفساد الشباب وإغراقهم يف وحل الرذيلة فقد وجد الباحثان 
املتمثلة يف "املراودة، واًلختالط واخللوة ًلمرأة العزيز،    الفطرةمواقف انسالخ    عليه السالم توضيح  من خالل سورة يوسف

الفواحش   والتخلص من أضراريف مواجهة هذه املخاطر وهتذيب شهوة اجلنس،   األخالقية  ستنباط اجلوانبواواإلغواء"،  
 القيم على وهتذيبهم لتحصني النشءو بناء قواعد اميانية اجملتمعات اإلسالمية، وتطهري  ،اجلنسية ومعاانهتا الصحية

 تحفظهم من أسباب الفتنة والضياع، وترتفع هبم إىل مستوى كرامة اإلنسان املؤمن.ل،  الفاضلة  واألخالق

 أتجيج شهوة اجلنس من خالل سورة يوسف عليه السالموأثرها يف  املراودة  املبحث األول:  

 يف اللغة واًلصطالح متهيد: املراودة
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  اجلامعة اإلسالمية العاملية شيتاغونغ.  ومعاجلتها"رؤية إسالمية".ظواهر اًلحنراف اًلجتماعي يف اجملتمع اإلسالمي م. 2007 حممد. عبد الصمد، انظر: (6)
 (. 168-145) ص .جمللد الرابعا

 22: 67امللك . الكرمي  القرآن  (7)

 3644. ص. 6اجمللد. بريوت: دار الشروق.31ط ،تفسري سورة امللك 22آية  .يف ظالل القرآن . م2003ه/ 421قطب، سيد. يُنظر: ( 8)

 األسباب اليت دفعت امرأة العزيز إىل مراودة يوسف عليه السالماملطلب األول:  

 املطلب الثاين: أثر املراودة يف أتجيج شهوة اجلنس ودًلًلهتا كما وردت يف سورة يوسف

 عليه السالم  وأثرها يف أتجيج شهوة اجلنس من خالل سورة يوسف  االختالط واخللوة واإلغواءاملبحث الثاين:  

 واخللوة واألضرار الناجتة عنها  اًلختالط  متهيد:

 واخللوة وأثرمها يف أتجيج شهوة اجلنس من خالل سورة يوسف عليه السالم  اًلختالطاملطلب األول:  

 عليه السالم عليه السالم وأثره يف أتجيج شهوة اجلنس من خالل سورة يوسف: اإلغواء  املطلب الثاين

 متهيد:

إن احلديث عن ظاهرة املراودة يف التصور اإلسالمي، يعين احلديث عن ظاهرة اًلحنراف عن الفطرة السليمة الطاهرة يف 
، واملراد ابحلق هو ترك احلق والوسطية واًلستقامة اليت فطر هللا الناس عليها، أاّيا كان موضوع اًلحنراف أو جماله وصوره

، قال (4)الصراط املستقيم، وهو ًل يكون إًل واحداا، وما سواه ابطل، فمن احنرف عنه، وقع يف طريق من طرق الضالل
ْن مَيِْشي َسِوايًّ َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم﴾تعاىل:  ، إذ ًل تستوي حياة الشقي (5)﴿ أََفَمْن مَيِْشي ُمِكبًّا َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى أَمَّ

املنكود الضال عن طريق هللا، احملروم من ُهداه، مع حياة أهل اًلستقامة واإلميان، فاألّول يف تعثر وضالل وشقاء، والثاين 
 .(6)يف يسر وقصد وهناء
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 . 64. ص.8ج .ومكتبة اهلاللدار  (،ط.د)مهدي املخزومي، حتقيق: إبراهيم السامرائي، . حتقيق: العنيكتاب   الفراهيدي، اخلليل بن أْحد، ظر:يُن ((7
 . 457. ص.2ج  .الفكردار    بريوت:  (ط.د)  ،عبد السالم هارون . حتقيق:  معجم مقاييس اللغةم.  1979  -ه1399  .أْحد بن فارس ابن فارس،    نظر:يُ   ((8
 .(مادة: راد)، املرجع السابق .ابن فارسنظر: يُ ( (9

 .245، ص.1ج .املكتبة العلمية: بريوت. املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري. علي الفيومي، أْحد بن حممد بنيُنظر:  (12)
 (.371.ص )املفردات يف غريب القرآن ، صفهاينيُنظر: األ (13)

 .232ص 3. جالوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملرر عطية،  ابن: نظريُ  (14)

 يف اللغة واالصطالح  املراودة •

 يف اللغة  الفرع األول: املراودة •

راَد يَروُد إذا جاء وَذَهَب، ومل تنوَّعت مدلوًلت كلمة )رود( يف معاجم اللُّغة، فعَّبَّ اخلليل الفراهيدي عن َأحدها بقوله: 
، ورجل رائُد الِوساد إذا مل َيطِمئنَّ عليه ا    ،(7)قلق وعدم اطمئنان   ، وهذا يعين َأنَّ املراودة يتخللهاَيْطَمِئنَّ ابن فارس فذكر أَمَّ

ا يَ ُروُد اْلَكأَلَ َأنَّ املراودة تدل على جميء وذهاب من انطالق يف جهة واحدة، قال:  ، (8)يَ ْنظُُر َوَيْطُلبُ  :َأيْ  ؛بَ َعثْ َنا رَاِئدا
امليل، وهذا يدل أن امليل يكون على مراحل وليس : وقد ذكر ابن فارس دًللة مهمة للمراودة وهي امليل، فقال: واملرود

معناا آخر للمراودة وهي املخادعة، فاملراِوُد يتلطف يف طلبه تلطف املخادع وحيرُص  الفيومي، وَأضاف (9)عة واحدةدف
 .(10)ِحْرَصه

 وبعد استعراض هذه املدلوًلت من كتب املعاجم تبني للباحث أن مادة )رود( حتمل يف طياهتا أربعة معان، وهي: 

 القلق وعدم اًلطمئنان. .1

 فعل املراودة يتم من طرف واحد جتاه آخر. .2

 امليل. .3

 املخادعة يتخللها مالطفة لتحصيل املراد. .4

الراغب اًلصفهاين معىن املراودة: أبهنا منازعة الغري يف إرادته حبيث عَّّب  :    يف االصطالح  راودةاملالفرع الثاين:   •
املراودة: هي املالطفة يف السوق إىل غرض،   ، وذكر ابن عطية أبن (11)جتَّبه على ما تريده أنت، ًل ما يريده هو

راِود أبقواله وتلطفه حال املراود 
ُ

 .(12)من اإلجابة أو اًلمتناعحبيث خيتَّب امل
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 . 785. ص2مكتبة اآلداب. ج: . القاهرة2010 - 1. ط.املعجم اًلشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي يُنظر:  (15)

 23: 12يوسف  .الكرمي  القرآن  ((14
 . 455ص  2ج.  .بريوت: دار الكتاب العريب.  عن حقائق غوامض التنزيل  الكشافه  1407-3الزخمشرّي، حممود بن عمر بن حممد بن أْحد.ط.  :يُنظر  (17)

  احلديث: ب: اإلسراء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، رقم اب ،حممد فؤاد عبد الباقي حتقيق: .صحيح مسلم .بو احلسني ابن احلجاج النيسابوريمسلم، أ ((16
 . 145ص 1ج (،259)

فهي جمارّة وجماذبة، (  أو املرأة للرجل عن نفسه)  فاملراود حياول جْذب اآلخر َمرّة بعد َمرّة، كمراودة الرجل املرأة عن نفسها،
 .(13)يف القرآن أتيت مبعىن جمارّة وجماذبة( مراودة)  لكف

فعلت ما يفعل ؛ أي: خادعته عن نفسه؛ أي: (14)﴾...نَ ْفِسهِ ﴿َورَاَوَدْتُه الَّيِت ُهَو يف بَ ْيِتَها َعْن وقيل يف قوله تعاىل: 
 .(15)املخادع لصاحبه عن الشيء الذي ًل يريد أن خيرجه من يده، حيتال أن يغلبه عليه وأيخذه منه

 بعد استعراض أقوال العلماء واملفسرين يف معىن املراودة ما أييت:  جيد الباحث  وهكذا

 أن املراودة فيها حماولة إلجبار الطرف اآلخر على تغيري إرادته وإرغامه على فعل ما ًل يريد. .1

راَود. .2
ُ

راِوَد يستعمل األًلعيب ووسائل اخلداع ليؤثر على إرادة امل
ُ

 أن امل

ا عن اخلشونة والفظاظة.أن املراودة تتم أبسلوب رقيق انعم ب .3  عيدا

ويف اجلمع بني التعريفني اللغوي واًلصطالحي يتبني للباحث أن فعلة املراودة: تتم من طرف واحد جتاه آخر بسبب ميل 
 واهتمام جتاهه، لتحقيق ُمراِده بشّّت األساليب، دون ثبات واستقرار، يعرتيها قلق واضطراب.

 امرأة العزيز إىل مراودة يوسف عليه السالم: األسباب اليت دفعت  املطلب األول

 أوالً: مرحلة بلوغ األشُّد

إن من األمهية مبكان، وقبل احلديث عن هذه املرحلة، ًل بد من بيان واحدة من العطااي اليت وهبها هللا ليوسف عليه 
فقد آاته هللا سبحانه وتعاىل ،  (16)  بقوله: "أُعطي يوسف شطر احلسن"  السالم، وهو ما ذكره النيب صلى هللا عليه وسلم

حظًّا وفرياا من احلسن واجلمال، لذلك يقول الرازي معّلقاا: "اعلم أن يوسف عليه السالم كان يف غاية اجلمال واحلسن، 
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 . 438.ص  81، مفاتيح الغيب ج.الرازي نظر:يُ  ((17
 31: 12يوسف  .الكرمي  القرآن  ((18
 22: 12يوسف  .الكرمي  القرآن  ((19

 .177. ص.2ج. القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب 3ط. .لطائف اإلشاراتالقشريي، عبد الكرمي بن هوازن، يُنظر:  (22)

 14: 28القصص  .الكرمي  القرآن  ((21
 23-22: 12يوسف  .الكرمي  القرآن  ((22
 69: 29العنكبوت  .الكرمي  القرآن  ((23

 177.. ص2جالقشريي، لطائف اإلشارات  (26)

َوقُ ْلَن ﴿وهو ما أدهش عقول النسوة عند رؤيتهّن ليوسف عليه السالم كما قال تعاىل:  ، (17)فلما رأته املرأة طمعت فيه"
 .(18)﴾ َما َهَذا َبَشراا ِإْن َهَذا ِإًلَّ َمَلٌك َكرميٌ َحاَش لِلَِّ 

وألمهية مرحلة بلوغ األشد واكتمال القوة البدنية عند الشاب، تعتَّب هذه املرحلة من املراحل احلساسة واحلرجة؛ ذلك ألنَّ 
هذه املراحل هي ، واكتمال العقل، استكمال القوة وتناهي البأسالشهوة تكون يف أوج ذروهتا وانطالقها، وهي مرحلة 

هُ :  يف قوله تعاىلبلغ يوسف عليه السالم مرحلة األشّد  نه عندما  ا احلق سبحاأشار إليهتلك املراحل اليت   ا بَ َلَغ َأُشدَّ  ﴿َوَلمَّ
ا ا َوِعْلما َناُه ُحْكما توفرت يف يوسف عليه السالم دواعي مطالبات يبنّي احلق سبحانه وتعاىل بعد أن  ،(19)﴾ ...آتَ ي ْ

الذي حبسه على احلّق وصرفه   والنبوة  آاته هللا احلكمه،  فهمل وكمُ   هتناهى عقل، و استوى شبابهو   اكتملت قّوتهو البشرية،  
 .(20)عن نفسه  العزيز  مرأةامتنع عما راودته  ، فاعن الباطل

هُ عن موسى عليه السالم حكايةا ويف سياق آخر  ا بَ َلَغ َأُشدَّ ا : قال تعاىل، َلمَّ َناُه ُحْكما ُه َواْستَ َوى آتَ ي ْ ا بَ َلَغ َأُشدَّ ﴿ َوَلمَّ
ا وََكَذِلَك ََنْزِي اْلُمْحِسِننيَ   (21)﴾َوِعْلما

وألمهية مرحلة الشباب والبلوغ ليوسف عليه السالم، ذكر هللا سبحانه وتعاىل َأن فعل املراودة من زوجة العزيز جاء بعد 
هُ يف سياق السورة:    هللا سبحانه وتعاىل  هاذكر هذه املرحلة، كما   ا بَ َلَغ َأُشدَّ ا  ﴿َوَلمَّ ا َوِعْلما َناُه ُحْكما ... وراودته اليت هي آتَ ي ْ

مجيل ة إىل شار " إَمَعاَذ الِلَِّ ِإنَُّه َريبِّ َأْحَسَن َمثْ َوايَ ، وقال تعاىل: "فآثر مشّقة اًلمتناع على لّذة اًلتباع، (22)﴾يف بيتها
اهلدى، مصداقاا لقوله تعاىل:  استقام على طريقف التقوى والورعو  ابلتوفيق هد مّ إاّيه سبحانه حّت أاجلزاء الذي أعطاه 

ُهْم ُسبُ َلناَوالَِّذيَن جاَهُدوا ِفين﴿ لنهدينهم سبل الصَّب على  ؛الذين جاهدوا بسلوك طريق املعاملة :أي؛ (23)﴾ا لَنَ ْهِديَ ن َّ
 .(24)اًلستقامة حّت تتبني هلم حقائق املواصلة
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، الناشر: دار طوق 1، حتقيق: حممد زهري بن انصر، ط:5065البخاري. كتاب صحيح البخاري، ابب: من استطاع منك الباءة فليتزوج، رقم احلديث:    ((25
 . 3. ص7ه، ج1422النجاة، 

الناشر: دار طوق النجاة، ، 1،حتقيق:حممد زهري بن انصر، ط: 6806رقم احلديث:فضل من ترك الفواحش،  . كتاب صحيح البخاري. اببالبخاري ((26
 . 163ص 8ه، ج1422

 18: 12يوسف  .الكرمي  القرآن  ((27
 23: 12يوسف  .الكرمي  القرآن  ((28

مع امرأة العزيز خاصة، ويواجه الشباب عامة،   عليه السالميتبنّي للباحث مما سبق أن اخلطر العظيم الذي واجه يوسف  
الشباب على  صلى هللا عليه وسلم يكون بعد مرحلة البلوغ، حيث تكون الشهوة يف أوج انطالقها، لذلك حث النيب

 : "ايصلى هللا عليه وسلم بقولهقوهتم، ويصون أخالقهم  يإىل كل ما حيفظ عليهم صحتهم، ويستبقحتصني أنفسهم 
 يستطع فعليه ابلصوم فإنه له مل ن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومنمعشر الشباب م

صلى هللا عليه وسلم إىل عظيم العطاء والثواب من هللا عز وجل لكل من حصن نفسه بقوله صلى   كما أشار.(25)وجاء"
َعٌة يُِظلُُّهُم الِلَُّ يَ ْوَم الِقَيامَ هللا عليه وسلم: " ِة يف ِظلِِّه، يَ ْوَم ًَل ِظلَّ ِإًلَّ ِظلُُّه:ُجٌل َدَعْتُه اْمرَأٌَة َذاُت َمْنِصٍب َومَجَاٍل ِإىَل َسب ْ

وحثّه على الزواج للمستطيع، صلى هللا عليه وسلم  ، وجه اًلستدًلل من احلديثني حرصه  (26)."نَ ْفِسَها، قَاَل: ِإيّنِ َأَخاُف الِلََّ 
ة فرج الرجل، ملا هلا من أمهّية منها: " الشباب هبا صإمنا خُ وعفتهم، واغتناماا لشباهبم وقوهتم، و حفاظاا على الشباب  عفَّ

ة املرأة،  عن إتيان ..."، وأييت الصوم ملن ًل يستطع الزواج ابًلستعفاف وكثرة األمة بسبب النَّسل ،غضِّ البصرعفة عفَّ
 فضله.  ، حّت يوّسع هللا عليه منما حّرم هللا من الفواحش

 اثنياً: النفس األمارة ابلسوء

عاصي واقرتاف السيئات دفعت امرأة العزيزإن من األسباب اليت 
َ

الّنفس األّمارة يف طلبها للفاحشة هي  ًلرِتكاب امل
عليه السالم يوجزها الباحث دون تفصيل يف  من هذه األسباب يف سورة يوسفوقد ساق الُقرآن الكرمي بعضاا ،  ابلسوء

 ثالثة مواضع:

قال تعاىل: ﴿قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنْ ُفُسُكْم أَْمراا َفَصَّْبٌ ،  إقدام إْخوة يوسف على التَّخّلص منهسبباا يف  كانت النفس  أوالً:
ُ اْلُمْستَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ  يٌل َوالِلَّ  (27)﴾مجَِ

 (28)﴾...قال تعاىل: ﴿ َورَاَوَدْتُه الَّيِت ُهَو يف بَ ْيِتَها َعْن نَ ْفِسهِ عليه السالم،  ُمراودة امرأة العزيز ليوسف    اثنياً:
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 53: 12يوسف  القرآن. ((29
 53: 12يوسف  القرآن. ((30

 10-9: 91الشمسالقرآن. ( 33)
 21: 12يوسف  القرآن. ((32
 22: 12يوسف  القرآن. ((33
، الناشر: دار طوق 1،حتقيق:حممد زهري بن انصر، ط: 5233احلديث:رقم  ،إًل مع ذي حمرمرأة مرجل اب نخيلو  ال البخاري. ابب. كتاب صحيح البخاري((34

 ( 7/37ه، )1422النجاة، 
. 1مرشد،وآخرون. طحتقيق شعيب األرنؤوط، عادل ،177احلديث:.رقم مسند اإلمام أْحد بن حنبلكتاب   .أبو عبد هللا أْحد بن حممد .ابن حنبل((35

 (. 1/310ه، ) 1421، دمشق: مؤسسة الرسالة.

 ،النَّفس األّمارة ابلسوء، قال تعاىل على لساهِنا  هسبب  ما صدر منهاوإعالهنا أّن    عرتاف من َزوجة الَعزيز،ًلاإلقرار وا  اثلثاً:
وِء ِإًلَّ َما َرِحَم َريبِّ ِإنَّ َريبِّ َغُفوٌر رَ  ارٌَة اِبلسُّ ْفَس أَلَمَّ  (29)﴾ِحيمٌ قال تعاىل: ﴿ َوَما أُبَ ّرُِئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّ

أذعنت وأطاعت مقتضى الشهوات ودواعي ، وهي اليت  لقوة الغضب والشهوة يف اإلنسان   ةاجلامع  وهذه النفس هي النفس
وِء ِإًلَّ : قال هللا تعاىل إخباراا عن يوسف عليه السالم وامرأة العزيز ،الشيطان  ارٌَة اِبلسُّ ْفَس أَلَمَّ ﴿ َوَما أُبَ ّرُِئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّ

هي أحد أهم َأسباب إقدام اإلنسان على املعصية، وهي اليت اجتمعت فيها ، و (30)﴾ِحيمٌ َما َرِحَم َريبِّ ِإنَّ َريبِّ َغُفوٌر رَ 
، حنرايفالسلوك اإل إىل اخلطرية املؤدية األمراضيف إتباعها وعدم تزكيتها، وهتّذيب طباعها، من الصفات املذمومة، ألن 

عاصي واقرتاف السيئات؛و   الَكثري من كبائر الذنوب وصغائِرها  سبب يف  وهي
َ

قال تعاىل: ﴿َونَ ْفٍس   هي الدافع ًلرِتكاب امل
اَها )  (9( فََأهْلََمها ُفُجوَرها َوتَ ْقواها)9َوما َسوَّاها ) اها﴾9َقْد أَفْ َلَح َمْن زَكَّ  (31)( َوَقْد خاَب َمْن َدسَّ

 السالم يف بيت العزيزاثلثاً: طول مكث يوسف عليه  

تبنّي اآلايت يف سياق السورة طول املّدة اليت مكث فيها يوسف عليه السالم جبانب امرأة العزيز، بدءاا من مرحلة التبين 
فَ  ﴿َوقَاَل الَِّذي اْشرَتَاُه ِمْن ِمْصَر ًِلْمرَأَتِهِ كما ذكرها سبحانه يف قوله تعاىل:  َعَنا أَْو نَ تَِّخَذُه َأْكرِِمي َمثْ َواُه َعَسى َأْن يَ ن ْ

ا هُ ، وانتهاءا إىل مرحلة بلوغ األشّد يف قوله تعاىل: (32)﴾..َوَلدا ا بَ َلَغ َأُشدَّ ا ﴿َوَلمَّ ا َوِعْلما َناُه ُحْكما ، وخلطورة (33)﴾ ..آتَ ي ْ
صلى  ، لقولهبعيداا عن رقابة األهل واجملتمع  اجتماع املرأة ابلرجلمن  اإلسالمهذه املراحل من بلوغ األشّد، فقد حّذر 

ًل خيلون رجل ابمرأة فإن اثلثهما صلى هللا عليه وسلم:"  ،وقوله(34)"ًل خيلون رجل ابمرأة إًل مع ذي حمرمهللا عليه وسلم:"
 (35)"الشيطان 

 ووجه اًلستدًلل من احلديثني السابقني النهي عن اخللوة ابملرأة األجنبية خشية أن يوقع الشيطان بينهما الفتنة. 
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 23: 12يوسف  القرآن.((36
 30: 12يوسف  القرآن.((37

 . 261ص. . 1األردن: دار الفرقان.ج-. عمان دراسة حتليلية–سورة يوسف . 2010نوفل، أْحد. انظر: (40)
 23: 12يوسف  القرآن. ((39

 امرأة العزيز يف عدة نقاط:  جبانبويعرض الباحث النتائج السلبية ملكوث يوسف عليه السالم الطويل املستمر  

 ديها.أوًلا: وجوده املستمر معها، بدون رقيب ولَّد األلفة ل

َورَاَوَدْتُه الَّيِت ُهَو يف بَ ْيِتَها  ﴿: ، أوصلها إىل إذًلل نفسها له ومراودته عن نفسه، قال تعاىلاًلفتتان جبماله وكمالهاثنياا: 
 (36)﴾..َعْن نَ ْفِسهِ 

، إضرام شعلة احلب يف قلبها  كان سبباا يفمعه   ااختالطه  ، و كثرةعلى املعصية ويقوي من دافعها  ىءاًلختالط جُيرّ اثلثاا:
 ﴿ َوقَاَل ِنْسَوٌة يف اْلَمِديَنِة اْمرََأُت اْلَعزِيِز تُ رَاِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسهِ   شاهد على ذلك. بقوله تعاىل:  موقف امرأة العزيز والنسوةو 

 (37)﴾..َقد َشَغَفَها ُحبًّا

 انسالخ الفطرة لديها.الذي تعيشه امرأة العزيز،من أسباب  الرتف  رابعاا: حياة  

 عليه السالم أثر املراودة يف أتجيج شهوة اجلنس ودالالهتا كما وردت يف سورة يوسفاملطلب الثاين:  

صراع اإلرادات بني طرفني،صراع بني اخلري والشر، واألمانة مع  على وزن مفاعلة، وموقف املراودة ميثل أتيت فعلة املراودة
عليه قد جتّلت عصمة يوسف و ، (38)اخليانة والعفة مع اًلبتذال،موقف قلما ينجو منها إنسان إًل من عصمه هللا تعاىل.

شباب أمنوذجاا مشّرفاا ل وما تبينه آايت املراودةأبمسى مواقف الشرف والعفاف النادرة، السالم، يف حمنته مع امرأة العزيز
 . هبا هذا النيب  حتّصنالعفة والنزاهة اليت   الفنت، ولتحّصنهم بسالح  يف مواجهة مةألا

 سورة يوسف عليه السالميف  يف أتجيج شهوة اجلنس  الفرع األول: دالالت املراودة وأثرها   •

من طرف امرأة العزيز والنسوة، وذلك يف أربعة املراودةوردت فيها املواضع اليت سورة، يعرض الباحث من خالل سياق ال
 مواضع من السورة مفصالا أقوال العلماء واملفسرين:

هي َوَغلََّقتي اأْلَبـَْوابَ أوال: يف قوله تعاىل:    (39)﴾  ...﴿َورَاَوَدْتُه الَّيتي ُهَو يفي بـَْيتيَها َعْن نـَْفسي
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 228-227ص 12تفسري القرآن الكرمي.ج  :انظر املنار ((40
 30: 12يوسف  القرآن. ((41
، 238  -  237-ص  3. جاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية،  63-62ص.  16تفسري جامع البيان يف أتويل القرآن.ج.  الطَّبي،انظر:    ((42

تفسري القرآن  .ابن كثري, 176ص  9.ج اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب.248 - 247 ص. 18.ج.(التفسري الكبري)مفاتيح الغيب ، الفخر الرازي
 . 385. ص.4العظيم.ج

لتصل   أحبته: أن امرأة العزيز  حيث قالما نقله الطَّبي  من ذلك  يف بيان معىن املراودة،   العلماءُ تقاربت أقوال املفسرين و 
خابت يف وذلك بعد أن  هلا، وراودته عن نفسه، أي خادعته عنها وراوغته أن يكون عشيقاا إىل درجة أن دعته لنفسها 

 (40)واملصارحة  تنزلت إىل املكاشفةفالتعريض له ابملغازلة واملهازلة،  

حباا شديداا حلسنه ومجاله، لدرجة أهنا عليه الصالة والسالم   أبن امرأة العزيز أحّبت يوسف ما قاله املفسرون: وخالصة
ا هو فيه إىل ما تطلبهتلِ ،  فعلت يف مراودهتا له فعل املخادع، و أن يواقعهادعته لنفسها   .خرِجه عمَّ

هي ﴿ َوقَاَل نيْسَوٌة يفي  يف قوله تعاىل:    اثنياً:  (41)﴾  ..اْلَمدييَنةي اْمَرَأُت اْلَعزييزي تـَُراويُد فـََتاَها َعْن نـَْفسي

وقلن: اْمَرَأُت وافتضح، شاع أمرمها ..."عندما اْمَرَأُت اْلَعزِيِز تُ رَاِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسهِ : "ما ذهب إليه الطَّبي يف قوله تعاىل
أن هؤًلء النسوة إمنا قصدن هبا ، وهو ما تبينه مقولة ابن عطية:  " بغرض التقليل من شأهناعبدها عن نفسه"اْلَعزِيِز تُ رَاِوُد  

، وما نقله الفخر الرازي ها أو حيق لومهاذرُ ليبني عُ   عليه السالم؛  املكر ابمرأة العزيز ليغضبنها حّت تعرض عليهن يوسف
الفّت يف كالم العرب " تُ رَاِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسهِ " امرأة العزيز، ،أن القصة انتشرت يف أهل مصر فتحدث النساء والقرطيب:

 ( 42)أي: حتاول غالمها عن نفسه، وتدعوه إىل نفسها، وما قاله ابن كثري:  قد شغفها حباا   ،الشاب، والفتاة اجلارية الشابة

 نِّكاية،.."ما كان إًل فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسهِ أن موقف النسوة ونشر فضيحة امرأة العزيز "مبراودة  وخالصة ما قاله املفسرون:
كوهنا هتني نفسها وحتقر مركزها أبن تكون مراودة ،يُنزِْلَن امرأة العزيز عن كَّبايئها، وينشرن فضيحتها، أبن  وَفْضحاا للضالل

 ن تكون مراودة عن نفسها ًل مراودة لغريها كما تقدم.أ -إن سخت بعفتها  -لرجل عن نفسه، وشأن مثلها 

 وما ميكن استنباطه من اآلية اآليت:
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 19: 24النور .الكرمي  القرآن  ((43
 32: 12يوسف  .الكرمي  القرآن  ((44
، ، الفخر الرازي241-ص 3.جالكتاب العزيزاحملرر الوجيز يف تفسري ، ابن عطية، 85 ص. 16تفسري جامع البيان يف أتويل القرآن.ج. الطَّبي،ظر:يُن ((45

 28ص  3، الشوكاين. فتح القدير، ج 386. ص.4ج تفسري القرآن العظيم.. ابن كثري، 450ص. 18.ج.مفاتيح الغيب

تبينه اآلية   يرى الباحث أن من أشد ما يهدد أمن اجملتمع املسلم، الشائعات واإلفرتاءات الباطلة، كما األمر األول:
نْ َيا َواآْلِخرَةِ يف قوله تعاىل:  الكرمية بُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ يَ ْعَلُم  َوالِلَُّ ﴿ِإنَّ الَِّذيَن حيُِ

 (43)﴾َوأَنْ ُتْم ًَل تَ ْعَلُمونَ 

، وهو ما يتوافق  إتباع منهج القرآن من أعظم العوامل اليت تؤدي إىل النجاة من فعل الفواحش واملنكراتاألمر الثاين: 
 مع منهج البحث، وما سيتم تفصيله ًلحقا أثناء الدراسة.

هي ﴿َولََقْد اثلثاً: ويف قوله تعاىل:    (44)﴾  ..فَاْستَـْعَصمَ   رَاَوْدتُُه َعْن نـَْفسي

هذا الذي قطعنت   :أي  ؛املعىن: فهذا الَِّذي ُلْمتُ نَّيِن ِفيهِ .."َوَلَقْد رَاَوْدتُُه َعْن نَ ْفِسِه فَاْستَ ْعَصمَ ما نقله الطَّبي يف قوله تعاىل:"  
وما ذهب إليه ابن عطية: أبن  مث أقّرت هلن أبهنا قد راودته عن نفسه،،أيديكن بسببه هو الذي جعلين ضالة يف هواه

فلما ، وقال الفخر الرازي: "إذ قد علمت أهنن قد عذرهنا ،ت للنسوة ابملراودة واستنامت إليهن يف ذلكأقرّ امرأة العزيز 
مع أنه طال  ،ألهنن بنظرة واحدة حلقهن أعظم مما انهلا  ،فعند ذلك ذكرت أهنن ابللوم أحق  "نرأينه أكَّبنه وقطعن أيديه

الظاهر، أخَّبهتن بصفاته احلسنة اليت ختفى عنهن، يوسف  مجال ى النسوةرأ ، وما نقله ابن كثري: عندمامكثه عندها
، وأخرياا ما نقله جلماله وكماله بُّ أبن حيُ  معتذرة إليهن أبن هذا حقيقٌ  ، مث قالت ما قالتالعفة مع هذا اجلمال وهي

ضاق صدرها عن كتم ما  ،مث ملا أظهرت عذر نفسها عند النسوة مبا شاهدته مما وقعن فيه عند ظهوره هلنالشوكاين: 
 (45)"  هِ َوَلَقْد رَاَوْدتُُه َعْن نَ ْفسِ "حت مبا وقع منها من املراودة له، فقالت:  ت بذلك وصرّ جتده يف قلبها من حبه، فأقرّ 

ملا حتقق املراد ًلمرأة العزيز، ورأت يف نفسها اًلنتصار ملا وصلت إليه من الكيد والتدبري،مل  وخالصة ما قاله املفسرون:
جبرأة ووقاحة لتحسم األمر أبهنا هي املراودة، وأن ما قالته   حت مبا وقع منهاوصرّ جتد يف نفسها حرج يف كشف ما قالته  

احلياء، حّت ابتت الرذيلة على مرأى ومسمع من الناس، وهو انسالخ الناس من جلباء  امرأة العزيز هبذه اجلرأة دليل على  
 ما خيالف منهج القرآن الكرمي يف هتذيب الشهوة.
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 51: 12يوسف  .الكرمي  القرآن  ((46
، 253-ص 3.جاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية، 479 - 478ص 2.جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزخمشري، نظرا ((47

 . 9486. ص.4تفسري القرآن العظيم.ج.ابن كثري، 469-467 ص. 18.ج.مفاتيح الغيب، الفخر الرازي

هي رابعاً: يف قوله تعاىل:  قَاَلتي  قـُْلَن َحاَش ّلِليَّي َما َعليْمَنا َعَلْيهي ميْن ُسوء   ﴿قَاَل َما َخْطُبُكنَّ إيْذ رَاَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن نـَْفسي
هي َوإينَُّه َلميَن الصَّاديقييَ   (46)﴾اْمَرَأُت اْلَعزييزي اْْلَن َحْصَحَص اْْلَقُّ َأاَن رَاَوْدتُُه َعْن نـَْفسي

تعجباا من عفته  "قُ ْلَن حاَش لِلَِّ "..."َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ رَاَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن نَ ْفِسهِ ما ذهب إليه الزخمشري يف قوله تعاىل: "
ثبت  ي:أ"؛ قاَلِت اْمَرأَُة اْلَعزِيِز اآْلَن َحْصَحَص احلَْقُّ ، قال تعاىل: "وذهابه بنفسه عن شيء من الريبة ومن نزاهته عنها

ه به، ألهنّن تفذ وًل مزيد على شهادهتّن له ابلَّباءة والنزاهة واعرتافهّن على أنفسهّن أبنه مل يتعلق بشيء مما ق، واستقرّ 
، وما نقله ابن عطية: قول امرأة وإذا اعرتف اخلصم أبّن صاحبه على احلق وهو على الباطل، مل يبق ألحد مقال  ،مهخصو 
. معناه: تبني بعد خفائهالعزيز على نفسها ابملراودة والتزمت الذنب وأبرأت  ، مث أقرت امرأة العزيز: اآْلَن َحْصَحَص احلَْقُّ

كان مَّبأ ،  عليه السالم شهادة جازمة أبن يوسفخر الرازي: أبن امرأة العزيز شهدت ، وما نقله الفيوسف الَّباءة التامة
قُ ْلَن َحاَش لِلَِِّ َما ": بقوهلنة األوىل بطهارته ونزاهته أن النسوة شهدن يف املرّ ، و عن مجيع العيوب عن كل الذنوب مطهراا 

أقرت امرأة ..."، ويف املرة الثالثة:  قُ ْلَن َحاَش لِلَِِّ َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمْن ُسوءٍ "ثانية  ويف املرة ال  "،َهَذا َبَشراا ِإْن َهَذا ِإًلَّ َمَلٌك َكرميٌ 
النسوة  هقالتأبن ما  ..."، وأخرياا ما ذهب إليه ابن كثري:َوَلَقْد رَاَوْدتُُه َعْن نَ ْفِسِه فَاْستَ ْعَصمَ "العزيز بطهارته حيث قالت: 

 . (47)، وهللا ما علمنا عليه من سوءللملك: حاش هلل أن يكون يوسف متهماا   جواابا 

مَّبأ عن كل الذنوب من فعلة املراودة، وأنه  عليه وسلميوسف على ما قاله النسوة يف تَّبئة وخالصة ما قاله املفسرون:
 ملن الصادقني" مما يدل على براءة يوسف، وما يؤكد طهره وعصمته قوله تعاىل على لساهنا: "وإنه  عن مجيع العيوب  مطهراا 

 دًللة قاطعة.  عليه السالم

 أمرين: يف âما أمجع عليه املفسرون يف اعرتاف النسوة بَّباءة يوسفنتيجة  ورؤية الباحث توافق  

ي يف مواجهة احملن،بصَّبه وعفته وتقواه، وهو ما جيب على املؤمنني التحلصلى هللا عليه وسلم    ثبات يوسف  األول:  األمر
 به.

 ، إتباع منهج القرآن الكرمي.أقوى العوامل اليت تساعد املؤمن على هتذيب الشهوة  األمر الثاين:
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 سورة يوسف عليه السالمالفرع الثاين: نتائج آايت املراودة، يف   •

َوقَاَل ِنْسَوٌة يف اْلَمِديَنِة ، قال تعاىل: "ساعد على حتلل األخالق وامنياعهاالذي تعيشه امرأة العزيز، الرتف حياة  أوالً:
َعْت مبَْكرِِهنَّ أَْرَسَلْت ِإلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّكأا .."، وقال تعاىل: "اْمرََأُت اْلَعزِيِز تُ رَاِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسهِ  ا مسَِ  ."...فَ َلمَّ

 "..َوَغلََّقِت اأْلَبْ َواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلكَ اىل: "قال تع  ،ء على املعصية ويقوي من دافعهاىاًلختالط جُيرّ :  اثنياً 

احنراف امرأة العزيز يف عدم سيطرهتا على غريزهتا، وطلبها للفاحشة وهي متزوجة، إذ يف األصل أن الرجل هو الذي   :اثلثاً 
 "..بُ ْرَهاَن َربِّهِ َوَلَقْد مَهَّْت ِبِه َوَهمَّ هِبَا َلْوًَل َأْن َرَأى  يطلب ذلك، قال تعاىل: "

 "َورَاَوَدْتُه الَّيِت ُهَو يف بَ ْيِتَها َعْن نَ ْفِسهِ : طول مكث يوسف يف بيتها جعل األلفة يف قلبها، قال تعاىل: "رابعاً 

فْ : التساهل إبتباع خطوات الشيطان، القائم على هوى النفس وشهوهتا، قال تعاىل: "خامساً  َس َوَما أُبَ ّرُِئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّ
وءِ  ارٌَة اِبلسُّ  ...".أَلَمَّ

 إتباع منهج القرآن من أعظم العوامل اليت تؤدي إىل النجاة من فعل الفواحش واملنكرات.:  سادساً 

قَاَل َمَعاَذ الِلَِّ ِإنَُّه "، قال تعاىل: ه الفتنةجو تقوى هللا واخلوف منه، واًلعتصام من فعل القبيح والثبات يف  -أ
 ".َمثْ َواَي ِإنَُّه ًَل يُ ْفِلُح الظَّاِلُمونَ َريبِّ َأْحَسَن 

وَء توفيق هللا وعنايته، قال تعاىل: " -ب َوَلَقْد مَهَّْت بِِه َوَهمَّ هِبَا َلْوًَل َأْن َرَأى بُ ْرَهاَن َربِِّه َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّ
 ".َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِداَن اْلُمْخَلِصنيَ 

ْت َقِميَصُه ِمْن ُدبُرٍ اهلروب واًلبتعاد عن مواقع املعصية، قال تعاىل:"   -ت  ".َواْستَ بَ َقا اْلَباَب َوَقدَّ

قَاَلِت اْمرََأُت اْلَعزِيِز اآْلَن َحْصَحَص احلَْقُّ أاََن رَاَوْدتُُه َعْن نَ ْفِسِه َوِإنَُّه َلِمَن التحلي ابلصدق، قال تعاىل: " -ث
اِدِقنيَ   ".الصَّ

ِميُع اْلَعِليمُ ء إىل هللا ابلدعاء، قال تعاىل: "اًللتجا -ج  ".فَاْسَتَجاَب لَُه َربُُّه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَو السَّ
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 اخلامتة

وأثرها يف   خلطر املراودةيف ختام هذا البحث، ًل بد للباحث من تسجيل أهم النتائج اليت توصل إليها من خالل دراسته  
 أتجيج شهوة اجلنس من خالل سورة يوسف عليه السالم.

 نتائج الدراسة:

 .اخلطر يف اتباع الشهوات يوصل صاحبها إىل فعل الفواحش واملنكرات.1

 .فعلة مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السالم تؤكد مطالبة النساء بتهذيب شهواهتم كما الرجال.2

انسالخ ودليل على    خمالٌف للفطرة السويّة اليت فطر هللا الناس عليها،.اجلرأة يف مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السالم  3
 الناس من جلباء احلياء.

قصة يوسف عليه السالم منوذج لتقدمي احللول النظرية والعملية لتهذيب شهوة اجلنس وخصوصاا يف مرحلة البلوغ اليت .4
 خطر املراحل اليت حتتاج إىل عالج حيث تكون الشهوة يف أوج انطالقها.تعتَّب من أ

 .إتباع منهج القرآن من أعظم العوامل اليت تؤدي إىل النجاة من فعل الفواحش واملنكرات.5

 أفضل ما جيب على املؤمنني التحلي به ملواجهة الفنت هو التقوى والصَّب والعفة..6

 قائمة املصادر واملراجع

،حتقيق شعيب األرنؤوط، عادل مرشد،وآخرون. مسند اإلمام أْحد بن حنبلابن حنبل. أبو عبد هللا أْحد بن حممد. كتاب  
 ه 1421. دمشق: مؤسسة الرسالة.،  1ط

عبد  .حتقيق:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزبن غالب بن عبد الرْحن بن متام،  أبو حممد عبد احلقابن عطية، 
  ه1422بريوت، الطبعة: األوىل  -، دار الكتب العلميةالشايف حممد   السالم عبد
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. حتقيق: عبد السالم هارون، )د.ط( بريوت: معجم مقاييس اللغةم. 1979 -ه1399ابن فارس، أْحد بن فارس. 
 دار الفكر. 

، دار طيبة للنشر والتوزيع  سالمة،حتقيق: سامي بن حممد .تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر ابن كثري،
 م1999-ه1420: 2ط  

دار القلم، الدار  ،صفوان عدانن الداودي، حتقيق: املفردات يف غريب القرآن  .األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد 
 ه1412،  1،ط  دمشق بريوت  -الشامية  

، الناشر: 1ق: حممد زهري بن انصر، ط:البخاري. كتاب صحيح البخاري، ابب: من استطاع منك الباءة فليتزوج، حتقي
 ه 1422دار طوق النجاة، 

، 3، ط بريوت ،دار إحياء الرتاث العريبالغيب، مفاتيحو  التفسري الكبري.فخر الدين أبو عبد هللا حممد بن عمر، الرازي
 ه.1420

. بريوت: دار التنزيلالكشاف عن حقائق غوامض ه 1407-3الزخمشرّي، حممود بن عمر بن حممد بن أْحد.ط.
 الكتاب العريب. 

، مؤسسة الرسالة  ،أْحد حممد شاكر  حتقيق:.تفسري جامع البيان يف أتويل القرآن   ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري  الطَّبي،
 م 2000  -ه   1420، 1ط  

 .. بريوت: دار املنهاجاحلجاب يف الشرع والفطرةم،  2015 -ه 1436،  1الطّريفي، عبد العزيز بن مرزوق. ط.  

  ه1421،  17دار الشروق،بريوت، ط .يف ظالل القرآن .  سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب

. حتقيق: مهدي املخزومي، حتقيق: إبراهيم السامرائي، )د.ط(، دار ومكتبة كتاب العني  الفراهيدي، اخلليل بن أْحد،
 اهلالل.  

 . بريوت: املكتبة العلمية. املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي، أْحد بن حممد بن علي.  
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ABSTRACT 

 

This descriptive study aimed to discuss the issue of tolerance in sectarian differences between 

Muslims, according to the perspective of His Eminence Sheikh Ahmed Al-Khalili, Mufti of the 

Sultanate of Oman. The problem existing in some Muslims’ view of tolerance between 

Exaggeration, default and excessive, as there are those who exaggerate the demand for tolerance 

without restriction or condition, so they forgive everything without regard to the limits of Islam 

and its prohibitions and controls. On the other hand, there are those who narrow, forgetting the 

mercy of Islam, his amnesty, his grace and his permission to be soft and lenient in his treatment. 

The researcher used the descriptive analytical method, and discussed the subject in four topics: The 

first presented tolerance in the Qur’an and Sunnah, among advanced scholars. The second, 

discussed his eminence's opinion on the level of disagreement among Muslims. The third is devoted 

to the opinion of His Eminence in the multiplicity of doctrines. The fourth topic included the 

opinion of His Eminence in the strength of the ties between groups of Muslims. The findings 

showed that: the difference of Muslims in the formalities and subcategories does not amount to the 

division of Muslims, and that the difference in opinion is a blessing, not a curse, and the need for 

Muslims to observe each other's feelings. And that the diversity of doctrines means the integration 

of religion. Adherence to the doctrine does not mean fanaticism and the rejection of the other, and 

tolerance among Muslims remains a religious duty and an imperative demand. 
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 لخص امل

بني املسلمني، وفق منظور   هدفت هذه الدراسة الوصفية مناقشة موضوع التسامح يف اخلالفات املذهبية 
نظرة بعض املسلمني إىل التسامح بني   مساحة الشيخ أمحد اخلليلي مفيت سلطنة عمان. تكمن املشكلة يف

مغال ومقصر ومفرط، حيث هناك من يبالغ يف املطالبة ابلتسامح دون قيد أو شرط، فيتساحمون يف كل 
ك من يضّيقون دائرته فيتناسون رمحة اإلسالم  شيء دون مراعاة حلدود اإلسالم وحرماته وضوابطه. وهنا

. استعمل وسعة عفوه ومساحته وأمره ابللني والتساهل يف املعاملة، فيضيقون على عباد هللا ويتعاملون ابلشدة
التسامح يف القرآن الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وانقش املوضوع يف أربعة مباحث: عرض األول 

. وخصص رأي مساحته حول مستوى اخلالف بني املسلمني. وانقش يف الثاين؛  دمنيوالسنة وعند العلماء املتق
راي مساحته يف متانة الروابط   . واشتمل املبحث الرابع علىرأي مساحته يف تعدد املذاهبل املبحث الثالث

،  لتفريق املسلمنياختالف املسلمني يف الشكليات والفرعيات ال يرقى  . بينت النتائج: أنَّ  بني فئات املسلمني
تنوع املذاهب   . وأنَّ ضرورة مراعاة املسلمني ملشاعر بعضهم البعضو  ، اخلالف يف الرأي نعمة ال نقمةوأنَّ 

التسامح بني املسلمني واجب  ، ويبقى  التمسك ابملذهب ال يعين التعصب ونبذ اآلخر. فيعين تكامل الدين
 . ديين ومطلب حتمي

 . نو املسلم، اخلالفات املذهبية، تسامحال، أمحد اخلليليكلمات مفتاحية: 
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 مقدمة

احلمد هلل حق محده، أمحده كما ينبغي جلالله وعظيم سلطانه، و أستعينه و أستهديه، وأتوب إليه من مجيع الشرور 
واآلاثم، وأصلي وأسلم على خري خلق هللا، سيد األولني واآلخرين، خري من دعا إىل هللا، وأكرم من اندى بـــ ال إله إال 

 السمحاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك. أما بعد، هللا. تركنا على احملجة البيضاء، والشريعة  

 َأاَل   ۗ    َوْلَيْصَفُحوا  َوْليَـْعُفوا﴿  املؤمن،  درجة  رفع  عوامل  أهم  من  وهو  احلنيف  اإلسالمي  ديننا  ركائز  من  ركيزة  فالّتسامح يعدّ 
 أهم  ( ومن40  )الشورى،﴾  هللا  على  فأجره  وأصلح  عفا  فمن"(،22)النور  ﴾رَِّحيم    َغُفور    َواّللَُّ   ۗ    َلُكمْ   اّللَُّ   يـَْغِفرَ   َأن  ُتُِبُّونَ 
 )آل﴾ اْلُمْحِسِننيَ  ُيُِبُّ  َواّللَُّ  ۗ   النَّاسِ  َعنِ  َواْلَعاِفنيَ  اْلَغْيظَ  َواْلَكاِظِمنيَ ﴿وتعاىل،  سبحانه هللا رضا إىل الوصول طرق

 ِمنْ  اَلنَفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظًّا ُكنتَ   َوَلوْ ﴿  احملبة وكسب والسعادة، القلوب أتليف وسائل أهم ومن (،134: عمران 
 ِِبَْمرِهِ  اّللَُّ  ََيِْتَ  َحّتَّ  َواْصَفُحوا فَاْعُفوا﴿  (،159: عمران  )آل﴾ اأْلَْمرِ  يف  َوَشاِوْرُهمْ  ََلُمْ  َواْستَـْغِفرْ  َعنـُْهمْ  فَاْعفُ  ۗ   َحْوِلكَ 

 والعاطفي  النفسي  ابالستقرار  الشعور  من  ويزيد  البشر،  بني  احملبة  نشر  ونتيجته  (109/)البقرة﴾  َقِدير    َشْيء    ُكلِّ   َعَلى  اّللََّ   ِإنَّ 
  واألمان.  واألمن

 التوترات  معاجلة  يعين  وهو  الدول،  مستوى  على  أو  اجلماعات،  مستوى  على  أو  األفراد،  مستوى  على  التسامح  يكون   قد 
 وللصفات واألحوال، الظروف مجيع  يف لآلخر والقبول املتبادلة، واملراعاة ابالحرتام، املشاكل وحل والتغاضي، ابلسلم

 تفرقة  دون  أشكاله،  وخمتلف  أنواعه  بشّت  واالجتماعي  الّثقايف  وللّتنوع  تباينت،  مهما  التعبري  وألشكال  كانت،  أيّ   اإلنسانية
 رسولنا وخاصة   الزمان، مر على واملصلحون  والعظماء، األنبياء، إليها دعا اّليت الثوابت من التسامح أن كما  تعصب، أو

 النفوس، يف لريّسخها القرآن نزل اليت الرسالة صميم من يعد  واقعه يف والتسامح وسلم، عليه هللا صّلى حمّمد املصطفى
 هللا  صلى  -  حممد   سيدان  وخاصة  واملرسلني،  األنبياء  منهج  فهو.  قبله  السماوية  الكتب  سائر  ذلك  على  تعمل  كانت  كما
 .الكري   للقرآن   العملية  الرتمجة  وهو  مبقتضاه  ويعمل  أثره  يقتفى  دعوة  منهج خري  صاحب  -وسلم  عليه

 والتكافل  السعادة  ُيقق:  أشران  كما  فهو  املختلفة،  احلياة  جوانب  من  العديد  يف  جلّية،  واضحة    التسامح  قيمة  تظهر  وهكذا
 إىل تؤدي اليت النفسية والتوترات العصبّية نسبة فتقل أفراده، بني والشفقة الرمحة من  جّوا ويضفي اجملتمع، أفراد بني

 للسرور  أرحب آفاق  فتح  خالل  من يزدهر  وجيعله  اجملتمع،  يبين  أنّه إىل  ابإلضافة  ابجملتمعات،  والعنف  اجلرمية  انتشار
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 ووحدته وثقافته اجملتمع ُتضر على ويربهن بينهم، العالقات وتقوية أفراده، بني واحلبّ  املثمر اجلاد والعمل والنشاط
 .وتعاضده

 مشكلة الدراسة:

تربز مشكلة الدراسة يف نظرة بعض املسلمني إىل التسامح بني مغال ومقصر ومفرط، حيث أن هناك من يبالغ يف املطالبة 
دون مراعاة حلدود اإلسالم وحرماته ابلتسامح دون قيد أو شرط، معتربا التسامح كل شي فيتساحمون يف كل شيء 

وضوابطه. وهناك من يضّيقون دائرته فرتاهم يتناسون رمحة اإلسالم وسعة عفوه ومساحته وأمره ابللني والتساهل يف املعاملة، 
فيضيقون على عباد هللا ويتعاملون ابلشدة والعنف مع كل كبرية وصغرية، ويف كل موقف وعمل ال يرتكون التربم والتضجر. 
فكانت هذه الدراسة لبيان حقيقة التسامح ومكانته، ولبيان موقف مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي مفيت سلطنة 
عمان، حول االختالفات الفكرية والدينية بني املسلمني يف ظل التسامح اإلسالمي، كما ستتناول الدراسة التجربة 

 العمانية يف التسامح.

 الدراسة:  أهداف

 .وعند العلماء املتقدمني ،التسامح يف القرآن والسنةبيان موضوع   .أ
 .ستوى اخلالف بني املسلمنيمب  ة مفيت السلطنةمساحبيان رأي     .ب
  .يف تعدد املذاهب  مساحة مفيت السلطنة  عرض نظرة   .ت
  .يف متانة الروابط بني فئات املسلمني  مساحة مفيت السلطنةراي عرض     .ث

 الدراسات السابقة:

ه/ 1434كتاب حق االختالف يف إطار الوحدة عند العالمة املرجع السيد حممد حسني فضل هللا )السنة: -1
م( وهذا الكتاب يناول التسامح مع بقاء االختالف، وهو يتناول إدارة االختالف لبناء احلياة واحلضارة، 2013

 نا روحية احلركة اإلسالمية اليت تشعر وقيمة االختالف يف القرآن، وكيف نقلل من خالفاتنا وذلك ابلشعور ابن ل
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هـ/ 1434، 1ط ،لبنان: املركز اإلسالمي الثقايف  الشيخ حسني علي مصطفى، حق االختالف يف إطار الوحدة عند العالمة السيد حممد حسني فضل هللا، 1

 . 14م(، ص2013
 219 -217( ، ص 2019هـ/ 1،1440أمحد عيد عبد احلميد إبراهيم، فقه التقارب بني املدرسة اإلابضية واملدارس الفقهية) القاهرة: ألوان، ط 2

اإلنسان ِبنه ال ميلك احلقيقة كلها، وإمنا هي وجهات نظر يف فهم النص وعلى كل منا االستماع لوجهة نظر 
 . 1اآلخر، مع إبعاد الذات عن منطق احلوار

كتاب فقه التقارب بني املدرسة اإلابضية واملدارس الفقهية دراسة أهم األصول واملبادئ والتطبيقات، للدكتور    -2
م(، يتناول الكتاب نشأة الفقه املقارن واترخيه، كما يتناول 2019ه/  1440أمحد عبد احلميد إبراهيم، )السنة:

ذاهب الفقهية والتكامل بينها، ويف الفصل الثالث أمهية دراسة الفقه اإلسالمي، ويف الفصل الثاين تناول امل
أصول وأسس فقه التقارب، يذكر أتفاق الفقهاء مع اختالف مدارسهم ومناهجهم على الكثري مثل االتفاق يف 
أصول أدلة استنباط األحكام ، االتفاق يف أمهات املسائل الفقهية واليت تعرف ابألصول والفرائض واليت مشلتها 

القرآن الكري والسنة الثابتة وهي موزعة على أبواب الفقه اإلسالمي، االتفاق يف مسائل الوضوء،   أدلة قطعية من
 . 2االتفاق يف شروط صحة الصالة ويف أركاهنا

م(، املفيت العام لسلطنة عمان يف الفكر 2008هـ/  1429كتاب لقاءات مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي ) -3
فهد بن على بن هاشل السعدي اجمللد األول وقد حوى هذا الكتاب مجلة من املوضوعات   والدعوة إعداد وترتيب

اليت ُتدث فيها مساحته عن التسامح يف لقاءات أجريت معه يف صحف أو جمالت أو يف اإلعالم املرئي أو 
شر، حيث املسموع وقد تنوعت مواضيع هذه اللقاءات ولكن يف أغلبها ختدم موضوع حبثنا التسامح بشكل مبا

كان احلوار حول التسامح، من مثل التسامح يف احلضارة اإلسالمية  وموضوع موقف اإلسالم من العنف 
والعوملة وموضوع اإلرهاب وموضوع التقريب بني املذاهب اإلسالمية وموضوع الوحدة اإلسالمية وموضوع رؤى 

كان ال يتعلق بصلب املوضوع   فكرية وموضوع حوار احلضارات وبعضها يتعلق ببعض جوانب موضوعنا وإن
 بشكل مباشر.

اخلطاب الدعوي لسماحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي الدين واحلياة الكتاب األول، من إعداد مخيس بن راشد   -4
(، وهذا الكتاب: عبارة عن جتميع وُتليل وتنسيق لفكر مساحة الشيخ من خالل 2007هـ/  1428العدوي )

اليت قدمها على شكل دروس أو حماضرات أو ندوات أو ما شابه ذلك. التسجيالت احملفوظة  لسماحته، و 
 بتجميع املادة من   -والفضل ملؤسسة األجيال للنشر والتوزيع   -حيث يقول املعد َلذا الكتاب: " حيث قمنا
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ملسلمة، مئات األشرطة، فاخرتان منها ما سيشكل معلما واضحا خلطاب الشيخ املفيت". بدأ الكتاب مبقدمة مث الشخصية ا
مث إصالح اجملتمع، مث الرتبية الصاحلة، مث الشباب، مث احلقوق يف اإلسالم، وختم ابلعبادة وأثرها يف اإلسالم. وهذا الكتاب 
له عالقة مباشرة مبوضوع حبثي التسامح يف الكثري من مواضيعه. وقد تكلم يف بدايته عن مقومات الشخصية املسلمة، مث 

حياة، وقد ركز ُتت عنوان ازدواج الشخصية عن ُتري مواالة الكافرين، وُتت عنوان احلقوق عن الوالية والرباءة كمهج  
تكلم عن حقوق اإلنسان األولية مث احلقوق االجتماعية، وبني أمهية العدل يف التعامل، مث مشولية احلقوق يف اإلسالم 

وحدة اإلسالمية. مث ختم املبحث ببيان أن وُتت عنوان العبادة وأثرها وضح كيف تعمل العبادات على التأثري يف ال
 اإلنفاق سبيل للتسامح.

 املنهج املتبع

املنهج االستقرائي: وذلك ابستقراء النصوص اليت َلا عالقة ابملوضوع سواء أكانت نصوصا قرآنية، أو أحاديث  .أ
نبوية شريفة، أو أقوال علماء، خاصة فيما يتعلق آبراء مساحة شيخنا اخلليلي، من خالل كل ما له عالقة بفكره، 

مترات والندوات واملواقع اإللكرتونية ذات الصلة من الكتب واملراجع، وكذلك البحوث والدراسات العلمية واملؤ 
ابلبحث، واجملاالت وكل ما ميكن االستفادة منه فيما يتعلق مبوضوع البحث. وسأتّبع ذلك يف مجيع فصول 

 البحث. 
املنهج التحليلي وذلك بتحليل ودراسة النصوص واألحاديث وتفسريها وبيان مضامينها، لتحديد ما يصلح منها  .ب

ما ال يصلح، والنظر يف اآلراء املختلفة لرتجيح األقوى منها، وفق القواعد والضوابط اليت وضعها لالستدالل و 
 العلماء للرتجيح والقبول.

 

 املبحث األول: التسامح يف القرآن والسنة وعند العلماء املتقدمني

احلديث الشريف وال يف كتب العلماء على الرغم من أن التسامح كلفظة حمددة خمصوصة مل ترد يف القرآن الكري وال يف 
ففي القرآن   املتقدمني، ولكن مضامني التسامح ومدلوالته ومشتقاته ومرادفات أخرى َلذا املفهوم وردت بشكل ملحوظ،

 الكري وردت كـ: العفو واإلعراض عن اجلاهلني، اإلحسان، ودفع السيئة ابحلسنة، ورفع احلرج، واليسر، والتيسري وعدم 
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    .2580، رقم احلديث 1199مسلم، صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة، ابب ُتري الظلم، ص   3
، )مسقط: مكتبة االستقامة،  إدريس الربيع(، ضبطه وخرج أحاديثه حممد   اإلمام  )مسندالربيع بن حبيب، اجلامع الصحيح  اإلمام  4

 . 270اآلداب، صوالنذور، ابب جامع  اإلميان ، كتاب 2(، جم1995هـ/ 1415، 1ط
 . 271، صالربيع نفس املصدر  5

 

، ويف احلديث الشريف وردت ِبلفاظ: السََّماَحة والسَّْمَحة، ويف كتاابت العلماء املتقدمني  ورد بلفظ: املساحمة  التعسري
 واملشقة جتلب التيسري كما ورد كل من ذلك يف موضعه.

 عناية اإلسالم مبضمون التسامح

أوىل اإلسالم العالقات بني املسلمني، عناية كبرية، وعمل على أن يسود التسامح والرتاحم والتكاتف والتعاون فيما بينهم  
لتكوين اجملتمع اإلسالمي املثايل، فاإلسالم جاء إلرساء مبدأ األخوة القائمة على اليسر واللطف وحسن املعاملة واالبتعاد 

 آلُ ﴾ ]َحْوِلك ِمنْ  النـَْفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظّا   ُكْنتَ   َوَلوْ  ََلُمْ  لِْنتَ  اّللَِّ  ِمنَ  َرمْحَة   فَِبَما﴿عن الغلظة والفظاظة قال تعاىل: 
وهذا هو املبدأ الذي سار عليه الرسول الكري والرمحة املهداة صلى هللا عليه وسلم، كما جاء يف قوله  ،[159: عمران 
نْ  َجاءُكْم َرُسول   لَقدْ ﴿ تعاىل: ، [128التوبة: ﴾ ]رَِّحيم   َرُؤوف   اِبْلُمْؤِمِننيَ  َعَلْيُكم َحرِيص   َعِنتُّمْ  َما َعَلْيهِ  َعزِيز   أَنُفِسُكمْ  مِّ

وقد حضت النصوص الشرعية على تطبيق مبدأ األخوة القائم على العقيدة السمحة واعتبارها الرابط األول جلميع أبناء 
َا﴿ :األمة املسلمة، من ذلك قوله سبحانه ﴾ تـُْرمَحُونَ  لََعلَُّكمْ  اّللََّ  َواتَـُّقوا ۗ   َأَخَوْيُكمْ  َبنْيَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوة   اْلُمْؤِمُنونَ  ِإمنَّ

  .[10]احلجرات:  

أما األحاديث الشريفة اليت ُتض على ضرورة التآلف والتسامح والتعاون بني املسلمني؛ فكثرية ومتنوعة، نذكر مجلة منها، 
 ُيْسِلُمهُ   اَل وَ   َيْظِلُمهُ   اَل   اْلُمْسِلمِ   َأُخو  اْلُمْسِلمُ : "قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اّللَُّ   َصلَّى  اّللَِّ   َرُسولَ   َأنَّ }فعن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه:  

 َسرَتَ   َوَمنْ   اْلِقَياَمةِ   يـَْومِ   ُكُراَبتِ   ِمنْ   ُكْربَة    َعْنهُ   اّللَُّ   فـَرَّجَ   ُكْربَة    ُمْسِلم    َعنْ   فـَرَّجَ   َوَمنْ   َحاَجِتهِ   يف   اّللَُّ   َكانَ   َأِخيهِ   َحاَجةِ   يف   َكانَ   َوَمنْ 
 َواَل  تـََباَغُضوا اَل : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  أََنس   ، كما ورد أيضا َعنْ 3اْلِقَياَمِة..{ يـَْومَ  اّللَُّ  َسرَتَهُ  ُمْسِلم ا

،  اّللَِّ   ِعَبادَ   وَُكونُوا  َتَدابـَُروا  َواَل   َُتَاَسُدوا {  فـَْوقَ   َأَخاهُ   يـَْهُجرَ   َأنْ   ِلُمْسِلم    ُيَِلُّ   َواَل   ِإْخَواان   َعْنهُ   اّللَُّ   َرِضيَ   ُهَريـْرَةَ   َأِب   " َعنْ   4َثاَلث 
ُكمْ :  قَالَ     َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اّللَُّ   َصلَّى  اّللَِّ   َرُسولَ   َأنَّ   تـََنافسوا   َواَل   جَتَسَُّسوا َواَل َُتَسَُّسوا  َواَل   احلَِْديثِ   َأْكَذبُ   الظَّنَّ   فَِإنَّ   َوالظَّنَّ   }ِإيَّ

{ اّللَِّ   وَُكونُوا ِعَبادَ   َواَل َتَدابـَُروا اَواَل َُتَاَسُدو   قال الربيع وال تنافسوا ال ينتقم بعضكم من بعض مبا جعل فيه من   5ِإْخَواان 
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   الربيع نفس املصدر  6
، رقم احلديث  296قول بال عمل، ص اإلميانمن قال: أن  ، ابب احلجة على 3والنذور، ج األميان، كتاب الربيع نفس املصدر  7

772. 
 .10 ، رقم احلديث13البخاري، صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، ص  8
السالم،  االستئذان، ابب إفشاء  البخاري، كتاب صحيح   البخاري،.أنظر كذلك 194، ص2الغزايل، إحياء علوم الدين، ج  9

 .6235، حديث رقم 1556ص
 .196ص دط، دت(، ،اإلسالمية احلسني  )بغداد: مطبعة  للدعاة،أمحد عبد املبدي، توجيهات    10

 .137ص -134، ص8أمحد أمني، فيض اخلاطر، ج   11

 

 َعْمر و ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  وَعنْ  7. وسئل النيب صلى هللا عليه وسلم أي املؤمنني أفضل إمياان؟ فقال: }أحسنهم خلقا{6السوء 
ُهَما اّللَُّ  َرِضيَ -  َواْلُمَهاِجرُ  َوَيِدِه، ِلَسانِهِ  ِمنْ  اْلُمْسِلُمونَ  َسِلمَ  َمنْ  }اْلُمْسِلمُ  :قَالَ - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى- النَّيبِّ  َعنْ - َعنـْ

أخيك إذا لقيته، وجتيبه إذا دعاك، أن تسّلم على    ويف إحياء علوم الدين، من حقوق املسلم:8{َعْنهُ   اّللَُّ   هَنَى  َما  َهَجرَ   َمنْ 
وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وترب قسمه إذا أقسم، وتنصح له إذا استنصحك، وُتفظه 

 . 9بظهر الغيب إذا غاب، وُتب له ما ُتب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك

وانه املسلمني منها: أن تتواضع للمسلمني وأن ال تتكرب عليهم، وهناك مجلة من األمور جيب على املسلم مراعاهتا جتاه إخ
وال تسمع واشيا بعضهم يف بعض، وال تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض، وأن ال تزيد يف اَلجر على ثالث أيم، وجيب 

 مجيعا، وأن هجران أهل البدع إىل أن يتوبوا، كذلك توقري الشيوخ ورمحة الصغار، وأن يتحلى بطالقة الوجه مع خلق هللا
، هكذا تتوثق الروابط وتتقوى العالقات وتعود للمسلمني هيبتهم ومكانتهم، 10يفي ابلعهود، وأن ينصف الناس من نفسه

فينطلق املسلم عامال مثابرا مقّدرا ومراعيا ملشاعر وأحاسيس إخوانه، داعيا وداعما ملبدأ حرية الرأي والتعبري عامال مببدأ 
ر ما يقتنع به من القضاي ورفض ما مل يقتنع به دون مضايقة أو ُتقري، فكل شخص مسؤول أّن من حق الشخص اختيا

عن قراره على أن يرتك لغريه احلرية يف تقرير ما يريده أيضا دون التدخل يف شؤونه، وعلى اجلميع نبذ التعصب للرأي، 
فات يف الرأي، ومن مث النَظر يف أي الرأيني والعمل على أن يكون احلوار ابألسلوب اَلادي اَلادف هو احلل جلميع اخلال
، مع كل هذا جيب على املسلمني عدم 11أصوب وأقوى حجة ودليال فيتم األخذ به دون فرض ذلك ابلعنف والقوة

 التسامح مع من يقف حجر عثرة يف تطبيق وتفعيل مبدأ التسامح والتآخي بني املسلمني ألنه احلل الوحيد الذي سيفضي 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 
 48 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

ربيع األول   22التقريب بني املذاهب اإلسالمية، بتاريخ )لقاء عن   ،السعدي، لقاءات مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي   - 12
 . 245ص   (،م2005مايو  1هـ/ 1426

 .326الندوي، مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي وجهوده الفكرية، ص   -13

 

عندها لننظر ما المية، وقد انقش مساحة شيخنا اخلليلي عدة نقاط جديرة ابالهتمام واالعتبار سنقف  للوحدة اإلس
 يقوله مساحته فيها.

 الثاين: رأي مساحته حول مستوى اخلالف بني املسلمني  املبحث

 طبيعة اخلالف بني املسلمني -1
اخلالف بني املسلمني حمدود جدا، فهو ال يتجاوز أما عن واقع اخلالف بني املسلمني وحقيقة أمره فريى مساحته أن 

الفرعيات والشكليات اليت ميكن اإلعراض والصد عنها بسهولة ويسر، ومن الواجب أن ال يفتح َلا اجملال كي تتسع 
 وتتفاقم، فهي ال تعد من أركان الدين وأصوله، وإمنا فروع وكماليات، وابلتايل فمضامني اإلسالم وجوهره ال خالف فيها،

حيث قال: "فاالختالف إمنا هو يف أمور شكلية ال يف جوهر اإلسالم،.. إىل قوله .. ويدرك حديثو اإلسالم من خالله 
   ."،12أن االختالفات  اجلزئية ال تضري شيئا، مع وحدة هذا املعتقد، ومع وحدة هذا املنهج الذي يسري عليه املسلم

 يرقى لتفريق املسلمنياختالف املسلمني يف الشكليات والفرعيات ال    -2
و من انحية أخرى أكد مساحته أن تعدد اآلراء يف املسألة الواحدة ال يعد حجر عثرة يف وجه الوحدة اإلسالمية والتآخي 
والتآلف، فاملصدر واملرجع واحد واخلالفات البسيطة اليت تلوح بني الفينة والفينة ما هي إال اجتهادات من القائمني 

الوصول للمثالية اإلسالمية يف السلوك والعبادة والعمل، فقال : ".. ألنين أعتقد أن املذاهب عليها، اَلدف منها 
اإلسالمية تلتقي مجيعا يف املورد واملصدر، فليس بينها كبري خالف، وإمنا هي اجتهادات من فقهاء األمة من أجل وصل 

 "13قامتهاإلنسان بربه وربطه بدينه ليكون مثاليا يف سلوكه، منوذجيا يف است

كما أكد مساحته أن اخلالف يف القضاي الفرعية يعد نعمة وميزة للفكر اإلسالمي ,  اخلالف يف الرأي نعمة ال نقمة  -3
حبيث يساهم يف إثراء الفكر وتعدد اخليارات والبدائل اليت تعاجل خمتلف القضاي يف خمتلف الظروف واملربرات مما يتيح 

مجيع اخلالفات، فال حنارب اخلالفات للمتلقي العمل مبا يراه مناسبا لضرفه وخصوصيته، قال مساحته:" حنن ال حنارب 
 عندما يكون خالفا يف فهم دليل 
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 . 240لقاء عن التقريب بني املذاهب، ص السعدي ، لقاءات مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي،  14

شرعي، أو خالفا يف أتويل دليل شرعي أتويال ُيتمله املعىن، وال حنارب االختالف يف األمور اليت هي جمال لالجتهاد 
ا االختالف...إىل أن قال: عند العلماء، فإن األمة يتسع أمرها عندما تكون َلا آراء متعددة يف القضاي اليت يسوغ فيه

ولرمبا كان قول من األقوال مناسبا لعصر من العصور، وَيت عصر آخر بظروف ومستلزمات أخرى، فيضيق األخذ بذلك 
،  فهذا العامل جيب أن يستثمر لصاحل وحدة 14القول الذي كان مأخوذا به من قبل، وينبغي العدول عنه إىل قول آخر "

ا وتفرقها من هنا وجب حسن الظن ابآلخر وعدم إْلصاق الّتهم وإْلقاء الكالم على عواهله دون األمة وآتلفها ال لتشتته
مراعاة ملشاعر، فتكال األلفاظ الغري مستساغة لطرف ما، بسبب خمالفته لطرف آخر مما يتسبب يف إذكاء روح العداوة 

أذ يقول مساحته: "ينبغي أن نفرق   نا اإلسالميوالتفرق، فهذا مما ال ينبغي حصوله وهو شيء مذموم وال يعد من روح دين
بني اختالف املذاهب يف القضاي الفرعية اليت ال تشتت األمة وال توزعها، فإن هذه ال نعد االختالف فيها بالء ونقمة، 
وإمنا نعد االختالف فيها رمحة ونعمة. أما االختالف الذي يؤدي إىل التفرق، والتنابز ابأللقاب، وقذف كل طائفة، 

 ى ابلباطل، وحماولة وصفها مبا يشينها يف عني اآلخرين، فهو الذي يعاب، وهو الذي ال يـَُقر أبدا". طائفة أخر 

 ضرورة مراعاة املسلمني ملشاعر بعضهم البعض  -4

اإلسالمية مطلب  بني األمةوغض الطرف عن هفوات اآلخر فيما التسامح  مساحته أكد أن تفعيل مبدأ يف لقاء مع
ته وتفعيله بشكل ال تردد فيه وال أتخر، ويكون بسعة الصدر وُتمل املسلم ألخيه املسلم دون وسلوك ال بد من ممارس

تضجر أو تربم، وترك التحامل من قبل بعض املسلمني على البعض اآلخر ألتفه األسباب، وملربرات ميكن التغاضي عنها 
كد مساحته أن من احللول اليت جيب تفعيلها وعدم إعطاء التفاوت يف وجهات النظر ذلك الزخم الذي ال تستحقه، كما يؤ 

 للقضاء على اخلالفات والنزاعات اإلسالمية والطائفية بني املسلمني استئصال األسباب اليت تؤدي للحساسية فيما بينهم  

من جذورها، ألهنا يف واقع أمرها أسباب ال تستحق ذلك الثقل الذي ُياول بعض ضعاف النفوس إضفائه عليها، 
 ن غالبية مسببات تلك احلساسية تفاواتت يف ترجيح أمر  على أمر يف املسائل الفرعية القابلة لألخذ والرد،وخاصة أ

ورمبا كان ترجيح هذا لرأي معني وترجيح آخر لرأي خيالفه ملصلحة رآها كل مرجح تتأكد يف منطقة معينة ويتأكد ضدها 
تاب والسنة فال خالف يذكر فيها، فاجلميع يعتمد على كتاب هللا يف منطقة أخرى، أما املسائل الرئيسية النابعة من الك
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 م2018أغسطس  1ه/ 1439ذو القعدة   19من مقابلة مع مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي مبنزله بتاريخ   15
 .144ص-143، صالعدوي، الدين واحلياة  16
التقريب بني املذاهب اإلسالمية،   ، لقاء يف برانمج سؤال أهل الذكر،السعدي، لقاءات مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي  17

 . 246م، ص2005مايو  1هـ/ 1426ربيع األول  22بتاريخ 

املنزل وسنة نبيه املرسل، من هنا يرى مساحته ضرورة التغاضي والتسامح فيما بني املسلمني والسكوت يف حدود اإلمكان 
  .15عن بعضهم البعض

وإبعاد عامة الناس عن هذه اخلالفات، وفتح اجملال وقد أكد مساحته ضرورة حسن الظن والثقة فيما بني علماء املسلمني،  
لذوي الرأي برتجيح ما يرونه مناسبا كل حسب ظروف البيئة اليت يتواجد فيها،  والتماس العذر َلم قدر اإلمكان، حيث 

ذلك، قال: "ولكن يف مسائل الرأي رمبا يرجح ذو البصر رأي على رأي نظرا إىل مصلحة راعاها، وال ينبغي التعنيف يف 
فإن النظر يف املصاحل من أويل النظر القادرين على الرتجيح وأهل الكياسة والفطنة والنباهة العارفني ابألحكام الشرعية 

 16أمر مطلوب"

 الثالث: رأي مساحته يف تعدد املذاهب  املبحث

 من األمور الصحية إبراز الفكر والدفاع عنه  -1
ويف موضع آخر أكد مساحته أن من األمور الصحية أن ُياول أرابب كل فكر أن يربزوا فكرهم، ويقدموا مال لديهم من 
حجج على أفضل وجه وأكمل صورة، وأن يدافعوا عن ذلك الفكر بكل الرباهني املتاحة لديهم، إلبراز احلقائق ِبنصع 

املطابق للمنهج اإلسالمي، والفكر الذي ُيتاج لشيء من التنقيح صورة وأفضل وجه، حّت يتم التمييز بني الفكر الناضج  
 وإعادة النظر، على أن يتم ذلك ِبسلوب حضاري راق، دون النيل من فكر اآلخر أو اللجوء للتجريح أو اإلحراج، أو

ب أن يدافع استعمال السلطة أو العنف والقوة، لفرض فكر أو مبدأ ما  فيقول مساحته: " حنن ال ننكر على أي مذه
   ".17عن نفسه، ويبني للناس ما عنده من احلق، ويدرأ عن نفسه التهم اليت تلصق به،

 تنوع املذاهب يعين تكامل الدين  -2

ال شك أن الفكر الناضج يتسع وال يضيق، َيخذ ويعطي، وينبذ اجلمود متاما، كما يرِب بنفسه عن الطرق الضيقة   
ة اَلادفة وسيلته، والوصول للحقيقة النقية غايته، وقد انقش مساحة شيخنا اخلليلي واملنحدرات اخلطرية، فالكلمة اَلادئ

مسألة  تعدد املذاهب اإلسالمية، فهو يرى أن ال إشكال يف تعدد املذاهب وتنوعها طاملا صفيت النية وطهرت السريرة، 
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لسلطنة عمان يف الفكر  السعدي، لقاءات مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي املفيت العام  فهد بن علي بن هاشل   أنظر  - 18

 .255ص  ، 1م(، ج2010ه/ 1421، 1(، )مسقط: مكتبة األنفال، طعن الوحدة اإلسالمية  لقاء)  والدعوة، 
 . 331الندوي، مساحة الشيخ أمحد اخلليلي وجهوده الفكرية، ص  19
 . 146العدوي، الدين واحلياة، ص  20

ربيع األول   22التقريب بني املذاهب اإلسالمية، بتاريخ  الذكر، لقاء يف برانمج سؤال أهل )  السابق،  ملصدر السعدي، ا - 21
   . 243ص ،1ج ( م2005مايو  1هـ/ 1426

ر اإلسالمي ويقدم البدائل واحللول ملختلف فهذا من ابب تنوع الفكر واتساع املعرفة، كما أنه مؤشر لغزارة وثراء يف الفك
املسائل، كذلك يعد مدعاة لسهولة التعاطي مع خمتلف القضاي وطرق معاجلتها. حيث يقول مساحته: "ليست هناك 
دعوة إىل أن يتخلى أحد عن مذهبه، أو أن يتخلى عن قناعاته، ولكن هناك دعوة إىل أن يكون هذا االختالف اختالف 

 ". 18ف تنافر، وأن يكون بني األمة تكامل ووفاق، وتراحم وتالحم، هذا الذي ندعوا إليهتكامل ال اختال

ويف موضع آخر يقول: "أْن يكون هناك تسامح بني هذه األمة يف مذاهبها اإلسالمية املتعددة، وأْن تكون هناك استفادة 
الشرعية وحسبما يتفق مع حاجة األمة وضرورة مما عند كل منها من الرصيد الفكري والتجربة التارخيية على ضوء األدلة  

. ويف موضع آخر قال: " فال ينبغي أبدا للداعية إىل هللا أن يتخذ من مسائل الرأي سببا للتفرقة وقطع 19النهوض هبا"
، نلحظ أن مساحته ال يرى أي ضرر أو 20احلبال الواصلة ما بني األطراف املختلفة بل عليه أن يعذر أخاه يف ذلك"

يف تعدد وتنوع املذاهب اإلسالمية بل يعد ذلك تكامل فكري وثراء معريف، جيب االستفادة منه، وإمنا الضرر خطر 
 واخلطر يف سوء النية عند التعاطي مع هذا االختالف  وتوجيهه للضرر ال للمصلحة.

 التمسك ابملذهب ال يعين التعصب ونبذ اآلخر  -3

كل فريق من املسلمني مبذهبه حيث يرى مساحته أن ذلك ال يضري الوحدة ويف لقاء آخر يف معرض حديثه عن متسك  
اإلسالمية وال يضعفها، بل ذلك عامل قوي لبناء استقاللية التفكري وحرية التعبري بشرط عدم اعتبار مبادئ تلك املذاهب 

التشرذم حيث قال: "كان هي الصواب املطلق الذي ال يقبل النقاش، إذ أن هذا يعين التعصب املقيت ومن مث التفرق و 
من الضروري مبكان أن يتفّطن املسلمون كلهم إىل أن الوحدة املطلوبة بني األمة ال يلزم منها أن ينصهر املسلمون كلهم 
يف مذهب واحد، وإمنا لكل أحد استقالليته يف الرأي والنظر، واعتماده على ما يراه أرجح أو ما يراه أصوب، فإن ذلك 

سواء كان من اجملتهدين، أو كان من املقلدين،  -سبحانه وتعاىل -وهو مما يتعبد به بينه وبني ربه موكول إىل كل أحد،
، ويف موضع آخر قال: " فإن التعصب َلذه املذاهب واعتبارها هي 21فإنه خيتار من يرى تقليده أسلم له من تقليد غريه"
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 . 331ص ، الندوي، مساحة الشيخ أمحد اخلليلي وجهوده الفكرية  22

 . 263ص ) لقاء عن الوحدة اإلسالمية(، ،مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي السعدي، لقاءات   23

أمر أدى هبذه األمة إىل التعصب املقيت، وأدى هبا األساس، ويل أعناق األدلة ألجل أن تتفق مع رأي صاحب املذهب  
 .22إىل التشرذم، وأدى هبا إىل عدم انتفاع كل فريق من جتربة اآلخرين"

 املبحث الرابع: راي مساحته يف متانة الروابط بني فئات املسلمني 

 عوامل وحدة األمة أعظم وأكرب مبراحل عن عوامل تفرقها  -1

كما أكد مساحته أن مقومات وحدة األمة وتعايشها أكرب وأكثر بكثري من عوامل تفرقها ومتزقها، وأن العصبيات 
والدعوات التكفريية وغريها اليت ظهرت، إمنا تنم عن جهل وعدم سعة يف االطالع، كما أهنا تنم عن مورواثت خاطئة، 

حلقيقة والنظر يف فكر اآلخر من خالل موروثه الفكري الثقايف، تتناقلها األجيال جيال بعد جيل دون حماولة البحث عن ا
وإمنا هي عبارات وأفكار تتوارث عن مدرسة معينة يتم تداوَلا دون متحيص أو نظر يف مدي مطابقتها لفكر تلك الفرقة 

  ل فرقة أو املدرسة من واقع ما لديها من موروث حضاري وفكري، وهذا بدوره يؤدي لتعصب مقيت، يزيد من متسك ك
مبا لديها من فكر مع غض النظر عن ما فيه من قصور وخلل فيقول مساحته: " ال ريب أن األمة مقومات أُتادها كثرية، 

 وإمنا غلبة العصبيات واجلهل، أججت األحقاد يف نفوسها وهي عوامل مدمرة   -سبحانه وتعاىل–وهي قائمة مبشيئة هللا  

واملورواثت الفكرية اخلاطئة أدت ابألمة إىل االختالف والتنازع والتشتت، وقد تعمقت هذه الُتادها منذ قدي الزمان، 
املؤثرات يف نفوسهم إىل أن أصبحت كل طائفة منهم ُترص على أن تستمسك مبواريثها مهما كان خطؤها وبعدها عن 

 "،23هدي اإلسالم..

 التسامح بني املسلمني واجب ديين ومطلب حتمي وفرض وطين   -2

ويف موطن آخر يرى مساحته أن التسامح بني فئات األمة اإلسالمية الواحدة من الواجبات الدينية احلتمية اليت ال ميكن 
التنازل عنها أو التفاوض فيها، كما أنه فرض وطين واجتماعي جيب تعميمه ونشره والعمل به دون تردد أو تلكُّؤ، واألمة 

حدة  ال ميكن الفصل بينها أو متزيقها، مهما اختلفت التصورات واالجتهادات اإلسالمية كما يراها مساحته هي أمة وا
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،  7713ة األنباء العمانية نشر جبريدة عمان، العدد للقاء مع وكا )السعدي، لقاءات مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي ،     أنظر    24

  الندوي، مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي وجهوده ؛339ص (، م2003يوليو 14هـ/ 1433مجادى األوىل  4بتاريخ اإلثنني، 
 . 326الفكرية، ص

 .   18الشيخ اخلليلي، إعادة صياغة األمة، ص  25

 . 257ص -256ص السابق، )لقاء عن الوحدة اإلسالمية(، صدر املالسعدي،   26

.ويف موضع آخر أكد على ضرورة نشر الثقة بني املسلمني وحسن الظن ببعضهم البعض وأن تكون 24يف املسائل املختلفة
 بد من إحسان الظن النصيحة اللينة واملخلصة هي العالج الوحيد ملا يظهر من خمالفات صرُية،  حيث قال: " وال

ابملسلمني والدعاة هم أوىل ِبن ُيسنوا الظن خباصة املسلمني وعامتهم، ويدخل يف ذلك إخواهنم الدعاة، فال يـَُتجاهل 
عليهم مبجرد اختالف قضاي الرأي، ومع هذا إن دخل يف نفسه ريب أو رأى حرجا يف أمر من األمور فليقدم النصيحة 

   25وإساءة ظن وتفسيق"  ابليت هي أحسن من غري جتريح

 معاول هدم الوحدة اإلسالمية واجملتمعية  -3

 أَيُـَّها يَ ﴿ويف موضع آخر كبيان للعوامل اليت تساهم يف تفريق األمة ومتزيق صفها، قال مساحته كتعليق على اآليت: 
ن قـَْوم   َيْسَخرْ  اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  ُهمْ  َخرْي ا َيُكونُوا َأن  َعَسى   قـَْوم   مِّ نـْ ن ِنَساء   َواَل  مِّ نـُْهنَّ  َخرْي ا َيُكنَّ  َأن  َعَسى   نَِّساء   مِّ  َواَل  ۗ   مِّ
ميَانِ  بـَْعدَ  اْلُفُسوقُ  ااِلْسمُ  بِْئسَ  ۗ   اِبأْلَْلَقابِ  تـََنابـَُزوا َواَل  أَنُفَسُكمْ  تـَْلِمُزوا  ﴾الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  َفُأولَ ِئكَ  يـَُتبْ  ملَّْ  َوَمن ۗ   اإْلِ

هذه اآليت لو حنن عملنا هبا وأتدبنا آبداهبا، وختلقنا ِبخالقها، لكانت كفيلة ألن تقضي على عنصر [  11]احلجرات:  
اخلالف بني األمة، وأن توحد هذا الشتات، وترأب هذا الصدع، وأتت على هذا الشقاق واالختالف ما بني األمة، فإن 

األمة أن يسخر بعضها من بعض، ومن هذه السخرية ما يكون من وصف هذه الطائفة ينهى هذه    -تبارك وتعاىل-هللا  
ِبهنا كذا، وخلع األلقاب املستهجنة على األمة اإلسالمية وعلى مجاعاهتا؛ حبيث يكون ما بني هذه اجلماعات شبه حرب 

 " 26هذا مما ال جيوز شرعاإعالمية، هذه تصف تلك مبا تصفها به من الباطل، وتلك تصف هذه مبا تصفها به أيضا، و 

 اجملتمع العماين وجتربته الرائدة يف التسامح والتالحم   -د

كما سبق اإلشارة إىل أعماق احلضارة العمانية يف القدي السحيق، وقد اتسمت ابلتسامح منذ عصرها األول و ليس 
تستمر السياسة العمانية كطبيعة سلوكية أدل من تقبل أهل عمان للدين اإلسالمي دون قتال أو إكراه شيء، هكذا 

اثبتة، تسري على نفس هذا النهج انطالقا من التسامح الديين والرصيد احلضاري العريق حبيث ترفض الدولة العمانية صور 
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 . 71عند جاللة السلطان قابوس، صو الشيدي، فكر التسامح والعف  27
 17ص، قابوس   السلطان جاللة  عند والعفو  التسامح فكر  الشيدي،   28

مجادى  4، بتاريخ اإلثنني، 7713السعدي، لقاءات مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي، لقاء مع وكالة األنباء العمانية نشر جبريدة عمان، العدد  29
 .326؛ الندوي، مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي وجهوده الفكرية، ص 339م، ص2003يوليو 14هـ/ 1433األوىل

 .263مساحة الشيخ أمحد بن محد، لقاء عن الوحدة اإلسالمية، ص السعدي، لقاءات  30 

وهذه السمة التزمت هبا السياسة العمانية احلديثة  27التعصب والتطرف، وتدعو دوما إىل التفاهم وحرية الفكر واملعتقد"
التزاما اتما، وهذا ما يلمسه كل من يطالع أحوال عمان، "حيث أكد جاللة السلطان قابوس حاكم عمان منذ توليه 
السلطة على أمهية وضرورة مواكبة العصر بفكر إسالمي متجدد ومتطور قائم على اجتهاد عصري ملتزم مببادئ الدين 

ق اجملتمعات اإلسالمية، وأن يظهر للعامل أمجع حقيقة قادر على أن يقدم احلل الصحيح املناسب للمشاكل اليت تؤر 
،وقد جاء البعد الديين متمما ومكمال للبعد السياسي يف إرساء وتثبيت هنج التسامح 28اإلسالم وجوهر شريعته اخلالدة"

ى الرتابط الديين، فسماحة مفيت الدولة العمانية الشيخ أمحد اخلليلي يؤكد مدى حرص اجملتمع العماين قيادة وشعبا عل
والتالحم والتسامح والتعاون دون متييز أو تفرقة جلنس أو مذهب أو فكر أو تيار، الكل ُيرتم اآلخر ويقدر ويراعي 

 مشاعره.

ويؤكد مساحته ويذّكر ِبّن هذا املبدأ درج وسار عليه اجملتمع العماين، منذ قدي الزمان وأتصل بظهور اإلسالم وهو ابق 
هذا املنطلق أّكد مساحته على أنه سيعمل بكل ما أوت من طاقة يف دعم االستمرار على هذا النهج   لألبد بعون هللا، ومن

وتطبيق هذا املبدأ، والعمل على صد أي فكر ُياول تفريق الصف العماين وتشتيت وحدته، فاألمة اإلسالمية واحدة، 
ويف ،"  29ف العماين مستمرة يف هذا البلد العريقوالوطن واحد، والفكر واحد، ولو تباينت اآلراء، لذا ستبقي وحدة الص

موقع آخر أكد مساحته أن عمان ُتتضن كل أطياف الفكر اإلسالمي دون حماابة أو جماملة لطرف دون آخر، فالكل 
سواء وَلم نفس احلقوق على قدر ما يبذلونه من جهد وما يقدمونه من عطاء فقال:" عمان منذ أمد بعيد حرصت على 

أللفة، وحرصت على اإلنصاف والعدل بني كل الناس، ولذلك جند يف كنف أهل عمان تعيش فئات األمة الوحدة، وا
ويف موضع آخر بني: "وال .  30مجيعا على اختالفها وتباين مذاهبها، وهي جتتمع يف كنف الوحدة والتعاون فيما بينها"

يف كل مكان على  -كما قلت  -هنجوه ُيرصون دائماريب أن أهل عمان نظرا اىل املبدأ الذي آمنوا به، والطريق الذي 
هذه الوحدة مع إخواهنم املسلمني، وال يقيمون للخالفات املذهبية وزان فال ُتول تلك اخلالفات بني مسلم وآخر إىل 

بني  -تبارك وتعاىل -حجب أحد عن حقه، حّت لو كان غري مسلم فالكل ينعم جبميع احلقوق املشرتكة اليت فرضها هللا
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 .265ص -264السعدي، لقاءات مساحة الشيخ أمحد بن محد ، لقاء عن الوحدة اإلسالمية، ص  31
 . 64ا(، نفس املصدر، صجزء من خطاب الدكتور عمر علي مجعة، انئب الرئيس الترتان السابق، مبناسبة إفتاح مسجد ابجلزيرة اخلضراء بزجنبار )تنزاني   32
33
: )) مثل املؤمنني يف توادهم  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  - رضي هللا عنهما-عن النعمان بن بشري احلديث  

كتاب الرب والصلة  يف  وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى(( أخرجه مسلم، 
أب عبدهللا حممد بن أمساعيل    البخاري، ؛ 1999،ص4، ج2586: احلديث  ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، رقمواآلداب، 

:  احلديث  كتاب األدب، ابب رمحة الناس والبهائم، رقمم،  2002هـ/ 1423، 1دمشق: دار ابن كثري، ط  صحيح البخاري،
وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده ابلسهر  (، بلفظ: ))ترى املؤمنني يف ترامحهم  6011)

 واحلمى((. 

ابريل   14-11هـ/ 1428ربيع االول  16-13حبوث ندوة فقه النوازل وجتديد الفتوى، املنعقدة خالل الفرتة  :أنظر كتاب   34
 م(. 2008هـ/ 1429، 1ط م، مراجعة وتنسيق احلاج سليمان ابراهيم اببزيز الوارجالين، ) مسقط: 2007

، ومما يؤكد تسامح الفكر اإلابضي ما نقله مساحته عن بعض املسلمني املنصفني من غري اإلابضية حيث يقول: 31ناس"ال
" وكان مما قاله يف هذا اخلطاب: ليس بيننا وبني اإلابضية أية مشكلة، هؤالء كانوا حكامنا يف وقت من األوقات فقد 

مذهبهم، ولكن مل يقف تساحمهم عند حد أهنم تركوان وحريتنا يف اختيار حكموا بالدان، ولو شاءوا حلولوان مجيعا إىل 
ومن . 32املذهب الذي نريده ، بل كانوا جبانب ذلك أيضا يبنون املساجد ويسلموهنا إلينا لنمارس فيها شعائران الدينية"

رات الدين وواجباته، فال جهة أخرى يؤكد مساحته أن التسامح بني املسلمني أمر حتمي ال خيار معه، وهو من ضرو 
ميلك املسلم خيار جتاه أخيه املسلم إال أن يتغاضى عن هفواته ويقيل عثراته، فاملسلم للمسلم كالبنيان املرصوص يشد 

، نعم هذا 33بعضه بعضا يكمل بعضه بعضا، ويف ترابطهم وتكاتفهم وتكاملهم وحبهم لبعضهم البعض كاجلسد الواحد
اإلسالمي املبين على احرتام الفكر واالستماع للرأي اآلخر، وإرساء مبدأ التسامح ونبذ التعصب، وقد عمل هو املبدأ 

مساحته على ُتقيق ذلك بكل الوسائل سواء يف ما يدعوا إليه من فكر أو ينادي به من مبدأ، أو ميارسه من تطبيق، فقد 
، فيفسح اجملال للجميع كّل يدلو بدلوه يف خمتلف املسائل 34عمل على استضافة العديد من الندوات الفقهية والثقافية

وتعدد اجلوانب دون اعرتاض على رأي أو مصادرة فكر بل الكل يقدم ما لديه بكل شفافية ووضوح، ويتم مناقشته 
مية  حبيادية اتمة مع االحرتام املتبادل لكل اآلراء واألفكار، كل ذلك يهدف لتقليص هوة اخلالف بني املذاهب اإلسال

ومن مث الوصول ملبادئ وأفكار يتفق عليها اجلميع. وكما أن ممارسة التسامح بني املسلمني أمر حتمي ومن ضرورات 
الدين فكذلك التسامح مع غري املسلمني من ضرورات الدين وأسسه، على حسب ما تسمح به الشريعة وتقره، وسنرى 

 رأي مساحته يف ذلك.
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 اخلامتة والنتائج:

 وشكره على أن من عال ابلكتابة يف موضوع التسامح واخلالفات املذهبية، واليت هي كما يظهر يل يف واقع بعد محد هللا
أمرها ال ترقا إىل املستوى الذي يؤدي إىل هذا التشرذم والتمزق الذي أنتهجه بعض احملسوبني على اإلسالم، وهذه 

ال تتعدى املسائل الفرعة وإال فال خالف ِبركان الدين اخلالفات كما تبدو للمتأمل والناقد من أول وهلة خالفات 
 ومبادئه، وقد توصلت لعدة نتائج أستعرضها يف اآلت:

 االختالف بني املسلمني يف الفروع جيب أال يتجاوز حجمه. .أ
 اخلالف يف الرأي مصدر ثراء للفكر اإلسالمي.   .ب
 ط واستمرارها. مراعاة مشاعر املسلمني لبعضهم البعض مطلب ضروري لتقوية الرواب   .ت
 إبراز الفكر والدفاع عنه من األمور الصحية املطلوبة.   .ث
 التمسك ابملذهب ال يعين التعصب ونبذ اآلخر. .ج
 إنَّ عوامل وحد املسلمني كثرية ومتنوعة. .ح
 التسامح بني املسلمني مطلب ضروري وحتمي جيب دعمه وتشجيعه. .خ
 حدة ومتزق الصف.السلوكيات الغري جيدة والتعامالت الغري الئقة تقوض الو  .د
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ABSTRACT 

 

This quantitative study discusses what relates to the practice of the most important (8) patterns of 

educational supervision. The problem is highlighted in the results of the studies, because of the 

many negative aspects and shortcomings in the practice of educational supervision patterns in the 

Sultanate's schools. Therefore, the study aims to diagnose the extent of educational supervisors' 

practice of some types of educational supervision in basic education schools in Al-Wusta 

Governorate, Sultanate of Oman. The descriptive method was used, and a questionnaire was formed 

consisting of (61) items distributed in (8) fields representing the most prominent educational 

supervision patterns. It was applied to a stratified sample of (261) male and female teachers. 

Through descriptive analysis, the results showed that the general rate of educational supervisors' 

practice of educational supervision patterns came in large measure. "Preventive supervision" came 

first, followed by the pattern of "therapeutic supervision", the pattern of "supervision with goals", 

followed by the pattern of "electronic supervision", and in the fifth place the pattern of 

"developmental supervision", then followed by the pattern of "diversified supervision", followed 

by the pattern of "participatory supervision" Finally, the "creative supervision" pattern was 

averaged (2.34). 
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 لخص امل

( أمناط لإلشراف الرتبوي. تربز املشكلة فيما توصلت إليه نتائج الدراسات؛ 8تناقش هذه الدراسة الكمية ممارسة أهم )
هتدف الدراسة  وجود عديد من السلبيات وأوجه القصور يف ممارسة أمناط اإلشراف الرتبوي يف مدارس السلطنة. لذاب

( أمناط يف اإلشراف الرتبوي مبدارس التعليم األساسي يف حمافظة 8م )تشخيص مدى ممارسة املشرفني الرتبويني أله
( جماالت 8( فقرة موزعة يف )61تكونت من )الوسطى بسلطنة ُعمان. مت استخدام املنهج الوصفي، ُصممْت استبانة 

ومعلمة. ومن خالل التحلل ( معلم 261مت تطبيقها على عينة طبقية مكونة من ). اإلشراف الرتبويمتثل أبرز أمناط 
الوصفي بينت النتائج: أن املعدل العام ملمارسة املشرفني الرتبويني ألمناط اإلشراف الرتبوي جاء بدرجة كبرية. جاء 
"اإلشراف الوقائي" ابملرتبة األوىل، يليه منط "اإلشراف العالجي"، فنمط "اإلشراف ابألهداف"، يليه منط "اإلشراف 

ملرتبة اخلامسة منط "اإلشراف التطويري"، مث يليه منط "اإلشراف التنوعي"، يليه منط "اإلشراف اإللكرتوين"، ويف ا
 .(2.34التشاركي"، وحل أخرياً منط "اإلشراف اإلبداعي" مبتوسط )

، التشاركي، اإللكرتوين، التنوعي، هدافاإلشراف؛ الوقائي، العالجي، التطويري، ابألكلمات مفتاحية: أمناط  
       .اإلبداعي

 

 مقدمة

اإلشراف الرتبوي مفتاح التقدم يف العملية التعليمية وعليه تتوقف ممارسات املعلمني، فإذا كانت أسس إعداد املعلم سليمة 
ومناسبة، فال ميكن االستغناء عن اإلشراف كعملية مساعدة للمعلم حيث له التأثري الكبري يف حتسني أساليب التعليم مما 

 (.11:  2006األهداف الرتبوية )حسني وعوض هللا،  حيقق  

وُُيمع الرتبويون على أن عملية اإلشراف الرتبوي؛ هي خدمة فنية متخصصة يقدمها املشرف الرتبوي املختص إىل املعلمني 
 إذْ  (.2004الذين يعملون معه بقصد حتسني عملية التعلم والتعليم والعمل على تطويرها يف كافة جماالهتا )عطوي، 

يكتسب اإلشراف الرتبوي للمعلمني أمهية خاصة، وذلك ألن املواقف اليت تواجه املعلم واملادة اليت يتعامل معها متغرية 
ابستمرار يف ضوء تطور العلم واحلياة يف كل يوم فاملعلم الذي نعده ملهنة التدريس حيتاج إىل من يوجهه، ويرشده ويشرف 

لتالميذ، ويزيد خربة مبهنة التدريس، وحىت يستطيع حتقيق األهداف اليت تعمل عليه؛ حىت يتقن أساليب التعامل مع ا
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املدارس على بلوغها، بتكوين شخصية األبناء وإعدادهم للحياة، فاملعلم حيتاج إىل اإلشراف الرتبوي كي يلم أبساليب 
 (.2002التدريس احلسنة بني الناس )عبد اهلادي،

تكاملة من العمليات اليت تسعى عرب تكاملها إىل حتقيق هدف عام واحد يتمثل كما يُعد اإلشراف الرتبوي "منظومة م
يف جتويد العملية التعليمية التعلمية ، وبعبارة أخرى يهدف اإلشراف الرتبوي إىل حتسني البيئة الصفية وتفعيل كل ما من 

نوعية ويف سعي اإلشراف الرتبوي شأنه حتقيق الفائدة للطلبة، وذلك لتحسني خمرجات النظام الرتبوي من الناحية ال
لتحقيق هذا اهلدف البد من تضافر اجلهود لإلحاطة ابألركان األساسية للنظام الرتبوي املتمثلة ابلطالب واملعلم واملنهاج 
" إذ يقع ضمن مسؤوليات اإلشراف الرتبوي املسامهة يف تناول السلوكيات التعليمية للطلبة والبيئة الصفية اليت يتلقون 

 . (19:  2008  ا تعليمهم" )مريزيق،فيه

ما يعترب اإلشراف الرتبوي " أحد العناصر املهمة يف منظومة الرتبية فتنفيذ السياسة حيتاج إىل إشراف تربوي فعال يعمل ك
على حتسينها، وتوجيه اإلمكاانت البشرية واملادية فيها وحسن استخدامها واإلسهام يف حل املشكالت اليت تواجه 
تنفيذها ابلصورة املرجوة، كما يقع على اإلشراف الرتبوي عبء توجيه املعلمني وإرشادهم أثناء اخلدمة ملواجهة التغريات 

 )حسني وعوض هللا، العاملية املعاصرة يف املعرفة العلمية والتكنولوجية وتوظيفها خلدمة العملية التعليمية وحتقيق أهدافها"
2006  :11). 

( أن اإلشراف الرتبوي أخذ "أبعادا جديدة واستحدثت وسائله وأساليبه لكي يواكب 14: 2009سي )و وأشار امل
التطور احلاصل يف العملية الرتبوية، فاملشرف الرتبوي يف ظل هذا التطور ينبغي أن يعتمد األسس السليمة لإلدارة العلمية، 

العملية الرتبوية جبوانبها املتعددة، وميد هلم يد العون وأن يؤمن بقدرة العاملني معه وأثر التعامل الدميقراطي على خمرجات 
وعلى املشرف الرتبوي أن  أخالقي،لتنمية قدراهتم لتتحقق األهداف الرتبوية املرسومة، فعلم اإلدارة علم تطبيقي وعلم 

 يدرك اجلانبني األساسيني لإلدارة ومها العلم والفن.

ملتميزة يف العملية التعليمية فإنه "يعتمد على أنواع متعددة يستخدمها ولكي حيقق اإلشراف الرتبوي أهدافه وأدواره ا  
املشرف حبسب طبيعة املوقف اإلشرايف، وطبيعة خربته وشخصيته وقدراته ومهارته، وحبسب طبيعة املعلم الذي ُيشرف 

شراف التنوعي، عليه، مثل اإلشراف البنائي، واإلشراف العيادي، واإلشراف ابألهداف، واإلشراف التطويري، واإل
  .(75:  2010،باداودواإلشراف اإللكرتوين" )
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 مشكلة الدراسة: 

أظهرت نتائج بعض الدراسات السابقة وتوصياهتا إىل وجود عديد من السلبيات وأوجه القصور يف ممارسة أمناط اإلشراف 
اليت   ( أنه توجد بعض املشكالت2000فقد أشارت دراسة العويف )الرتبوي يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة ُعمان،  
: عدم تطوير األساليب فاعليته ومن حتقيق األهداف الرتبوية منهاتواجه عملية اإلشراف الرتبوي ابلسلطنة وحتد من 

( ضرورة العمل على 2009) الدويككما أشارت دراسة   .اإلشرافية وضعف الكفاءة املهنية لبعض املشرفني الرتبويني
ون مع املعلمني اطالع املعلمني على اخلطة اإلشرافية وأهدافها وأساليب تنفيذها وأن يضع املشرف الرتبوي خطة ابلتعا

( إىل ضرورة العمل على رفع 2009حبيث تكون شاملة جلميع أمناط اإلشراف الرتبوي. كما أشارت دراسة العزري )
كفاءة املشرفني الرتبويني وذلك إبقامة عدد من املشاغل والدورات لتعريفه ابألمناط املتعلقة ابإلشراف الرتبوي، كما 

اهتمام املشرفني الرتبويني ابلتطوير املكثف للمعلمني اجلدد واملعلمني الذين  ( بضرورة2014أشارت دراسة العلوية )
 لديهم قصور يف أدائهم التدريسي.

 ف الدراسة:اهدأ

، التنوعي، ابألهداف، العيادي: تشخيص مدى ممارسة املشرفني الرتبويني ألمناط اإلشراف الرتبوي دف الرئيساهل
  حمافظة الوسطى بسلطنة عمان. يف  دارس التعليم األساسي، مبالتشاركي،  اإللكرتوين، الوقائي،  اإلبداعي،  التطويري

 اإلشراف الرتبوي:

( اإلشراف الرتبوي أبنه "جمموعة من األنشطة املدروسة اليت يقوم هبا تربويون خمتصون 23: 2002عرف طافش )
ممارساهتم التعليمية والتقوميية داخل غرفة الصف وخارجها وتذليل مجيع ملساعدة املعلمني على تنمية ذواهتم وحتسني 

الصعوابت اليت تواجههم؛ ليتمكنوا من تنفيذ املناهج املقررة، وحتقيق األهداف الرتبوية املرسومة، هبدف إحداث تغريات 
سي و عن وطنهم". كما عرفه امل  مرغوبة يف سلوك التالميذ وطرائق تفكريهم؛ فيصبحوا قادرين على بناء جمتمعهم، والدفاع

"عملية قيادية دميقراطية تعاونية منظمة تعين ابملوقف التعليمي جبميع عناصره من مناهج ووسائل : ( أبنه15: 2009)
وأساليب وبيئة ومعلم وطالب، وهتدف دراسة العوامل املؤثرة يف ذلك املوقف وتقييمها للعمل على حتسنها وتنظيمها من 

( أبنه "نشاط قيادي يهدف إىل حتسني 2013وعرفته عيسان وآخرون ) .ألهداف التعلم والتعليم"أجل حتقيق أفضل 
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العملية الرتبوية عن طريق توفري اإلمكاانت الالزمة للمعلمني لتطوير أساليبهم التعليمية وتوسيع أفاقهم ومعلوماهتم بصورة 
 مستمرة". 

الرتبوي إجرائياً أبنه : عملية قيادية دميقراطية  تعاونية منظمة  ويف ضوء ما سبق من تعريفات يعرف الباحث اإلشراف   
تتضمن جمموعة من األمناط اإلشرافية اليت يقوم هبا مشرفون تربويون خمتصون كاإلشراف العيادي واإلشراف ابألهداف 

والتنمية املهنية املستمرة  يف   والتنوعي والتطويري والوقائي واإللكرتوين والتشاركي وذلك ملساعدة املعلمني على النمو املهين
جمال التدريس هبدف حتسني العملية التعليمية مبدارس حمافظة الوسطى بسلطنة عمان  وتوفري اإلمكاانت الالزمة للمعلمني 

 لتطوير أساليبهم التعليمية وتوسيع آفاقهم ومعلوماهتم بصورة مستمرة.

:الدراسات السابقة  

واقع ممارسة املشرفات الرتبوايت للنماذج الرتبوية اإلشرافية احلديثة )االكلينيكي،  تشخيص( 2011) دراسة بريك
وقد  .التطوري، املتنوع، التأملي، اإللكرتوين( مبنطقة جازان، ومعرفة معوقات ممارسة تلك النماذج اإلشرافية احلديثة

( 25)و( مشرفة مبنطقة جازان،  21)منها  ة  ( مشرفة تربوي46)  لغتْ عينة الدراسة ب  وزعت علىت الباحثة استبانة  د تمعا
أن املشرفات الرتبوايت ال ميارسن النماذج اإلشرافية )املتنوع، التأملي، التطوري(، بينت النتئج:  .مشرفة مبركز أيب عريش

راف مراعاة الفروق الفردية بني املعلمات أثناء املمارسة اإلشرافية لإلش :كما كشفت عن بعض املمارسات النادرة منها
وجود معوقات تعيق ممارسة املشرفات الرتبوايت للنماذج اإلشرافية، منها: كثرة  ؛املتنوع، إضافة إىل ذلك بينت الدراسة

األعباء الرتبوية على املشرف الرتبوي، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات ممارسة عينة الدراسة 
 ارسة تلك النماذج اإلشرافية تعزى ملتغريات سنوات اخلربة يف التدريس.ومعوقات مم  ،للنماذج اإلشرافية احلديثة

( هدفت إىل تقدمي تصور مقرتح لتفعيل اإلشراف الرتبوي مبدارس التعليم ما بعد األساسي 2014)العلوية  دراسة
الرتبويني  يف ضوء منوذج اإلشراف الرتبوي املتنوع، من خالل الكشف عن واقع ممارسات املشرفني ،مبحافظة مسقط

لإلشراف املتنوع والصعوابت اليت تواجه تطبيقه، كذلك الكشف عن الفروق يف متوسطات استجاابت أفراد العينة وفقا 
حماور  (4) يف( فقرة موزعة 41استبانة تضمنت ) متمصُ  .ملتغريات النوع، واملسمى الوظيفي، وسنوات اخلربة الوظيفية

ن واقع ممارسات املشرفني الرتبويني إتوصلت الدراسة إىل نتائج منها:  .( معلم ومعلمة300على عينة مكونة من )
وأن أقل أساليب اإلشراف  ،جاء بدرجة متوسطة يف األمناط الثالث ؛لإلشراف املتنوع مبدارس التعليم ما بعد األساسي
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كما أظهرت النتائج وجود فروق وفقا ملتغري املسمى   .بدرجة ضعيفة اناملتنوع ممارسة هو أسلوب التطوير املكثف وك
وقد خلصت الدراسة إىل وضع تصور مقرتح لتفعيل اإلشراف الرتبوي   .الوظيفي لصاحل املعلمني األوائل يف مجيع األمناط

األساسي يف ضوء منوذج اإلشراف املتنوع، الذي تضمن جمموعة من اإلجراءات منها ضرورة اهتمام   مبدارس التعليم ما بعد
واملعلمني اللذين لديهم قصور يف أدائهم التدريسي، وإشراك املعلمني   ،املشرفني الرتبويني ابلتطوير املكثف للمعلمني اجلدد

 يف حتديد حاجاهتم املهنية والتخطيط لربامج تطوير أدائهم.

املمارسات  حولتصورات مشريف املكتب املركزي  دراسة (Ovando & Huckestein, 2003)هوكستني و أوفاندو، 
إضافة إىل املسامهات اليت  ،اإلشرافية امللحة داخل البيئة الالمركزية، وأدائهم لدورهم يف املدارس النموذجية يف املقاطعات

تكونت   .طريقة حتليل املضمون و استخدم الباحثان املنهج الوصفي يف دراستهما    .يقدموهنا لتحسني تقدم الطالب أكادميياً 
 مشرفة.( 23اً و)فر مش( 36منهم ) ،مشرفاً ومشرفة يف املدارس النموذجية ملقاطعات تكساس (59عينة الدراسة من )

( 48( بعدا للممارسات اإلشرافية تضمن كل بعد )12تضمنت ) ،أعد الباحثان استبانة مت تطويرها من دراسة سابقة
النهوض ابهليئة  :أبربع مهام رئيسة هيمن أهم النتائج: أمهية قيام املشرف الرتبوي  .فقرة، ابإلضافة إىل سؤال مفتوح

وحتسني أداء الطلبة عن طريق مساعدة املدرسة  ،ودوره يف تزويد املصادر التعليمية املختلفة ،وختطيط املناهج ،التدريسية
 .وخمطط املنهج، ومزود ابملصادر  ،ومعلميها. كما أظهر املستجيبون أربعة أدوار للمشرف هي: املسهل، ومطور العاملني

يف مدى واسع من األعمال اليت هتدف مساعدة املدارس  ،يساهم مشرفو املكتب املركزي يف تقدم الطالب ابلعمل
  منها: إدارة تنمية العاملني، وزايرة املدارس، وختطيط األنشطة.واملعلمني

( تقييم جتربة اإلشراف املتنوع يف بعض مدارس اململكة العربية  Alabdulkareem, 2014)الكرمي  العبددراسة   
اعتمدت الدراسة على التحليل النوعي لتحديد نقاط القوة والضعف  .السعودية، كوسيلة لتحسني القيادة املدرسية

ومشلت مخسة تقارير أعدها املشرفون  .واملعوقات، من خالل حتليل أربعة تقارير معدة من قبل اإلدارات املطبقة للنموذج
لت الدراسة إىل أن هذا توص .الرتبويون، وبعض التقارير على استباانت املعلمني ومدراء املدارس املشاركني يف التطبيق

وأنه يعزز  ،النموذج فعال، ويساعد على حتسني التعليم والبيئة املدرسية، من خالل تعزيز احلوارات املهنية داخل املدرسة
الرتكيز على عدد   هيستطيع املشرف من خالل  .من دور املشرف الرتبوي يف اجلانب التعليمي من احلياة اليومية يف املدارس

يساعد على حتقيق خصائص املدرسة الناجحة مثل: العمل التعاوين، و   ،كما يعزز القيادة الرتبوية احملفزة  .ارسمعني من املد 
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وأظهرت الدراسة وجود بعض نقاط الضعف اليت ميكن تعديلها من خالل  .والزمالة، والتطوير املهين داخل املدرسة
 والتوجيه املناسب.التدريب والتعاون مع املتخصصني، ومن خالل التخطيط الدقيق  

 :منهج الدراسة

 .لدراسةته هذه املالئمالتحليلي،    الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم

 مبدارس التعليم األساسي مبحافظة الوسطى، البالغ عددهم  واملعلمات  املعلمني  من  الدراسة  جمتمع  تكون  :الدراسة  جمتمع
 ( معلمة.625و)  معلما( 507، وهم: )(1132)

عليهم    ستبانةاال  توزيع وبعد    معلمة،  (126و)  معلماً   (149)  بواقع:(  275)  قدرها  طبقية  اختيار عينة  مت:  الدراسة  عينة
 ستبانة.ا(  261الصاحل )  ة. فكان العدد( استبان14عدد )  استبعادمت  

 :أداة الدراسة

ابإلشراف الرتبوي، واستمع آلراء ص صاستعان الباحث مبجموعه من املراجع العربية واألجنبية واألدب الرتبوي املتخ
ويف ضوءها قام الباحث ببناء استبانة ابستخدام  ،التدريس يف جامعيت نزوى والسلطان قابوس اتبعض أعضاء هيئ

( جماالت. وذلك من أجل معرفة مدى ممارسة املشرفني 8( فقرة موزعة يف )61مقياس التدرج الثالثي، تكونت من )
 . أمناط اإلشراف الرتبوي همأل

مت عرض االستبانة يف صورهتا األولية على عدد من احملكمني يف مؤسسات تربوية وحبثية، وقاموا بتدوين صدق احملكمني:  
 مالحظاهتم من حيث: مالئمة الفقرات للغرض الذي أعدت من أجله، وانتماء كل فقرة للمحور الذي تندرج حتته،

  ابإلضافة والتعديل.نياحملكماألخذ آبراء    متوضوح العبارات وسالمة صياغتها. و 

(، وكانت 0.903و 0.739قد تراوحت ما بني ) معامالت االرتباطاتضح أن  الصدق البنائي جملاالت االستبانة:
تتمتع  االستبانةا يؤشر أن مم( 0.01لكل منط من األمناط الثمانية دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) قيمة الداللة

 الداخلي.  االتساقبدرجة عالية من  
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ولالستبانة ككل. وقد تراوح  ،مت قياس ثبات االستبانة ابستخدام معامل )ألفا( لكل حمور من احملاور: االستبانةثبات 
 (، ويعين متتع االستبانة بدرجة ثبات عالية، وإن 0.91( وكان معدل مجيع احملاور )0.95و 0.80معامل ألفا بني )

 .قياس ما وضعت من أجلهتصلح لاالستبانة  

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حلساب تقديرات  مت اعتماد التحليل الوصفي، لقياس : املعاجلات اإلحصائية
 الدراسي.  لعينيتني مستقلتني الختبار داللة الفروق ملتغري النوع واملؤهل  "T " اختبارعينة الدراسة.  

  ( معيار احلكم على النتائج1جدول )

 درجة املمارسة  مدى الدرجات  الدرجة 

 كبرية  3 - 2.34 3

 متوسطة  2.33 - 1.67 2

 ضعيفة  1.66 –  1.00 1

 

 نتائج الدراسة:

ما مدى ممارسة املشرفني الرتبويني لبعض أمناط اإلشراف الرتبوي مبدارس التعليم  الرئيس:النتائج املتعلقة ابلسؤال 
 عمان؟األساسي يف حمافظة الوسطى بسلطنة 

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل منط 
 ( يوضح ذلك .2ل )من أمناط اإلشراف الرتبوي وجدو 

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجات املمارسة ألمناط اإلشراف2جدول )

 درجة املمارسة  االحنراف املعياري املتوسط أمناط اإلشراف  م

 كبرية  0.398 2.48 اإلشراف العيادي   1

 كبرية  0.437 2.46 اإلشراف ابألهداف  2
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 كبرية  0.444 2.39 اإلشراف التنوعي   3

 كبرية  0.473 2.40 اإلشراف التطويري   4

 كبرية  0.573 2.34 اإلشراف اإلبداعي  5

 كبرية  0.323 2.55 اإلشراف الوقائي   6

 كبرية  0.387 2.45 اإلشراف اإللكرتوين   7

 كبرية  0.361 2.37 اإلشراف التشاركي  8

 كبرية  0.391 2.43 األمناط كافة معدل 

     

 

 

 

 

 

 

 

( وابحنراف معياري قدره 2.43( أن املتوسط احلسايب ألمناط اإلشراف الرتبوي بلغ بشكل عام )2يتضح من اجلدول )  
( وهنا يشري إىل أن تقديرات أفراد العينة على ممارسة املشرفني الرتبويني ألنواع اإلشراف الرتبوي يف حمافظة 0.391)

جاء يف املرتبة األوىل   .(2.55  -1.90طات احلسابية حملاور الدراسة بني )الوسطى جاء بدرجة كبرية وقد تراوحت املتوس
اإلشراف العالجي" مبتوسط "يليه يف املرتبة الثانية  ،(0.323احنراف معياري )و ( 2.55توسط )مب"اإلشراف الوقائي" 

( وابحنراف 2.46ابألهداف" مبتوسط )(، وجاء يف املرتبة الثالثة "اإلشراف  0.398( واحنراف معياري )2.48حسايب )
 ،(0.387( واحنراف معياري بلغ )2.45ويف املرتبة الرابعة "اإلشراف اإللكرتوين" مبتوسط بلغ ) ،(0.437معياري )

( ، كما جاء يف املرتبة 0.473( واحنراف معياري )2.40يف املرتبة اخلامسة "اإلشراف التطويري" مبتوسط بلغ ) وحل  
جاء يف املرتبة السابعة "اإلشراف و (،  0.444( واحنراف معياري )2.39)  راف التمايزي " مبتوسط قدرهالسادسة " اإلش

جاء يف املرتبة األخرية "اإلشراف اإلبداعي" مبتوسط و (، 0.361( واحنراف معياري )2.37التشاركي" مبتوسط )
   .(0.573احنراف )و (  2.34)

( مما يدل على أن هناك 0.391احنراف )و ( 2.43) مبتوسط قدره مرتفعاً  احملاوراملتوسط اإلمجايل لكافة كان معدل 
ينة الدراسة حول مدى عأراء  تعرض اجلداول والفقرات اآلتية؛ .استخدام كبري ألمناط اإلشراف املختلفة بدرجات كبرية

 :نة عمان يف حمافظة الوسطى بسلط  الرئيسة  مناط اإلشراف الرتبويألممارسة املشرفني الرتبويني 
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 العيادياإلشراف    األول:النمط  

املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا النمط كما يوضحها   واالحنرافاتجاءت املتوسطات احلسابية  
 (.3جدول )

 فقرات منط "اإلشراف العيادي" لعينة  ال( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات  3جدول )

 املتوسط الفقرات  م
االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

 كبرية  0.675 2.50 .يسعى املشرف إىل نقل املعلمني إىل مستوى أعلى يف األداء  1

2 
العلمي عند املتعلمني كهدف أساسي  من  يعمل املشرف على تنمية التفكري 

 .أهداف تدريس خمتلف العلوم 
 كبرية  0.642 2.49

 كبرية  0.636 2.46 .يقرتح املشرف أسلواب فعااًل يف تغيري أمناط السلوك التعليمي الصفي للمعلمني 3

4 
املعلم  ميتلك املشرف املؤهالت لتحليل عملية التعلم مما ُيعل العالقة بينه وبني 

 .عالقة مدرب مع متدرب 
 كبرية  0.684 2.44

 كبرية  0.686 2.46 .يتمتع املشرف ابملهارات الالزمة للقيام ابإلشراف والسيما القدرة على التحليل  5

6 
يف التخطيط وحتليل املوقف الصفي   إشراكه يعزز املشرف الثقة ابملعلم من خالل 

 .والتقومي
 كبرية  0.744 2.45

 كبرية  0.619 2.47 .يهتم املشرف بتقومي املوقف الصفي بداًل من الرتكيز على شخصية املعلم 7

 كبرية  0.579 2.86 .يقوم املشرف على حتليل احلصة حتليال موضوعيا شامال  8

( أن املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة الدراسة لفقرات هذا النمط تراوحت بني 3يتضح من اجلدول )      
( وهذا يعين أن ممارسة املشرفني الرتبويني لإلشراف العيادي 0.744  -0.579( وابحنراف معياري )2.44  -  2.86)
( اليت تنص )يقوم املشرف على 8رة )أكثر الفقرات ممارسة ما تضمنته الفق  تنكا  .ذا النمط جاءت بدرجة ممارسة كبريةهل

(، بينما حصلت ابقي الفقرات على 2.86حتليل احلصة حتليال موضوعيا شامال( وهي أعلى متوسط حسايب وقيمته )
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ميتلك املشرف املؤهالت لتحليل عملية التعلم مما ُيعل العالقة بينه وبني )( 4درجات ممارسة كبرية كان أدانها الفقرة )
 (.0.684( واحنراف معياري )2.44مبتوسط حسايب )  (درب مع متدرباملعلم عالقة م

 

 النمط الثان: اإلشراف ابألهداف

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة موافقة أفراد العينة حول مدى ممارسة املشرفني الرتبويني ألمناط 
 كالتايل :وكانت النتائج  ،  اإلشراف الرتبوي ابألهداف

 فقرات منط "اإلشراف ابألهداف" لعينة  ال( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات  4)جدول  

 املتوسط  الفقرة م
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة 

 كبرية  0.634 2.44 .يعمل املشرف عالقة عمل إُيابية بينه وبني املعلم 9

 كبرية  0.633 2.44 . املعلمني وينظمهم بفاعلية عاليةيوحد املشرف جهود  10

 كبرية  0.570 2.47 . يدعم املشرف اإلمناء املهين للمعلم من خالل تصحيح نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة 11

 كبرية  0.624 2.46 . يوزع املشرف األدوار على مجيع املعلمني املشاركني يف العملية التعليمية 12

 كبرية  0.613 2.50 .  للمعلم ابألهداف العامة للمدرسة ةأو الفردييدمج املشرف األهداف الشخصية  13

 كبرية  0.654 2.49 .يؤكد املشرف على أمهية الرقابة والضبط الذاتيني يف تطوير األداء وحتسني النتائج 14

 كبرية  0.709 2.43  يوضح املشرف مستوايت اإلجناز ويوضع معايري واضحة للتقييم 15

 كبرية  0.645 2.44 .يقوم اإلشراف ابألهداف على مبدأ املشاركة يف حتديد األهداف 16

املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات منط اإلشراف  تواالحنرافا( املتوسطات احلسابية 4يبني اجلدول )      
(  بدرجة ممارسة كبرية ، 0.709-0.570( وابحنراف معياري )2.43 – 2.50ابألهداف حيث تراوحت بني )

( وهذا يدل على أن مدى ممارسة املشرفني الرتبويني 2.46ويتضح أن املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات كانت قيمته )
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( "يدمج املشرف األهداف الشخصية أو الفردية للمعلم ابألهداف 13النمط من اإلشراف كان كبري إذ انلت الفقرة )    هلذ 
( ، كما أظهر اجلدول 0.613( وابحنراف معياري )2.50العامة للمدرسة" على أعلى متوسط حسايب حيث بلغ )

املشرف مستوايت اإلجناز ويوضع معايري واضحة  ( "يوضح15أدىن قيمة للمتوسط احلسايب للفقرات كان للفقرة ) 
 (.0.709( واحنراف معياري )2.43للتقييم " مبتوسط حسايب )

 النمط الثالث: اإلشراف التمايزي )التنوعي(

ولإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة موافقة أفراد العينة حول مدى 
 رفني الرتبويني لبعض أمناط اإلشراف الرتبوي يف حمافظة الوسطى بسلطنة عمان وكانت النتائج كالتايل:ممارسة املش

 فقرات منط "اإلشراف التمايزي" لعينة  الاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات    (5جدول )

 املتوسط الفقرة  م
االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

 كبرية  0.638 2.43 .املشرف على اجلانب الفين واملهاري للمعلمني يركز  17

 متوسطة  0.730 2.28 .يعطي املشرف املعلم احلرية يف تقرير األسلوب حسب قدراته ومهاراته 18

 كبرية  0.658 2.47 .يطبق املشرف األساليب اإلشرافية بطريقة مجاعية بينه وبني املدير واملعلم 19

 كبرية  0.572 2.56 .املشرف يف دعم العمل اجلماعي بني املعلمنييساهم  20

21 
يعمل املشرف على التوازن بني القسمني اإلداري والفين يف عملية اإلشراف  

 . الرتبوي
 متوسطة  0.809 2.06

22 
ينوع املشرف من مستوايت النشاطات العلمية ليتناسب مع املستوايت  

 .املختلفة للمتعلمني 
 كبرية  0.669 2.45

 كبرية  0.664 2.49 .يتيح املشرف الفرصة للمعلمني لتنفيذ األنشطة املخربية البسيطة  23

 كبرية  0.647 2.45 .يوجه املشرف الطلبة إىل تطوير أنشطة من البيئة احمللية  24
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( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات منط اإلشراف 5يظهر اجلدول )      
( 0.809-0.638واحنراف معياري )  (2.06  –  2.56حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بني )  )التمايزي(التنوعي  

( بدرجة كبرية وهذا يدل على 2.39كما يتضح أن املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات قيمته )  كبرية،أي بدرجة ممارسة  
 كبرية.النمط من اإلشراف كان بدرجة    الرتبويني هلذاأن مدى ممارسة املشرفني  

( فقد حصلتا على درجة متوسطة ألنه أقل 18، 21وحصلت مجيع الفقرات على درجة ممارسة كبرية عدا الفقرتني )  
(" يساهم املشرف يف دعم العمل اجلماعي بني املعلمني " على 20( يف املتوسط احلسايب، إذ انلت الفقرة )2.33)  من

كما أظهر اجلدول أدىن   (،0.572معياري ) كبرية، وابحنراف( بدرجة ممارسة  2.56أعلى متوسط حسايب حيث بلغ )
رف على التوازن بني القسمني اإلداري والفين يف عملية ( " يعمل املش21)قيمة للمتوسط احلسايب للفقرات كان للفقرة 

 متوسطة.( أي بدرجة 0.809( واحنراف معياري )2.06اإلشراف الرتبوي " مبتوسط حسايب )

 النمط الرابع: اإلشراف التطويري

املعيارية لدرجة موافقة أفراد العينة حول مدى ممارسة املشرفني الرتبويني لبعض   واالحنرافاتمت حساب املتوسطات احلسابية  
 أمناط اإلشراف الرتبوي يف حمافظة الوسطى بسلطنة عمان وكانت النتائج كالتايل:

 فقرات منط "اإلشراف التطويري"لعينة  ال( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات  6)جدول  

 ملتوسطا الفقرة  م
االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

 كبرية  0.631 2.53 .يستخدم املشرف طرق إشرافيه تراعي الفروق الفردية بني املعلمني  25

 كبرية  0.618 2.52 .ينوع املشرف يف أساليب اإلشراف مبا يتناسب مع طبيعة املفاهيم العلمية  26

 كبرية  0.594 2.50 .الطالب العملية يربط املشرف بني العلم اجلديد وبني حياة  27

28 
يطبق املشرف أسلوب التجريب والعرض العملي حسب طبيعة املوقف  

 .واإلمكاانت املتوافرة
 كبرية  0.588 2.48

 متوسطة  0.849 2.04 .يشرك املشرف املعلمني فيوضع خطة لعملية التعلم والتعليم 29

 كبرية  0.706 2.41 .واملهنية بني املعلمني يهتم املشرف ابلفروق الشخصية  30
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 كبرية  0.737 2.38 .يشرح املشرف أساليب التدريس احلديثة اليت تثري تفكري املتعلمني 31

يتضح من اجلدول )( أن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات منط        
 )كبرية( أي بدرجة ممارسة 0.849-0.594واحنراف معياري ) (2.04 –2.53اإلشراف التطويري تراوحت بني )

( جاءت بدرجة ممارسة متوسطة ألن املتوسط 29ة )وقد حصلت مجيع الفقرات على درجة كبرية عدا الفقر   ومتوسطة(،
 .ليكرت( حسب مقياس  2.33احلسايب كان أقل من )

( بدرجة كبرية وهذا يدل على أن مدى ممارسة 2.40كما يتضح أن املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات بلغ قيمته )
( "يستخدم املشرف طرق إشرافية تراعى  25)انلت الفقرة كبرية. املشرفني هلذا النمط من اإلشراف كان بدرجة ممارسة  

وابحنراف معياري  كبرية،( بدرجة ممارسة  2.53الفروق الفردية بني املعلمني" على أعلى متوسط حسايب حيث بلغ )
( "يشرك املشرف املعلمني يف 29كما أظهر اجلدول أدىن قيمة للمتوسط احلسايب للفقرات كان للفقرة )  (،0.631)

 (.0.849( بدرجة متوسطة واحنراف )2.04لم والتعليم" مبتوسط حسايب )وضع خطة لعملية التع

 اإلبداعي:النمط اخلامس: اإلشراف  

ولإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة موافقة أفراد العينة حول مدى 
 :الرتبوي يف حمافظة الوسطى بسلطنة عمان وكانت النتائجممارسة املشرفني الرتبويني لبعض أمناط اإلشراف  

 فقرات منط "اإلشراف اإلبداعي"لعينة  ال( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات  7جدول )

 املتوسط الفقرة  م
االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

32 
تطوير العملية  يبتكر املشرف أفكارا جديدة وطرقا مستحدثه تسهم يف  

 . التعليمية
 متوسطة  0.835 2.18

 متوسطة  0.773 2.31 .يبتعد املشرف عن االنتهازية وفرض أرائه على اآلخرين  33

 كبرية  0.743 2.39 . يعمل املشرف على تقدمي املساندة املعنوية للمعلمني 34

35 
من   واالستفادة يهتم املشرف ابلعالقات اإلنسانية والرغبة يف التعلم من اآلخرين 

 . خرباهتم
 كبرية  0.649 2.48
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36 
يشجع املشرف املعلمني على ضرورة حترير العقل وإطالق الطاقة لالستفادة من  

 . قدراهتم ومواهبهم
 كبرية  0.685 2.47

37 
كالصرب واللباقة واملرونة والثقة والرؤية  يتميز املشرف ابلعديد من الصفات  

 .الواضحة 
 متوسطة  0.801 2.28

 متوسطة  0.785 2.28 . يهتم املشرف إبشاعة روح الدميقراطية 38

( أن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات منط اإلبداع 7يبني اجلدول )      
( أي بدرجة ممارسة ترتاوح ) كبرية 0.835-0.649( وابحنراف معياري )2.18 –2.48واالبتكار تراوحت بني )

( بدرجة 2.34ومتوسطة ( ، كما يتضح أن املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات يف هذا النمط من اإلشراف بلغ قيمته )
شراف كان بدرجة موافقة كبرية ، وقد حصلت الفقرات كبرية وهذا يدل على أن مدى ممارسة املشرفني هلذا النمط من اإل

( " يهتم املشرف 35( على درجة كبرية ، أما بقية الفقرات كانت بدرجة متوسطة ، إذ انلت الفقرة )  36،    35،    34)  
ابلعالقات اإلنسانية والرغبة يف التعلم من اآلخرين واالستفادة من خرباهتم " على أعلى متوسط حسايب حيث بلغ 

( أي بدرجة ممارسة كبرية ، كما أظهر اجلدول أدىن قيمة للمتوسط احلسايب 0.649( وابحنراف معياري )2.48)
( " يبتكر املشرف أفكارا جديدة وطرقا مستحدثه تسهم يف تطوير العملية التعليمية " مبتوسط 32للفقرات كان للفقرة )

  املمارسة .( أي بدرجة متوسطة يف0.835( واحنراف معياري )2.18حسايب )

 الوقائياإلشراف    السادس:النمط  

لإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة موافقة أفراد العينة حول مدى 
 أمناط اإلشراف الرتبوي يف حمافظة الوسطى بسلطنة عمان وكانت النتائج كالتايل: همممارسة املشرفني الرتبويني أل

 فقرات منط "اإلشراف الوقائي"لعينة  ال( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات  8)جدول  

 املتوسط الفقرة  م
االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

 كبرية  0.652 2.52 . للمعلمني ومينع حدوثها ويقلل من آاثرهايتوقع املشرف ابملتاعب اليت تقع  39
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40 
حيقق املشرف األمن النفسي للمعلمني ويسعى لبناء جسور من احملبة  

 .والطمأنينة 
 كبرية  0.586 2.56

41 
يدرك املشرف األسباب الكامنة وراء املتاعب اليت يعاين منها املعلمني عند  

 .زايرته هلم 
 كبرية  0.612 2.56

 كبرية  0.597 2.58 .يرسم املشرف اخلطط املناسبة للمعلمني 42

43 
يتخذ املشرف من األساليب ما يتناسب كل موقف واضعا يف اعتباره شخصية  

 . املعلم ومدى قوته وثقته بنفسه 
 كبرية  0.605 2.54

 كبرية  0.594 2.59 .يدعم املشرف ثقة املعلم خاصة عند مواجهته للمشكالت 44

45 
يتخذ املشرف من تبادل الزايرات وسيلة ملساعدة املعلمني يف جماهبة الصعاب  

 .املتوقعة
 كبرية  0.611 2.55

( أن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات منط اإلشراف 8يظهر اجلدول )      
كما يتضح ( أي بدرجة ممارسة كبرية  0.652-0.586وابحنراف معياري )( 2.52 – 2.59الوقائي تراوحت بني )

( بدرجة كبرية وهذا يدل على أن 2.57أن املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات يف هذا النمط من اإلشراف بلغ قيمته )
 كبرية.مدى ممارسة املشرفني هلذا النمط من اإلشراف كان بدرجة ممارسة  

عم املشرف ثقة املعلم خاصة عند مواجهته للمشكالت " على أعلى متوسط حسايب ( " يد 44كما حصلت الفقرة )
أظهر اجلدول أدىن قيمة للمتوسط احلسايب   كبرية كما( أي بدرجة ممارسة  0.594( وابحنراف معياري )2.59حيث بلغ )

ل من أاثرها " مبتوسط حسايب ( " يتوقع املشرف ابملتاعب اليت تقع للمعلمني ومينع حدوثها ويقل39للفقرات كان للفقرة )
 ( بدرجة كبرية.0.652( واحنراف معياري )2.52)

 اإللكرتون  فاإلشراالنمط السابع:  

لإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة موافقة أفراد العينة حول مدى 
 اإلشراف الرتبوي يف حمافظة الوسطى بسلطنة عمان وكانت النتائج كالتايل:ممارسة املشرفني الرتبويني لبعض أمناط  
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 فقرات منط " اإلشراف اإللكرتوين" لعينة  ال( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات  9)جدول  

 املتوسط الفقرة  م
االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

 كبرية  0.599 2.54 .اإللكرتوينحيرص املشرف الرتبوي على االهتمام ابإلشراف  46

47 
يعتمد املشرف على استخدام الوسائط اإللكرتونية يف االتصال بينه وبني 

 .املعلمني
 كبرية  0.550 2.52

 متوسطة  0.775 2.31 .يعاجل املشرف كثرياً من املشكالت اليت تواجه كثرياً من املعلمني 48

49 
يسعى املشرف إىل تطبيق مجيع العمليات اإلدارية والفنية املنوط هبا من  

 .قبل الوزارة
 كبرية  0.635 2.56

 كبرية  0.642 2.50 .يتيح املشرف إمكانية التفاعل النشط بني املعلمني  50

 كبرية  0.700 2.40 .يستخدم املشرف وسائل االتصال احلديثة للتواصل مع املعلمني  51

52 
يقوم املشرف ابستخدام التقنيات اإللكرتونية جبميع أنواعها يف إيصال  

 .املعلومة للمعلم
 كبرية  0.699 2.40

53 
ُيدد املشرف يف أساليب االتصال اإللكرتونية عند املعلمني ويتيح أساليب  

 .جديدة تفتح آفاق للتعلم الذايت
 كبرية  0.648 2.42

( أن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول مدى ممارسة 9يتضح من اجلدول )      
 – 0.550( وابحنراف معياري )2.31–2.56املشرفني الرتبويني لفقرات منط اإلشراف اإللكرتوين تراوحت بني )

ومتوسطة(، كما يتضح أن املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات يف هذا ( أي بدرجة ممارسة تراوحت بني )كبرية 0.775
( بدرجة كبرية وهذا يدل على أن مدى ممارسة املشرفني هلذا النمط من اإلشراف 2.45النمط من اإلشراف بلغ قيمته )

 كان بدرجة كبرية.
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ية املنوطة به من قبل الوزارة." على أعلى (" يسعى املشرف إىل تطبيق مجيع العمليات اإلدارية والفن49إذ انلت الفقرة )  
( بدرجة ممارسة كبرية، كما أظهر اجلدول أدىن قيمة 0.635( وابحنراف معياري )2.56متوسط حسايب حيث بلغ )

(" يعاجل املشرف كثرياً من املشكالت اليت تواجه كثيـراً من املعلمني " مبتوسط 48للمتوسط احلسايب للفقرات كان للفقرة )
 (.2.33( بدرجة متوسطة ألن ملتوسط احلسايب أقل من )0.775( واحنراف معياري )2.31)حسايب  

 النمط الثامن: اإلشراف التشاركي

املعيارية لدرجة موافقة أفراد العينة حول مدى  واالحنرافاتلإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية 
 اف الرتبوي يف حمافظة الوسطى بسلطنة عمان وكانت النتائج كالتايل:ممارسة املشرفني الرتبويني لبعض أمناط اإلشر 

 فقرات منط "اإلشراف التشاركي" لعينة  ال( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات  10)جدول  

 املتوسط الفقرة  م
االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

54 
األطراف املعنية من مشرفني تربويني  يعتمد املشرف على مشاركة مجيع 

 .ومعلمني وطلبة يف حتقيق أهدافه 
 كبرية  0.530 2.62

 كبرية  0.619 2.53 .  يركز املشرف على حتقيق األهداف املتمثلة يف حتسني نوعية التعلم 55

56 
يهدف املشرف إىل فهم وتشخيص املشكالت والتعرف على أسباهبا وبناء  

 .املناسب لدعم جهود املعلمنيالربانمج العالجي 
 متوسطة  0.767 2.28

 كبرية  0.745 2.35 . ميتلك املشرف لغة احلوار مع املعلمني لالتفاق على معايري تقييم الطالب 57

 كبرية  0.757 2.38 . يتميز املشرف ابلتعاون املستمر وروح االنفتاح بينه وبني املعلمني 58

59 
التخطيط الفعال من جانب املعلمني لتجديد األهداف يقوم املشرف على 

 .السلوكية 
 كبرية  0.581 2.54

 كبرية  0.602 2.42 .يعترب املشرف ذا كفاءة تدريسية عالية فهو املثل والنموذج للمعلمني  60
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61 
-مشرفني–تالميذ( يتفاعل املشرف بطريقة إُيابية بني املصادر اإلنسانية 

 ( ديرينم
 متوسطة  0.804 1.90

( أن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول مدى ممارسة 10يبني اجلدول )        
( أي 0.804-0.530( وابحنراف معياري )1.90 –2.62)املشرفني لفقرات منط اإلشراف التشاركي تراوحت بني 

بدرجة ممارسة تراوحت بني ) كبرية ومتوسطة( كما يتضح أن املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات يف هذا النمط من 
( بدرجة كبرية وهذا يدل على أن مدى ممارسة املشرفني هلذا النمط من اإلشراف كان بدرجة 2.37اإلشراف بلغ قيمته )

( على درجة ممارسة متوسطة خبالف ابقي الفقرات يف هذا النمط ، 61،  56ممارسة عالية، كما حصلت الفقرات )
 ( على أقل متوسط حسايب ضمن مجيع الفقرات يف خمتلف األمناط الثمانية .61وقد جاءت الفقرة )

شرفني تربويني ومعلمني وطلبة يف حتقيق ( " يعتمد املشرف على مشاركة مجيع األطراف املعنية من م54إذ انلت الفقرة )  
( بدرجة كبرية ، كما أظهر اجلدول 0.530( وابحنراف معياري )2.62أهدافه " على أعلى متوسط حسايب حيث بلغ )

( "يتفاعل املشرف بطريقة إُيابية بني املصادر اإلنسانية" مبتوسط 61أدىن قيمة للمتوسط احلسايب للفقرات كان للفقرة )
 ( بدرجة متوسطة .  0.804( واحنراف معياري )1.90حسايب )

 اخلامتة:

 تْ جاءقد  ل ممارسة املشرفني الرتبويني ألنواع اإلشراف الرتبوي يف حمافظة الوسطى  حو   الدراسة  تقديرات أفراد عينة  كانت
 نيإىل أن املشرف هذه النتيجة؛ يعزو الباحث. و جلميع أمناط اإلشراف الرتبوي اليت عرضت يف هذه الدراسة بدرجة كبرية

 من اجلوانب   اعاجل كثري ت  اكوهن  ا،اهتماما أكثر من غريهمن اإلشراف    اطمناأل  ههذ  ون بسلطنة عمان يول  نيواملعلم  نيالرتبوي
فهو    ،للمعلمنيامليدانية  املشرف الرتبوي اكتسب خربة حية أثناء اشتغاله ابلتدريس وزايراته    ن  يف العملية التعليمية. كما أ

 ،وقوعهامن يمنع قدر جهده ف تدريس،غريه على التنبؤ ابلصعوابت اليت ميكن أن يوجهوها يف عملهم يف ال األقدر من
  ى التحدايت.من التغلب عل  همميكنو   ،نفسلثقته ابالعلى كسب    نيساعد املدرسيو   ،قلل من آاثرها الضارةيو 

 قائمة املراجع:

جملة (. واقع ممارسة املشرفات الرتبوايت للنماذج اإلشرافية احلديثة مبنطقة جازان. 2011) بريك،فاطمة حممد أمحد.
 .1016-23،979،  حبوث الرتبية النوعية جبامعة املنصورة
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 . عّمان: دار الفكر.الرتبوي  اإلشراف  يف حديثة  اجتاهات.(  2006  ) عوض.  هللا  ،عوضسالمة  حسني،

 الفكر دار: ( .عّمان 2)ط.الرتبوي واإلشراف واملدرسية الرتبوية اإلدارة أسس.(2009) وآخرون. الدويك، تيسري
 .والتوزيع   والنشر للطباعة

 . عّمان: دار الفرقان.اإلبداع يف اإلشراف الرتبوي واإلدارة املدرسية(.  2004) طافش، حممود.

عّمان: الدار اإلشراف الرتبوي مفاهيمه وأساليبه) دليل حتسني التدريس ( . (. 2002) عبداهلادي، جودت عزت.
 العلمية الدولية .

فاعلية املشرف الرتبوي يف حتسني املمارسات التعليمية يف مدارس التعليم ما بعد األساسي (.  2009) العزري، أمحد.
 نزوى، سلطنة ُعمان.  . رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعةابملنطقة الداخلية بسلطنة عمان

عّمان: دار الثقافة للنشر  .اإلدارة التعليمية واإلشراف الرتبوي أصوهلا وتطبيقاهتا(. 2004) عطوي، جودت عزت.
 والتوزيع.

تصور مقرتح لتفعيل اإلشراف الرتبوي مبدارس التعليم ما بعد األساسي مبحافظة مسقط (. 2014) العلوية، مىن.
 رسالة ماجستري غري  منشورة ، كلية الرتبية ،جامعة نزوى، سلطنة ُعمان. .اإلشراف املتنوعيف ضوء منوذج  

 واقع اإلشراف الرتبوي ابلتعليم العام ىف سلطنه عمان واجتاهات تطويرة(.  2000) ، حممد بن على بن مسعود.العويف
 ُعمان..رسالة ماجستري غري منشورة، كليه الرتبية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة  

(. دور املشرف الرتبوي ومعيقات أدائه من وجهة نظر املشرفني أنفسهم يف 2007) عيسان، صاحلة والعاين، وجيهة.
 .  43-15( ،  106)28،  جملة رسالة اخلليج ضوء بعض املتغريات يف سلطنة عمان.

ية ومصادر السلطة النظرية والتطبيق ىف اإلشراف الرتبوى املدخل والنظر  (.2008) ، هشام يعقوب.مريزيق
 عّمان: دار املسرية. .واألساليب
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دور تطبيق اإلشراف الرتبوي املتنوع على النمو   املهين ملعلمات املدارس احلكومية (.  2009) املوسي، أمساء إبراهيم.
كلية . رسالة ماجستري غري منشورة،  للبنات مبنطقة الرايض من وجهة نظر اإلدارايت واملعلمات واملشرفات

 الرتبية، جامعة امللك سعود ، السعودية.
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ABSTRACT 

The endowment is one of the various pillars of Islam, and it is a form of charity that benefits the 

poor of the nation and the students of science who serve the interests of the nation.  Exclusively 

for science students  

 

 

 لخص امل

 

وهو شكل من أشكال اإلحسان الذي يعود ابلنفع على فقراء األمة وعلى الوقف ركيزة من ركائز اإلسالم املتنوعة  ميثل  
ومتثل ذلك وميثل هذا البحث وثيقة وقفية تعلقت بوقف املال على طلبة العلم    طلبة العلم الذين خيدمون مصاحل األمة

م حصرابوقف ماله على طلبة العليف وصية قدمها الواقف    
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 مقدمة

فانَّ الوقف؛ بصوره املختلفة أضحى مفخرًة من مفاخر اإلسالم ومنارًة يُقتدى هبا يف العامل أمجع، وال ميكن ألي دين من 
األداين إال ان يُقرَّ بذلك، فقد شكل الوقف قفزة يف الفكر التصدقي واالحساين ليخدم جماالت احلياة كافة ولينعم به 

ثمار أموال األغنياء لصاحل الفقراء، ومن امليادين اليت نص عليها الفقهاء يف كتبهم فقراء األمة ليمثل دفعة نوعية يف است
ليغطي نفقات دراستهم األكادميية وغريها. وما بني أيدينا اليوم منوذجاً   الوقف على طلبة العلممن جماالت االنتفاع به؛  

م، بثلث عائدات أمواله ليخدم هذه 1967رائعاً من هذا الوقف إذ تربع صاحبه األستاذ "هبجت زينل" رمحه هللا سنة 
شريعة ويتفقهوا هبا وفق منهج وسطي الشرحية املهمة يف اجملتمع ولريسل طلبة إىل جامعة األزهر الشريف لُِيحصِ لوا العلوم ال

معتدل مشهٌد له القاصي والداين خدمة لبلدهم ودينهم احلنيف ، ومن حذاقة هذا الرجل الواقف رمحه هللا، أنه شكل  
جلنة علمية لتقوم ابختبار واختيار الطلبة قبل ترشيحهم للدراسة يف امليادين أعاله كي يتأكد أن أموله اليت رصدها هلذا 

ن تضيع سدى بل ستثمر على الوجه الصحيح... ومت فعاًل اختبار الطلبة وإرساهلم إىل جامعة األزهر من قبل  الغرض ل
علماء أفذاذ ذكروا ابمسهم ابلوصية وصرفت العائدات عليهم وأمثرت على النحو املطلوب وهلل الفضل واملنة. ومما ينبغي 

ل هللا ومنته وهو مسجل ومثبت يف سجالت املديرية العامة هليئة أن يذكر يف هذا الباب أن هذا الوقف مازال قائماً بفض
إدارة واستثمار أموال الوقف السين العراقي وقد أشرُت إىل البياانت يف هناية الوصية. وإلمتام الفائدة قدمت بني يدي هذه 

قُتها من كتب ساداتنا الفقهاء، الوثيقة املهمة بتمهيد عرفت فيه الوقف لغًة واصطالحاً وما يتعلق به من أحكام عامة وثَّ 
وترمجت هذه الوثيقة ابللغة اإلجنليزية لتعم هبا الفائدة، ولعل هذا النشر الذي بني أيدينا اليوم حيرض أغنياء املسلمني أبن 
يقتدوا مبا قام به أسالفهم ، وهي دعوة صرحية للدائرة املختصة يف ديوان الوقف السين العراقي جلرد كل الواثئق هبذا 

" فنص الواقف بنص الشارعالباب، وصرف العائدات على طلبة العلم يف العراق وعلى كل ما نص به الواقف يف وصيته "
كما صرح بذلك الفقهاء ، ومما ينبغي اإلملاع إليه يف هذا الباب أن ديوان الوقف السين قد أعاد هذا اخلري إىل نصابه يف 

من خرجيي املدارس الدينية وكلية اإلمام األعظم إىل جامعة األزهر الشريف   ةالسنوات األخرية إبرسال طلبة العلوم الشرعي
وهتيئة وأتجري السكن هلم من عائدات الوقف ومبباركة ورعاية فضيلة االمام األكرب شيخ اجلامع االزهر أمحد الطيب الذي 

 العراقيني خري اجلزاء يف الدارين. وأنمل أن  مل يدخر وسعاً وال جهداً وال ماالً خلدمة طلبة العلم وأهله فجزاه هللا عنا وعن
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يستمر هذا العطاء واملتابعة من قبل الدائرة املختصة وجرد كافة الواثئق املتعلقة هبذا الشأن وتبويبها حسب شرط الواقف   
ُق بلد احلضارِة وحصر عائداهتا وصرفها ملستحقيها، وأكاد أجزم بوجود العشرات مثل هذه الوثيقة مل تَر النور بعُد؛ فالعرا

}َفَمْن والعلِم والعراقيون يقدرون العلم وأهله فيجعلون من الوقف نصيباً يف أمواهلم على طلبته، وصدق هللا تعاىل إذ يقول:  
ُلونَُه ِإنَّ هللاَ  َا ِإمْثُُه َعَلى الَِّذيَن يُ َبدِ  َعُه فَِإمنَّ لَُه بَ ْعَد َما مسَِ يٌع َعِليمٌ  َبدَّ  [181]البقرة:    {مسَِ

 أوالً: الوقف لغًة، واصطالحاً:
  .(i)املنع  احلبس أو    ة:غلالوقف  
، (ii"حبس العني عن متليكها ألحد من العباد والتصدق ابملنفعة على مصرف مباح") :اصطالحاً الوقف 

االستفادة منها ويشمل الوقف األصول الثابتة كالعقارات واملزارع وغريها، ويشمل األصول املنقولة اليت تبقى عينها بعد 
صدقة كالنقود والطعام وغريها. وخيتلف الوقف   د كاآلالت الصناعية واألسلحة أما اليت تذهب عينها ابالستفادة منها فتع

، أما الوقف فيستمر العني احملبوس يف االنفاق يف أوجه اخلري حىت بعد أبنفاقهاعن الصدقة يف أن الصدقة ينتهي عطاؤها  
 .الوفاة
 َمْشُروِعيَُّة اْلَوْقِف:اثنياً:  

َها  مُجُْهوُر اْلُفَقَهاِء ِإىَل َمْشُروِعيَِّة اْلَوْقِف َولُُزوِمِه َواْعِتَبارِِه ِمَن اْلُقَرِب اْلَمْنُدوِب   َذَهبَ     .(iii)إِلَي ْ
 اثلثاً: أركان الوقف:

 كالتايل:وهي  ( البد من توافرها يف كل وقف،  iv)عند مجهور الفقهاء    للوقف أربعة أركان
 واقف"،  صيغة وقف،  موقوف عليه،  "موقوف

 رابعاً: أنواع الوقف:
 كاآليت:ينقسم الوقف إىل نوعني ويشتق الثالث منهما وهم  

ما جعلت فيه املنفعة ألفراد معينني أو لذريتهم سواء من األقرابء أو من الذرية أو   األهلي )الذري(:  الوقف-1
 غريهم

 اخلريي: ما جعلت فيه املنفعة جلهة بر أو أكثر وكل ما يكون اإلنفاق عليه قربة هلل تعاىل.  الوقف-2
 

 .(v)واخلريي  املشرتك: ما جيمع بني الوقف األهلي    الوقف-3
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 خامساً: شروط الوقف:
 ذكرها الفقهاء يف كتبهم وهي:للوقف شروط معتربة لصحته  

 الوقف من مالك جائز التصرف وهو املكلف الرشيد؛ فال يصح من صغري أو سفيه أو جمنون.  كون -1
 ؛ فال يصح وقف ما يف الذمةاملوقوف عيناً   كون -2
 سم جامع للخري.أوهو    ؛الوقف على بر    كون -3
 شخص ما، غري نفسه.  الوقف على معني من جهة كمسجد كذا، أو  كون -4
 قت وال مشروط.ؤ جزاً غري معلق وال مقف انو شروط الوقف كذلك أن ي  من-5
بيعه أو هبته مىت شاء، أو   :يشرتط الواقف يف الوقف أي شرط ينافيه من الشروط الفاسدة كشرط حنو  أال-6
 (.vi)فيه  شرط خيار  

 :جماالت الوقفسادساً:  
 كما ذكرها الفقهاء يف كتبهم ومنها:ت كثرية ومتعددة  للوقف جماال

 املساجد ورعايتها والقيام بشؤوهنا وتزويدها ابملصاحف.الوقف إبنشاء    -
 الوقف على اجلهاد يف سبيل هللا.  -
 الوقف على طلبة العلم.  -
 الوقف على توزيع الكسوة للفقراء واألرامل واحملتاجني.  -
 الوقف على املكتبات العامة كإنشائها وإيقاف الكتب الشرعية هبا.  -
 كفل جمانية التعليم ألبناء املسلمني.إنشاء املدارس العلمية اليت ت -
 حفر اآلابر وإجراء املاء. -
 على الدعاة والوعاظ.  لوقفا  -
 الوقف على مجاعات حتفيظ القرآن الكرمي اليت نفع هللا هبا أبناء املسلمني.  -
 (.vii)القرآن وغريها من أبواب اخلري الكثرية  الوقف على مدارس حتفيظ   -
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 )نص الوصية(

ْن تـََناُلوا اْلِِبَّ َحَّتَّ تـُْنِفُقوا ِمَّا حتُِبُّوَن َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ ل}عماًل بقوله تعاىل:  (viii)هبجت زينلإين 
ٍة، َأْو انـَْقَطَع َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلٍث: َصَدَقٍة َجارِيَ  ابن آدم" ِإَذا َماَت ، وعماًل ابحلديث الشريف:(ix)اَّللََّ بِِه َعِليٌم{

تَـَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح يَْدُعو َلُه " ؛ لذلَك كله أوصيُت أبن يصرَف بعد لقاء وجه ريب ثلث واردات أموايل (x)ِعْلٍم يـُنـْ
إىل عمل الِب للصرف على حتصيل علوم الشريعة اإلسالمية يف جامعة األزهر أو غريها وذلك  (xi)الغري منقولة

،  (xiii)سنوايً على أن جيري انتخاب الطالب من قبل جلنٍة مؤلفٍة من السادة: حممد شفيق العاين  (xii)إبرسال طالبه
أوصياء لتنفيذ الوصية على أن ،وقد عينُت اللجنة املذكورة (xv)،ويوسف زينل(xiv)وأمحد عبد الستار اجلواري

 يقوموا بذلك جمتمعني ويكون عدد الطالب مبا يتناسب واملوارد، ولذلك وقعت.

 احملامي هبجت زينل    
  9/30ساحة عنرت      

 توقيع.                                                                                           
 شاهد        شاهد                                                           

 مصعب حسني               صاحل كاظم                              
 من سكان النهضة                                 م                  ساكن يف حملة ابب املعظ

 توقيع.                                                               1967/  2/  9         
        توقيع     
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 "مصادقة كتاب العدل على الوصية"
الورقة هو توقيع احملامي هبجت زينل املعروف بشهادة الشاهدين أصادق على التوقيع املوقع يف ذيل هذه  

الكائنة يف ساحة عنرت  30/9فاكتبه حرفًا حرفًا ووقعها أمامي يف داره املؤرخة  أعاله وقد قيدهتا منه هجاءاً 
 ابألعظمية وعليه صدقتها يف اليوم املؤرخ.

/  6/ 29واتريخ  2991عمومي  أصادق أن هذه هي صورة الوصية املصدقة لدى هذه الدائرة بعدد
1967 (xvi).ًوأهنا صورة مطابقة ألصلها متاما ، 

 خالد املختار
 كاتب عدل االعظمية.    

 
 معلومات احلجة الوقفية كما هو مثبت ❖

 يف
 سجالت املديرية العامة هليئة إدارة واستثمار أموال الوقف السن 

 اسم الواقف: احملامي هبجت زينل. .1
 (.364، سجل )1969/  12/  29( يف  969/ 366الوقفية: )رقم احلجة   .2
 جهة احلجة الوقفية/ االزهر الشريف. .3
 تدار من قبل قسم املوقوفة املضبوطة. .4
 وزيرية غزالية.  14(، املقاطعة/  5984/    7رقم العقار: ) .5
 .(xvii)  (، أحد عشر مليون وسبع مئة ومخسون ألف دينار11750000جمموع الواردات ) .6
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A Document Telling the Magnificence of the will 

 

Prepared by Prof. Dr. Fahmi Alqazzaz 

Precise be to Allah and prayer and peace be upon the messenger of Allah, and on his family and 

companions. 

I, Bahjat zainal, and in accordance with Almighty saying"you wont attain righteouness until you 

spend of what you love and all what You spend, Allah is knowing", and pursuant to the prophetic 

hadith" if the Son Of Adam dies, his work stops except from Three Things:ongoing charity or 

beneficial Knowledge and the supplication of his good Son" I have recommended that after my 

death, one third of my immovable money is given to the work of righteousness of acquiring the 

Islamic Law at Al-Azhar University or other universities by sending some students 

yearly to these universities who are chosen by a committee composed of: Mohammed Shafiq al-

Ani, Ahmed Abdul Sattar at Jawari, and Yousef Zanbeel. I appointed the Committee to implement 

together my will.The number of the Students Commensurates with the financial resources, 

and therefore, I signed 

Lawyer. Bangat Zainal 

Antar Square 30/9 

Lawyer. Bahgat zainal 

Antar square 30/9 

Signature                                                                            Signature 

Witness                                                                           Witness 

Saleh kazem                                                             Shamat 9/2/1967 

                                                                              A resident of the locality 

 

 

Musab Hussein 

A resident of Bab al-mua’dam 

Signature 
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I endorse the signature signed at the end of this paper by the signature of lawyer, Bahjat Zainal, 

who is known by the testimony of the two witnesses above. 

I endorse that this is the Copy of the will approved by this department with the public number of 

(2991) and dated in 20/6/1967, and it is a copy exactly identical to its origin. 

Khalid Almukhtar 

Judge of Al adhamiya 

Information about this endowment document: 

1.name of endowment person: Lawyer, Bahjat Zainal . 

2. The number of the endowment document (969/366)on 24/12/ 1969 

3. the source of the endowment document: Alazhar.  

4. Administered by endowment department. 

5. Property number: (7/5984), district/14 Alwaziriya Gharaliya.  

6. Total income (117.5millon), eleven million seven hundred and fifty thousand dinar. 

   

 

 

 املصادر واملراجع

 .1988عدانن اخلطيب، حياته وأاثره، دمشق، جممع اللغة العربية،  ،  أمحد عبد الستار اجلواري .1
الدين أبو الفضل احلنفي )املتوىف: االختيار لتعليل املختار، عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد   .2

عليها تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة )من علماء احلنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(، ، ه (683
 م.1937-ه   1356، وغريها(، بريوت-)وصورهتا دار الكتب العلمية   القاهرة-مطبعة احلليب 

 . م، مكتبة الرقيم2001وليد االعظمي، بغداد أعيان الزمان وجريان النعمان يف مقربة اخليزران،   .3
ه (، 587بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي )املتوىف:   .4

 .م1986-ه   1406الطبعة: الثانية،  ،  دار الكتب العلمية
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 .البغداديون واخبارهم وجمالسهم، ابراهيم الدرويب .5
السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك. املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري )الشرح بلغة  .6

(، أمحد بن حممد الصاوي  َماِم َماِلك  الصغري هو شرح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ِلَمْذَهِب اإْلِ
ه   1372عام النشر: ، لبايب احلليبصححه: جلنة برائسة الشيخ أمحد سعد علي، مكتبة مصطفى ا، املالكي

 .م  1952-
 م.1938اتريخ واحداث العراق عام   .7
  .1946ترمجته اتريخ جامع االمام االعظم ومدرسته العلمية، هاشم بن الشيخ حممود، مطبعة العاين، بغداد  .8
ابن حسن   دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن صالح الدين .9

 .م1993-ه  1414الطبعة: األوىل،  ،  ه (، عامل الكتب1051)املتوىف:   ياحلنبل  بن إدريس البهويتا
رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي  .10

  .م1992-ه  1412الطبعة: الثانية، ،  بريوت-ه (، دار الفكر1252)املتوىف:  
احلنبلي،  يالشرح الكبري على منت املقنع، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيل .11

أشرف على طباعته: حممد رشيد ،  ه (، دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع 682أبو الفرج، مشس الدين )املتوىف:  
 املنار.رضا صاحب  

ه (، دار 1101شرح خمتصر خليل للخرشي، حممد بن عبد هللا اخلرشي املالكي أبو عبد هللا )املتوىف:   .12
 .بريوت  –الفكر للطباعة  

 .العراق وقضية فلسطني، عباس عطية جبار .13
اعتىن ، ه ( 1033غاية املنتهى يف مجع اإلقناع واملنتهى، مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي )املتوىف:  .14

، هيم املزروعي، رائد يوسف الرومي، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية واإلعالن، الكويتبه: ايسر إبرا
 .م  2007-ه    1428الطبعة: األوىل، 

القوانني الفقهية، أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا، ابن جزي الكليب الغرانطي )املتوىف:  .15
 .ه (741

 ر بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهويتكشاف القناع عن منت اإلقناع، منصو  .16
 .عدد األجزاء، ه (، دار الكتب العلمية1051)املتوىف:    ياحلنبل
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 (i ينظر اْلِمْصَباح اْلُمِنري املصباح املنري يف )( 118/ 1غريب الشرح الكبري .) 
 (ii ُمْغيِن اْلُمْحَتاج )376/  2 . 
 (iii( املغين )والشرح الكبري مع حاشية الدسوقي  41-3/40(، واالختيار )2/489(، وشرح منتهى اإلرادات )598-5/597 ،)
 (. 376/ 2(، ومغين احملتاج )1/477(، واملهذب )6/18(، واحلطاب )35- 4/34(، ومنح اجلليل )4/75)
 (iv) ( 2/376(، ومغين احملتاج )2/298(، والشرح الصغري )78/ 7(، واخلرشي )3/359الدر املختار وحاشية ابن عابدين عليه  ،)

 (. 2/490وشرح منتهى اإلرادات)
 

 

، بريوت  –ه (، دار املعرفة  483املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )املتوىف:   .17
 .م1993-ه   1414الطبعة: بدون طبعة، 

نقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مسلم بن احلجاج املسند الصحيح املختصر ب .18
– حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب ، حتقيق: ه (261أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 

 بريوت.
العباس )املتوىف: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو   .19

 بريوت.–ه (، املكتبة العلمية 770حنو  
 األوىل.، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة  2002معجم االدابء من العصر اجلاهلي حىت سنة  .20
 معجم املؤلفني العراقيني، بغداد. .21
افعي مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الش .22

 .م1994-ه   1415الطبعة: األوىل،  ،  ه (، دار الكتب العلمية977)املتوىف:  
املغين البن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث  .23

 .الطبعة: بدون طبعة،  ه (، مكتبة القاهرة620الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف:  
منح اجلليل شرح خمتصر خليل، حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد هللا املالكي )املتوىف:  .24

 .م1989ه /1409الطبعة: بدون طبعة،  ،  بريوت  –ه (، دار الفكر  1299
ه (، 476اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )املتوىف:   هاملهذب يف فق .25

 .دار الكتب العلمية
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 (v( :الدر املختار ورد احملتار )املغين:  2/ 377(، مغين احملتاج: )440/1(، املهذب: )101/ 4(، الشرح الصغري: )393/3 ،)
 (. 577/ 14، تكملة اجملموع: )585- 5/583)
 (vi( :البدائع )القوانني الفقهية: ص394/ 3(، الدر املختار ورد احملتار: )266/ 6 ،)( وما بعدها،  2/376، مغين احملتاج: )369

 ( وما بعدها. 300/ 2(، غاية املنتهى: )88-4/77(، الشرح الكبري: )4/279كشاف القناع: )
 (viiينظر ما مضى من املصادر ا ) .لسابقة 
 (viii،احملامي هبجت زينل )1934م، نقيب احملامني العراقيني، وهو النقيب الثاين للمحامني للدورات: )1892ه ، املوافق 1310-

م(، انتخب عضوا يف جملس النواب عدة مرات، وقد انل مكانة راقية حلسن اخالقه وله يف احملاماة مهارة المعة واطالع واسع يف  1938
، والعراق وقضية فلسطني، عباس عطية جبار  95-94امة. ينظر البغداديون واخبارهم وجمالسهم، ابراهيم الدرويب، ص  ميادين اخلدمة الع

 م، ومالحق جريدة املدى. 1938(، واتريخ واحداث العراق عام 324)ص: 
 (ix :سورة آل عمران )92 . 
 (x( من حديث إيب هريرة، صحيح مسلم )يف النسخة اليت بني1631( )1255/ 3 ،)  :يدي بتحقيق حممد فواد عبد الباقي بلفظ 

 )إذا مات اإلنسان(. 
 (xi  والظاهر أن هذه الوصية كتبت على وفق مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان الذي ال جييز الوقف ،)( والصواب: )غري املنقولة

(،  6/220(، وبدائع الصنائع: )3/374ة ابن عابدين: )اال مما كان غري منقوال فأما املنقول فال جيوز وقفه. ينظر تفصيل املسألة يف حاشي
 (. 2/292(، وشرح منتهى اإلرادات: )2/337(، ومغين احملتاج: )12/45واملبسوط: )

 (xii .)( هكذا ورد ابلوصية ولعل الصواب )طلبة 
 (xiii  وتويف يف بغداد  1908ق  غريب العرا  -(حممد شفيق بن شريف بن عبداللطيف املفيت العاين، ولد يف مدينة عنة )حمافظة األنبار )م

م ، عاش يف العراق، درس على أبيه، وعلى الشيخ عبد الوهاب النائب، ويوسف عطا، وقاسم القيسي، ونعمان االعظمي، ومنري  1971
فيها  (، مث بكلية احلقوق وخترج 1928القاضي...وغريهم، مث انتقل إىل بغداد فقرأ على علمائها األعالم، التحق بكلية اإلمام األعظم )

م(، فكان قاضًيا يف مدن القرنة والبصرة والنجف وكربالء والكاظمية، عني  1935م(، عمل حمامًيا، مث عني يف سلك القضاة )1931)
م(،  1953م(،مث أصبح رئيًسا له، كما عني مديرًا عاًما لألوقاف، مث وزيرًا لشؤون األوقاف )1945عضًوا يف جملس التمييز الشرعي ) 

م(،  1969م(، وبقي فيها حىت تقاعده )1962م(، مث رئيًسا هلا )1958م(، مث انئًبا لرئيسها )1954متييز العراق )وعضًوا يف حمكمة  
م(، وبقي  1963عمل حماضرًا بكلية الشريعة واحلقوق ومعهد الدراسات العربية العالية ابلقاهرة، انتخب عضًوا يف اجملمع العلمي العراقي )

(، وشيع مبوكب مهيب سار فيه العلماء واالدابء ورجال الصحافة والقضاء  1971/أب/  29ه (، )1391/رجب/  7فيه حىت وفاته يف: )
ة.  وصلوا عليه صالة اجلنازة يف جامع اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان رضي هللا عنه، ودفن يف مقربة اخليزران، رمحه هللا برمحته الواسع

(، وأعيان  1/140: )1946ه العلمية، هاشم بن الشيخ حممود، مطبعة العاين، بغداد ينظر ترمجته اتريخ جامع اإلمام األعظم ومدرست
(، ومعجم املؤلفني العراقيني:  230-229م، مكتبة الرقيم، )ص  2001الزمان وجريان النعمان يف مقربة اخليزران، وليد االعظمي، بغداد  

(3  /183 .) 
 (xivالدكتور امحد عبد الستار اجلواري، ولد يف مطلع حم ) امليالدي من أسرة عربية   1924اهلجري للعام  1343رم احلرام من عام

 مسلمة استوطنت جانب الكرخ يف بغداد وهي إحدى أفخاذ قبيلة طي العربية. 
 حتصيله الدراسي:  
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العالية و اليت مسيت   أمت الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري دراسته االبتدائية والثانوية يف مدارس الكرخ ببغداد مث درس يف دار املعلمني
م، فأرسل يف بعثة دراسية إىل كلية  1943فيما بعد كلية الرتبية وخترج فيها بشهادة الليسانس يف اآلداب بدرجة الشرف املمتاز سنة 

وان  م، مث املاجستري بدرجة الشرف املوسومة بعن 1945اآلداب يف جامعة فؤاد األول يف القاهرة حصل منها الليسانس املمتاز يف سنة 
م، و عاد أثرها إىل العراق و عني مدرسا يف دار املعلمني العالية فمساعدا لعميدها مث التحق بعدها جبامعة  1947احلب العذري سنة 

م ، ودرس الدكتور أمحد عبد الستار  1953القاهرة وانل منها شهادة الدكتوراه يف اآلداب مبرتبة الشرف عن رسالته الشعر يف بغداد عام  
لى يد أستاذه طه الراوي وحممد مهدي البصري وانجي القشطيين...وكذلك عبد الوهاب عزام زكي مبارك ,, أمحد الشايب ,,  اجلواري ع

 أمحد أمني ,,أمني اخلويل ,, مصطفى السقا 
 األعمال اليت توالها: 

ا شخصيته اجلامعة وتطلعاته السامية ومل ينقطع  تبوأ الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري العديد من الوظائف الرمسية واملهنية اليت أهلته هل  لقد
وحىت أوائل سنة   1968عن التدريس واعطاء العلم ونشره حىت بعد أن مت تكليفه مبهام وزارية فقد مت تعيينه وزيرا للرتبية والتعليم عام 

ا للدولة ومشرفا على األوقاف اإلسالمية  مث أعيد تعيينه وزيرا للرتبية مث وزير 1975.وعني وزيرا لشؤون رائسة اجلمهورية حىت سنة 1970
 ،  1979فوزيرا لألوقاف حىت عام 

 وفاته: 
م   1988هجرية املوافق الثاين والعشرين من كانون الثاين  1408انتقل اىل جوار ربه ظهرية يوم اجلمعة الثالث من مجادى اآلخرة سنة 

مقربة الشيخ معروف الكرخي رمحه هللا برمحته الواسعة. ينظر ترمجته يف معجم  ومحل نعشه يف موكب اجلالل من بيته يف حي العطيفية إىل  
، وأمحد عبد  176-175/ 1م، 2002، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة االوىل، 2002االدابء من العصر اجلاهلي حىت سنة 

 . 1988الستار اجلواري: لعدانن اخلطيب، حياته وأاثره، دمشق، جممع اللغة العربية، 
 (xv  أخربين أستاذان الفاضل العامل العامل احملقق املدقق االستاذ الدكتور جنم عبد الرمحن خلف: ان االستاذ "يوسف زينل" هو اخ )

املرحوم "هبجت زينل" كان من األفاضل والكرماء وأصحاب الفضل وهو ممن شجعه للدراسة يف االزهر الشريف يف بداية السبعينيات  
ن األخيار احملسنني كان مالزمًا للدكتور عبد الستار اجلواري،  وكان أكرب سنا منه  ، وكان حيث طلبة العلم  من القرن املاضي، وهو م

م وكان عمره سبعني سنة تقريبا وقال  1975على الدراسة االكادميية وال سيما يف االزهر الشريف ، وقد حدثين عن وصية أخيه يف سنة 
 ة ...(، وخرب الوصية هذا مسعه الدكتور جنم من املرحوم عبد الستار اجلواري أيضاً. له : ) ان له أخاً قد أوصى هبذه الوصي 

 (xvi :أي متت املصادقة عليها رمسيا عند كاتب العدل بعد أربعة أشهر وعشرين يوما فالوصية كتبت بتاريخ )ومتت  1967/ 2/ 9 ،
ل املديرية العامة هليئة إدارة واستثمار أموال الوقف  ، وهي تدار من قب1967/ 6/ 29املصادقة عند كاتب عدل االعظمية بتاريخ: 

 ، كما هو مثبت يف البياانت أعاله. 1969/ 12/ 29السين/ قسم األموال املوقوفة املضبوطة من اتريخ: 
 (xvii :هذا املبلغ بتاريخ )م.2019/  12/ 30 
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ABSTRACT 

 

The research topic: Analytical study on Hadiths that mention the ruling of eating a hyena. 

The research aims to know the narration of the hadith of Jabir, may God be pleased with him, on 

the permissibility of eating the hyena, and the hadith of Khuzaymah ibn Juzza in the prohibition of 

eating it, examining the context of the two hadiths and their narratives, explaining the stranger, 

explaining the meaning of the two hadiths, and knowing the opinions of scholars on them. 

 

 لخص امل

 
 موضوع البحث: )األحاديث الواردة يف حكم أكل الضبع دراسة حديثية حتليلية(.  •
  يف جواز أكل الضبع, وحديث خزمية بن جزء    يهدف البحث إىل: معرفة ختريج حديث جابر   •

يف حترمي أكلها, والوقوف على سياق احلديثني ورواايهتما, وبيان الغريب, وبسط دالالت احلديثني, 
 ومعرفة موقف العلماء منهما. 
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 (. 3/21ينظر بداية اجملتهد )( (1

 مقدمة

 ومن  له،  مضل  فال  هللا  يهده  من  أعمالنا،  وسيئات  أنفسنا  شرور  من  ابهلل  ونستعينه ونستغفره، ونعوذ  حنمده  هلل،  احلمد   إن  
 ورسوله. عبده  حممدا   أن    وأشهد  له،  شريك  ال وحده  هللا،  إال    إله ال أن   وأشهد   له، هادي  فال  يضلل

 ا بعد: أم  

فإن الشَّريعة اإلسالمية الغراء جاءت شاملة ومبينة لكل ما حيتاجه املرء يف أمور دينه ودنياه، سواء ما تعلق منها يف 
العبادات, أو املعامالت, أو األبضاع, أو اللحوم وغريها مما حيتاجه البشر يف حياهتم ومعاشهم, ولكن مثة فروع وقع فيها 
خالف بني العلماء، ومنشأ ذلك اخلالف هو اختالف الُفهوم, وتفاوت النظر يف األدلة من حيث صحتها, وضعفها, 

ومن اعتقد أن بع, حيث أجازه بعضهم وحرمه آخرون, قال ابن رشد:"ومما وقع فيه اخلالف بني العلماء قدميا أكل الض
الضبع والثعلب حمرمان فاستدالال بعموم لفظ السباع، ومن خصص من ذلك العادية فمصريا ملا »روى عبد الرمحن بن 

ت عمار قال: سألت جابر بن عبد هللا عن الضبع آكلها؟ قال: نعم، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: فأنت مسع
 .(1)؟ قال: نعم«-صلى هللا عليه وسلم   -ذلك من رسول 

ومها: ومن خالل تتبعي لألقوال وجدُت أن من أسباب اخلالف بني العلماء: ورود حديثني متعارضني يف هذه املسألة,    
, «م  حر  امل   ه  اد  إذا ص   بش  فيه ك   عل  ي  و   ،يد  ص   و  ه  : عن الضبع، فقال: » قال: سألت رسول هللا حديث جابر 

، وسألته عن «؟د  ح  أ   ع  ب  الض   ل  ك  ي أ  و  أ  »عن أكل الضبع، فقال:  قال: سألت رسول هللا   ءز  بن ج   زمية  خُ وحديث 
«؛ لذا جاء هذا البحث يف ختريج هذين احلديثني، وبيان درجتهما, مث ؟يأ  فيه خ    د  ح  أ    ب  ئأ الذ     ل  ك  ي أ   و  أ  »الذئب؟ فقال:  

 دالالت هذين احلديثني وبيان أقوال العلماء فيها والرتجيح بينها وهللا أسأل التوفيق واإلعانة والسداد.ذكر  

 م شكلة البحث: 

 تكمن مشكلة البحث يف اآليت:

 يف جواز أكل الضبع, وما درجته؟ ما ختريج حديث جابر  -1

 ؟  يف حترمي أكل الضبع, وما درجته  ختريج حديث خزمية بن جزء  ما  -2
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 األلفاظ الغريبة يف احلديث؟ما   -3

 ما دالالت هذين احلديثني وأقوال العلماء فيهما وما الراجح منها؟ -4

 :أمهية البحث

أصالن يف جواز أو حترمي أكل الضبع,   وحديث ُخزمية بن ج ز ء    تكمن أمهية هذا البحث يف أن حديث جابر  
ويف دراسة هذين احلديثني دراسة حديثية حتليلية وبيان أقوال العلماء فيها يتجلى حكم أكل الضبع للمهتمني يف هذا 

 الباب من حيث اجلواز, أو التحرمي.

 هداف البحث:أ

 يف جواز أكل الضبع, وبيان درجته.  ختريج حديث جابر  معرفة    أو الً:

 يف حترمي أكل الضبع, وبيان درجته.  حديث خزمية بن جزء  معرفة ختريج    اثنياً:

 بيان الغريب يف احلديث.   اثلثاً:

 هذين احلديثني وبيان أقوال العلماء فيهما والرتجيح بينها.بيان دالالت    رابعاً:

 حدود البحث:

يف حترمي أكل الضبع ابلتخريج  خزمية بن جزءيف جواز أكل الضبع, وحديث  حديث جابر سيتناول البحث 
 والدراسة وبيان الغريب وبيان دالالت احلديث وأقوال األئمة والرتجيح بينها.

 الدراسات السابقة:

بتخريج ودراسة احلديثني من خالل البحث مل أقف على من قام بدراسة هذين احلديثني دراسة  حديثية  حتليلية  تعىن  
 بتوسع مع بيان دالالهتما وأقوال العلماء فيهما.

 منهج البحث:

سلكُت يف هذا البحث املنهج االستقرائي من خالل تتبع طرق هذين احلديثني يف املصادر احلديثية, وكالم األئمة 
 ثني.على كل حديث, واملنهج التحليلي من خالل دراسة الغريب وبيان دالالت كال احلدي
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 إجراءات التخريج يف البحث:

  ص دَّرُت نص احلديث ابإلسناد األعلى رتبة من مصادر التخريج لكل طريق. -

 خ رجُت احلديث على املتابعات التامة فالقاصرة جاعال  إسناد املصدر املختار منطلقا  لرتتيبها. -

انتهاء كل متابعة الصفة املناسبة للرواية جعلُت لكل متابعة عالمة مستقلة, وهي النجمة)*(, وذكرت بعد  -
 -إن وجدت-)بلفظه, بنحوه ( مث ذكرت فروق اإلسناد واملنت  

مث ترتيب من بعدهم حسب الوفيات, وأذكر اسم الكتاب ورقم , ابتدأت ابلتخريج أبصحاب الكتب الستة -
 احلديث فقط.

 ترمجُت لرجال اإلسناد األصل، وذكرت هذه الرتمجة يف حاشية البحث. -

 بينُت من أحوال الرواة يف طرق احلديث ما تدعو احلاجة إليه. -

 وقد جاء البحث يف: مقدمة, وأربعة مباحث, وخامتة، وفهارس وهي على النحو اآليت:

 وفيها مشكلة البحث, وأمهيته, وأهدافه, وحدوده, والدراسات السابقة له, واجراءاته, وخطته.املقدمة:  -

 يف جواز أكل الضبع.  يث جابر بن عبدهللا  ختريج ودراسة حد   املبحث األول: -

 يف حترمي أكل الضبع.  ختريج ودراسة حديث ُخزمية بن ج ز ء    املبحث الثاين: -

 شرح غريب احلديث.  املبحث الثالث: -

 دالالت احلديثني.    املبحث الرابع: -

 وفيها أهم النتائج.: اخلامتة   -
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 (.  3801(، رقم )5/619سنن أيب داود، كتاب األطعمة، ابب يف أكل الضبع ) ( (2
، وثقه: ابن املديين، وأبو حامت، وابن  من صغار أتباع التابعنيي، البصر ، أبو عبد هللا يحممد بن عبد هللا بن عثمان اخلزاعهو: ( (3

(، هتذيب  5/678هـ(، روى له: أبو داود وابن ماجه. ينظر: اتريخ اإلسالم )223حبان، واحلافظ ابن حجر، تويف سنة )
 (.  9/265التهذيب )

، من الذين عاصروا صغار  ي ، أبو النضر البصر ي ضم، وقيل اجلهيمث العتك ي جرير بن حازم بن زيد بن عبد هللا األزدهو: ( (4
التابعني، وثقه: العجلي، وابن حبان، والساجي، والبزار، والذهيب، وقال النسائي: ليس به أبس، واختلف فيه قول ابن معني فوثقه  

حديثه عن قتادة ضعف، وله   يف ثقة لكن مرة، وقال مرة أخرى: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف، وقال احلافظ ابن حجر: 
(، سري أعالم النبالء  2/504هـ(، روى له اجلماعة. ينظر: اجلرح والتعديل )170، تويف سنة )أوهام إذا حدث من حفظه 

 ( .  2/71(، هتذيب التهذيب )7/98)
الوسطى من التابعني، وثقه:  ي، من الطبقة ، أبو هاشم املكي، اجلندعي  عبد هللا بن عبيد بن عمري بن قتادة بن سعد الليثهو: ( (5

أبو زرعة، وأبو حامت، زاد أبو حامت: حيتج حبديثه، وقال العجلي: اتبعي مكي ثقة، وقال احلافظ ابن حجر: ثقة، تويف سنة  
(، هتذيب الكمال  10/ 5(، ثقات ابن حبان )5/474الطبقات الكربى ) هـ(، روى له اجلماعة سوى البخاري. ينظر: 113)
 (.  5/308التهذيب ) هتذيب   (، 15/259)

 ، وفيها:الفهارس   -

 فهرس مصادر ومراجع البحث. -أ

 فهرس املوضوعات. -ب

 وأسأل هللا التوفيق والقبول, وأن يكون العمل خالصا  لوجهه الكرمي.

 املبحث األول
 يف جواز أكل الضبع ختريج ودراسة حديث جابر بن عبدهللا  

 ، عن(5)بيد هللا بن عُ  ، عن عبد  (4)ازم  بن ح   ريرُ ثنا ج  ، حدَّ (3)ي  زاع  ثنا حممد بن عبد هللا اخلُ : حدَّ (2)قال أبو داود
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لعبادته، من الطبقة الوسطى من التابعني، وثقه: حممد   ، امللقب ابلقسياملك يعبد الرمحن بن عبد هللا بن أىب عمار القرشهو: ( (6

روى له اجلماعة ما عدا:   «،»ثقة عابدبن سعد، وأبو زرعة، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال احلافظ ابن حجر: 
هذيب  (، هتذيب الت17/229(، هتذيب الكمال )113/ 5(، ثقات ابن حبان )5/484البخاري. ينظر: الطبقات الكربى )

(6/213   .) 
  عنه  روى .  هللا  رسول  عن الرواية  من  املكثرين  أحد  املدين،  السَّل مي األنصاري  هللا،  عبد  أبو  عمرو،  بن  هللا  عبد  بن  جابر هو: ( (7

  وال   بدرا    يشهد  ومل  غزوة،   عشرة  تسع     هللا   رسول   مع  جابر  غزا  أحد،  يوم   أبوه  استشهد  كثرية،   ومناقبه  التابعني،   أئمة   من   مجاعات 
  وإذا   هـ(، 94(، وعمره )هـ78)  سنة   ابملدينة  موات    الصحابة   آخر  وكان   النبوي،   املسجد  يف   علم  حلقة   جلابر   وكان.  أبوه   منعه   أحدا ،
 . املقصود فهو والفقه   احلديث كتب  يف  جابر أطلق 

 (. 84/ 1) الذهب شذرات  ، (213/ 1)  اإلصابة ،( 221/ 1) االستيعاب ينظر: 

 عل  ي  و    ،يد  ص    و  ه  »  ، فقال:ع  بُ : عن الضَّ رسول هللا    ألتُ ، قال: س  (7)، عن جابر بن عبد هللا(6)ار  عبد الرمحن بن أيب عمَّ 
 .«م  حر  امل    ه  اد  إذا ص    بش  فيه ك  

 ختريج احلديث:

( من طريق 2646وابن خزمية يف صحيحه )  (،336مصنفه )(, وابن أيب شيبة يف  3085*أخرجه ابن ماجه يف سننه )
 وكيع،

 ( من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني,1235والدارمي يف مسنده )

 ( من طريق شيبان بن فروخ,3468(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر)116وأبو يعلى يف مسنده )

 ( من طريق عبدهللا بن وهب،439وابن اجلارود يف املنتقى )

 ( من طريق عبد هللا بن املبارك،277ن يف صحيحه )وابن حبا

( من طريق حيىي بن أيوب، 3470(، )3469( )3468(، )3467(،)3465والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )
وحبان بن هالل، وهدبة بن خالد، وأيب غسان مالك بن إمساعيل النهدي، وحجاج بن  ووهب بن جرير بن حازم،

 ( من طريق قبيصة بن عقبة،274)والدارقطين يف سننه   منهال،

 وحيىي، ووهب، وحبان، وهدبة،   ) وكيع، وأبو نعيم، وشيبان، وابن وهب، وابن املبارك، وقبيصة،  :كلهم اثنا عشر روااي  

  .وأبو غسان، وحجاج ( عن جرير بن حازم به بنحوه

(, 4328(،)2839والنسائي يف سننه )  إمساعيل بن إبراهيم،( من طريق  1791(, )851*وأخرجه الرتمذي يف جامعه )
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ومن طريقه ابن حبان يف –( 8682وعبد الرزاق يف مصنفه ) ،مسلم بن خالد الزجني( عن 330والشافعي يف مسند )
والدارمي  (،14449وأمحد يف مسنده ) ،طريق حيىي القطان ( من 14425،  وأمحد يف مسنده ) -(277صحيحه )
( 2645(،وابن خزمية يف صحيحه )438، وابن اجلارود يف املنتقى )أيب عاصم الضحاك بن خملد ( عن  1235يف سننه )
(  من طريق 3471(, والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر)890, وابن اجلارود يف املنتقى )سفيان بن عيينةمن طريق 

 مرمي،سعيد بن أيب ، و حيىي بن املتوكل( من طريق 2544(، )2540والدارقطين يف سننه )،  حممد بن بكر الربساين،
 ,األنصاريحممد بن عبدهللا من طريق  -(9872ومن طريقه البيهقي يف الكربى )–( 452واحلاكم يف املستدرك )
ي يف شرح السنة ، والبغو حيىي بن أيوب، و عبدهللا بن وهب( من طريق 19385(، )19383والبيهقي يف الكربى )

 وسفيان،  ) إمساعيل،  :كلهم ثالثة عشر راواي    ،وعبد هللا بن احلارث،  عبداجمليد بن عبدالعزيز بن رواد( من طريق  1992)
وعبداجمليد، وابن احلارث، وحيىي بن املتوكل،  وحممد بن عبدهللا، وأبو عاصم، ومسلم، وحيىي القطان, وحممد بن بكر،

 وحيىي بن أيوب( من طريق عبدامللك بن جريج،  وسعيد، وابن وهب،

ومن طريقه أمحد يف –( 8681، وعبدالرزاق يف مصنفه )حممد بن رجاء املكي( من طريق 3236وابن ماجه )
والطحاوي حيىي بن سليم،  ( من طريق 2127، وأبو يعلى يف مسنده )  معمر بن راشدمن طريق   -(14165مسنده )

 حيىي بن أيوب،( من طريق 2544(، )2543( والدارقطين يف سننه ) 6634(،)3465يف شرح مشكل اآلاثر )
ستتهم )حممد، ومعمر، وحيىي بن سليم، و  سعيد بن مسلمة،( من طريق 2542، والدارقطين يف سننه )وسفيان الثوري

  ،حيىي بن أيوب، وسفيان، وسعيد( عن إمساعيل بن أمية

عبيد بن عمري، عن ابن أيب عمار قال: قلت جلابر: الضبع  كالمها ) ابن جريج، وإمساعيل ( عن عبد هللا بن
؟ قال: »نعم« هكذا لفظ أصيد هي؟ قال: »نعم«، قال: قلت: آكلها؟ قال: »نعم«، قال: قلت: أقاله رسول هللا 

 ابن جريج ورواه إمساعيل بنحو لفظ ابن جريج.

(، 8224( وعبدالرزاق يف مصنفه )330ومن طريقه الشافعي يف مسنده ) -(503يف املوطأ ) مالك*وأخرجه 
 ، والطحاوي يف شرح مشك معمر  ( عن8224وعبدالرزاق يف مصنفه )  ،-(3471والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )

(, والبيهقي يف 2594(، )2546، والدارقطين يف سننه )وعبدهللا بن عون،  سفيان بن عيينة(من طريق  3471اآلاثر )
من (  9887)  (,  9887(،)9884بن عبدهللا بن حجية، والبيهقي يف الكربى )  األجلح  من طريق  (,9876الكربى )

، مثانيتهم )مالك, ومعمر، وابن عيينة، وعبدهللا ، واألجلح، وسفيان الثوري، وأيوب السختياين، طريق الليث بن سعد 
 ، والليث، وأيوب، والثوري( عن أيب الزبري
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( من طريق 9874( والبيهقي يف الكربى )2543(، والدارقطين يف سننه )2648وابن خزمية يف صحيحه )
(،والبيهقي يف الكربى 2544(، والدارقطين يف سننه )2647، و ابن خزمية يف صحيحه )إبراهيم بن ميمون الصائغ 

، اجلزري عبدالكرمي بن مالكطريق ( من 3471والطحاوي يف مشكل اآلاثر) منصور ابن زاذان،( من طريق 9875)
، أربعتهم ) إبراهيم، ومنصور، وعبدالكرمي، وعبدامللك( عبدامللك بن أيب سليمان ( من طريق  9875والبيهقي يف الكربى )  

 عن عطاء،

 إال أنه وقع خالف على أيب الزبري، وعطاء:  كالمها ) أبو الزبري، وعطاء( عن جابر 

أن عمر   فرواه اجلماعة )مالك، ومعمر، وابن عيينة، وعبدهللا، والليث، وأيوب والثوري( عن أيب الزبري عن جابر    
   حكم يف الضبع كبشا، ويف الغزال شاة، ويف األرنب عناقا، ويف الريبوع جفرة« وخالفهم األجلح فرواه بلفظه عن أيب«

 . يب  الزبري،عن جابر رضى هللا عنه مرفوعا  إىل الن

: )الضبع صيد، وأما رواية عطاء فقد رواه إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا  
فإذا أصابه احملرم ففيه جزاء كبش مسن، ويؤكل( هكذا وقع يف رواية إبراهيم وخالفه اجلماعة فرووه موقوفا ، بعضهم وقفه 

ومل -لكرمي ولفظه عن عطاء، عن جابر بن عبد هللا قال: قضى يف الضبع بكبش  على جابر كما يف رواية منصور، وعبدا
 ، زاد عبدالكرمي إذا أصابه احملرم، ووقع يف رواية عبدامللك موقوفا  على عمر قال جابر: " قضى عمر  -يذكر من قضى

 .يف الضبع كبشا، ويف الظيب شاة، ويف األرنب جفرة، ويف الريبوع عناقا "  

 

 واحلكم عليه:دراسته  

 على ثالثة أوجه:  تبني من التخريج السابق أن احلديث اختلف فيه على جابر  

 مرفوعا .  جابر بن عبدهللا    الوجه األول:

فيما يرويه عنه إبراهيم    –، وعطاء  -فيما يرويه عنه األجلح  –وهذا الوجه من رواية عبد الرمحن بن أيب عمار، وأيب الزبري  
 -الصائغ

 جابر بن عبد هللا عن عمر بن اخلطاب موقوفا .  الثاين:الوجه  

والثوري   ،فيما يرويه عنه اجلماعة )مالك، ومعمر، وابن عيينة، وعبدهللا، والليث، وأيوب  –وهذا الوجه من رواية أيب الزبري  
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  رجال   أسامي  شرح   يف   األخيار  مغاين،  (64/  1)  اجلوزي  البن   واملرتوكون   الضعفاء،  ( 138/  2)  الرجال   ضعفاء  يف   الكامل ينظر:  (  (8

 .   (26/ 1)  اآلاثر معاين 

   -فيما يرويه عنه عبدامللك بن أيب سليمان  –، وعطاء  -(

 ا.موقوف    جابر بن عبدهللا  الوجه الثالث:

 –مالكفيما يرويه عنه منصور بن زاذان، وعبدالكرمي بن  –وهذا الوجه من رواية عطاء  

 ويظهر هنا أنه وقع اختالف على أيب الزبري، وعطاء:

 االختالف على أيب الزبري:  أوالً:

 اختلف على أيب الزبري على وجهني:

 مرفوعا  .  أبو الزبري، عن جابر بن عبدهللا    األول:

  .الوجه من رواية األجلحوهذا  

 موقوفا  .  ،عن عمر بن اخلطاب  أبو الزبري، عن جابر بن عبدهللا    الثاين:

 وهذا الوجه من رواية اجلماعة: مالك، ومعمر، وابن عيينة، وعبدهللا، والليث، وأيوب والثوري .

 فأخطأ ألنه من رواية اجلماعة وكلهم ثقات أثبات، ولعل األجلح سلك اجلادة ؛والراجح عن أيب الزبري هو الوجه الثاين
لقب، اختلف  واألجلح حيىي، امسه الكندي، وقيل: حجية بن هللا عبد بن ، واألجلح هو: األجلحيف رفع هذا احلديث

 مل عدي: ابن وقال مفرت، السعدي: فيه قول حيىي بن معني، فقال مرة: ثقة، ومرة: صاحل، وقال مرة: ال أبس به، وقال
 بن أمحد يقول، وقال ما يدري ال كان   حبان: ابن وقال صدوق، وهو الكوفة شيعة يف يُعد أنه إال منكرا شيئا له أجد

. (8)به حيتج وال حديثه يكتب ابلقوى، ليس: حامت  أبو قال الرازي: حامت أبو وقال منكر، حديث غري روى قد حنبل:
 .الضعف أقرب، ومثله ال حيتمل تفرده وخمالفته للجماعةفهو إىل  

 االختالف على عطاء .  اثنياً:

 اختلف على عطاء على وجهني:

 مرفوعا . عطاء، عن جابر   األول:
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 (.  1/173، هتذيب التهذيب ) (69/ 1) االعتدال ميزان،  ( 223/ 2) الرجال   أمساء يف  الكمال  هتذيب ينظر:  ( (9

ي، من الذين عصروا صغار التابعني، روى له  ، موىل عبد هللا بن أىب عقيل الثقفي ، أبو املغرية الثقفي الواسطمنصور بن زاذان هو: ( (10
(، هتذيب التهذيب  3/57(، حلية األولياء )8/172اجلرح والتعديل )هـ(. ينظر: 129اجلماعة، وهو ثقة عابد، تويف سنة )

(10/307  .) 
سعيد موىل بين أمية وهو اخلضرمي ابخلاء والضاد املعجمتني نسبة إىل قرية من اليمامة ثقة   عبد الكرمي ابن مالك اجلزري أبوهو: ( (11

 (.  6/373(، هتذيب التهذيب )6/58اجلرح والتعديل )ينظر:  ه( 127)  مات سنةمتقن  

  .  وهذا الوجه من رواية إبراهيم الصائغ 

 موقوفا . عن عمر بن اخلطاب   عطاء، عن جابر بن عبد هللا    الثاين:

 رواية عبد امللك بن أيب سليمان .وهذا الوجه من  

 موقوفا. الثالث: عطاء، عن جابر بن عبدهللا  

 .مالكوهذا الوجه من رواية من رواية منصور بن زاذان، وعبدالكرمي بن  

فقد ألنه من رواية الثقات، وأما الوجه األول    ؛الثالث    الوجهان الثاين, والثالث واألرجح منهما  عن عطاءلراجح  وا
ي، خمتلف فيه، وثقه: ابن معني، وقال أمحد إبراهيم بن ميمون الصائغ ، أبو إسحاق املروز ، وهو:  راهيم الصائغ إبتفرد به  

بن حنبل: ما أقرب حديثه، وقال أبو زرعة: ال أبس به، وقال أبو حامت: يكتب حديثه وال حيتج به، وقال النسائي: ال 
فال يقوى على خمالفة اجلماعة الذين رووه موقوفا  وفيهم ؛  (9)أبس به، وخلص حاله احلافظ ابن حجر فقال: صدوق

 . (11)ثقة متقنوعبدالكرمي بن مالك    (10)منصور بن زاذان ثقة ثبت

موقوفا فرمبا عطاء مرة اختصره أو أنه مسعه مرة من جابر من  موقوفا، ومرة عن عمر  وأما كونه جاء مرة عن جابر 
 أيب سليمان توافق رواية اجلماعة عن أيب الزبري .  نألن رواية عبدامللك ب؛  قوله وفتواه، ومرة يبلغ به عمر

 ما يلي:  فتلخص مما سبق أن األوجه عن جابر 

 مرفوعا . األول: جابر بن عبدهللا 

 وهذا الوجه من رواية عبد الرمحن بن أيب عمار.

 موقوفا  .  ،عن عمر بن اخلطاب  جابر بن عبدهللا   الثاين:

 الوجه من رواية أيب الزبري يف الوجه الراجح عنه، وعطاء بن أيب رابح يف الوجه الراجح عنه .وهذا  
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 ( . 297علل الرتمذي الكبري) :( ينظر (12
 ( . 5/299السنن الكربى للبيهقي )  :( ينظر (13
 ( . 4/376التلخيص احلبري ) :( ينظر (14
 ( . 1/155التمهيد ) :( ينظر (15
 ( . 1932ومسلم يف صحيحه ) ،(5530( أخرجه البخاري يف صحيحه ) (16

 موقوفا.  جابر بن عبدهللا    الثالث:

 عنه .   األرجحوهذا الوجه من رواية عطاء بن أيب رابح يف الوجه  

لرفع فمثله ال يقال فيه ابلرأي ولكن له حكم ا  أو على جابر    واألرجح من هذه األوجه هو املوقوف سواء على عمر  
وأما الوجه األول فقد صححه البخاري, كما حكاه عنه الرتمذي يف العلل قال: سالت حممدا   السيما أنه فتوى عمر  

 .(12)عن هذا احلديث فقال: هو حديث صحيح

 .(13) تقوم به احلجة(  ،وقال البيهقي: )وحديث ابن أيب عمار حديث جيد 

صححه البخاري والرتمذي وابن حبان وابن خزمية والبيهقي، وأعله ابن عبد الرب بعبد الرمحن بن أيب وقال ابن حجر: )
عمار، فوهم؛ ألنه وثقه أبو زرعة والنسائي، ومل يتكلم فيه أحد، مث إنه مل ينفرد به، وقال البيهقي: قال الشافعي: وما يباع  

 .(14)حلم الضباع إال بني الصفا واملروة(

)وليس حديث الضبع مما يعارض به حديث النهي عن أكل كل ذي انب من  :حلديث ابن عبد الربوممن ضعف ا
وال من حيتج به إذا خالفه من هو أثبت   ،السباع ألنه حديث انفرد به عبد الرمحن بن أيب عمار وليس مبشهور بنقل العلم

  هريرة وأيب ثعلبة وغريمها عن النيب وقد روي النهي عن أكل كل ذي انب من السباع من طرق متواترة عن أيب ،منه
 .(15) وحمال أن يعارضوا حبديث ابن أيب عمار(  ،روى ذلك مجاعة من األئمة الثقات الذين تسكن النفس إىل ما نقلوه

 أن رسول هللا : »عن أيب ثعلبة (  16)«الصحيحني»وهنا ابن عبد الرب أعله واستنكره ملعارضته احلديث املخرج يف 
ب   ذ ي ك ل     ع نأ  َن  ى ب اع   م ن   َن  وسيأيت الكالم  واجلمع مقدم على الرتجيح، «، ولكن هذا عام خيصص منه الضبع الس  

 وهللا أعلم.فال يقوى هذا على جعل احلديث منكرا     احلديث،  دالالت  عليه يف
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 (.  1792(، رقم )4/253( جامع الرتمذي، أبواب الطعام، ابب ما جاء يف أكل الضبع )(17
ّ  ( هو: هن(18 ،  كبار اآلخذين عن تبع األتباعمن  السري الكويف،  مرو بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي، أبو  ّ  فوق بن عّ  عّ  صعب بن أىب بكر بن شرب بن صُّ رى بن ماد بن السَّ ّ 

  وابن  خم  ل د،  بن  ب ق ي  : منهم مجاعة وعنه  ، وخلق   ووكيع،  وهشيم، املبارك،  وابن  وشريك، ُعي ينة،  وابن إمساعيل،  بن حامت : عن روى
نيا،  أيب  :  يقول   قتيبة مسعت :  داود أبو  وقال ،  صدوق:  حامت أبو   وقال، هبنَّاد  عليكم :  أمحد قال ، زرعة  وأبو  حامت،  وأبو   وعبدان، الد 
وثقه: النسائي، واحلافظ ابن حجر، وذكره ابن حبان يف الثقات،   .األهل  عن يسأله مث هلناد،   تعظيمه أحدا   يـُع ظ  م وكيعا   رأيت ما

، وابقي اجلماعة. ينظر: مشيخة النسائي ص  هـ(، روى له البخاري يف خلق أفعال العباد243وقال الذهيب: احلافظ الزاهد، كان يقال له راهب الكوفة لتعبده، تويف سنة )
 (.   11/70(، هتذيب التهذيب )30/313(، هتذيب الكمال )9/119(، اجلرح والتعديل )62)

  يف  ي ه مُ  وقد ( هو: حممد بن خازم التميمي السَّعدي موالهم، أبو معاوية الضرير الكويف، ثقة، أحفظ الناس حلديث األعمش،(19
  قال  .وغريهم حبان، وابن والنسائي،  شيبة، بن ويعقوب والعجلي،  معني، ابن: وثَّقه، يس والتَّدل ،ابإلرجاء  رُم ي   ،غريه حديث

  األعمش   حديث  غري  يف  الضرير  معاوية  أبو :  أمحد  اإلمام  قال،  معاوية  أيب  من  األعمش  أبحاديث  أعلم  كان   أحدا    أدركنا  ما :  وكيع
  األعمش،   يف  ث بت  :  الذهيب  قال   .ابلكوفة   املرجئة  رئيس:  أيضا    وقال  مرجئا ،  كان:  داود   أبو  قال.  جيدا    حفظا    حيفظها  ال  مضطرب، 

  الذين  وهم املدلسني، مراتب من الثانية املرتبة  يف حجر ابن وذكره ابلتدليس، والدارقطين، شيبة، بن يعقوب رم اهُ  .مرجئا   وكان
  تقريب » ، وخلص حاله احلافظ ابن حجر يف ثقة  عن  إال يدلسون ال أو  تدليسهم، وقلة إلمامتهم، تدليسهم؛  األئمة  احتمل

  194:  وقيل   هـ،  193  ت  .ابإلرجاء   رُم ي  وقد  غريه،  حديث  يف  ي ه مُ   وق د    األعمش،  حلديث    النَّاس    أحفظُ   ث ق ة ،:  فقال  «التهذيب 
 . هـ 195: وقيل هـ،
/  25) الكمال هتذيب  ، (441/ 7) حبان البن الثقات  ، (246/ 7) والتعديل اجلرح ، (191/ 1) للبخاري الكبري  التاريخ ينظر: 

 . (840ص)  التهذيب  تقريب ،(123
، سكن مكة، فلكثرة جماورته مبكة قيل  يأصله بصر من صغار التابعني، ،  ي ، أبو إسحاق البصر ي إمساعيل بن مسلم املكهو: ( (20

ي، وهو ضعيف، قال ابن القطان ملا سئل عنه: مل يزل ملخط ا حيدثنا ابحلديث الواحد على ثالثة ضروب، وقال أمحد بن  له: املك
بشيء، وقال ابن املديين: ال يكتب حديث،  خيطئ يف احلديث، وقال ابن معني: ليس    حنبل: منكر احلديث، وقال سفيان: كان 

وقال أبو زرعة: ضعيف احلديث، وقال ابن حجر: فقيه ضعيف احلديث. روى له الرتمذي وابن ماجه. ينظر: الكامل البن عدي  
 .  ( 1/332، هتذيب التهذيب )( 3/198(، هتذيب الكمال )1/198(، اجلرح والتعديل )1/454)

 

 املبحث الثاين
 يف حترمي أكل الضبع  ختريج ودراسة حديث خزمية بن جزء  

 ، عن عبد الكرمي بن (20)سلم  ، عن إمساعيل بن مُ (19)عاوية  ثنا أبو مُ ، قال: حدَّ (18)ناد  ثنا ه  حدَّ ):  (17)قال الرتمذي
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ُخ ار ق  أيب بن   الكرمي عبد هو: ( (21

:  وقيل   قيس،: أبيه   واسم مكة،  نزيل  البصري،  املعلم أمية  أبو   ، -  املعجمة وابخلاء امليم،  بضم  -  امل
  وقال ، وغريهم والدارقطين،  النسائي، وتركه زرعة،  أبو وليَّنه  والرتمذي،  حامت، وأبو  داود،  وأبو  وأمحد، معني،  ابن : ضعَّفه، طارق 
:  الرب  عبد ابن وقال .«يرويه  ما كل  على بني   الضعف: »عدي  ابن وقال، املرتوك  شبه بشيء، هو ليس : رواية يف  أمحد اإلمام

  وم ن   حال،  على  به  حيتج وال  خاصة،  األحكام  غري  يف  يقبله  من  منهم أن  إال  ضعفه،  يف  ابحلديث العلم أهل  خيتلف  ال  ضعيف »
  بن  وعلي  حنبل،  بن  وأمحد والقطان، شعبة، مث  ، - ورعه  مع فيه تكلم  -  السختياين وأيوب  أبوالعالية،  واط رحه  جرحه  من أجلَّ 

  والتعديل   اجلرح  ،(89/  6)  للبخاري  الكبري  التاريخهـ(. ينظر:  127هـ(، وقيل: )126، تويف سنة )... «  معني  بن  وحيىي  املديين،
  هتذيب  (،1/49التمهيد البن عبد الرب ) ، (816/ 3) للعقيلي  الضعفاء ،( 401) للنسائي واملرتوكون الضعفاء  ، (59/ 6)

 . ( 376/ 6) التهذيب هتذيب ، (259/ 18)  الكمال
  هريرة   وأيب   عمر،   وابن   جزء،  بن   خزمية   وأخيه   ج زء،   أبيه :  عن  روى ي، من الطبقة الوسطى من التابعني،  حبان بن جزء السلمهو:  (  (22

 ، بن  الرمحن  عبد  بن  ومطرف الرمحن، عبد بن وخمارق  املخارق،  أيب بن  الكرمي وعبد خيثم،  بن  عثمان  بن  هللا عبد : عنه وروى  
  وال  جرحا   فيه يذكرا ومل « والتعديل  اجلرح» يف حامت أيب وابن «الكبري التاريخ» يف  البخاري له  ترجم، طليق أيب بنت وزينب ج زء،

  يف   حجر  ابن   وقال،  احلال  جمهول :  الفاسي   القطان  ابن  وقال  جمهول،:  حزم  ابن  وقال  ،«الثقات »  يف  حبان  ابن  ذكره  وقد  .تعديال  
ر  احلال، جمهول أنه والراجح  ماجه، وابن  الرتمذي  عند احلديث هذا إال  الستة الكتب يف له   وليس .صدوق : « التقريب»   ابن  وذ ك 

 . اجملاهيل توثيق يف  عادته  على  « الثقات» يف  له   حبان
/  7) حزم البن  احمللى  ،(180/ 4) حبان البن الثقات ،(268/ 2) والتعديل  اجلرح ،( 89/ 3) للبخاري الكبري التاريخينظر: 

 . ( 217 ص)  التهذيب  تقريب  ،( 171/ 2) التهذيب  هتذيب   ،(333/ 5) الكمال  هتذيب   ،(402
، قال البغوي: وال  اا واحد  حديث    روى عن النىب  ،  ة  ب  ح  أخو حبان بن جزء، وخالد بن جزء، له صُ   ي،زء السلمزمية بن ج  خُ هو:  (  (23

  معجمروى له الرتمذي، وابن ماجه. ينظر:  .إليه  اإلسناد يصح مل صحايب،: « التقريب» يف  حجر ابن وقالأعلم له غريه، 
 (.  3/141(، هتذيب التهذيب ) 8/245(، هتذيب الكمال )2/115، أسد الغابة )(252/ 2)  للبغوي  ،الصحابة 

 
ُ
ع، بُ الضَّ   ل  ك  ن أ  ع      هللا    سول  ر    ألتُ قال: س    (23)ء  ز  بن ج    زمية  ، عن أخيه خُ (22)زء  ان بن ج  بَّ ، عن ح  (21)ة  ميَّ أيب أُ   ارق  خ  أيب امل

 .«؟ي  خ   يه  ف    د  ح  أ    ب  ئأ الذ     ل  ك  ي أ   و  أ  »  وسألته عن الذئب؟ فقال:،  «؟د  ح  أ    ع  ب  الض    ل  ك  ي أ   و  أ  »فقال:  

، مية  هذا حديث ليس إسناده ابلقوي، ال نعرفه إال من حديث إمساعيل بن مسلم، عن عبد الكرمي أيب أُ   قال أبو عيسى:
وهو عبد الكرمي بن قيس بن أيب املخارق، وعبد الكرمي   ،ميةم بعض أهل احلديث يف إمساعيل، وعبد الكرمي أيب أُ وقد تكلَّ 

 .(بن مالك اجلزري ثقة

 ختريج احلديث:

 (، أبو نعيم يف معرفة الصحابة 3235ومن طريقه ابن ماجه يف سننه )–(  24294*أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )

وأبو نعيم يف معرفة الصحابة  (،1026، وأبو بكر الشافعي يف الغيالنيات )حيىي بن واضحمن طريق  –( 2383) 
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 (. 6/72احمللى ) ينظر:( (24
 (. 4/193ينظر نصب الراية )( (25
 (. 4/376ينظر التلخيص احلبري )( (26

 ، حممد بن سلمة حلراين( من طريق  2384حابة )، وأبو نعيم يف معرفة الصعبدالرمحن بن مغراء( من طريق  2384)

 عن حممد بن إسحاق,  ) حيىي، وعبدالرمحن، وحممد (  :ثالثتهم

( من طريق حممد بن فضيل، وصلة بن 2382(،)2381(, )2380)  (،  2379وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 سليمان,سليمان الواسطي، وأبو حبر البكراوي، وإمساعيل بن عياش, وعبد الرحيم بن  

ستتهم )ابن اسحاق، وابن فضيل، وصلة، وأبو حبر، وإمساعيل ( عن إمساعيل بن مسلم, عن عبدالكرمي بن أيب   
املخارق به بنحوه زاد بعضهم ذكر الضب، واألرنب، والثعلب, ووقع خالف على ابن اسحاق فرواه عنه حممد بن سلمة 

حيىي بن واضح فرواه عن ابن إسحاق عن عبدالكرمي بن أيب  اموعبدالرمحن بن مغراء عن إمساعيل بن مسلم به، وخالفه
 املخارق به.

قال: أخربان حممد بن عمر عن حازم بن حسني البصري قال: حدثنا ( 2886*وأخرجه ابن سعد يف الطبقات )
ومن عن أكل الثعلب فقال:  عبد الكرمي أبو أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزمية بن جزء قال: " سألت النيب  

 أيكل الثعلب؟ وسألته عن الذئب قال: أيكل الذئب أحد فيه خري! وسألته عن الضبع فقال: ومن أيكل الضبع؟"

 الضب فقال: "ال آكله وال أحرمه "عن     قال: وروى أيضا عبد الكرمي عن حبان عن خزمية قال: سألت النيب   

 دراسته واحلكم عليه:

 :وقد تقدم يف ترمجته أنه ضعيف، وأيضا ،عبد الكرمي بن أيب املخارقألن مداره على  ؛احلديث ضعيف اإلسناد
وأما اخلرب , وقد ضعفه ابن حزم فقال: وقد تقدم يف ترمجته أنه جمهول فهذا احلديث ال يصح ،ءز  ان بن ج  بَّ شيخه ح  

وكذلك الزيلعي   ،(24)بن جزء جمهولاملذكور فال شيء، ألن إمساعيل بن مسلم ضعيف، وابن أيب املخارق ساقط، وحبان  
 وهللا أعلم .  (26), واحلافظ بن حجر كما يف التلخيص(25)يف نصب الراية
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 /https://sotor.comبط: ، على الرا(، مقال بعنوان: معلومات عن حيوان الضبع 2/111( حياة احليوان الكربى )(27
 . ( 374/ 3)  الشافعي  مسند  شرح  يف  الشايف ( (28
 . (248/ 4)  السنن معامل( (29
 . (1858/ 5)  املصابيح مشكاة شرح  املفاتيح  مرقاة( (30
 . (1858/ 5)  املصابيح مشكاة  شرح املفاتيح مرقاة ينظر:  ( (31
 .  ( 145: ص ) التنبيه  ألفاظ  حترير ، (1017/ 3)  العربية وصحاح  اللغة  اتج   الصحاح، ( 19/ 10)  اللغة  هتذيب ينظر:  ( (32

 
 املبحث الثالث

 شرح غريب احلديث

 ،من احليواانت آكلة اللحوم اخلشنة واملكس وة ابلفرو  : معروفع بُ الضَّ :  «ع  ب  : عن الض  رسول هللا    ألت  س  »قوله:  
 . يتمي ز بنظره الثاقب والسمع القوي  وحاس ة الش م اليت مُتك نه من حتديد موقع اللحوم

 هذا وسبب للناظر، ذلك يتخيل وإمنا بعرجاء وليست ابلعرج توصف قال الدمريي يف حياة احليوان: )والضبع
 شهوهتا لكثرة القبور بنبش مولعة وهي. منها األيسر على األمين اجلانب يف رطوبة ايدةوز  مفاصلها، يف لدونة التخيل
 الذئب،  به  يكتفي  مبا  تكتف  ومل عاثت،  الغنم  يف وقعت  إذا فإهنا  الفساد،  يف املثل  هبا  العرب  آدم... وتضرب  بين  للحوم

 وذئبا  ضبعا  اللهم:  دعائها  يف  تقول  والعرب.  صاحبه  مينع   منها  واحد  كل  ألن   سلمت  الغنم  يف  والضبع   الذئب  اجتمع   فإذا
 .(27)لتسلم(  الغنم  يف امجعهما  أي

 على  اجلمع  هذا  ويقع  ضباع،:  الضبع   ومجع  ضبعان  الذكر  ألن  ضبعة:  تقول  وال  معروفة،  وقال ابن األثري: )الضبع
 .(28)واإلانث(  الذكور

 واحلمر كالظباء  أكله أابح فقد الفداء، فيه رأى أو صيدا   جعله قد  كان   قال اخلطايب: )إذا«: يد  ص   و  ه  : »قوله  
 .(29)يؤكل(  ال ما  قتل  يف الفداء  أسقط  وإمنا  الرب،  صيد  أنواع  من  وغريها  الوحشية

عل»املصابيح: )يف رواية:  مشكاة شرح املفاتيح مرقاة قال يف «عل  ي  و  » قوله:  على نسخة : أي قاتله، ويف«وَي 
 .(30)  اجملهول(  بناء

 .(32)وك باش    أكبش  ومجعه:  نعجة  واألنثى  الضأن  من  ، والكبش: الذكر(31)قتله  جزاء  يف:  أي  «:بش  فيه ك  »قوله:  

https://sotor.com/
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 (. 1984(، رقم )2/1235(، والدارمي ) 15622(، رقم )3/425هذه رواية ابن أيب شيبة )( (33
 . ( 1858/ 5)  املصابيح مشكاة  شرح املفاتيح مرقاة ينظر:  ( (34
 . ( 1859/ 5)  املصابيح مشكاة  شرح املفاتيح مرقاة ينظر:  ( (35
 (.   3237(، رقم )2/1078(، وابن ماجه )24294(، رقم )5/118هذه رواية ابن أيب شيبة ) ( (36
 . ( 1859/ 5)  املصابيح مشكاة  شرح املفاتيح مرقاة ينظر:  ( (37

  يف ما صح من أاثر الصحابة    ،(  45/  8احمللى )    ،(24278مصنف ابن أىب شيبة )    ، (512/  4مصنف عبد الرزاق)    : نظر( ي1)
 (.  1141 -1140/ 3الفقه )

  ، ( 307) يف الكا  ، (13/343املغىن ) ، (15/137احلاوى ) ، ( 9/11) تكملة اجملموع  ، (18/211هناية املطلب ) : انظر ( (39
 . (89/ 4السيل اجلرار ) ،(3/363إعالم املوقعني )  ،(45/994/ 8احمللى ) ، (10/364اإلنصاف)

 (.  364/  10اإلنصاف للمرداوى )  ، ( 196/ 6بدائع الصنائع ) ، (11/191املبسوط للسرخسى ) : انظر( 40) 

 . (34)االشرتاء(  أو قال يف املرقاة: )أي: ابالصطياد:  (33)«أصابه»: يف  رواية:    «م  حر  امل    ه  اد  إذا ص  »  قوله:
 ( 36)«الضبع؟  أيكل  ومن»، ويف رواية:  (35)(حكمه  أجهلت:  : )أي  يف املرقاةقال  «:  ؟د  ح  أ    ع  ب  الض    ل  ك  ي أ   و  أ  قوله: »

: : )وقيل«املرقاة»أحد، قال يف    صفة;  عرفان   أو  تقوى  أو  إميان:  «: أي؟ي  خ    يه  ف    د  ح  أ    ب  ئأ الذ     ل  ك  ي أ   و  أ  »قوله:    
 . (37)  تعسف(  بل  تكلف  وهو  حمذوفة، االستفهام  فهمزة  الضواري،  من  وهو  خري،  الذئب  أيف  معناه

 
 املبحث الرابع

 دالالت احلديثني

 الفقهاء يف حكم أكل الضبع على ثالثة أقوال:اختلف  

)   : اجلواز، وقد صح ذلك عن: على بن أىب طالب و سعد بن أىب وقاص وابن عمر وابن عباس وجابراألول

38). 

 . (39)، وابن حزم، ورجحه ابن القيم والشوكاينيالظاهر وهو قول الشافعية،  واحلنابلة وإسحاق، والليث، وداود   

 الذي تقدم خترَيه والكالم عليه .  ودليلهم حديث جابر 

 .(40)واألحناف، وهو رواية عن اإلمام أمحد  ي,، وهو قول ابن املبارك والثور التحرمي   :القول الثاين

 على ذلك مبا يلي: واستدلوا  
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 (.  1932)  مسلم  ، (5530رواه البخارى ) (41) 
   (.3/31)حاشية اخلرشى على خمتصر خليل  (،3/20)بداية اجملتهد   ، (378/ 4اإلشراف للقاضى عبد الوهاب ) :نظر ( ي(42
   .  سبق خترَيه ( 43) 
 (.   296، 294 /2أضواء البيان ) (، 3/20)بداية اجملتهد    :نظر ( ي44) 
 (.  7/121تفسري القرطىب ) ، (3/20االستذكار ) :نظر ( ي45) 

1  )  ﴾ ُُم الطَّي  ب ات  و حُي ر  ُم ع ل ي ه ُم اخل  ب ائ ث   .[156األعراف:  ]قوله تعاىل: ﴿و حيُ ل  هل 

 . (41)«هنى عن أكل كل ذي انب من السباع  : »أن رسول هللا  حديث أيب ثعلبة  (  2

بَّان  ب ن  ج ز ء  (  3  املتقدم .    حديث ح 

 مبا يلي:   السابق  وأجابوا عن حديث جابر 

﴾  :  أنه منسوخ بقوله تعاىلأ(   ُُم الطَّي  ب ات  و حُي ر  ُم ع ل ي ه ُم اخل  ب ائ ث   . [156األعراف:  ]﴿و حيُ ل  هل 

مقدم  عليه ألنه حاظ ر، وحديث جابر   -انب من السباع    ييف النهى عن كل   ذ  -    ةأنًّ حديث أىب ثعلبب(  
 ن حديث أىب ثعلبه مشهور، وحديث جابر ليس كذلك، فُيقدًّم عليه .ُمبيح، واحلاظ ر مقدم  على املبيح، وأب

هنى عن  : »أن رسول هللا ، واستدلوا  حبديث أيب ثعلبة (42)ةالكراهة، وهو مشهور مذهب املالكي :القول الثالث
باع على  -الذى عليه أكثرهم  - ةاملشهور من مذهب املالكي ، وهو حممول  يف(43)«أكل  كل   ذي انب من الس  

 .(44)الكراهة

 .(45)أبنه ضعيف، لتفرد "عبد الرمحن بن أىب عمار" به، وهو ليس مشهورا  بنقل العلم   وأجابوا عن حديث جابر

 الرتجيح: 

  :ل ابجلواز، وذلك لسببنيئبعد عرض األقوال السابقة وأدلتها، يرتجح لنا القول األول القا

 وال يعلم هلم خمالف .  ةأنه قول من ذكران من الصحاب  األول:

 نص صريح يف اجلواز .  أن حديث جابر    :الثاين

ُُم الطَّي  ب ات  و حُي ر  ُم ع ل ي ه ُم اخل  ب ائ   ﴾  وأما استدالل األحناف على التحرمي بدخوله يف عموم قوله تعاىل: ﴿و حيُ ل  هل  األعراف: ]ث 
156 .] 
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 (.   9/11تكملة اجملموع )  ،(13/341املغىن )  ،( 2/273األم ) :نظر ي (46) 
 ( .  13/322املغىن ) ، (9/14تكملة اجملموع ) ، (3/367إعالم املوقعني ) ، (5/291نظر: االستذكار )( ي47) 

ألنه ليس من اخلبائث، فلم أيت  نص  على خبثه، بل العكس صحيح، فقد أتت ؛ -لى الراجحع-فال تشمل الضبع 
 السابق .    كما يف حديث جابر  -السنة على حل  ه 

 . (46)، وغريمهايعروة بن الزبري، والشافع  هومل تستخبثه العرب بل كانوا أيكلونه ويبيعونه بال نكري، كما ذكر 

عامَّة، واخلاص مقدم  على العام على الراجح  ةالعموم، فحديث جابر خُمصص  هلا ، واآليوعلى فرض دخوله يف ذلك 
 املشهور عند العلماء واألصوليني.

ألن النهى خمتص   ؛، فمرجوح أيضا«النهى عن كل   ذى انب من السباع»وأما قوهلم يف دخول الضبع يف عموم حديث 
ا يعدو عليهما، فال يدخل يف ذلك العموممبن كان له انب، ويعدو ويهجم على اإلنسان وا ,  لبهائم، والضبع ليس مم 

والذين صححوا احلديث جعلوه خمصصا لعموم حترمي ذي الناب من غري فرق بينهما، حىت قالوا: وحيرم "قال ابن القيم :  
ل وجه من غري أكل كل ذي انب من السباع إال الضبع، وهذا ال يقع مثله يف الشريعة أن خيصص مثال على مثل من ك

 وحبمد هللا إىل ساعيت هذه ما رأيت يف الشريعة مسألة واحدة كذلك، أعين شريعة التنزيل ال شريعة التأويل.  فرقان بينهما

الكرمية تبني له اندفاع هذا السؤال؛ فإنه إمنا حرم ما اشتمل على الوصفني:   -صلى هللا عليه وسلم   -ومن أتمل ألفاظه 
 وأن يكون من السباع العادية بطبعها كاألسد والذئب والنمر والفهد.أن يكون له انب،  

 وأما الضبع فإمنا فيها أحد الوصفني، وهو كوهنا ذات انب، وليست من السباع العادية.

هبا شبهها؛  يوال ريب أن السباع أخص من ذوات األنياب، والسبع إمنا حرم ملا فيه من القوة السبعية اليت تورث املغتذ 
، وال ريب أن القوة السبعية اليت يف الذئب واألسد والنمر والفهد ليست يف الضبع حىت جتب يفإن الغاذي شبيه ابملغتذ

 (47)  ."التسوية بينهما يف التحرمي، وال تعد الضبع من السباع لغة وال عرفا، وهللا أعلم

كما   –انب من السباع، فمرجوح ي عموم حديث النهى عن كل ذستدل به املالكية على الكراهة لدخوله يف ا وأما ما
وأنه ال أبس  وجابر  فقد تقدم يف التخريج صحة احلديث موقوف ا على عمر   وتضعيفهم حلديث جابر –سبق

 ابملرفوع أيضا   .
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 اخلامتة

ابنة, ويف خامتة هذا البحث أمحد هللا على التيسري يف هذا البحث واإلعانة, وأرجو أن أكون قد وفقت فيه للصواب واإل
 خلصت إىل النتائج التالية:

، وأن املرفوع ، واملوقوف على جابر أن حديث جابر يف جواز أكل الضبع ترجح فيه املوقوف على عمر -1
 ال أبس إبسناده لتفرد عبدالرمحن بن أيب عمار به.

ضعيف، وأيضا  وهوعبد الكرمي بن أيب املخارق مداره على أن حديث خزمية بن جزء ضعيف ال يصح, ألن -2
 .جمهول   شيخه حبان بن جزء

يتمي ز بنظره الثاقب والسمع القوي  و   ،ابلفرو  مغطى  ،آكلة اللحوم  أن املقصود ابلضبع احليوان املعروف، وهو من-4
 .موقع اللحوم وحاس ة الش م اليت مُتك نه من حتديد 

أن العلماء اختلفوا يف جواز أكل الضبع على ثالثة أقوال: اجلواز, واملنع, والكراهة, وأرجح هذه األقوال هو -5
 القول ابجلواز.

" النهى عن كل   ذى انب من السباع "  ألن النهى خمتص  مبن كان له انب، ويعدو أنه ال تعارض بني حديث  -6
ا يعدو عليهما، فال يدخل يفويهجم على اإلنسان والبهائم  .ذلك العموم  ، والضبع ليس مم 

هو املتعني " النهى عن كل   ذى انب من السباع "  أن اجلمع بني حديث "جواز أكل الضبع" وبني حديث -7
, النهى خمتص  مبن كان له انبإذ إن احلديث الوارد يف اجلواز صحيح, واجلمع بينهما ممكن مبا ذكر أهل العلم من أن 

 , والضبع ليس كذلك.ويعدو ويهجم

 أن يتقبل هذا العمل وَيعله خالصا  لوجهه الكرمي وينفع به   هذا وأسأل هللا  

 آله وصحبه أمجعني.وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى 
 ثبت املصادر واملراجع 

: ، إشراف(هـ1420:    املتويف)  األلباين  الدين  انصر  حممد :    ، املؤلفالسبيل  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء (1
 م.1985  -  هـ  1405  الثانية:  بريوت، الطبعة  –  اإلسالمي  املكتب:  الشاويش، الناشر  زهري

: املتويف) القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد  بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو: املؤلف االستذكار، (2
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 األوىل،: بريوت، الطبعة – العلمية الكتب دار: معوض، الناشر علي حممد عطا، حممد سامل: ، حتقيق(هـ463
 م.  2000 –  1421

, عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب  يب, ألاالستيعاب يف معرفة األصحاب (3
  .  بريوت  ,دار اجليل,  م  1992 -هـ   1412, الطبعة األوىل  ,حتقيق: علي حممد البجاوي

احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز  يب, ألأسد الغابة (4
 .  بريوت,  دار الفكر,  م1989  -هـ 1409  ,ألثريالدين ابن ا

 املالكي  البغدادي  نصر  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  حممد   أبو  القاضي:  ، املؤلفاخلالف  مسائل  نكت  على  اإلشراف (5
 دار ابن عفان .،  (هـ422)

, البجاويحتقيق: علي حممد  ,  محد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي, ألاإلصابة يف متييز الصحابة (6
  .  بريوت,  دار اجليل,  ه1412,  الطبعة األوىل

 الشنقيطي  اجلكين  القادر  عبد   بن  املختار  حممد   بن  األمني  حممد :    ، املؤلفابلقرآن  القرآن  إيضاح  يف  البيان  أضواء (7
 .ط . دار عامل الفوائد ،  (هـ1393:   املتويف)

 اجلوزية قيم اببن املعروف أيوب بن بكر أيب بن حممد  هللا عبد أبو: ، املؤلفالعاملني رب عن  املوقعني إعالم (8
 يف سلمان، شارك آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: وآاثره أحاديثه وخرج عليه وعلق له ، قدم(هـ 751: املتويف)

: السعودية، الطبعة  العربية  اململكة  والتوزيع،  للنشر  اجلوزي  ابن  دار:  أمحد، الناشر  هللا عبد  أمحد   عمر  أبو:  التخريج
 .  هـ 1423 األوىل،

لشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب , لاألم (9
  .بريوت,  دار املعرفة,  م1990 -هـ  1410ي, القرشي املك

 الدمشقي  املرداوي  سليمان  بن  علي  احلسن  أبو  الدين  عالء:  ، املؤلفاخلالف  من   الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف (10
 اتريخ.  بدون   - الثانية:  العريب، الطبعة  الرتاث  إحياء  دار:  ، الناشر(هـ885:  املتويف)  احلنبلي  الصاحلي

 الشهري القرطيب رشد  بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أبو: ، املؤلفاملقتصد وَناية اجملتهد بداية (11
 هـ1425:  النشر  طبعة، اتريخ  بدون :  القاهرة، الطبعة  –  احلديث  دار:  ، الناشر(هـ595:  املتويف)  احلفيد  رشد   اببن

 م. 2004 -
: املتويف)  احلنفي  الكاساين  أمحد   بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين،  عالء:  ، املؤلفالشرائع  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع (12
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 ط. دار احلديث .،  (هـ587
, شمس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب, لاملشاهي واألعالماإلسالم ووفيات اتريخ  (13

 . بريوت,  دار الكتاب العريب,  م 1993 -هـ   1413,  الطبعة الثانية,  حتقيق: عمر عبد السالم التدمري
حيدر , املعارف العثمانيةدائرة , مد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبوعبد هللا, حملالتاريخ الكبي (14

  .  الدكن  -آابد  
 الغين  عبد : ، احملقق(هـ676:  املتويف)  النووي  شرف  بن  حيىي  الدين  حميي زكراي  أبو: ، املؤلفالتنبيه  ألفاظ  حترير (15

 هـ .  1408  األوىل،:  دمشق، الطبعة  –  القلم  دار:  الدقر، الناشر
 ,حتقيق: حممد عوامة, الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين يب, ألتقريب التهذيب (16

 .  سوراي,  دار الرشيد ,  م1986  -هـ  1406,  الطبعة األوىل
 للمطيعى، ط. مكتبة اإلرشاد. تكملة اجملموع (17
 بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو: ، املؤلفالكبي الرافعي أحاديث ختريج يف احلبي التلخيص (18

 – قرطبة مؤسسة: قطب، الناشر بن عباس بن حسن عاصم أبو: ، حتقيق(هـ852: املتويف) العسقالين حجر
 م1995/هـ1416  األوىل،:  مصر، الطبعة

عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم  يب, ألالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (19
وزارة عموم األوقاف  ,هـ1387, حتقيق: مصطفي بن أمحد العلوي , حممد عبد الكبري البكري, النمري القرطيب

 . املغرب,  والشؤون اإلسالمية
, هـ1326,  الطبعة األوىل,  الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  يب, ألهتذيب التهذيب (20

 .   اهلند , مطبعة دائرة املعارف النظامية
يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب , لهتذيب الكمال يف أمساء الرجال (21

مؤسسة , م1980 -هـ  1400, الطبعة األوىل, د معروفحتقيق: د. بشار عوا, حممد القضاعي الكليب املزي
 .   بريوت,  الرسالة

 عوض  حممد : ، احملقق(هـ370:  املتويف)  منصور  أبو اهلروي،  األزهري  بن  أمحد   بن  حممد:  ، املؤلفاللغة  هتذيب (22
 .  م2001  األوىل،:  بريوت، الطبعة  –  العريب  الرتاث  إحياء دار:  مرعب، الناشر

 الُبسيت الدارمي، حامت، أبو التميمي، م ع بد ، بن معاذ بن حبان بن أمحد  بن حبان  بن حممد : املؤلف الثقات، (23
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 خان  املعيد  عبد  حممد  الدكتور:  مراقبة  اهلندية، حتت  العالية  للحكومة  املعارف  وزارة:  إبعانة  ، طبع (هـ354:  املتويف)
 ه  1393 األوىل،: اهلند، الطبعة الدكن آابد حبيدر العثمانية املعارف دائرة: العثمانية، الناشر املعارف دائرة مدير

 م.  1973= 
, مد بن عيسى بن س و رة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى, حملسنن الرتمذي -اجلامع الكبي (24

 .  بريوت,  دار الغرب اإلسالمي,  م1998,  حتقيق: بشار عواد معروف
 حممد: املؤلفالبخاري،  صحيح=  وأايمه وسننه  هللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع (25

 مصورة) النجاة طوق دار: الناصر، الناشر انصر بن زهري حممد: اجلعفي، احملقق البخاري عبدهللا أبو إمساعيل بن
  هـ1422 األوىل،:  ، الطبعة(الباقي  عبد  فؤاد  حممد   ترقيم  ترقيم  إبضافة  السلطانية  عن

 األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد   بن  حممد  هللا  عبد   أبو:  ، املؤلفالقرطيب  تفسي=    القرآن  ألحكام  اجلامع (26
 الكتب دار: أطفيش، الناشر وإبراهيم الربدوين أمحد: ، حتقيق(هـ671: املتويف) القرطيب الدين مشس اخلزرجي
 م.  1964  - هـ1384  الثانية،:  القاهرة، الطبعة  –  املصرية

, حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت   يب, ألوالتعديلاجلرح   (27
حبيدر آابد ,  دار إحياء الرتاث العريب  -طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية  ,  م1952  -هـ  1271,  األوىل  الطبعة
 .اهلند, بريوت  -الدكن 

 حممد بن علي احلسن أبو: ، املؤلفاملزين خمتصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه يف الكبي احلاوي (28
 -  معوض  حممد  علي  الشيخ:  ، احملقق(هـ450:  املتويف)  ابملاوردي  الشهري  البغدادي،  البصري  حبيب  بن  حممد  بن

- هـ 1419 األوىل،: لبنان، الطبعة – بريوت العلمية، الكتب دار: املوجود، الناشر عبد أمحد  عادل الشيخ
  م  1999

نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران  يب, ألحلية األولياء وطبقات األصفياء (29
 .   جبوار حمافظة مصر, السعادة,  م1974  -هـ 1394,  األصبهاين

 الشافعي  الدين  كمال  البقاء،  أبو  الدمريي،  علي  بن  عيسى  بن  موسى  بن  حممد:  ، املؤلفالكربى  احليوان  حياة (30
 .  هـ  1424  الثانية،:  بريوت، الطبعة  العلمية،  الكتب  دار:  ، الناشر(هـ808:  املتويف)
دار ,  حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي,  عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد   ، أليبسنن ابن ماجه (31

 . إحياء الكتب العربية  
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داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي  يبألاملؤلف:  ,سنن أيب داود (32
تاين س  ج   .  بريوت  -صيدا ,  املكتبة العصرية,  حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد , الس  

, حتقيق: حممد عبد القادر عطا,  محد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي, ألسنن البيهقي الكربى (33
 .  مكة املكرمة,  مكتبة دار الباز, م1994  –هـ  1414

احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي  يب, ألسنن الدارقطين (34
, الطبعة األوىل,  أمحد برهومو عبد اللطيف حرز هللا،  و حسن عبد املنعم شليب،  و حتقيق: شعيب االرنؤوط،  ,  الدارقطين
  .لبنان  -بريوت  ,  مؤسسة الرسالة, م 2004  -هـ   1424

رام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي  يب, ألسنن الدارمي (35 حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هب 
, دار املغين للنشر والتوزيع ,  م  2000  -هـ    1412,  الطبعة األوىل,  حتقيق: حسني سليم أسد الداراين,  السمرقندي

 .   العربية السعوديةاململكة  
, حتقيق: حسن عبد املنعم شليب,  عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي  يب, ألالسنن الكربى (36

  .بريوت,  مؤسسة الرسالة, م 2001 -هـ  1421, رقم الطبعة األوىل
از بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: ، املؤلفالنبالء أعالم سي (37 : املتويف) الذهيب ق امي 

 م.2006-هـ1427:  القاهرة، الطبعة  -احلديث  دار:  ، الناشر(هـ748
 اليمين الشوكاين هللا عبد بن حممد بن علي بن حممد : ، املؤلفاألزهار حدائق  على املتدفق اجلرار السيل (38

 ط. اجمللس األعلى للشئون اإلسالميه. ،  (هـ1250:  املتويف)
ن د ش رأح يفأ  الش ايف   (39  بن حممد بن حممد  بن املبارك السعادات أبو الدين جمد : ، املؤلفاألث يأ  البأن   الش اف عي م سأ

سر  متيم  أيب - سليمان   بن  أمحد: ، احملقق(هـ606:  املتويف)  األثري  ابن  اجلزري الشيباين  الكرمي   عبد   ابن  حممد   بن  اي 
د ،  م كت بة  :  إبراهيم، الناشر  .  م 2005  -  هـ  1426 األويل،:  السعودية، الطبعة  العربية  اململكة  -  الرايض  الر ش 

 أبو احلنبلي، الع كري العماد ابن حممد بن أمحد بن احلي عبد: ، املؤلفذهب من أخبار يف الذهب شذرات (40
 ابن دار: األرانؤوط، الناشر القادر عبد: أحاديثه األرانؤوط، خرج حممود: ، حققه(هـ1089: املتويف) الفالح
  م. 1986 - هـ  1406  األوىل،:  بريوت، الطبعة  –  دمشق  كثري،

حتقيق: شعيب , يي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي, حملشرح السنة (41
  .  دمشق، بريوت,  املكتب اإلسالمي,  م1983 -هـ 1403, الطبعة الثانية,  حممد زهري الشاويش  -األرنؤوط 
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، (هـ1101: املتويف) هللا عبد  أبو املالكي اخلرشي هللا عبد  بن حممد : ، املؤلفللخرشي خليل خمتصر شرح (42
  اتريخ.  وبدون  طبعة بدون:  بريوت، الطبعة –  للطباعة الفكر  دار:  الناشر

جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري  يب, ألشرح مشكل اآلاثر (43
مؤسسة , م 1494 -هـ  1415سنة الطبع: , الطبعة األوىل, حتقيق: شعيب األرنؤوط, املعروف ابلطحاوي

 .  الرسالة
، (هـ393:  املتويف)  الفارايب  اجلوهري  محاد  بن  إمساعيل  نصر  أبو:  ، املؤلفالعربية  وصحاح  اللغة  اتج  الصحاح (44

 .  م  1987  -  هـ  1407  الرابعة:  بريوت، الطبعة  –  للماليني  العلم  دار:  عطار، الناشر  الغفور  عبد  أمحد:  حتقيق
، التميمي، , برتتيب ابن بلبان  صحيح ابن حبان (45 املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م ع بد 

 1414سنة الطبع:  ,  رقم الطبعة: الثانية,  حتقيق: شعيب األرنؤوط,  هـ(354تويف:  أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )امل
  .مكان دار النشر: بريوت,  دار النشر: مؤسسة الرسالة,  1993  –
, بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري يب, ألصحيح ابن خزمية (46

  .بريوت,  ملكتب اإلسالميا,  حتقيق: د. حممد مصطفي األعظمي
، (هـ303:  املتويف)  النسائي  اخلراساين،  علي  بن  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو:  ، املؤلفواملرتوكون  الضعفاء (47

 هـ . 1396  األوىل،:  حلب، الطبعة  –  الوعي  دار:  زايد، الناشر  إبراهيم حممود:  احملقق
، (هـ597:  املتوىف)  اجلوزي  حممد  بن  علي  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  الدين  مجال:  ، املؤلفواملرتوكون  الضعفاء (48

 هـ .  1406  األوىل،:  بريوت، الطبعة  –  العلمية  الكتب  دار:  القاضي، الناشر  هللا  عبد:  احملقق
 عبد :  ، احملقق(هـ322:  املتويف)  املكي  العقيلي  محاد  بن  موسى  بن  عمرو  بن  حممد   جعفر  أبو:  املؤلف  الضعفاء، (49

 .   م1984  - هـ1404  األوىل،:  بريوت، الطبعة  –  العلمية  املكتبة  دار: قلعجي، الناشر  أمني  املعطي
 2001سنة الطبع:  ,  الطبعة األوىل,  حتقيق: علي حممد عمر,  حممد بن سعد بن منيع الزهري,  الطبقات الكبي (50

 .  القاهرة,  مكتبة اخلاجني, م
حتقيق: صبحي ,  موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسىمد بن عيسى بن س و رة بن  , حملعلل الرتمذي الكبي (51

عامل الكتب , مكتبة النهضة   ,ه1409,  الطبعة األوىل  ,السامرائي , أبو املعاطي النوري , حممود خليل الصعيدي
 . بريوت,  العربية

 البزَّاز  فعيالشا البغدادي عبدو ي ه بن إبراهيم بن هللا عبد  بن حممد  بكر أبو: املؤلف ،(الغيالنيات) الفوائد (52
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 بن مشهور عبيدة أبو: عليه وعلق وراجعه له اهلادي، قدم عبد أسعد كامل  حلمي: ، حققه(هـ354: املتويف)
  م.1997  - هـ1417 األوىل،:  الرايض، الطبعة/    السعودية  - اجلوزي  ابن  دار:  سلمان، الناشر  آل  حسن

 اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أمحد بن هللا عبد الدين موفق حممد أبو: ، املؤلفأمحد اإلمام فقه يف الكايف (53
 ابن حزم . دار:  ، الناشر(هـ620:  املتويف)  املقدسي  قدامة  اببن  الشهري  احلنبلي،  الدمشقي  مث املقدسي

 أمحد  عادل: ، حتقيق(هـ365: املتوىف) اجلرجاين عدي بن أمحد  أبو: ، املؤلفالرجال ضعفاء يف الكامل (54
-بريوت - العلمية الكتب: سنة، الناشر أبو الفتاح عبد : حتقيقه يف معوض، شارك حممد  علي-املوجود عبد 

 م.1997هـ1418 األوىل،:  لبنان، الطبعة
 دار جدة، -اخلراز دار: الباكستاين، الناشر قادر غالم بن زكراي: ، املؤلفالفقه يف الصحابة آاثر من صح ما (55

 م.  2000  - هـ  1421 األوىل،:  بريوت، الطبعة  –  والتوزيع   والنشر  للطباعة  حزم  ابن
 : دار الفكر.، الناشر(هـ483:  املتويف)  السرخسي  األئمة  مشس  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد :  املؤلف  املبسوط، (56
ط, دار إحياء الرتاث , حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري يب, ألاحمللى ابآلاثر (57

 العرىب .
 اهلروي املال الدين نور احلسن أبو حممد،( سلطان ) بن علي: ، املؤلفاملصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاة (58

  م.2002  -  هـ1422 األوىل،:  الطبعةلبنان،    –  بريوت  الفكر،  دار:  ، الناشر(هـ1014:  املتويف)  القاري
عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم  يب, ألاملستدرك على الصحيحني (59

 – ه1411الطبعة األوىل، , حتقيق: مصطفي عبد القادر عطا, الضيب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع 
  .  بريوت  ,دار الكتب العلميةم,  1990

حتقيق: , ىي بن عيسى بن هالل التميمي، املوصلييعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن حي يب, ألمسند أيب يعلى (60
  .  دمشق,  دار املأمون للرتاث, م1984 -هـ   1404,  الطبعة األوىل,  حسني سليم أسد 

حتقيق: شعيب ,  عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  يب, ألمسند اإلمام أمحد بن حنبل (61
  .  مؤسسة الرسالة, م 2001  -هـ  1421, وىلالطبعة األ,  عادل مرشد، وآخرون   -األرنؤوط 

: وحققها نصوصه وضبط الدارمي، درسه الرمحن عبد  بن هللا عبد حممد أبو: ، املؤلفالدارمي اإلمام مسند (62
 مجعان  الشيخ  األعمال  رجل  نفقة  على  طُبع( )انشر  بدون: )الزهراين، الناشر  مرزوق  آل  هياس  بن  مرزوق  /الدكتور

  م. 2015  -  هـ  1436  األوىل،:  ، الطبعة(الزهراين  حسن  بن
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لشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب , لمسند اإلمام الشافعي (63
شركة , م 2004 -هـ  1425, الطبعة األوىل, حتقيق: ماهر ايسني فحل, بن عبد مناف املطليب القرشي املكي

 .  الكويت,  والتوزيع غراس للنشر  
 بن مسلم: ، املؤلف= صحيح مسلم  هللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند (64

 إحياء دار: الباقي، الناشر عبد فؤاد حممد: ، احملقق(هـ261: املتويف) النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج
  بريوت.    –  العريب  الرتاث

 وغي)  املدلسني  وذكر  النسائي  علي  بن  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  أيب  مشايخ  تسميةمشيخة النسائي =   (65
، (هـ303: املتويف) النسائي اخلراساين، علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد  أبو: املؤلف، (الفوائد من ذلك
 هـ 1423  األوىل:  الطبعةاملكرمة،    مكة  -  الفوائد   عامل  دار:  العوين، الناشر  عارف  بن  حامت  الشريف:  احملقق

 ط . مكتبة الرشد .   ،بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف  يبأل، ةمصنف ابن أىب شيب (66
حتقيق: حبيب الرمحن ,  بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الصنعاين  يب, ألالرزاق  لعبد  املصنف (67

 اجمللس العلمى ابهلند .ط .  ,  ه1403,  الطبعة الثانية,  األعظمي
سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف  يب, أل، وهو شرح سنن أيب داودمعامل السنن  (68

  .  حلب,  املطبعة العلمية,  م 1932 -هـ  1351  ,الطبعة األوىل,  ابخلطايب
مكتبة دار , حتقيق: حممد األمني بن حممد اجلكين, القاسم عبد هللا بن حممد البغوي يب, ألمعجم الصحابة (69

  .  الكويت,  البيان 
حتقيق: , نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين يب, ألمعرفة الصحابة (70

 .   الرايض,  شردار الوطن للن,  م1998  -هـ 1419, الطبعة األوىل,  عادل بن يوسف العزازي
 أمحد  بن موسى بن أمحد  بن حممود حممد  أبو: ، املؤلفاآلاثر معاين رجال أسامي شرح يف األخيار مغاين (71

إمساعيل،  حسن حممد  حسن حممد : ، حتقيق(هـ855: املتوىف) العيىن الدين بدر احلنفى الغيتاىب حسني بن
 م.  2006  -  هـ  1427  األوىل،:  لبنان، الطبعة  –  بريوت  العلمية،  الكتب  دار:  الناشر

 مث املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أمحد بن هللا عبد  الدين موفق حممد  أبو: ، املؤلفقدامة البن  املغين (72
 دار عامل الكتب .:  ، الناشر(هـ620:  املتويف)  املقدسي  قدامة  اببن  الشهري  احلنبلي،  الدمشقي

 /https://sotor.com، على الرابط: مقال بعنوان: معلومات عن حيوان الضبع (73

https://sotor.com/
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 ,حتقيق: عبدهللا عمر البارودي,  عبد هللا بن علي بن اجلارود أبو حممد النيسابوري, لاملنتقى من السنن املسندة (74
 .   بريوت,  مؤسسة الكتاب الثقافية,  م1988 -هـ   1408,  األوىل  الطبعة

الك بن أنس بن مالك بن عامر إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس رواية: حيىي بن حيىي الليثي األندلسي, مل  املوطأ (75
  ه, دار الغرب اإلسالمي, بريوت .1417الثانية,  الطبعة  الدكتور بشار عواد معروف,  حتقيق:  ,  األصبحي املدين

از  بن  عثمان  بن  أمحد  بن  حممد  هللا  عبد  أبو  الدين  مشس:  ، املؤلفالرجال  نقد  يف  االعتدال  ميزان (76  الذهيب  ق امي 
: لبنان، الطبعة – بريوت والنشر، للطباعة املعرفة دار: البجاوي، الناشر حممد علي: ، حتقيق(هـ748: املتوىف)

 م  1963 - هـ 1382 األوىل،
 ركن  املعايل،  أبو  اجلويين،  حممد بن  يوسف  بن  هللا  عبد   بن  امللك  عبد:  ، املؤلفاملذهب  دراية  يف  املطلب  َناية (77

: الد يب، الناشر حممود العظيم عبد /د. أ: فهارسه وصنع ، حققه(هـ478: املتويف) احلرمني إبمام امللقب الدين،
 . م2007-هـ1428 األوىل،:  املنهاج، الطبعة  دار

 
 
 
 

 
 

 

 



 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 الحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات ) يُكتب البحث بواسطة    -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

 , ويستنى من هذا العدد المالحق واالستبانات. 

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة  العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ية، وسنة النشر بالهجري والميالدي. ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمالعربية واإلنجليزية باللغتين

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل    -4

العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

ادر  المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المص (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،

 والمراجع. 

، على أال تزيد كلمات الملخص  باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على  KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على 

 ج والنتائج. مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنه

 يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.  -6

حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار   تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم -7

 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة  % 20 هما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق   أشهر 3 يعطى الباحث مدة أقصاها  مدة تعديل البحوث:  -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم    -10

 .متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12
تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها   •

 .توضع قبل قائمة المصادر والمراجعفي المتن؛ على أن 

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم   •

بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع 

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة ) توضيحي طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو ال

 ( واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &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: 2ار الكتب العلمية. ط: السالم محمد. بيروت: د

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: 

 . 150، ص:  3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

للمؤلف،   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •

 طريقة التالية: وذلك باتباع ال

 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 (.1979) ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. 

. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة  إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي. 

 الكتاب لمؤلفَين اثنين: 

 دمشق: دار العلوم اإلنسانية.  .الواضح في علوم القرآن (.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: 

المصرية للدراسات  المجلة  (. "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://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. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين. للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الة العلمية:الرس

.  "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 المؤلفات المترجمة: 

 ينية. . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدتاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

  

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب    لهيئة   -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً  يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور -16  والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من   مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال 

 .بها  االلتزام

  

 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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